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»Lažje je vzgojiti močnega otroka kot popraviti poškodovanega človeka.«  
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POVZETEK 

V magistrskem delu sem raziskovala družinske dejavnike, ki vplivajo na razvoj prestopniškega 

vedenja pri mladostnikih1. Cilj dela je bil na podlagi teoretičnih in empiričnih ugotovitev razumeti 

pomen in vpliv obravnavanih družinskih dejavnikov na pojav prestopniškega vedenja ter tako 

izboljšati lastne spretnosti za prepoznavanje morebitnih predhodnih čustvenih in vedenjskih težav. 

Te so lahko posledica starševskega poseganja po neustreznih vzgojnih strategijah, neprimernih 

medsebojnih odnosov v družini, specifične moči in vrste navezanosti med otrokom in staršem, 

pomanjkljive ali neprimerne komunikacije med družinskimi člani, socialnega učenja 

z opazovanjem in posnemanjem staršev, vpliva družinske strukture in vloge, ki jo ima mladostnik 

v svoji družini. Pri tem je treba poudariti, da prestopniškega vedenja ne spodbudi le en dejavnik, 

ampak gre vedno za kombinacijo različnih dejavnikov, ki ne izhajajo samo iz družinske dinamike. 

Po principih kvalitativne analize sem obdelala podatke, pridobljene iz polstrukturiranih intervjujev 

z mladostniki in mladostnicami, ki jim je bil zaradi različnih oblik prestopniškega vedenja izrečen 

vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod ali vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom. Zanimalo me je, 

ali tudi mladostniki sami razumejo svojo družinsko dinamiko in vzgojo staršev kot morebitna 

sprožilna dejavnika svojega prestopniškega vedenja. Večina intervjuvanih mladostnikov vzroke 

za prestopniško vedenje, ki izhajajo iz družine, uvršča v vrh lestvice pomembnosti, tem pa se v zelo 

veliki meri pridružujeta tudi dejavnika vrstniškega vpliva in osebnih značilnosti. Rezultati kažejo, 

da tudi mladostniki sami vidijo vzroke za prestopniško vedenje v svoji družinski dinamiki, in ker 

so sami najboljši pripovedovalci svojega življenja, je njihova stališča in poglede v procesu 

reševanja težav treba upoštevati.  

Ključne besede: dejavniki tveganja, družina, mladoletniško prestopniško vedenje, odnos starši –

otrok, varovalni dejavniki. 

 

  

                                                           
1 Vsi izrazi, ki opredeljujejo spol osebe, se nanašajo na moški in ženski spol. 
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ABSTRACT 

In the master's thesis, I investigated the family factors that influence the development of delinquent 

behavior in adolescents. Based on theoretical and empirical findings, the aim of the study was to 

understand the significance and the influence of the aforementioned family factors on the 

phenomenon of delinquent behavior, thus improving my own skills for identifying possible prior 

emotional and behavioral problems. These can be the result of the inadequate parental educational 

strategies, inappropriate interpersonal relationships in the family, a specific strength and style of 

attachment between child and parent, inadequate or inappropriate communication between family 

members, social learning through the observation and imitation of the parents, the influence of the 

family structure and the role one has in their own family. It is important to emphasize that 

delinquent behavior is not brought about by only one factor, but it is always a combination of 

various factors that do not derive solely from family dynamics. According to the principles of 

qualitative analysis, I processed data derived from semi-structured interviews with adolescents 

who, due to various forms of delinquent behavior, got an educational measure of moving to a 

residential care institution or an educational measure of moving to a juvenile correctional 

institution. I was wondering whether adolescents themselves understand their family dynamics and 

their parent's upbringing as potential triggers of their own delinquent behavior. The majority of the 

interviewed adolescents rank family causes for delinquent behavior on the top of the scale of 

relevance. However, they recognize factors such as peer influence and personal characteristics 

equally as important as family factors. The results show that adolescents themselves see the cause 

of their delinquent behavior in their own family dynamics. Adolescents themselves are the best 

narrators of their own lives so their opinion and views need to be taken into account during the 

problem-solving process.  

Keywords: risk factors, family, juvenile delinquent behavior, parent-child relationship, security 

factors. 
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1 UVOD 

Družina – blagoslov in zavetje ali prekletstvo in borba. Družina je primarna in osnovna celica 

bivanja za vsakega izmed nas. Je okolje, v katerem se vse začne, kjer se postavijo najosnovnejši in 

najpomembnejši temelji za nadaljnje življenje in bivanje v družbi. Življenje vsakega posameznika 

se začne oblikovati na podlagi značilnosti in dinamike, ki so lastne njegovi primarni družini. 

Nekateri otroci so rojeni pod srečno zvezdo in imajo relativno ugodne in spodbudne vplive znotraj 

svoje družine, drugi pa žal nimajo te sreče. »Ko razmišljamo o družini kot prvi šoli za človeka kot 

človeka, razmišljamo o kakovosti te šole. Sprašujemo se o tem, kaj se človek v tej šoli nauči in 

kateri vzorci vedenja in vrednotenja so najboljši za zdrav in celosten razvoj človeka, da se bo znal 

v življenju prav orientirati ter hkrati prispevati h kakovostnemu delovanju in preživetju družbe« 

(Červek, 2008, str. 98). V nadaljevanju se osredotočam predvsem na tiste družine, njihove lastnosti 

in ostale dejavnike, ki lahko vplivajo na pojav in razvoj mladoletniškega prestopniškega vedenja. 

Musek in Pečjak (2001) pravita, da le družinsko življenje, ki temelji na vzajemni navezanosti in 

ljubezni družinskih članov, zagotavlja medsebojno sprejemanje in varnost ter medsebojno 

upoštevanje in nadzor. To so glavne psihološke funkcije družine, ki jih mora otrok izkusiti znotraj 

svoje družine in ki vplivajo na doseganje njegovega zdravega razvoja. Družina je tisti faktor, ki 

v prvi vrsti poskrbi za obstoj, varnost in vzgojo naslednje generacije. Družinski odnosi in vzgoja 

so ključni dejavniki oblikovanja otrokovega obnašanja in njegove osebnosti, saj vplivajo na vsa 

pomembna življenjska področja. Odnosi v družini določajo otrokov odnos do avtoritet, njegovo 

vedenje in učno uspešnost. Neustrezni odnosi v družini povzročajo čustvene in druge težave, ki 

neugodno vplivajo na otrokovo prilagajanje in uspešnost. Avtorja poudarjata pomen ljubečih, 

toplih in sprejemajočih odnosov znotraj družine ter jasnost in upoštevanost družinskih vlog, vendar 

tudi primerno kaznovanje in nadzor. Vse omenjene dimenzije pripomorejo k medsebojnemu 

spoštovanju med družinskimi člani in tudi k spoštovanju postavljenih pravil (prav tam). K. Kompan 

Erzar in A. Poljanec (2009) poudarjata, da sta materinstvo in očetovstvo od samega začetka dve 

povsem nezamenljivi vlogi, ki ju je nemogoče prevzeti ali nadoknaditi ob odsotnosti enega 

izmed staršev (prav tam). Tudi Swick in Williams (2006) poudarjata pomen ljubečih, varnih in 

zaupljivih medsebojnih odnosov med otrokom in njegovimi pomembnimi drugimi. Odnos 

med otrokom in starši je pogoj za razvoj zdrave in harmonične osebnosti (prav tam). Ljubeči, varni 

in zaupljivi odnosi med družinskimi člani vplivajo na otrokovo kakovost vključevanja v družbo, 

njegovo uspešnost znotraj nje in osebno zadovoljstvo, ki izhaja iz pozitivnega odnosa do sebe in 

iz zadovoljivih odnosov, ki jih vzpostavlja z drugimi ljudmi.   

Tudi Meško (1997) meni, da ima družina ključen pomen za človekov vedenjski razvoj. Trdi celo, 

da je pri večini storilcev kaznivih dejanj na »izpitu padla« družina. Vsi obravnavani obsojenci so 

živeli v neustreznih, če ne že v neprimernih družinskih razmerah. Pogoji, v katerih otrok živi, 

vplivajo na uresničitev zgodnjih in poznejših nalog. Vseeno pa vzgoja in ostali dejavniki znotraj 

družine niso edini vzroki razvoja otrokovega prestopniškega vedenja. K temu prispevajo tudi 

otrokove osebnostne značilnosti in značilnosti okolja, v katerega je vpet (prav tam). 

V teoretičnem delu magistrskega dela je naprej razloženo, kakšno vedenje sodi pod izraz 

»mladostniško prestopniško vedenje«. V nadaljevanju so predstavljeni možni dejavniki, ki 

prispevajo k pojavu in razvoju takšnih oblik odklonskega vedenja, saj velja, da je za pojav in razvoj 

omenjenega vedenja potrebna kombinacija več različnih dejavnikov tveganja. Vzroki izvora ne 

izhajajo samo iz družinske dinamike in vzgojnih strategij staršev, čeprav sem se sama na te še 
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posebej osredotočila, saj menim, da se zaradi najzgodnejših izkušenj, ki jih vsak posameznik dobi 

v svoji družini, na tem gradi njegov celoten nadaljnji razvoj. Iz tega razloga smatram dejavnike, ki 

izhajajo iz družine, kot najpomembnejše. Drugi del teoretičnega dela se osredotoča na razumevanje 

vzgojnih strategij staršev, medsebojnih odnosov med družinskimi člani, komunikacije v družini, 

moči in vrste navezanosti med otrokom in starši, socialnega učenja z opazovanjem in posnemanjem 

staršev, družinske strukture in vloge, ki jo mladostnik v svoji družini ima, ter na njihov vpliv 

na morebitni pojav in razvoj prestopniškega vedenja pri otrocih oziroma mladostnikih. Teoretični 

del se zaključi z utemeljitvami, zakaj se je v procesu reševanja težav mladostnika, ki se vede 

prestopniško, treba osredotočiti na njegova prepričanja in stališča.  

Empirični del temelji na predpostavki, ki je natančneje predstavljena v raziskovalnem problemu, 

in sicer da so mladostniki najkompetentnejši pripovedovalci svojega življenja. Zato sem raziskavo 

usmerila na pridobivanje njihovih prepričanj, stališč in pogledov o problematiki mladoletniškega 

prestopniškega vedenja. Na osnovi tega so bili oblikovani tudi raziskovalni cilji in vprašanja. 

V intervjujih me je zanimalo predvsem to, ali tudi mladostniki in mladostnice, ki so v vzgojnih 

zavodih ali v prevzgojnem domu zaradi različnih oblik prestopniškega vedenja, sami vidijo svojo 

družino kot enega izmed izvornih dejavnikov svojega odklonskega vedenja. V nadaljevanju 

empiričnega dela so natančneje predstavljeni še uporabljena raziskovalna metodologija, analiza 

dobljenih rezultatov raziskave in njihova interpretacija.   

Pri socialnopedagoškem delu je razumevanje sprožilnih dejavnikov pomembno tako 

za preprečevanje prestopniškega vedenja mladih kot tudi za prekinitev neustreznih družinskih 

vzorcev, ki se prenašajo z ene generacije na drugo in vplivajo na kakovost življenja in vključevanja 

v družbo vseh vpletenih.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mateja Mikluš, magistrsko delo 

 

- 3 - 
 

2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Mladoletniško prestopniško vedenje 

2.1.1 Opredelitev in oblike mladoletniškega prestopniškega vedenja 

»Mladoletniško prestopništvo2 zajema različne oblike neprilagojenega (odklonskega) vedenja 

otrok in mladoletnikov, ki so v družbi ocenjene kot škodljive za mladostnika ali moteče za okolje 

in so zato potrebne posebne obravnave pri državnih organih. Primeri prestopniškega ravnanja so 

neopravičeno izostajanje od pouka, beg od doma, alkoholizem, vrstniško nasilje, izvrševanje 

prekrškov, izvrševanje kaznivih dejanj itd. Katere institucije se bodo odzvale na takšna ravnanja in 

kako, je odvisno od teže ravnanj in starosti mladostnika. Temeljno izhodišče je, da je sodna 

intervencija (z izvedbo formalnega kazenskega postopka in možnostjo izreka sankcije) potrebna in 

utemeljena le za nekatera prestopniška ravnanja in ko doseže mladostnik določeno starost. Druga 

ravnanja pa obravnavajo socialne službe in/ali vzgojno-izobraževalne institucije« (Filipčič, 2015a, 

str. 405). 

Kazniva dejanja in tudi druge oblike deviantnega vedenja mladih imenujemo mladoletniško ali 

mladoletno prestopniško vedenje. Otroci, ki imajo po slovenskem pravnem sistemu status otroka 

do štirinajstega leta starosti, lahko prav tako storijo dejanja, ki imajo znake kaznivega dejanja, 

vendar jih ne označujemo kot kazniva dejanja, ker se proti njim ne smejo uporabiti kazenske 

sankcije. Kljub temu pa so ta dejanja vsebinsko enaka kaznivim dejanjem in jih zato štejemo kot 

del mladoletniškega prestopniškega vedenja. Pod mladoletniško prestopniško vedenje pa uvrščamo 

tudi druge oblike neprilagojenega ali odklonskega vedenja otrok in mladoletnikov, ki po zakonski 

opredelitvi niso kazniva. Vsem omenjenim dejanjem je skupno negativno vrednotenje s strani 

družbe (Bavcon in Šelih, 1987, v Meško, 1997). Dekleva (2010) takšna dejanja označi kot statusne 

prekrške, za katere velja, da so povezani s starostnim statusom storilca. Sem uvršča vedenja, ki so 

kazniva ali vredna obsojanja samo, če jih storijo (pre)mlade osebe, ne pa tudi če jih storijo odrasli 

(prav tam).   

Odklonsko vedenje otrok in mladoletnikov, ki v skladu z opredelitvijo pravnega sistema ni kaznivo, 

morajo obravnavati drugi, zunajsodni organi, ki so mnogo kompetentnejši za pomoč pri reševanju 

njihovih problemov (Bavcon in Šelih, 1987, v Meško, 1997). To so običajno organi socialnega 

skrbstva. Kazenski postopek lahko namreč pomeni hud pretres, čemur pa se v procesih pomoči in 

prevzgoje otrok in mladostnikov želimo izogniti. Pri sodni obravnavi je nujno govoriti o vzgojnem 

ukrepu in ne o kazni. Ob izbiri vzgojnega ukrepa kot posebne vrste kazenskih sankcij 

za mladostnike s strani za to usposobljenih sodnih strokovnjakov mora omenjeni ukrep izhajati 

iz zagotovitve vzgoje, prevzgoje in pravilnega razvoja z varstvom in pomočjo, z nadzorstvom, 

z njegovim usposabljanjem in razvijanjem osebne odgovornosti. Temeljno merilo za izbiro ukrepa 

so tako mladostnikove potrebe za vzgojo in prevzgojo ter pravilen razvoj (Meško, 1997). 

Loeber (1996, v Hoeve idr., 2009) loči dve vrsti prestopniškega vedenja, in sicer odkrito in prikrito 

prestopniško vedenje. T. E. Moffitt in Caspi (2001, v Hoeve idr., 2009) pojasnjujeta, da se odkrito 

                                                           
2 Izraz prestopništvo označuje vedenje, za katero sta značilna nesprejemanje in neupoštevanje formalnih in neformalnih 

družbenih pravil. Primernejši izraz je prestopniško vedenje, saj izraz poudarja, da gre za značilnost vedenja (ki ga 

lahko spremenimo), in se tako ne nanaša na posameznikovo osebnost oz. njegove osebnostne lastnosti. Mestoma 

uporabljam tudi strokovno neustrezen termin »prestopništvo«, vendar samo zato, ker ga je tako uporabil avtor dela, ki 

ga povzemam. 
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prestopniško vedenje nanaša na nasilna kazniva dejanja, kot so napad na drugo osebo z ali brez 

orožja, grožnje, umori in posilstva. Prikrito prestopniško vedenje pa zajema nenasilna dejanja, kot 

so kraja po trgovinah, kraja iz žepov, požigi, vandalizem in preprodaja drog. Za odkrito 

prestopniško vedenje je značilno, da se pojavi že v zgodnjem obdobju mladostništva in temelji na 

težavah iz otroštva, ki se nanašajo na slabše družinsko funkcioniranje. Za prikrito prestopniško 

vedenje pa je značilno, da se pogosteje pojavlja pri mladostnikih z družinskim ozadjem, v katerem 

na prvi pogled ni večjih težav (prav tam). Huizinga, Loeber in Thornberry (1995, v Hinton, 

Sheperis in Sims, 2003) so na podlagi raziskave z dečki dokumentirali tri razvojne poti 

do delinkventnega vedenja. Prva je pot zgodnjega konflikta z avtoritetami, druga je prikrita pot, 

tretja pa odkrita pot (prav tam). Za vse tri sta značilna slabo starševstvo in slabša navezanost 

na družino. Prva pot, ki je najzgodnejša, se začne s trmastim vedenjem in pogosto sledi v izzivanje 

in izogibanje avtoritet. Nekaj dečkov, ki pridejo na to najzgodnejšo pot, napreduje bodisi na prikrito 

bodisi na odkrito pot po dvanajstem letu starosti. Za prikrito pot so značilna vedenja, kot sta laganje 

in kraja v trgovinah. Brez prave pomoči takšni dečki napredujejo na naslednjo stopnjo 

premoženjskega kriminala, kot sta vandalizem in požiganje, pozneje tudi vlamljanje. Pri odkriti 

poti, ki je morda najresnejša pot, pa se pojavlja povečana stopnja agresivnega obnašanja. 

Na začetku te razvojne poti dečki izvajajo manjša agresivna dejanja, kot sta ustrahovanje in 

nadlegovanje drugih. Brez prave intervencije se takšna vedenja razvijejo v pretepanje v tolpah, 

napade na druge osebe, oborožene rope, posilstva in druga dejanja nasilnega kriminala (Hinton, 

Sheperis in Sims, 2003). 

Mladostnikovo nasilno vedenje se lahko pojavlja kot občasno, izjemno ali pa že kar ustaljeno 

nasilno vedenje v eni izmed naslednjih oblik: 

o Znak premagovanja strahu: Veliko mladostnikov z nasilnim vedenjem se nenehno bori 

z lastnim strahom. Ta je lahko rezultat občutij splošne ogroženosti ali pa ga sprožajo situacije 

in obremenitve, ki bi jih utegnile soočiti z neuspehom, ki se ga še posebej bojijo. 

o Obvladovanje občutja ogroženosti: Mladostniki, ki so odraščali v neugodnih razmerah, kjer niso 

imeli oseb, na katere bi se lahko zanesli, se ves čas počutijo ogrožene. Zanje je značilno izrazito 

nezaupanje vase in v druge ljudi. Poleg tega pa živijo v iluziji, da obvladujejo okoliščine, s čimer 

premagujejo omenjeno negotovost. Svet doživljajo kot nepredvidljiv in da bi se pred tem 

zavarovali, napadejo prvi. 

o Istovetenje z napadalcem: Mladostniki, ki se vedejo nasilno, imajo pogosto tudi sami izkušnje 

nasilnega vedenja zoper njih same. Takšen mladostnik je bil tudi sam večkrat žrtev. Ker je vloga 

žrtve nekaj, česar si ne želi, prevzame vlogo nasilneža takoj, ko je to mogoče. To je namreč 

način, da si zagotovi občutje varnosti, ki si ga do sedaj na ustreznejši način ni mogel zgraditi.  

o Način iskanja ugodnosti: Nekaterim mladostnikom daje ustrahovanje ali fizično obvladovanje 

drugih oseb občutek ugodja. Svojo notranjo napetost sproščajo tako, da drugim povzročajo 

bolečino. 

o Nadomestilo za pomanjkljivo samospoštovanje: Mladostnik, ki mu starši v otroštvu niso 

pomagali pri izgradnji dobre samopodobe in samospoštovanja, se počuti nezadovoljno in 

manjvredno. Da nadomesti te občutke in si zgradi predstavo o lastni pomembnosti, lahko poseže 

po sredstvih izkazovanja moči in agresivnosti. Kar pa še posebej velja v tistih okoljih, kjer so te 

vrednote cenjene.  

o Edina možnost samopotrditve: Nekaterim mladostnikom predstavlja izbira nasilnega vedenja 

najlažji način lastne potrditve, saj ne poznajo svojih močnih točk in sposobnosti, s katerimi bi 

se lahko uveljavili med svojimi vrstniki. Ta cilj uveljavitve je mogoče doseči le v okolju, kjer 
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je agresivnost dopuščena ali celo cenjena in kjer vrednote dela in truda nimajo posebne 

vrednosti. 

o Impulzivni odzivi na prizadetost: V nekaterih primerih je poseganje po nasilnih načinih vedenja 

rezultat organske ali osebnostne motnje.  

o Prikrito samokaznovalno vedenje: V mladostnem obdobju se lahko posamezniki srečujejo 

z nezavednimi občutji krivde. Samouničevalno vedenje lahko izhaja iz podzavestne težnje 

po kazni, ki bi prinesla sprostitev. Občutje lastne negotovosti je težje prenašati kot nadvlado 

drugega, zato se lahko velikokrat zgodi, da mladostnik išče varnost z izzivanjem in testiranjem 

moči drugih. 

o Sprejemanje subkulturnih norm: Mladostnikovo nasilno vedenje lahko postane del procesa 

socializacije, če živi v okoljih, kjer je nasilje sprejemljiv način vedenja. Nasilje kot subkulturna 

norma se prenese tudi v mladostnikov vrednostni sistem kot ustrezen način odzivanja 

v specifičnih situacijah (Tomori, 1994, v Pušnik, 1999). 

V novejšem delu M. Tomori (2000) dodaja, da sta mnogim mladostnikom s prestopniškim 

vedenjem skupni še slabša socialna zrelost in nesposobnost za prevzemanje odgovornosti. Socialna 

zrelost se ustrezno razvije v razmerah, kjer so meje jasne in predvidljive, spodbude za njihovo 

upoštevanje pa izvirajo iz sprejemajočih in naklonjenih avtoritarnih likov. Odveč je pojasnjevati, 

da mnogi mladostniki, ki se vedejo prestopniško, niso odraščali v razmerah, kjer bi bile prisotne 

optimalne možnosti za razvoj takšne socialne zrelosti. S tem pa je povezana tudi nesposobnost 

prevzemanja odgovornosti za svoje vedenje. Iz tega sledi tendenca, da mladostniki s prestopniškim 

vedenjem svoje vedenje pripisujejo zunanjim razlogom ali objektivnim okoliščinam. Krivdo 

za svoje lastno neustrezno vedenje torej pripisujejo drugim ljudem ali objektivnim okoliščinam 

(prav tam).  

Goreta (1997) je kot izvedenec pri obravnavi različnih primerov ugotovil, da so pri storilcih 

najtežjih dejanj »zoper življenje in telo« v ospredju razvojne težave, ki se kažejo že zgodaj in 

pripeljejo do resnih motenj osebnosti z disocialnimi značilnostmi. Avtor trdi, da so te motnje 

v glavnem determinirane s patološko družinsko dinamiko (prav tam). Neugodne okoliščine 

v družini so tako skupne večini mladostnikov, ki se vedejo prestopniško. 

Swick in Williams (2006) opozarjata, da je pri preučevanju dejavnikov, ki izhajajo iz družine in 

vzgoje znotraj nje, zelo pomembno upoštevanje zgodovinskega okvira in družbenih konceptov 

okolja, v katerem družina živi. Oboje, tako zgodovinski okvir kot družbeni koncepti, namreč zelo 

vpliva na dinamiko odnosov med starši in otroki (prav tam). Tudi M. Ule in M. Kuhar (2003) 

pravita, da so se osnovna pravila, na katerih ljudje utemeljujejo svojo zasebnost, od časov klasične 

moderne zelo spremenila. Oblike družinskega življenja so se zelo pluralizirale in ob klasični jedrni 

družini so se uveljavile mnoge družinske oblike. Dodajata še, da družina izgublja svoj pomen 

ekonomske skupnosti in postaja vse bolj socialno-emotivna skupnost. Avtorici menita, da so vse te 

spremembe vplivale na vsebino in obliko zasebnega življenja, še posebej pa na institucijo klasične 

meščanske jedrne družine. Iz tega razloga je danes zelo težko govoriti o družini v klasičnem smislu 

(prav tam). Zato se mi zdi pomembno, da imamo pri preučevanju vzgoje in ostalih družinskih 

dejavnikov, ki vplivajo na razvoj mladoletniškega prestopniškega vedenja, ves čas v mislih tudi 

dimenzije, kot so čas, prostor in obstoječi kulturni vzorci, saj bomo le tako lahko prišli 

do relevantnih ugotovitev.         

Kljub vsemu, kar sem omenila do sedaj, pa nikakor ne velja, da je družina edini faktor, ki vpliva 

na pojav in nastanek vedenjskih težav, čeprav ta sodi med najpomembnejše vzgojne institucije. 
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Na otrokovo vzgojo prav tako vplivajo tudi druge institucije, v katere je otrok vključen – šola, 

interesne skupine, družba, ulica ... Vsekakor pa imajo pri tem pomemben vpliv tudi dednost, 

otrokove osebnostne značilnosti, socialno-ekonomski faktor družine, kultura, morebitni travmatski 

dogodki ... O tem pa več v nadaljevanju.    

2.1.2 Razvoj mladoletniškega prestopniškega vedenja 

Delinkventno vedenje pri otroku se ne pojavi kar naenkrat, ampak se znaki morebitnega 

prestopniškega vedenja v prihodnosti pojavijo že zelo zgodaj, največkrat v času obiskovanja 

osnovne šole. Vedenja, iz katerih je relativno mogoče sklepati na razvoj v smeri kriminalnega 

udejstvovanja, so nasilje v šoli, laganje, neopravičeno izostajanje od pouka, nasilje do živali … 

Vse to so lahko znaki, ki nakazujejo na poznejše antisocialno ravnanje v odraslosti (Farrington, 

1995, v Meško, 1997). Predšolski otroci, ki so tudi sami žrtve družinskega nasilja, se lahko vedejo 

nasilno do živali ali do šibkejših otrok. Že ob najmanjšem vznemirjenju se razburijo, drugim 

otrokom uničujejo stvari, do odraslih so kljubovalni, sovražni in odklonilni. Pri šolarjih se tako 

vedenje usmeri v odnose z vrstniki ali odraslimi. Šibkejše lahko zastrašujejo, izsiljujejo ali fizično 

mučijo, z drugimi manipulirajo, včasih pa se celo zdi, da jim stiska drugih nudi olajšanje ali ugodje. 

Pridružene oblike vedenja pa so lahko še zloraba alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, prek 

katerih si olajšujejo srečevanje z občutji manjvrednosti in ogroženosti (Tomori, 2006). 

Bečaj (2003) pravi, da je najkritičnejše obdobje za oblikovanje vedenjskih in čustvenih težav 

med desetim in enajstim letom, kar je v osemletki ustrezalo prehodu z razredne na predmetno 

stopnjo. Avtor pravi, da je to obdobje, za katero velja, da postaja učna snov vedno zahtevnejša, 

prav tako pa se povečuje pomembnost delovnih navad in samostojnega dela. Zaradi povečanega 

števila učiteljev, ki je značilno za predmetno stopnjo, se izgubi njihova specifična odgovornost 

do vsakega otroka, hkrati pa se zmanjša tudi možnost za večje prilagajanje in večjo 

individualizacijo vsakemu učencu. To pa še posebej vpliva na učence s posebnimi potrebami. Tudi 

z razvojnega vidika je to obdobje še posebej zahtevno, saj se otrok z namenom izpopolnjevanja 

svojih temeljnih psihosocialnih potreb začne preusmerjati k vrstnikom, ki postajajo vedno 

pomembnejši akterji njegovega razvoja. Velikokrat se zgodi, da se zaradi vseh omenjenih procesov 

poslabša otrokova učna uspešnost, ki pa lahko spodbudi morebitno vedenjsko problematičnost. Ker 

v splošnem velja, da se vedenjske in čustvene težave pojavijo ali pa okrepijo potem, ko se poslabša 

učni uspeh, je s preventivnega vidika zelo pomembno, da se učno neuspešnost čim bolj preprečuje 

(prav tam). 

Otrok mora na poti svojega razvoja osvojiti štiri prosocialne razvojne naloge, da se zmanjša 

možnost za razvoj motečega in delinkventnega vedenja. Najprej se mora naučiti reševanja težav 

na neagresiven način. Čeprav so za to razvojno nalogo glavni model starši, lahko nanj prav tako 

vplivajo tudi učitelji, sorodniki in vrstniki. Potem ko je ta stopnja dosežena in je otrok razvil 

kognitivne in verbalne spretnosti, lahko začne razvijati sposobnosti za doseganje razvojne naloge 

iskrenosti. Iskrenost je za otroka bistvenega pomena, saj povečuje prosocialno vedenje. V tem času 

se otrok prav tako nauči spoštovanja lastnine drugih in ločevanja med tem, kaj je njegovo in kaj 

od nekoga drugega. Zadnja razvojna naloga, ki jo mora otrok osvojiti v predšolskem obdobju in ki 

se nadaljuje vse do adolescence, da se izogne razvoju delinkventnega vedenja, je spoštovanje 

avtoritet – tako staršev kot učiteljev in tudi ostalih odraslih oseb (Kelley, Loeber, Keenan in 

DeLamatre, 1997, v Hinton, Sheperis in Sims, 2003).  
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Walters (1990, v Meško, 1997) opredeli dve stopnji kriminalnega razvoja. Prva je »predkriminalna 

stopnja«, ki se pojavlja med desetim in osemnajstim letom. V tem času mladostnik že izvaja 

dejanja, ki so družbeno nesprejemljiva, vendar kot taka niso neprimerna za odrasle. Sem uvršča 

uživanje alkoholnih pijač, nočno življenje, zahajanje v določene lokale in podobno. Meško (1997) 

dodaja, da je kriminalna specializacija v tem obdobju redkost. Predkriminalna stopnja je številčno 

najmočneje zastopana, saj vsi mladostniki ne preidejo na naslednjo stopnjo, ki jo že opredeljujemo 

kot stopnjo kriminalne kariere. Nekateri posamezniki se odločijo za vrnitev v družbeno sprejemljiv 

način življenja, drugi pa se podajo v kriminalno kariero. Predkriminalna stopnja je odskočna deska 

za naslednjo stopnjo, za katero so značilne težje oblike kriminalnih dejanj. Prestopniško vedenje 

v otroštvu je nevarno za razvoj poznejših stalnih oblik prestopniškega vedenja. Večina 

obravnavanih obsojencev je kriminalno aktivnost začela že v nižjih razredih osnovne šole. Ravno 

zato je nujno, da so strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja pozorni na odklonsko 

vedenje že v zgodnjih otrokovih letih (prav tam). Le tako lahko zajezimo in preprečimo morebitni 

razvoj prestopniškega vedenja že v najzgodnejši fazi. Pri tem namreč velja, da zgodnejša, kot sta 

prepoznavanje težav in nato sledeča ustrezna intervencija v smislu preprečevanja nadaljnjega 

razvoja težav, večje možnosti za uspeh ima otrok na poti svojega razvoja in družbene participacije.  

Assailly (2009) pravi, da je pomemben dejavnik prestopniškega vedenja približna starost ob prvem 

delinkventnem vedenju. Prestopniško vedenje, ki se začne v adolescenci, je lahko le prehodno. 

Avtor namreč navaja podatke, da je kar 80 % najstnikov, ki med adolescenco izražajo takšno ali 

drugačno asocialno vedenje. V nadaljevanju še doda, da je tveganje za razvoj kriminalne kariere 

v odraslosti bistveno večje, če se prestopniško vedenje začne že v obdobju otroštva (prav tam). 

Tudi S. Svetin Jakopič (2005) poudarja, da ni vsak vedenjski odklon znak vedenjske in čustvene 

motnje, ampak je ta lahko povsem normalna oblika vedenja, ki se pogosto pojavi v času 

adolescence. V tem razvojnem obdobju je namreč povečana potreba mladostnikov po preizkušanju 

meja, vznemirjanju, sprostitvi, zabavi in samopotrjevanju, kar se lahko kaže v obliki laži, 

vandalizma, kraj in agresivnega vedenja. Avtorica še opozarja, da oznaka »normalno« ne pomeni, 

da se na takšno vedenje ni treba odzvati, ampak da za normalen razvoj otroka ne predstavlja 

posebne nevarnosti (prav tam).  

Ob tem bi rada opozorila na nevarnost prehitrega »označevanja« neprimernega vedenja kot 

prestopniškega. Kot je mogoče videti iz podatkov raziskave, je asocialno vedenje do določene mere 

v obdobju najstništva nekaj povsem običajnega. Prehitro zaključevanje o tem, ali se nekdo vede 

prestopniško ali ne, lahko po mehanizmih samoizpolnjujoče se prerokbe občutljive najstnike hitro 

potisne v pravo delinkventno vedenje. Samoizpolnjujočo se prerokbo lahko spodbudi tudi stigma, 

ki v vlogi nalepke omogoča še eno razvojno pot prestopniškega vedenja. Meško (1997) namreč 

navaja, da če identitetna kriza temelji na dvomu o lastni etični in spolni identiteti, ki je včasih 

značilna za razvojno obdobje adolescence, lahko posameznik zabrede v identitetno zmedenost, ki 

se izraža tudi v različnih oblikah delinkventnega vedenja. Avtor dodaja, da je še posebej nevarno, 

če mladostnika v takem primeru obravnavamo kot »delinkventa«, saj mu s tem ponudimo 

negativno identiteto (prav tam).  

Tudi M. Tomori (2006) na podlagi različnih študij, ki spremljajo razvoj neustreznega vedenja kot 

posledice doživetega nasilja v času odraščanja, pravi, da približno četrtina vedenjskih motenj 

otroka traja do obdobja adolescence, od teh pa se jih četrtina prenese še v odraslo dobo (prav tam). 

To potrjujeta tudi Meško in E. Bertok (2013), ki sta v študiji »Deviantnost in nasilje mladih: 

perspektiva evropskih strokovnjakov z različnih področij glede preventive in nadzora« (YouPrev) 
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zajela 1991 anketirancev in ugotovila, da je kar 22 % mladih moškega spola in 14,8 % mladih 

ženskega spola v letu 2011 izvršilo vsaj eno kaznivo dejanje (tatvina v trgovini, vlom v stavbo 

z namenom kraje, kraja kolesa, kraja motorja/avtomobila, kraja stvari iz avtomobila, uporaba 

groženj/orožja za izsiljevanje denarja, kraja stvari druge osebe, sodelovanje v skupinskem pretepu, 

pretepanje drugih, grožnje z nasiljem zaradi veroizpovedi, barve kože in podobno). Raziskave 

prestopniškega vedenja kažejo, da je statistično povsem normalno, da mladi v obdobju adolescence 

kažejo nekatere oblike deviantnega vedenja, saj razvoj identitete v adolescenci pomeni tudi 

eksperimentiranje z vlogami in normami ter testiranje mej. Večina dejanj je v teh primerih milejše 

narave in prestopniško vedenje kot pojav je za večino mladih zgolj poglavje v razvoju (prav tam). 

Na tej točki lahko trdim, da je večinski del mladostniškega prestopniškega vedenja del razvoja, 

osebnega iskanja in izgrajevanja lastne identitete. Takšno odklonsko vedenje je normalen pojav 

v razvoju in predstavlja le prehodno obdobje znotraj adolescence. B. Tivadar (2000) v stavku 

povzame kompleksnost obdobja odraščanja, ko pravi, da je mladostniško vprašanje polno 

protislovij. Mladi so enkrat nevarni in drugič ranljivi. Treba jih je hkrati varovati in se jih bati (prav 

tam).  

2.2 Mladoletno prestopniško vedenje v Sloveniji in zakonska opredelitev prestopniškega 
vedenja 

Kljub temu da je mladoletniško prestopniško vedenje v večini primerov stvar odraščanja, sta Meško 

in E. Bertok (2013) na podlagi svoje raziskave ugotovila, da sta v slovenskem vzorcu 2,2 % 

mladostnikov, ki vršita večino vseh prijavljenih hujših prestopniških dejanj. Prav tako sta 

ugotovila, da je med anketiranci, ki so poročali o petih prestopniških dejavnostih ali več, kar 89,7 % 

moškega spola in kar 84,6 % takšnih, ki so neopravičeno izostajali od pouka, kar je skoraj štirikrat 

več v primerjavi z vrstniki, ki ne izvajajo prestopniških dejanj. Brez matere v gospodinjstvu živi 

10,3 % mladih, ki se vedejo prestopniško, v primerjavi s 5,5 % vrstnikov, ki ne izbirajo 

prestopniških vedenj, brez očeta pa živi 23,1 % mladih s prestopniškim vedenjem v primerjavi 

s 13,4 % vrstnikov, ki se ne poslužujejo prestopniških vedenj, 12,8 % mladih s prestopniškim 

vedenjem je bilo rojenih v tujini v primerjavi s 6,9 % vrstnikov, ki se ne vedejo delinkventno. 

Avtorja raziskave sta ugotovila, da sta pitje alkohola, uživanje marihuane in drugih substanc imela 

vpliv na prestopniško vedenje, kar se kaže kot 38,2 % mladih s prestopniškim vedenjem, ki so bili 

opiti več kot dvakrat v zadnjem mesecu, v primerjavi s 3,3 % vrstnikov, ki se ne vedejo odklonsko; 

32,4 % jih je v zadnjem mesecu kadilo marihuano v primerjavi s 4,3 % vrstnikov, ki se še niso 

vedli prestopniško, in kar 82,9 % mladih s prestopniškim vedenjem je imelo v življenju izkušnje 

z drogami, v primerjavi s 17,4 % vrstnikov, ki se ne vedejo prestopniško. Vsi mladi, ki so poročali 

o več kot petih prestopniških dejanjih, so povedali, da imajo prijatelje, ki uživajo droge ter izvajajo 

premoženjske in nasilne prestopke (prav tam).   

V slovenski zakonodaji se za področje prestopniškega vedenja mladoletnikov uporabljata dva 

zakonika. Del zakonov izhaja iz Kazenskega zakonika iz leta 1994, drugi del pa iz Kazenskega 

zakonika iz leta 2008. V zadnjem Kazenskem zakoniku (2008), ki je veljaven v celoti, 375. člen 

o prehodnih in končnih določbah določa, da se do uveljavitve kazenskega zakona za mladoletne še 

vedno uporablja nekatere zakone iz Kazenskega zakonika iz leta 1994, katerega splošna veljavnost 

ni več v celoti. Slovenski kazenski zakonik posebej obravnava vprašanja mladoletniškega 

prestopniškega vedenja od vprašanj, ki se nanašajo na kazniva dejanja odraslih oseb. Ker telesni, 

kognitivni, socialni in psihološki razvoj posameznika do 21. leta še ni zaključen, se obravnava 

storilcev kaznivih dejanj, mlajših od 21 let, razlikuje od tiste, ki so je deležne odrasle osebe. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mateja Mikluš, magistrsko delo 

 

- 9 - 
 

Pri mladoletnih storilcih kaznivih dejanj (oz. do njihovega dopolnjenega 21. leta starosti) so 

intervencije usmerjene predvsem v podporo njihovega razvoja, socializacijo in prevzgojo.  

V kazenskem zakoniku je status mladoletnih oseb glede na starost opredeljen tako: 71. člen 

kazenskega zakonika Republike Slovenije (1994) določa, da ima posameznik status otroka 

do dopolnjenega štirinajstega leta starosti in zato še ni kazensko odgovoren. To pomeni, da se 

kazenske sankcije proti njemu še ne smejo uporabljati. 72. člen kazenskega zakonika opredeljuje, 

da je mladoletnik, ki je bil ob storjenem kaznivem dejanju že star štirinajst let, ni pa še dosegel 

šestnajstega leta starosti, mlajši mladoletnik, ki se mu sme izreči le vzgojni ukrep. Mladoletnik, ki 

je ob storjenem kaznivem dejanju že dopolnil šestnajst let, ni pa še dosegel osemnajstega leta, je 

starejši mladoletnik in lahko mu je izrečen vzgojni ukrep, izjemoma pa tudi denarna kazen ali 

mladoletniški zapor, ob tem pa kot stranska kazen tudi prepoved vožnje motornega vozila ali izgon 

tujca iz države. Mladoletnim storilcem se lahko izrečejo tudi varnostni ukrepi, razen prepoved 

opravljanja poklica. 94. člen kazenskega zakonika opredeljuje še skupino mlajših polnoletnikov, 

kamor uvrščamo mladostnike, ki so storili kaznivo dejanje po osemnajstem letu starosti, vendar 

med sojenjem še niso dosegli starosti 21 let. Mladostniku, ki po starosti pripada omenjeni skupini, 

sme sodišče izreči tudi še vzgojni ukrep nadzorstva organa socialnega varstva ali zavodski ukrep, 

če se izkaže, da je glede na njegovo osebnost in okoliščine storjenega kaznivega dejanja tak ukrep 

ustreznejši od zaporne kazni. Tudi v tem primeru sme sodišče izreči stransko kazen prepovedi 

vožnje motornega vozila in varnostne ukrepe, razen prepovedi opravljanja poklica. V tem primeru 

lahko izrečen vzgojni ukrep traja do mladostnikovega dopolnjenega 23. leta starosti (Kazenski 

zakonik, 1994). 

73. člen kazenskega zakonika določa namen vzgojnih ukrepov in kazni za mladoletnike, in sicer 

da se mladoletnim storilcem kaznivih dejanj z varstvom in nadzorstvom pomaga pri njihovem 

strokovnem usposabljanju in razvijanju njihove osebne odgovornosti prek vzgoje, prevzgoje in 

njihovega pravilnega razvoja. 74. člen kazenskega zakonika Republike Slovenije predvideva 

naslednje vrste vzgojnih ukrepov: ukor, navodila in prepovedi, nadzorstvo organa socialnega 

varstva, oddajo v vzgojni zavod, oddajo v prevzgojni dom ter oddajo v zavod za usposabljanje. 

Prve tri ukrepe sodišče izreče mladoletniku, ki ga je treba opozoriti na nepravilnosti njegovega 

ravnanja ter zagotoviti njegovo vzgojo, prevzgojo in pravilen razvoj. Zadnje tri ukrepe pa sodišče 

izreče tistim mladoletnikom, pri katerih so potrebni trajnejši vzgojni, prevzgojni ali zdravstveni 

ukrepi ter delna ali celo popolna izločitev iz trenutnega okolja. 75. člen kazenskega zakonika 

opredeljuje pogoje, ki jih upošteva sodišče pri izbiri vzgojnega ukrepa. Pri tem se upoštevajo 

mladoletnikova starost, duševna razvitost, psihične lastnosti, nagnjenja in nagibi, iz katerih je storil 

kaznivo dejanje, vzgoja, okolje in življenjske razmere, teža in narava dejanja, ali mu je bil že prej 

izrečen vzgojni ukrep ali kazen, ter ostale okoliščine, ki so relevantne za izbiro vzgojnega ukrepa, 

ki bo najbolje dosegal svoj namen (Kazenski zakonik, 1994).   

Tudi Meško (1997) dodaja, da mora sodišče pri izbiri vzgojnega ukrepa celovito presoditi 

mladostnikovo osebnost in njegovo okolje. Na podlagi določb zakona je to omogočeno 

prek sodelovanja strokovnjakov z različnih področij – socialno delo, psihologija, pedagogika, 

medicina, psihologija idr. Z namenom ocenitve pomena kaznivega dejanja mora sodišče upoštevati 

mladostnikove okoliščine in njegovo odzivnost na okolja, v katera je vpet. To zajema družinsko 

okolje, šolo, delovno okolje, vrstnike in podobno. Službe skrbstvenega organa opravijo anketo, ki 

temelji na osebnem stiku. Kot najpomembnejši vir informacij o mladostniku se šteje neposredni 

pogovor z mladoletnikom, njegovimi starši, učitelji ali delodajalcem. Poročilo, ki nastane 
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na podlagi takšnega zbiranja informacij, v kazenskem postopku osvetli zunanje objektivne 

okoliščine, v katerih je mladostnik živel, ter kako se nanje odziva. Poročilo tako vsebuje značilnosti 

njegovega okolja, njegove družine, šole, delovnega mesta, soseščine, v kateri živi. Poleg tega pa 

nudi vpogled tudi v mladostnikovo osebnost, značilnosti njegovega osebnostnega razvoja, njegov 

značaj, navade, interese, razvade, način preživljanja prostega časa itd. Na podlagi ugotovitev se 

izbere takšen vzgojni ukrep, ki bo glede na mladostnikove potrebe zagotovil njemu ustrezno vzgojo 

in prevzgojo (prav tam).  

2.3 Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja za razvoj mladoletniškega prestopniškega 
vedenja 

Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja so tisti mehanizmi, ki zmanjšujejo ali povečujejo 

verjetnost, da bi se posamezniku kaj zgodilo ali pa bi se pri njem razvilo neko specifično vedenje. 

Varovalni dejavniki, ki jim je posameznik izpostavljen, zavirajo dejavnike tveganja, ki so prav tako 

prisotni v njegovem okolju. Teorija varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja tako pravi, da 

se verjetnost pojava nekega nezaželenega dogodka ali razvoja neke nezaželene značilnosti zmanjša, 

če je ob tem prisotnih več varovalnih dejavnikov in manj dejavnikov tveganja (Dekleva, 2002). 

M. Tomori (2000) opozori na problematičnost enosmerne povezanosti med dejavniki tveganja in 

odklonskim vedenjem. Avtorica potrjuje, da se v mnogih primerih mladoletniškega prestopniškega 

vedenja pri nekem posamezniku sešteva in povezuje več dejavnikov tveganja, vendar ta vzročna 

povezava ni samoumevna in dejavniki tveganja niso vedno neposredno povezani s samim 

neustreznim vedenjem. Kot primer navaja pojav vedenjske in čustvene neorganiziranosti 

pri otroku, ki jo navadno pripisujemo problematičnemu partnerskemu odnosu med staršema. Vpliv 

pa je lahko tudi obraten, saj je otrok zaradi svojih primarnih konstitucijskih značilnosti za vzgojo 

težaven, kar pa lahko ogrozi tudi stabilnost partnerskega odnosa njegovih staršev (prav tam).  

A. Mikuš-Kos (1997) navaja nekaj glavnih varovalnih dejavnikov, ki zavirajo pojav in razvoj 

prestopniškega vedenja pri mladostnikih. Ti so: ženski spol, netežaven temperament, ki se kaže 

v zmerni intenziteti reakcij, dobri prilagodljivosti in pozitivnem osnovnem razpoloženju; socialna 

spretnost, sociabilnost, dobri odnosi z vrstniki, sposobnost prevzemanja različnih vlog v skupini, 

dobra pozornost, dobre intelektualne sposobnosti, sposobnost abstraktnega mišljenja, miselna 

prožnost, sposobnost obvladovanja in uravnavanja impulzov, vera, da z lastnim trudom in 

prizadevanji oblikuješ svojo prihodnost, dobri medosebni odnosi v družini, dober odnos otroka 

z vsaj enim družinskim članom, dober odnos med sorojenci, jasno postavljena pravila in meje ter 

doslednost pri njihovem uveljavljanju, podporna drža staršev do otroka, psihosocialno zdravje 

matere, vključenost v širšo socialno mrežo in prosocialne skupine znotraj nje, ugodna šolska 

izkušnja, ki lahko v primeru težkih življenjskih razmer otroka manjša njegovo trpljenje in tudi 

preprečuje odklonsko vedenje, ki bi se zaradi razmer v domačem okolju lahko razvilo (prav tam). 

Neugodne izkušnje v šoli v obliki slabih ocen, opominjanja, graj, nesprejemanja vrstnikov, 

odsotnosti pohval in uspehov v še večji meri krepijo otrokovo ranljivost, če so tudi družinske 

razmere slabe in nespodbudne. Zato je nujno, da pedagoški in svetovalni delavci šole nudijo 

otrokom, ki izhajajo iz slabših družinskih okolij, še več podpore in spodbud, da bodo lažje in 

ustrezneje premagovali ovire na poti svojega razvoja in funkcioniranja (Vodopivec, 1997). Tudi 

M. Tomori (2002, v Milivojević Krajnčič in Pšunder, 2008) navaja, da neuspeh v šoli začne 

posameznik nadomeščati z neustreznimi in destruktivnimi načini vedenja ter se tako potrjevati 

na negativen način. 
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Hinton, Sheperis in P. Sims (2003) so v raziskavi ugotovili, da se vzroki za razvoj delinkventnega 

vedenja postavijo že veliko pred začetkom adolescence. Prav tako pa morajo biti prisotni tako 

individualni kot tudi socialni in družbeni dejavniki tveganja (prav tam). Za pojav prestopniškega 

vedenja pri mladostniku je torej ključno, da se dejavniki tveganja pojavljajo na več področjih 

njegovega življenja in ne samo na enem izmed njih. Na podlagi tega sklepam, da obstaja manjša 

verjetnost, da se prestopniško vedenje pojavi kot posledica enkratnega nezaželenega dogodka, 

v primerjavi z življenjem v manj ustreznem okolju ali pa zaradi podedovanih genetskih zasnov. To 

še posebej velja, če gre pri slednjih za ločene primere, in še toliko bolj v primerih, kjer obstaja 

nekaj dejavnikov tveganja, a je prisotnih bistveno več varovalnih dejavnikov.  

Tudi Tolan in N. Guerra (1998, v Hinton, Sheperis in Sims, 2003) opredeljujeta dejavnike tveganja 

glede na kombinacijo njihove prisotnosti na individualnem, družinskem, vrstniškem in družbenem 

nivoju. Avtorja v nadaljevanju navajata nekaj dejavnikov tveganja, ki v različnih kombinacijah 

spodbujajo in podpirajo prestopniško vedenje pri mladostniku. Ti so: nizki akademski dosežki, 

slabe socialne vezi z vrstniki, povezovanje z deviantnimi vrstniki, nizka družinska kohezija, slabša 

vzgojna spretnost staršev, pomanjkljive spretnosti za reševanje težav, neugodni družbeni vplivi, ki 

pa so odvisni od družinskih karakteristik (prav tam). Ostali dejavniki tveganja so še značilnosti 

otrokovega temperamenta, njegovih nevrofizioloških komponent, sindrom hiperaktivnosti, 

izrazitejše specifične učne težave, neritmičnost, nepredvidljivost, narava otrokove interakcije 

z družbenimi sistemi, togi in zahtevni pogoji družbene participacije, za katero velja, da družba 

marginalizira tiste, ki njenih zahtev in pričakovanj ne sprejmejo, ter jih tako stigmatizira in 

problematizira (Kobolt, 2002). Benedik (2004) lepo zaokroži povedano, ko pravi, da je otrok, ki je 

že dedno obremenjen in občutljivejši na stres, poleg tega deležen vzgoje brez prave čustvene 

podpore in je hkrati še izpostavljen nasilju, kot nekdo s šibkim imunskim sistemom, ki je doživel 

močan napad okužb (prav tam).  

Ker se prestopniško vedenje potemtakem razvija iz kombinacije dejavnikov tveganja na različnih 

življenjskih področjih otroka oziroma mladostnika ter zaradi odsotnosti ali pomanjkanja varovalnih 

dejavnikov, ki bi vpliv omenjenih dejavnikov tveganja izničevali, ne moremo trditi, da so 

za delinkventno vedenje mladostnika krivi samo njegovi starši, njihova slaba in neučinkovita 

vzgoja ter neustrezna družinska klima. Kljub temu da v magistrskem delu raziskujem predvsem 

vpliv družinskih dejavnikov, saj sama verjamem, da najmočnejši sprožilni dejavnik izhaja ravno 

iz družine, pa bom v nadaljevanju nekaj prostora namenila tudi ostalim dejavnikom, ki niso nujno 

povezani z družinsko problematiko. S tem želim še enkrat poudariti, da so za razvoj 

mladoletniškega prestopniškega vedenja odgovorni dejavniki tako na otrokovem družinskem kot 

tudi individualnem, vrstniškem in družbenem področju.  

2.3.1 Dednost in okolje 

Assailly (2009) je na podlagi pregleda vedenjsko genetskih študij odkril, da je odraslo prestopniško 

vedenje (kot nadaljevanje mladoletniškega prestopniškega vedenja; ki se je ohranilo in ni bilo le 

prehoden pojav znotraj adolescence) podvrženo vplivu dedovanja. Cadoret idr. (1983, v Assailly, 

2009) so v svoji študiji potrdili obstoj genetskih faktorjev. Dodajajo pa, da se »genetska tveganost« 

(prestopniško vedenje biološkega starša) uresniči samo v interakciji z dejavniki tveganja iz okolja. 

Stopnja prestopniškega vedenja je statistično pomembna samo med tistimi mladostniki, ki so 

izpostavljeni obema dimenzijama tveganja (prav tam). Podobno dokazujeta tudi Rowe in 

Farrington (1997, v Assailly, 2009), ki sta v reanalizi Cambriške longitudinalne vedenjsko-

genetske študije odkrila povezavo genetskih in okoljskih vplivov. Odkrila sta močno korelacijo 
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(0,55) med delinkventnim vedenjem očeta in matere. Pri tem sta oblikovala dve pomembni 

ugotovitvi. Prva je socialna homogamija (povezovanje na podlagi podobnosti), za katero velja, da 

oba starša izhajata iz enakega okolja in zato podlegata enakim vplivom. Druga ugotovitev pa se 

nanaša na fenotipsko povezovanje, za katero velja, da si moški in ženske izbirajo partnerje glede 

na svoje karakteristike, kar pa je bolj pod vplivom genetskih faktorjev kot socialnega povezovanja. 

V tem primeru gre za selektivno povezovanje delinkventih očetov in delinkventnih mater, kar 

posledično veča možnost za pojav delinkventnega vedenja tudi pri njunem otroku (prav tam). 

Assailly (2009) zaključi, da je posvojeni otrok, čigar biološki starši izvajajo kazniva dejanja, v večji 

nevarnosti, da začne s prestopniškim vedenjem tudi sam. Nevarnost za to, da bo takšen otrok začel 

s prestopniškim vedenjem, pa je še trikrat večja, če je delovanje družine, ki ga je posvojila, 

disfunkcionalno.  

Tudi Meško (2008) na podlagi različnih študij pravi, da je bilo približno 40 % sinov očetov, ki so 

se vedli delinkventno, tudi samih kriminalno dejavnih, medtem ko je bil delež sinov, ki so se vedli 

prestopniško, pri očetih, katerih vedenje ni bilo delinkventno, le 13-%. Prav tako navaja ugotovitve 

danske raziskave na vzorcu 14.427 posvojenih otrok, katerih biološki očetje so izvajali kazniva 

dejanja. Kljub temu da ti otroci niso nikoli spoznali svojega biološkega očeta, so se pozneje 

v znatnem deležu tudi sami vedli prestopniško, čeprav so bile razmere v družinah posvojiteljev 

ugodne (1974; Thornton in Voigt, 1992, v Meško, 2008). Meško (2008) kljub temu zaključuje, da 

prestopniško vedenje ni nujno samo posledica genetske strukture posameznika, ampak lahko 

pomeni le predispozicijo, latentno sestavino osebnosti, ki se razvije znotraj določenega okolja. 

S tem se strinja tudi Benedik (2004), ki pravi, da genetski dejavniki sami po sebi ne povzročajo 

motenj, če posamezniki niso izpostavljeni neugodnim razvojnim pogojem ali stresnim situacijam.  

2.3.2 Nižje intelektualne sposobnosti 

Nižje intelektualne sposobnosti lahko vplivajo na zaznavanje in razumevanje splošno sprejetih 

meja. Mladostniki z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi težje razumejo pomen zastavljenih meja, 

hkrati pa lahko tudi težje predvidevajo, kakšne bodo posledice njihovih odločitev in dejanj. Pogost 

vzrok njihove pridružitve vrstnikom, ki se vedejo prestopniško, je tudi ta, da se zaradi svojih slabših 

umskih in prilagoditvenih sposobnosti težje uveljavljajo in dokazujejo med svojimi vrstniki, ki so 

intelektualno sposobnejši od njih (Tomori, 2000).  

2.3.3 Temperament  

Pogostejše in intenzivno izkazovanje negativnih čustev, negativno odzivanje na nove situacije in 

neznane osebe, pogostejše ignoriranje in neizpolnjevanje zahtev staršev, nasprotovanje zahtevam 

staršev in drugih odraslih oseb uvrščamo med oblike težavnega temperamenta otroka, ki prav tako 

vpliva na pojav različnih motenj (Pušnik, 1999). Tudi Loeber in Hay (1994, v Hinton, Sheperis in 

Sims, 2003) sta v študiji 205 fantov med desetim in šestnajstim letom starosti potrdila pomen 

temperamenta. Njihove matere sta prosila, da ocenijo temperament sinov med njihovim prvim in 

petim letom starosti bodisi kot lahek bodisi kot težek. Pet let pozneje, ko so bili fantje stari med 15 

in 21 let, so bili tisti, za katere so matere njihov temperament ocenile kot težek, dvakrat več 

vključeni v prestopniško vedenje kot tisti fantje, katerih matere so njihov temperament označile 

kot lahek (prav tam). Tudi S. Bojnec (2001) ugotavlja, da se otrok z aktivnim in vročekrvnim 

temperamentom lažje razvije v nasilnega mladostnika kot sovrstnik z mirnejšim temperamentom 

(prav tam). M. Pušnik (1999) opozarja še na to, da otrok s težavnim temperamentom vzbuja v 

socialnih interakcijah s starši drugačne odzive kot netežaven otrok. Starši se na otroka s težavnim 
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temperamentom z namenom, da bi ga lahko obvladovali, odzivajo z večjo avtoritarnostjo, večjo 

kontrolo in pogostejšim kaznovanjem (prav tam). Tudi Belsky in drugi (1991, v Kompan Erzar in 

Poljanec, 2009) pravijo, da zgodnje otrokovo okolje in faktorji v njem, ki povišujejo stres, vplivajo 

na strogo ali celo grobo discipliniranje otroka, zavračanje in na nesenzitivno starševstvo. Vse to pa 

lahko vodi v nevarne notranje modele ter nevarne oblike navezanosti (prav tam).  

2.3.4 Čustvena ranljivost in pomen čustveno-vedenjskih težav 

Otrokove značilnosti, kot je na primer ranljivost pri izkušnjah neprijetnih čustev, vplivajo 

na odnose znotraj družinskega konteksta in na otrokovo regulacijo čustev. To pomeni, da je 

pri otrocih, ki so občutljivejši, večja nevarnost za razvoj težav pri regulaciji čustev, če živijo 

v negativnem družinskem okolju (Morris, Silk, Steinberg, Myers in Robinson, 2007). Tudi Sullivan 

(2006) je ugotovil, da imajo čustveni in vedenjski problemi v otroštvu velik vpliv 

na delinkventnost3 v zgodnji adolescenci. Zato pravi, da je treba biti na težave pozoren že 

v otroštvu in te tudi že takrat reševati (prav tam).  

2.3.5 Socialno-ekonomski status 

Socialno-ekonomsko okolje družine je eden izmed faktorjev, ki v zelo veliki meri vpliva na pojav 

prestopniškega vedenja. Če družina nima veliko financ, obstaja večja verjetnost, da bodo živeli 

v okolju, kjer je lahko več kriminala in kjer so potemtakem tudi večje možnosti za napačne ali manj 

dobre vzgojne vzorce (Bertok, 2008). Tudi D. Haynie, Silver in Teasdale (2006) potrjujejo, da ima 

revščina zaradi večje izpostavljenosti nasilju in z več možnostmi za druženje z deviantnimi vrstniki 

precejšen vpliv na pojav mladoletniškega prestopniškega vedenja. Stres, ki je posledica finančnih 

težav, lahko vpliva na morebitno sovražno vedenje staršev do otroka, kar prispeva k potencialnemu 

razvoju delinkventnega vedenja pri mladostnikih (Conger, Ge, Elder, Lorenz in Simons, 1994, 

v Go in Le, 2005). V družini, ki jo zaznamuje slabši socialno-ekonomski status, je značilno tudi 

kronično nezadovoljstvo, ki se napaja iz nakopičenih stresov, iz nesposobnosti izpolnjevanja 

temeljih potreb družinskih članov in iz pomanjkanja možnosti za zadovoljujočo uveljavitev. 

Bivanje na družbenem robu in občutek brezizhodnosti vplivata tudi na medsebojne odnose 

družinskih članov in tako budita sovražnost navznoter in navzven. To pa ima navadno največji 

vpliv na tiste družinske člane, ki so že sicer najšibkejši členi družinske enote. Na podlagi vsega 

omenjenega je lahko delinkventno vedenje mladostnika le korak stran (Tomori, 2000). Taylor 

(1991, v Paschall, Ringwalt in Flewelling, 2003) je v raziskavi, kjer je zajel afroameriške 

mladostnike (samo fante), še ugotovil, da je učinek slabšega socialno-ekonomskega statusa 

na delinkventno vedenje močnejši v tistih družinah, kjer je oče odsoten, v primerjavi s tistimi 

družinami, kjer je oče prisoten. To pomeni, da so mladostniki, ki živijo v družinah, kjer ni očeta, 

dovzetnejši za potencialne škodljive učinke revščine na njihovo vedenje (prav tam). 

Zagovorniki multisistemske paradigme po Bronfenbrennerju (1979) pravijo, da se pri mladih, ki se 

vedejo prestopniško, in njihovih družinah pojavlja slabša povezanost znotraj posameznih sistemov 

in med samimi sistemi. Znotraj mikrosistema so prisotne slabe interakcije med starši in 

mladostnikom, v mezosistemu so oslabljene interakcije med sistemi, kot so družina, šola in socialne 

                                                           
3 Izraz delinkventnost označuje vedenje, za katero sta značilna nesprejemanje in neupoštevanje formalnih in 

neformalnih družbenih pravil. Primernejši izraz je delinkventno vedenje (prestopniško vedenje), saj izraz poudarja, da 

gre za značilnost vedenja (ki ga lahko spremenimo), in se tako ne nanaša na posameznikovo osebnost oz. njegove 

osebnostne lastnosti. Mestoma uporabljam tudi strokovno neustrezen termin »delinkventnost«, vendar samo zato, ker 

ga je tako uporabil avtor dela, ki ga povzemam.  
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storitve, prav tako so oslabljene tudi povezave z makrosistemom, ki pokriva kulturni pogled in 

pričakovanja, ter z ekosistemom, ki predstavlja družbo (Hinton, Sheperis in Sims, 2003). 

Omenjeno podpira tudi Meško (1997), ki pravi, da je kriminalno vedenje posledica napak 

v konvencionalnih družbenih skupinah, kot so družina, šola in vrstniki. V socialnih vezeh kot tistih, 

ki vežejo posameznika na družbene vrednote, vidi obliko družbenega nadzorstva in preventivo 

pred prestopniškim vedenjem. Meško omenja še teorijo pritiska, ki pravi, da je vzrok za deviantno 

vedenje treba iskati v družbi, kjer tako moralne norme kot tudi ostale dobrine med ljudmi niso 

enakomerno porazdeljene. Družba postavlja previsoke cilje za ljudi, ki jih niso sposobni dosegati, 

zato jih uresničujejo po nelegalnih poteh. Posledično so takšni ljudje zelo velikokrat stigmatizirani 

in izločeni iz družbene sredine ter tako nimajo veliko možnosti za zadovoljevanje svojih potreb 

po zakoniti poti (prav tam).  

2.3.6 Pomen kulture 

M. Tomori (2000) opozarja na pomen kulture pri razvoju mladoletniškega prestopniškega vedenja. 

Pravi, da so družine, ki so priseljene iz okolij z drugačnim vrednostnim sistemom – bodisi 

iz drugačnega kulturnega okolja bodisi iz drugačnega socialnega sistema (vas/mesto), v kroničnem 

in neprestanem konfliktu z okoljem. Vrednote in merila novega okolja so tuja staršem in tudi otrok 

jih zato ne more sprejeti za svoje. Zato je povsem razumljivo, da jih lahko celo odklanja ali zavrača. 

Takšen otrok vstopa v socialni prostor napadalno, saj ima le tako občutek, da okolje obvladuje 

(prav tam). Go (1999, v Go in Le, 2005) je v raziskavi z 202 mladostnikoma iz jugovzhodne Azije 

ugotovil, da je prevajanje staršem povezano z večjim družinskim konfliktom, kar pa nakazuje 

na večjo možnost delinkventnega vedenja.  

Vpliv kulture se razlikuje tudi glede na spol otroka. M. Pušnik (1999) pravi, da so socialno vedenje, 

samopotrjevanje in izražanje stiske med fanti in dekleti različni zaradi norm in sporočil, ki veljajo 

znotraj neke kulture. Za našo kulturo je značilno, da se pri fantih že zelo zgodaj začne spodbujati 

sposobnost za samostojno uveljavljanje, in včasih sta njihovo kazanje moči in obvladovanje okolja 

celo nagrajevana. Vse to pa omogoča lažji razvoj prestopniškega vedenja, če za to seveda obstajajo 

tudi drugi potencialni dejavniki (prav tam). Tudi Enzmann in Wetzels (2002) pravita, da je 

strinjanje z normami moškosti kot kulturna norma marginaliziranih moških dejavnik tveganja 

za razvoj prestopniškega vedenja, saj ta legitimizira nasilje (prav tam). V naši kulturi velja, da 

pri dekletih radi spodbujamo njihovo odvisnost od močnejših, njihovo pasivnost in nebogljenost. 

Vzgoja deklet, ki izhaja iz naše kulture, usmerja pozornost na njihova čustvena doživetja in njihove 

subjektivne podrobnosti v medosebnih odnosih, kar vpliva na vedenjske vzorce deklet. Poleg tega 

pa naša kultura dekletom še vedno ponuja mnogo več možnosti za izražanje sebe in lastno 

potrjevanje (Pušnik, 1999). 

2.3.7 Pomen zlorabe za pojav mladoletniškega prestopniškega vedenja 

Zelo močan dejavnik, ki vpliva na pojav prestopniškega vedenja med mladimi, je tudi izkušnja 

zlorabe ali travme. D. Valentinčič (1997) pravi, da se otroci zelo različno odzivajo na dejavnik, ki 

jih v njihovem okolju ogroža. Nekateri otroci se odzivajo bolj pasivno, in sicer tako, da so mirni, 

si ne želijo stikov z odraslimi, se lahko prestrašijo določenih oseb ali predmetov, postanejo 

depresivni, plašni, se umikajo v samoto … Na drugi strani pa so otroci, ki se na percepirano 

nevarnost odzivajo z agresijo, nemirom, napadalnostjo … Vse to lahko otrok prevzame 

ob opazovanju obnašanja in izražanja odraslih oseb v okolju, v katerem živi. To pripelje 

do situacije, ko lastno izkušnjo žrtve prenese na mlajšega in šibkejšega od njega samega (prav tam). 
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Tudi Dekleva (2002) opaža, da so storilci nasilnih dejanj mnogo pogosteje tisti, ki so bili doma 

pogosteje deležni nasilnih vzgojnih prijemov. Avtor dodaja, da se po nekem nevidno delujočem 

vzorcu nasilje (kot izkušnja) in nasilnost (kot vedenjska lastnost) reproducirata prek družinskih 

vzorcev (prav tam).  

Otrok je žrtev nasilja ne glede na to, ali ga je deležen sam ali pa nasilje le spremlja. Zaradi svoje 

nemoči in odvisnosti od močnejših od sebe se vedno istoveti s tistim, ki je žrtev, kar ga spravlja 

v stisko, negotovost, strah ter ruši njegovo notranje ravnovesje. Nemalokrat pa se zgodi tudi to, da 

se otrok čuti krivega za nasilje, ki ga na primer oče izvaja nad mamo. Da se takšen otrok zaščiti 

pred vlogo žrtve, se lahko sam poistoveti z napadalcem in se s tem na edini njemu znan način 

poskuša rešiti občutij nemoči, nebogljenosti, strahu in ponižanosti. Istovetenje z napadalcem in 

izvajanje nasilja nad šibkejšimi od samega sebe mu tako prinašata tisto, kar najbolj potrebuje – 

občutek varnosti in moči. S tem tudi prekrije rano doživete travme. Velikokrat je nasilno vedenje 

odrasle osebe ravno uresničenje obrambnih fanatizmov, ki so ji v otroštvu pomagali prenašati vlogo 

žrtve. Nasilno vedenje lahko v travmatiziranem in zlorabljenem otroku vzbudi občutja ugodja in 

ga razbremeni notranje napetosti (Tomori, 2006). V. Markič (2006) dodaja, da izkušnja telesne 

zlorabe v otroštvu močno poveča nevarnost za nasilno vedenje mladostnika in pozneje odrasle 

osebe. Če je otrok doživel izkušnjo spolne zlorabe, je verjetnost, da bo mladostnik oziroma odrasel 

človek tudi sam spolno zlorabljal, bistveno večja (prav tam). K. Filipčič (2002) še natančnejše 

opredeli, da gre za t. i. viktimizacijski učinek, ko žrtve postanejo storilci, ki se pri spolno 

zlorabljenih otrocih velikokrat kaže v obliki mladoletniškega delinkventnega vedenja. Ta isti 

učinek pa se pri drugih oblikah fizične zlorabe lahko kaže tako v obliki delinkventnega vedenja 

tudi v odrasli dobi (prav tam). N. Abrahams in R. Jewkes (2005) sta opazovali moške v južni Afriki 

in tudi onidve lahko potrdita, da so tisti otroci, ki so bili priča nasilju nad lastno materjo v otroštvu, 

dovzetnejši za zlorabo alkohola in za aretacijo zaradi izvajanja nasilja v odraslosti. Ti posamezniki 

so namreč nasilje prepoznali kot normalen način reševanja konfliktov (prav tam). 

J. Cashmore (2011) je izvedla raziskavo med mladostniki, ki so bili pridržani zaradi kaznivega 

dejanja, in ugotovila, da je bilo med njimi kar 81 % deklet in 57 % fantov zlorabljenih ali 

zanemarjenih. Pri kar 49 % deklet in 19 % fantov pa se je ta zloraba ali zanemarjanje pojavljalo 

v zelo hudi obliki. Dodaja, da v splošnem večina zlorabljenih ali zanemarjenih otrok ne dela 

kaznivih dejanj, vendar pa je zaznala precej velik delež otrok z deviantnim vedenjem, ki so imeli 

izkušnjo zlorabe, zanemarjanja ali neprimerne vzgoje s strani svojih staršev. To dokazuje povezavo 

med zlorabo otroka in morebitnim poznejšim prestopniškim vedenjem (prav tam). Številne študije 

nakazujejo še na pomen časa zlorabe ali zanemarjanja za razvoj prestopniškega vedenja. 

Pri mladostnikih, ki imajo izkušnjo zlorabe ali zanemarjanja vse od otroštva do adolescence ali pa 

se je zloraba ali zanemarjanje začelo v obdobju adolescence, obstaja večja verjetnost 

za prestopniško vedenje kot pri tistih mladostnikih, pri katerih je bila zloraba ali zanemarjanje 

prisotno samo v obdobju otroštva (Johnson-Reid in Barth, 2000a; Smith, Ireland in Thornberry, 

2005; Stewart idr., 2008; Thornberry, Ireland in Smith, 2001, v Cashmore, 2011). 

Pod zlorabo otroka uvrščamo številne oblike nasilja, ki lahko pustijo trajen pečat v njegovem 

razvoju. Sem sodi psihološko trpinčenje, ki zajema neprestana negativna in zavračajoča vedenja 

do otroka, kamor uvrščamo razvrednotenje, poniževanje, posmeh, negativno označevanje, 

izpostavljanje njegovih nesposobnosti … (Tomori, 1995). Kot zlorabo označujemo tudi 

zanemarjanje in brezbrižnost do otrokovih potreb po ustrezni negi, primerni prehrani in toplini, 

socialno osamitev, grožnje z zapustitvijo, zastraševanje, vzbujanje občutkov krivde, preveliko 
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omejevanje otroka ali pa preveliko zaščito, pretirana pričakovanja do otroka, disfunkcionalno 

družinsko dinamiko, kjer ima otrok neustrezno vlogo, na primer da morda mora prevzemati 

odgovornost za čustva svojih staršev, nadomeščati odsotnega partnerja, biti grešni kozel za napake 

ostalih družinskih članov … Pod zlorabo pa seveda uvrščamo tudi najbolj poznane fizične zlorabe, 

kot so pretepanje, spolno nasilje in ostale oblike telesnega mučenja (Tomori, 2006). 

2.4 Družinski dejavniki, ki vplivajo na razvoj mladoletniškega prestopniškega vedenja 

Družina je otrokov najpomembnejši sistem za izgradnjo njegove osebnosti in načina ravnanja. Tudi 

Gostečnik (2014) vidi družino kot prvenstveni prostor, znotraj katerega se mladostnik nauči 

empatije in altruizma. Svojo družinsko atmosfero lahko pozneje prenaša na drugega oziroma v svet 

ljudi, s katerimi je v interakciji. Ker je mladostništvo zelo občutljivo obdobje, ko se pri mladostniku 

razvijajo sprejemniki za zaznavanje okolja, čut za drugega, sočutje, ljubezen, vzpostavljajo se 

mehanizmi za odraslo vedenje, mladostnik bolj kot kadarkoli potrebuje konkretno vodstvo odraslih 

oseb. Nujno je, da mu starši lahko stojijo ob strani, ko se sooča s težavami, ga razumejo in 

usmerjajo. V veliko družinah pride tudi do tega, da starši takega odzivanja na mladostnikove težave 

niso sposobni in se z njim le še bolj prepirajo in tako ustvarjajo še večji razdor, ki mladostniku še 

toliko bolj otežuje najtežje obdobje njegovega razvoja. Ravno zato je starševstvo v tem obdobju 

ena izmed najtežjih in najzahtevnejših nalog v celotnem razvoju otroka (prav tam). Tudi A. Červek 

(2008) na podlagi raziskave, v katero so zajeli mlade iz Pomurja, pravi, da so podatki pokazali 

močno povezanost med družinskim življenjem in zadovoljstvom mladih. Tisti mladi, ki imajo 

pozitivno izkušnjo iz svoje družine in so bili v zadostni meri deležni spodbud s strani svojih staršev, 

so s svojim življenjem mnogo zadovoljnejši kot pa tisti mladi, ki iz svoje družine nimajo pozitivne 

izkušnje (prav tam). Bučar-Ručman (2004) prav tako vidi družino kot dejavnik, ki je bistven 

za oblikovanje vedenjskih vzorcev. Dodaja še, da večina mladostnikov z delinkventnim vedenjem 

izhaja iz problematičnih in neurejenih družin, znotraj katerih so bili tudi sami izpostavljeni nasilju 

in zlorabam (prav tam). Vzorec podobnega vedenja se tako lahko žal prenaša z generacije 

na generacijo.  

2.4.1 Dejavniki tveganja znotraj družine  

Otrok v svoji družini dobi izkušnjo sprejetosti in domačnosti ali pa nezainteresiranosti in 

zavrženosti, kar vpliva na njegovo izgradnjo temeljnega zaupanja vase in v svet. To je prvi pogoj 

za njegovo bivanje v svetu, brez da bi ga premagala stiska in obup. Če bo v svoji družini dobil 

izkušnjo varnosti, se bo varnega počutil tudi v svetu. V nasprotnem primeru pa bo svet okrog sebe 

dojemal kot tuj in nevaren. Starši morajo poleg fizične in intelektualne vzgoje poskrbeti tudi 

za otrokovo čustveno plat vzgoje. Če slednjega ni, otrok to področje razvija sam ali s prijatelji, 

kakor ve in zna (Bajzek, 2008). 

Starševstvo je vedênje staršev do otrok, ki vključuje kaznovanje, spremljanje, naklonjenost in 

komunikacijo. Negativni vidiki podpore, ki zajemajo zanemarjanje, sovražnost in zavračanje ali pa 

kombinacijo omenjenih oblik negativne interakcije med starši in otrokom, najbolj vplivajo na pojav 

prestopniškega vedenja pri mladostniku (Hoeve idr., 2009). Najpomembnejše dimenzije 

starševstva, ki so pomembne za dobrobit najstnika in njegovega delovanja, so starševska podpora, 

nadzor nad obnašanjem ter psihološki nadzor, ki ga starši izvajajo nad otrokom (Bean, Barber in 

Crane, 2006). Odnosi med starši in otroki, dinamika ter vzdušje znotraj družine so tako tisti 

dejavniki, ki v največji možni meri vplivajo na to, ali bo otrok v prestopniškem vedenju videl 
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najoptimalnejšo obliko doseganja svojih ciljev ali pa se bo naučil posegati po drugačnih oblikah 

vedenja in strategijah reševanja težav, ki so družbeno sprejemljivejše.  

Veliko študij navaja družinske dejavnike kot najpomembnejše dejavnike za razvoj mladoletniškega 

prestopniškega vedenja. Loebner in M. Stouthamer-Loebner (1986, v Meško, 1997) sta na seznam 

omenjenih družinskih dejavnikov kot najpomembnejše uvrstila slab starševski nadzor, grobo in 

nedosledno vzgojo, disharmonijo med partnerjema, zavračanje otroka, slabo povezanost med starši 

in otroki ter veliko družino. West in Farrington (1973, v Meško, 1997) sta v kambriški študiji prav 

tako ugotovila, da so bili groba ali spremenljiva vzgoja, krutost, pasivnost in zanemarjanje, slab 

nadzor ter konflikti med staršema pri otrocih, starih osem let, najpomembnejši napovedovalci 

poznejšega prestopniškega vedenja (prav tam). Bučar-Ručman (2004) je v grobem oblikoval 

tri skupine staršev nasilnih otrok. V prvo skupino uvršča starše, ki otroku ne dajo dovolj ljubezni 

in ga ne spoštujejo. V drugo skupino sodijo starši, ki svojemu otroku dajo preveč svobode in mu 

ne postavijo jasnih meril. V tretji skupini pa so starši, ki otroka vzgajajo grobo, kaznovalno in 

pri katerih je nasilje sredstvo za reševanje sporov (prav tam). Tudi Pačnik (1997) izpostavlja 

naslednje družinske posebnosti kot glavne vzroke za pojav prestopniškega vedenja 

pri mladostnikih. Te so: odklanjanje, pomanjkanje varnosti v družini, zanemarjanje, nedosledna 

vzgoja, prisotnost surovega kaznovanja in zlorabe otrok (prav tam).  

»V večini družin, v katerih odraščajo mladoletni prestopniki, je mogoče zaslediti vrsto dogajanj, ki 

ovirajo razvoj zdravega samospoštovanja pri otroku. Pogosti spori, očitki, neustrezne kazni, žalitve, 

poniževanja in razvrednotenja, neprestane zavrnitve, brezbrižnost za otrokove čustvene potrebe – 

vse to lahko otežkoča otroku razvoj zdravega samospoštovanja. Otrok, ki se ne čuti ljubljenega, 

sprejetega in spoštovanega od svojih najbližjih, se ne more zares ceniti. Mučno občutje nevrednosti 

lahko odločilno usmerja njegovo vedenje tudi v širšem socialnem prostoru. Neustrezne 

samopotrditve, podrejanje in obvladovanje šibkejših in bolj nemočnih, poskusi dominiranja in 

manipuliranja za zagotovitev občutja lastne moči in pomena se izjemno pogosto povezujejo prav 

z nizkim samospoštovanjem mladostnika in njegovo nezadovoljujočo samopodobo« (Tomori, 

2000, str. 98).  

Martin in M. Martin (2000) opozarjata, da prihaja do težav, ki vplivajo na otrokov razvoj tako 

v nefunkcionalnih kot tudi v funkcionalnih družinah. Razlike med omenjenima vrstama družin pa 

se pojavljajo pri intenzivnosti in pogostnosti težav. V nefunkcionalnih družinah je intenzivnost 

težav večja, prav tako pa so tudi strategije soočanja in reševanja težav slabše. V takšnih družinah 

se velikokrat pojavljajo razni travmatski dogodki, ki pri mladih vzbudijo občutke ogroženosti (prav 

tam).  

Glavni ogrožajoči dejavniki, katerih kombinacija vpliva na pojav in razvoj prestopniškega vedenja, 

so: pozitivna stališča staršev do nasilja, ki se ga kot način reševanja težav poslužujeta tudi sama, 

tradicionalno pojmovanje moškosti, slabo družinsko vzdušje, ki vključuje nasilje in konflikt 

med staršema, uporaba nasilnih metod v vzgoji mladostnika v otroštvu in tudi danes, nedoslednost 

in dvotirnost pri vzgoji, odklonske vrstniške vrednote pri mladostniku, njegova slabša empatičnost 

in manjši repertoar veščin za nenasilno razreševanje konfliktov (Dekleva, 2002). A. Kobolt (2002) 

temu dodaja še dejavnike, kot so pogoste menjave okolja, dolgotrajne partnerske težave, ki se 

končajo z nekakovostnimi razveznimi postopki, neuspele dopolnjene družine, težave z odvisnostjo 

pri starših, premehka ali pretrda vzgoja … Vse omenjene dejavnike pa povzema z izrazom 

t. i. »večproblemskih družin« (prav tam). M. Pušnik (1999) dodaja še dejavnike slabega čustvenega 

odnosa med starši in otrokom oziroma mladostnikom, nadzor njegovega vedenja ter patologijo 
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in/ali deviantnost staršev. E. Bertok (2008) poleg naštetih med rizične dejavnike uvršča še 

enostarševske družine, izmenjave staršev kot skrbnikov ter različne kulturne in družbene situacije.  

Bečaj (2003) dodaja, da je v disfunkcionalnih družinah zelo pogosto prisotna posebna dinamika, 

ki otroka na nek način sili v to, da postane vedenjsko problematičen. V takšnem primeru je otrok 

nekakšen »simptom« te dinamike, prek katere družina ohranja svoje nevrotično ravnovesje. 

Otrokovo problematično vedenje je lahko maska za druge težave družine, ki so temeljnejše narave. 

Če otrok ne bi bil tak, bi te družinske težave prišle na dan in tako bi se z njimi morali soočiti. Otrok 

s svojim problematičnim vedenjem predstavlja vlogo grešnega kozla in s tem prevzame nase krivdo 

za vse, kar je v družini narobe. Bečaj še dodaja, da je v takšni družini velikokrat »problematičen« 

le eden izmed sorojencev. Če tega umaknemo, pa njegovo vlogo hitro prevzame drugi otrok, ki 

do sedaj ni kazal težav (prav tam). 

2.4.2 Pomen razvojnih nalog in osvojitev naloge razumevanja avtoritete 

Da lahko govorimo o ustreznem razvoju, mora otrok na vsaki razvojni stopnji osvojiti določene 

razvojne naloge. Meško (1997) namreč pravi, da so uspešno opravljene zgodnje naloge dobra 

podlaga za začetek soočanja in reševanja poznejših nalog. B. Kelley, Loeber, K. Keenan in 

M. Delamatre (1997, v Hinton, Sheperis in Sims, 2003) poudarjajo, da mora otrok osvojiti tri 

razvojne naloge, da se zmanjša verjetnost za pojav prestopniškega vedenja. Prva razvojna naloga 

je osvojitev spretnosti za neagresivno razreševanje konfliktov. Druga razvojna naloga je naloga 

iskrenosti, ki je pomembna za izboljšanje otrokovega družbeno sprejemljivega obnašanja. Tretja 

razvojna naloga pa se dotika spoštovanja tuje lastnine in razlikovanja med tem, kar je otrokovo in 

kar od nekoga drugega (prav tam). Poleg omenjenih pa mora otrok osvojiti še razvojne naloge, kot 

so: z odraščanjem mora postajati vedno bolj neodvisen in naučiti se mora ubogati avtoriteto, ki jo 

predstavljajo tako starši kot tudi učitelji (Bertok, 2008).  

Pri doseganju in izpolnjevanju ustreznih razvojnih nalog otroka ima družina ključno vlogo. 

O. Poljšak Škraban (2002) pravi, da mora družina za uspešno spoprijemanje z razvojnimi nalogami 

odraščajočega mladostnika vedno znova vzpostavljati ravnotežje med avtonomijo in povezanostjo 

vseh družinskih članov ter omogočati odprto komunikacijo med njimi. M. Tomori (2000) opozarja, 

da ima le malo bodočih prestopnikov v svoji družini možnost izkusiti spodbujajočo, zaščitno, 

poučno in ljubečo avtoriteto s strani svojih staršev, ki bi se jim pomagala razviti v samostojne in 

trdne osebnosti. Le prek zaupanja v trdnejše od sebe otrok počasi razvija zaupanje vase. Starši 

v vlogi avtoritete bodoče prestopnike predvsem kaznujejo, omejujejo, jim stvari prepovedujejo in 

jih ponižujejo, kar v otroku spodbuja željo po uporu in boju z vsakršno avtoriteto. Želja 

po kljubovanju staršem se sčasoma razširi na željo po upiranju normam in pravilom širšega 

socialnega okolja. Do učiteljev, policistov in ostalih predstavnikov avtoritet začne takšen 

mladostnik čutiti odpor in sovražnost. Na takšen način si mladostnik podzavestno zmanjšuje strah 

pred možno ogroženostjo, ponižanjem in kaznijo, saj mu bitke s predstavniki avtoritet predstavljajo 

simbolični obračun s starši, ki so že v otroštvu ranili njegovo samospoštovanje. Občutja nemoči 

iz otroštva rešuje z izkazovanjem moči nad drugimi v obdobju mladostništva (prav tam).  

2.4.3 Vzgojni stil kot dejavnik tveganja ali kot varovalni dejavnik  

Glede na način vzgoje in obliko odnosov med starši in otroki poznamo štiri vzgojne stile, ki 

vplivajo na vedenje in funkcioniranje otrok. Na podlagi kontinuuma izkazovanja naklonjenosti in 

kontinuuma izvajanja kontrole delimo vzgojne stile na: a) avtoritativni vzgojni stil, za katerega 

velja večje izkazovanje naklonjenosti otroku in tudi večje izvajanje kontrole nad otrokom, 
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b) avtoritarni vzgojni stil, za katerega je značilno manjše izkazovanje naklonjenosti, a večje 

izvajanje kontrole, c) permisivni vzgojni stil, ki se kaže kot večje izkazovanje naklonjenosti in 

manjše izvajanje kontrole, in č) brezbrižni vzgojni stil, za katerega velja manjše izkazovanje 

naklonjenosti in tudi manjše izvajanje kontrole. Za avtoritativni vzgojni stil v primerjavi z ostalimi 

velja, da je najmočnejši zaviralec razvoja mladoletniškega prestopniškega vedenja in depresije 

(Gordon, 2000, v Go in Le, 2005). Tako misli tudi D. Baumrind (1966, 1991, v Li, 2013), ki pravi, 

da je najučinkovitejše starševstvo tisto, kjer so starši do otrok tako odzivni kot tudi zahtevni, kar 

uvrščamo pod t. i. avtoritativni vzgojni stil. Zahtevnost se nanaša na sposobnost zagotavljanja 

nadzora in na pripravljenost soočiti se z otrokom, ki ne uboga. Odzivnost pa pomeni, da starši 

spodbujajo otrokovo samostojnost in samoregulacijo prek pozitivnih spodbud in podpore, ki so 

v skladu z otrokovimi potrebami (prav tam). Assailly (2009) še doda, da se avtoritativni vzgojni 

stil lahko vzpostavi samo prek vztrajnosti dialoga med starši in otrokom oziroma mladostnikom.  

M. Tomori (2000) prav tako meni, da mladostniki, ki so jim bili avtoritativni starši v spodbudo in 

oporo ter so jim izkazovali naklonjenost, razumevanje, sprejemanje, spoštovanje in upoštevanje 

njihovih pravic, nimajo pretirane potrebe po kljubovanju in boju, kar pomeni, da imajo še najmanj 

težav z avtoriteto. Nasprotno pa velja za tiste mladostnike, ki so jih avtoritarni liki že od otroštva 

naprej poniževali, nesmiselno kaznovali, omejevali, soočali z njihovo nemočjo in njihovo 

odvisnost od avtoritete zlorabljali (prav tam). M. Pušnik (1999) vidi problem tudi v kaznovalnih 

postopkih, ki zajemajo izločanje otroka iz družinskega življenja, zapiranje v sobo, ostrost kazni … 

Še posebej pa je problematična nedoslednost pri celotni vzgoji (prav tam).  

Assailly (2009) opozori tudi na pomen biološke dediščine otroka, ki ima svojevrsten vpliv 

na starševski izbor vzgojnega stila. Avtor pravi, da se, če genetski dejavniki oblikujejo težji 

karakter otroka, starši lahko soočijo z več težavami pri vzpostavljanju avtoritativnega vzgojnega 

stila. To povzroči, da se začnejo posluževati permisivnega vzgojnega stila, za katerega sta značilna 

manjše spremljanje otroka in manjše izvajanje kontrole nad njim. Slednji lahko pripelje do več 

stikov mladostnika z vrstniki s prestopniškim vedenjem zaradi odsotnosti starševskega nadzora 

(prav tam).  

Na tej točki lahko povzamem, da vzgojni stil, ki temelji na nasilju in poniževanju, veča verjetnost 

za razvoj delinkventnega vedenja pri mladostniku, saj ta ob pomembnih drugih, ki se poslužujejo 

omenjenega vzgojnega stila, ne more razviti pozitivne samopodobe, zaupanja vase in nabora 

strategij za ustrezno in uspešno reševanje vsakodnevnih težav. Delinkventno vedenje spodbujata 

tudi permisivni in brezbrižni vzgojni stil, za katera velja, da je nadzor nad otrokom in njegovim 

vedenjem zmanjšan ali pa ga sploh ni. Ne samo da starši tako nimajo možnosti, da bi vedeli, kaj 

njihov mladostnik počne ali s kom se druži, ampak mu hkrati tudi sporočajo, da jim zanj ni mar 

oziroma da je vreden njune pozornosti samo takrat, ko nastopijo težave. Tak mladostnik bo zelo 

kmalu začel povzročati težave samo zato, da si bo pridobil vsaj malo njihove pozornosti. 

2.4.4 Pomen postavljanja meja in pravil 

Eden izmed najnujnejših sestavnih delov uspešne vzgoje je postavljanje meja. Starši morajo 

vedenje, ki bi lahko bilo otroku in drugim ljudem nevarno, omejevati. To omejevanje pa mora 

izražati naklonjenost, doslednost in predvidljivost, saj se otrok lahko le na takšen način nauči, da 

je treba določene omejitve upoštevati in se jim včasih tudi prilagoditi (Žmuc Tomori, 1983, 

v Tomori, 2000). Meje so otroku v pomoč pri razvijanju odnosa do stvarnosti in njenih smiselnih 

omejitev brez občutij osebne prizadetosti, ogroženosti in prikrajšanosti. Le tako se bo lahko tudi 
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pozneje sposoben ravnati v skladu z družbenimi normami in pravili (Tomori, 2000). Tudi 

M. Pušnik (1999) pravi, da so jasne norme in pravila pomemben varovalni dejavnik, saj se otrok 

lažje znajde, če meje pozna in če ve, kakšne so posledice ob njihovem neupoštevanju.   

2.4.5 Problem nedoslednosti in negotovosti staršev v svoji vzgojni vlogi 

Ključen element dobre vzgoje je starševska doslednost v svojih odločitvah in v posledičnem 

ravnanju v odnosu do otroka. Severe (2000) pravi, da je doslednost skladnost misli z besednim 

sporočanjem ter ukrepanjem in enako obravnavo vedno, ko se pri otroku pojavi določeno 

neprimerno vedenje (prav tam). Vzgojna doslednost je nujna, da otrok lahko razvije notranjo 

presojo, ki mu bo omogočala ustrezno odločanje v kritičnih situacijah v prihodnosti.  

Nepredvidljivost meja spravlja otroka v stisko in zmedo, saj če ga starši za isto vedenje enkrat 

kaznujejo, drugič pohvalijo, tretjič pa to vedenje celo ignorirajo, povzročajo pri njem negotovost 

in potrebo, da te meje ves čas preizkuša. S podobnimi občutki se bori tudi otrok, ki mu je doma vse 

dovoljeno in prepuščeno ter tako nima nikakršnih omejitev. Takšen otrok se takoj počuti ogroženo 

in napadeno, ko se znajde v izvendružinski situaciji, kjer omejitve in pravila obstajajo. Odveč pa 

je pripomniti, da prav tako nima ustreznih sposobnosti za obvladovanje svojega vedenja in 

prilagajanja situaciji, v kateri se znajde (Tomori, 2000).  

Tudi S. Cowley (2007) doslednosti pripisuje velik pomen, saj lahko pomanjkanje doslednosti 

v vzgoji pri otroku povzroči veliko zmedo. Če otroka za določeno vedenje enkrat grajamo, drugič 

pa mu isto vedenje dovolimo, otrok ne bo razumel, kaj se od njega pričakuje. Zato bo to obliko 

vedenja preizkušal toliko časa, dokler ne bo ugotovil, ali je dovoljena ali ne. Hkrati starševska 

doslednost otroku nudi občutek varnosti, saj bo lahko zaradi preteklih izkušenj točno vedel, kaj se 

od njega pričakuje in kaj ne (prav tam). Starši z doslednim zahtevanjem upoštevanja pravil in meja 

tvegajo, da pri svojih odraščajočih otrocih postanejo manj priljubljeni. Zaradi tega se nekateri starši 

doslednega postavljanja meja bojijo. Za otrokov razvoj je nujno, da so starši v svojih vzgojnih 

odločitvah neomajni, saj sicer otroku sporočajo, da pravil ni treba upoštevati in da avtoritet ni treba 

spoštovati. 

S. Feinstein (2013, v Gostečnik, 2014) pravi, da bo mladostnik v vsakem primeru preizkušal 

principe, razmejitve in zahteve svojih staršev. Na takšen način namreč poskuša vzpostaviti svojo 

samostojnost in neodvisnost. Hkrati pa si ob tem nezavedno želi, da bi starši v svojih zahtevah 

vzdržali in se držali svojih načel, saj mu to nudi občutek osnovne varnosti, ki ga za svoj razvoj 

nujno potrebuje (prav tam). Gostečnik (2014) še dodaja, da je to za mladostnika nujno potrebno, 

da lahko s tem preizkusi svoje pravice in moči. Da ima ob vsem tem priložnost izkusiti tudi želeno 

svobodo, pa morajo starši poskrbeti, da je sam vedno odgovoren za posledice svojega vedenja, 

čutenja in razmišljanja (prav tam).  

2.4.6 Vzgojno zanemarjanje in njegove pojavne oblike 

V splošnem lahko rečemo, da gre v primerih mladoletniškega prestopniškega vedenja za takšno ali 

drugačno vzgojno zanemarjanje, saj starši na različne načine ne zadovoljujejo otrokovih bioloških, 

psiholoških in socialnih potreb. J. Horwath (2007) pod vrste zanemarjanja uvršča fizično, 

izobraževalno, zdravstveno in čustveno zanemarjanje. Fizično zanemarnjanje opredeljuje kot 

nezadovoljevanje otrokovih osnovni potreb po hrani, obleki in namestitvi. Prav tako pod fizično 

zanemarjanje uvršča tudi neustrezno nadzorovanje otroka in zagotavljanje njegove varnosti. 

Pod izobraževalno zanemarjanje uvršča onemogočanje oziroma nezmožnost omogočanja 
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izobraževanja in šolanja. Zdravstveno zanemarnjanje opredeljuje kot neustrezno zagotavljanje 

zdravstvene oskrbe ter zavračanje ali ignoriranje zdravniških navodil. Čustveno zanemarjanje pa 

opredeljuje kot nezadovoljevanje otrokovih potreb po nežnosti, podpori in spodbudi 

prek poniževanja, zastraševanja ali izoliranja otroka od vrstnikov in ostale družbe (prav tam).  

K. Bašič (2010) čustveno zlorabo opredeljuje kot dejanski ali možen neugoden vpliv na čustveni 

in vedenjski razvoj otroka, ki je posledica stalnega ali resnega čustvenega trpinčenja ali zavračanja. 

Kaže se kot vzorec verbalne zlorabe, ravnanj in vplivov, ki otroku povzročajo občutke, da ni 

vreden, ljubljen ali zaželen. Starši ne priznavajo, ne upoštevajo in ne zadovoljujejo otrokovih 

potreb po varnosti, ljubezni, pohvali in priznanju. Čustveno nasilje staršev nad otroki se kaže 

v obliki verbalnega nasilja (kričanja, zmerjanja), vzbujanja občutkov sramu in krivde, 

podcenjevanja, poniževanja pred drugimi in stalnega kritiziranja. Kaznovanje otroka se kaže kot 

zavračanje, odvzemanje ljubezni, naklonjenosti in pozornosti ter izrekanje groženj o fizičnem 

nasilju. Pogosto takšni starši svoje otroke negativno primerjajo z drugimi otroki in jih postavljajo 

v situacije, kjer izpadejo neuspešni, ali pa jih celo izolirajo od vrstnikov in ostalih ljudi. 

Pod čustveno nasilje štejemo tudi primere, v katerih je otrok »orožje« znotraj ločitvenih postopkov. 

Otrok, ki je žrtev zanemarjanja, fizične in/ali spolne zlorabe, je vedno tudi žrtev čustvenega 

trpinčenja. Takšen otrok ima lahko nizko samospoštovanje in samopodobo, je kronično žalosten in 

sumničav, išče pozornost, je lahko pretirano pohleven in pasiven ali pa zelo agresiven in jezen, je 

lahko nespoštljiv do odraslih, agresiven do sorojencev in sovrstnikov, ima težave s sprejemanjem 

uspehov in zaslug, lahko kaže fizično zaostajanje v razvoju, ima samomorilske izjave in ravnanja 

(prav tam). 

2.4.6.1 Razvajenost kot oblika vzgojnega zanemarjanja 

Ena izmed posebnih vrst zanemarnjanja je tudi razvajenost. Ta pogosto nastopi takrat, ko se starši 

zavedajo, da otroku ne namenjajo dovolj svojega časa, in da se mu odkupijo za lastno odsotnost, 

mu kupujejo darila in ugodijo vsaki njegovi želji. Erb (1997) pravi, da so materialno razvajeni 

otroci v resnici zelo osamljeni, nerazumljeni in prestrašeni, saj ves material, ki ga dobijo, nima 

nikakršne veze s starševsko ljubeznijo, po kateri hrepenijo. Starši zaradi svoje zaposlenosti 

na koncu dneva nimajo ne dovolj časa ne energije, da bi se svojemu otroku zares posvetili (prav 

tam). Bučar-Ručman (2004) pravi, da mladi, ki se vedejo nasilno, ne prihajajo samo 

iz problematičnih, ampak tudi iz urejenih družin, kjer starši niso ločeni, kjer ni nasilja in kjer se 

družina nahaja v dobrem socialnem položaju … Takšnim mladostnikom so starši izpolnili skoraj 

vsako željo in jim niso postavili jasne meje med tem, kaj je v družbi dovoljeno in kaj ne (prav tam). 

Razvajeni otroci so zasvojeni z željo po vedno večji pozornosti, so nedružabni, netolerantni, 

zahtevni do okolja, zamerljivi, niso sposobni sodelovanja v skupini, ne znajo slediti skupnim 

pravilom, niso sposobni vzpostaviti pristne komunikacije. Starši otroka poveličujejo in 

precenjujejo, kar pripelje do njegove razvajenosti, v resnici pa je takšen otrok prikrajšan za razvoj 

obrambnih sposobnosti, ne zmore vzpostaviti zdravih socialnih stikov, ni zmožen napora, njegova 

pričakovanja so prevelika, kar pripelje do številnih razočaranj. Razočaranja doživljajo kot krivice 

in nanje reagirajo ali nasilno ali z zapiranjem vase (Žorž, 2009). 

2.4.6.2 Problematika izvendružinske namestitve 

Precej močan dejavnik tveganja za prestopniško vedenje je tudi izvendružinska namestitev. 

A. Kobolt (2002) pravi, da so bili mladi, ki so napoteni v ustanove zunajdružinske vzgoje, v svojih 

družinah izpostavljeni različnim dejavnikom, kot so neizpolnjevanje starševske vloge, neustreznost 

identifikacijskih modelov, nestabilnost in nepredvidljivost odnosov, socialnodeprivacijski 
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elementi in socialna »patologija« pri enem ali obeh starših. J. D. Berrick in Lee (2014) pravita, da 

otroci in mladostniki, ki so odraščali izven svojih družin, že sicer nosijo posledice neprimernih 

družinskih razmer, tem pa se pridružijo še posledice izvendružinske vzgoje, za katero je 

pogostokrat značilno menjanje različnih namestitev. To otrokom in mladostnikom preprečuje 

razvoj dobre navezanosti in občutka varnosti (prav tam). E. R. Munro in Stein (2008) dodajata, da 

posledice izvendružinske namestitve velikokrat rezultirajo v obliki slabših uspehov na področju 

izobrazbe, zdravja in dobrega počutja v odraslosti, socialne izključenosti, ki se kaže v večji 

verjetnosti za slabše poklicne kvalifikacije, prezgodnje starševstvo, brezdomstvo, nezaposlenost, 

moteče vedenje in duševne težave (prav tam). Tudi D. Valentinčič (1997) v tem vidi velik problem, 

saj se sprašuje o tem, kdo bo otroku izbrisal občutek zapuščenosti in odvečnosti, ki sta mu ga starša 

dala v popotnico. Assailly (2009) prav tako pravi, da nestabilnost namestitve vpliva na šibke 

socialne vezi, ki jih imajo otroci s pomembnimi drugimi. Posamezniki s šibkim občutkom socialne 

zavezanosti, navezanosti in obveznosti pa so manj vezani na moralne omejitve in so dovzetnejši 

za priložnosti vključitve v prestopniško vedenje (prav tam).  

K. Phythian, Keane in C. Krull (2008) pri socialnih vezeh z odraslimi izpostavljajo še pomen 

krušnih staršev. Krušni starši niso tako povezani z otrokom, kot so biološki starši, kar zmanjša 

verjetnost, da bo krušni starš motiviran za primerno socializacijo otroka. Včasih tako prisotnost 

krušnega starša poveča možnost, da je otrok izpostavljen sovražnemu ali ravnodušnemu vzdušju 

(prav tam).  

2.4.6.3 Neprimerne vloge staršev 

Vsak otrokov pomembni drugi ima v njegovem življenju določeno socialno vlogo, ki se povezuje 

z določenim vedenjem in kompetencami. Čim manj je ta vloga jasna, težje se otrok oziroma 

mladostnik znajde v odnosih z drugimi ljudmi in težje oblikuje svojo vlogo tako v lastnih očeh kot 

tudi v očeh drugih ljudi (Pušnik, 1999). M. Tomori (2000) prikaže sedem različnih neprimernih 

vlog, v katerih se lahko v svojem vzgojiteljskem poslanstvu znajdejo starši in s katerimi ključno 

vplivajo na otrokov razvoj manj sprejemljivih strategij samopotrjevanja, vzpostavljanja odnosov 

in reševanja življenjskih situacij: 

o Odsoten ali čustveno nedostopen oče svojemu otroku ne nudi nujnih razvojnih spodbud. Takšen 

oče otroku ne poda usmeritev o tem, kaj je prav in kaj ne, kam naj vlaga svoj trud in kam ne, 

za kaj si je vredno prizadevati in za kaj ne. Vloga očeta v naši kulturni nosi pomen 

identifikacijskega vzora in je model vstopanja v širši kulturni prostor. Sin ob očetovi takšni ali 

drugačni odsotnosti nima modela za gradnjo svoje možatosti in gotovosti zase, hči pa ne more 

dobiti varnega občutja sprejetosti s strani neogrožajočega moškega lika (Tomori, 2000).  

o Agresiven, kaznujoč in trd oče svojemu otroku pošilja sporočilo, da je nasilje normalen način 

reševanja težav. Otrok se tako nauči reševanja svojega notranjega ravnovesja z uporom, 

kljubovanjem in nasiljem. Ob takšnem očetu si otrok ne more oblikovati zanesljivega zaupanja 

vase, zato mu moč in nadvlada omogočata, da zakrije svoj šibki in ponižani ego (Tomori, 2000). 

o Oče, ki je pogosto alkoholiziran, neobvladan in impulziven, svojega otroka ne nauči vztrajnosti, 

stabilnosti in strpnosti. Njegova razdražljivost in razburljivost v vseh družinskih članih vzbujata 

strah, negotovost, stalno napetost in pričakovanje nečesa hudega. Otrok si glede na takšno 

očetovo vedenje svet predstavlja kot nepredvidljiv in nevaren ter je v skladu s temi občutji tudi 

sam nesproščen in v stalni notranji napetosti. Glede na svoje zaznave sveta pa ni nič čudnega, 

da nanj reagira na agresiven in nasilen način. Velikokrat tudi sam, glede na življenjske lekcije, 

ki jih je dobil znotraj svoje družine, težave rešuje z alkoholom ali pa na kakšen drug podoben 
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nekonstruktiven način (Berlin, 1988, v Tomori, 2000; Tomori, 1994, v Tomori, 2000). Ena 

od posledic alkoholiziranosti staršev (tudi matere) je nevarnost, da bo tudi otrok v odraslosti 

iskal uteho in rešitve svojih težav v alkoholu. Druga posledica se nanaša na otrokov deficit 

pri socialnih kompetencah, kar velja predvsem za dekleta (Hussong in Zucker, 2005, v Assailly, 

2009). Tudi J. Rapuš-Pavel in A. Kobolt (2008) sta z raziskavo potrdili, da alkoholizem v zelo 

veliki meri vpliva na psihosocialne značilnosti mladih. V raziskavo sta zajeli mladostnice, ki 

imajo izkušnjo alkoholizma v družini, in ugotovili sta, da je ta vplival na njihovo slabšo 

samopodobo, težave pri navezovanju socialnih stikov, težave pri učenju in šolanju, 

na prepričanje o večji lastni agresivnosti (prav tam). DeLucia, Belz in L. Chassin (2001) še 

opozorijo, da učinek in s tem povezane težave, ki so posledica alkoholiziranosti starša, ostanejo 

pri otroku še tudi potem, ko starš preide v fazo mirovanja glede zlorabe alkohola. 

o Oče, ki je nevključen v širše socialno okolje, kar se lahko kaže kot njegova pasivnost, odklonilen 

odnos ali pa je z okoljem v stalnem konfliktu, svoji družini ne more nuditi ustreznih smernic, 

spodbud in vzorov za zdravo socialno vedenje. Ker ta bodisi ne pozna bodisi ne sprejema pravil 

in norm okolja, v katero je vključen, ne moremo pričakovati, da bo otrok te norme sprejemal in 

se nanje smiselno prilagajal. Otrok takšnega očeta ne more dobiti sporočila, da je zunanji svet 

zanimiv, prijeten in privlačen (Tomori, 2000). 

o Nemočna, resignirana, pasivna in depresivna mati ni model za pozitiven, aktiven in veder odnos 

do življenja. Sin svojo mater vidi kot žrtev, lahko pa se mu tudi smili. Odveč je dodajati, da se 

ob takšni materi zelo težko osamosvoji, saj ima ob svoji težnji po samostojnosti občutke krivde. 

V zaznavanju svojega samospoštovanja si ne želi biti od nje odvisen otrok, zato je raje prezgodaj 

moški, ki si takšno vlogo utrjuje na edini način, ki ga pozna – z grobostjo, nasiljem, 

nesramnostjo in oblastjo. Tudi hči se ob takšni materi ne more ustrezno osebnostno razviti. Ker 

se boji, da bo tudi sama nekoč žrtev močnejših, zavrača svojo dekliškost s fantovskim vedenjem 

ali pa z njo manipulira in si tako zagotavlja moč (Tomori, 2000). Depresivne matere se že same 

soočajo s svojimi primanjkljaji v sposobnostih čustvene regulacije in nimajo vseh spretnosti, ki 

so potrebne za vzor otroku, za njegovo učenje in razvoj prilagoditvenih vedenj v situacijah stiske 

(Morris idr., 2007). 

o Hiperprotektivna, brezpogojno in nesmiselno zaščitniška mati pri svojem otroku spodbudi 

občutek praznega zadovoljstva s seboj, prepričanje, da mu svet ves čas nekaj dolguje, in razvoj 

narcisizma. Tak otrok se ne zna odpovedati manj pomembnim stvarem ali pa si prizadevati in 

se potruditi za doseganje tistega, kar si želi. Prav tako nima dobro razvite empatije ter občutka 

za čustva drugih ljudi, kar povzroči, da na prvo mesto vedno postavi sebe. Ob takšni materi se 

otrok ni naučil pridobivanja samostojnih pozitivnih samopotrditev in zato ga globoko v sebi 

žrejo občutki lastne nemoči. Te skuša utišati z dejanji, ki mu dajejo občutek, da obvladuje svet 

in ljudi okrog sebe (Tomori, 2000).  

o Dominantna, oblastna in lastniška mati pri svojem otroku spodbuja razvoj občutka 

nepomembnosti. Ob takšni materi otrok ne more razviti dovolj trdnega ega, da bi bil kos 

vsakdanjim težavam. Tem kljubuje na edine načine, ki jih pozna, ti pa so običajno neustrezni in 

neučinkoviti, s časoma pa tudi delinkventni (Tomori, 2000).  

2.4.6.4 Težave v duševnem zdravju staršev 

Velik faktor tveganja za mladostnikovo prestopniško vedenje so tudi težave v duševnem zdravju 

pri enem ali pri obeh starših. Psihotične motnje spremenijo bolnikov odnos do sebe in resničnosti, 

kar lahko zelo vpliva na odnos z otrokom. Poleg tega pa se otrok v svoji družini konstantno sooča 

s pričakovanji akutnih poslabšanj duševnega stanja staršev, pogostimi hospitalizacijami in stigmo. 

To pa lahko na otroka deluje zelo travmatsko (Tomori, 2000). Tudi M. Pušnik (1999) pravi, da je 
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življenje s starši, ki imajo težave v duševnem zdravju, pomemben dejavnik, ki vpliva na pojav 

motenj tudi pri otroku. Starši težko obvladujejo že svoje življenje in zato je zanje še toliko težje 

izbrati ustrezne vzgojne postopke pri svojem otroku. Vzgojne pomanjkljivosti se pojavljajo tako 

na področju nudenja varnosti in podpore ob morebitnih hospitalizacijah, na področju prenašanja 

pravih norm, ki bi otroku služile kot model ustreznega vedenja, kot tudi na področju učinkovite 

kontrole otrokovega vedenja, njegovih prijateljev, dejavnosti in poti (prav tam). Pri starših s 

težavami v duševnem zdravju, z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi ali z lastno travmatsko 

izkušnjo iz svoje družine je večja verjetnost zanemarjanja lastnih otrok. Takšni starši so pogosto 

nezreli, obremenjeni z lastnimi težavami, lastnim potrebam dajejo prednost in zato svojim otrokom 

niso zmožni nuditi topline in ljubezni. Navadno se temu pridružijo težave še na področju 

medsebojne komunikacije (Bašič, 2010). 

2.4.7 Konflikti med staršema 

Spori, nesoglasja in konflikti med staršema so prav tako dejavniki, ki vplivajo na deviantno vedenje 

mladostnika. Omenjeni konflikti namreč prispevajo k otrokovim občutjem čustvene ne-varnosti, 

kar vpliva na razvoj neučinkovitih strategij za soočanje s težavami in na razvoj neustreznih oblik 

vedenja kot odgovor na vsakodnevne izzive (Davies in Cummings, 1994, v Li, 2013). Nujno je, da 

med staršema vladata medsebojno spoštovanje in zavezništvo. Zavezništva pa ni mogoče 

vzpostaviti tam, kjer starša v odnosu do otroka razčiščujeta lastne konflikte ali pa tekmujeta 

za njegovo naklonjenost. V takšnih primerih obstaja več scenarijev otrokovega prilagajanja in 

soočanja s situacijo, vendar za njegov zdrav razvoj ni noben ustrezen. Prvi scenarij predpostavlja, 

da mora otrok izbrati, za katerega starša se bo odločil. Če se odloči za enega in drugega odvrne, se 

mora soočati z občutki krivde. Druga možnost temelji na tem, da otrok vso svojo energijo vloži v 

posredovanje med staršema in se trudi izpolnjevati pričakovanja obeh; ta pa so si med seboj 

nasprotujoča. Tretji možni scenarij pa kaže na to, da otrok lahko prevzame vlogo krivca 

za nesporazume med svojima staršema in si tako naloži breme njunih sporov na svoja ramena. 

Posledica takšnih situacij je otrokova razcepljenost ego strukture (Poljšak Škraban, 2002). Odveč 

je pojasnjevati, da nobena izmed otrokovih možnih posledičnih poti starševskega nezavezništva ne 

prispeva k doseganju njegovega občutka čustvene varnosti znotraj lastne družine. Tudi A. Morris 

idr. (2007) glede na študije potrjujejo, da partnerski odnos med staršema in morebitni konflikti 

med njima vplivajo na otrokova občutja čustvene varnosti. O. Poljšak Škraban (2002) zaključuje, 

da so lahko le zreli starši in zadovoljni zakonski partnerji sposobni pomagati mladostniku 

prebroditi obdobje adolescence, katere rezultat so razvita in izgrajena identiteta, uspela 

individualizacija, osamosvajanje in ločevanje s sposobnostjo vzpostavljanja kakovostnih odraslih 

partnerskih odnosov (prav tam).  

2.4.8 Negativna čustvena klima in pomen kaznovanja otroka 

Negativna, prisilna ali nepredvidljiva čustvena klima doma povečuje nevarnost razvoja čustvenih 

težav pri otroku. Ne samo da otroci opazujejo slabo čustveno regulacijo svojih staršev, ampak prav 

tako nimajo možnosti pridobivanja takšnih izkušenj, ki bi prispevale k občutku čustvene varnosti 

(Cummings in Davies, 1996, v Morris idr., 2007). Brez občutka čustvene varnosti se otrok ne more 

naučiti izražanja svojih čustev, saj se zaveda, da ta ne bodo ne prepoznana ne potrjena. K občutku 

čustvene varnosti prispevata tudi predvidljivost vedenj staršev in predvidljivost posledic, če otrok 

naredi kaj narobe (Eisenberg idr., 1998, v Morris idr., 2007). Slabo družinsko funkcioniranje je 

tako mehanizem za razvoj in vzdrževanje problematičnega vedenja pri mladostniku. Takšno 

funkcioniranje je značilno za družine, kjer si člani med seboj ne izkazujejo topline, naklonjenosti 
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in čustvene podpore, prisotna sta negativna komunikacija in manjše sodelovanje v skupnih 

družinskih aktivnostih (Alexander in Sexton, 2002, v Dillon, Pantin, Robbins in Szapocznik, 2008). 

Ob starševski pasivnosti in »čustveni hladnosti« se naravna težnja mladostnikov po boju 

za neodvisnost kaže v obliki napadalnosti. Če starši svojim mladostnikom nudijo trdno oporo in 

jim omogočajo čustveno interakcijo, se otroci do staršev in tudi do drugih ljudi vedejo manj nasilno 

(Paulson, Coombs in Landsverk, 1990, v Filipčič, 2002). 

Otrok, ki je s strani svojih staršev deležen nasilja, dvomi v njihovo ljubezen in se jih tudi boji. 

Na podlagi teh izkušenj se tudi sam deviantno odziva. Otrokovo agresivno vedenje je namreč 

velikokrat posledica starševskega telesnega kaznovanja, strogosti in odklanjanja (Bitenc, 1999, 

v Bučar-Ručman, 2004). Tudi S. Bojnec (2001) pravi, da »agresivnost vodi v agresivnost«. Raven 

otrokovega destruktivnega agresivnega vedenja namreč dviguje uporaba moči kot vzgojne metode, 

ki se udejanja v telesnem kaznovanju ali agresivnih čustvenih izbruhih (prav tam). Temu se 

pridružuje tudi Benedik (2004), ki pravi, da je za otroka veliko bolj ogrožajoče takrat, ko doživlja 

nasilje v družini od svojih staršev. Družina tako ni gnezdo varnosti, kar zelo negativno vpliva 

na otrokovo nadaljnje psihično življenje (prav tam). Nasilje in agresija v okolju, kjer otrok odrašča, 

v otrokovo samopodobo vtisneta občutje nevrednosti in ponižanosti. Nezaupanje vase se razširi 

v nezaupanje v ljudi, to pa se nadgradi v občutja ogroženosti in ranljivosti. Če se otrok v svoji 

družini ne počuti varnega, začne razvijati splošno sovražnost do sveta in se nanjo odziva 

s kljubovanjem ali izogibanjem (Chiccetti in Sroufe, 2000, v Tomori, 2006). Otrok svoja občutja 

strahu in ranljivosti zakrije z lastnim nasilnim vedenjem, ki se ga je naučil, ko ga je bil sam deležen 

(Tomori, 2006). To potrjuje tudi A. Mikuš Kos (1997), ko pravi: »Identifikacija z agresorjem se 

pojavi pri nekaterih otrocih kot obrambni mehanizem zoper občutja strahu in nemoči. 

Ob identifikaciji z agresorjem otrok dobi občutja lastne moči, sposobnosti obvladovanja in 

vsemogočnosti« (str. 73). 

Kaznovanje v družini je izrednega pomena za oblikovanje otrokove osebnosti. Napačen način 

kaznovanja, ki se kaže kot pretirano ali poniževalno kaznovanje, naredi pri otroku bistveno več 

škode kot koristi. Kljub temu da otrok opusti nezaželeno vedenje, neprimerno kaznovanje povzroči, 

da postane tog in zavrt. Neprimerno in pretirano kaznovanje vpliva na razvoj avtoritarne 

osebnostne strukture, ki se kaže v dvoličnosti, zahrbtnosti, agresivnosti in navideznem pokoravanju 

močnejšim. Takšne neprimerne oblike kaznovanja lahko otroka naučijo podobnih strategij 

reševanja težav, na katere naleti v svojem vsakdanjem življenju (Pušnik, 1999). 

2.4.9 Samopodoba, oblikovanje identitete in mladostnikova socialna vloga v družini 

Najpomembnejše značilnosti otrokove osebnosti se oblikujejo znotraj družine. Dobra samopodoba 

je ključni element zadovoljujočega bivanja in vključevanja v družbo. Družinska dinamika in odnosi 

med starši in otroki vplivajo na oblikovanje otrokove samopodobe in lastne vrednostne ocene. 

Odveč je pojasnjevati, da v družinah, kjer odraščajo mladostniki s prestopniškim vedenjem, 

najdemo veliko dejavnikov, ki ovirajo razvoj zdravega samospoštovanja in prispevajo 

k otrokovemu občutku lastne nevrednosti. Zaradi različnih oblik in načinov neustreznih vzgojnih 

strategij ter pomanjkanja čustvenih spodbud, občutja varnosti in zaščite se otrok ne more čutiti 

ljubljenega in sprejetega. Prav tako pa mu je onemogočen razvoj zaupanja vase in tudi v druge ljudi 

(Tomori, 1997). Tudi O. Poljšak Škraban in Dekleva (1997) na podlagi izidov raziskave pravita, 

da funkcionalnost družinskega sistema vpliva na oblikovanje in razvoj identitete mladostnika. 

Družine, kjer starši mladostniku nudijo razumevanje in podporo, slednjemu tako dajejo dobro 

podlago za začetno privzeto identiteto. Ker ni pritiskov k zgodnjim opredelitvam, ima mladostnik 
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več časa za oblikovanje svoje identitete. Ravno nasprotno pa je pri mladostnikih iz manj 

funkcionalnih družin, kjer so se ti zaradi neugodnega počutja v družini »prisiljeni« prej opredeliti 

(prav tam). 

Če starši verjamejo, da je njihov otrok lahko uspešen in ga k temu tudi spodbujajo, bo otrok temu 

sledil. V nasprotnem primeru pa bo lahko začel početi ravno to, kar od njega negativno pričakujejo 

(Coleman, 2011; Siegel, 2011, v Gostečnik, 2014). Najbližje osebe otroku posredno in neposredno 

dajejo zgled in spodbude, na podlagi katerih si zgradi svoj vrednostni sistem, način izražanja 

samega sebe in sposobnosti za reševanje vsakodnevnih težav. Tako si namreč oblikuje svoje 

socialno vedenje, ki ključno vpliva tudi na tisto vedenje v prihodnosti, ko se sam že osamosvoji 

(Pušnik, 1999). Tudi Perko (2008) pravi, da se otrokova psihična struktura oblikuje na podlagi 

njegovih najzgodnejših in najpomembnejših odnosov s starši. Otrokova notranja struktura se gradi 

prek različnih razvojnih linij, s tem pa se postopoma krepita tudi sposobnost prilagajanja in 

notranja trdnost njegovega ega (prav tam). 

M. Nastran Ule (2000, v Poljšak Škraban, 2002) pojasnjuje, da posameznik ponotranji 

pričakovanja in norme delovanja, ki mu jih nudi dodeljena socialna vloga. Vloga mu prav tako 

dodeli tudi ustrezne vedenjske vzorce, sam pa si oblikuje še subjektivni odnos do nje. Na podlagi 

socialne vloge, ki so mu jo dodelili drugi, se posameznik prepoznava in ta povezanost z določenimi 

vlogami mu omogoča oblikovanje lastne identitete. Socialne vloge mu nudijo predstave o samem 

sebi in ravno to daje izvajanju vloge osebni pečat (prav tam). Pri izvajanju socialnih vlog lahko 

pride do različnih oblik konfliktov, ki so odvisne bodisi od nesoglasij med različnimi vlogami 

bodisi od konfliktov o vlogi. Nesoglasja med različnimi vlogami temeljijo na nasprotujočih si 

vlogah tega posameznika ali tem, da jih ne zmore enako dobro opravljati. Konflikti o vlogi pa 

temeljijo na različnih pogledih o tem, kako to vlogo razlaga družba ali določena skupina in kako si 

jo posameznik razlaga sam (Poljšak Škraban, 2002). Težave, ki pri mladostniku nastanejo zaradi 

različnih pogledov na socialne vloge, ki jih ima, ali pa zaradi prezahtevnih vlog, ki jim ni kos, 

povzročajo občutke sramu in lastne neuspešnosti. Ti občutki pa močno vplivajo na njegovo 

samospoštovanje in samopodobo.  

Ena izmed možnih posledic neprimerne vzgoje je lahko tudi neučinkovito razrešena mladostniška 

identitetna kriza, ki se kaže kot mladostnikovo oblikovanje negativne identitete. Mladostnik v želji, 

da bi oblikoval lastno in neodvisno samopodobo, odklanja in zavrača vloge, ki mu jih družba ter 

še posebej starši ponujajo kot pravilne in pričakovane. Mladostnik tako pod vplivom norm, pravil 

in vrednot, ki so nasprotne tistim, ki mu jih ponuja okolje, oblikuje negativno identiteto, ki se kaže 

kot uporništvo ali neobvladljivost. Lažna samopodoba, ki je zgrajena na negativni identiteti, ne 

izpolnjuje njegovih notranjih potreb in mladostnik sam čuti, da ni svoboden, saj je njegova 

samopodoba v resnici le negativni odsev tega, kar od njega pričakujejo drugi (Žorž, 1999). 

Zelo slabe napovedi za otrokov razvoj izhajajo tudi iz situacij, v katerih mora otrok zaradi 

neprimernih starševskih vzgojnih strategij prevzemati vlogo enega izmed staršev. O. Poljšak 

Škraban (2002) namreč pravi, da starši v zadovoljevanju svojih potreb ne smejo postati odvisni 

od svojih otrok, saj je otrok tisti, ki mora biti odvisen od svojih staršev, da se lahko počuti varnega 

in da lahko vse svoje moči usmeri v lasten razvoj. Starš, ki je od otroka odvisen, ni dober vzor 

za odraščanje in v takšnih primerih je ogrožen otrokov osebnostni razvoj (prav tam).  

Berne (1989, v Perko, 2008) opozori na širši pomen otrokove vloge v družini in pričakovanj, ki so 

vezana na to vlogo. Pravi, da otroci s svojimi vlogami, ki jih imajo v družinskem sistemu, 
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nakazujejo na svoje mesto v družini in kakšna je pri tem njihova vloga, da se družina ohrani. 

Ohranitev družinskega sistema enačijo z lastnim preživetjem, zato prek mehanizma projekcijske 

identifikacije prevzamejo družinski scenarij z vsemi konflikti in patologijo ter naredijo, kar lahko, 

da se konflikti ublažijo. Družinska patologija bo postala njihov način doživljanja odnosov in tako 

bodo »ponotranjenje starše«, katerih vloga ni bila primerna, nesli v nove odnose z drugimi osebami. 

Njihovo življenje bo na podlagi takšne družinske dinamike vedno zaznamovano, saj se bodo vedno 

znova vračali k načinom delovanja, ki so jih prevzeli v svoji družini (prav tam).  

2.4.10 Pomen družinske strukture 

Dolgo časa je bila nestabilnost družinske strukture prepoznana kot pomemben dejavnik razvoja 

prestopniškega vedenja. Ločitve naj bi ustvarjale motnje pri razvoju otrokove socializacije, matere 

samohranilke naj bi izkazovale manj učinkovito avtoriteto do svojega otroka, prav tako pa naj bi 

imele manj denarnih virov, kar naj bi tudi vplivalo na morebitni pojav prestopniškega vedenja 

pri mladostniku (Assailly, 2009). Murray (1990, v Rener, 2000) ter Segalman in Marsland (1989, 

v Rener, 2000) so ugotovili, da imajo dejavniki družinskih procesov veliko večji vpliv kot dejavniki 

družinske strukture. Razveza in ločitev staršev učinkujeta šibko in posredno na prestopniško 

vedenje mladostnikov, medtem ko so dejavniki družinskih procesov (močna čustvena povezanost 

in intenzivne interakcije med starši in mladostniki) visoki zaviralci odklonskega vedenja (prav 

tam). M. Pušnik (1999) zagotavlja, da sama ločitev ne povzroča osebnostnih motenj, ampak 

na pojav teh vplivajo številni problemi, ki so se v družini pojavljali že veliko prej (konflikti 

med starši, nasilje, alkoholizem …), in težave, s katerimi se otrok sooča po ločitvi, če mu ni nudena 

ustrezna pomoč (občutek krivde, zavračanja, pomanjkanje finančnih virov, pogoste selitve in s tem 

menjave okolij). Ker ločitev prizadene tudi starše, se lahko ti zaradi lastnih težav manj posvečajo 

svojemu otroku. Ločitev pa ni vedno slaba, saj hkrati nudi možnost, da se iz družine odstrani 

človeka, ki je neugodno vplival na otrokovo življenje in njegov razvoj, in tako se v družino zopet 

vrneta mir in olajšanje (prav tam).  

Demuth in S. Brown (2004) sta sicer ugotovila, da se prestopniško vedenje v večji meri pojavlja 

pri mladostnikih iz enostarševskih družin, za kar pa ne krivita družinske strukture, ampak proces 

znotraj družine – zmanjšan nadzor nad mladostnikom in slabša povezanost med njim in staršem 

(prav tam). Na tej točki moram dodati, da ni nujno, da se zmanjšan nadzor in slabša povezanost 

pojavljata v vseh enostarševskih družinah. Res pa je, da je starš samohranitelj »sam za vse« in mu 

tako lahko nemalokrat zmanjka časa in energije za kakovostno preživljanje časa s svojim otrokom. 

Tudi Hirschi (1994, v Phythian, Keane in Krull, 2008) o povezavi med strukturo družine in njenim 

vplivom na deviantno vedenje pravi, da je za otroka bolje, da ima oba kot pa samo enega starša, 

saj mora en starš v vzgojo in razvoj otrokove samokontrole vložiti bistveno več energije in časa, 

kot če sta pri vzgoji prisotna oba. Ingram, Patchin, B. Huebner, McCluskey in Bynum (2007) glede 

na svoje ugotovitve zaključujejo, da je narava dejavnikov znotraj starševstva tista, ki vpliva 

na prestopniško vedenje, in ne vrsta družine, v kateri mladostnik živi. Povedano lahko povzamem 

z že poznano frazo, da problem niso razbiti, temveč slabi domovi.  

2.4.11 Pomen komunikacije, zaupanja in podpore 

Za dobre družinske odnose, ki manjšajo verjetnost za pojav mladoletniškega prestopniškega 

vedenja, so pomembni predvsem komunikacija med starši in mladostnikom, medsebojno zaupanje 

med njimi in podpora, ki jo starši nudijo svojemu mladostniku. B. Stanton idr. (2004, v Cottrell 

idr., 2007) so namreč v raziskavi odkrili, da le komunikacija med starši in mladostnikom zmanjša 
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razliko med percepcijo starša in percepcijo mladostnika. Tolan (1990, v Hinton, Sheperis in Sims, 

2003) pravi, da je v družinah mladostnikov s prestopniškim vedenjem komunikacija običajno 

agresivna, prav tako pa si družinski člani v komunikaciji niso enakovredni med seboj, saj imata 

navadno en ali dva člana pri tem večji delež. M. Kerr in Stattin (2000, v Cottrell idr., 2007) še 

dodajata, da bolj ko se otroku zdi, da mu starši zaupajo, več podatkov jim tudi sam posreduje. 

Na podlagi tega lahko sklepam, da je komunikacija med mladostnikom in starši, s predpostavko, 

da starši v večjem obsegu vedo za poti svojega mladostnika, bistveno boljši dejavnik kot katerekoli 

druge oblike kontrole in nadzora nad mladostnikom.  

Assailly (2009) opozori še na en vidik komunikacije z otrokom, in sicer na pomembnost načina, 

kako se z otrokom komunicira o njegovem staršu, ki je na prestajanju zaporne kazni. Iskrena, 

preprosta in direktna komunikacija ima pozitivne učinke na otrokovo podobo o zaprtem staršu in 

posledično tudi na njegovo dojemanje prestopniškega vedenja, medtem ko imata skrivanje in 

izogibanje pogovoru negativne učinke (prav tam).  

Zaupanje med starši in mladostnikom je bistvenega pomena, saj staršem olajšuje nalogo izvajanja 

nadzora. E. Bertok (2008) pravi, da boljši odnos med staršem in mladostnikom, ki izhaja 

iz zgodnjega otroštva, mladostnika v večji meri spodbuja, da svojemu staršu zaupa. To pa staršem 

z ramen jemlje breme strogega nadzorovanja svojega mladostnika. Medsebojno zaupanje omogoča 

tudi večjo avtonomnost najstnika in zmanjšuje verjetnost vdora staršev v mladostnikovo intimo. 

Mladostnik zaradi t. i. spirale zaupanja, ki se vzpostavi med njim in starši, s svojim neprimernim 

vedenjem ne želi razočarati svojih staršev ali kako drugače uničiti dobrega odnosa z njimi. 

Zaupanje in dobri odnosi med starši in mladostnikom tako krepijo njegovo moralno odločanje, 

zavedanje o tem, kaj drugi pričakujejo od njega, in poznavanje ustreznih in primernih oblik vedenja 

v posameznih situacijah (prav tam).  

Podobno razmišlja tudi M. Tomori (2000), ki pravi, da se je mladostnik pripravljen potruditi in se 

celo odpovedati vedenju, ki bi mu prineslo takojšnje ugodje, če tega vedenja ne odobravajo njemu 

pomembne osebe. V nasprotnem primeru bi se moral soočati z občutki krivde, sramu in 

nezadovoljstva s samim seboj, čemur pa se vsak želi izogniti. Da se je otrok sposoben odpovedati 

družbeno neustreznemu, a hkrati njemu ugodnemu vedenju, si mora s pomočjo pomembnih drugih 

oseb zgraditi dobro samopodobo in samospoštovanje. To pa lahko doseže le tako, da mu najbližje 

in čustveno pomembne osebe izkazujejo naklonjenost, mu nudijo pozitivne potrditve ob ustreznem 

vedenju in podporo ter pomoč, ko na svoji poti naleti na težave (prav tam). Na podlagi tega lahko 

trdimo, da če starši svojemu otroku oziroma mladostniku izkazujejo podporo, je korelacija 

z delinkventnim vedenjem negativna. Manj podpore s strani staršev ali celo njihovo zavračanje pa 

vpliva na večjo verjetnost za pojav prestopniškega vedenja pri tem mladostniku (Barnes in Farrell, 

1992; Juang in Silbereisen, 1999; Simon idr., 1989, v Hoeve idr., 2009). Assailly (2009) še doda, 

da če je mladostnik prepričan, da starši zanj pokažejo zanimanje samo takrat, ko povzroča težave, 

bo neko kaznivo dejanje naredil samo zato, da si bo pridobil njihovo pozornost. To lahko razumemo 

kot obliko spodbude za delinkventno vedenje (prav tam).  

2.4.12 Teorija navezanosti ali pomen vrste in moči navezanosti med starši in otrokom  

Bowlby (1973, v Benedik, 2004) je v svoji teoriji navezanosti ugotovil, da je primarna naloga 

zgodnjih objektivnih odnosov med starši in otrokom zagotovitev varnosti v okolju, ki otroku vzbuja 

strah. Varna navezanost otroka na starše je za njegov razvoj ključnega pomena, saj vpliva 

na sposobnost uspešnega učenja, kakovost odnosov z bližnjimi, pozitivno samopodobo in 
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izgradnjo njegove identitete. Kakovost in vrsta prvotne navezanosti otroka na mater bosta 

narekovali značaj vseh njegovih poznejših odnosov z drugimi ljudmi skozi celotno življenje (prav 

tam). Bowlby (1969, v Assailly, 2009) je omenjeno teorijo postavil na podlagi raziskave, znotraj 

katere je ugotovil, da je 40 % mladih, ki so kradli, imelo izkušnjo daljše ločenosti od svoje matere, 

in kar 70 % teh je imelo razvit izogibajoč stil navezanosti, saj so bili v otroštvu prikrajšani 

za nežnosti s strani svoje matere. Ločenost od matere je sprožila obrambno izključitev in 

osebnostna struktura, ki se je zaradi tega razvila, je lahko prisotna tudi, ko ločenosti z materjo ni 

več (prav tam).  

Shaver in J. Cassidy (1999, v Kompan Erzar, 2006b) pravita, da je problematično vedenje 

mladostnika način iskanja stika s svojimi starši, saj je sistem navezanosti stalno pretirano vzburjen, 

kar predstavlja stalen stres. Problematično vedenje je tako poskus iskanja odziva staršev in klic 

po regulaciji s strani odrasle osebe, da bi se potem lahko bolje znašel v odnosu z vrstniki (prav 

tam). »Otrok mora občutiti topel, tesen, intimen in dalj časa trajajoč čustveno ugoden odnos 

z materjo ali njeno namestnico. Kadar je otrok ločen od matere ali ga mati zavrača, kasneje ne bo 

sposoben navezovati ustreznih čustvenih vezi z drugimi, kar je pogosta lastnost prestopnikov« 

(Meško, 2008, str. 135). K. Kompan Erzar (2006b) še poudarja, da je za razvoj varne navezanosti 

ključna fizična prisotnost staršev. Če te ni, se bo otrok zaradi stresa, ki ga sam ne obvlada, zatekel 

k magičnim (nižja oblika mišljenja) in konkretnim telesnim oblikam stika. Za omenjene strategije 

soočanja s stresom, ki mu ni kos, se bo odločil zaradi tega, ker še ni sposoben verjeti, da ga odrasli 

nosi v sebi, tudi ko ga ni ob njem (prav tam). Iz tega lahko sklepamo, da je nujno, da otrok od svoje 

matere prejema ljubezen, nežnost, dotik, nego, toplino in varnost. V nasprotnem primeru bo svet 

okrog sebe dojemal kot hladen, nevaren in nevreden zaupanja.  

M. Ainsworth in M. Blehar (1978, v Assailly, 2009) pravita, da otrok razvije notranje delujoč 

model glede na vrsto ljubezni in varnosti, ki ju sprejema in čuti od svojih pomembnih drugih. 

Avtorici sta odkrili dva stila navezanosti – varen in ne-varen ali anksiozen stil navezanosti, in tri 

podtipe ne-varnega stila navezanosti. Na te vplivajo naslednji dejavniki: občutljivost matere 

na potrebe otroka ter njena afektivna in čustvena dostopnost (prav tam). M. Main, N. Kaplan in 

J. Cassidy (1985, v Assailly, 2009) pravijo, da otroci, ki so imeli možnost izkusiti varno obliko 

navezanosti z materjo, odrastejo v avtonomne odrasle, torej so razvili varen stil navezanosti. Tisti, 

ki niso imeli izkušnje varne navezanosti s svojo materjo, pa lahko razvijejo bodisi odklonilno-

izogibajoč stil navezanost, anksiozno-ambivalenten (preokupiran) stil navezanosti bodisi plašljivo-

izogibajoč stil navezanosti. Zadnji trije stili navezanosti lahko predstavljajo dejavnik tveganja 

za pojav agresivnega in asocialnega vedenja. Ti posamezniki so se zaradi izkušenj iz zgodnjega 

otroštva naučili prepoznavanja sveta in ljudi okrog sebe kot sovražnih in ogrožajočih. To pri njih 

povzroči razvoj negativnih pričakovanji in nato pojav temu ustreznih agresivnih odzivov na njim 

tako zaznane grožnje iz okolja (prav tam). Za takšne posameznike je značilno, da so manj empatični 

ali pa empatije sploh niso sposobni, druge ljudi obravnavajo kot objekte, kršijo pravila in škodujejo 

drugim ljudem, pri tem pa skorajda ne ali pa sploh ne občutijo krivde, ter se ne zavedajo, kako njih 

in njihovo vedenje vidijo drugi. Prav tako nimajo razvite ne čustvene regulacije ne nabora strategij 

ustreznega reagiranja v frustrirajočih situacijah.   

Svensson (2004) pravi, da se prek odnosa z materjo (in tudi očetom) prenašajo norme in pravila 

družbe, v kateri otrok živi. Omenjenim normam in pravilom posameznik sledi tudi po tem, ko starša 

nanj nimata več neposrednega vpliva, saj postanejo del njegove zavesti ali superega. Če je bila 

prvotna navezanost na starše šibka ali ne-varne oblike, otrok tudi norm in pravil ne more 
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ponotranjiti, kar se lahko kaže kot njegova nepripravljenost ali nesposobnost, da jim sledi in jih 

upošteva. Indikatorja dobro razvite zavesti in ponotranjenih norm pa sta prisotnost občutka krivde 

in sramu, ki preprečujeta odločitve za kriminalna in druga odklonska dejanja (prav tam). Assailly 

(2009) v skladu s tem opozori na vpliv biološke dediščine na proces oblikovanja navezanosti 

med materjo in otrokom. Pravi, da moramo biti pozorni na dvosmernost tega procesa, saj lahko 

genetski dejavniki oblikujejo težji karakter otroka, zaradi katerega pa ima mati več težav 

pri oblikovanju varne navezanosti ali pa zaradi omenjene težavnosti karakterja nanj negativno 

reagira. Vzpostavljena ne-varna oblika navezanost bo povzročila, da bo otrok zunanji svet dojemal 

kot sovražen in se bo nanj odzival z nasilnim vedenjem (prav tam).  

Če ima otrok iz najzgodnejšega odnosa s pomembnimi drugimi (predvsem z materjo) izkušnje 

zlorabe, nasilja in groženj, lahko pride do pretirane aktivacije sistema navezanosti do agresorja, ki 

je hkrati vir grožnje in upanje za njeno umiritev. To je temelj t. i. zmedenega odnosa navezanosti. 

Jeza, ki predstavlja neke vrste samoobrambo, se v takšnih patoloških pogojih spremeni v agresijo, 

bes in sovraštvo. Psihoanalitična izraza za ta pojav sta disociacija ali fragmentacija delov realnosti 

oziroma razcep ali splitting in pomenita, da otrok vzpostavi nekakšno mentalno distanco kot zaščito 

pred zapustitvijo ali uničenjem. Ta pojav je mogoče videti tudi v psihološki obrambi otrok, ki so 

doživeli nasilje s strani staršev in imajo zato o njih dve podobi. Na eni strani je dobra podoba 

o roditelju kot zaščitniku, s katero poskuša ohraniti njegovo pozitivno in idealizirano podobo, kot 

tako jo tudi nujno potrebuje. Na drugi strani pa ostaja realna podoba starša, ki mu zadaja takšno ali 

drugačno bolečino. Razcep omogoča otroku (in pozneje tudi odraslemu), da dobro in slabo podobo 

svojega starša ohranja ločeno, vendar ves čas niha med eno in drugo, kar prenaša tudi v odnose 

z drugimi ljudmi in samim seboj. Takšen posameznik je nagnjen k črno-belemu ocenjevanju, 

skrajnemu doživljanju sebe in drugih, ki se kaže v obliki močnih idealizacij, hitrih razvrednotenj 

in velikih nihanj med pozitivno in negativno samopodobo. Nekatere izmed možnih posledic te 

prvotne ne-varne oblike navezanosti so tudi nekontrolirani izbruhi agresije, slabša ali nična 

sposobnost empatije in onemogočen razvoj procesa mentalizacije (Benedik, 2004).  

Tudi K. Kompan Erzar (2006a) pravi, da je stalna prisotnost jeze v nezavednih procesih eden 

izmed temeljnih znakov, ki nakazujejo, da ima oseba razvito ne-varno obliko navezanosti. Takšna 

oseba bo občutenja žalosti in obupa vselej prekrila z jezo in to največkrat z jezo do same sebe. 

Takšno osebo bo le občutje jeze spodbudilo v dejavnost. Občutek večvrednosti, samozadostnosti 

in prepričanje, da je nihče drug ne razume, so nadaljnji znaki, da ima oseba razvito ne-varno obliko 

navezanosti. Omenjeni občutki so v resnici obramba pred zavedanjem temeljne potrebe 

po pripadnosti, ki je bila s strani staršev poteptana in neuresničena. Ker stres prekinjenega 

osnovnega stika za otroka predstavlja pretežek spomin, da bi ga lahko ohranil, se travma zgodnje 

zavrženosti ohrani prek ne-varne oblike navezanosti. Ta oblika navezanosti otroku omogoča, da 

dobro funkcionira v okolju, ki ga je zavrnilo, vseeno pa želja po pripadanju ostaja (prav tam).  

Meško (2008) v okviru teorije navezanosti izpostavlja sedem pomembnih značilnosti odnosa 

med staršem in otrokom. Te so: a) specifičnost, ki temelji na tem, da je navezanost selektivna in je 

običajno usmerjena na eno ali več oseb v določenem hierarhičnem zaporedju; b) trajanje, ki se 

razteza na celo življenje; c) čustveno investiranje, saj odnos navezanosti temelji na nekaterih 

najmočnejših čustvih; č) ontogeneza (smer razvoja), ki pravi, da otroci v prvih enajstih mesecih 

svojega življenja zgradijo osnovno obliko navezanosti, ki se nanaša na odnos z materjo; d) učenje, 

ki vpliva na razvoj navezanosti skozi temeljne socialne interakcije; e) organizacija in f) biološka 

vloga, znotraj katere je navezanost temelj za preživetje (prav tam).  
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2.4.13 Teorija socialne kontrole ali pomen spremljanja in izvajanja kontrole nad mladostnikom 

Teorija socialne kontrole ali teorija nadzorstva po Nye (1958) pravi, da so starši tisti, ki v največji 

meri vplivajo na razvoj otrokovega delinkventnega vedenja, saj je družina zaradi močnih vezi 

med družinskimi člani najpomembnejši mehanizem družbenega nadzora (Hopkins Burke, 2001, 

v Filipčič, 2015b). Starši prek neposredne in posredne vzgoje vplivajo na razvoj in oblikovanje 

otrokove vesti, ki v prihodnje narekuje njegovo vedenje. Nye (1958) razlikuje med štirimi oblikami 

družbenega nadzora, ki izvirajo iz družine: a) direktna/neposredna kontrola otrokovega vedenja, 

b) ponotranjena/internalizirana kontrola, ki jo izvaja mladostnik sam v odsotnosti zunanjega 

nadzora in se kaže kot njegova zavest in občutek krivde, c) nedirektna/posredna kontrola 

z nudenjem možnosti, da se otrok prek naklonjenosti identificira s starši; temelji na čustveni 

navezanosti na starše oziroma druge avtoritetne like, ki jih mladostnik ne želi razočarati, in 

č) nadzor z alternativnimi sredstvi za zadovoljevanje potreb, ki zmanjšuje privlačnost 

prestopniškega vedenja z omogočanjem različnih načinov za doseganje življenjskih ciljev (Reid, 

2006, v Filipčič, 2015b; Cernkovich in Giordano, 1987, v Demuth in Brown, 2004).  

E. Bertok (2008) pravi, da nadzorovanje nima želenega učinka, kadar med staršem in otrokom ni 

zaupanja, na podlagi katerega bi starš lahko postavljal otroku omejitve in pravila. Avtorica prav 

tako poudarja pomembnost predvsem posrednega nadzora. Pravi, da le ob dobrih odnosih 

med starši in otrokom, ki slednjemu omogočajo identifikacijo, starši vedo za družbo svojega otroka 

in ga tako lahko ubranijo pred nezaželenimi vplivi vrstnikov, ki se vedejo prestopniško, ter ga 

spodbujajo k druženju s pozitivno naravnanimi vrstniki (prav tam). Dimenzija kontrole je tako 

definirana kot zahtevanje in nadzor nad otrokom oziroma mladostnikom. Pomembno pa je, da 

razlikujemo med avtoritativno in avtoritarno kontrolo. Avtoritativna kontrola obsega kognitivno 

vodenje otrokovega vedenja, podajanje informacij in spodbujanje njegovega odgovornega vedenja, 

kar pomeni, da ima na otroka pozitivne učinke. Nasprotno pa je pri avtoritarni kontroli, ki se nanaša 

na negativne vidike kontrole, kamor sodijo prisilne, omejevalne in trde tehnike discipliniranja – 

grobo kaznovanje in odrekanje ljubezni (Baumrind, 1968, 1971, v Hoeve idr., 2009). Ta oblika 

kontrole temelji na vdiranju v mladostnikov svet in na manipulaciji z njim, zato le spodbuja 

njegovo delinkventno vedenje.  

Dillon, H. Pantin, Robbins in Szapocznik (2008) pravijo, da starševsko spremljanje otroka sestoji 

iz a) njihovega spremljanja otroka oziroma mladostnika, b) ohranjanja znanja o otrokovih 

prijateljih, c) ohranjanje znanja o otrokovih aktivnostih s prijatelji in č) lastnega vključevanja 

v otrokove aktivnosti, ki je primerno glede na njegovo starost. Primerno spremljanje otrok oziroma 

mladostnikov s strani njihovih staršev je obratno povezano s pojavom različnih oblik 

prestopniškega vedenja, saj mladostnikom nudi malo možnosti, da se zapletejo v kazniva dejanja, 

hkrati pa jim je na voljo dovolj meja in pravil, da se tem vedenjem izognejo (Stattin in Kerr, 2000; 

Waizenhofer idr., 2004; Wills in Yaeger, 2003, v Dillon, Pantin, Robbins in Szapocznik, 2008). 

Menim, da pri tistih mladostnikih, katerih starši so osveščeni o njihovih poteh in vedenju, obstaja 

manjša verjetnost za pojav delinkventnega vedenja. Takšni starši aktivno spremljajo vedenje 

svojega mladostnika, postavljajo jasne meje in pravila, mu izkazujejo podporo in naklonjenost ter 

neprimerno vedenje tudi ustrezno kaznujejo. Vse našteto je varovalo pred pojavom in razvojem 

prestopniškega vedenja. 

Hirschi poudari, da fizična prisotnost staršev v primerjavi s psihološko prisotnostjo nima velike 

zaviralne vloge pri razvoju prestopniškega vedenja, saj je možnosti za prestopniško vedenje veliko, 

prav tako pa mladostniku to ne vzame veliko časa (Cernkovich in Giordano, 1987, v Demuth in 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mateja Mikluš, magistrsko delo 

 

- 32 - 
 

Brown, 2004). Tudi E. Bertok (2008) pravi, da so najučinkovitejši pristopi nadzorovanja tisti, ki 

nadzorujejo otrokove aktivnosti in ne pomenijo zgolj nadzora v obliki fizične bližine. Svensson 

(2004) psihološki nadzor poimenuje kot virtualni nadzor, saj zanj velja, da otrok pomisli na starše, 

preden se loti katerega kaznivega dejanja. Drži, da je »mentalna« prisotnost staršev 

najpomembnejša, vendar pa jo je dobro dopolnjevati z neagresivnim, neposrednim in 

kontinuiranim spremljanjem otrokovega socialnega gibanja (Rodgers, 1997, v Rener, 2000). 

Gostečnik (2014) še dodaja, da ni pomembno samo to, da starši vejo, kje se fizično nahaja njihov 

mladostnik, ampak tudi oziroma predvsem kje se nahaja čustveno in miselno. 

Varovalni dejavniki varne navezanosti po Bowlbyju (1969), ki sem jih predstavila zgoraj, se lepo 

povezujejo s Hirschijevo (1969) teorijo socialne kontrole: Socialna vez med otrokom in starši je 

tista, ki zavira razvoj delinkventnega vedenja. V prestopniško vedenje se tako vključijo tisti 

posamezniki, ki na področju odnosa s svojimi pomembnimi drugimi nimajo ničesar izgubiti 

(Assailly, 2009). Hirschi (1969) je v svoji teoriji socialne kontrole ugotovil, da so kakovostne in 

močne vezi med mladostnikom in vsaj enim izmed staršev dovolj za zaščito pred razvojem 

delinkventnega vedenja. Močne vezi in navezanost na oba starša pa imajo še toliko večji učinek. 

To pomeni, da ima družinska struktura minimalen učinek na razvoj delinkventnosti, če je otrok 

navezan na vsaj enega starša. Kljub temu Hirschi pravi, da ima ob manjši možnosti izvajanja 

kontrole nad otrokom oziroma mladostnikom in njegovim vedenjem tudi struktura družine svoj 

pomen (Demuth in Brown, 2004). Hirschijeva teorija torej govori o tem, da je manjša verjetnost 

za razvoj delinkventnega vedenja pri tistih otrocih, ki so navezani na svoje starše. Hirschi še 

posebej poudarja, da so navezanost, ki pomeni starševsko psihološko prisotnost v otrokovih mislih, 

intimnost komunikacije med staršem in otrokom ter naklonjena identifikacija otroka na starša 

najpomembnejši družinski faktorji za zaviranje razvoja delinkventnosti pri mladostniku 

(Cernkovich in Giordano, 1987, v Demuth in Brown, 2004). 

Fizična odsotnost starša pa je kljub temu pomemben dejavnik prestopniškega vedenja 

mladostnikov, saj predpostavlja manj možnosti za neposreden nadzor in šibkejšo navezanost. 

Hirschijev model socialne kontrole pravi, da ima odsotnost starša slabe učinke na otrokov socialni 

razvoj, saj starš samohranilec ni sposoben zagotavljanja tako učinkovitega odnosa in kakovostnega 

spremljanja otroka. Prisotnost še enega odraslega, ki ni nujno biološki starš otroka, 

v enostarševskih družinah poveča nadzor nad otrokom in tako zmanjša možnost za njegovo 

prestopniško vedenje (Demuth in Brown, 2004). Gottfredson in Hirschi (1990, v Phythian, Keane 

in Krull, 2008) pravita, da ima število otrok v družini prav tako pomemben vpliv na pojav 

prestopniškega vedenja pri vsaj enem izmed njih. Večje ko je število otrok, večja je verjetnost 

za pojav delinkventnega vedenja, saj imajo starši v tem primeru manj časa, energije in finančnih 

virov za vsakega posameznega izmed njih. Manj so sposobni direktne in nedirektne kontrole 

vedenja vsakega otroka in nato kaznovanja morebitnega neustreznega vedenja (prav tam). Na tej 

točki lahko zaključim, da je eden izmed najvplivnejših mehanizmov za preprečevanje razvoja 

prestopniškega vedenja pri mladostnikih ravno starševska kontrola njihovega vedenja, aktivnosti, 

prijateljev, s katerimi se družijo, in poti, na katere zahajajo.  

2.4.14 Pomen in razvoj samokontrole 

Gottfredson in Hirschi (1990, v Phythian, Keane in Krull, 2008) sta uvedla pojem samokontrole 

posameznika, ki ima prav tako pomembno vlogo na področju prestopniškega vedenja. Nizka 

samokontrola naj bi bila glavni vzrok kriminalnega vedenja, kar je tudi središčna ugotovitev njune 

teorije kriminala. Samokontrola se razvije v otroštvu na podlagi značilnosti družinskih dejavnikov, 
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kar pomeni, da je odsotnost samokontrole ali pa njena okrnjenost rezultat »neučinkovitega 

starševstva«. Teorija kriminala po Gottfredsonu in Hirschiju (1990) predpostavlja, da smo vsi 

ljudje nagnjeni k iskanju takojšnjega užitka in zadovoljitvi svojih želja, čemur pa nasprotuje 

posameznikova sposobnost za odložitev omenjene zadovoljitve. Samokontrola se bo razvila, samo 

če bo posameznik v otroštvu v učenje tega vložil napor in če so ob tem zadovoljeni naslednji trije 

pogoji: a) starši morajo spremljati vedenje svojega otroka, b) starši morajo morebitno deviantno 

vedenje svojega otroka takoj prepoznati in c) to vedenje morajo starši popraviti ali ga kaznovati. 

Pri tem pa ne sme manjkati njihovo izražanje naklonjenosti do svojega otroka. Močnejša ko je vez 

navezanosti med starši in otrokom, večja je verjetnost, da se bo otrokova samokontrola razvila. 

Avtorja menita, da imajo tisti posamezniki, ki so zaradi neučinkovitega starševstva manj sposobni 

odložitve zadovoljitve in je njihova samokontrola potemtakem nižja, več možnosti, da začnejo 

z delinkventnim vedenjem (prav tam).  

K. Phythian, Keane in C. Krull (2008) so v raziskavi ugotovili, da mladostniki, katerih en starš ali 

celo oba nista konsistentna pri disciplini, grozita, zlorabljata, mladostnika zavračata, nergata glede 

nepomembnih stvari ali pa sta kako drugače malomarna, na lestvici samokontrole dosegajo nižje 

točke kot tisti mladostniki, katerih starši so bolj konsistentni in svojemu mladostniku pokažejo, da 

ga imajo radi in da so nanj ponosni (prav tam). Gottfredson in Hirschi (1990, v Filipčič, 2015b) še 

dodajata, da so osebe s šibko samokontrolo impulzivne, neobčutljive, nagnjene k tveganju in 

telesnim aktivnostim ter tudi manj inteligentne. Bistvena lastnost samokontrole je njena stabilnost, 

kar pomeni, da ostane enaka skozi celotno življenje (prav tam).  

Gottfredson in Hirschi (1990, v Unnever, Cullen in Agnew, 2006) torej pravita, da se mladostniki 

z nižje razvito samokontrolo vključujejo (med drugim tudi) v kriminalna vedenja, ker jim to 

omogoča kratkoročno nagrado ali takojšnjo zadovoljitev določene potrebe. S tem pa zavračata 

argument, da so interakcije med starši in otrokom model, iz katerega se mladostniki tega 

prestopniškega vedenja naučijo oziroma jim starši predstavljajo spodbudo za vključitev 

v prestopniško vedenje. Dejstvo, da za prestopniško vedenje ni potrebno učenje, predstavlja 

zavrnitev teorije socialnega učenja (Bandura, 1986) (prav tam).  

2.4.15 Teorija socialnega učenja in teorija različnih druženj ali pomen posnemanja pomembnih 
oseb  

Utemeljitelj teorije socialnega učenja je socialni psiholog Albert Bandura (1986), ki pravi, da 

vzroki nasilnega vedenja izhajajo iz posnemanja vzornikov in učenja po modelu. Ko otrok opazuje 

nasilno vedenje staršev, mu to ne predstavlja samo travmatične izkušnje, ampak je njun odnos in 

njuno vedenje tudi model, po katerem se uči odzivanja v različnih situacijah. Na podlagi tega 

nastopi identifikacija z agresorjem ali z žrtvijo in izkušnje, ki jih ob opazovanju takšnih situacij 

dobi, lahko pozneje v življenju uporablja tudi sam (Benedik, 2004). K. Filipčič (2002) ta pojav 

poimenuje generalizacija nasilja, kar pomeni, da se nasilje iz družine prenese na druga življenjska 

področja otroka v obliki agresivnih oblik vedenja.  

Bandura (1986) je do ugotovitev, na katerih temelji njegova teorija socialnega učenja, prišel 

v zgodnjih šestdesetih letih 20. stoletja na podlagi eksperimenta z lutko Bobo, s čimer je potrdil, 

da opazovanje nasilja spodbudi nasilje. Otroci med tretjim in šestim letom, ki so opazovali, kako 

model nasilno ravna z lutko, so bili do iste lutke nasilni tudi sami. Tisti otroci, ki omenjenega 

nasilnega vedenja do lutke niso videli, so se z lutko igrali na nenasilen način. Na podlagi teh 

ugotovitev Bandura meni, da se mladostniki, ki se vedejo delinkventno, takšnega vedenja naučijo. 
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Do učenja pa pride prek procesa t. i. behavioralnega modeliranja ali vedenjskega posnemanja 

pomembnih odraslih oseb, ki so v vlogi modelov ali vzornikov (Šugman Stubbs, 2015). Modele ali 

vzornike, kar so za vsakega otroka najprej njegovi starši, ta občuduje, spoštuje in jih vidi kot 

avtoriteto, kar pa predstavlja podlago za proces omenjenega učenja. To potrjuje tudi S. Bojnec 

(2001), ki pravi, da se otroci obnašajo agresivneje, potem ko so opazovali nekoga drugega, ki se je 

vedel agresivno. To pa še toliko bolj velja v primerih, ko ima opazovalec dobro mnenje o modelu, 

in v primerih, ko ta hlepi po samopotrjevanju (prav tam).  

Meško (2008) dodaja, da učenje po načelih teorije socialnega učenja poteka prek treh oblik, in sicer 

a) z opazovanjem, ki temelji na posnemanju ali imitaciji, b) prek neposredne izkušnje, ko je otrok 

na primer udeležen v nasilnih dejanjih, in c) ob različnih spodbudah ali nagradah, saj se neko 

vedenje ne utrdi, če za to ni okrepitev (prav tam). Meško (1997) namreč meni, da se določeno 

neprimerno vedenje utrdi in postane trdovratno, če otrok ali mladostnik z njim žanje uspehe, 

odobravanje, če ob tem vedenju doživlja pozitivne izkušnje, če okolje nanj ne reagira … Večina 

takšnih mladostnikov, ki se vedejo neodgovorno, egocentrično, so nagnjeni k hitrim zadovoljitvam 

in nesposobni vzdrževanja naporov, vidi konvencionalno vedenje kot premalo nagrajevano in zato 

nezanimivo (prav tam).  

Socializacija, kot pomemben proces teorije socialnega učenja, je učni proces, znotraj katerega 

posameznik razvije in ponotranji vrednote, da lahko postane aktiven in produktiven član družbe. 

Socializacija temelji na procesu identifikacije otroka z njegovimi starši. Gre za proces socialnega 

učenja, kjer otrok od svojih staršev, na katere je čustveno navezan, prevzema socialne in moralne 

norme, družbena pravila, navade in običaje. Komponenta čustvene navezanosti na starše oziroma 

druge modele je pogoj identifikacije in socializacije, torej je prav tako tudi pogoj za socialno 

učenje. Če je otrok od svojih staršev deležen nasilja in poniževanja, bo tudi sam to vračal družbi in 

okolju, v katerega je vpet (Meško, 2008). Če otrok živi z materjo, ki se bori z depresijo, bo imel 

omejen repertoar strategij čustvene regulacije. Tak otrok bo uporabljal strategije, ki jih je prevzel 

od svoje matere in ki so manj učinkovite v primerjavi s strategijami otrok, čigar matere nimajo 

težav z depresijo (Garber, Braafladt, Zemna, 1991; Silk, Shaw, Skuban, Oland in Kovacs, 2006, 

v Morris idr., 2007).  

Primarna socializacija se odvija v družini od najzgodnejšega obdobja otroka in spodbudi razvoj 

otrokove vesti. Ob vstopu v vrtec, šolo in ostale sfere družbenega življenja pa je otrok izpostavljen 

socialnemu učenju tudi od drugih modelov in vzorov. Ta proces imenujemo sekundarna 

socializacija; znotraj te imajo še posebej veliko vlogo in vpliv otrokovi ali mladostnikovi vrstniki. 

Prestopniške oblike vedenja in ostale oblike odklonskosti4 so tako posledica neustreznih izkušenj 

v otrokovih procesih socializacij, še posebej pa zaradi neustreznih izkušenj iz procesa primarne 

socializacije (Meško, 2008). D. Nolte in R. Harris (2000) dodajata, da nasilje staršev nauči otroka, 

da je to najboljša možna izbira za reševanje težav, na katere naletijo. Načini reševanja težav in 

obvladovanja kriznih trenutkov, ki se jih poslužujejo starši, otrokom narekujejo, kako naj se 

v podobnih situacijah vedejo tudi sami – s sovražnostjo in nasiljem ali pa z dialogom in 

sodelovanjem. Zgled, ki ga starši dajejo svojim otrokom, ima nanje bistveno večji učinek kot 

                                                           
4 Odklonskost označuje vedenje, ki je družbeno nesprejemljivo, saj oseba, ki se vede odklonsko, ne spoštuje formalnih 

in neformalnih družbenih pravil. Gre za vedenje, ki se odmika od vedenja, ki je v družbi priznano kot dobro in ustrezno. 

Primernejši izraz je odklonsko vedenje, saj izraz poudarja, da gre za značilnost vedenja (ki ga lahko spremenimo), in 

se tako ne nanaša na posameznikovo osebnost oz. njegove osebnostne lastnosti. Mestoma uporabljam tudi strokovno 

neustrezen termin »odklonskost«, vendar samo zato, ker ga je tako uporabil avtor dela, ki ga povzemam. 
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pripovedovanje in zapovedovanje, kako naj določen problem rešijo (prav tam). Lipsey in Derzon 

(1998) sta z raziskavo o razvoju asocialnega vedenja odkrila, da je asocialno vedenje staršev 

najmočnejši dejavnik, ki vpliva na pojav agresivnega vedenja pri otroku in na resno prestopniško 

vedenje v obdobju adolescence in zgodnje odraslosti. Otroci s takšnimi starši imajo kar tri- 

do šestkrat večje možnosti za razvoj prestopniškega vedenja kot pa tisti otroci, katerih starši se ne 

vedejo asocialno (prav tam).  

Na osnovi teorije socialnega učenja temelji tudi teorija diferencialne asociacije ali teorija različnih 

druženj. Francoski sociolog Gabriel Tarde (1903, v Meško, 2008) je ugotovil, da se posamezniki 

naučijo delinkventnega vedenja na podoben način, kot se priučijo poklica – z oponašanjem in 

druženjem. Na podlagi Tardejeve ideje sta Edwin H. Sutherland (1939, v Meško, 2008) in Akers 

(1973, v Ingram idr., 2007) razvila teorijo o vzrokih za prestopniško vedenje, ki jo imenujemo 

teorija različnih druženj. Glavni vzrok za prestopniško vedenje izhaja iz druženja oziroma 

iz interakcij z ljudmi, ki že kršijo družbene norme in so že del prestopniških skupin. Posameznik 

med druženjem z omenjenimi predstavniki prestopniške skupine prevzame njihove kriminalne 

vrednote in navade ter zanika tiste, ki so v družbi ustaljene, pričakovane in odobravane. Zaradi 

druženja s posamezniki, ki se vedejo delinkventno, in zaradi izločenosti iz nedelinkventnega okolja 

se tudi otrok ali mladostnik začne posluževati odklonskih vedenj, ki jim je izpostavljen (Meško, 

2008). K. Filipčič (2002) še doda, da se posameznik prek druženja z vrstniki, ki se vedejo 

prestopniško, nauči tako odklonskih vrednot, stališč, motivov in racionalizacije kot tudi tehnik 

izvrševanja kaznivih dejanj (prav tam). Na tej točki lahko povzamem, da glavni vzrok 

prestopniškega vedenja nekega mladostnika po principih teorije socialnega učenja in teorije 

različnih druženj izhaja iz procesov učenja in posnemanja modelov pomembnih oseb tega 

mladostnika, ki so tudi že sami del kriminalne oziroma drugače odklonske subkulture.  

2.4.15.1 Vpliv prestopniškega vedenja družinskih članov 

Neposredne povezave med prestajanjem zaporne kazni starša in otrokovim prestopniškim 

vedenjem naj ne bi bilo, čeprav je ta lahko zelo močan napovednik. V družini namreč obstaja še 

mnogo drugih dejavnikov, ki pojav prestopniškega vedenja zavirajo, kljub temu da je otrokov starš 

na prestajanju zaporne kazni. Eddy, R. Bridges Whaley in Stoolmiller (2001, v Eddy in Reid, 2002) 

so v raziskavi ugotovili, da na pojav prestopniškega vedenja pri mladostniku ne vplivata ne 

sprememba družinske strukture ne asocialno vedenje starša, če so prisotni indikatorji spremljanja 

in kontrole otroka s strani drugih družinskih članov. Eddy in Reid (2002) tako nakazujeta na pomen 

učinkovitega starševstva, ki blaži negativne vplive zaprtosti starša in zmanjšuje tveganje za pojav 

negativnih posledic (prav tam). Na tej točki lahko povzamem, da je zaprtost enega izmed staršev 

sicer dejavnik tveganja za razvoj prestopniškega vedenja pri otroku, vendar predvsem z vidika 

zmanjšane količine in kakovosti kontrole otroka zaradi odsotnosti zaprtega starša. Tudi Assailly 

(2009) pravi, da zaprtost matere nima neposrednega vpliva na prestopniško vedenje otroka. To je 

problematično le z vidika zmanjšane učinkovitosti starševstva, vendar pa je v svoji praksi naletel 

tudi na zaprte matere, ki so bile kljub temu precej učinkovite v svoji starševski vlogi in njihova 

prisotnost doma je bila za otroka tudi precej ugodna (prav tam).  

S. Sharp in S. Marcus-Mendoza (2001, v Eddy in Reid, 2002) sta v vzorec raziskave zajeli 

144 mater, zaprtih zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogo, in jih spraševali o težavah, ki so se 

pojavile pri njihovih otrocih, potem ko so odšle v zapor. Ugotovili sta, da je bilo aretiranih otrok 

anketiranih mater le 6 %. Navajale pa so pojav težav z depresijo, slabšim učnim uspehom, 

nerazumevanje s skrbnikom, prekinitev šolanja, težave z alkoholom in drogami, pojav begov in 
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najstniške nosečnosti (prav tam). Najpogostejše težave, s katerimi se sooča večina družin, ko je 

eden izmed staršev v zaporu, so revščina, pogoste selitve in menjave šol (Johnston, 1995a; Norman, 

1995, v Eddy in Reid, 2002). Assailly (2009) med težave uvršča še socialno stigmo, ki se 

iz zaprtega starša prenese na otroka, zmanjšano starševsko kontrolo in podporo ter izgubo 

določenih vidikov pomoči. Braman (2003, v Assailly, 2009) dodaja še čustvene težave, kot so 

depresija, anksioznost, nizka samopodoba. B. Bloom in Steinhart (1993, v Assailly, 2009) pa še 

vedenjske težave, kot so težave v šoli, begi, zloraba substanc ter agresivno ali asocialno vedenje. 

B. Huebner in R. Gustafson (2007, v Assailly, 2009) pa sta z raziskavo odkrili ravno nasprotno. 

Odkrili sta, da za potomce zaprtih mater obstaja veliko večja verjetnost, da bodo tudi sami kot 

odrasli vključeni v pravosodni sistem obravnave zaradi kaznivega dejanja. Pravita, da je materina 

odsotnost zelo velik dejavnik tveganja, vendar je vpliv dejavnika zaprte matere še toliko močnejši 

dejavnik tveganja kot samo njena odsotnost. Strokovnjakinji zato menita, da ima materina zaprtost 

direkten učinek na njene potomce, čeprav naj bi bili ostali dejavniki tveganja pod nadzorom (prav 

tam).  

Na pojav prestopniškega vedenja pri otroku ima precej velik vpliv tudi delinkventna vpletenost 

sorojencev, ki je odvisna od starostne bližine in spola (Assailly, 2009). Prisotnost brata, ki se vede 

prestopniško, poveča verjetnost za razvoj prestopniškega vedenja tudi pri drugem bratu, medtem 

ko odsotnost brata, ki se vede delinkventno, to verjetnost zmanjša (Rowe in Farrington, 1997, 

v Assailly, 2009). Farrington in Barnes (1996, v Asailly, 2009) sta izvedla raziskavo, v kateri je 

kar 35 % britanskih zapornikov (od teh jih je bilo 44 % mlajših od 21 let) izjavilo, da je eden izmed 

njihovih staršev prav tako zaprt (prav tam). Podatki tako nakazujejo, da je model učenja 

delinkventnega vedenja lahko tudi sorojenec. Vzroki za podobnost pri prestopniškem vedenju 

med sorojenci izhajajo iz odnosov med njimi in socialnega učenja znotraj teh odnosov, ne pa toliko 

iz izkušenj družinskega okolja, ki si jih delijo (Fagan in Najman, 2003, v Assailly, 2009). Tudi 

sama menim, da ima v tem primeru bistveno vlogo ravno posnemanje modelov po principih teorije 

socialnega učenja, saj je splošno znano, da so sorojenci zaradi različnih temperamentnih lastnosti, 

kognitivnih sposobnosti in ostalih dejavnikov v odnosu s starši deležni različne vzgoje s strani istih 

staršev.  

2.4.15.2 Moč vpliva vrstnikov glede na vpliv staršev 

Za obdobje najstništva je značilno, da vpliv staršev izgublja svojo moč, krepi pa se vpliv vrstnikov. 

Za to obdobje torej velja, da se mladostnik bistveno bolj identificira s svojimi vrstniki kot pa 

s svojimi starši. Slednje velja ne glede na to, ali govorimo o otroku, ki že izkazuje oblike 

prestopniškega vedenja, ali o otroku, ki sledi običajnemu razvoju do samostojnega in odgovornega 

posameznika. Meško in E. Bertok (2013) pravita, da postane mnenje vrstnikov med adolescenco 

pomembnejše, ker so si zaradi večje medsebojne podobnosti bližje kot s svojimi starši. Vrstniška 

socializacija tako vedno bolj pridobiva svoj pomen. Dodajata še, da so številne raziskave pokazale, 

da so vrstniki tisti, ki bistveno in neposredno vplivajo na število in obliko prestopniških dejanj. 

Čeprav starši v pozni adolescenci izgubijo neposreden vpliv na svojega mladostnika, se njihov 

vpliv občuti posredno, in sicer prek vplivanja na izbiro prijateljev že v otroštvu (prav tam). Warr 

(2005, v Ingram idr., 2007) namreč pravi, da starši, ki imajo močne čustvene vezi s svojim 

mladostnikom, verjetneje spremljajo njegove aktivnosti in tako zmanjšajo verjetnost, da se bo ta 

povezoval z vrstniki, ki se vedejo prestopniško. Ingram idr. (2007) tako povzemajo, da močni 

družinski odnosi in starševsko spremljanje zmanjšujejo možnosti za to, da vrstniki, ki se vedejo 

odklonsko, mladostnika zvabijo na prestopniško pot, kljub temu da so prijatelji močen model 
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delinkventnega vedenja. Li (2013) priporoča, da starši v najstniškem obdobju spodbujajo 

prosocialno vedenje in ohranjajo naklonjeno vez s svojim mladostnikom, če želijo ohranjati močan 

vpliv nanj tudi v zgodnji adolescenci in tako kljubovati vplivom vrstnikov, še posebej tistim, ki so 

manj primerni (prav tam).  

2.4.16 Model socialnega razvoja 

Model socialnega razvoja temelji na integraciji teorije socialne kontrole, ki se osredotoča predvsem 

na vpliv staršev, teorije socialnega učenja in teorije diferencialnega druženja, ki poleg vpliva 

staršev poudarjata tudi vpliv vrstnikov. Omenjeni model tako temelji na prepričanju, da je socialni 

razvoj proces, znotraj katerega družina, šola, vrstniki in skupnost vplivajo na otrokovo vedenje. To 

se oblikuje na podlagi priložnosti, ki jih otrok znotraj aktivnosti ima, socialnih spretnosti, ki so 

nujne za uspešno vključevanje, ter pohval, nagrad in okrepitev s strani tistih, s katerimi je 

v interakciji. Model socialnega razvoja prav tako nudi vpogled v iskanje izvora različnih vrst in 

oblik težav, s katerimi se na poti odraščanja soočajo otroci in mladostniki (Deng in Roosa, 2007). 

Tudi Unnever idr. (2006) na podlagi zbranih rezultatov menijo, da je prestopniško vedenje 

pri otroku oziroma mladostniku rezultat kombinacije procesa posnemanja neprimernega vedenja 

s strani otrokovih modelov in slabšega izvajanja kontrole nad njim s strani njegovih staršev.  

2.5 Mladostnikovo doživljanje svojih staršev 

I. De Goede, S. Branje in Meeus (2009) pravijo, da se mladostnikovo zaznavanje staršev in odnosa, 

ki ga imajo z njimi, skozi čas odraščanja spreminja, hkrati pa ta postaja vedno bolj enakovrednejši. 

Avtorji so na podlagi raziskave ugotovili, da mladostniki v različnih obdobjih svoje adolescence 

zaznavajo različno stopnjo starševske podpore, njihove moči in količine konfliktov, ki jih z njimi 

imajo. Mladostniki so poročali o tem, da so v zgodnji adolescenci zaznavali bistveno več starševske 

moči, kot jo zaznavajo v pozni adolescenci, stopnja konfliktov je naraščala od zgodnje do srednje 

adolescence, kjer je dosegla vrh, nato pa je ta zopet začela upadati proti pozni adolescenci. 

Mladostniki so poročali tudi o tem, da so zaznali bistveno več starševske podpore v obdobju 

zgodnje adolescence, ta pa je do srednje adolescence upadala. Fantje so poročali o tem, da se je 

podpora staršev od srednje do pozne adolescence stabilizirala, medtem ko so dekleta povedala, da 

se je ta od srednje proti pozni adolescenci povečevala. Avtorji so ugotovili še, da če mladostniki 

v zgodnji adolescenci svoje starše dojemajo kot močne, jih vidijo tudi kot podporne osebe, kar pa 

ne velja za obdobje srednje adolescence. Avtorji ta pojav pojasnjujejo z razlago, da si mladostniki 

v srednji adolescenci želijo več avtonomije in zato starševsko moč dojemajo kot vsiljivo, starše pa 

kot manj podporne. Ugotovili so še, da mladostniki, ki zaznavajo višjo stopnjo konfliktov s svojimi 

starši, te vidijo kot močne, vendar relativno nepodporne figure, kar ostaja isto skozi celoten proces 

adolescence (prav tam).  

Tudi S. Paulson in C. Sputa (1996, v Poljšak Škraban, 2002) ter Beavers in Hamson (1993, 

v Poljšak Škraban, 2002) pravijo, da obstajajo med družinskimi člani razlike v doživljanju 

medsebojnih interakcij. Starši naj bi praviloma višje vrednotili kakovost interakcij s svojimi otroki, 

kot jih ocenjujejo ti mladostniki sami. C. Knudson-Martin (2000, v Poljšak Škraban, 2002) je 

ugotovila, da dekleta zaznavajo družinske interakcije skladneje s starši kot fantje. Tudi M. Ferić-

Šlehan in J. Bašić (2007) sta na podlagi raziskave ugotovili razlike med percepcijo staršev in 

percepcijo mladostnikov. Navajata rezultate, iz katerih je razvidno, da mladi menijo, da jih bodo 

starši »manj verjetno« kaznovali, kot to mislijo starši. Velike razlike v percepciji so tudi 

na področjih uporabe alkohola, nezaščitenih spolnih odnosov in neopravičenih izostankov iz šole. 
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Na podlagi rezultatov predvidevata, da je percepcija mladih realnejša od percepcije staršev, saj 

imajo mladi z vedenji, v katera so vključeni, neposredno izkušnjo glede na to, ali so bili zanje 

kaznovani ali ne (prav tam). O. Poljšak Škraban (2002) še dodaja, da različnost doživljanja 

medosebnih interakcij med člani zelo pogosto pripelje družino v konflikte. Te pa je mogoče 

reševati samo s prilagajanjem, ki temelji na ustrezni medsebojni komunikaciji (prav tam).  

2.6 Razlike med spoloma  

Razlike glede prestopniškega vedenja se pojavljajo tudi glede na spol. Zaradi različnega načina 

vzgoje fantov in deklet se prestopniško vedenje med njimi ne pojavlja v enaki meri. Svensson 

(2004) je v svoji študiji ugotovil, da dekleta zagrešijo manj prestopniških dejanj kot fantje zaradi 

drugačne vzgoje in socializacije, ki so ju deležne. Dekleta imajo navadno več opravil doma in tam 

prebijejo tudi več časa, zato jih starši doma lažje in bolj nadzorujejo, dekleta tudi sicer bolj 

upoštevajo in spoštujejo avtoriteto in mnenja pomembnih drugih imajo nanje v primerjavi s fanti 

tudi večji učinek (prav tam). Tudi M. Pušnik (1999) pravi, da je vedenje deklet drugačno od vedenja 

fantov v situacijah stiske in frustracije. Pri dekletih je prisotnih več nevrotičnih in psihosomatskih 

motenj, saj je zaradi naše kulture in spolno specifične socializacije znotraj nje agresivnost 

pri dekletih usmerjena navznoter, torej v depresivne umike, čustveno prizadetost, telesne tegobe in 

tudi samomorilske poskuse. Ravno obratno pa je pri fantih, za katere velja, da svojo agresivnost 

v večji meri usmerjajo navzven in je zato družbi tudi vidnejša in posledično tudi bolj moteča (prav 

tam). Tudi Assailly (2007, v Assailly, 2009) meni, da je prestopniško vedenje veliko teže 

napovedati pri dekletih kot pri fantih. Dodaja, da je izvor vedenjskih težav pri fantih v otroštvu, 

izvor težav pri dekletih pa se nahaja v poznem otroštvu ali v adolescenci (prav tam).  

Velik pomen za pojav mladoletniškega prestopniškega vedenja ima tudi spol starša. K. Šugman 

Stubbs (2015) na podlagi odkritij Bandure (1976) o otrokovi identifikaciji s staršem istega spola 

pravi, da fantje, ki živijo z nasilnimi očeti, pridobijo nasilni vzorec vedenja. Hoeve idr. (2009) so 

prav tako odkrili, da na prestopniško vedenje pri posamezniku najbolj vpliva starš istega spola. 

Odkrili so, da prisotnost šibke podpore očeta do sina in šibke podpore matere do hčere bolj vpliva 

na pojav prestopniškega vedenja kot izkazovanje podpore starša enega spola otroku nasprotnega 

spola (prav tam). D. Laible in Carlo (2004, v Hoeve idr., 2009) pravita, da imajo otroci tendenco, 

da se identificirajo s staršem istega spola. Dober odnos s staršem istega spola tako otroku 

predstavlja varovalni dejavnik pred pojavom prestopniškega vedenja (prav tam). Isto zagovarja 

tudi Assailly (2009), ki ugotovljeno dokazuje s statističnimi rezultati. Korelacija 

med delinkventnim vedenjem očeta in sina je 0,45, korelacija med delinkventnim vedenjem matere 

in hčere znaša 0,50, korelacija med pari nasprotnega spola pa je kar dvakrat šibkejša (prav tam). 

Vseeno pa Hoeve idr. (2009) pravijo, da je v splošnem šibkejša podpora očeta močneje povezana 

s pojavom prestopniškega vedenja kot šibkejša podpora matere. Na tej točki lahko sklepam, da je 

temu tako zaradi očetove simbolne figure predstavnika reda, zakona in avtoritete, ki jo ima 

po teoriji psihoanalize.   

Na drugi strani pa sta Demuth in S. Brown (2004) v raziskavi ugotovila, da ima spol starša 

v enostarševski družini zelo majhno pomembnost ali je sploh nima za razvoj delinkventnega 

vedenja pri otroku, čeprav tudi pravita, da je sicer nekoliko večja verjetnost za pojav 

delinkventnega vedenja med tistimi mladostniki, ki izhajajo iz družin z očetom samohranilcem, 

v primerjavi z mladostniki, ki izhajajo iz družin z materjo samohranilko. Dodajata, da se ta razlika 

pojavlja zgolj zaradi tega, ker naj bi očetje samohranilci izvajali šibkejšo direktno in nedirektno 

kontrolo nad svojim otrokom. Delinkventno vedenje naj bi se zato razvilo predvsem zaradi manjše 
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vpletenosti, šibkejšega nadzora, kontrole in bližine s strani očeta (prav tam). Sama želim tu še 

enkrat poudariti, da avtorja predpostavljata večjo verjetnost za pojav prestopniškega vedenja 

v primerih, ko je mater odsotna, vendar ob predpostavki, da očetje niso sposobni izvajanja kontrole 

otroka v enako kakovostni meri, kot so to sposobne matere.   

Assailly (2009) s štirimi teoretičnimi hipotezami povzame pomembnost spola starša za pojav 

prestopniškega vedenja pri mladostnikih. Prva hipoteza se nanaša na prednost starša istega spola. 

Slednji je pomemben tako na področju psihoanalize, saj je to bistveno za izgradnjo superega, kot 

tudi na področju psihosociologije, saj socialno učenje poteka predvsem prek posnemanja in 

identifikacije s staršem istega spola. Druga hipoteza poudarja prednost matere, ki se nanaša 

na izgradnjo učinkovite socialne vezi med njo in otrokom, kar določa vse otrokove nadaljnje 

socialne vezi. To je t. i. teorija navezanosti. Tretja hipoteza poudarja prednost očeta, brez katerega 

je lahko moškost pri sinu pretirana ali pa je zaradi pomanjkanja očetovske avtoritete težje 

vzpostaviti socialno kontrolo. Zadnja pa je nevtralna hipoteza, ki pravi, da se moški in ženske, ki 

se znajdejo v vlogi samostojnega roditelja, prilagodijo, zaradi česar so razlike med družinami 

samohranilcev in družinami samohranilk minimalne (prav tam). 

2.7 Intervencije z namenom nudenja podpore pri razvoju, socializaciji in prevzgoji 

Kot sem prikazala v prejšnjih poglavjih, je mladostnikom s prestopniškim vedenjem skupnih kar 

nekaj značilnosti na področju družinske dinamike. Vseeno pa M. Tomori (1997) opozarja 

na izjemno pomemben vidik, na katerem temelji tudi socialno pedagoško delovanje. Pri pomoči 

posameznemu mladostniku moramo biti nujno pozorni in razumeti njemu lastna dinamična 

dogajanja, ki so značilna samo zanj in njegovo družino. Kot takšna so zanj tudi najpomembnejša 

(prav tam). Le tako se bomo mladostniku in njegovi družini najbolj približali, spoznali njihovo 

dinamiko, jo tudi najbolje razumeli in jim na podlagi tega kar se da najbolj kakovostno pomagali, 

da bodo rešili težave, s katerimi se soočajo.  

Težave, ki izvirajo iz družinske dinamike in odnosov znotraj družine, se najoptimalneje rešujejo 

takrat, ko so v njihovo reševanje vključeni mladostnik in vsi člani njegove družine. Poleg tega je 

za uspešno reševanje omenjenih težav ključna njihova pripravljenost prepoznati svoje napake, 

zanje prevzeti odgovornost in spremeniti dosedanji način vedenja in razmišljanja. M. Tomori 

(1997) pravi, da tisti starši, ki so pripravljeni videti v otrokovem razvoju njegovo stisko, zanjo 

sprejeti svoj delež in se potruditi za spremembe na bolje, sami poiščejo strokovno pomoč. Hkrati 

pa še dodaja, da je takšnih staršev na žalost zelo malo (prav tam). Ravno ta pomoč, ukrepanje in 

pripravljenost s strani staršev, je za mladostnika in reševanje njegovih čustvenih in vedenjskih 

težav ključna. Čustvena podpora in ustrezna socialna mreža, ki sta mladostniku znotraj njegove 

družine dostopni, sta za doseganje pozitivnih rezultatov izjemno pomembni. Nujno je, da družina 

brez zanikanja, opravičevanja, iskanja razlogov v okolju, z doslednostjo, trdnostjo, a tudi 

z naklonjenostjo in strpnostjo pomaga mladostniku, da se drži dogovorov in pravil ter razvija svoje 

sposobnosti na socialnem, izobraževalnem in delovnem področju na družbeno sprejemljiv način 

(Tomori, 2000). Uspešnost tega pa je odvisna tudi od stopnje razvojne poškodovanosti in količine 

emocionalne podpore, ki jo je bil mladostnik deležen v prvih letih odraščanja. Več ko je imel 

podpore, večja je verjetnost, da je razvil primerne spoprijemalne mehanizme. Glede na razvite 

mehanizme mladostnika in njegovih družinskih članov ter njihove primernosti vplivanja 

na mladostnikov razvoj in umeščanje v socialni prostor, se ponujajo izhodišča za oblikovanje 

podpornih, usmerjevalnih, spremljevalnih in socioterapevtskih intervencij. Ravno zaradi tega je 
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nujno, da v proces načrtovanja in izvajanja pomoči vključimo tako mladostnika kot njegovo 

družino in jih v omenjenem procesu vidimo kot avtonomne partnerje (Kobolt, 2002).   

G. Čačinovič Vogrinčič (2000) pravi, da je pomoč družini nujna, da se lahko zmanjšajo občutki 

krivde in osramočenosti ter se tako izboljša učinkovitost staršev. Vse to je lahko zelo zahtevno 

delo, saj gre za družine, ki imajo mnogo problemov in malo socialne moči. Poleg tega pa takšne 

družine strokovno pomoč velikokrat najprej vidijo kot grožnjo, ponižanje in kot nekaj, kar jim bo 

prineslo stigmo (prav tam). Tudi Sullivan (2006) ugotavlja, da je socialnim službam težko, če ne 

že nemogoče, intervenirati brez sodelovanja in vključevanja družine v reševanje težav, povezanih 

z mladoletniškim prestopniškim vedenjem. Temu je še posebej tako, ker ti mladi izhajajo iz družin 

s težavami na številnih področjih. Kot primer dobre prakse pri soočanju z multiproblemi mladih 

navaja t. i. celovito multisistemsko terapijo (Henggeler, 1997) in funkcionalno družinsko terapijo 

(Sexton in Alexander, 2000). Tudi Perko (2008) nakazuje na nujnost terapevtskega programa 

zapoznelega odraščanja, še posebej pri otroku, ki se zaradi odraščanja v patološki družini sooča 

z usodnimi primanjkljaji, ki jih sam ne more nadoknaditi. Janez Rugelj je primer takšnega 

programa poimenoval sekundarna socializacija. Zanjo je značilno, da je najboljši način pomoči, ki 

pa za želene rezultate zahteva veliko truda, odpovedovanja in discipline (prav tam).  

A. Mikuš Kos (1997) v okviru programa pomoči staršem navaja naslednje pomembne naloge: 

a) zmanjšati pritiske, obremenitve in strese v družini; b) izboljšati finančni in stanovanjski položaj 

družine, če je ta neugoden; c) zmanjšati obremenitve staršev, ki izhajajo iz posebne zahtevnosti 

otroka, bodisi zaradi bolezni bodisi zaradi razvojnega zaostanka, kar zajema urejanje varstva 

za otroka, sosedske pomoči …; č) poučiti starše, ki nimajo ustreznih predstav in znanj o otrokovem 

vedenju in odzivanju glede na njegovo starost ter o njegovih razvojnih potrebah, in č) zmanjševanje 

medosebnih konfliktov znotraj družine in svetovanje staršem, kako obvladovati agresivne vzgibe 

do otroka (prav tam). G. Čačinovič Vogrinčič (2000) še dodaja, da se učinkovita intervencija ne 

konča znotraj družine, ampak soustvari tudi nove možnosti za vključevanje družine v skupnost. 

Gre torej za to, da se začne vzpostavljati nova socialna mreža, tako za mladostnika kot tudi 

za njegovo celotno družino. Na mestu je, da najprej preučimo trenutno socialno mrežo, saj nam ta 

lahko pomaga razumeti potrebe mladostnika in njegove družine ter na podlagi tega odkriti 

učinkovite rešitve. Naslednji korak zajema pomoč mladostniku in njegovi družini, da si oblikujejo 

novo socialno mrežo – takšno, znotraj katere si bodo lažje nudili podporo in pomoč drug drugemu, 

kjer jim bosta omogočena novo učenje in nove dobre izkušnje za spoštovanje sebe in drugih (prav 

tam).  

S. Svetin Jakopič (2005) opozarja, da je odnos med mladostnikom in starši lahko včasih tako načet, 

da je pozornost najprej treba usmeriti v izboljšanje tega odnosa, sicer se lahko zgodi, da mladostnik 

nalašč ne bo upošteval zahtev in pravil staršev in tudi starši bodo lahko zanalašč postavljali takšna 

pravila in zahteve, za katere vedo, da so za mladostnika še pretežke. Da se izognemo igri moči, ki 

ne prispeva k izboljšanju situacije, je treba najprej delati na izboljševanju odnosa in se šele nato 

usmeriti v reševanje ostalih težav (prav tam). Strokovnjaki za delo z družino svoj delež torej 

prispevajo s spodbujanjem ustreznejših komunikacij med družinskimi člani, s pomočjo 

pri razreševanju občutij krivde in jeze ter z usmerjanjem k funkcionalnejšemu strukturiranju 

medosebnih odnosov (Tomori, 1997). Strokovna pomoč mora temeljiti na tem, da dobijo družina, 

otrok ali mladostnik več moči. To pa postane mogoče takrat, ko posameznik dobi izkušnjo in 

dojame, da je kompetenten za svoje življenje. Potreben je torej premik od ugotavljanja problemov 

in nemoči k izvajanju strategij dajanja moči (Čačinovič Vogrinčič, 2000). Gre torej za to, da 
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strokovnjak pomaga uporabniku – mladostniku/otroku in ostalim članom družine, da najdejo svojo 

moč, razvijejo spretnosti in prepoznajo svoje močne točke, ki jim bodo v pomoč pri soočanju 

z vsakodnevnimi težavami in pri doseganju zastavljenih ciljev. Strokovnjaki morajo svoje 

uporabnike zgolj usmerjati in jim pomagati pri iskanju zanje najoptimalnejših rešitev. Akcija 

za spremembo in trud, ki ga je v to treba vložiti, pa sta na ramenih uporabnikov samih. 

Bečaj (2003) ob že jasno izoblikovanih težavah ali motnjah, prisotnosti vseh dejavnikov 

za potrditev »diagnoze« ter odsotnosti možnosti za vpliv na dejavnike, ki težave ali motnjo 

podpirajo, predlaga odstranitev otroka ali mladostnika iz socialnega okolja, v katerem so težave 

nastale. To je pričakovan in logičen korak, če lahko z veliko zanesljivostjo predvidimo, da se bo 

težavno vedenje stopnjevalo v delinkventno vedenje. Z odstranitvijo iz socialnega okolja 

poskusimo presekati korenine, iz katerih motnja izhaja, in začnemo z obravnavo, ki je v novem 

okolju, kjer ni negativno začaranih krogov, lahko veliko učinkovitejša. Odstranitev iz okolja je 

lahko v obliki oddaje v vzgojni zavod, preselitve k rejniški družini, kar je pogosteje primerno 

za mlajše otroke, in preselitve v stanovanjsko skupino za mladostnike (prav tam). Bečaj še dodaja: 

»Če otroka pošljemo v vzgojni zavod, ko bi mu lahko pomagali še v domačem okolju, smo naredili 

veliko napako. Toda enako napako naredimo, če otroka ne izločimo iz njegovega socialnega okolja, 

kadar je mogoče dovolj zanesljivo predvideti, da bo končal v prestopništvu. To seveda velja že 

za motnje vedenja in osebnosti pri nevrotični osebnostni strukturi. Kadar pa imamo opravka 

z disocialno osebnostno strukturo, pa bi moral biti vzgojni zavod zaprtega tipa več ali manj 

obvezen« (Bečaj, 2003, str. 27). 

Pri delu z mladostnikom je zelo pomembna še ena stvar. Mladostnik se mora počutiti dovolj 

varnega, da spregovori o svojih travmah. Občutek varnosti se vzpostavi po tem, ko ta spozna, da 

strokovnjaka ne zanimajo njegove boleče izkušnje iz radovednosti, ampak z namenom, da se bosta 

lahko pogovorila o tem, kaj je ob svojih travmah doživljal in kaj lahko sam naredi, da bo prišlo 

do želene spremembe. Strokovnjak se mora z mladostnikom pogovarjati o tem, kako se počuti, 

kako se je počutil doma oz. v okolju, iz katerega prihaja, kako je doživljal odnos drugih do sebe … 

Nikakor pa ni na mestu, da ga sprašujemo, kaj se mu je zgodilo, saj je to zanj zaradi strahu, da mu 

odrasli ne bo verjel ali pa da ga bo doletela kazen, prav tako travma. Mladostnik se tako nauči 

govoriti o svojih doživljanjih in spozna, da ima do svojih doživljanj pravico ter da so ta doživljanja 

takšna, kot jih občuti sam, ne glede na to, kaj drugi menijo o njih. Takšen način mladostniku nudi 

razbremenitev strahov, lažje sprejemanje tega, kar se mu je zgodilo, vzpostavitev stika s svojimi 

pristnimi čustvi, čustveno stabilnost in sposobnost reagiranja s primernejšimi čustvi glede 

na situacijo, v kateri se znajde. Mladostnik namreč mora premagati svoje strahove, občutke krivde 

ter utrditi svojo samozavest, da se bo lahko vrnil v okolje, kjer je svoje travme doživljal (Žorž, 

1997).   

V situaciji, ko je potreben takojšen odziv, pa S. Bojnec (2001) predlaga naslednje konkretne 

tehnike preprečevanja agresivnih reakcij otroka ali mladostnika: ignoriranje vedenja, intervencije 

z besedami, ki umirjajo, mehak telesni dotik, vidno povečano zanimanje za agresivno osebo, 

humorno preusmeritev, konkretno pomoč pri premagovanju ovir, interpretacijo, opustitev teme, ki 

povzroča agresivno vedenje, in prehod k prijetni, sproščujoči temi, spremembe okolja, pomirjujoč 

in razumevajoč, vendar odločen in samozavesten pristop k posamezniku, ki se vede agresivno. 

Dodaja še, da je pomembno otroku ali mladostniku pomagati, da se nauči ravnanja s čustvom jeze 

ter kdaj in kako ga uporabiti, da pri tem ne bo ogrožal sebe in drugih (prav tam). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema 

Odnosi znotraj družine in ustreznost vzgoje otrok so nekateri izmed ključnih dejavnikov 

z najmočnejšim vplivom na morebitni razvoj otrokovega prestopniškega vedenja. Podobno menijo 

tudi številni strokovnjaki na vzgojnem in prevzgojnem področju dela z otroki, mladostniki in 

njihovimi družinami. Bowlby (1969, v Assailly, 2009) meni, da je glavni napovednik 

prestopniškega vedenja šibka oz. ne-varna oblika navezanosti med materjo (staršem) in otrokom, 

kar povzroči otrokovo nesposobnost za sklepanje ustreznih čustvenih vezi z drugimi ljudmi pozneje 

v življenju (prav tam). Neustrezna navezanost med njima povzroči tudi težave pri ponotranjenju 

norm in razvoju otrokove vesti (Hirsch, 1969, v Svensson, 2004). Hirschi (1969, v Assailly, 2009) 

poudarja pomen starševskega spremljanja otroka in kontrole njegovega vedenja. Avtor meni, da se 

prestopniško vedenje pojavi zaradi slabega ali neobstoječega spremljanja otroka, njegovega 

vedenja, poznavanja krajev, kjer se zadržuje, in prijateljev, s katerimi se druži. Pri tem je izjemno 

pomembna tudi dobra socialna vez med starši in otrokom, ki manjša verjetnost, da bi mladostnik 

kršil pravila, saj si ne želi uničiti dobrega odnosa, ki ga s starši ima (prav tam). Sutherland (1947, 

v Ingram idr., 2007) in Akers (1973, v Ingram idr., 2007) pa sta prepričana, da se otrok 

prestopniškega vedenja nauči prek opazovanja modelov, ki jih predstavljajo pomembne druge 

osebe – starši, sorojenci, prijatelji (prav tam). Družinska struktura naj ne bi imela bistvenega vpliva 

na pojav prestopniškega vedenja. Ingram idr. (2007) so namreč ugotovili, da je narava dejavnikov 

znotraj starševstva tista, ki vpliva na prestopniško vedenje, in ne vrsta družine, v kateri mladostnik 

živi. Na pojav prestopniškega vedenja pa vplivajo tudi drugi vzgojni in družinski dejavniki, ki 

določajo kakovost starševstva ter posledično verjetnost pojava te problematike.  

Paulson in C. Sputa (1996, v Poljšak Škraban, 2002) ter Beavers in Hamson (1993, v Poljšak 

Škraban, 2002) pravijo, da obstajajo med družinskimi člani razlike v doživljanju medsebojnih 

interakcij. Starši naj bi višje vrednotili kakovost interakcij s svojimi otroki, kot jih ocenjujejo ti 

mladostniki sami (prav tam). M. Ferić-Šlehan in J. Bašić (2007) na podlagi rezultatov raziskave 

predvidevata, da obstaja večja verjetnost, da percepcija mladostnikov natančneje odraža realno 

dogajanje, saj imajo mladi v primerjavi s starši pogosteje neposredno izkušnjo z določenimi 

vedenji, in sicer glede na to, ali so bili kaznovani ali ne. A. Milivojević Krajnčič in M. Pšunder 

(2008) pravita, da odnosi s starši pomembno vplivajo na vedenje mladostnika, še posebej 

na konflikte z okoljem. To pojasnjujeta z ugotovitvijo Opačića (1995, v Milivojević Krajnčič in 

Pšunder, 2008), ki pravi, da ni toliko pomembno, kako se starši in okolje vedejo v odnosu 

do mladostnika, temveč kako ti mladostniki te odnose percepirajo (prav tam). 

Ker imajo mladostniki drugačno predstavo glede medsebojnih odnosov in potemtakem tudi glede 

izvorov lastnega prestopniškega vedenja kot njihovi starši, sem se odločila, da prepričanja številnih 

teoretikov o tem, da so vzgojne strategije staršev in ostali družinski dejavniki glavni izvori za pojav 

prestopniškega vedenja pri mladoletnikih, preverim tudi s strani teh mladostnikov samih in tako 

dobim še njihovo mnenje glede omenjene problematike. Stališča mladostnikov se razlikujejo 

od stališč njihovih staršev in ne nazadnje se lahko razlikujejo tudi od prepričanj teoretikov ali pa 

mladostniki posameznim dejavnikom pripisujejo drugačen pomen. A. Kobolt (2002) namreč pravi, 

da so mladi najkompetentnejši informatorji o svojem življenjskem položaju in tudi o tem, kakšno 

vlogo in mesto imajo v svoji družini (prav tam). Zato se mi zdi nujno, da v razumevanje družinskih 

dejavnikov kot dejavnikov tveganja za razvoj prestopniškega vedenja vključim tudi mnenja 
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mladostnikov s prestopniškim vedenjem, saj so ti ne nazadnje prvi vir za razumevanje razvoja te 

problematike in je potemtakem njihovo stališče treba upoštevati. Ker med literaturo nisem zasledila 

podobne raziskave, ki bi se neposredno osredotočala na mnenje mladostnikov o morebitnih 

družinskih izvorih njihovega prestopniškega vedenja, se je moj raziskovalni problem nanašal 

na spoznavanje in razumevanje stališč mladostnikov o lastnih družinskih dejavnikih kot možnih 

izvorih njihovega prestopniškega vedenja, ki morda celo niso skladna s prepričanji teoretikov.  

V svojem magistrskem delu sem iz izhodiščne točke, da so mladi najustreznejši informatorji 

o svojem življenju, raziskovala njihova mnenja, stališča in prepričanja o lastnih družinskih 

dejavnikih, ki naj bi predstavljali dejavnike tveganja za razvoj njihovega prestopniškega vedenja.  

3.2 Cilja raziskave  

1. Ugotoviti, ali mladostniki sami vidijo izvor svojega prestopniškega vedenja v odnosnih in 

vzgojnih dejavnikih znotraj svoje družine; med temi še posebej v moči in vrsti navezanosti 

na svoje starše, v posnemanju vedenja staršev kot obliki socialnega učenja in v vplivu strukture 

svoje družine.  

2. Poskus oblikovanja predlogov o pomembnih področjih znotraj družine, na katera morajo biti 

pozorni strokovnjaki tako na področju preventive kot tudi če želijo pomagati mladostnikom 

s prestopniškim vedenjem in njihovim družinam.  

Kvalitativen empirični del 

3.3 Raziskovalna vprašanja  

1. Kako mladostniki vidijo vzgojne strategije svojih staršev v povezavi s svojim prestopniškim 

vedenjem in v kolikšni meri se jim zdi, če sploh, dejavnik vzgojnih strategij njihovih staršev 

pomemben za pojav njihovega prestopniškega vedenja? 

2. Kako mladostniki vidijo medosebne odnose in medsebojno komunikacijo v svoji družini ter 

kako ta dejavnika povezujejo s svojim prestopniškim vedenjem? Se jim zdi vpliv dejavnika moči 

in vrste navezanosti z njihovimi starši sploh pomemben za razvoj njihovega prestopniškega 

vedenja ter na kakšen način?  

3. Kako mladostniki s prestopniškim vedenjem menijo, da so se naučili neprimernih oblik vedenja, 

ter kako bi se opredelili do predpostavke, da so se tega naučili z opazovanjem in posnemanjem 

svojih staršev? Kje so, po njihovem mnenju, takšno vedenje še lahko prevzeli? 

4. Kako mladostniki vidijo vpliv svoje družinske strukture na pojav prestopniškega vedenja ter 

kako povezujejo pričakovanja staršev, vezana na vlogo, ki jo v družini imajo, s pojavom svojega 

vedenja? 

3.4 Raziskovalna metodologija  

3.4.1 Vzorec in postopek izbire 

Vzorec je obsegal dvanajst mladostnic in mladostnikov do dopolnjenega 21. leta starosti5, ki jim je 

bil s strani sodišča za mladoletnike izrečen vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod ali pa vzgojni 

                                                           
5 Po 5. členu Kazenskega zakonika o posebni osebni veljavnosti se osebi, ki je kot polnoletna storila kaznivo dejanje, 

vendar med sojenjem še ni dopolnila enaindvajset let (op. a. mlajši polnoletniki so osebe od osemnajstega 
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ukrep oddaje v prevzgojni dom zaradi storjenega kaznivega dejanja. V vzorec so bili vključeni 

mladostniki med 17. in 20. letom iz Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec, ki so v zavodu 

zaradi kaznivih dejanj, kot so velike in male tatvine, požigi in sodelovanje pri pretepu; mladostniki 

in mladostnice med 15. in 18. letom iz Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora, ki so 

v zavodu zaradi kaznivih dejanj, kot so tatvine, požig, promet s prepovedanimi drogami, promet 

z orožjem, poškodovanje tuje stvari, rop, sodelovanje pri pretepu in povzročitev lahkih in hudih 

telesnih poškodb; ter mladostniki in mladostnice med 17. in 18. letom iz Prevzgojnega doma 

Radeče, ki so v zavodu zaradi kaznivih dejanj, kot so tatvine, sodelovanje pri pretepu in povzročitev 

lahkih in hudih telesnih poškodb. Veliko intervjuvanih mladostnikov pa ima tudi težave z zlorabo 

drog. Intervjuvanci so bili k intervjuju povabljeni na anonimni in prostovoljni ravni in vsi so moji 

prošnji za snemanje pogovora za poznejši lažji prepis ugodili. Vzorčenje je namensko.  

3.4.2 Raziskovalni instrument ter postopek zbiranja podatkov 

Za empirični del sem izbrala metodo spraševanja, in sicer tehniko polstrukturiranega intervjuja. 

Izbrana tehnika se mi je glede na naravo tematike, splošnih značilnosti intervjuvancev in 

zastavljenih ciljev empirične raziskave zdela najustreznejša. Z vprašanji odprtega tipa, ki sem jih 

postavljala intervjuvancem, sem usmerila temo pogovora, hkrati pa sem jim dopustila dovolj 

prostora, da so v pogovor poleg svojih misli in stališč vnesli tudi sorodne teme, ki jih sama nisem 

eksplicitno izpostavila. Vprašanja za intervju sem oblikovala na podlagi svojih raziskovalnih 

vprašanj in prebrane strokovne literature, ki je izpostavljena v teoretičnem delu naloge. Omenjena 

vprašanja so se nanašala na način vzgoje staršev, vrsto medosebnih odnosov, prisotnost in jasnost 

pravil ter nedvoumnost mej, način discipliniranja, vztrajnost staršev pri odločitvah, njihovo 

sodelovanje pri vzgoji, prisotnost konfliktov med njima, komunikacijo v družini, izkazovanje 

nežnosti in dajanje potrditev, pričakovanja staršev, dojemanje vlog članov, spremljanje in kontrolo 

vedenja mladostnikov s strani staršev, moč in vrsto navezanosti med njimi, opazovanje in 

posnemanje vedenja staršev in vrsto družinske strukture.  

Prve intervjuje sem izvedla 12. 1. 2018 v Prevzgojnem domu Radeče. Najkrajši je trajal 14 minut, 

najdaljši pa 40 minut. V Vzgojno-izobraževalnem zavodu Višnja Gora sem intervjuje izvedla 

7. 5. 2018 in 22. 5. 2018; najkrajši je trajal 13 minut, najdaljši pa 27 minut. Preostale intervjuje 

sem izvedla v Zavodu za vzgojo in izobraževanje Logatec 23. in 24. 5. 2018. Najkrajši intervju je 

trajal 10 minut, najdaljši pa 21 minut. Intervjuji so potekali v sproščenem vzdušju, kjer je bilo 

mladostnikom in mladostnicam dopuščeno, da prosto govorijo o določeni temi pogovora. Dolžine 

intervjujev se razlikujejo glede na zgovornost intervjuvancev in njihovo pripravljenost, da z mano 

delijo svoje misli, prepričanja in stališča o dinamiki znotraj svoje družine. S pomočjo 

intervjuvancev in intervjuvank sem dobila vpogled v mnenja, videnja in prepričanja mladostnikov 

in mladostnic o povezavi med značilnostmi lastne družinske dinamike in pojavom ter razvojem 

njihovega prestopniškega vedenja.   

3.4.3 Postopek obdelave podatkov 

Posnetke intervjujev sem najprej s pomočjo programa Transcribe dobesedno prepisala. 

V nadaljevanju sem prepisane intervjuje obdelala v skladu z metodo kvalitativne vsebinske analize, 

ki je vključevala večkratno branje transkriptov, nato odprto kodiranje – oblikovanje kod prvega in 

drugega reda, oblikovanje ustreznih kategorij in iskanje odnosov med njimi. Na podlagi omenjene 

                                                           
do enaindvajsetega leta), sme sodišče izreči kazenske sankcije za mladoletnike, če spozna, da je zanjo primerneje 

namesto kazni zapora izreči tak ukrep (Kazenski zakonik, 2008). 
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analize in s pomočjo teoretičnih izhodišč v prvem delu magistrskega dela sem oblikovala še 

utemeljeno teorijo in tako odgovorila na raziskovalna vprašanja, ki sem ji postavila že v dispoziciji 

(Vogrinc, 2008). Kategorije, ki sem ji določila, so: 

1. Pomen in vpliv vzgojnih strategij,  

2. pomen in vpliv medosebnih odnosov,  

3. pomen in vpliv komunikacije v družini,  

4. pomen in vpliv dejavnika moči in vrste navezanosti s svojimi starši,  

5. učenje z opazovanjem in posnemanjem,  

6. drugi vzroki za razvoj prestopniškega vedenja,  

7. družinska struktura in njen vpliv ter  

8. pomen vloge mladostnika v družini in pričakovanja, vezana na to vlogo. 

3.4.4 Rezultati in interpretacija 

1. Kako mladostniki vidijo vzgojne strategije svojih staršev v povezavi s svojim prestopniškim 

vedenjem in v kolikšni meri se jim zdi, če sploh, dejavnik vzgojnih strategij svojih staršev 

pomemben za pojav njihovega prestopniškega vedenja? 

1.1 Pomen vzgoje in vzgojnih strategij 

Velika večina mladostnikov in mladostnic, ki so sodelovali v intervjuju, je prepričana, da so vzgoja 

otroka in vzgojne strategije staršev eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki so vplivali na pojav 

in razvoj prestopniškega vedenja tako pri njih samih kot tudi v splošnem.  

Tudi v strokovni literaturi lahko najdemo zelo velik pomen v vzgoji, ki vpliva na otrokovo 

prihodnje življenje. »Družina oziroma pomembni odrasli otroku že kmalu pokažejo, da so eni 

vzorci dopustni, sprejemljivi ali celo zaželeni, drugi pa ne. Otrok prek zgledov, vzpodbud, 

usmerjanja, nagrajevanja ali prepovedovanja, omejevanja in kaznovanja osvaja načine vedenja, ki 

so skladni s pričakovanjem in merili njegovega socialnega okolja. Na takšen način se uči prilagajati 

lastne težnje zunanjim pogojem. Na oblike vedenja pa družina vpliva tudi posredno – s svojo 

dinamiko, klimo, odnosi, čustveno toplino, zagotavljanjem občutka varnosti in sprejetosti itd. Če 

otrok v svoji družini ni deležen ljubezni, pohval, topline, vzpodbud, varnosti, če je pogosto 

kaznovan, kritiziran in ignoriran ali prepuščen samemu sebi, se v njem naselijo mučna občutja 

tesnobe, nesreče in strahu, ki sčasoma začnejo delovati razdiralno navzven in navznoter« (Svetin 

Jakopič, 2005, str. 396). 

Na moje vprašanje, če se jim zdijo vzgojne strategije staršev pomembne za preprečevanje 

morebitnega prestopniškega vedenja pri mladostnikih, so mladostniki in mladostnice odgovarjali 

takole. Erik6 pravi: »Ja, so pomembne, da mu starši pokažejo, kaj je prav zanjga in kaj ni prav 

zanjga«. Tudi Žiga meni podobno, in sicer: »Zato da otrok ve, kaj je prou in kaj je narobe. Da ima 

neke zadolžitve ...« Gašperju se vzgoja prav tako zdi pomembna: »Ja, je pomembna, da ne začne 

s kaznivimi dejanji.« Evelin je na moje vprašanje, kdo ima več možnosti za prestopniško vedenje 

med mladostniki, odgovorila: »Tisti, ki se doma niso naučili, a ne? To je pa najbolj kritično …« 

Tudi Jure je podobnega mnenja, dodaja pa še: »Ja, je pomembno, samo mora vsak starš najt pravi 

način za svojga otroka«. /…/ »[Z]ato ker imaš tolko načinov, ki jih eni starši uporabljajo, in je 

potem stvar v tem, da ko preide v situacijo, kjer ga ne morejo več nadzorovat, bojo začeli z … ne 

vem kakimi načini, ki so jih ne vem kje čuli, ne vem, kaj vse se jim zdi pametno … jim je nekdo to 

                                                           
6 Vsa imena mladostnikov in mladostnic so zaradi varovanja osebnih podatkov izmišljena. Imena so si izmislili sami.  
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povedal, nekdo ono … Na koncu pa situacijo samo hujšo naredijo, ker preprosto samo neki 

probavajo …« Tudi Paulina je prepričana, da je vzgoja zelo pomemben dejavnik, saj pravi: »Pač ... 

vzgoja je najpomembnejša. Pravijo v prvih treh letih, ne? Itak, da še bolj dalje ...« /…/ »Če mama 

svojemu sinu nekaj ne vbije v glavo, pač ... mu noben ne bo ...« Luka je z mano delil svoje stališče 

glede vzgojnih strategij staršev; pravi: »[V]pliva na otroka, da mu starši dajejo dosti dnara ... pol 

te dnar lahka pokvari ... Ne vem ... Bo vidu, da mu bojo starši popuščali ... se bo razvadu, pa ... pol 

pa pride, da mu starši ne vsega dovolijo, ne ... in bo postal sam v sebe zaprt not, ne bo se znajdu 

u družbi in je to tut napaka, ne ... Ti moreš vseeno dat otroku ... ono zmerno.« Luka je torej 

prepričan, da nobena skrajna oblika vzgoje za otroka ni primerna. Starši otroku škodijo, tako če mu 

popuščajo, kot tudi če ga pretirajo omejujejo. Luka meni, da je zmernost pri kontroliranju otroka 

tista oblika kontrole, ki ga v največji možni meri zavaruje pred neprimernimi vplivi vrstnikov, 

hkrati pa mu omogoča druženje z njimi z namenom razvoja socialnih spretnosti. Tudi J. Rapuš-

Pavel in A. Kobolt (2008) pravita podobno, in sicer da premehka vzgoja doraščajočemu otroku ne 

omogoči spoznavanja meja in lastne odgovornosti, pretrda vzgoja pa zatre njegovo iniciativo in ga 

notranje »zlomi«. 

1.2 Pomen kontrole s strani staršev 

Pri vprašanju, če prepoznavajo kontrolo staršev pri tem, kaj počnejo, kje se nahajajo in s kom se 

družijo, kot dejavnik, ki preprečuje morebiten razvoj prestopniškega vedenja pri mladostnikih, je 

bilo nekaj s teorijo nasprotujočih stališč. Večina mladostnikov meni, da kontrola staršev pri tem, 

kje je njihov mladostnik, s kom se druži in kaj počne, ni prava rešitev.  

Jan meni, da kontrola mladostnika s strani staršev ne prepreči njegovega morebitnega 

prestopniškega vedenja, ampak je lahko še dodatna spodbuda za kazniva dejanja. Pravi namreč 

takole: »Ne. Glih zarad tega jih bo lahko da delal ... Ker pritiskajo skoz na njega, pa mu ne dajo 

svojega mira.« /…/ »Ne. Brez veze je to. Jaz povem, ki sem ... če me boš rabla, me pokliči, ne vem ... 

al pa te bom sam poklical, če bi blo kaj takega ... Ne pa da me skoz na vsake 15 minut kličeš ...« 

Tudi Luka meni, da kontrola ni rešitev: »To je glih napaka. Če bojo otroku pustili ... Mene so 

na primer ful nadzorovali ... Jaz sem začel bežat od doma pač, da sem lahko bil na oni prostosti. 

Ker kak boš ti otroka ... Otrok, po mojem mišljenju, rabi vsaj dve do tri ure na dan, da gre ven ... 

da se znori, ne? Če bo otrok pameten, bo šou na igrišče, bo špilu košarko, bo špilu nogomet ... Ne 

bo šel za droge. Na primer ... Ko bo vidu ... Ne vem, najboljše je, da ne živiš v mestu ... Najboljše 

je, da si nekje bolj oddaljen, v neki vasi, ker je bolj varno tam kot pa v mestu. Ko ni možnosti tam 

za ... Otroku takrat lahko zaupaš, ne?«  

Gašper je prepričan, da samo kontrola staršev ne prepreči, da mladostnik začne s kaznivimi dejanji. 

Meni, da bi morali starši uporabiti drugačne strategije, da bi preprečili, da se njihov mladostnik 

druži z vrstniki, ki bi ga lahko vpeljali v prestopniško vedenje: »To ne glih pomaga, če samo 

govorijo ... Neki morajo narest ...« M.7: »Kaj pa?« »Ne vem ... koncept telefona, pa prepoved ... ne 

vem, da neki, kar mu dosti pomeni, da mu beg vzamejo ...« Juretovo stališče glede kontrole otroka 

s strani staršev je sledeče: »Pač, jaz mislim tak, da to pomaga, dokler je ta kontrola v igri, ko pa 

pride otrok do določene starosti, pa tak več kontrola nima vpliva. … Razen če imaš srečo pa lahko 

maš popolno kontrolo nad otrokom, dokler šole ne dokonča. Samo to je redko …« Ajda iz svojih 

izkušenj pove, da je starši niso mogli kontrolirati, saj nimajo te pravice. Pravi takole: »Ne bi oni 

                                                           
7 Moje vprašanje z namenom pridobivanja obširnejšega odgovora. 
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mene mogl nadzirat. Ker me noben ne more. Pač ... kdo bo mene nadziru? Jst mam pravico kt vsak 

človk. Ampak delam, kr še mau preveč ... Ampak o. k.«  

Na moje vprašanje o tem, ali bi starši lahko preprečili druženje svojega mladostnika s prijatelji, ki 

že izvajajo kazniva dejanja, pa je veliko mladostnikov in mladostnic odgovorilo, da starši ne morejo 

izbirati prijateljev svojih otrok. Jan pravi, da bi mu mama sicer poskusila preprečiti, da se druži 

s prijatelji, ki po njenem mnenju zanj niso primerni, vendar je še dodal: /…/ »Ampak ona meni ne 

sme zbirat prijateljev.« Tudi Rok meni podobno: »Ja, je (op. a.: mama je poskusila preprečiti, da 

bi se družil z neprimernimi prijatelji), k sm biu še mlajši, ampak jst sm itak njej reku, da ona meni 

ne more zbirat kolegov … Da to si bom jst sam, da če se bom jst sam sebe zajebou, potem bom sam 

odgovarjal za to in ne ona …« Gašper in Jure sta povedala, da so starši sicer poskusili preprečiti, 

da bi se družila z neprimernimi vrstniki, vendar v tem ni bilo smisla, saj na koncu vedno naredita 

tako, kot želita sama. Gašper: »So mi, ampak jast sem tak karakter, da ko se neki odločim, tak je ...« 

Jure: »Mi smo s starši že dolgo imeli razgovor o tem, da oni, tudi če bodo probali preprečit, da če 

nekdo nekaj res hoče, ga ne moreš ustavit, ne? Tak, da me niso tak hudo zapirali, pa to … Ker 

v vsakem primeru bi lahko naredil to, kar bi hotu na koncu, ne? Je pa fora v tem, da so mi skušali 

svetovat. To pa ja.« Luka je povedal, da so starši sicer poskusili preprečiti druženje z neprimernimi 

prijatelji, vendar meni, da mladostnik pač potrebuje druženje s svojimi prijatelji, tudi če ti zanj niso 

najboljši: »Pač, so tudi že poskušali, ampak so vidli pač, da pač ne ratava, ne?  Ker vseeno ... 

Človek rabi neki izhod … ni lih vredi izhod, samo vseeno … Jaz, ko bom meu otroka, jas mu bom 

reku pač ... ›Delaj, kar hočeš ... Sam ne delaj tega, za kar boš mogu it u Radeče ...‹« Paulina 

na podlagi svojih izkušenj meni, da kontrola staršev, s kom se njihov otrok druži, nima nikakršnega 

vpliva, saj imata mladostnikova želja po pripadanju izbrani vrstniški skupini in potrditev slednje 

bistveno večji vpliv. Paulina pravi takole: »To je stvar vsakega posameznika, pač ... Kolko on vidi 

stvari oz. družbo, ne? Jst sem mela slabo družbo, pa so me starši klicali, pa to ... Pač odvisno ... 

Družba te potegne notr, en, dva, tri ... Ker hočeš bit popularen, hočeš ustrezat ljudem, hočeš se 

dobro razumet in sploh u bistvu ne vidiš ... slabih stvari, ko jih oni delajo in hočeš ti tudi delat, ker 

hočeš bit popularen in hočeš bit isti kot oni in hočeš frajer izpast.« Erik mi je zaupal, da je oče 

sicer poskušal preprečiti, da bi se družil z vrstniki, ki so se vedli prestopniško, vendar meni, da je 

bil način, s katerim je poskušal to doseči, neprimeren: »Fotr je. Samo mi ni znal normalno povedat, 

da se ne smem družit z njimi ... da bi mi npr. večkrat povedu. On mi je enkrat povedu, drugič pa je 

blo že ... malo nasilja.«  

Na drugi strani pa Žiga meni nasprotno. Prepričan namreč je, da kontrola, kje se mladostnik nahaja 

in s kom je, lahko prepreči, da bi začel s prestopniškim vedenjem. Žiga pravi: »Ja, če jih starši ne 

kličejo neki dosti ... lohk pridejo, kadar hočejo. To vpliva, ja. Kontrola je ful pomembna. Večja kot 

je, manj je šans, da bo otrok naredu kšno kaznivo dejanje.« Podobno meni tudi Anže, ki je 

izpostavil, da sta mu odsotnost mame in posledično njena zmanjšana kontrola, kje je in s kom se 

druži, omogočala, da se druži s prijatelji, ki jih mama ni odobravala. »Ja, to je res /…/ Na začetku 

je popizdevala, da se ne smem več družit, sam pol pač mi ni mogla tega preprečit. Je bil problem, 

k moja mama pa očim skor vsak dan delata, popoldanski urnik je. Jst, k sm pršu s šole domov, ni 

blo nobenga doma, da bi me nadziru. In seveda, jst sm še vedno šou. Ona je rekla: ›Ne.‹ Jst sm še 

vedno šou …« Tudi Evelin se strinja, da je lahko kontrola mladostnika s strani njegovih staršev 

varovalo pred morebitnim prestopniškim vedenjem. Na moje vprašanje, če se ji kontrola s strani 

staršev zdi pomembna, je namreč odgovorila: »Definitivno!« 
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Anže je izpostavil še zelo pomemben vidik vzpostavljanja kontrole. Meni, da morajo starši 

vzpostaviti kontrolo že v najzgodnejših letih otroka in jo v nadaljevanju tudi ohranjati, saj je 

v nasprotnem primeru ne morejo več vzpostaviti. Pravi takole: »Sam finta je u tem, da tebe morjo 

nadzirat že od majhnega. Ne pomaga, če … Pr men so se starši tut pol trudl in so hotli ne vem kaj 

vse … in mi pomagat v šoli. Sam finta je bla, da k sm dubu neopravičene, ni blo dve, tri leta 

nobenga, da bi me silu neki … Tut ni pomagalo pol, ko so bli doma …. Sm se pa skregu, sm reku, 

da ne bom šou u šolo in bom šou vn zdej … Morš bit ceu čas zravn, k … ko ti enkrat neki postane 

rutina, se ne morš ti tega pol kr odvadit … To je isto ku cigareti. Če si ti navajen, da boš vsak dan 

kakega skadil odzuni, pa da boš šprical šolo, pol pa ti bo kr naenkrat en reku, zdej pa hodi u šolo 

in mej petke, pa kurac, ne moreš!«  

Strokovnjaki so prepričani, da je kontrola mladostnikov s strani njihovih staršev eden 

izmed ključnih varovalnih dejavnikov, ki preprečujejo razvoj prestopniškega vedenja, vendar le, 

če je ta kontrola ustrezna. Neustrezna oblika kontrole nad mladostnikom lahko povzroči nezaželene 

izide, ki se kažejo v večanju tveganja za mladostnikovo neprimerno vedenje. M. Ferić-Šlehan in 

J. Bašić (2007) pravita, da nadzor nad mladostnikom, ki ga starši izvajajo v primerni meri in 

na pravilen način, zmanjša tveganje za rizična vedenja in vedenjske težave. Tudi Torabi (2005, 

v Ferić-Šlehan in Bašić, 2007) poudarja pomen nadzora nad otrokom, saj je na podlagi svoje 

raziskave ugotovil, da pomanjkanje nadzora, posebej v prostem času, vpliva na zlorabo drog 

pri mladostnikih (prav tam). V večji meri ko mladostniki svojim staršem prostovoljno povejo, kaj 

počnejo in kam zahajajo, nižja je njihova stopnja tveganja za prestopniško vedenje (Eichelsheim 

idr., 2010). A. Milivojević Krajnčič in M. Pšunder (2008) sta v raziskavi ugotovili, da je večje 

tveganje za vedenjsko odstopanje pri tistih mladostnikih, ki jih mame bolj kontrolirajo in več 

kaznujejo, hkrati pa je stopnja tveganja manjša, kadar so z mamo v intimnih odnosih (prav tam). 

Pri vprašanju primerne kontrole je treba poudariti, da je primerna kontrola t. i. avtoritativna 

kontrola, ki obsega kognitivno vodenje otrokovega vedenja, podajanje informacij in spodbujanje 

otrokovega odgovornega vedenja (Baumrind, 1968, 1971, v Hoeve idr., 2009). K. Kompan Erzar 

(2006a) kot neprimerno obliko kontrole izpostavlja pretirano psihološko kontrolo otroka. 

Cummings, Davies, S. Campbell (2000, v Kompan Erzar, 2006a) pretirano psihološko kontrolo 

označujejo kot neprimerno, saj zavira ali se vsiljuje v otrokov psihološki razvoj. Neprimerna 

kontrola poteka prek manipulacije ali zlorabe vezi med otrokom in starši, ki se kaže kot 

odtegovanje ljubezni ali vzbujanje krivde pri otroku, prek afektivno močnih negativnih izrazov in 

kritike, ki se odražajo v obliki razočaranja in sramu, ter prek pretirane kontrole, ki se kaže kot 

posesivnost ali protektivnost. Neprimerna kontrola povzroči težave otroka pri izgradnji jasne 

psihične avtonomije in vzpostavljanju zaupanja do zunanjega sveta (prav tam). 

1.3 Pomen pravil 

Na moje vprašanje, ali se jim zdijo jasna in trdna pravila doma pomemben dejavnik, ki preprečuje 

morebitno prestopniško vedenje pri otroku, so bili odgovori mešani. Paulina pravi: »Jaz, nisem 

imela nikol pravil. Verjetno bi se jih držala, če bi bila. Bi imela manj možnosti za kazniva dejanja.« 

Juretu se zdijo trdno in jasno postavljena pravila pomembna za otrokov razvoj, vendar ne verjame, 

da je to neposredno povezano s pojavom prestopniškega vedenja pri njem. Pravi namreč takole: 

»Ja, to je pomembno, ja, ampak če se to nanaša na to, da bo šou v prestopnika … ne vem, če to 

vpliva. To je pomembno pač … bolj za splošno … da bo znal živet dalje, ne pa če bo šou v droge …« 

Luka mi je zaupal, kako bi sam postavil pravila svojemu otroku: »›Glej, zmenima se tak. Ko prideš 

iz šole, maš eno uro fraj, se naješ, kar pač narediš ... če kadiš čike, greš na čik, pol pa se greš 
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za uro al pa za uro pa pol učit ... pa je to to. Pol pa greš lahko ven.‹ ›Pa čez teden si lahko do 7h, 

8h zunaj. Čez vikend pa, če se boma zmenla, pa si lahko zarad mene tudi celo noč zunaj.‹« Pri tem 

pa je še poudaril, da je zelo pomembno, da se dogovorov držita obe strani – tako otroci kot tudi 

starši: »Samo se mora otrok tudi nekih dogovorov držat, ne ... To je res nekaj pomembnega. Pa da 

se starši tudi držijo dogovorov, kar hčerki al pa sinu obljubijo. Pa tudi starši morajo vedet, da ne 

morejo met vsega oni prav, ne ... Dobro, so dali več skozi ko mi, ampak vseeno ... ne more met on 

vsega prav. More met otrok tudi neki, ne ...« Pomembnost skupnega držanja pravil in dogovorov 

je izpostavil tudi Rok, ki pravi: »Men, da bi cel življenje mami pa oči neki obljublala, pa ne bi blo 

nč od tega, vš, da bi se naveliču tega. Reku bi: ›Aj, mrš vi … u pizdu materno.‹ To je pomembno, 

če se neki zmeniš, se zmeniš. Sploh pa med otrokom in med staršema, ker sta onadva tvoj en vzor, 

po njih se zgleduješ, a ne?« Gašper je svoje stališče, da je odsotnost pravil za otroka lahko zelo 

škodljiva, izrazil s stavkom: »To je haus.« 

Po mnenju strokovnjakov si mladostniki ne želijo ne stroge discipline ne popolne svobode. 

V večini primerov mladostniki starševsko skrb in postavljanje pravil doživljajo kot pozitivno skrb, 

čemur pripisujejo še toliko večji pomen v primerih pomembnih in tveganih življenjskih vprašanj 

(Huebner, 2000, v Ferić-Šlehan in Bašić, 2007). 

1.4 Pomen podpore vedenja 

V večini primerov mladostniki in mladostnice prepoznavajo oblike podpore vedenja kot zelo 

pomemben dejavnik pri otrokovi vzgoji. Nekateri so celo prepričani, da pohvale in nagrade 

poskrbijo, da otrok ne začne s prestopniškim vedenjem, saj prek različnih oblik podpore vedenja 

spozna, da je boljše, če ravna v skladu s pričakovanji staršev in družbe. Kitajske študije kažejo, da 

imajo otroci tistih staršev, ki niso uspeli zagotoviti pozitivne podpore za želena vedenja, več 

možnosti za razvoj vedenjskih težav (Qu in ostali, 1998; Guo in ostali, 1998, v Deng in Roosa, 

2007). Na podlagi tega S. Deng in Roosa (2007) pravita, da mladi, ki so vključeni v več aktivnosti, 

dobijo več nagrad s strani staršev, kar zmanjša njihovo verjetnost za prestopniško vedenje (prav 

tam). 

Erik na moje vprašanje, ali se mu zdijo pohvale in ostale podobne oblike podpore otrokovega 

vedenja pomembne, kot potrditev pomembnosti predstavi svoj primer in pravi: »Ja, je. Ker se bo 

otrok počutu, da je boljše, da dela neki prou, kokr da gre ... po drugi poti ... pač, po tej poti, 

po kateri sem jst šou. Moj fotr je vedno gledu samo na napake ... Tudi tuki u zavodu, ko pride 

na timski tim, ga sam napake zanimajo, dobre stvari pa ne.« // »Pač, jst od njega nikoli nism slišu: 

›Bravo, to je blo ok!‹ Al pa take stvari ...« Luki se zdi pomembno, da otroka pohvališ že samo 

za trud, čeprav ocena morda ni najboljša. Pohvala otroka se mu zdi pomembna tudi zaradi 

spodbude, ki jo otrok s tem dobi. »Tudi če dobiš ena ... v redu je, če rečeš otroku: ›Bravo, glej, 

potrudu si se, kar si se lahko ... Pač dobro, razumem, nisi znal ...‹ Ne pa ono takoj: ›Dobu si ena!‹ 

Takoj na silo vse … pa pridejo takoj kakšni udarci ... Pa doma takoj kašn focl. To na primer ni 

v redu, ne? Bolj bo otroku pomagalo, da če bo on na primer dobil ena, bom reku: ›Ja, bravo, 

potrudil si se. Saj bo šlo, saj boš se naučil, pa boš popravu.‹ Ni problema, ne ...« Luka še dodaja, 

da je pohvala ustrezna samo, če je izražena prek besed, ne pa prek materialnih nagrad. »Ampak 

samo z besedami. Ne pa tak, ko so eni, pač ... starši ... ›Ja, dobo si petko, dobiš zdaj neki denarja.‹ 

... ne? To pa ni prav. Darila pa se dobijo potem ... Ne vem, na začetku leta se postavi en pogoj ... 

na primer ... ›Če boš prav dober, ne boš nosu dosti negativni ocen domov, dobiš to pa to.‹ To je 

v redu ... Ne pa da bi on dobil za vsako petko neki keša ... ker to bo froc postal razvajen.«  
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Žiga vidi pomembnost pohval predvsem z vidika izgradnje otrokove osebnosti, dobrega počutja in 

navezanosti na starše. Pravi: »Ja. Da ima samozavest. Da se dobr počutijo, da so varni. Da vejo, 

da jih imajo radi ...« Tudi Jan vidi pohvalo kot obliko spodbude za otroka. Pravi: »Ja, fajn je, če 

te nekdo pohvali, da imaš pol še večjo ... strast do tega, da se lahko dokažeš, da si še boljši, pa 

to ...« Na moje dodatno vprašanje, ali misli, da pohvale staršev njihovemu otroku predstavljajo 

enega izmed varovalnih dejavnikov pred prestopniškim vedenjem, pa je odgovoril: »[Z]daj je spet 

odvisno, s kakega vidika gledaš ... Lahko je ne, lahko je ja. Odvisno je ... kaj pa vem ... kdo mu še 

drugi daje pohvale, ne ... Pa to ... Ni mus, da ti pohvale samo starši dajo ... Lahko ti jih da učitl 

u šoli ... al pa ne vem ... od koga drugega ... prijatli ... starši od prijatlov te lahko pohvalijo ... In si 

lahko ti tudi s tem zadovoljen.« Gašperju se zdi, da lahko pohvale, nagrade in podobne oblike 

podpore vedenja predstavljajo pomemben varovalni dejavnik pred morebitnim prestopniškim 

vedenjem mladostnika. »Ja. Da bi še večkrat to (op. a.: nekaj dobrega) naredu ... Pač če boš pridn, 

boš dobu, če ne boš priden, ne boš dobu.« // »Ja. Zarad tega ker, če je priden, vidi, da se mu to 

splača ... Bo dobu neki.« Podobno misli tudi Rok, ki pohvalam pripisuje pomembno vlogo 

v preprečevanju razvoja prestopniškega vedenja pri mladostnikih. Pravi takole: »Ja! Zato k se bo 

on navadu na te pohvale in na primer on bo še hotu tega. In še in še in še. In ko bo on šou po tej 

poti šole, ne bo razmišlju tolk na kriminal, ker bo vedu, da ima eno prihodnost zagotovljeno iz šole, 

a ne? Sej jst bi isto, da bi lohk na legalen način delu neki … bi blo super.« Tudi Evelin ima podobno 

prepričanje: »Ja, bo zašel s poti, ja (op. a.: tisti, ki pohval ni deležen). Prej, sigurno. Dosti prej kot 

pa tisti, ki je deležen tega, a ne? Po mojem to pomeni največ.«  

Juretu se zdijo oblike podpore vedenja pomembne še posebej pri mlajših otrocih. Izrazil pa je dvom 

v to, da bi podpora vedenja predstavljala varovalni dejavnik pred prestopniškim vedenjem. »Pač … 

nagrade pa take stvari so super … še posebej pri mlajših otrocih … Pri starejših pa … Mislim … 

nagrada je super, ampak spet … Ne vem, če bo on ravno hotu it v to, da ga bo nagrada ustaula …« 

Anže pravi, da pohvale in ostale podobne oblike podpore vedenja ne delujejo pri vseh mladostnikih 

kot varovalo pred prestopniškim vedenjem. Meni, da je to odvisno od vsakega posameznika. »Ne, 

pač to je odvisno od človeka … Ne vem, eni se zavedajo svoje prihodnosti pa vejo, kaj bodo 

mogli …« 

1.5 Pomen meja, vzrok neupoštevanja avtoritet in pomen popustljivosti staršev 

Ajda prizna, da mej ni imela in da ji je bilo omogočeno vse, kar si je želela, zato se je odločila, da 

preizkusi še kaj drugega. Pravi takole: »Ja, pa sej ... ne vem. Jst sm mela res use od majhnega in 

pol sem hotla probat še to ... to slabo stran. Kaj boš? Vse ti je lepo u lajfu. Zdej, da probaš še to ... 

pač, kar ni dobro, a ne?« Vseeno pa meni, da so trdno postavljene meje za otroka pomembne, saj 

ima otrok potem lahko več možnosti, da v življenju uspe. »On ima več možnosti, da nrdi šolo, da 

se ... kako se to reče ... da se pač uči ... ima več možnosti. Da mu fotr reče, da more bit ob 11h 

doma, str je ne vem ... 18 let. Več ma možnosti, da bo boljše izobražen, kt pa ... na primer jst.« Luka 

meni, da je otroku treba postaviti meje že od samega začetka in pri tem vztrajati: »Ja. Tut moreš 

otroku govorit, ne ... ›Lej, to ni v redu!‹ ... in to se od samega začetka začne. ›Ni v redu, ni v redu, 

ni v redu!‹« Doda še, da odsotnost meja na otroka ne vpliva dobro: »[S]o bli dokazi, da te to lahko 

takoj razvadi ...« Zelo podobno je tudi Žigovo stališče: »Ja, je pomembn, ja. K če ne se ne bi 

nobedn držu ... In pol delajo, kar hočejo ... razne gluposti.«  

Erik vidi povezavo tudi med nejasnimi ali šibkimi mejami, ki jih starši postavijo svojemu otroku 

oz. mu teh sploh ne postavijo, in vzrokom otrokovega neupoštevanja avtoritete drugih ljudi. »Mam 

eno biušo ... in njej mtka in fotr sta isto ločena ... Fotr je biu u zaporu, k je ona odraščala, in noben 
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ji ni postavu nobenih mej. In zdej, ka je pač npr. u šoli, krega se s profesorco, k da ji je ne vem ... 

mtka al pa fotr. Govori ene stvari, k sploh jih normaln človk ne bi reku. Pač ... normalno, da 

vpliva.« Tudi Jure na podlagi lastnih izkušenj meni, da če otroku meje v družini niso bile jasno 

postavljene, jih bo tudi pozneje težko upošteval. »Ja! Po mojem mnenju … otroku, ki nikoli ni bilo 

rečeno prav ›ne‹ … ful teško se bo navadu … To so pa osebne izkušnje. Meni nikoli niso rekli ne. 

Sem počel, kar sem hotu. Zdej se je to spremenilo.« 

Jan mi je zaupal, da je svoje starše vedno upošteval in je vedno naredil, kar so mu naročili, zato pa 

ni nikoli imel težav z upoštevanjem avtoritete pri drugih ljudeh. Pravi, da je to del vzgoje. »Ja. To 

je vzgoja, spoštovanje starejših.« Tudi Paulina meni, da je upoštevanje staršev in njihovih besed 

povezano z upoštevanjem avtoritete drugih ljudi. »Ja. Če ti otroka ne uzgojiš, da mora nekaj 

poslušat, da tisto, kar se reče, se naredi, itak ne bo nobenga, nobenga poslušal. Še paznika u zaporu 

ne bo.« Tudi Žiga meni podobno: »Ja, tut ja, logično. K starši so mu valda bl pomembni. In če 

starša ne uboga, logično, da ne bo učitle.« Anže se je prav tako strinjal s trditvijo, da če se 

mladostnik ne nauči ubogati svojih staršev, da ima potem tudi težave z upoštevanjem avtoritete 

drugih ljudi. To je potrdil tudi s svojo izkušnjo: »Ja, to je res, ja. Morš met neko spoštovanje … 

Pač ne, da oni ne znajo, ne ločijo nekega statusa … ne vem, ne ločijo ljudi … Ne razumejo, da je 

nekdo … k si ti učenc, da je učitelj na višji ravni … Jst tega tudi nism nikoli razumel … Men če je 

učitelj neki … To se jst spomnem, enkrat ena toršica je bla … fuknla mi je kredo al ključe, ključe 

mi je fuknla … Jst sm se razpizdu sprve in sm reku: ›Ti, boš meni ključe metala.‹ Fuknu sm ji direkt 

u joške. /…/ Ne vem, jst to pr profesorjih tut nikol nism loču. Pr policajih pa ne vem, al sm loču al 

ne … njih pa nikol nism marau.« Evelin je prav tako izpostavila, da vzrok neupoštevanja avtoritete 

drugih ljudi izhaja iz neprimerne vzgoje, meni pa še, da je to v zelo veliki meri povezano tudi 

s posnemanjem vedenja staršev: »Ne vem, po moje … moje mišljenje, osebno, je da … Čeprav on … 

ne vem, po mojem se ne nauči tega, ampak … vidi pa tudi druge ljudi, kako se obnašajo in on nekak 

to potem kopira, a ne? Lahko rečem, da se delno nauči, delno pa ne. Ker se ne zna, ker mu starši 

tega pač niso omogočli, a ne? Vidi pa tudi druge ljudi, a ne … Ne vem, mam prijatla, k hodi domov 

in vidi mamo, kako se obnaša, a veste … in se nekak nauči, ampak ne pa popolnoma.«  

Nekaj intervjuvanih mladostnikov je jasno izpostavilo še pomen popustljivosti staršev. Pomembno 

se jim zdi, da starši vztrajajo pri svojih besedah in ne popuščajo, če pride do situacije, v kateri se 

njihov otrok upira. Prepričani so, da pomanjkanje vztrajnosti in trdnosti pri starših pripelje 

do razvajenosti otroka, kar pa ni dobro za njegovo nadaljnje življenje. Luka je na moje vprašanje, 

kaj se zgodi, če starši popuščajo pri svojih besedah, odgovoril: »[B]o otrok propadu.« Erik meni 

sledeče: »Ja, če enkrat popusti al pa dvakrat ... Sam da bojo starši non stop neki popuščal, to pa 

ni dobro. K pol bo otrok navajen, da je vse po njegovo ... K bo reku, da rabi neki, ne bo fotr reku: 

›Ne‹ al pa mtka, ampak bojo šli ... K bojo oni rekli, da je treba neki narest, da more pomagat, bo 

on: ›Ne, ne da se mi!‹ Pa bo bil razvajen in sam ne bo vedu zase za naprej in tudi starši ne bojo 

zadovolni z njim ...« Zelo podobno meni tudi Gašper: »Ne, to ni v redu. Ne, starši ne smejo popustit. 

Ker on bo pol še bolj izkoriščal. Ko vidi, da starši popustijo, si še bo on več drznu, a ne? K bo 

vedu, da bojo popustili, pa to ... Ni vredi.« Gašper je še prepričan, da popustljivost staršev veča 

verjetnost, da bo takšen otrok začel s prestopniškim vedenjem. »Ja, absolutno. Če mene vprašate, 

postane tak otrok izmečnik. Otrok mora delat šolo, šport, al pa glasbeno, al pa kaj takega … da se 

zamotijo ...« 

Pomembnost vzpostavljanja vzgojnih meja poudarjajo številni strokovnjaki in tudi intervjuvanim 

mladostnikom se meje zdijo zelo pomembne za otrokov razvoj in njegovo kakovostno 
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udejstvovanje v družbenem življenju. Donati (2001, v Milivojević Krajnčič in Pšunder, 2008) 

izpostavlja problematiko popustljivosti staršev, ki je posledica tega, da ne vedo, kaj naj zahtevajo 

od svojih otrok. V takšnih pogojih otroci ne morejo vedeti, kakšno vedenje je dovoljeno in kakšno 

ni (prav tam). Meje pa so nujne tudi pri otrokovem učenju upoštevanja avtoritete. Perko (2008) 

pravi, da je oče tisti, ki se prek postavljanja mej udejanja kot avtoriteta. Pri tem poudarja, da se 

očetova avtoriteta ustrezno vzpostavi in je tudi primerno spoštovana samo takrat, kadar oče 

svojemu otroku postane zgled in tudi sam živi po besedah, navodilih in zahtevah, ki jih vzpostavlja 

do svojega otroka. V nasprotnem primeru oče izgubi vso kredibilnost, kar povzroči, da se mu otrok 

začne upirati (prav tam). Takšen odnos do očeta kot avtoritete otrok ponotranji in ga pozneje 

izkazuje tudi do drugih ljudi, ki mu v različnih situacijah predstavljajo avtoriteto. 

1.6 Način kaznovanja in discipliniranja 

Glede primernih oz. učinkovitih načinov kaznovanja in discipliniranja je med intervjuvanimi 

mladostniki mogoče opaziti kar nekaj nasprotij. Nekateri so prepričani, da nasilne oblike 

kaznovanja in discipliniranja niso ustrezne, medtem ko so drugi prepričani, da je to način, ki 

zmanjšuje verjetnost, da mladostnik začne z neprimernimi oblikami vedenja. Strokovnjaki so 

pri vprašanju nasilnih oblik kaznovanja v večini podobnega mnenja. J. M. Williams in 

L. C. Dunlop (1999, v Milivojević Krajnčič in Pšunder, 2008) ter Gostečnik (2000, v Milivojević 

Krajnčič in Pšunder, 2008) pravijo, da ekstremna disciplina in fizično kaznovanje lahko negativno 

vplivata na mladostnike, saj ti prek fizičnega kaznovanja občutijo negativne posledice, ki se kažejo 

kot nizka samozavest, družbena izolacija, prikrito zavračanje, odpor in kljubovanje (prav tam).  

Erik je prepričan, da nasilje ni rešitev. Sam bi težave raje reševal s pogovorom in kaznovanjem, ki 

vključuje odvzem določenih privilegijev otroku. »Pač, večkrat bi mu povedu tko normalno ... Ne 

bi ga tepu al pa karkoli, ampak bi mu ene stvari sankcioniral ... Ne bi blo izhoda po 10. uri ... 

Ampak moj fotr to ni ...« Podobno stališče v večini zagovarja tudi Paulina. »Pa na primer mojmu 

bratu, k je šolo ... pač ni naredil šole ... in mu je ... /…/ ... je kr prišeu (op. a: prišel je oče) in ga 

za glavo zgrabu in ga v ploščice potisnu in mu nos razbil ... Pač, o. k., ni naredu šole ... res ni 

prav ... ampak vseeno, to, da mu greš ti nos razbit ... to ni nobena vzgoja. On je pač ... njemu je 

bilo privzgojeno ... u starih cajtih so vzgajali z batinami in on je to po svoji mami dobil, ne? Pač ... 

k ona ga je non stop fockala, vse otroke ... ko niso kaj prav naredli in pač ... on je nadaljeval ... 

Ampak v tej generaciji bom pač jst to ustaula. O. k., dobro, mogoče če bo otrok res poreden, ga 

bom po riti udarla. Ne bom mu pa šamara al pa nosa razbila ... Tega pa res ne mislim, ker ... ne 

vem, zakaj bi si ljudje sploh delali otroke, če pač ne mislijo vzgajat ga normalno, ljubeče. Ker se 

da rešit dosti s pogovorom. To sem spoznala tu v Višnji Gori. Ogromno smo se z vzgojiteljcami 

pogovarjali in dosti se da rešit, kar se tiče agresije ... pa izbruha, tistega ... Ker ti več kot poveš 

ven, več sprostiš stresa.« 

Na drugi strani pa so nekateri mladostniki prepričani, da bi lahko starši z nasilnimi oblikami 

discipliniranja in kaznovanja preprečili otrokovo neprimerno vedenje. Gašper pravi: »Pa včasih mi 

je dau ata kašno ... Ko sem kaj naredu narobe ... Še bolj bi me mogu.« Podobno pravi tudi Anže, 

ki sicer dodaja, da nekatere posameznike nasilne oblike kaznovanja in discipliniranja s strani 

staršev izučijo, drugih pa ne, kamor uvršča tudi sebe: »Dobr, dobu sem kašno po riti … Po mojem 

so me še premal. K če bi me bol, zdej ne bi bil tuki.« /…/ »Jst bom tko reku, ne … Večina, če bi jih 

starši tepl doma, bi se lepo obnašali, eni bi pa … Jst sm recimo eden od tistih … Meni mi je fotr, 

al pa včasih očim, al pa tut dedi me je kej narezu, k sm biu mejhn … Sam jst sm se use to nauču, k 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mateja Mikluš, magistrsko delo 

 

- 53 - 
 

sm bil star enih petnajst let, k mi je deda hotu dat šlep, se mi je utrgal …  sm zagrabu pisker, sm 

ga hotu razbit k opico … uno … To je odvisno od človeka.« 

Fizično nasilje, ki se kaže kot kaznovanje v obliki klofutanja, pretepanja, udarjanja otroka ali z roko 

ali s predmetom itd. in ki ga bodisi kot ustrezno bodisi kot neustrezno obliko sankcioniranja 

vedenja izpostavljajo intervjuvani mladostniki in mladosntice, pa odpira zelo obširno vprašanje 

zlorabe otroka. Kot fizično nasilje nad otrokom označujemo vsakršno enkratno ali ponavljajoče se 

dejanje zlorabe fizične moči nad otrokom. Fizično nasilje povzroča poškodbe, ki so lahko manj 

opazne, kamor uvščamo bolečino in manjše spremembe na koži, ali pa so te zelo izrazite in se 

kažejo kot lahke in hude telesne poškodbe, hendikepiranost, smrt ... Grobi, kaznovalni, 

nadzorovalni in nasilni načini vzgoje sodijo v širšo definicijo fizičnega nasilja (Hrovat, 2017). 

1.7 Neprimerna vloga staršev 

Pri zelo veliko mladostnikih sem opazila, da imajo z mamo zelo prijateljski odnos ter da ji vse 

zaupajo. Mame se v večini primerov z njihovimi odločitvami sicer ne strinjajo, jim pa prepuščajo 

odgovornost za odločitve, saj gre za njihovo življenje. Pri večini mladostnikov, ki imajo s svojo 

mamo zelo prijateljski odnos in so nanje zelo navezani, je mogoče celo opaziti, da se matere ravno 

zaradi prijateljskega odnosa, ki ga z otrokom imajo, izogibajo postavljanju meja, določanju zahtev 

in podajanju kritike, saj želijo ohraniti dober prijateljski odnos s svojim otrokom.  

Tudi M. Jeđud in I. Lebedina-Manzoni (2008) sta v svoji raziskavi ugotovili, da starši ostajajo 

v zavesti vprašanih najpomembnejše osebe ne glede na to, ali so ti izpolnjevali svojo vlogo in 

obveznosti na ustrezen način ali ne. Ugotovili sta, da mladostniki dojemajo svoje družinske člane 

kot najpomembnejše osebe še potem, ko z odraščanjem postajajo vedno pomembnejši tudi odnosi 

z drugimi ljudmi, kot so vrstniki in partnerji (prav tam). Kljub težavam, ki so jih v svoji družini 

izkusili, si številni mladostniki želijo pripadati svojim staršem in družini ter z njimi vzdrževati 

emocionalne vezi (Lebedina-Manzoni, Jeđud in Novak, 2006, v Jeđud in Lebedina-Manzoni, 

2008).  

Ajda pravi: »[J]st sm itak vse rekla mamici moji, ona je vse vedla. /…/ In vedno sem ji vse zaupala. 

In ... tut kadila sem doma. /…/ Rekla je sam, da to ni dobro zame, pa da mi ne bo koristl …« Anže 

svoj odnos z mamo opisuje takole: »Jst … svojo mamo mam najrajš na svetu. Meni je moja mama 

carica. Zarad tega k … tko na splošno … tudi če bi mel kašno drugo mamo, ona je prou tako 

posebna … Mene je mtka mela pr 18 … pa ve, kako je to, k si mlad … pa me pr dosti stvareh tko … 

ne da me podpira al pa uno … Ena druga mama bi popizdla, če bi njen sin kadil jointe … Mene 

tko … Mislim, ne pusti mi glih … Za travo mi ne da lih denarja, ne bo mi rekla: ›Lahk, kadiš.‹ 

Ampak ne bo pa mi tut težila. Če vidi, smeje se. Dobr, če bi začel s čim drugim, pol bi mi pa jebala 

mater.« Evelin o odnosu s svojo mamo pravi tako: »Ja, jst se z mamo veliko pogovarjam. Moja 

mama je meni in mama in kolegica, najboljša. Moja mama ve vse, dobesedno«. M: »Se pravi je 

vedla, ko si naredila ta kazniva dejanja?« E: »Vse je vedla, vse je vedla.« M: »Kako je pa 

odreagirala?« E: »Ja, vesela ni bla glih, a ne? Pač … nekak je bla, kaj vem … jezna je bla na mene, 

da sm pač nardila to, ampak tak je blo že narjeno … Tak je lahko samo še pomagala prit vn iz tega, 

a ne?« Tudi Paulina ima z mamo zelo odprt odnos: »Ampak kar se moje mame tiče ... Jst sem njej 

vse povedla skori.« Podobno izkušnjo ima tudi Rok: »Z mami imam ful odprt odnos in pač res, vse 

ji povem. M: »Pa tudi o teh krajah?« R: »Pa ja, itak nč … rekla je: ›Če boš karkol naredu, si sam 

kriv. Jst te ne bom reševala. Itak ti greš po svoji poti.‹« 
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V nekaterih izjavah mladostnikov lahko zasledimo, kako mladostniki ščitijo svoje starše in zaradi 

sramu ali bolečine poskušajo neprimerna vedenja svojih staršev omiliti. Naslednji primeri jasno 

nakazujejo na to, kar izpostavljata tudi M. Jeđud in I. Lebedina-Manzoni (2008), da so starši v očeh 

otrok in mladostnikov vedno prve in najboljše osebe, čeprav ti razumsko vedo, da odločitve in 

vzorci vedenja njihovih staršev niso bili vedno najboljši. Paulina pravi: »On (op. a.: oče) je pač ... 

njemu je bilo privzgojeno ... u starih cajtih so vzgajali z batinami in on je to po svoji mami dobil, 

ne? Pač ... k ona ga je non stop fockala, vse otroke ... ko niso kaj prav naredli in pač ... on je 

nadaljeval ...« Gašper potrjuje pravilnost očetovega vedenja: »Pa včasih mi je dau ata kašno ... Ko 

sem kaj naredu narobe ... Še bolj bi me mogu.« Anže opravičuje mamino vedenje zaradi njene 

mladosti, ko ga je rodila: »K moja mtka je bla stara 18, valda mogla je hodit delat, pa študij je 

mogla dokončat … Ne vem, kaj vse … Pole pa še za mene. Pač, ni mela … Ko je hodla delat, valda 

me je pustila pr babici al pa nekje … /.../ Sej mtka se je trudla, veste, da se je trudla … Pač je bla 

stara 18 in je delala, da mi je lahko kupovala stvari, da sm lahko hodu u šolo, recimo … Eni sploh 

nimajo za šolske potrebščine … Mama se je vedno trudla. Sam finta je u tem, da ni pa mela glih 

časa, da bi se neposredno ubadala z mano … Se je pa trudla, kolkor se je lahko. /.../ Sej se je trudla 

maksimalno … Sm pač zajebu, k je nism poslušu, pa sm delu po svoje …« Evelin mamino vedenje 

opravičuje tako: »Vidla sem, da jemlje tablete – uno, tretje, petnajsto, a ne? In čez čas sem tudi jst 

to delala, a ne? Pač, ona je to … kot da mi je kazala, da je to u redu, a ne? Ampak to ni bil njen 

namen, a ne? Da bi meni ona kazala, da je to u redu … Ona je mene res hotla odvrnit od tega. Sva 

se tudi pogovarjale okrog droge in vse …« Luka krivdo prevzema nase in o svojih starših pravi 

tako: »Jst sem sam kriv, da sem šou na to, ne ... kaki sem zdaj. Mene je samo moja glava nesla. 

Onadva (op. a.: starša) sta meni vedno hotla dobro. Govorila: ›Ne, Luka, ne, ne, ne.‹ Pač evo ... 

Jaz jih nisem poslušal, jaz sem pač butla iz samega sebe špilau.« 

Neprimerna vloga staršev, ki sem jo iz intervjujev z mladostniki in mladostnicami prepoznala, je 

tudi skrb mladostnikov in mladostnic za svoje starše. Evelin pravi takole: »Se mi zdi, da nimava, 

pač … odnosa normalnega, ki ga morta met mama pa hčerka, a ne? Pač, vseeno morta met neko 

mejo, a ne? In se mi zdi, da je pa midve nimave, a ne? Pač, ona ve vse o meni, jst vem vse o njej … 

Tak da … ona meni pomaga, jst njej pomagam. Sicer jst njej trenutno pomagam malo več kot pa 

ona meni, ampak …« /…/ »Jst bom pa mojo mamo seveda ščitila, pod vsakim pogojem, pa če bo, 

ne vem kaj, če se cel svet zruši. /…/ Aaam … in sem ji ga pač pomagala spravit stran, a ne? Sicer 

sem ga res udarla s palco, ampak drugače pač ni šlo, ne?« Podobno je skrb za svoje starše, ki 

imajo težave v duševnem zdravju, prevzela tudi Ajda: »[J]st sm bla starš njim. Zato so tut ... 

u zavodu so rekl, da pač mormo to sprement. Ja, kaj ... boljš, da jst njim pomagam, kt pa da ... ne 

vem. Sej jst lohk sama seb pomagam pol ... kaj bom jst… to je vse za ljudi ... jst bom tko al tko 

najdla karkol, jst se znajdem … meni ni teško, ampak ne morem jst gledat mojo mtko in fotra, k mi 

se psihirajo. /…/ … pač jst sm njima pomagala, ko so bli najbolj hudo bolani. Sm bla z njimi, ne ...« 

Tudi Anže ima podobno izkušnjo: »Jst se spomnem, k je moj fotr tepu mamo, jst sm se vedno 

postavu, dobr, sm biu še mejhn, ampak vseeno sm mu reku: ›Ata, pička ti materna.‹ Sm se potrudu, 

da bi lahko neki nardil, da bi pomagu mami, ne … Sej odvisno, kam se ti zatečeš … Vsak bo hotu, 

če bo mama u neki finančni stiski, pa bo fotr, ne vem … pijanc … pa bo hotu ves denar neki pobirat, 

eni bojo šli normalno delat, eni bojo pa kradl … Verjetno bi šou vsak mtki pomagat, če bo mela 

neko finančno stisko al pa kej tašnega …« 

2. Kako mladostniki vidijo medosebne odnose in medsebojno komunikacijo v svoji družini ter 

kako ta dejavnika povezujejo s svojim prestopniškim vedenjem? Se jim zdi vpliv dejavnika 
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moči in vrste navezanosti z njihovimi starši sploh pomemben za razvoj njihovega 

prestopniškega vedenja ter na kakšen način?  

2.1 Pomen in vpliv medosebnih odnosov  

2.1.1 Pomen odnosov doma 

Pri vprašanju, ki se je navezovalo na splošen pomen odnosov doma in njihov vpliv na morebitno 

prestopniško vedenje pri mladostniku, je večina intervjuvanih mladostnikov odgovorila, da so 

dobri odnosi zelo pomemben varovalni dejavnik. Ajda je na moje vprašanje, ali se ji zdijo dobri 

odnosi doma pomembni za otrokov razvoj in njegovo vedenje, odgovorila sledeče: »Ja. Ker pač ... 

če mamici dela slabo al pa fotru, itak da je pol tut otroku ... pač. Cel si zgubljen, ker ne veš, kaj 

boš sam sabo.« Podobno meni tudi Jure: »Ja. Ker slabi odnosi v družini … verjetno nobenemu 

otroku ni všeč, da ima probleme s starši, probleme v družini, … logično potem nekak, da potem 

ima tudi on sam probleme …« Tudi Erikov odgovor je bil podoben odgovoroma predhodnikov: 

»Ja. Zato k se otrok ne počuti lepo doma in bo šou vn. Zuni mu bo dolgčas in bo šou neki delat, bo 

začel krast al pa se bo začeu drogirat ... Neki od tega bo. Pač zdej če ma finance, se bo šou 

normalno drogirat ... Če nima financ, pol bo mogu še krast pa se drogiral zravn. Pač, vse je 

povezano.« Evelin je prav tako prepričana, da slabi odnosi doma lahko vplivajo na mladostnika, da 

začne s prestopniškim vedenjem: »Ja, otrok ima večje možnosti, da skrene s poti. Žal …«  

Gašper vidi pomembnost dobrih odnosov v družini predvsem z vidika dobrega počutja vseh članov. 

Pravi takole: »Ja itak. Dobri odnosi v družini morjo bit ... že zaradi tega, ko nekdo rabi kaj, al pa 

recimo, da se komu kaj zgodi ... Pač da je družina skupaj, da stopijo skupaj ... Pač boljše je to ... 

Boljše počutje predvsem!« Podobno meni tudi Paulina: »Ampak najpomembnejša je ... tisto ... da 

imaš dobro vez v družini in da se dobro vzdušje že takrat naredi. Če je mirno vzdušje, bo tudi otrok 

bolj mirn. Pač, isto nosečnost. Če boš ti mirno nosečnost preživljal, bo otrok tudi manj stresa imel 

v sebi. /…/ Ja. To je pomembno. Da ni sporov ... o. k., sej spori so tudi dobri v nekem smislu. Da 

ni nasilja.« Jan je prepričan, da mladostnik, ki se s starši dobro razume, ne začne s prestopniškim 

vedenjem, ker ne želi uničiti odnosa, ki ga s starši ima: »Ker mu je lepo. Ker mu je všeč njegovo 

življenje tako, kako je.« Žiga prav tako meni, da slabi odnosi v družini vplivajo na mladostnikovo 

morebitno prestopniško vedenje: »Ja, to tut vpliva na to, da bi pol otrok lahk naredu kaznivo 

dejanje. Zato ker se ne glih razumejo neki ... Bolj k si povezan s starši, pa ti dajo neke nasvete, 

manj je možnosti, da boš naredu kaznivo dejanje. Če je pa to glih obratno, je pa več možnosti, da 

bo naredu. V tem primeru (op. a. v primeru slabih odnosov doma) je pa več možnosti, da bo naredu 

kaznivo dejanje. /…/ Ja, to težje vpliva (op. a.: slabi odnosi doma in prepiranje med staršema). Pol 

tut mladostnika to mogoče mot in se temu izogiba ... noče bit tolk doma. Gre vn. Pol ko si enkrat 

tko zuni in še v nepravi družbi, zlo hitr splavaš. /…/ Drugač pa, ja, kr upliva verjetn, ja. K to otroka 

boli in se mogoče lahko hoče na kkšen drug način mogoče maščevt, kej ukrade zato ... Ampak 

dobr ... to pol itak seb nrdi problem. Samo oni (op. a.: mladostniki) to še ne razumejo … možn.«  

Na drugi strani pa Anže meni drugače, in sicer da slabi odnosi doma niso pogoj za prestopniško 

vedenje mladostnika, ampak je to odvisno od vsakega posameznika in njegovih značilnosti: »Ne 

samo pr kaznivih, tko splošno … Si ti neki žiučen, eni ljudje se razpizdijo in pol stresajo jezo 

nad drugimi … Jst recimo bi se skregal, tuki nekdo bi me napsihiral in vi bi pršli in bi me tu neki 

špiknli in jst bi se kar razpizdu na vas … Zato k mam žiučno glavo. Pač, to je odvisno od človeka … 

Sam če se ti kregaš doma, ni nujno … Odvisno, kako si to vzameš, in odvisno, kašne volje si …« 

Luka je izpostavil, da je ljubezen v družini najpomembnejši varovalni dejavnik pred razvojem 

prestopniškega vedenja pri mladostniku. Pravi takole: »Glavno je, da se mata oče pa sin rada, pa 
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hčerka pa sin, al pa sin pa sestra, da se mata rada, ne ... To je ... ljubezen je tu glavna, ne ... Res 

glavna, da otrok ne zabrede.«  

Prepričanja večine intervjuvanih mladostnikov so pri vprašanju o pomembnosti medosebnih 

odnosov kot varovalni dejavnik pred prestopniškim vedenjem skladna s prepričanji večine 

strokovnjakov. C. Buehler (2006, v Eichelsheim idr., 2010) ter S. M. Low in C. Stocker (2005, 

v Eichelsheim idr., 2010) so ugotovile, da je negativnost v odnosu med starši in otrokom pogosto 

zelo močan napovednik mladostnikovih eksternaliziranih vedenjskih težav. V. Eichelsheim idr. 

(2010) še dodajajo, da prepiri in nestrinjanja med starši in mladostniki bistveno bolj vplivajo 

na njihovo stopnjo agresivnosti kot stopnjo tveganja za prestopniško vedenje (prav tam). K temu 

pa bi sama pristopala z enako stopnjo pomembnosti, saj se problematika agresivnega vedenja ne 

oddaljuje veliko od problematike prestopniškega vedenja.  

2.1.2 Pomen podpore 

Ajda je prepričana, da podpora družine ni pomemben varovalni dejavnik v izogib razvoju 

prestopniškega vedenja pri mladostnikih, saj se moraš na koncu znajti predvsem sam: »Vsak človek 

si sam sebi dela življenje ... al pa da ga ma že narjen. Moreš se sam znajt u lajfu, noben ti ne bo 

pomagu. To je to. Razn familja, ampak tut familja te bo vn fuknla, če se boš drogiru, če boš to, če 

boš ono ... Ne vem.« Podobno meni tudi Anže: »Ne vem, to je odvisno od človeka … Vsak si izbere 

svojo pot. Pač, eni so pač pametni. Poznam ljudi, k doma niso meli dnara pa niso meli časa se 

ubadat (op. a.: starši se niso imeli časa ukvarjati z njimi), pa so si porihtal, ne? Pa so šli delat, pa 

odkar so končali osnovno šolo, so šli delat na ta študentski servis in so neki naredl u žiuljenju … 

so neki nrdil iz nule.« Gašper je na moje vprašanje, ali meni, da je podpora staršev, ki jo nudijo 

otroku, povezana z manjšo možnostjo za njegovo prestopniško vedenje, odgovoril: »To ni 

povezano.« 

Nasprotno meni Jan, ki prepoznava dejavnik podpore staršev kot pomemben za preprečevanje 

razvoja prestopniškega vedenja pri mladostniku, saj meni, da sicer otrok nima nikogar, ki bi lahko 

prisluhnil njegovim težavam: »Ja. Ker jim ne bo nobeden prisluhnil.« Podobno meni tudi Jure: 

»Ja, pač … Mora zaupati svojim staršem, ne … Ker če ni tega zaupanja, pol ne vem ravno … kak 

gre odraščanje. Ker … Pol si teoretično sam skozi celo odraščanje.« Tudi Rok meni podobno: »Ja. 

Če nimajo družinske podpore, valda, iskau jo bo kjerkol drugje. Samo ne doma.« Da je podpora 

staršev pomemben varovalni dejavnik, ki manjša verjetnost za razvoj mladostnikovega 

prestopniškega vedenja, je prepričan tudi Žiga. Pravi takole: »Ja, fuul pomembno. Pač ... če se ne 

bi mogl na starše obrnt ... bi blo mal težje, a ne? Ne vem, kdo bi ti pol lahk pomagu? Pa njim 

najbolj zaupaš. Pred njimi te je najmanj strah, ne? Če ti oni ne bi, pol pa res ne vem, na koga bi 

se obrnu lahko ...« Na moje dodatno vprašanje, ali bi otroka, ki ima podporo staršev, manj mikalo, 

da začne s kaznivimi dejanji, je odgovoril: »Ja, manj bi jih. K bi jim starši razložil, zakaj to ni prou. 

In bi jim povedal, da to ni u redu.« Erik je na podlagi lastne izkušnje prepričan, da otroku, ki mu 

starši nudijo podporo, ni treba skrbeti za lastno preživetje. Pravi takole: »Ja, k otrok, ki se ima 

na koga zanest, ne rabi skrbet, kje bo meu za spat, al bo meu kaj za jest ... Jst sm mogu skrbet, kje 

bom spau, kaj bom jedu ... In al se bom zbudil jutri al ne ...« Tudi Luka je povedal, da se na svoje 

starše ne more zanesti. Na moje vprašanje, ali na podlagi svoje izkušnje meni, da je pomanjkanje 

podpore staršev vplivalo na to, da je začel izvajati kazniva dejanja, je odgovoril: »Ja, valda. Ja. 

Mama pa očim sta že večkrat obupala nad mano. Sta me pustila …« 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mateja Mikluš, magistrsko delo 

 

- 57 - 
 

Strokovnjaki trdijo, da je starševska podpora pomemben varovalni dejavnik, ki preprečuje pojav 

prestopniškega vedenja, saj so raziskave pokazale, da so višje stopnje starševske podpore, ki so jo 

zaznali najstniki, neposredno in posredno povezane z manjšo stopnjo prestopniškega vedenja, 

agresivnosti in ostalih težav s prilagajanjem med mladostniki in mladostnicami (Barnes, Hoffman, 

Welte, Farrell in Dintcheff, 2006; Meeus, Branje, Overbeek, 2004, v Eichelsheim idr., 2010). Tudi 

O. Poljšak Škraban in Dekleva (1997) sta s svojo raziskavo potrdila, da funkcionalne družine 

omogočajo mladostniku več časa za odločanje in opredeljevanje ter oblikovanje lastne identitete. 

Mladostniki iz funkcionalnih družin, ki se opredelijo zgodaj, pa pogosto privzemajo opredelitve 

staršev, ki se jim zaradi dobrega počutja v svoji družini zdijo sprejemljive. Za mladostnike, ki 

izhajajo iz manj funkcionalnih družin, pa sta ugotovila, da so »prisiljeni« v hitrejše iskanje in 

oblikovanje identitete prav zaradi družinskih razmer, v katerih živijo (prav tam). 

2.1.3 Pomen sodelovanja staršev 

Janu se zdi sodelovanje med starši nujno, saj pravi: »Ja, itak. Ja, če sta dva, morta dva sodelovat, 

da se nekaj reši, a ne? In ne more tega samo en delat. Na primer zdaj bom dal primer ... Če mam 

otroka, bova jaz in moja punca sodelovala, da bo otrok zdrav, da bo vzgojen ...« Gašperju se zdi 

sodelovanje med staršema pri vzgoji pomembno predvsem zato, da se sodelovanja nauči tudi otrok. 

Pravi namreč takole: »Ja. Ker pol maš nek vzgled ... Se iz tega tudi neki naučiš, kar boš pol dalje 

u žiuljenju delu ...« Paulina je na podlagi osebnih izkušenj prepričana, da je sodelovanje 

med staršema pri vzgoji pomembno, sicer lahko otrok njuno medsebojno nestrinjanje izrabi v svoj 

prid. Povedala je sledeče: »Pa ja. Ker ko ti vidiš, da nekaj resno mislita, da je ta vez trdna. Hm, 

itak se ustrašiš, ne? Zdej sta oba rekla ›ne‹, zdaj bodo take sankcije ... Pač ve, da se strinjata, in 

tega ne boš naredu. Ker jst ne vem ... ko sem vprašala ateja, če lahko grem ven, je rekel ›ne‹. Ko 

sem mamo, če grem lahko ven, je rekla ›ja‹. Zdej pa tak ... zdej pa morem dobit dva ›ja‹, da sem 

lahko šla ven. In pol sem k ateku šla: ›Lahko, grem ven? Lahko grem ven? Lahko grem ven?‹ ... in 

pol na koncu, ko je bil ›ja‹, sem šla ven (haha).« Rok je na moje vprašanje, ali bi imel manj 

možnosti za začetek izvajanja kaznivih dejanj, če bi njegova starša sodelovala pri vzgoji, odgovoril: 

»Ja, mogoče, ja. Se mi zdi, da to vpliva.« Erik je na vprašanje, ali je sodelovanje staršev pomemben 

varovalni dejavnik, da mladostnik ne zaide v prestopniško vedenje, odgovoril: »Odvisno, če ma 

koga drugega, k bi skrbel zanj ... Pač jst sem meu brata, k mi je pomagu, da nism šou u še hujše …« 

Jure je glede dejavnika sodelovanja med starši in njegovega vpliva na razvoj neprimernih oblik 

vedenja pri mladostniku skeptičen. Pravi takole: »Hm … eeem, ne vem, verjetno je pričakovano, 

da obadva sodelujeta, a ne? Čeprav, če en nekaj ne sodeluje, ne vem, da bo to vplivalo na otroka, 

da se bo začel drogirat …« 

2.1.4 Pomen težav z alkoholom ali drogami pri starših 

Prav vsi intervjuvani mladostniki in mladostnice so se strinjali, da težave z alkoholom ali drogami, 

s katerimi se soočajo starši, zelo negativno vplivajo na otroka, njegov razvoj in na njegovo vedenje. 

Nekateri so v to prepričani zaradi svojih lastnih izkušenj, drugi pa so to videli pri drugih. 

Gašper je na moje vprašanje, ali težave staršev z alkoholom ali drogami vplivajo na otroka in večajo 

verjetnost, da bo začel z neprimernimi oblikami vedenja, odgovoril: »Ja. Ker če so starši pijani al 

na drogah, pol pozabijo na sina ... gre sin ven, naredi nekaj, jim je vseeno ... To pripelje, ja ... 

do večjih kaznivih dejanj.« Podobno je povedal tudi Jure: »Ja, potem je pa logično, da bo otrok 

imel več možnosti za to. Ker to je potem njegov svet od začetka njegovega življenja.« Tudi 

Anžetovo prepričanje je podobno: »Valda, da je čudn, če ti si doma, pa starši … kr naenkrat se 

šusne z iglo u roko, pa ti tkole leži cel čas … Ti u bedu jočeš, rad bi jedu, al pa neki, on pa tam 
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na horsu, tko zadet, sploh ti nč ne reče, valda, da pol uno že … sploh po moje … odraščaš že 

u nekem sfukanem stanju … valda, pa se ti zdi, da nimaš nobene prihodnosti u žiuljenju in pol …« 

Paulina prav tako meni, da zloraba alkohola ali drog močno vpliva na otroka. Na podlagi svojih 

izkušenj je povedala, da jo je bilo vedno strah očeta, ko je domov prišel pijan. Pravi: »Ja, poznam 

jih kr dost, tko ... starši pijejo ... al so droge, al so pristali v zavodih kt jst, al pa v zaporu ... Tak 

da, po mojem mnenju, ja, vpliva. Pač, na razvoj na primer. Mene je blo strah kot punčko malo ... 

ko bo ata prišel domov, ker pač se je izživljal nad nami ... da me bo narezal ... in on je mene sred 

noči zbudu in mi kr focl dau, iz lepega ... pa nism nič kriva bla, pa nič ... pa nisem niti prej nič kaj 

slabega naredla ... al pa kaj narobe, da bi naredla ... Ko sta se starša ful drla in ... jast sem se 

tresla v postli, ko sem se sred noči zbudla ... ker res sem, res sem se bala, da bo slučajno prišel 

u sobo ...« Zelo podobno izkušnjo ima tudi Rok in tudi sam je zato prepričan, da težave staršev 

z alkoholom ali drogami otroka močno zaznamujejo: »Ja, zlo (op. a.: vpliva). Na primer, če piješ 

alkohol, itak pol … Ne da ne misliš s svojo glavo, ampak ti je vseen, kaj boš v tistem momentu 

naredu, in pol drug dan mogoče obžaluješ, mogoče pa tut ne, pozabiš. In takrat si itak bolj nasiln, 

bolj vse … Pač … Pr men vedno, ko je pršu fotr domov, so se začel problemi. Pa tudi če ni blo nč.« 

Erik iz svoje družine sicer nima takšne izkušnje, vseeno pa je prepričan, da težave staršev 

z alkoholom ali drogami na otroka močno vplivajo: »Uh, srečo mam, da nism meu s tem 

problemou ... Tko ne vem ... Normalno, da bo to slabo vplivalo na otroka.« Luka je prepričan, da 

težave staršev z zlorabo alkohola ali drog povzročijo še celo veliko hujše težave pri otroku, 

predvsem na področju njegovega duševnega zdravja. »Večina otrok v takih primerih naredi 

samomor. Poznam primere tut ... Samomor, rezanje, depresija ... Če so starši na drogah ali 

alkoholu ... Otroka boli ... Ne boli ga, da ga starš udari, boli ga, ker nikoli ni pričakoval tega 

od staršev.«  

Evelin vidi problematiko težav staršev z alkoholom ali drogami predvsem v otrokovi 

izpostavljenosti takšnemu vedenju in nato njegovemu posnemanju tega vedenja. Pravi: 

»Definitivno! To je pa zelo, zelo velik vpliv! /…/ Sama po svojih izkušnjah vem. Aaaa, dala sem to 

čez, nenormalno. Pač, vse je blo uredu do desetega, enajstega leta … pol se je pa vse začelo, a ne? 

V družini sem imela odvisnico, mamo. In … tak se je vse stopnjevalo … Vidla sem, da jemlje tablete 

– uno, tretje, petnajsto, a ne? In čez čas sem tudi jst to delala, a ne? Pač, ona je to … kot da mi je 

kazala, da je to uredu, a ne? Ampak to ni bil njen namen, a ne? Da bi meni ona kazala, da je to 

uredu … Ona je mene res hotla odvrnit od tega. /…/ Ampak ja, definitivno vpliva. /…/ vpliva pa 

nenormalno močno na otroka.« Podobno meni tudi Jan, ki v večji meri izpostavlja mladostnikovo 

odločitev za kaznivo dejanje tatvine zato, da pridobi alkohol, ki ga zaradi izkušenj, ki jim je bil 

izpostavljen ob očetovi zlorabi alkohola, smatra kot rešitev: »Ja, tudi. Ker lahko se napiješ s fotrom 

in pol, ko si starejši, vidiš sam alkohol in ko ti enkrat sfali, greš, oropaš kaj in imaš alko pri sebi, 

ne?« Žiga je podobnega mnenja: »Pač ... Nimajo nekih ... Kako bi reku? … da nimajo neke kontrole 

nad otrokom ... Pol ima več možnosti, da tut on kej spije, pa to ... Mogoče že s starši pol.« Tudi 

Anže je povedal podobno: »To je pa res, ja. Valda … Jst pač poznam enga, k isto kadi travo … 

K je odraščal dobesedno, starši so meli doma posajeno in oni so se pogovarjali in so ga pustili tam 

med rožami, da voha uno in cel čas … valda, je bil zadet, če so vsi pihal … K si mejhn, te to še … 

To je res, valda. Samo odvisno spet na kašni drogi … Če si ti na travi, ni nujno, da bo sin isto. 

Razumete? Poznam dosti, k starši kadijo travo, tamali res zdej že kadijo, ampak do petnajstega 

leta niso kadil … Pač k so se sami odločli, da bojo kadil, takrat so. Ampak če so starši na nekem 

horsu, pa se pikajo z iglo, pa so pol to celi zađenirani … K vem, k je tuki tut ena tko … k so starši 

tko … pa je ona tut bla na tem.« 
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Prepričanja in stališča intervjuvanih mladostnikov so v večini skladna s stališči in ugotovitvami 

strokovnjakov. Berger (1993, v Rapuš-Pavel in Kobolt, 2008) je na podlagi raziskave ugotovil, da 

ima alkoholizem v družini negativen vpliv na vse družinske člane. Ta še posebej vpliva na otroke 

in mladostnike, kar se kaže kot njihova osamljenost, občutki krivde in nemoči, strah 

pred zapuščenostjo ter pojavljanje kroničnih depresij (prav tam). Starši so zaradi svojih težav 

z alkoholom pogosto nepredvidljivi, poslužujejo pa se dvotirne in nekonsistentne vzgoje, ki 

pri otrocih povzroča razvoj psihosomatskih težav, težav na področju socialnih stikov in tudi težav 

v šoli. Prav tako imajo otroci staršev, ki imajo težave z alkoholom, nizko samopodobo in se 

prilagajajo potrebam svojih staršev (Silverstein, 1990, v Rapuš-Pavel in Kobolt, 2008). Težave 

z doslednostjo pri vzgoji, s spoštovanjem svojih in otrokovih meja, s spremenljivim razpoloženjem 

staršev in posledično otrokovo nemočjo pri predvidevanju vedenja starša izpostavljata tudi 

J. Rapuš-Pavel in A. Kobolt (2008). Takšno vedenje zlasti pri mlajšem otroku povzroči zmedenost, 

neorientiranost in nezmožnost razvoja občutka varnosti v svojem primarnem okolju. 

Strokovnjakinji še navajata, da se v najstniškem obdobju kot odziv na alkoholizem v družini 

pri mladostnikih pogosto pojavijo različne oblike emocionalne zbeganosti ali vedenjskih težav, ki 

se kažejo tako v posnemanju vedenja staršev kot tudi v različnih oblikah prestopniškega vedenja. 

Ker kot otroci niso znali predvideti vedenja staršev, tudi sami sedaj ne vedo, kako naj se vedejo. 

Velikokrat se zgodi, da mladostniki življenjske stile in družinske vzorce prenašajo v svoje poznejše 

življenje. Poleg večjih možnosti za zlorabo alkohola imajo tudi več možnosti za partnerske težave, 

težave na področju kariere in tudi težave pri lastnem starševstvu, saj nimajo primernega modela 

iz svojega otroštva, po katerem bi se ravnali. Rezultati različnih raziskav kažejo, da si otroci 

alkoholikov v odraslosti pogosto poiščejo partnerje, ki so prav tako alkoholiki ali zlorabljajo druga 

mamila (prav tam). 

2.1.5 Pomen težav v duševnem zdravju pri starših 

Ajda je povedala, da imata oba starša težave v duševnem zdravju in da jo je bilo zato večkrat strah, 

kako bosta ravnala: »Pač, blo me je strah ... Pač, obadva sta psihična bolnika, a ne? In me je blo 

strah, pač, kaj če bodo oni mene ubil ... pač ... resno me je blo strah. K fotr je skoz hodu ponoči, 

on sploh ni spal ponoč ... On je skoz spau podnevi. In je ponoči kr tko hodu in kr neki delu ... in sm 

skoz misnla, da me bojo ubil … in me pol niso. K od tablet itak ne vejo, kaj delajo. In jst sm mogla 

fotra drugač ful čuvat. In mu govort, kaj naj dela ... /…/ Sploh nism hotla ... hm, hotla sem bit skoz 

u družbi ljudi, nism hotla bit doma«. Na moje vprašanje, če je v kaznivih dejanjih, ki jih je počela, 

našla sprostitev, je dogovorila: »Ja, pač to ... k greš krast, ti si prou vesel. Ti si ukradu neki zase. 

Ne pa uno ... da kradeš zarad tega, da vejo drugi ljudje, pač ... bolj kt ti delaš, bolj vse nakradeš, 

ampak itak, da vsi vejo, in boli me kurac ... ampak prej je blo to bolano, majkemi. Zanimiv je blo. 

Zdej pa ni več, k veš, kaj te čaka ... Čez eno leto bom polnoletna. In pač ... nočem sploh nobenih 

pizdarij več. /…/ Itak da je (op. a.: ali so težave staršev v duševnem zdravju vplivale na njen začetek 

prestopniškega vedenja). Jst tko, pač ... da pozabim na to, vsaj za par sekund, sam da pozabim, 

skadim jolo in sm kot nova, majkemi. Če ne se pa skoz psihiraš, kaj bo z mtko, kaj bo s fotrom. Pa, 

tko grem ... boli me kurac in pridem nazaj.« Tudi Jure je prepričan, da težave staršev v duševnem 

zdravju vplivajo na večjo možnost mladostnika, da začne s prestopniškim vedenjem. Pravi takole: 

»Jaaa … To tudi je večja možnost, da zapade v droge. Oni niso duševno stabilni, logično, da bojo 

neki problemi in … ti se bodo preložli na otroka … in potem bo že on postal napsihiran glede 

vsega.« 

Erik pa na drugi strani pravi, da težave staršev v duševnem zdravju ne nujno vplivajo na otrokovo 

večjo možnost za prestopniško vedenje, saj je to odvisno predvsem od vsakega posameznega 
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mladostnika: »Odvisno, od njegovih možganov ... Če se bo on postavu za starše, da bi staršem 

pomagu, mogoče bo štartal na pravi poti ... Da bo šou delat, bo šou delat preko statusa študenta, 

pa šolo še zravn ... More nrdit neki dobrega zase, pa za starše ... Da bo tudi njim pomagu ...« 

Dva mladostnika sta predvidevala, da lahko težave staršev v duševnem zdravju za otroka 

predstavljajo zelo obremenjujočo situacijo, nista pa znala natančno razložiti, zakaj je temu tako. 

Gašper je povedal: »Ne vem ... to pa ni vredu.« Tudi Žiga je povedal podobno: »To je pa spet mal 

težje ...« Ostali mladostniki niso bili prepričani, ali obstaja povezava med mladostnikovim 

prestopniškim vedenjem in morebitnimi težavami v duševnem zdravju pri njegovih starših. 

M. Tomori (2000) pravi, da je pri veliko mladostnikih, ki se vedejo prestopniško, mogoče zaslediti 

podatke o duševnih motnjah enega ali celo obeh staršev. Težave v duševnem zdravju staršev, še 

posebej tiste, ki spadajo v kategorijo psihotičnih motenj, spremenijo bolnikov odnos do sebe in 

do resničnosti, kar se odraža tudi v njihovem odnosu do otroka in v ravnanju z njim. Vzgoja starša, 

ki ima takšne težave v duševnem zdravju, močno vpliva na razvoj neustreznega vedenja pri otroku. 

Avtorica še dodaja, da se otroci oziroma mladostniki ves čas soočajo s pričakovanji akutnih 

poslabšanj duševnega stanja starša, njegovimi pogostimi hospitalizacijami in bojaznijo 

pred stigmatizacijo iz okolja, kar vse vpliva na otrokov občutek varnosti (prav tam).  

2.2 Pomen in vpliv komunikacije 

Večina intervjuvanih mladostnikov in mladostnic v komunikaciji vidi zelo velik pomen. Prepričani 

so, da je komunikacija v družini zelo pomemben varovalni dejavnik, zaradi katerega ima lahko 

mladostnik manj možnosti za prestopniško vedenje. Menijo, da lahko mladostnik prek pogovora 

s starši prepozna določena vedenja kot neustrezna, reši marsikatero težavo in tako sprosti občutke 

notranje napetosti. Tudi teoretiki poudarjajo pomen komunikacije med starši in otroki za njihov 

zdrav razvoj in dobro družbeno vključenost. J. V. Overturf in B. Downs (2003, v Ferić-Šlehan in 

Bašić, 2007) sta v longitudinalni študiji ugotovili, da čim redkejša je bila komunikacija med starši 

in otroki o nevarnosti drog in o neprimernosti prestopniškega vedenja ter tem manj ko so starši 

vedeli o otrokovem vsakodnevnem življenju, tem večja je bila verjetnost, da bodo mladostniki 

zlorabljali droge in se vedli prestopniško (prav tam). O. Poljšak Škraban (2007) opozarja tudi 

na primernost komunikacije med starši in otroki. Za pozitivno komunikacijo pravi, da se kaže skozi 

empatijo, aktivno poslušanje ter podpiranje drug drugega. Na drugi strani pa opiše tudi negativno 

komunikacijo, ki se kaže v obliki dvojnih sporočil in kritiziranja in je zaradi tega neprimerna, saj 

zmanjšuje sposobnost izmenjevanja čustev med družinskimi člani (prav tam). 

Erik obsoja nasilne oblike kaznovanja in sankcioniranja ter prisega na reševanje težav 

s pogovorom. Pravi takole: »Ja. Normalna komunikacija! Pač, če ti z otrokom normalno 

komuniciraš, pa se ne obnašaš tolk nasilno do njega ... on bo tut drugače razmišlju ... Če se boš ti 

usedu z njim in petkrat ene in iste stvari ponovil, kaj ne sme ... Pač ... al pa ga pustu, da se neki 

izuči iz tega ... Npr. ti mu govoriš, da ne sme skakat iz stopnic, k so pač visoke meter pa pou, a on 

bo šou skočt in si zlomu nogo, drugič ne bo šou. Če ti njega tepeš pred tem, on bo že uno ... u inat 

bo šou skočt ... in si bo nogo zlomu in spet se bo nauču sam, ampak pred tem ga boš ti tepu in mu 

boš malo psiho pokvaru. Mene so tuki u zavodu u 8 mescih spravili na bolj pravo pot, kot me je 

fotr u 17 letih ... Pač nimajo tu pravice, da bi se nasilno obnašal do mene in pač ... uno večkrat se 

usedejo z mano in mi rečejo: ›To ne smeš, to ne smeš, to je treba tko, to je treba tko ...‹« Podobno 

je povedal tudi Luka: »Vse se da rešit z lepim pogovorom. Vse pride z normalno temo, ne ... Nasilje 

je ona res zadnja rešitev, kar reši vse.« 
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Gašperju se komunikacija v družini prav tako zdi pomembna z vidika reševanja težav: »Ja, to pa 

more bit dobra komunikacija. Ker tak lahk pol skupaj rešujejo probleme, a ne? Recimo, če se nekdo 

ne zna pogovorit, ne more reševat problemov ... Komunikacija more bit vse povsod. Da se lahko 

človeka sploh razumeta, da prideta do skupne točke, kaj mislita, a ne?« Tudi Rok meni podobno: 

»Mora bit komunikacija. Ne vem … da se men, moja dva, ko smo bli skupi, da ne bi komuniciral, 

bi jst si mislu, zakaj sploh mam družino, šou bi od doma … Kaj bom delu tuki?« Jure pomembnost 

komunikacije vidi predvsem z vidika pomoči staršev, ki prek pogovora pomagajo otroku 

pri reševanju težav, na katere naleti tekom svojega odraščanja in za katere sam še ne zna najti 

ustrezne rešitve: »Komunikacija je pomembna! Zato ker če ne moreš komunicirat s starši … so tudi 

določene stvari, ko jih moreš sam reševat in pri določenih starostih jih tudi sam ne znaš reševat in 

potem iščeš kaj drugega …« Paulina meni, da ima otrok, ki se s starši pogosto pogovarja, manj 

možnosti, da začne s prestopniškim vedenjem, ker ima tako možnost, da mu starši povejo, ali so 

njegova dejanja pravilna ali ne: »Ja. Zato ker se lahko pogovoriš z njima ... ti lahko pove, zdej me 

je pa to, pa to zamikalo ... Pač, starš pol pove: ›Ne, to ni ok.‹ Pač, normalno ... z nizkim tonom, 

pač normalnim tonom ... pa to ...« Podobno meni tudi Žiga, ki pravi: »Ja, k bi mu oni lahk razložil, 

da to ni prou, a ne ... ›To ni prav, to ni u redu ... To ni prava pot.‹ Pa to, take stvari ...« Da ima 

mladostnik manj možnosti za prestopniško vedenje, če je doma vzpostavljena dobra komunikacija, 

meni tudi Rok: »Valda, da vpliva.« 

Paulina je še prepričana, da lahko prek odprte komunikacije sprostiš negativne občutke na pravilen 

način: »Ja. Pač ... težko je, če si ti zaprt v sebe ... ker enkrat, prej kot slej, bo izbruhnlo ven ... in 

takrat boš ... lahk začneš lomit stvari ... ne vem ... Ker ljudje v stiski marsikaj delajo ... To sem zdaj 

ugotovila od mojega prijatla, k smo ga zdej dobil v skupino, ker ... Pač on nikoli ni imel nobenih 

pogovorov ... zdej pa smo mu vsi na razpolago in nam lahk zaupa in je čist drugače, je čist sproščen. 

Če pa ti vse tiščiš v sebi ... itak enkrat bo pokrovček dvignlo in bo vse izparelo ven ... Vsa jeza, vse, 

vse, vse ...« 

Na drugi strani pa je Anže prepričan, da pogovor in splošna komunikacija s starši ne predstavljata 

varovalnega dejavnika pred morebitnim prestopniškim vedenjem mladostnika, ker je to odvisno 

predvsem od njega samega. Anže pravi: »Kaj jst vem, sej doma se pogovarjajo … Ampak to je 

odvisno od vsakega človeka …  Sej mi smo se doma tut … Sej to ni važno, kaj ti starši … Finta je 

v tem, kako se boš sam odloču. Ti rabiš za vsako stvar, k jo delaš narobe, rabš prečistit pr seb … 

K mamo tuki tut pouno ljudi, k ne spoštujejo staršev. Dokler si on ne bo sam prečistu, pr seb … 

U bistvu rabš najprej met samospoštovanje, da lahk spoštuješ nekoga drugega. Če ne spoštuješ 

sebe, ne morš spoštovat druge. K to je pač … neko načelo u življenju. To ne gre skupi. Tko da če ti 

starši … Men so starši tut vedno govoril, pa sm reku: ›Bom, bom, bom!‹ Pa sm pršu vn, pa sm bil 

s prijatli in sm delu čist tretje … Pač, rabš sam pošlihtat to u glavi … Ne moreš zdej … Večina jih 

je takih … sej to so tej, k so pridni doma … Govorijo staršem: ›Ja, mami, ne, jst ne pijem alkohola.‹ 

K pa pride vn, pa cel srečen, pa pije tam pa pazi, da ga starši ne bojo dobil … Še kupi si un mintos 

sprej … da slučajno ga mamica ne bo dobila … To je odvisno od človeka, ne … To morš ti sam. 

Nima veze, kaj ti starši rečejo.« 

2.3 Pomen in vpliv dejavnika moči in vrste navezanosti s svojimi starši 

»Raziskave kažejo na velik pomen otrokove navezanosti na starše kot prevencije 

proti odklonskemu in neodobravanemu vedenju pri adolescentih. Čustveni in podporni starši so 

bolj empatični do spremenjenih potreb odraščajočih otrok in adolescentov in so se jim pripravljeni 

bolj prilagajati. Temeljni obrisi čustvene bližine in navezanosti se razvijejo že v zgodnjem otroštvu 

in na odraščanje delujejo varovalno ali ogrožajoče« (Ule, 2008, str. 76). »Raziskave kažejo, da je 
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odsotnost čustvene navezanosti med staršem/-i najpomembnejši napovedovalec odklonskega in 

neodobravanega vedenja v adolescenci. V tem smislu je veliko pomembnejša od razvez, 

zaposlenosti staršev in celo njihove odklonskosti. Kakovost starševske zveze je močnejši inhibitor 

deviantnosti pri fantih« (Ule, 2008, str. 77). 

2.3.1 Strah pred razočaranjem staršev kot morebitni varovalni dejavnik pred prestopniškim 

vedenjem 

Otroci, ki so na svoje starše navezani, naj bi imeli manj možnosti za začetek prestopniškega 

vedenja, saj spoštujejo odnos s starši, ki ga imajo, in jih z neprimernim vedenjem ne želijo 

razočarati (Agnew, 2001; Hirschi, 1969; Sokol-Katz idr., 1997, v Ingram idr., 2007). Tudi 

Svensson (2004) izpostavlja podobno in pravi, da za otroka, ki je ponotranjil vrednote in ima dobro 

razvito zavest ali superego, obstoji manjša verjetnost za prestopniško vedenje, saj ga bo od tega 

odvrnil sram, ki ga je razvil na podlagi navezanosti s starši.  

Rok pravi: »To mi je malo bad, da kr govorim mtki … Ampak kdaj rečem, kaj … Naredu sem to, 

pa to, pa to. Pa kaj …« Prepričan je, da je razlog za neukvarjanje s kaznivimi dejanji pri večini 

mladostnikov ta, da se bojijo razočarati starše: »Ja, po moje. Najbrž. Ne vem, nisem živel v takih 

okoliščinah. Ampak tko glede na te pridne otroke; ja, bojijo se, da ne bi bili starši razočarani.« 

Podobno meni tudi Anže, ki pravi: »Ja, to sem jst že vidu … K sm biu večkrat s kakimi mlajšimi, 

k so jih kašni kolegi pripeljal, pa smo nardil kakšno sranje, pa so nas dobil … Sm vidu, ja, da 

večina teh mlajših se začne jokat … ›Ja, sam ne mami povedat!‹ Ne vem, po navadi eni majo strah, 

strahospoštovanje do staršev, pa jih je strah, kaj bojo starši rekli. Eni pa pač nočejo met kaznivih 

dejanj. Jst pač pr tem straha nikoli nism imel ...« Na moje vprašanje, ali ga ni bilo strah, da bi 

s takšnim vedenjem razočaral svojo mamo, je Anže odgovoril: »[D]o takrat o tem sploh nism 

razmišlju, k se mi je praktično jebalo za vse, k sm biu lih u neki taki … fazi. /…/ Sej mami je blo tut 

teško, sej mi je žal zdej … Sam pač, še vedno delam kazniva dejanja, sam pač učasih se mi je jebalo 

za vse … Zdej se pa potrudim, da mama ne nasrka …«  

Evelin je na moje vprašanje, ali bi jo kazniva dejanja mikala, če bi vedela, da se na svoje starše 

lahko vedno zanese, odgovorila: »Ne. Po moje ne. /…/ Ma ne vem … Nekak bi me oni podpirali 

v tem, da pač tega ne naredim, a ne? In … Nekak, se bi mi zdelo, pač … zdelo bi se mi ne prou, da 

jim nasprotujem. Zdej, če me že podpirajo, naj so tudi ponosni na mene, a ne? In tega pač ne bom 

naredila.« M.: »Se pravi, bi se bolj bala, da bi jih razočarala?« E: »Ja! Definitivno!« Tudi Ajda 

meni, da imajo mladostniki, ki doma nimajo podpore, več možnosti, da bodo začeli s prestopniškim 

vedenjem: »Ja. K se jim jebe za lajf. K pač ... k se jim pač jebe za lajf. Jst mam pa doma familjo, k 

mi je teško gledat mtko, k se tok sekira zarad mene, in pol se mau umirim.« M.: »Bi torej lahko 

rekla, da imaš zaradi tega slabo vest?« A.: »Ja.« 

Na drugi strani pa je Erik povedal, da strah pred razočaranjem staršev ni varovalni dejavnik, ki 

manjša verjetnost za prestopniško vedenje, če mladostnik nima denarja za vsakodnevno življenje. 

Povedal je, da bi sam kljub strahu, da bo razočaral starše, začel krasti: »Bi! Zato k moj fotr ni skrbel 

zame. Tedensko 5 eurov sm meu za izhode ... Normalno, da bom šel krast, da si plačam kavo ... in 

sebi in svojim kolegom ... Če je treba še kaj druzga plačat ... da si meu za čike ... S 5 eurou si jst 

ne morem škatlico čikou pa prevoze ...« 

Luka mi je zaupal, da si želi razviti kriminalno kariero. Pri vprašanju, ki se je navezovalo 

na varovalni dejavnik razočaranja staršev, je povedal, da je hudo razočarati družino, vendar je še 

dodal, da če mladostnik ne načrtuje prenehanja s prestopniškim vedenjem, je nesmiselno, da se 
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ozira na to, ali bo s tem razočaral starše ali ne, ker je že sama odločitev za takšno vedenje starše 

razočarala. Svetuje, da se v tem primeru »razvijaš« v tem, kar si želiš postati. Pravi takole: »Jst 

sem si na primer vedno govoril ... kaj je huje? Dobit od policije al dobit od ... al razočarat družino, 

ne? In valda, ja, je huje razočarat družino in pač, ko si ti enkrat v tem, boš ti težko izstopu ... In 

na primer, če si bo otrok govoril, ko je že začel s tem in je že neki časa v tem, da bo razočaral 

družino, nima tu več nobenga vprašanja, ker družina je itak že razočarana, ko je že začel takoj 

s tem. Ker če se ne misliš pobotat ... Če ne misliš naredit iz sebe … delaj dalje to, na čem si ostal ... 

pojdi samo na huje al pa ostani na ničem ... In pač, jst sem hodu vedno na huje.« Luka je prepričan, 

da ga podpora staršev od njegove odločitve ne bi odrvnila: »Ne bo me spremenilo. Vseeno mi je 

želja postat to ... umret na ulici.« 

Pri zadnjem primeru izjave (Luka: »Ne bo me spremenilo. Vseeno mi je želja postat to ... umret 

na ulici.«) se mi odpira še eno vprašanje, in sicer vprašanje o sistemu vrednot. Za marsikaterega 

mladostnika je prestopniško vedenje samo prehodno vedenje znotraj razvojnega obdobja 

adolescence. Le malo pa je takih, ki si s takšnim načinom vedenja želi uspeti oz. si na podlagi tega 

narediti kariero ter se temu popolnoma predati, celo za ceno svojega življenja. Kriminalna kariera 

omenjenemu mladostniku v življenju predstavlja največjo vrednoto, sicer zanjo ne bi bil pripravljen 

umreti. Pri tem pa se mi postavlja vprašanje, kako zelo je bilo osiromašeno njegovo družinsko 

življenje in kako zelo oslabljeni so bili njegovi družinski odnosi, da mu najpomembnejšo stvar 

v življenju predstavlja kariera, in to še takšna, ki temelji na kaznivih dejanjih.   

2.3.2 Pomen varnosti 

Pri vprašanju, ali občutek varnosti v družini deluje kot varovalni dejavnik pred razvojem 

mladostnikovega prestopniškega vedenja, so bili odgovori deljeni.  

Anže ni prepričan, da ima občutek varnosti pri mladostniku kakšno posebno vlogo 

pri zmanjševanju verjetnosti za njegovo prestopniško vedenje: »Hja, odvisn … Kako bi jst zdej 

odreagiral, pač … Ne vem. Za kaznivo dejanje, to ne vem glih … Ne bi reku. Pa tut za to, da 

postaneš agresiven, ne bi reku.« Tudi Luka meni podobno: »Če je otrok doma na varnem ... je 

možnost, da bo šel. Mam par kolegov, ko so primeri bli doma ... družina, res vse, dosti sreče, 

denarja meli dovolj ... pa so vseeno šli ne ... Ker ne vem ... hočeš probat neki drugega, ne? Sej si 

pač mlad, pa hočeš probat vse ...« Jan meni, da otrokovo občutje varnosti doma ne vpliva 

na njegovo morebitno prestopniško vedenje, ker ima na voljo številne institucije, na katere se lahko 

zanese: »Ne. Zato ker če se ne počutiš varnega, imaš še vedno policijo, pa to ... Lahko vedno 

pokličeš ... Imaš oni Tom Telefon, pa lahko poveš, kako pa kaj ... Pa maš socialno delo ...«  

Evelin sicer meni, da je otrokov občutek varnosti doma možen varovalni dejavnik, vendar je 

prepričana, da ni vse odvisno samo od tega: »Eee, on se lahko počuti varnega, on ma lahko varen 

dom in pač ima normalno družino in vse … Ampak ful je odvisno tudi od družbe, a ne? Pač, res 

ful. Sicer so po mojem malo večje možnosti, da skrene s poti … Na slabo pot. Ampak nikoli se ne 

ve, a ne?« Tudi Rok meni, da otrokov občutek varnosti doma ne predstavlja vedno varovalnega 

dejavnika: »Ja, ja. Čeprou ni zmeri. /…/ Sej mene je fotr tepu, pa vseen, ampak sm še zmjri vedu, 

da če bom karkoli rabu, karkol, mi bo skoču u pomoč, ampak … Ne vem, to je čist odvisn 

od človeka.« 

Paulina je prepričana, da je otrokov občutek varnosti doma pomemben, da ta ne začne 

s prestopniškim vedenjem: »Ja! Itak, da je. Je pomembno. V nasprotnem primeru gre ven ... se 

začne drogirat ... Začne delat ... pač ... te ... kaj se reče ... kazniva dejanja.« Podobno meni tudi 
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Žiga: »Ja, je pomembno. Da se dobr počut, a ne? Da ga ni strah, pa to ... Če ga je strah, je večja 

možnost, da bo naredu kako kaznivo dejanje. Pol se izogiba doma ... Take stvari.« Tudi Erik misli 

podobno: »Je.« M.: »Zakaj tako misliš?« »Ima manj skrbi.« 

Shaver in J. Cassidy (1999, v Kompan Erzar, 2006b) poudarjata, da sta mladostnikova sposobnost 

znajti se med vrstniki in količina izkušenj, ki jih bo prek druženja z njimi nabral, odvisni od tega, 

koliko bo ta mladostnik ob svojih starših lahko preveril sebe in svoje sposobnosti razumevanja in 

soočanja z afekti. Le mladostnik, ki ve, da se lahko vedno vrne k staršem, ko naleti na nevarno 

situacijo, in ob njih preveri izkušnje, ki jih je dobil v zunanjem svetu, si bo lahko v sorazmerni meri 

s tem, koliko so mu pri tem na voljo starši, upal odpreti med vrstniki in razviti sposobnosti 

za odnose in stik s samim seboj. Njegova samozavest je torej odvisna od možnosti za razvoj, ki jo 

ima ob svojih starših (prav tam). 

2.3.3 Pomen preživljanja časa s starši 

A. Milivojević Krajnčič in M. Pšunder (2008) sta v raziskavi ugotovili, da večja ko je stopnja 

intimnosti med starši in mladostnikom, manjša je možnost za odstopanje v vedenju teh 

mladostnikov. To pojasnjujeta z znanim teoretičnim stališčem, ki pravi, da mladostniki, ki ne čutijo 

pripadnosti in topline vsaj enega izmed staršev, imajo potemtakem večjo verjetnost tveganja 

za pojav problematičnega vedenja (prav tam). 

Luka pravi: »Ja. Ne vem ... več bo s starši, boljše mu bo. Pač ... kolegi so lahko večni, družina pa 

ne ... sčasoma umrejo. Je, pa res pomembna komunikacija. Boljše se bo otrok počutu, če bo s starši, 

kot pa … tako z družbo.« Ajda je na podlagi svoje izkušnje prepričana, da imajo mladostniki, ki 

nimajo dobrega stika s svojimi starši, več možnosti za prestopniško vedenje: »Večino teh nima 

staršev. Pač, ne da nima, ampak ... hm, pač, tut jih nima, ampak nima kontakta z njimi, niti tko ... 

al jih niso vidl po dolg časa, ne vem ... /…/ Sej je blo dobr takrt, k si na svobodi, k misliš, da ti 

lahko vse ... ne težijo ti ne mtka ne fotr in pol sam greš ... Ampak to sploh ni res. Pol te kr tko zaboli, 

k mislš, da te noben ne mara, ne fotr ne mtka. /…/ Dobr, oni kupujejo stvari. Oni mislijo, da ... pač, 

sej jst rabim te stvari … Ampak oni meni tko skoz izkazujejo ljubezen. Ampak zdej so me začeli tudi 

tko … objemat (nasmeh).« Podobno izkušnjo je imel tudi Anže: »Sej mtka se je trudla, veste, da se 

je trudla … Pač je bla stara 18 in je delala, da mi je lahko kupovala stvari, da sm lahko hodu 

u šolo, recimo … Eni sploh nimajo za šolske potrebščine … Mama se je vedno trudla. Sam finta je 

u tem, da ni pa mela glih časa, da bi se neposredno ubadala z mano … Se je pa trudla, kolkor se 

je lahko. Sam pač jst nism vidu, ne …« 

3. Kako mladostniki s prestopniškim vedenjem menijo, da so se naučili neprimernih oblik vedenja, 

ter kako bi se opredelili do predpostavke, da so se tega naučili z opazovanjem in posnemanjem 

svojih staršev? Kje so, po njihovem mnenju, takšno vedenje še lahko prevzeli? 

3.1 Učenje z opazovanjem in posnemanjem 

Odgovori intervjuvanih mladostnikov in mladostnic so bili na vprašanje, ali menijo, da se otrok 

neprimernih oblik vedenja nauči z opazovanjem in nato posnemanjem vedenja svojih staršev, zelo 

raznoliki. Nekateri so prepričani, da so starši najpomembnejši vzor otroku, medtem ko se drugi 

s tem ne strinjajo.  

Na moje vprašanje, ali nasilje v družini vpliva na otroka, da tudi ta prevzame nasilne oblike 

vedenja, je Ajda odgovorila: »Ja, ker se bo tako vedu u družbi, če se bo kaj zgodl ... ja, se bo tako 

vedl. /…/ Ja, zarad tega, ker pol ti isti postaneš kt tvoj fotr. Imaš tako razmišljanje ...« Tudi Evelin 
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je na podlagi svojih izkušenj prepričana, da se otrok določenega vedenja lahko nauči od staršev: 

»Vidla sem, da jemlje tablete – uno, tretje, petnajsto, a ne? In čez čas sem tudi jst to delala, a ne? 

Pač, ona je to … kot da mi je kazala, da je to u redu, a ne? Ampak to ni bil njen namen, a ne? Da 

bi meni ona kazala, da je to u redu … Ona je mene res hotla odvrnit od tega.« Prav tako je 

na vprašanje, kje se je naučila nasilnih vzorcev vedenja, odgovorila: »Od doma! Od očimov, 

u bistvu. /…/ … od očima in u bistvu od mojega fanta biušega, a ne?« Tudi Juretovo stališče je 

podobno: »Ja. Prvih par let otrokovega življenje je zelo pomembnih za njegov razvoj, ne … In če 

bo otrok videu to v svoji družini, logično, da se bo tui to naučil …« Paulina se prav tako strinja 

s stališčem, da otrok prevzame vzorce vedenja od staršev: »Ja, definit ... Pač, je. Ker itak da so 

starši naši vzorniki in pač ... to, kar vidiš pri starših, ti posnemaš. Ker ne vem ... tak je, ne?« Tako 

misli tudi Rok: »Ja, ja, v večini primerov je tko … Pač, vsaj kukr jst vidim, tko, od drugih kolegov … 

Da kopirajo.« 

Anže na drugi strani ne verjame, da se otrok nauči nekega določenega vedenja prek posnemanja 

vedenja svojih staršev, čeprav je o tem zaradi svojih izkušenj veliko razmišljal. Pravi takole: »Ne, 

men se ne zdi, men se sploh ne zdi, ampak vsi tko praujo … Sm že razmišlju, da je to možno … Ne 

vem, sploh … /…/ Ja, k sm biu mejhn, sta se … ne vem … to mi sicer tut govorijo, čeprou se jst tega 

ne spomnem, pa tut več psihiatrov je reklo, k sm biu mejhn, sm mogu to hodit … Pač, fotr je ceu 

čas tepu mamo, k sm jst biu mejhn, samo jst se to ne spomnem … jst sm bil star dve, tri leta, sam 

zgleda, da mi je nekak podzavestno, ne vem …  baje so to neki vzroki … Jst se hitr razpizdim, 

začnem metat stvari tko … doma, hahaha. /…/ … ne vem, od očima fotr, jst sm že od mejhnga tut 

z njim, k sta mami pa očim delala ceu čas in sm bil ta čas pr njih … On je bil pa tut tak kolerik … 

/…/ … cel lajf je popizdeval … Kletvic sem se definitivno naučil od njega … Kje sm pa dobu vse 

ostale te izbruhe, to pa ne vem … Hahaha. Sam od sebe, pač …« Anže je hkrati prepričan, da se 

določenih stvari otrok nauči s posnemanjem staršev, med drugim pravi, da se zloraba drog 

pri starših skoraj gotovo prenese tudi na otroka: »K ti k si mejhn, si zapomniš neki … Govorit se 

tudi naučiš tako, k poslušaš mamo pa očeta … Tko da če se fotr pizdi, valda, da tudi ti prevzameš 

neke vzorce … Pač, tko al tko geni so neki … /…/ To pa je res, ja, večina, k jih je staršev na horsu, 

so pol otroci tut nadrogirani. To je res. Ampak pač … to bolj na horsu, al pa na teh težkih drogah.« 

Gašper ne verjame, da se otrok nauči nasilnih oblik vedenja doma, ampak pravi tako: »Ne. To je 

bolj odvisno od družbe ... pa takih stvari ... od okolja ...«  

Erik na podlagi svojih izkušenj pravi, da je posnemanje vedenja staršev odvisno od vsakega 

posameznega otroka: »Pač ... Odvisno je ... od vsakega človeka. Npr. moj brat je živel v isti družini 

kt jst, samo pr njemu ni tega ... Ni nasiln, ne drogira se, ne kadi čikou ... Nč pač. Čist drugačna 

oseba.« Da otrokovo prestopniško vedenje ni odvisno samo od vzorcev vedenja, ki mu jih 

prikazujejo starši, je prepričan tudi Luka: »Nee. Ampak je pa to neki začetek. To vpliva, ni pa samo 

od tega odvisno.« Tudi Jan ima podobno stališče: »Ja, lahko da je tak, lahko da ni. Odvisno, kak 

gledaš na to.« Čeprav je hkrati prepričan, da nasilje v družini zelo vpliva na otroka in njegov način 

delovanja: »Če je v družini nasilje, bo otrok tudi sto posto nasiln do ostalih, ne? Ker bo skoz videval 

to. Če v družini ... ne vem ... alkohol ... bo otrok tudi v kratkem času začel pit ... oziroma 

mladostnik ...« 

Mladostnike in mladostnice sem tudi vprašala, ali to, da se starši ukvarjajo s kaznivimi dejanji, 

vpliva na njihovega otroka, da ima ta zaradi tega več možnosti, da tudi sam začne s prestopniškim 

vedenjem. Erik je povedal: »Ja. Po eni strani mu fotr ne bo reku, če bo npr. tamau delau s travo, 

fotr mu ne bo reku: ›Nehi s tem!‹ V večini primerou bo tui pomagau ...« Podobno meni tudi Gašper: 
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»Ja, to pa ima, ja. Itak. Poznam par takih primerov. Mam prijatla, k je njegov fotr posredovalec 

mamil in tak se je začel še njegov sin ukvarjat s tem. Vidu je pri očetu. Oče mu je biu vzgled.« Tudi 

Jure ima podobno prepričanje: »Ja, zelo verjetno, da se bo tudi on. Ker posnema.« Paulina meni 

podobno: »Ja. Je večja možnost. /…/ [V]eč možnosti pa ima, da se težje temu upre, če ima pač 

v družini že to privzgojeno, lahko rečem, ne? Da je o. k. to, da ti delaš kazniva dejanja.« Tudi Žiga 

potrjuje: »Ja, večjo. Zato k ... vidijo pr očetu in pole mislijo, da to ni nč tazga. Na primer, da je oče 

diler, se ukvarja z drogo, pol pa oni to pač ... z leti opazijo... kšni starši tudi pazijo, ne povejo, a 

ne? Ampak otroci večinoma valda vejo, kaj oče dela, k ga že tolk poznajo ... in pol oni vidijo: ›Ah, 

sej to tut moj oče dela! Bom še jst.‹ /…/ Mogoče če so tut starši u teh dejanjih kriminalnih, 

kaznivih ... pol tut sin ima več možnosti, da bo biu ...« Anže je povedal: »Ne, to pa ni nujno … 

U bistvu je … neki bo ziher povezano. Ampak praujo tut tko, da recimo, če so tvoji starši … Recimo 

pr ženskem spolu, če so starši alkoholiki, je 90-% možnost, da bo njen fant, ko bo stara, starejša, 

da bo alkoholik. Zarad tega, k je tega navajena, pa se bo ceu čas zatekala k temu … Jst mam tut 

eno prjatlco … Njeni starši so čisti alkoholiki, pa ona je zato imela tu pa tam tudi izpade kt jst.«  

Jan se ne strinja s trditvijo, da kriminalno udejstvovanje staršev vpliva na večjo možnost 

otrokovega prestopniškega vedenja. Pravi tako: »Ne, ni povezano. Lahko da je otrok čist drugačen 

od staršev … Kot da ni njihov.« Rok je prepričan, da v njegovem primeru te povezave ni bilo, 

čeprav je povedal, da se je s kaznivimi dejanji ukvarjal tudi njegov oče: »Neeeee. Ma niti ne /…/ 

Mislim, name ni tko neki. Jst sem tko, sam svoj človk.« Na moje vprašanje, če je povezavo 

med kriminalnim udejstvovanjem staršev in prestopniškim vedenjem njihovega otroka videl 

pri kakšnih znancih, je Rok odgovoril: »Ja, to pa sem, ja. Na primer, od kolega brat je težk 

kriminalc in je tamau isti. Ampak dobr, dela šolo pa vse. Ampak isto se ubada s tem.« Luka v večji 

meri poudarja posameznega mladostnika in njegovo »nagnjenost« za kazniva dejanja kot pa vpliv 

prestopniškega vedenja staršev: »Vse je odvisno, kak maš ti to u glavi poštimano ... Na primer, da 

bi se moj ata ukvarju s tem, bi jst valda, ker sem že taki, kaki sem, ne ... valda bi probu delat. Če 

mi on ne bi dovolu, bi jst sam pač ... začel s tem, ne? In ... ja.« 

Teoretiki in ostali strokovnjaki posnemanju vedenja staršev pripisujejo zelo velik pomen. Perko 

(2008) z naslednjim citatom lepo povzame bistvo otrokovega učenja prek opazovanja in 

posnemanja vedenja staršev. »Cilj discipline ni samo vzdrževanje zunanjega reda, ampak je 

obvladovanje otrokovega notranjega reda. To se lahko vzpostavi samo tam, kjer je vzgojitelj otroku 

vzor. Vsi vzgojitelji morajo imeti svoj notranji red, da bi lahko vzgajali. Zato so nasveti, kaj in 

kako naj starši ukrepajo pri otrocih, ki so ›problematični‹, brez prave vrednosti. Starši se morajo 

najprej soočiti sami s sabo in svojim notranjim redom. Vzgoja otrok je, kot vidimo, v prvi vrsti 

vzgoja nas samih, vzgojiteljev. To je temelj avtoritativne vzgoje« (Perko, 2008, str. 184). 

3.2 Drugi vzroki za razvoj prestopniškega vedenja 

Intervjuvance sem tudi vprašala, kakšni so po njihovem mnenju še drugi dejavniki, ki vplivajo 

na to, da nek mladostnik začne s prestopniškim vedenjem. V največji meri so vzrok pripisovali 

vrstnikom. Zelo veliko mladostnikov je dejavniku vrstniškega vpliva pripisalo še večjo 

pomembnost kot dejavniku družine oz. vplivu vzgoje staršev. Zelo velik pomen so pripisovali tudi 

osebnim značilnostim posameznika. Kar nekaj pa jih je kot dejavnik tveganja omenilo tudi 

pomanjkanje denarja oziroma vpliv socialne revščine.  

Evelin je povedala, da je dejavnikov tveganja za prestopniško vedenje več: »Ja, dejavnikov je 

veliko, a ne? Dandanes maš že internet, vse živo … In je ful teh dejavnikov, k te lahko spravijo 
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na slabo pot. /…/ Tak da je lahko ful dejavnikov, ne. Čeprav maš ti lahko doma normalno vzgojo 

in … te normalno učijo in si na pravi poti … Prej ali slej greš vn v svet in prej ali slej boš vidu … 

in vse je odvisno od tebe, u bistvu, ne … kak to tebe potegne …« Tudi Jure meni, da je dejavnikov 

tveganja več. Te je na podlagi svojega prepričanja razvrstil po pomembnosti: »Em … Zunanja 

družba … Eeeee, mladostnikovo psihično stanje … Eeee … To mislim, da je glavno. Psihično stanje 

bi dau pred zunanjo družbo. /…/ [S]tarši, familja, pa to, pa to … pa vse pride zadi. Ker rečmo, da 

je vse super v družini, ne … ampak mogoče ima mladostnik vseeno neke psihične probleme s samim 

sabo … To, da je doma vse super, to nič ne pomeni.« Tudi Jan je omenil več dejavnikov tveganja: 

»Družba ... emm, kaj ti vem ... da te zavede, da maš kaki fleš ... da kaki film pogledaš taki, pa se ti 

zdi ful v redi, pa narediš to ... pa vidiš po poročili, kaj se dogaja ... na primer ta črni petek, ki je 

v Ameriki ... in greš in si misliš zdaj lahko. Ne bom sam, ko bom kradu ... Ja, ne bom edini v mestu, 

državi, v svetu ... ki bo kaj ukradu tisti dan.« Ajda je na vprašanje o drugih vzrokih za prestopniško 

vedenje odgovorila: »Ja, če te pusti fant al pa punca. Če ma fant punco, končata, pol pa se začne 

drogirat, da jo pozab. Pol družba, pa da ti nekdo umre u familji, kej takega ...« Gašper je povedal: 

»Ja, valda, družina ... Prijatelji, pa pol so lahko filmi … Facebook ... Najbolj pomembna je pa 

družba.« 

Pomembno se mi zdi izpostaviti tudi to, da je veliko mladostnikov samih nakazalo, da gre vedno 

za kombinacijo različnih dejavnikov. Tako so tudi oni na posreden način potrdili teorijo, ki pravi, 

da na pojav in razvoj prestopniškega vedenja vedno vpliva seštevek več dejavnikov tveganja. Poleg 

tega pa intervjuvani mladostniki in mladostnice izpostavljajo tudi to, da ti dejavniki vplivajo 

na vsakega izmed nas na drugačen način in da so rezultati vplivov omenjenih dejavnikov 

pri vsakem izmed nas lahko drugačni.  

Anže pravi tako: »Ne samo pr kaznivih, tko splošno … Si ti neki žiučen, eni ljudje se razpizdijo in 

pol stresajo jezo nad drugimi … Jst recimo bi se skregal, tuki nekdo bi me napsihiral in vi bi pršli 

in bi me tu neki špiknli in jst bi se kar razpizdu na vas … Zato k mam žiučno glavo. Pač, to je 

odvisno od človeka … Sam če se ti kregaš doma, ni nujno … Odvisno, kako si to vzameš, in odvisno, 

kašne volje si …« // »Ne vem, to je odvisno do človeka … Vsak si izbere svojo pot. Pač, eni so pač 

pametni. Poznam ljudi, k doma niso meli denarja pa niso meli časa se ubadat (op. a.: starši se niso 

imeli časa ukvarjati z njimi), pa so si porihtal, ne? Pa so šli delat, pa odkar so končali osnovno 

šolo, so šli delat na ta študentski servis in so neki naredl u žiuljenju … so neki nrdil iz nule. Eni pa 

pač … valda, odvisno u kašni družbi si ti … ne vem, odvisno, kam se ti odločiš.« // »Kaj jst vem, 

sej doma se pogovarjajo … Ampak to je odvisno od vsakega človeka …  Sej mi smo se doma tut … 

Sej to ni važno, kaj ti starši … Finta je v tem, kako se boš sam odloču. Ti rabiš za vsako stvar, k jo 

delaš narobe, rabš prečistit pr seb … K mamo tuki tut pouno ljudi, k ne spoštujejo staršev. Dokler 

si on ne bo sam prečistu pr seb …« // »Pač, vsak najde svojo pot … Eni bojo rekli: ›Jst bom šou 

delat.‹  Eni pa … To je odvisno tudi od tega, kašn si človk …« Tudi Ajda meni podobno: »Ne. To 

je vse odvisno pač ... Odvisno, kakšen si človek, kako ti to (odločitev za prestopniško vedenje) 

vzameš v sebi.« Erik pravi tako: »Odvisno od njegovih možganov ... Če se bo on postavu za starše, 

da bi staršem pomagu, mogoče bo štartal na pravi poti ... Da bo šou delat, bo šou delat preko 

statusa študenta, pa šolo še zravn ... More nrdit neki dobrega zase, pa za starše ... Da bo tudi njim 

pomagu ...« // »Pač ... Odvisno je ... od vsakega človeka. Npr. moj brat je živel v isti družini kt jst, 

samo pr njemu ni tega ... Ni nasiln, ne drogira se, ne kadi čikou ... Nč pač. Čist drugačna oseba.« 

Evelin pravi tako: »Eee, on se lahko počuti varnega, on ma lahko varen dom in pač ima normalno 

družino in vse … Ampak ful je odvisno tudi od družbe, a ne? Pač, res ful. Sicer so po mojem malo 

večje možnosti, da skrene s poti, a ne? Na slabo pot. Ampak nikoli se ne ve, a ne?« Luka meni: 
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»Nee. Ampak je pa to neki začetek. To vpliva, ni pa samo od tega odvisno.« // »Sej je vse odvisno 

tudi od otroka. Pač s kom se človek začne družit, pa kaj dela njegova družba.« 

3.2.1 Vpliv vrstnikov 

Vpliv vrstnikov kot dejavnik tveganja so omenili vsi intervjuvani. Veliko jih je ta dejavnik tveganja 

označilo tudi kot najmočnejši dejavnik, ki veča mladostnikovo verjetnost za prestopniško vedenje. 

Anže je povedal: »Valda, odvisno, u kašni družbi si ti … ne vem, odvisno, kam se ti odločiš. Jst sm 

biu od vedno … že od malega, že predn sm delu kazniva dejanja, sm delu pa kašno drugo sranje … 

Sm mel take kolege. Valda, nism se družu z unimi piflarji … Verjetno če bi se, pol bi verjetno bil 

odličnjak … Odvisno tut od družbe, kako boš …« Tudi Erik vidi glavni dejavnik tveganja v družbi 

vrstnikov: »Družba ... Jst sem ... k sem začel s tem, sem meu dva prjatla, k sta bla že več časa u tem, 

in sem jst u zelo kratkem času pršu na njihov nivo. So pa tudi eni prijatli, k te lahko odvadijo 

od tega ... Mam eno kolegico, k se poznamo, že od kar sem tuki u Sloveniji, štir leta ... in vedno mi 

je stala ob strani, k sm rabu ...« Prav tako meni tudi Evelin: »Sicer pa je … Sicer pa je tak najbolj 

pomembna družba, a ne? Zdej odvisno, s kakšnimi ljudmi se družiš, kakšni ljudje so ti všeč … uno, 

tretje … Na primer tudi tvoja zveza s fantom lahko ful vpliva na to … Mislim, vsaj moja je, ne?« 

Jan pravi: »Od prijatlov, družbe. /…/ Slaba družba.« Tudi Ajda meni tako: »Od družbe, 

prijateljev.« Luka vidi dejavnik tveganja v starejši družbi, s katero otrok preživlja čas: »Družba. 

S starejšimi se boš družu, večji propadi si.«  

Paulina družbi prav tako pripisuje velik pomen. Izpostavila pa je še, da je vzrok, da mladostnik 

začne s prestopniškim vedenjem, tudi v tem, da si želi družbi vrstnikov pripadati in se jim dokazati: 

»Sem pač jast prišla v tako družbo, pa so rekli, če bi kradla ... in sem rekla ja. Pa plačali so mi. 

/…/ Družba te potegne notr, en, dva, tri ... Ker hočeš bit popularen, hočeš ustrezat ljudem, hočeš 

se dobro razumet in sploh u bistvu ne vidiš ... slabih stvari, ko jih oni delajo, in hočeš ti tudi delat, 

ker hočeš bit popularen in hočeš bit isti kot oni in hočeš frajer izpast. /…/ Da hočeš bit del družbe, 

bit ›badass‹.« V občutku pripadnosti skupini vrstnikov in želji po dokazovanju pa vzrok vidita tudi 

Luka in Jan. Luka je povedal: »Na primer meni se je v družbi začelo ... potem je začelo vse udarjat. 

Sem se hotu dokazat. Pa sem hotu ono ... Pa sem hotu kadit travo, pa sem hotu bit frajer ...« Jan pa 

je povedal: »Lahko da se hoče dokazat komu, da je on tudi zmožen tega.«  

Paulina in Luka ter posredno tudi Jan so s svojimi izjavami potrdili problematiko negativnega 

socialnega kapitala, saj so bili pripravljeni podleči negativnim pobudam vrstnikov iz skupin 

z destruktivnimi cilji samo zato, da bi jih ti vrstniki sprejeli medse. N. Zrim Martinjak (2014) 

potrjuje, da takšno rizično in destruktivno vedenje izhaja iz t. i. negativnega socialnega kapitala, 

za katerega velja, da posameznik izvaja dejanja, ki so v družbi prepoznana kot neprimerna, moteča, 

težavna in nesprejemljiva, da bi lahko pripadal določeni skupini in tako zadovoljil svojo potrebo 

po vključenosti v socialno skupino in po pripadnosti tej. Mladostniki in mladostnice, ki izhajajo 

iz svojega negativnega socialnega kapitala, imajo manj možnosti za prave socialne priložnosti 

s pozitivnimi socialnimi učinki in so tudi prej izločeni iz skupin, v katerih bi te prejeli. Avtorica 

dodaja, da se zaradi njihovega vedenja negativni socialni kapital nanje še bolj »lepi«. Ker nimajo 

tolikšnih možnosti za vključevanje v skupine s pozitivnimi socialnimi učinki, iščejo potrditve, 

občutek pomembnosti, svoje mesto, sogovornike, naloge in izkazano zaupanje v skupinah, ki imajo 

destruktivne namene združevanja (prav tam).  

3.2.2 Osebne značilnosti mladostnika in njegovo lastno razmišljanje 
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Intervjuvani mladostniki so zelo velik pomen pripisovali tudi osebnim značilnostim mladostnika 

in njegovemu lastnemu mišljenju. Gašper meni: »To je, kak se človek odloči, a ne? [T]o, kar ima 

u glavi. Da ve, kaj bi rad delu u življenju, kaj bi rad dosegu ... pol ziher ne bo delu pizdarije ... 

Odvisno pač kake cilje ma človek, kaj hoče dosešt, kaj bo delou u življenju ... Pa da se jih držiš ... 

pole je v redu, ne? /…/ Pač eni otroki imajo bogato družino in si lahko več privoščijo ... Pa tak ne 

bo šou krast, a ne? Recimo oni, ko so malo reuni, mogoče se bo spustu u to. Lahko pa je pa bogat, 

pa ma denar, pa ga hoče še več ... Pa se pol spusti u to. Odvisno od človeka ... Kak se on odloči, 

pa kaj hoče delat. /…/ Samo to ma vsak človek možnost za kazniva dejanja. To se lahko vi odločite. 

Vsak se lahko odloči za kaznivo dejanje. Recimo ne vem, al mu ne gre služba ... al si ne najde 

službe, rabi uni denar ... ›Kaj bom naredu? Bomo šli nekaj ukrast al pa kako tatvino nardit.‹« M: 

»Zakaj se pa nekateri ne odločijo za kazniva dejanja, tudi če so revni?« G: »Ja, zarad tega, ker so 

vztrajni, si najdejo službo. Pač, eni pa niso tak vztrajni, a ne?« Paulina je povedala: »In jaz ... Če 

me kdo napade, jaz itak ne bom pustila. Nekateri so mirni. So: ›O. k., udari me! Jaz ti ne bom nič.‹ 

Mene, če boš udaru, te bom udarla nazaj. Ker pač ... Ne tepem drugih, ne, ne, ne ... da bi 

maltretirala ... tak, ko je moj ata mojo mamo. Tega ne. Ker se mi ne zdi o. k. Sploh pa ne šibkejši 

spol. Hm ... pa niti, da bi bil kdo mlajši od mene, ga ne bi mogla udarit … brez veze.« Ajda meni: 

»Odvisn, kakšen je otrok, kako bo on to vse ...  če bo on hotu it vn ... on bo šou. Ti njemu ne boš 

mogu rečt ne. Če bo pa priden, če se bo uču, to je pa potem zlat otrok.« Rok je povedal: »Prepoveš 

enmu neki in on bo še bolj šou to delat sam zato, k mu pač prepoveš. Zdej če je človk tak, da mu 

boš ti neki prepovedou, bo on hotu še zmeri. Če pa je človk tak, da mu rečeš ›ne‹ in bo ubogal, pa 

itak da mu bo pomagalo, da mu stari prepovejo neki.« Tudi Jan meni, da je mladostnikovo 

razmišljanje ključni dejavnik, saj je na vprašanje, kateri dejavnik po njegovem mnenju najbolj 

vpliva, odgovoril: »Njegovo razmišljanje. Ker če meni nekdo reče ›Greva ropat?‹, lahko rečem: 

›ne‹ al pa rečem ›ja‹.« M: »Misliš, da to razmišljanje privzgojijo starši ali ne?« J: »To pride čez 

čas. To ne moreš ti pri dvanajstih letih razmišljat s svojo glavo ... Ker ti vse drugi neki pametujejo 

... pa ti skoz nekdo drugi nekaj … Ampak čez čas pa opaziš, ne? V bolj zrelih letih, 15, 16, 17, 

18 let ...« Podobno meni tudi Luka: »Jst sem sam kriv, da sem šou na to, ne ... kaki sem zdaj. Mene 

je samo moja glava nesla. Ona dva (op. a.: starša) sta meni vedno hotla dobro. Govorila: ›Ne, 

Luka, ne, ne, ne.‹ Pač evo ... Jaz jih nisem poslušal, jaz sem pač butla iz samega sebe špilau.« 

Anže je na vprašanje, ali meni, da se je nasilnih oblik vedenja naučil s posnemanjem vedenja svojih 

staršev oz. kje sam meni, da se je takšnih oblik vedenja naučil, odgovoril: »Naučil se nism, pač se 

mi strga. /…/ Kje sm pa dobu vse ostale te izbruhe, to pa ne vem … Hahaha. Sam od sebe, pač …« 

Podoben odgovor je podal tudi Jan: »Ne. Jst sem bil tak včasih, sam po sebi.« Na podobno 

vprašanje je Luka odgovoril: »Ne. Jst sem že od malih nog hotel postat ... eee ... eden izmed ta 

večjih drug dilerjev. Pa ... ta želja še vedno ostaja. /…/ Ne bo meni pomagal, ne vem ... da mi bo 

en meni govoru ›To je slabo‹, jst morem to sam videt, da je to res slabo.« 

Dejavnik »lastnega mišljenja« in ostale dejavnike osebnostnih značilnosti, ki jih izpostavljajo 

intervjuvani mladostniki in mladostnice kot sebi lastne, M. Tomori (2000) uvršča v dve skupini. 

Avtorica pravi, da lahko osebnostne lastnosti razdelimo na konstitucijske in psihološke lastnosti 

posameznika. Pod konstitucijske lastnosti, ki so biološko pogojene, uvršča impulzivnost, zvišan 

prag za vzburjenje, ekstravertiranost in vitalnost. Za te lastnosti je značilno, da zelo pomembno 

vplivajo na odnose z drugimi ljudmi, ki jih posameznik ima, in na njegov način obvladovanja 

stresnih situacij. Konstitucijske lastnosti so vidne navzven in vplivajo na interese posameznika, 

na njegovo vključevanje v okolje, na izbiro dejavnosti, na izobraževanje ... Med psihološke 

lastnosti pa uvršča samopodobo in raven samospoštovanja, potrebo po sprejetosti med vrstniki, 
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socialno zrelost in sposobnost za prevzemanje odgovornosti. Avtorica še opozarja, da se biološki 

in psihosocialni vplivi v posameznikovem življenju tako prepletejo, da jih je včasih težko ločiti 

(prav tam). Povzamem lahko, da so odgovori intervjuvancev, ki se nanašajo na specifičnost 

osebnega mišljenja kot vzrok lastnega prestopniškega vedenja, posledica tako bioloških tendenc 

kot tudi pridobljenih vzorcev z vseh stopenj socializacijskega procesa. V določeni meri lahko 

trdimo, da se socializacijski procesi odvijajo glede na biološke predispozicije. To potrjuje dejstvo, 

da lahko kombinacija slabših sposobnosti prilagajanja situacijam, nižje frustracijske tolerance, 

slabših intelektualnih sposobnosti otroka ali mladostnika itd. ter neugodnih vplivov okolja poveča 

njegove možnosti za odklonske oblike vedenja. S tem zopet poudarjam, da je za razvoj 

prestopniškega vedenja pri mladostniku vedno potrebna kombinacija dejavnikov tveganja na več 

področjih njegovega življenja in da za razvoj omenjenega vedenja ne zadostujejo primankljaji 

na samo enem izmed življenjskih področij tega mladostnika. 

3.2.3 Pomanjkanje denarja oz. revščina 

Kar nekaj intervjuvanih mladostnikov je kot dejavnik tveganja omenilo tudi pomanjkanje denarja 

oz. vpliv socialne revščine. Rok je povedal: »Otrok na primer gleda … Ena revna družina, ne, 

nima neki … Eni, k so mal uno, pa ma … in otrok si tega želi, pa čeprou ve, da starši nimajo. 

Mislim, otrok itak se ne zaveda, ampak otrok hoče to met, k majo to vsi. To je blo isto pr men in 

kaj, jst nism mel in sm drugmu uzel in sm pol meu. Ampak jst nism bil tak, da sm šou do staršev in 

jim težil: ›Kupte mi, kupte mi, kupte mi!‹ Jst sm prišeu lepo do unga in sm njemu uzel. Zakaj bi jst 

staršem, če … A eni otroci se pa ne zavedajo. Oni govorijo staršem: ›Dej, dej, dej.‹ A starši nimajo, 

ne morjo … od kje? Pač, ne vem …« Tudi Žiga pripisuje pomen pomanjkanju denarja: »Jah ... če 

nima denarja ... Če mu nočejo dat ... Al pa če je komu doužn.« Anže je povedal podobno: »To je 

pa to, k starši nimajo doma denarja, pa nimaš, pa se morš nekak … če bi rad šou vn, ne vem … K 

si star štrinajst let, pa starši nimajo denarja … Ne vem, neka punca ti je ušeč, radi bi jo peljau 

na pijačo, pa nimaš denarja … valda, da boš neki … pač, vsak najde svojo pot … Eni bojo rekli: 

›Jst bom šou delat.‹ Eni pa … To je odvisno tudi od tega, kašn si človk. /…/ Ja, revščina definitivno 

vpliva. V večini primerov, k so starši reuni, pač odvisno spet, kako si dober v tem kriminalu. /…/ 

Zakaj začneš krast? Zato k pač … dobr, sej zdej moji starši majo recimo ful denarja, samo prej ga 

niso mel k zdej. /…/ Zato sm jst začel krast, k mtka mi ni mogla dat denarja, pol pa kaj naj nardim … 

Pa sm šou neki krast, da sm lahko dobil denar …« 

Meško (1997) izpostavi problematiko neenakomerno porazdeljenih dobrin kot morebitni razlog 

prestopniških oblik vedenja. Avtor pravi, da družba postavlja previsoke cilje za ljudi, ki jih niso 

sposobni dosegati, zato jih uresničujejo po nelegalnih poteh. To je tako imenovana teorija pritiska 

(prav tam). S tem dejstvom bi lahko pojasnili težave, ki so jih izpostavili intervjuvani mladostniki, 

in sicer, da so v želji, da bi si lahko privoščili stvari, ki jih imajo njihovi vrstniki, začeli s krajami 

in tatvinami. Na tej točki pa se nam ponudita dva sociološka vidika revščine – relativna revščina 

in subjektivni vidik revščine. Dekleva in Š. Razpotnik (1999) pojasnjujeta pojem subjektivnega 

vidika, ki določa, kako ljudje sami zaznavajo in razlagajo svoj položaj, kdaj kdo pri sebi dojema in 

kdaj tudi izrazi, da je reven. M. Novak (1994, v Dekleva in Razpotnik, 1999) pojasnjuje pomen 

relativne revščine. Ta pojem določa, da je nek posameznik prepoznan kot reven takrat, ko so 

njegove zadovoljene potrebe znatno pod ravnjo standardov družbe, v kateri živi (prav tam). 

Z drugimi besedami bi zadnji pojem lahko pojasnila, da čeprav ima nek mladostnik zadovoljene 

osnovne potrebe in na tej točki ne moremo govoriti o absolutni revščini, v kateri bi lahko bilo 

ogroženo njegovo življenje, pa lahko še vedno občuti relativno revščino, ki se kaže v obliki 
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nezadovoljenih socialnih potreb. Intervjuvani mladostniki za to navajajo svoje primere, in sicer 

predvsem nezmožnost, da bi imeli tiste materialne dobrine, ki jih imajo njihovi vrstniki, in te jim 

v družbi omogočajo določen status.   

3.2.4 Drugi dejavniki tveganja za prestopniško vedenje 

Nekaj mladostnikov je omenilo še druge dejavnike tveganja za pojav prestopniškega vedenja 

pri mladostnikih, kot so: televizija, izsiljevanje, zadrževanje na ulici, radovednost, izguba stika 

z bratom, vedenje učiteljev v šoli, vedenje policistov …  

Rok je povedal: »Kaj jst vem … kašna televizija, pa to … Zdej so otroci samo pred televizjo …« 

M. Brown (1996, v Petrovec, 2003) je z raziskavo ugotavljala učinek medijev na občinstvo in 

ugotovila, da nasilje v medijih močno vpliva na vedenje ljudi, še posebej na vedenje otrok in 

mlajših polnoletnikov. Otroci in mladostniki, ki spremljajo nasilne vsebine, imajo več možnosti, 

da tudi sami postanejo agresivni, poleg tega pa postanejo do nasilja tudi v splošnem manj občutljivi, 

čeprav še dodaja, da nasilje iz medijev ni edini razlog za pojav nasilnih kaznivih dejanj. Avtorica 

še doda, da ni prepričana o moči pomembnosti tega dejavnika v nasprotju z drugimi morebitnimi 

vplivi, kot so družinski dejavniki, vpliv staršev, vzgoja, nasilje in zlorabe znotraj družine, revščina, 

itd. (prav tam). 

Žiga je omenil izsiljevanje: »Al pa če ga kdo ustrahuje, izsiljuje ...« Prav tako možen dejavnik 

tveganja vidi tudi v preživljanju časa na ulici: »Na ulci ... največ na ulici.« Luka je povedal, da je 

dejavnik tveganja tudi radovednost mladostnika: »Ne vem ... vidiš človeka tam, k kadi, in te to malo 

tudi zamika. Ko gledaš ti folk tam v podhodu, k kadi … in te valda to malo zamika. Radovednost, 

samo radovednost je, ne? In tota radovednost te pač pol ... zafrkne.« Tudi Kastelic in M. Mikulan 

(2004) navajata, da je poleg uporništva, težav pri vključevanju med vrstnike, želje po ugodju in 

bežanja pred slabim počutjem ter povodov, kot so pritisk vrstnikov, želja po dokazovanju, 

priložnost, bolečina ..., eden izmed najpogostejših razlogov za uživanje drog ravno radovednost 

(prav tam). 

Luka je še dodal, da je v njegovem primeru k prestopniškemu vedenju veliko prispeval tudi 

izgubljen stik z bratom, ki mu je veliko pomenil: »Pa ne bom rekel, da je on tudi en del krivec, da 

sem jaz začel ponoči ven hodit ... ampak je pa tudi on en del kriv, ne? In pol zdaj pa ni več tega 

stika med nama, ne? Pač, kot da sva ... tujca res. On se ni nikol ukvarju s kaznivimi dejanji. Njemu 

je na psiho zdaj udarlo, ne? Pa on je mene zapustil, pa nič nisem naredu. Pa sem prizadet, ne? 

Zaradi tega, ker to je vseeno moja kri, ne? Ni to kr en človek.« Ena izmed pomembnih značilnosti, 

ki lahko vpliva na pojav mladoletniškega prestopniškega vedenja, so tudi skrhani odnosi med 

družinskimi člani. To potrjujeta tudi Swick in Williams (2006), ki vidita v prisotnosti ljubečih, 

varnih in zaupljivih odnosov med otrokom in njegovimi pomembnimi drugimi močan varovalni 

dejavnik pred razvojem prestopniških oblik vedenja.  

Luka vidi dejavnika tveganja tudi v problematičnem vedenju učiteljev in policistov: »V šoli, eee ... 

Dejansko učitlji dobivajo ful velik ... kako bi reku ... dobijo ful velik pogum ... se opogumijo, a ne? 

To je blo na moji biuši šoli, osnovni. Je bil tudi razlog ... z učitlom sem se stepu. Pol sem pa mogu 

it v zavod. Pa tudi tam so si učitli kr dovolili, a ne? Tam sem imel jst tudi vikende, ker so potem oni 

meni govorli ... kao ... kaki sem, pa ne vem kaj še vse. So mi učitlji ... in pač jasno, da jih bom 

udaru, ne? Besedno in tudi fizično. Ni nič kaj takega, ne? Vse se naučiš od nekoga ... /…/ Nasilje 
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od policajev. Policaj se ti preprosto zameri.« Emler in Reicher (1995, v Tivadar, 2000) sta 

ugotovila, da ima šola pomembno vlogo na področju razvoja prestopniškega vedenja, saj otrokom 

in mladostnikom nudi prvi dolgotrajen stik s formalno avtoriteto in tako predstavlja osnovo 

za odnos do drugih avtoritet v družbi, s katerimi se posameznik srečuje. Prav tako sta avtorja 

z raziskavo ugotovila, da imajo učenci, ki zaznavajo neenakovredno obravnavo, več možnosti 

za razvoj prestopniških oblik vedenja (prav tam). A. Lampe idr. (2002, v Bučar-Ručman, 2004) še 

dodajajo, da na nasilno vedenje otrok vplivajo tudi splošno neugodno psihosocialno ozračje v šoli 

(velikost šole, veliko število učencev, red v šoli, prisila ali kaznovanje), učiteljeva osebnost (strog, 

popustljiv, nedosleden, nerazumevajoč, nepravičen), prisotnost prevelike storilnostne naravnanosti 

šole, ki spodbuja tekmovalnost in vpliva na občutek neuspešnosti, neugodni odnosi med otroki, ki 

se lahko kažejo v medvrstniškem nasilju, ter nezmožnost gibanja in drugačnega telesnega 

sproščanja (prav tam). 

4. Kako mladostniki vidijo vpliv svoje družinske strukture na pojav prestopniškega vedenja ter 

kako povezujejo pričakovanja staršev, vezana na vlogo, ki jo v družini imajo, s pojavom 

svojega vedenja? 

4.1 Družinska struktura in njen vpliv 

Odgovori mladostnikov in mladostnic na vprašanje, ali struktura družine oz. ločitev staršev vpliva 

na večjo verjetnost, da bo mladostnik začel s prestopniškim vedenjem, so bili deljeni. Nekaj jih je 

na vprašanje podalo pritrdilni odgovor, nekaj pa jih je odgovorilo v skladu s teorijo, da struktura 

družine ni toliko pomembna, kot so pomembni kakovost družinskega funkcioniranja in odnosi 

med člani.  

»Mit, da je popolna (dvostarševska izvorna) družina bolj zdrava od drugih oblik družine, je 

preživet. Pomembna razlika med družinami, ki bolj ali manj dobro funkcionirajo, se ne nanaša 

na vprašanje, kdo tvori družino, temveč na kakovost odnosov in sposobnost adaptacije v družini – 

torej na kakovost procesov v družini, na katere moramo gledati skozi socialni in razvojni kontekst« 

(Poljšak Škraban, 2007, str. 192). Težave morda res ne izhajajo iz razbitih domov, vendar pa 

za enostarševske družine velja, da je kakovost kontrole, ki jo samski starš namenja svojemu otroku 

zaradi samostojne skrbi in prevzemanja odgovornosti zanj, lahko res nekoliko okrnjena. Cookston 

(1999, v Ferić-Šlehan in Bašić, 2007) je ugotovil, da je najmanj nadzora v očetovskih 

enostarševskih družinah, nekoliko več v materinskih enostarševskih družinah, največ pa je kontrole 

nad otrokom v družinah, kjer sta prisotna oba starša (prav tam). 

Anže je prepričan, da ločitev staršev nima vpliva na to, ali bo nek mladostnik nato začel 

s prestopniškim vedenjem ali ne. Povedal je, da na prestopniško vedenje vplivajo drugačni 

dejavniki: »Ne, po mojem ne bi blo, zarad tega, k sej … Zakaj začneš krast? Zato k pač … dobr, 

sej zdej moji starši majo recimo ful denarja, samo prej ga niso mel k zdej, ne?« Tudi Jan meni, da 

ločitev staršev nima takšnega vpliva. Njegovo prepričanje je v skladu s teoretičnim izhodiščem, da 

ni težava v strukturi družine, ampak predvsem v tem, kakšni so odnosi med družinskimi člani. Pravi 

takole: »Odvisno, kaki so starši. Ni pomembno, ali živita skupaj ali ne, ampak kaki oni so.« Tudi 

Erik meni, da ni toliko pomembno, ali sta starša skupaj ali ne, ampak predvsem to, ali starš, ki je 

za otroka odgovoren, zanj prevzema primerno skrb: »Ne. Pač odvisno, kakega starša ma, k mu ga 

sodišče določi. Če starš skrbi zanjga ... če ga ne zapostau tok, pol ne vem, zakaj bi šou u kaznivo 

dejanje.« Tudi Jure meni, da ločitev nima velikega vpliva na morebitno prestopniško vedenje 

pri mladostniku: »Pač … Ma lahko kaki mali vpliv … Drugače pa mislim, da ni nekaj … to vpleteno 

ful.« Ajda je na podlagi svojih izkušenj povedala, da ločitev staršev nima vpliva na to, ali bo nek 
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mladostnik nato začel s prestopniškim vedenjem ali ne, čeprav je na koncu dodala, da na nekatere 

morda to lahko vpliva. Pravi tako: »Ne. To je vse odvisno pač ... Odvisno, kakšen si človek, kako ti 

to (odločitev za prestopniško vedenje) vzameš v sebi. /…/ Sej moji so bli ločeni. Sam zdej so spet 

skup. Zarad mene, k je oči reku, kao da je bolš ... jooj, kako se to reče? Da kao on ... hm, bo mene 

obvladoval, kao ... da če bo žvel z mano, da jst ne bom delala take pizdarije … kar sploh ni res! 

/…/ Ne. Ampak fora pa je, da pr nekaterih tut vpliva.«  

Na drugi strani pa je Luka na podlagi svojih izkušenj prepričan, da je ločitev staršev imela vpliv 

na njegov začetek prestopniškega vedenja, čeprav hkrati meni, da ločitev staršev ni 

najpomembnejši dejavnik tveganja. Pravi tako: »Ja, pri meni je imelo vezo. Zaradi tega ker pač ... 

je prišlo do nasilja v družini nad mano ... So se izživljali nad mano in jst pač nisem mogu bit več 

doma ... So me vrgli iz stanovanja, sem mogu it proč ... Em ... sem spau tudi na ulici ... Ne vem ... 

/…/ Ni glih pomembno ... Sej je vse odvisno tudi od otroka. Pač s kom se človek začne družit, pa 

kaj dela njegova družba.« Gašper meni, da ločitev vpliva na otroka in posledično na njegovo večjo 

verjetnost, da bo začel s prestopniškim vedenjem. Pravi takole: »Ja. Recimo, če gre k mami, ne ... 

Ker mame so malo bolj tak popustljive, a ne? Pač ata je pa bolj trda roka ... Mogoče zarad tega ... 

Ker ata je pač ata ... je moški.« Tudi Žiga je prepričan, da ločitev vpliva, ampak njegovo stališče 

temelji na izhodišču, da se starša ob ločitvi ne moreta sporazumno dogovoriti glede otrokove 

vzgoje. Pravi tako: »Ja, to vpliva, ja. Zato k starši ... oče pa mama se ne morta dogovort neke 

skupne te ... naloge, al pa skupno ... kako bi rekl? Skupno vzgojo. Ne morejo prit do neke skupne 

vzgoje, ne ... In to lahk kar dost vpliva na otroka.« Paulina je prepričana, da ločitev vpliva, vendar 

iz drugačnega razloga. Prepričana je, da bi v njenem primeru ločitev staršev prispevala k boljšim 

odnosom med člani. Slabi odnosi v družini pa imajo velik vpliv na otrokovo neprimerno vedenje. 

Paulina je povedala: »Moja familja bi bla dosti boljša, če bi bla starša ločena. Ker pač če ne gre, 

ne gre. Se morta starša ločit. V tem primeru, ko pa nam ni šlo ... ko njima ni šlo, tud družina ni 

funkcionirala ... Pač, če se starši ne razumejo, itak ne more pol ... mali otrok je na primer ... 

v mojem primeru, ko sem bla ful mala, ko sem bla pet let stara, sem mogla dretje poslušat. Ja, itak, 

vpliva to. /…/ [N]ajpomembnejša je ... tisto ... da imaš dobro vez v družini in da se dobro vzdušje 

že takrat naredi. Če je mirno vzdušje, bo tudi otrok bolj mirn.« Tudi Rok meni, da ločitev starša 

vpliva na otroka in na njegov začetek neprimernega vedenja, ne ve pa, zakaj bi to lahko bilo 

pomembno. Na moje vprašanje, ali je ločitev njegovih staršev vplivala na njegovo prestopniško 

vedenje, je odgovoril: »Ja, ja, po mojem.« M: »Zakaj?« R: »Ne vem, tko … Po mojem, če bi bla 

skupi, bi blo drugač.«  

Tudi Evelin je na moje vprašanje, ali ločitev vpliva, odgovorila s pritrdilnim odgovorom, 

v pojasnilu pa je izpostavila, da bolj kot v sami ločitvi vidi problem predvsem v posledični 

odsotnosti očeta in njegove vzgoje. Pravi tako: »Na nek način, ja. /…/ Emmm, bolj je problem 

v tem, ker nikoli nism imela moške roke, a ne? Pač, očetovske … ljubezni in vzgoje, a ne? Pač mela 

sem sicer očime, a ne? Ma to ni blo to, a ne? Pač, itak nisem bla hčerka in … Ja, pač zaradi tega 

se mi zdi, ker nisem imela pač očetovske vzgoje … da zaradi tega.« Odsotnost očeta kot morebitni 

dejavnik tveganja je izpostavil tudi Gašper, ki je na moje vprašanje, ali meni, da je odsotnost očeta 

pri otrokovi vzgoji kako povezana z morebitno možnostjo za prestopniško vedenje, odgovoril: »Ja, 

potem pa še bolj ga lahko pokvari.« 

Perko (2008) izpostavlja pomembnost očetove vloge za vzgojo otroka. Oče prek svoje moči, ki mu 

jo nudi naravna vloga, postavlja pravila, zahteve in omejitve otroku. Omenjena pravila, zahteve in 

omejitve predstavljajo otroku vstop v zunanji svet in mu omogočajo preživetje tako znotraj družine 

kot tudi zunaj nje. Zoja (1999, v Perko, 2008) poudarja, da pride ob manjkajoči očetovski figuri 
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do pomanjkanja vertikalne avtoritete, kar pripelje do tega, da pri mladostniku prevlada identiteta 

horde. Tak mladostnik bo svojo lastno in zaradi pomanjkanja vertikalne avtoritete šibko identiteto 

nadomestil z identiteto »klape«, ki ga sprejme medse (prav tam). To se najpogosteje kaže v obliki 

njegove slabše sposobnosti razlikovanja med primernimi in neprimernimi lastnostmi vrstnikov, 

na podlagi katerih se nato oblikuje mladostnikova identifikacija (Perko, 2008).  

Za boljši vpogled v način razmišljanja intervjuvanih mladostnikov sem jim postavila vprašanje, 

kdo sestavlja njihovo družino. Trije intervjuvani mladostniki so odgovorili, da so starši ločeni, 

živijo z mamo in očimom, vendar s svojim pravim očetom vzdržujejo stik. Trije so odgovorili, da 

so starši ločeni, živijo z mamo in očimom, nimajo pa stika s svojim pravim očetom. Trije so 

odgovorili, da starši niso ločeni in živijo s svojo mamo in svojim očetom. Dva sta povedala, da 

živita z mamo, njun pravi oče pa je pokojni. En mladostnik je povedal, da živi z očetom, svoje 

mame pa ni videl že 15 let, saj sta se starša, ko je bil sam star tri leta, ločila in je mama ostala 

v drugi državi.  

4.2 Pomen mladostnikove vloge v družini in pričakovanja, vezana na to vlogo 

Intervjuvance sem vprašala, kaj menijo o vplivu vloge, ki jo ima mladostnik v svoji družini, 

o pričakovanjih, ki so na to vlogo vezana, in ali po njihovem mnenju obstaja povezava med obema 

omenjenima dejavnikoma in verjetnostjo za pojav prestopniškega vedenja. Odgovarjali so zelo 

različno, večina odgovorov pa se je navezovala na zadolžitve v skupnem gospodinjstvu in 

na zadolžitve v povezavi s šolo. 

Erik je povedal, da se mu zdijo zadolžitve, povezane z gospodinjstvom, zelo pomembne 

za otrokovo samostojnost, ne vidi pa velike povezave s prestopniškim vedenjem: »To je 

pomembno, logično. Nauči se še neki zase, za lajf ... Da ne bo vedno žena al pa kdo drug 

posprauljal, al pa kuhal ... Da zna sam.« M: »Misliš, da ima tak otrok manj možnosti, da bo šel 

u kazniva dejanja?« E: »Uuuu, ma prou čist, čist mal manjša možnost ... Hahaha.« Tudi Gašper 

meni podobno: »Ja, da se navadiš. Ker enkrat pač ne boš imel staršev, pa to ... Sam boš skrbel 

za sebe.« Na moje vprašanje, ali zadolžitve doma vplivajo na manjšo verjetnost za prestopniško 

vedenje pri mladostniku, pa je odgovoril z: »Ne.« Da med zadolžitvami doma in verjetnostjo 

za prestopniško vedenje ni povezave, meni tudi Jan: »Ne. Pač nič novega se ne bo naučil, ne ... Če 

mu pač ne bojo dali možnosti ... Ampak celo življenje se učiš, ne? Tak da bi bil še vedno čas.« Tudi 

Jure je podobnega mnenja: »Eeee, pač … To, če ima kako vlogo v družini, mislim, da nima čist nič 

s tem, al bo šou v kazniva dejanja al ne.«  

Z vidika učenja za samostojno življenje se zadolžitve doma zdijo pomembne tudi Žigi. Prav tako 

meni, da ga zaposlitev, ki jo otrok ima v svoji družini, zamoti: »Jaa, to itak. Da se tut malo zamoti, 

a ne ... Pa da se nauči neke osnove ...« Tudi Paulina je prepričana, da zadolžitve, ki jih naložijo 

starši, otroka zamotijo, da ta potem ne misli na stvari, ki zanj niso primerne, in ima tako manj 

možnosti, da začne z neprimernim vedenjem: »Manj časa ima. Bolj kot je zaseden, manj misli 

na bedarije. Pa, ja, vpliva. Moja starša sta ... pač ko sem bla mala, mi nikol nista rekla, da morem 

kaj naredit, ne? Pol ko sem bla že velika, sta mi rekla, da zdaj bi pa lahko kaj naredla. Pa mi je 

blo tak ... ›Dej, če mi nikol niso, kaj bom zdaj, ko sem stara že?‹« 

Pri vprašanju o pričakovanjih nihče ni podal jasnega odgovora. Večinoma so navajali pričakovanja, 

ki so jih zaznali pri svojih starših, in pri vseh so se ta nanašala na šolo, pomoč v gospodinjstvu in 

pri nekaterih primerih tudi na opustitev drog in neprimernega vedenja. Nihče ni podal jasnega 
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odgovora na vprašanje, ali obstaja morebitna povezava med pričakovanji, ki jih starši imajo 

do svojega otroka, in njegovim morebitnim prestopniškim vedenjem. Na moje vprašanje, ali 

prevelika pričakovanja, ki jih starši imajo do svojega otroka, večajo verjetnost za njegovo 

prestopniško vedenje, je odgovorila le Ajda. Ajdino prepričanje temelji na predpostavki, da vsak 

starš pozna svojega otroka in je zato v skladu s tem tudi njegovo pričakovanje, ki ga ima do svojega 

otroka. Iz odgovora je razvidno, da se ne zaveda, da obstajajo tudi starši, ki imajo do svojih otrok 

nerealna pričakovanja. Ajda je na moje vprašanje odgovorila: »Zakaj bi, sej vsak starš pozna 

svojega otroka ... zakaj bi rabu on neki več dajat, če otrok ne more? Hm, če otrok ne more dat neki 

več ... otrok bo zase naredu, kolkor bo lahk. Oni bojo itak umrl pol, on bo živel sam. Vsak človek 

si sam sebi dela življenje ... al pa da ga ma že narjen. Moreš se sam znajt u lajfu, noben ti ne bo 

pomagu.« 

3.4.5 Predlogi in nasveti za delo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami 
Vedenjske motnje so rezultat vpliva več dejavnikov in zato je nujno, da v učinkovito obravnavo 

za reševanje težav zajamemo čim več pomembnih dejavnikov, ki te težave omogočajo. To pomeni, 

da moramo upoštevati vsa področja, v katera je otrok ali mladostnik vključen. Sem sodijo družina 

(starši in njihove vzgojne strategije), šola, vrstniki, interesne dejavnosti itd. Najoptimalnejše je, da 

se v obravnavo aktivno vključijo vsi glavni predstavniki omenjenih področij, kar pa je zelo 

velikokrat nemogoče. Zaradi tega velja delo z otroki in mladostniki, ki se soočajo s težavnim 

vedenjem, kot zelo težko in pogosto neuspešno. Zelo velikokrat se zatakne ravno pri družini, saj se 

starši in tudi mladostnik srečujejo s pomanjkanjem motivacije za spremembo zaradi pojavljajočih 

se občutkov odpora, jeze in strahu. Družina je namreč tisto okolje, ki težave oziroma motnjo, 

s katero se otrok sooča, najbolj utrjuje, in sicer zaradi intenzivnosti odnosov, v katere je otrok vpet, 

in izpostavljenosti sistemski dinamiki od njegovega rojstva. Uspešna obravnava temelji 

na doseženi pripravljenosti staršev, da začnejo delovati kot zunanji pospeševalci odpravljanja 

motnje, saj otrok sam po sebi nima ne notranjega pritiska ne notranje želje po spremembi. Proces 

spreminjanja se udejanja v oblikovanju jasne strukture dneva, oblikovanju reda in pravil, delitvi 

družinskih obveznosti ter oblikovanju jasnih in doslednih posledic ob kršenju dogovorov. Pri tem 

je nujno, da starši sprevidijo, da morajo za izboljšanje otrokovega vedenja spremeniti tudi svoje 

vedenjske vzorce, kar v večini primerov predstavlja odločilen in zato hkrati tudi najtežji korak 

v procesu (Svetin Jakopič, 2005).  

Bečaj (2003) pojasnjuje, zakaj je delo z otroki in mladostniki, ki imajo težave na področju 

čustvovanja in vedenja, tako težko. Pravi, da za spremembo na bolje ne zadostujeta zgolj »ljubezen 

in razumevanje«, čeprav sta predpogoj za učinkovito delo, ampak so s strani odraslega nujno 

potrebni tudi njegova trdnost, zahtevnost, omejevanje in hkrati pripravljenost mladostniku stati 

ob strani v težkih situacijah, polnih padcev in razočaranj, ki se jim na poti do boljšega življenja in 

družbenega funkcioniranja ne more izogniti (prav tam). Od staršev, ki se tudi sami borijo s svojimi 

težavami ali pa so pri vzgoji svojih otrok že zdavnaj obupali, pa je to žal marsikdaj težko 

pričakovati. 

M. Ferić-Šlehan in J. Bašić (2007) ponujata nekaj konkretnih strategij, ki lahko služijo staršem 

v pomoč pri vzgoji in prek katerih lahko krepijo varovalne dejavnike v razvoju svojega otroka tako 

v preventivne kot tudi kurativne namene. Te so:  

 »pozorno poslušanje mladostnikov (kar ne pomeni svetovati in biti po vsej sili korekten 

v nekaterih situacijah, temveč biti odprt, vztrajati v pogovorih in si za pogovor vzeti čas); 

 poiskati pravi trenutek za pogovor in odziv (včasih je dovolj le sekunda); 
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 se pogovarjati o vrednotah in etičnosti ravnanj (kaj je prav in kaj ne); 

 se usmeriti na najbolj pomembno (ne pa na vse ostalo, le na najbolj pomembno ne); 

 sprejeti, da smo kot starši občasno pri otrocih nepopularni (vztrajati v strogosti, ko in če je to 

treba, in ne doživeti otrokovega ›upora‹ osebno); 

 izogibati se prepirom; 

 spoštovati otroka; 

 mu omogočiti, da se uči iz izkušenj; 

 podpirati vključevanje mladih v aktivnosti, kjer bodo razvijali svoje kompetence in pri tem 

uživali« (Ferić-Šlehan in Bašić, 2007, str. 186). 

 

F. Walsh (1993, v Poljšak Škraban, 2007) izpostavi pomembne procese, ki po njenem mnenju 

prispevajo k zdravemu funkcioniranju družine. Ti so: 

 Povezanost družine in zavezanost članov družine k skrbi in vzajemni podpori med samimi sabo, 

 spoštovanje individualnih razlik, avtonomije in potreb posameznikov ter vzgajanje razvoja 

dobrega počutja vseh družinskih članov, 

 vzajemno spoštljiv odnos, podpora ter enakomerna delitev moči in odgovornosti med starši, 

 vzgoja in skrb, zaščita in socializacija otrok ter skrb za druge ranljive člane družine, ki temeljijo 

na učinkovitem vodenju in avtoriteti staršev, 

 organizacijska stabilnost, za katero so značilne jasnost, konsistentnost in predvidljivost 

v vzorcih interakcije, 

 prilagodljivost, ki se kaže v prožnosti zadovoljevanja notranjih in zunanjih potreb 

po spremembi, učinkovitem spoprijemanju s stresom in težavami, ki izhajajo iz stresa, ter 

obvladovanju sprememb in izzivov, ki jih prinašajo prehodi v različna življenjska obdobja, 

 odprta komunikacija, za katero so značilne jasnost v pravilih in pričakovanjih, prijetna 

interakcija ter široka paleta izražanja čustev in empatičnih odgovorov, 

 sposobnost učinkovitega reševanja problemov in konfliktov, 

 sistem vrednot, ki omogoča vzajemno zaupanje, obvladovanje problemov in povezanost 

s preteklimi in prihodnjimi generacijami, etične vrednote in zavzemanje za širšo skupnost, ter 

 dostopnost primernih ekonomskih virov za zadovoljitev temeljne varnosti in psihosocialna 

podpora razširjene družine, mreže prijateljev ter skupnosti in večjih socialnih sistemov (prav 

tam). 

Metljak, A. Kobolt in Š. Potočnik (2010) poudarjajo, da čim bolj bomo razumeli posameznikov 

razvoj in odnose, ki jih je ta vzpostavljal in jih v svojem življenju še vedno vzpostavlja, tem bolj 

bomo razumeli tudi vzroke in naravo njegovih čustvenih, vedenjskih in socialnih težav, s katerimi 

se sooča (prav tam). Zato v nadaljevanju predstavljam predloge, ki sem jih oblikovala na podlagi 

mnenj in prepričanj intervjuvanih mladostnikov in mladostnic in bodo morda v oporo in pomoč 

marsikateremu staršu, vzgojitelju ali pa kateremu drugemu strokovnjaku, ki se srečuje z otroki in 

mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Zbrani predlogi nosijo posebno vrednost, saj 

prihajajo od mladostnikov in mladostnic, ki so se zaradi različnih družinskih in tudi drugih 

dejavnikov znašli v situacijah, v katerih so se odločili za oblike vedenja, ki jih družba označuje kot 

manj oziroma povsem neustrezne. Predlogi in nasveti so oblikovani na podlagi stališč in prepričanj, 

ki izhajajo iz rezultatov intervjujev mladostnikov in mladostnic, in zato upoštevajo življenjski 

položaj in izkušnje oseb, ki so se z izpostavljeno problematiko srečale neposredno, »iz prve bojne 

linije«.  
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 Pomen vzgoje in vzgojnih strategij 

Intervjuvani mladostniki in mladostnice pravijo, da so vzgoja in vzgojne strategije staršev za razvoj 

otroka najpomembnejši dejavnik oziroma vsaj eden izmed najpomembnejših dejavnikov, še 

posebej v najzgodnejših letih otroka. Določenih stvari, kot so, kaj je prav in kaj narobe, se 

po mnenju intervjuvanih mladostnikov in mladostnic otrok lahko nauči samo v interakciji s starši. 

Pri tem mladostniki in mladostnice izpostavljajo, da je zelo pomembno, da starš najde takšen način 

vzgoje, ki njegovemu otroku najbolj ustreza. Kot prav tako pomembno pa izpostavljajo to, da je 

v svoji vzgoji trden, neomajen in dosleden, saj popuščanje pripelje do razvajenosti. Pri tem je 

nujno, da ima otrok nekaj svobode, da se lahko razvija in uči tudi ob drugih ljudeh, s katerimi se 

srečuje.    

 Pomen kontrole s strani staršev 

Pri vprašanju kontrole so se prepričanja mladostnikov precej razlikovala. Tisti, ki menijo, da 

kontrola ni prava rešitev za preprečevanje prestopniškega vedenja, obsojajo predvsem kontrolo, ki 

otroka omejuje, kar bi lahko enačili s psihološko kontrolo, ki jo odsvetujejo tudi strokovnjaki. Tisti 

mladostniki in mladostnice, ki v kontroli vidijo varovalni dejavnik, poudarjajo, da morajo biti starši 

otroku na voljo oziroma da so doma takrat, ko je doma tudi otrok, saj imajo tako boljši pregled 

nad otrokovim dnevom, dolžnostmi in njegovimi izhodi. Kot pomembno izpostavljajo tudi to, da 

starši »izvajajo« kontrolo prek pogovora in kršitve kaznujejo s prepovedjo izhodov, z odvzemom 

telefona ali katerega podobnega privilegija, pri tem pa ne izvajajo nikakršnih nasilnih oblik 

kaznovanja. Nujno je, da starši vzpostavijo primerno kontrolo otrokovega vedenja, njegovih 

izhodov in prijateljev, s katerimi se druži, že od otrokovih najzgodnejših let in jo v nadaljevanju 

tudi ohranjajo, saj jo je pozneje zelo težko na novo vzpostaviti. 

 Pomen pravil 

Pravila skupnega življenja in bivanja so po prepričanjih večine mladostnikov pomembna zato, da 

se otrok nauči določenih spretnosti in da pridobi delovne navade, ki so nujne za kakovost njegovega 

samostojnega življenja. Kot zelo pomembno pa dodajajo tudi to, da se skupnih pravil držita obe 

strani – tako otroci kot tudi starši. 

 Pomen podpore vedenja 

Intervjuvani mladostniki in mladostnice menijo, da je podpora vedenja v obliki pohval, objemov, 

privilegijev in tudi nagrad zelo pomembna, saj starši otroku tako sporočajo, da je njegovo vedenje 

pravilno. Pomembno je tudi zato, da otrok dobi potrditev in priznanje za trud, ki ga je vložil 

v določeno aktivnost, čeprav rezultat morda ni bil tak, kot ga je pričakoval. Poleg tega mladostniki 

in mladostnice dodajajo, da je podpora vedenja pomembna tudi zato, da otrok razvije svojo 

samozavest, se doma dobro počuti, dobi občutek, da je ljubljen in varen, okrepi strast do aktivnosti 

in dobi zagon za prihodnje izzive ter se tako odmakne od vedenj, ki niso pohvaljena. Pohvale so 

dobrodošle tudi od drugih ljudi, kot so učitelji, prijatelji, starši prijateljev, itd. Pri ustrezni podpori 

vedenja izpostavljajo še to, da je ta v večini primerov izražena z besedami in ne prek materialnih 

nagrad, sicer lahko otrok hitro postane razvajen.  

 Pomen meja, vzrok neupoštevanja avtoritet in pomen popustljivosti staršev 
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Intervjuvani mladostniki in mladostnice vidijo postavljanje mej in omejitev otroku kot eno 

izmed najpomembnejših vzgojnih aktivnosti, saj ključno vpliva na otrokov razvoj, njegovo 

sklepanje socialnih stikov in življenjsko uspešnost. Postavljanje mej po mnenju intervjuvanih 

predstavlja komunikacijo med starši in otrokom, v kateri starši otroku pojasnjujejo, kaj je prav in 

kaj ne. V nasprotnem primeru se otrok hitro nauči, da lahko počne vse, kar si zaželi. Intervjuvani 

mladostniki in mladostnice še dodajajo, da postavljanje mej s strani staršev vpliva tudi na otrokov 

odnos do avtoritet, ki jih srečuje pozneje v življenju. Upoštevanje besed staršev je temelj 

za spoštljiv odnos tako do avtoritet kot tudi do drugih ljudi. Odnosa do drugih ljudi se otrok nauči 

tudi iz posnemanja vedenja svojih staršev, zato je nujno, da starši najprej ozavestijo svoje vedenje 

in ga spremenijo, če je to potrebno. Pri tem intervjuvani pripisujejo velik pomen vztrajnosti in 

doslednosti staršev, sicer otrok lahko zelo hitro ugotovi, kakšno vedenje bo spodbudilo 

popustljivost staršev in tako osvojitev cilja, ki si ga s tem prizadeva doseči. Vse to pa vpliva 

na slabšo opremljenost otroka za družbeno življenje.  

 Način kaznovanja in discipliniranja 

Mnenja mladostnikov in mladostnic o načinih kaznovanja in discipliniranja so se precej 

razlikovala, saj so nekateri podpirali nasilne oblike kaznovanja, drugi pa so jih strogo obsojali. Ker 

raziskave kažejo, da nasilne oblike kaznovanja in discipliniranja škodijo otroku in njegovemu 

razvoju, se predlogi te točke navezujejo samo na nenasilne oblike discipliniranja. Tisti mladostniki, 

ki zagovarjajo nasilne oblike kaznovanja, te vidijo predvsem kot način vzpostavljanja večje 

avtoritete do otroka, kar pa lahko dosežemo tudi na nenasilen način.  

Oblike kaznovanja in discipliniranja, ki jih zagovarjajo tisti mladostniki, ki nasilnih oblik ne 

priznavajo, so: pogovor, odvzem določenih privilegijev in prepoved izhodov. 

 Neprimerna vloga staršev 

Prijateljski odnos starša in mladostnika je na račun pomanjkljive kritike neprimernega vedenja, 

odsotnosti postavljanja mej in določanja zahtev ter prenašanja odgovornosti z besedami »Delaj, 

kar želiš, saj je tvoje življenje« škodljiv za mladostnika in njegov razvoj. Ta problem prepoznavajo 

tudi intervjuvani mladostniki in mladostnice. Na podlagi informacij, ki sem jih dobila 

od udeležencev intervjuja, in vpogleda v njihov način razmišljanja, lahko povzamem, da je strah 

staršev, da se bodo otroku zamerili, odveč, saj je za mladostnikovo doseganje samostojnosti in 

oblikovanje njegovega sistema družbenih vrednot nujno obdobje, v katerem starši niso najbolj 

priljubljene osebe, s katerimi se otrok srečuje. Intervjuvani mladostniki in mladostnice prav tako 

prepoznavajo nevarnost okoliščin, v katerih mora mladostnik nase prevzemati skrb za svoje starše 

ali sorojence, zato je v takšnih primerih nujno potrebna tudi pomoč drugih oseb ali pa zunanjih 

institucij, ki bodo mladostnika razbremenile bremena, ki mu ne pripada. To so v intervjujih 

na podlagi svojih izkušenj izpostavili tudi mladostniki in mladostnice sami. 

 Pomen odnosov doma 

Mladostniki in mladostnice potrjujejo pomen dobrih odnosov doma, saj se tudi njim zdi, da so 

dobri družinski odnosi pomemben varovalni dejavnik razvoja otroka. Prepričani so, da so od teh 

odvisni splošno družinsko vzdušje, otrokovo počutje doma in nato njegova želja po zadrževanju 

doma, njegova odpornost na negativne vplive in neprijetne dogodke, občutje povezanosti 

z družinskimi člani in občutka ljubljenosti in varnosti. 
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 Pomen podpore 

Intervjuvani mladostniki in mladostnice menijo, da je podpora, ki jo otrok ali mladostnik v družini 

prejema, zelo pomembna z vidika priložnosti, da lahko otrok nekomu zaupa svoje težave in jih 

s pomočjo njemu pomembnih oseb tudi rešuje. Če podpore s strani svojih staršev nima, jo išče 

drugje, kar ga lahko spodbudi v situacije, kjer podporo in način reševanja težav najde v vedenjih, 

ki niso primerna. Mladostniki in mladostnice še dodajajo, da se na podlagi podpore, ki jo je 

mladostnik deležen s strani svojih staršev, vzpostavljata tudi medsebojno zaupanje in občutek 

varnosti v družini.  

 Pomen sodelovanja staršev 

Intervjuvanim mladostnikom in mladostnicam se zdi sodelovanje med starši pri vzgojnih 

vprašanjih nujno zato, da se porajajoče težave lažje in učinkoviteje rešujejo in da pri tem ne vplivajo 

negativno na otrokov razvoj. Predvsem z vidika trdnosti in enotnosti pri vzgoji otrok je 

po njihovem mnenju pomembno, da starša med seboj sodelujeta, saj otrok tako spozna, da mislita 

resno, in situacije ne poskuša obrniti sebi v prid. Sodelovanje, ki ga otrok vidi doma, je dober zgled, 

prek katerega se tudi sam uči primernega socialnega delovanja. 

 Pomen težav z alkoholom ali drogami pri starših 

Po prepričanjih intervjuvanih mladostnikov in mladostnic težave z odvisnostjo pri starših usodno 

vplivajo na otroka in njegov razvoj. Kažejo se v obliki zanemarjanja otroka in njegovih potreb, 

slabše ali celo odsotne kontrole otroka in njegovega vedenja, otrokovega strahu 

pred nepredvidljivim vedenjem starša in njegovimi pogostimi nasilnimi izbruhi, hujših težav 

v duševnem zdravju, kot so depresija, samopoškodovalno vedenje, samomor, v socialnem učenju, 

kjer otrok prek opazovanja začne posnemati vedenje staršev in v njihovih neprimernih vedenjskih 

oblikah prepoznavati možne načine reševanja stisk. Vse to, po mnenju intervjuvanih, prispeva 

k večjim možnostim mladostnika za neuspešno in manj kakovostno življenje.  

 Pomen težav v duševnem zdravju pri starših 

Intervjuvani menijo, da so mladostniki, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju staršev, zelo 

obremenjeni, saj v številnih situacijah nase prevzemajo skrb za svoje starše, poleg tega pa živijo 

v stalnem strahu pred njihovim nestabilnim počutjem, v nekaterih primerih pa tudi v strahu 

pred njihovimi nepredvidljivimi reakcijami. Nekateri intervjuvani mladostniki in mladostnice so 

izpostavili tudi pomen nujno potrebne pomoči s strani drugih ljudi oziroma zunanjih institucij, ki 

prevzamejo skrb za starše in tako omogočijo mladostniku, da svojo energijo in pozornost v čim 

večji meri usmeri v svoje odraščanje.  

 Pomen in vpliv komunikacije 

Večina intervjuvanih mladostnikov in mladostnic je izpostavila pomen komunikacije v družini kot 

enega izmed najpomembnejših varovalnih dejavnikov, saj se na podlagi tega oblikujejo otrokov 

način razmišljanja, njegov vrednostni sistem in ustrezen način soočanja ter reševanja razvojnih in 

drugih težav. Intervjuvani mladostniki in mladostnice so povedali, da dobra komunikacija v družini 

prispeva k skupnemu reševanju težav, k dobrim medsebojnim odnosom in k učenju, kaj se sme in 

česa ne. Odprta komunikacija med drugim omogoča tudi sprostitev negativnih občutkov, ki se 

naberejo v trenutkih sporov in nestrinjanja, na pravilen način. 
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 Strah pred razočaranjem staršev kot morebitni varovalni dejavnik pred prestopniškim vedenjem 

Odgovori na to vprašanju so bili zelo raznoliki. Nekaj intervjuvanih mladostnikov in mladostnic je 

izpostavilo, da sram in strah ob soočenju s starši predstavljata nekakšen varovalni dejavnik 

pred odločitvijo za kaznivo dejanje, čeprav so nekateri tudi priznali, da sami omenjenih čustev 

takrat niso občutili, medtem ko bi danes, kot izpostavljajo, ravnali drugače. Nekaj intervjuvanih 

mladostnikov pa je povedalo, da je odločitev vsakega posameznika za kaznivo dejanje tista, ki 

premaga strah pred razočaranjem staršev. Ta odločitev pa temelji ali na zavestni želji po izvajanju 

kaznivih dejanj ali pa na nujnosti teh dejanj zaradi zagotavljanja lastnega preživetja.  

 Pomen varnosti 

Odgovori na vprašanje, ali občutek varnosti v družini deluje kot varovalni dejavnik pred razvojem 

mladostnikovega prestopniškega vedenja, so bili deljeni. Nekateri mladostniki so bili prepričani, 

da občutek varnosti nima nikakršnega vpliva na odločitev za prestopniško vedenje, drugi občutku 

varnosti ne pripisujejo tako velike pomembnosti, tretji pa menijo, da gre za zelo pomemben 

varovalni dejavnik, ki preprečuje razvoj prestopniškega vedenja. Intervjuvani mladostniki in 

mladostnice, ki pripisujejo dejavniku občutka varnosti velik pomen, to utemeljujejo z vidikom, da 

je otrok rad doma in da se tam dobro počuti, kar omogoča, da se doma, ob svojih starših, tudi več 

zadržuje.  

 Pomen preživljanja časa s starši 

Mladostnice in mladostniki pravijo, da je kakovostno preživljanje časa s starši v obliki 

neposrednega druženja z njimi pomembno zaradi razvoja občutkov pripadnosti, topline družinskih 

odnosov, ljubljenosti in varnosti, ki jih za svoj razvoj potrebuje vsak otrok. 

 Učenje z opazovanjem in posnemanjem 

Intervjuvani mladostniki in mladostnice pripisujejo učenju z opazovanjem in posnemanjem 

poseben pomen, saj se zavedajo, da starši svojemu otroku predstavljajo zgled, od katerega se otrok 

uči od začetka svojega življenja. Intervjuvani mladostniki in mladostnice pojasnjujejo, da otrok 

prek opazovanja vedenja in razmišljanja svojih staršev prevzema njihove vzorce, ki sčasoma 

postanejo tudi del njegove osebnosti, saj jih, glede na to, da prihajajo od njemu najpomembnejših 

oseb, dojema kot edine pravilne. Vsak otrok je edinstven posameznik s svojimi značilnostmi, 

sposobnostmi in prepričanji, vendar so ta v zelo veliki meri pod vplivom prvotnih izkušenj, ki jih 

otrok dobi od svojih staršev. Intervjuvani še dodajajo, da dobi otrok, če se starši poslužujejo 

določenih vedenjskih vzorcev, ki jim predstavljajo bodisi način reševanja stisk bodisi način 

preživetja, s tem izkušnjo, da je to nekaj, kar je dovoljeno tudi njemu in prav tako zanj tudi dobro.   

 Družinska struktura in njen vpliv 

Mladostnikom in mladostnicam se v večini primerov zdi, da ločitev kot taka ne predstavlja 

močnega dejavnika tveganja za razvoj neprimernih oblik vedenja pri otroku, če se ohranijo 

razmeroma dobri odnosi med starši in njihovo medsebojno sodelovanje pri vzgoji ter če otrok še 

naprej ohranja stik s staršem, ki je družino zapustil. Intervjuvani mladostniki in mladostnice so 

poudarili, da sta pomembna predvsem kakovost odnosov med starši po ločitvi in ustrezno 

prevzemanje skrbi za otroka. Mnenja tistih intervjuvanih mladostnikov, ki so trdili, da ločitev lahko 

vpliva na pojav in razvoj prestopniškega vedenja pri mladostniku, temeljijo na problematiki 
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zmanjšane kakovosti in količine kontrole, ki jo ima po ločitvi posamezni starš nad otrokom, 

na problematiki pomanjkljivega sodelovanja staršev pri vzgoji njihovega otroka ali na tem, da 

starši, ki kljub nekompatibilnosti vztrajajo skupaj, prek sporov vnašajo v družino slabo počutje in 

konfliktnost. Intervjuvani mladostniki in mladostnice še dodajajo, da večjo možnost za slabši izhod 

otrokovega razvoja predstavlja tudi odsotnost očeta oziroma odsotnost očetovske figure, saj je oče 

tisti, ki postavlja pravila. Narava mamine vloge je naravnana bolj skrbstveno in negovalno, kar 

lahko ob odsotnosti očeta izvabi njeno popustljivost.  

 Pomen mladostnikove vloge v družini in pričakovanja, vezana na to vlogo 

Vloga mladostnika v družini in pričakovanja, ki so vezana na to vlogo, se na podlagi odgovorov 

intervjuvanih navezujejo večinoma na opravila skupnega gospodinjstva in šolske obveznosti. 

Na podlagi tega mladostniki in mladostnice izpostavljajo pomen pomoči pri gospodinjskih 

opravilih, prek katerih se otrok nauči samostojne skrbi zase. Prek opravljanja skupnih 

gospodinjskih opravil se mladostnik tudi zamoti in posledično preživi več časa doma, kar prav 

tako, po mnenju mladostnikov, lahko predstavlja varovalni dejavnik. 

<><><><><><><><> 
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4 SKLEP 

V magistrskem delu sem raziskovala vpliv družine na pojav in razvoj mladoletniškega 

prestopniškega vedenja. Osredotočila sem se na vzgojne in družinske dejavnike, kot so primernost 

vzgoje in vzgojnih strategij staršev, kakovost medsebojnih odnosov med družinskimi člani, moč in 

vrsta navezanosti med otrokom in starši, količina in kakovost komunikacije v družini, socialno 

učenje prek opazovanja in posnemanja vedenja staršev, vrsta družinske strukture, mladostnikova 

vloga v družini in pričakovanja, ki so na to vlogo vezana. M. Tomori (2000) pravi, da je družina 

eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na nastanek in razvoj vedenjskih motenj. Družina 

s svojo dinamiko vpliva na osebnostni razvoj otrok in na vedenje vseh članov. Pravi, da velja tudi 

obraten proces. In sicer, da vsak član družine po svoje oblikuje in usmerja družinske odnose in 

dogajanja, ki se kažejo v širšem socialnem prostoru, torej zunaj družinskih meja. Dodaja še, da se 

vedenjske motnje pogosto povezujejo z disfunkcionalnostjo družine ob prisotnosti drugih 

dejavnikov tveganja, kot so neugodna otrokova konstitucija ter splošna, ekonomska in kulturna 

prikrajšanost okolja, v katerem družina živi (prav tam).  

Ker tudi sama menim, da so glavni izvorni dejavniki prestopniškega vedenja pri mladostnikih 

v družini, sem se v svojem magistrskem delu osredotočila predvsem na raziskovanje teh, čeprav 

niso edini dejavniki, ki so za razvoj takšnega odklonskega vedenja zaslužni. Na podlagi dveh 

izmed glavnih socialnopedagoških načel, ki sta izhajanje iz uporabnikovega življenjskega prostora, 

iz njegovih izkušenj in značilnosti ter spodbujanje uporabnikove aktivne vloge v procesu pomoči 

in podpore oz. njegovega osebnega razvoja in rasti, sem empirični del magistrskega dela osnovala 

na pridobivanju pogledov, stališč, mnenj in prepričanj mladostnikov in mladostnic, ki imajo 

oziroma so imeli neposredno izkušnjo prestopniškega vedenja in imajo zato zaradi svojih izkušenj 

najboljši vpogled v problematiko mladoletniškega prestopniškega vedenja.  

Na podlagi prebrane literature in analize intervjujev z mladostniki in mladostnicami, ki jim je bil 

izrečen ukrep oddaje v vzgojni zavod ali prevzgojni dom zaradi storjenih kaznivih dejanj, lahko 

sklenem, da so vzgojne strategije, kot so starševska kontrola otroka, njegovega vedenja, vrstnikov, 

s katerimi se druži, in njegovih poti, na katere zahaja, dosledno postavljanje in upoštevanje pravil 

skupnega življenja, izražanje ljubezni, podpora primernega vedenja, postavljanje trdnih in jasnih 

mej ter ustrezen način kaznovanja, zelo pomembni varovalni dejavniki znotraj procesa vzgoje 

otroka. K. Kompan Erzan (2006b) namreč pravi, da starševske strategije regulacije otrokovega 

vedenja, kar poimenujemo vzgoja, postanejo glavni vir otrokovega stika s samim seboj. Če starši 

svojega otroka vzgajajo z udarci in ne z besedami in telesnim stikom v obliki prijema za roko, 

umika, itd., bodo za zmeraj osiromašili njegovo sposobnost za razumevanje lastnega vedenja. 

Vzgoja prek udarcev je vzgoja prek bolečine, strahu in poniževanja in ne prispeva k otrokovemu 

razumevanju svojega vedenja ter njegovemu učenju regulacije emocij (prav tam).  

Skozi celotno raziskovanje in oblikovanje magistrskega dela sem ugotovila, da na mladostnikovo 

družbeno sprejemljivo vedenje in njegovo ustrezno prepoznavanje in izražanje čustev zelo močno 

vplivajo tudi varni, topli in ljubeči medsebojni odnosi med družinskimi člani, odprta, konstruktivna 

in ljubeča komunikacija ter na začetku otrokovega življenja vzpostavljena varna oblika navezanosti 

med otrokom in mamo. To je namreč temelj za otrokov nadaljnji odnos do samega sebe in tudi 

do drugih ljudi. Perko (2008) pravi, da se varna oblika navezanosti odraža v otrokovi psihični 

trdnosti in sposobnosti prepoznavanja nevarnosti v družbenem življenju, medtem ko se ne-varna 

navezanost kaže v razvoju psihopatologije. E. Grotberg (2005, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) 
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potrjuje, da je primarno družinsko okolje zelo pomembno, saj je otrok v svojem prvem obdobju 

nebogljen in odvisen, zato je izjemno pomemben kakovosten odnos z materjo, ki mu posreduje 

prve izkušnje ljubezni, nege, razumevanja, zaupanja in podpore. Na podlagi kakovosti izkušenj 

s prvim okoljem se razvijejo spoznanja, ki krepijo otrokovo zaupanje v svet, občutek varnosti in 

ugodno podobo o samem sebi. Starši so ravno zaradi tega najpomembnejši akterji pri razvijanju in 

spodbujanju psihične odpornosti otroka (prav tam). A. Kobolt in K. Pelc Zupančič (2010) še 

dodajata, da starši svojega otroka krepijo prek besed in dejanj, ga spodbujajo, da z vedno večjo 

samostojnostjo, neodvisnostjo, odgovornostjo, empatičnostjo in altruističnostjo vstopa v odnose 

z drugimi ljudmi. Prav tako se otrok nauči primerne komunikacije, reševanja konfliktov ter 

uspešnega spoprijemanja s svojimi čustvi in vedenjem prek odnosov s svojimi starši. Cilj je, da 

otrok začne zunanjestarševsko izkušnjo psihične odpornosti izražati sam, s svojo notranjo psihično 

odpornostjo (prav tam). 

Otroci se od vsega začetka učijo tudi po načelih socialnega učenja z opazovanjem in posnemanjem 

vedenja oseb, ki so mu pomembne. K. Šugman Stubbs (2015) takšen proces poimenuje 

behavioralno modeliranje ali vedenjsko posnemanje pomembnih odraslih oseb, ki so v vlogi 

modelov ali vzornikov. Perko (2008) v zavedanju pomena procesa behavioralnega modeliranja 

svetuje, da se starši najprej soočijo sami s seboj in svojim notranjim redom ter ga popravijo, če je 

to potrebno, saj sicer so nasveti o tem, kako in kaj naj ukrepajo pri otrocih s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, brez prave vrednosti (prav tam).  

Tako iz strokovne literature kot tudi iz večine stališč intervjuvanih mladostnikov in mladostnic je 

razvidno, da struktura družine nima velikega vpliva na pojav prestopniškega vedenja mladostnika, 

saj so bistveno pomembnejši ljubeči in topli odnosi v družini ter primerne vzgojne strategije 

staršev. Tudi M. Pušnik (1999) je ugotovila, da ločitev ne povzroča osebnostnih motenj. Te so 

največkrat posledica kombinacije več vrst težav, s katerimi so se družinski člani soočali že veliko 

prej (prav tam). Vsak družinski član ima znotraj družine svojo vlogo, s katero ohranja ravnovesje 

družinskega sistema. V disfunkcionalnih družinah so tudi vloge, ki jih prevzemajo družinski člani, 

disfunkcionalne. Pri tistih otrocih ali mladostnikih, ki so zaradi osebnostnih značilnosti in večje 

dovzetnosti za vplive iz (neprimernega) okolja občutljivejši, pa se lahko prevzemanje določene 

vloge znotraj disfunkcionalnega družinskega sistema odraža v obliki prestopniških oblik vedenja, 

ki mladostniku predstavljajo ventil za sproščanje ali način identificiranja in samopotrjevanja.   

Otroci in mladostniki, ki se soočajo s čustvenimi in vedenjskimi težavami, kamor spadajo tudi 

oblike prestopniškega vedenja, se prej ali slej v procesu reševanja svojih težav srečajo s socialnim 

pedagogom. Ta je lahko zaposlen v šolski svetovalni službi, kamor je otrok najprej napoten 

po pomoč; kot vzgojitelj v vzgojnih zavodih, kar je navadno naslednji korak, če se ugotovi, da je 

za otroka bolje, da se ga odstrani iz domačega okolja; v prevzgojnem domu, če so mladostnikova 

kazniva dejanja resnejše narave; ali pa celo v mladoletniškem zaporu, kamor pridejo mladostniki 

z zelo težkimi kaznivimi dejanji. V vseh naštetih ustanovah poskuša socialni pedagog v vlogi 

vzgojitelja v čim večji meri prispevati k podpori pri odraščanju otrok ali mladostnikov, ki so tam 

nameščeni. Otrokom in mladostnikom nudi podporo in pomoč pri učenju boljših in učinkovitejših 

strategij soočanja s težavami, pri učenju boljših načinov vedenja ter čustvovanja in pri njihovem 

kakovostnejšem vključevanju v družbeno življenje. Ker socialni pedagog s svojo pomočjo in 

podporo prispeva k razvoju in izboljševanju tistih življenjskih področij otroka ali mladostnika, ki 

so primarno v domeni otrokovih ali mladostnikovih staršev, se mi zdi pomembno, da pri tem ve, 

kako lahko vzgoja in vzgojne strategije staršev ter moč medosebnih odnosov med družinskimi člani 
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prispevajo k dobro postavljenim ali pa k izkrivljenim potem otrokovega razvoja. Zaradi 

strokovnega poznavanja in razumevanja procesov čustvovanja in vedenja, zavedanja 

o pomembnosti upoštevanja položaja vsakega posameznega otroka ali mladostnika ter dopuščanja, 

da je vsak posameznik aktivno sodelujoč člen v procesu lastnega reševanja težav, menim, da je 

socialni pedagog eden izmed najprimernejših strokovnjakov v procesu reševanja težav otrok in 

mladostnikov, ki se poslužujejo prestopniških oblik vedenja. 

Socialni pedagog je strokovnjak, ki skrbi za oseben in celosten pristop k posamezniku, 

za usposabljanje za samopomoč, za spoprijemanje s socialnim okoljem itd. (Šmit, 1997). Socialni 

pedagog je strokovnjak na področjih čustvovanja in vedenja. To pomeni, da razume pomen čustev 

in vedenja v življenju vsakega posameznika, kako sta ti področji v medsebojni korelaciji in kako 

vplivata na življenje vsakega izmed nas, kaj so in kaj povzroči čustvene in vedenjske težave ter 

motnje, predvsem pa se zaveda funkcije, vloge in namena naših čustev in vedenja ter kako vse to 

vpliva na našo interakcijo z drugimi ljudmi. 

Otrok, ki ima čustvene in vedenjske težave, je moteč za okolico, v prvi vrsti pa se moramo zavedati, 

da je v stiski tudi sam. Socialni pedagog je strokovnjak, ki se tega zaveda, in tako, kot pravi Cooper 

(1999), je najpomembnejša stvar, ki jo mora učitelj otroku s čustvenimi in vedenjskimi težavami 

nuditi, ravno to, kar se največkrat zdi najtežje. Nuditi mu mora skrb, podporo in razumevanje (prav 

tam). Slednje pa je otroku sposoben nuditi le, če se zaveda, da je vedenje, ki ga otrok izkazuje, 

samo njegov odgovor na dogajanje, v katerega je vpet, in ki se mu kot tako zaradi različnih izkušenj 

zdi najustreznejše in najučinkovitejše.  

Socialni pedagog se zaveda, da k razvoju čustvenih in vedenjskih težav prispevajo tako biološki, 

socialni kot tudi psihološki vzroki. Sam deluje predvsem na področju iskanja socialni vzrokov, saj 

v zelo veliki meri k razvoju omenjenih težav pripomorejo okoljski dejavniki tveganja, ki jim je 

otrok izpostavljen že od najzgodnejših let. Fizične zlorabe, oblike ne-varne navezanosti 

s pomembnimi drugimi in prisostvovanje agresivnim odnosom lahko povzročijo, da otrok začne 

zunanji svet dojemati kot nevaren. Neprimerne oblike vedenja in čustvovanja, ki se jih poslužuje, 

pa mu predstavljajo najučinkovitejši način soočanja z drugimi in preživetja v tem, tako dojetem, 

»sovražnem svetu« (Maras in Cooper, 1999). Socialni pedagog je torej tisti strokovnjak, ki se 

zaveda, da ima vsako vedenje, ki ga otrok izkazuje, svoj namen in cilj, za katera otrok meni, da sta 

najustreznejša načina, s katerima bo lahko dosegel nek svoj cilj ali zadovoljil neko svojo določeno 

potrebo. Nobenega vedenja otrok ne izkazuje brez razloga, ampak je izbrano vedenje edini način, 

ki ga pozna, da poskuša doseči to, kar si želi. Socialni pedagog se zaveda ozadja neprimernega ali 

motečega vedenja, ga zato potem lahko lažje razume in otroku pomaga, da svoje neprimerno 

vedenje prepozna, ovrednoti in ga spremeni.  

Socialni pedagog je strokovnjak, ki se zaveda, da otrok ni neodvisno bitje, ampak je njegovo 

delovanje vedno v medsebojni interakciji z okoljem, v katerem živi. Zaradi tega zavedanja socialni 

pedagog pri svojem delu vedno izhaja iz otrokovega življenskega konteksta in iz vseh sistemov, 

v katere je vpet, saj se zaveda, da so sprožilci otrokovega vedenja v okolju, v katerem otrok deluje. 

Zaradi tega zavedanja si socialni pedagog prizadeva preučiti celoten otrokov življenski kontekst 

ter vse sisteme, v katere je vpet, da najde vzroke njegovih neustreznih vedenj. To potrjuje tudi 

A. Mikuš Kos (1999), ki preučevanju in upoštevanju širšega in ožjega življenskega prostora 

posameznika in vseh njegovih sestavnih delov, kamor sodijo mikrosistem, mezosistem,  ekosistem, 

makrosistem in tudi kronosistem, pripisuje izreden pomen, saj s svojim delovanjem ključno 

vplivajo na otroka in njegov razvoj (prav tam). 
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Ko je otrok vpet v okolje, v katerem ves čas dobiva sporočila, da je neuspešen, moteč, slab ali kako 

drugače negativno označen, je nujno, da se pri takem otroku izpostavi, krepi in razvija tudi tista 

področja, kjer je uspešen in dober. To so otrokova močna področja, ki si jih socialni pedagog 

v procesu dela z otrokom, ki izkazuje čustvene in vedenjske težave, prizadeva osvetliti in okrepiti. 

Socialni pedagog se pri otroku trudi najti tista področja, kjer je otrok dober in uspešen, saj se na teh 

gradita njegova samozavest in spoznanje, da je lahko kljub vsem padcem tudi on sam uspešen. 

Na teh se gradi otrokovo zaupanje vase, in ko bo ta spoznal, da je doseganje uspeha mogoče tudi 

zanj, bo vse svoje moči usmeril v to, da si bo pohvalo lahko čim večkrat pridobil. Ko bo videl, da 

tudi sam lahko doseže uspeh, bo začel verjeti, da lahko izboljša tudi ostala področja, na katerih je 

do sedaj doživel vrsto neuspehov. S. Svetin Jakopič (2005) poudarja prav to, da je naloga 

strokovnega delavca skupaj s posameznikom prepoznati njegove močne točke in jih v njegovem 

življenjskem krogu okrepiti, saj se bo le tako prekinil začarani krog, kamor je posameznik ujet 

(prav tam).  

Ker prestopniške oblike vedenja izhajajo iz čustvenih in vedenjskih težav, v tem podpoglavju 

v večji meri uporabljam ta izraz. Ne glede na izraz pa sem želela osvetliti dejstvo, da je 

za učinkovito obravnavo otrok in mladostnikov, ki se vedejo prestopniško, ter tudi uspešnost dela 

z njimi pomembno razumevanje ozadja tega vedenja in njegovih izvorov. Prestopniške oblike 

vedenja izvirajo iz začetnih težav na čustvenem in vedenjskem področju in zaradi teoretičnega 

znanja, razumevanja, kompetenc in veščin ter tudi osebnostne naravnanosti, ki jih tekom 

izobraževanja razvije in pridobi socialni pedagog, se mi zdi, da je ta za delo z otroki in mladostniki, 

ki se vedejo prestopniško, tudi najustreznejši profil strokovnjaka. Vsekakor pa je pri tem nujno 

sodelovanje s strokovnjaki drugih področij, saj imajo čustvene in vedenjske težave tako biološke, 

psihološke kot tudi socialne vzroke.  

Možnosti za izboljšanje težavnega stanja pa so še večje, če v procesu reševanja težav sodelujejo 

vsi vpleteni – otrok ali mladostnik, njegovi družinski člani oziroma druge pomembne osebe otroka 

ali mladostnika in ostali strokovni delavci, ki se z otrokom ali mladostnikom srečujejo na različnih 

ravneh njegovega družbenega udejstvovanja. S. Svetin Jakopič (2005) namreč pravi, da se čustvene 

in vedenjske težave razvijajo pod vplivom mnogih dejavnikov, zato moramo za učinkovito 

odpravljanje težav v obravnavo zajeti vse pomembne dejavnike, ki težave pri otroku podpirajo in 

omogočajo. V obravnavo moramo tako vključiti starše (družino), šolo, vrstnike, akterje znotraj 

športnih in interesnih dejavnosti, idr. Spremembe pri otroku ali mladostniku, ki izkazuje težave, 

lahko pričakujemo samo takrat, ko vsi udeleženci sodelujejo v procesu pomoči in si prizadevajo 

doseči zadane cilje. Kar pa je zelo velikokrat težko izvedljivo (prav tam).   

»Mladi naše raziskane populacije si ne želijo družine, ki bi bila prostor, kjer se lahko hranijo, 

prespijo, gledajo televizijo in se ukvarjajo z računalnikom. Želijo si družino, v kateri lahko 

komunicirajo, v kateri lahko v polnosti uresničujejo in doživljajo samega sebe. V procesu človeške 

socializacije je družina nenadomestljiva. Ta proces socializacije se nikakor ne omejuje samo 

na majhne otroke, ampak se razširja na vse družinske člane in predvsem na mlade, ki so 

v mladostnem obdobju še potrebnejši odnosov z odraslimi ljudmi, s katerimi se lahko srečujejo, 

soočajo in komunicirajo. Družina je naravni prostor srečevanja generacij, saj se v njej uresničuje 

čustvo ljubezni, ki veže starše in otroke. Samo tako globoka vez lahko postane osnova, ki 

mladostniku omogoča sožitje z drugimi ljudmi in družbo nasploh« (Bajzek, 2008, str. 361). 
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5 PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE IN REFLEKSIJA NA PROCES 
DELA  

Problematika mladoletniškega prestopniškega vedenja mi je od zmeraj zbujala zanimanje. 

Od nekdaj sem se spraševala, kaj je tisto, kar mladega človeka spodbudi, da začne z vedenjem, ki 

v naši družbi velja za kaznivo ali pa vsaj za neprimerno. Želja po združevanju pedagoškega dela 

z delom, ki se sooča z izzivi na področju kaznivih dejanj, me je spremljala od malih nog. Moja 

prva poklicna želja se je nanašala na delo učitelja razrednega pouka, nato se je ta spremenila v željo 

po poklicu kriminalista. Danes sem samo korak stran od tega, da postanem socialni pedagog, 

s čimer bom lahko združila svoji otroški želji, da postanem hkrati pedagog in strokovnjak 

na področju odklonskih oblik vedenja in čustvovanja.  

Iskanja in prebiranja literature sem se lotila z navdušenjem, vendar se je kmalu pojavil tudi strah, 

predvsem ko sem se pripravljala na izvedbo intervjujev z mladostniki in mladostnicami. Najbolj 

me je bilo strah, da bom z vprašanji, ki se navezujejo na družino, preveč posegala v intimna in 

boleča področja intervjuvančevih življenj. Bala sem se, da se bodo ob mojih vprašanjih, ki so 

nakazovala na slabe vzgojne odločitve njihovih staršev, slabo odzvali, saj marsikateri mladostnik 

še vedno opravičuje in brani svoje starše, čeprav ti niso najbolje opravili svoje vzgojiteljske vloge. 

Prav tako me je bilo strah, da bom z vprašanji drezala v rane, ki jih še niso zacelili. Tudi 

med samimi intervjuji se je moj strah nekajkrat izrazil, in sicer tako, da sem mladostnika raje 

vprašala, če v splošnem meni, da določen dejavnik neprimerne vzgojne strategije vpliva na pojav 

prestopniškega vedenja, namesto da bi vprašanje naslovila neposredno na njegov primer. Na koncu 

se mi to ni več zdelo kot omejitev, saj sem večkrat dobila obširnejše odgovore, ki so prav tako 

izražali mnenje mladostnika ali mladostnice. Na podlagi tega sem spoznala, da marsikateri 

intervjuvani mladostnik še nima popolnega vpogleda v lastno situacijo, saj so se mu družinski 

vzročni dejavniki za mladoletniško prestopniško vedenje zdeli bolj logični, če je v situaciji prevzel 

vlogo opazovalca, tretje osebe.  

Zdi se, da nekateri mladostniki, ki so zanikali pomen svojih družinskih dejavnikov kot morebitnih 

vzrokov za lastne prestopniške oblike vedenja, hkrati pa so morda potrdili splošen vpliv istih 

dejavnikov na splošnen pojav prestopniškega vedenja, niso razumeli vprašanja. Pri tem se je dobro 

zavedati, da so odgovori mladostnikov in mladostnic glede lastnih družinskih izkušenj pogojeni 

z njihovim zavedanjem lastne situacije, z zavedanjem problematike znotraj svoje družine in tudi 

z določeno mero teoretičnega razumevanja, kako družina vpliva na razvoj otrok.  

Raziskovanje lastnega otroštva in morebitnih travm, ki pozneje vplivajo na delovanje in vedenje 

vsakega posameznika, je težko za vsakega izmed nas ne glede na to, v kolikšni meri družba 

odobrava naše vedenje in delovanje znotraj nje. Nekateri ljudje so bolj kot drugi opremljeni 

za reflektiranje samih sebe, svojega vedenja ter vzrokov za to in tisti, ki imajo skromnejše 

sposobnosti za lastno refleksijo, morda ne bodo nikoli ugotovili, kateri vzroki vplivajo na njihov 

način delovanja. Rezultati, ki sem jih dobila, nakazujejo na to, da se nekaterim mladostnikom bolj 

ali manj dozdeva, da se v družini postavljajo temelji za celotno prihodnje življenje in da manj 

primerna vzgoja in manj ustrezni medosebni odnosi v družini vplivajo na oblikovanje manj 

primernega ali pa osiromašenega sistema vrednot ter pomanjkljivega ali neustreznega sistema 

strategij za soočanje in reševanje različnih težav pri otroku skozi njegovo celotno življenje. 

Mladostniki in mladostnice, ki se tega zavedajo, imajo več možnosti, da svoje morebitne 

neprimerne vzorce, ki so jih tekom odraščanja prevzeli od svojih družin, prepoznajo, ovrednotijo 
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in tudi spremenijo. Na drugi strani pa so mladostniki, ki tega uvida še nimajo, lahko pa ga tudi 

nikoli ne bodo dosegli. Ti mladostniki vzroke svojega vedenja pripisujejo dogodkom, situacijam 

in osebam, s katerimi so se srečali tekom svojega odraščanja, pri tem pa se ne zavedajo, da so bili 

(tudi) zaradi določenih primanjklajev, ki so posledica manj ustreznih družinskih razmer in odnosov 

znotraj njih, dovzetnejši za te negativne vplive iz okolja. Pri tem moram še enkrat poudariti, da 

prestopniške oblike vedenja niso pogojene samo s primanjkljaji, ki so posledica neprimernih 

vzgojnih vzorcev in neprimernih družinskih odnosov, ampak k temu nedvomno pripomorejo tudi 

biološko pogojene konstitucijske značilnosti otroka, neugodni vplivi iz okolja, ki jih je otrok in 

mladostnik zaradi socialno-ekonomskih razmer deležen. Vedno gre za kombinacijo dejavnikov 

tveganja. Več kot je dejavnikov tveganja in manj kot je varovalih dejavnikov, večje je tveganje 

za pojav in razvoj odklonskih oblik vedenja. Kljub vsemu pa je kakovost izkušnje družinskega 

življenja tista, ki vpliva na moč temeljev, na katerih bo otrok gradil svoje življenje. Ob trhlih 

temeljih pa lahko le upamo, da otrok tekom svojega življenja ne bo naletel na negativne vplive. 

Upati na to pa je utopično.  

Za pridobitev še jasnejše potrditve, da so družinski dejavniki eni izmed ključnih dejavnikov 

za razvoj prestopniškega vedenja pri mladostnikih, bi morala v raziskavo zajeti takšne mladostnike 

in mladostnice, ki so na podlagi trdega dela na sebi že dosegli uvid v problematiko svojega 

družinskega življenja ter si tudi že pridobili splošno razumevanje, kako najzgodnejše otrokove 

izkušnje z njegovimi pomembnimi drugimi vplivajo nanj in njegov poznejši razvoj. Mladostniki, 

ki omenjenega uvida še nimajo, bi potrebovali temeljito analizo svojega življenja, vendar je 

povsem možno tudi to, da lahko te nikoli ne bodo naredili. Hkrati je od njih niti ne moremo 

zahtevati, saj vsiljena analiza ne bi služila svojemu namenu, če se mladostnik sam že na samem 

začetku ni pripravljen poglobiti v svojo preteklost.  

V svoji raziskavi bi lahko še natančneje preverila, kolikšen je vpogled zavedanja lastne družinske 

situacije mladostnikov v primerjavi s situacijami, v katerih so mladostniki in mladostnice lahko 

zavzeli vlogo opazovalca in si tako pridobili distanco do težav, na katere so se navezovala moja 

vprašanja. To bi lahko storila tako, da bi tistim mladostnikom, katerih odgovori, ki so se navezovali 

na osebno izkušnjo in se niso povsem skladali z odgovori, ki so se navezovali na splošno vprašanje, 

postavila dodatno vprašanje, ki bi osvetljevalo to razliko, in jih prosila, naj jo natančneje utemeljijo. 

Temu pa sem se velikokrat raje izognila, saj sem imela občutek, da je takšen odgovor njihov 

obrambni mehanizem, ki jih ščiti pred resnico, ki ji ne bi bili kos, in v katerega zato nisem želela 

drezati. Bala sem se, da bi z drezanjem v ta občutljiva področja odprla njihove rane, kar bi lahko 

pri njih spodbudilo žalost ali pa kakšen izbruh, ki mu sama ne bi bila kos in se ga za potrebe mojega 

(v primerjavi z njihovimi drugimi težavami – »nepomembnega«) magistrskega dela ne bi spodobilo 

izzvati. Že sicer sem se zavedala, da se z zastavljeno tematiko magistrske naloge in načrtom 

empiričnega raziskovanja, ki sta od mladostnikov in mladostnic zahtevala vrednotenje družinskih 

vzorcev, med drugim tudi lastnih, nahajam na zelo osebnem in intimnem področju, in zaradi tega 

me je bilo še toliko bolj strah, da bi s še globljim drezanjem v ta občutljiva področja izzvala 

neprijetna čustva pri svojih sogovornikih. Bala sem se, da se bo kdo zaradi vprašanj, ki se 

navezujejo na osebno in intimno področje, razburil ali pa zaradi specifičnih vprašanj, ki so se 

navezovala tudi na vrednotenje lastnih izkušenj, dobil občutek, da mu na posreden način sporočam, 

da so vzgojne spretnosti in sposobnosti za zagotavljanje ljubečih in varnih medosebnih odnosov 

njihovih staršev slabe, neprimerne ali pa kako drugače neustrezne.  
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Ko sem pozneje o tem razmišljala, sem spoznala, da je to sicer nekaj, kar morajo dojeti, da bodo 

lahko prekinili z vzgojnimi vzorci, ki so jih prevzeli od svojih staršev, in svoje otroke vzgajali 

na boljši način. Ugotovila sem, da je morda dobro, da na več načinov, od več različnih ljudi in 

morda iz več različnih izkušenj dobijo to sporočilo, in sicer da obstajajo boljši načini vzgoje otrok 

in da je ljubeče družinsko okolje nujno potrebno za zdrav razvoj otroka. Vseeno pa je spoznanje 

o primernosti vzgojnih in ostalih strategij njihovih staršev spoznanje, do katerega morajo priti 

v prvi vrsti sami in ki ga spremlja vrsta neprijetnih čustev. Kot »enodnevna obiskovalka«, ki je tam 

samo zato, da dobi material za svoje magistrsko delo, pa nisem želela posegati pregloboko in tako 

sprožiti prevelikih čustev ob spoznavanju teh, zanje težkih dejstev.  

Pomisleku, ki se navezuje na vprašanje razumevanja lastne družinske problematike vsakega 

intervjuvanega mladostnika ali mladostnice, ki sem ga izpostavila zgoraj, bi dodala še pomislek 

glede veljavnosti rezultatov raziskave tudi zaradi dobro znanega ščitenja staršev in opravičevanja 

njihovih vedenj in odločitev s strani njihovih otrok. Kot sem to prikazala že v poglavju 

»Neprimerna vloga staršev«, se tu pojavlja vprašanje o tem, v kolikšni meri so mladostniki in 

mladostnice iskreno odgovarjali na vprašanja, ki so se navezovala na vrednotenje vzgojnih 

odločitev in sposobnosti omogočanja zdravih medosebnih odnosov svojih staršev. Kot je znano 

v teoriji, si vsak otrok želi dobrih, ljubečih in zdravih odnosov s svojimi starši. Tisti, ki jih niso 

deležni, pa lahko z željo po ščitenju njim najpomembnejših oseb (čeprav so bili od njih deležni 

neprimernih odzivov) kakšno njihovo neprimerno vedenje zamolčijo ali ga olepšajo. Tudi tu bi 

lahko od mladostnikov in mladostnic, ki že imajo realen uvid v problematiko svoje družinske 

situacije, pričakovala nekoliko iskrenejše odgovore, čeprav je vsak izmed nas globoko v sebi še 

vedno otrok, ki bi z namenom zagotavljanja ljubezni svojih staršev kljub vsemu opravičil katero 

njihovo neprimerno ravnanje.  

Svojo raziskavo bi lahko razširila tudi na starše intervjuvanih mladostnikov in mladostnic in tudi 

njih prosila, da z mano delijo svoja stališča, mnenja, poglede in prepričanja o tem, zakaj in kako so 

njihovi otroci začeli s prestopniškim vedenjem. Zanimivo bi bilo izvedeti, ali tudi oni sami vidijo 

vzrok v lastnih vzgojnih strategijah in družinski dinamiki ter kako se opredeljujejo do predpostavk, 

ki nakazujejo, da izvorni dejavniki izhajajo ravno iz vzgoje, medosebnih odnosov v družini in 

procesov znotraj teh. Ta korak bi bil morda z organizacijskega vidika in precej verjetne 

nepripravljenosti staršev za sodelovanje nekoliko težje izvedljiv, čeprav ne nemogoč. 

Iz navedenih razlogov bi kot predloga za nadaljnje raziskovanje izpostavila: 

 Poglobljena raziskava v ugotavljanje, kolikšen je vpogled v zavedanje lastne družinske 

situacije mladostnikov v primerjavi z razumevanjem dinamike družinskih procesov, ki ga 

mladostniki izkazujejo, ko zavzamejo vlogo opazovalca, tretje osebe v situaciji, in  

 vključitev staršev mladostnikov in mladostnic, ki so v vzgojnih zavodih in prevzgojnem 

domu zaradi vzgojnega ukrepa po storjenem kaznivem dejanju, in pridobivanje njihovih 

mnenj, stališč, prepričanj in pogledov na problematiko družinskih dejavnikov kot 

morebitnih vzrokov za pojav prestopniškega vedenja pri njihovih otrocih. 

Z mladostniki in mladostnicami sem pred intervjujem želela preživeti nekaj časa z namenom, da 

bi me vsaj malo bolj spoznali, kar bi lahko vplivalo na njihovo večjo pripravljenost deliti izkušnje 

iz svojega družinskega življenja z mano. Kljub temu da sem v zavodih preživela različno količino 

časa (pri nekaterih več kot pri drugih), pa nisem dobila občutka, da so mladostniki, s katerimi nisem 

imela možnosti pred intervjujem preživeti več časa, odgovarjali manj kakovostno kot pa tisti, ki so 

me videli vsaj dan pred izvedenim intervjujem.  
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V splošnem sem s svojim delom in trudom, ki sem ga vložila v raziskovanje in pisanje magistrskega 

dela, zelo zadovoljna, saj sem brez večjih odstopanj sledila raziskovalnemu načrtu in dosegla cilje, 

ki sem si jih zastavila. Kot bodoča socialna pedagoginja, katere primarno (in tudi želeno) delovno 

mesto se usmerja na področje dela z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami 

ter njihovimi starši, se mi zdi nujno, da poznam moč in vpliv vzgojnih strategij, medosebnih 

odnosov v družini in vseh ostalih procesov znotraj družinske dinamike, ki vplivajo na razvoj, 

proces ter način čustvovanja in vedenja otrok in mladostnikov, še posebej če se to izraža 

v prestopniških oblikah vedenja. Poznavanje omenjenih procesov pa je nujno tudi pri ostalih 

strokovnih delavcih, ki delajo z omenjeno populacijo, saj bomo lahko le s skupnim trudom dosegali 

dobre rezultate.  
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7 PRILOGE 

Priloga št. 1: Okvirna vprašanja za intervju 

Splošno: 

 Spol, starost danes, starost, ko so te prvič dobili pri kaznivem dejanju, narodnost, zaradi katerih 

dejanj si trenutno tu? Jih obžaluješ? 

Vzgojne strategije staršev in njihov vpliv na prestopniško vedenje: 

 Misliš, da je način vzgoje tvojih staršev pripomogel k temu, da si začel s prestopniškim 

vedenjem? Če, DA, na kakšen način? Če NE, zakaj ne? 

 Misliš, da bi imel manj možnosti za sklepanje prijateljstev z vrstniki, ki so te pritegnili v 

prestopniško vedenje, če bi te starši bolj nadzirali, kje si, kaj počneš in s kom se družiš? Misliš, 

da lahko s kontrolo otroka starši preprečijo, da se začne ukvarjati s kaznivi dejanji? 

 Se ti zdi, da bi starši preprečili tvoje prestopniško vedenje, če bi ti postavljali uro, kdaj moraš 

biti doma? 

 Misliš, da ne bi začel s prestopniškim vedenjem, če bi starša poznala tvoje prijatelje in ti 

preprečila, da bi se družil z njimi? 

 So pri vas doma postavljena pravila skupnega življenja in meje, kaj se sme in česa ne? Se tega 

držite? Se ti zdi, da če so meje in pravila doma jasne in nedvoumne, bi mladostnik lažje sledil 

ostalim pravilom, ki veljajo v družbi? 

 So te starši kdaj pohvalili, objeli, dali darilo ali privilegij, ko si nekaj dobro naredil? Misliš, da 

to pripomore k manjši možnosti, da bi mladostnik zašel na poti prestopniškega vedenja? 

 Ali si ubogal starše, ko so ti kaj naročili, ukazali ali prepovedali? So oni pri tem vztrajali? Misliš, 

da to vpliva na to, ali nekdo potem upošteva tudi druge avtoritete (učitelje, policiste, druge 

ljudi)? 

Pomen medosebnih odnosov, medsebojne komunikacije in dejavnika navezanosti s svojimi starši 

ter njihov vpliv na prestopniško vedenje: 

 Misliš, da slabi odnosi v družini pripomorejo k temu, da se otrok ne nauči določenih spretnosti, 

ki so potrebne za družbeno sprejemljivo vedenje? 

 Se ti zdi, da se lahko na svoje starše zaneseš, da te razumejo, ti bodo pomagali in te podprli, ko 

se boš znašel pred težavami? Misliš, da bi te prestopniško vedenje manj mikalo, če bi pri svojih 

starših lahko dobil vse našteto? 

 Sta tvoja starša med seboj sodelovala ali sta se stalno prepirala? Misliš, da je to vplivalo na tvoje 

prestopniško vedenje? 

 Misliš, da težave z alkoholom/drogami ali pa težave v duševnem zdravju pri starših igrajo 

kakšno vlogo pri tem, da mladostnik začne s kriminalnimi dejanji? 

 Misliš, da bi bila boljša in pogostejša komunikacija s tvojimi starši o najrazličnejših stvareh 

(tvojih načrtih za prihodnost, odnosih s prijatelji, šoli, spolnosti, alkoholu, nasilju, kajenju) 

varovalo pred tem, da si zašel na prestopniške poti? Misliš, da je komunikacija možen varovalni 

dejavnik? 

 Misliš, da nek mladostnik ne začne s prestopniškim vedenjem, če se dobro razume s svojimi 

starši, ker ima ob takšnem vedenju slabo vest oziroma občuti strah, da jih bo s tem razočaral? 

 Si se doma ob svojih starših počutil varnega? Misliš, da je to nekaj kar preprečuje, da otrok 

zaide na poti prestopniškega vedenja? 



 

ii 
 

Opazovanje in posnemanje vedenja staršev kot del socialnega učenja ter drugi vzroki za razvoj 

prestopniškega vedenja 

 Ali je bilo pri vas doma prisotno nasilje, agresivno reševanje težav, žaljenje in poniževanje? 

Misliš, da si se takšnih vzorcev vedenja in soočanja s težavami naučil in jih prevzel od njih? Kje 

misliš, da si se takšnega vedenja še naučil? 

 Kako bi se opredelil do predpostavke, da si se takšnega vedenja naučil preko opazovanja in 

posnemanja vedenja svojih staršev? 

 Misliš, da če se starši ukvarjajo s kaznivimi dejanji, se tudi njihov otrok? 

Vpliv družinske strukture in vpliv pričakovanj vezanih na vlogo, ki jo v družini imajo, na 

prestopniško vedenje mladostnika: 

 Mi lahko poveš, kdo sestavlja tvojo družino? Misliš, da enotnost oziroma struktura družine 

vpliva na to, da nekdo ne začne s prestopniškim vedenjem? Zakaj tako misliš? 

 Kakšna je tvoja vloga v družini? Kaj so starši od tebe pričakovali? Misliš, da to vpliva na to, da 

otrok začne s prestopniškim vedenjem? 

Drugo: 

 V čem ti še vidiš vzrok za svoje prestopniško vedenje?  
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Priloga št. 2: Del kodiranega intervjuja kot primer procesa kodiranja 

Spodnja tabela prikazuje primer kodiranja: 

Besedilo Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 
Mateja: Tvoji starši so 

poznali tvoje prijatelje? 

… tudi te, s katerimi si 

kradel? 

Erik: Fotr je. Samo mi 

ni znal normalno 

povedat, da se ne smem 

družit z njimi ... da bi 

mi npr. večkrat povedu. 

On mi je enkrat 

povedu, drugič pa je 

blo že ... malo nasilja. 

M: Kako bi pa ti na 

njegovem mestu 

povedal svojemu sinu? 

E: Pač, večkrat bi mu 

povedu tko normalno ... 

Ne bi ga tepu al pa 

karkoli, ampak bi mu 

ene stvari sankcioniral 

... Ne bi blo izhoda po 

10-i uri ... Ampak moj 

fotr to ni ... Moj fotr je: 

"Maš izhod, vrni se 

kdaj češ, sam ... pač, ne 

smeš se družit z njimi 

..." 

M: Torej, ta kontrola 

staršev misliš, da je 

pomembna? 

E: Ja.  

M: Oče ti torej ni 

postavil ure? 

E: Ne. 

M: Kaj pa mama? 

E: Mama je dole .. u 

(drugi državi8). Pač ... 

ločena sta že od mojega 

tretjega leta ... In ona je 

dol u (drugi državi) ... 

Je nism vidu že enih 

petnajst let ... Pol sem 

nazadnje, k sm šou iz 

zavoda tuki ... k so pač 

oni poskrbel, da bi jst 

 

 

 

Oče poznal prijatelje, 

vendar mu ni znal na 

primeren način 

povedati, zakaj se z 

njimi ni dobro družiti 

 

 

 

 

 

 

 

Svojemu otroku bi Erik 

povedal brez nasilja, 

vendar s primernimi 

sankcijami in kontrolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mame ni videl 15 let, 

potem ko pa je dobil 

priliko, so mu to 

preprečili policisti 

 

 

 

 

 

 

Pomen kontrole 

 

Način kaznovanja in 

discipliniranja 

 

 

 

 

 

 

Pomen vzgoje 

Pomen kontrole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsotnost matere 

 

 

 

 

 

 

 

POMEN IN VPLIV 

VZGOJNIH 

STRATEGIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŽINSKA 

STRUKTURA IN 

NJEN VPLIV 

                                                           
8 Zaradi zagotavljanja čim večje anonimnosti sem prikrila ime države. 
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šou doli in ... takrat me 

je pač policija odpeljala 

in ona je gledala, mene 

so pa policisti odpeljali 

... Tega ne bom nikoli 

pozabu ...  

M: Kaj se tebi zdi ... 

Otrok ima v svoji 

družini neke zadolžitve 

... Ne vem, mora 

pospravit posodo, more 

nesti smeti ... Je to 

pomembno? 

E: To je pomembno, 

logično. Nauči se še 

neki zase, za lajf ... Da 

ne bo vedno žena al pa 

kdo drug posprauljal, al 

pa kuhal ... Da zna 

sam.  

M: Misliš, da ima tak 

otrok manj možnosti, 

da bo šou u kazniva 

dejanja? 

E: Uuuu, ma prou čist, 

čist mal manjšo 

možnost ... Hahaha 

 

 

 

 

 

 

 

Zadolžitve doma so za 

razvoj otrokove 

samostojnosti zelo 

pomembne 

 

Da ima otrok doma 

zadolžitve, pa nima 

velikega vpliva na to, 

ali otrok zaide v 

kazniva dejanja ali ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomen vloge v družini 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMEN VLOGE V 

DRUŽINI IN 

PRIČAKOVANJA 

VEZANA NA TO 

VLOGO 

M: Kaj pa to, da starši 

otroka objamejo, mu 

dajo nek privilegij, ga 

pohvalijo, ko naredi 

nekaj dobro ... Je to 

pomembno? 

E: Ja, je. Ker se bo 

otrok počutu, da je 

boljše, da dela neki 

prou, kokr da gre ... po 

drugi poti ... pač, po tej 

poti, po kateri sem jst 

šou. Moj fotr je vedno 

gledu samo na napake 

... Tudi tuki u zavodu, 

ko pride na timski tim, 

ga sam napake 

zanimajo, dobre stvari 

pa ne ... 

M: Se ti torej zdi, da če 

bi te pohvalil za dobre 

stvari, bi manj ...? 

E: Pač, jst od njega 

nikoli nism slišu: 

 

 

 

 

 

 

Pohvale in nagrade 

poskrbijo, da otrok ne 

zaide v prestopniško 

vedenje, ker tako 

spozna, da je boljše, če 

dela stvari prav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisotnost podpore 

vedenja in njen pomen 

 

 

 

 

 

POMEN IN VPLIV 

VZGOJNIH 

STRATEGIJ 
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"Bravo, to je blo ok!" 

Al pa take stvari ... Sem 

meu pa vedno 

starejšega brata za take 

stvari ... Kadarkol ko 

sem kaj rabu ... Ko sem 

biu na nepravilni poti, 

je biu moj brat edini, k 

je biu zravn ... Ne zdej, 

da mi je pomagu, da mi 

je dau dnar ... al pa 

karkoli ... ampak na 

koncu, k sm hotu it iz 

kokaina in vsega ... pač, 

on je bil ... enkrat mi je 

kupu za jest, prnesu 

doma, pustu mi je 

vrečke in reku: "Ja, 

razmisli!" Pač, nč mi ni 

težil, sam reku je, naj 

razmislim. In od tega 

dneva, ne mika me tolk, 

da bi šou več probat ... 

In še zdej pride on 

večkrat na obisk kukr 

fotr, haha.  

Oče ga ni nikoli 

pohvalil, ampak je 

vedno videl samo slabe 

stvari 

 

 

 

 

Brat mu je zelo veliko 

pomagal in mu bil v 

oporo 

M: Kaj pa misliš glede 

komunikacije med 

otroci in starši ... Je 

pomembna? 

E: Ja. Normalna 

komunikacija! Pač, če ti 

z otrokom normalno 

komuniciraš, pa se ne 

obnašaš tolk nasilno do 

njega ... on bo tut 

drugače razmišlju ... Če 

se boš ti usedu z njim in 

petkrat ene in iste stvari 

ponovil, kaj ne sme ... 

Pač ... al pa ga pustu, da 

se neki izuči iz tega ... 

Npr. ti mu govoriš, da 

ne sme skakat iz 

stopnic, k so pač visoke 

meter pa pou, a on bo 

šou skočt in si zlomu 

nogo, drugič ne bo šou. 

Če ti njega tepeš pred 

tem, on bo že uno ... u 

inat bo šou skočt ... in 

 

 

 

 

 

Komunikacija je zelo 

pomembna, ker starši 

otroku lahko povejo, 

kaj je prav in kaj ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomen komunikacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasilje doma 

 

 

 

 

POMEN IN VPLIV 

KOMUNIKACIJE V 

DRUŽINI 
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si bo nogo zlomu in 

spet se bo nauču sam, 

ampak pred tem ga boš 

ti tepu in mu boš malo 

psiho pokvaru. Mene so 

tuki u zavodu u 8 

mescih spravl na bolj 

pravo pot, kt me je fotr 

u 17 letih ... Pač nimajo 

tu pravice, da bi se 

nasilno obnašal do 

mene in pač ... uno 

večkrat se usedejo z 

mano in mi rečejo: "To 

ne smeš, to ne smeš, to 

je treba tko, to je treba 

tko ..." 

Nasilje lahko otroku 

pusti hude posledice 
POMEN IN VPLIV 

MEDOSEBNIH 

ODNOSOV 

M: Kaj pa misliš, če 

starša ne sodelujeta pri 

vzgoji ... ima tak otrok 

več možnosti za 

prestopniško vedenje? 

E: Odvisno, če ma koga 

drugega, k bi skrbel 

zanj ... Pač jst sem meu 

brata, k mi je pomagu, 

da nism šou u še hujše 

... Pač npr. ta največja 

stvar, k jo mam ... Ta 

zlatarna za 10 jurjev ... 

Moj brat se je začel dret 

name, ni me začel tepst, 

ampak ... bil je jezen 

name, ni hotu agresije 

name dajat, pač ni se mi 

oglašu, nisva se vidla 

en čas ... pač od takrat k 

se je to zgodilo in pol 

čez mesec, dva ... je 

pršu. Normalno mi je 

reku, da ni blo to ok. 

Fotr pa se je lotu dret in 

mi reku, naj si najdem 

svoje stanovanje ...  

 

 

 

 

 

Sodelovanje med 

staršema ni toliko 

pomembno, če ima 

otrok neko drugo 

osebo, ki zanj skrbi 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos brata in njegova 

pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomen sodelovanja 

starša 

 

 

 

 

 

 

POMEN IN VPLIV 

MEDOSEBNIH 

ODNOSOV 

M: Kaj pa v primeru, da 

imajo starši težave z 

alkoholom al pa z 

drogami ... Kako to 

vpliva na otroka? 

E: Uh, srečo mam, da 

nism meu s tem 
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problemou ... Tko ne 

vem ... Normalno, da 

bo to slabo vplivalo na 

otroka. 

M: Kaj pa če imajo 

starši težave v 

duševnem zdravju? Ima 

tak otrok več možnosti, 

da zaide v kazniva 

dejanja? 

E: Odvisno, od 

njegovih možganov ... 

Če se bo on postavu za 

starše, da bi staršem 

pomagu, mogoče bo 

štartal na pravi poti ... 

Da bo šou delat, bo šou 

delat preko statusa 

študenta, pa šolo še 

zravn ... More nrdit 

neki dobrega zase, pa 

za starše ... Da bo tudi 

njim pomagu ... 

Težave staršev z 

alkoholom vplivajo na 

otroka 

 

 

 

 

 

 

 

Odvisno od 

mladostnika; nekateri 

bodo staršem, ki imajo 

težave v duševnem 

zdravju, pomagali in se 

odločili za pravo pot, 

da bodo lahko poskrbeli 

zase in za svoje starše 

Pomen težav staršev z 

alkoholom ali drogami 

 

 

 

 

 

 

 

 

Težave staršev v 

duševnem zdravju 

 

 

 

 

POMEN IN VPLIV 

MEDOSEBNIH 

ODNOSOV 

M: Ko je oče tebi nekaj 

naročil, ukazal ... Si ga 

ubogal? 

E: V večini primerov, 

ja. Pač ... Včasih mi 

enih stvari tudi ni blo 

treba rečt ... Npr. da je 

treba skuhat, ko pride iz 

službe domov ... Skuhal 

sem zase i zanjga i za 

brata. Tko sem se 

nauču kuhat in 

posprauljat ... Ker ko 

sm pršu iz šole nobenga 

ni blo doma, pet ur sam 

doma ... Sem kej 

pospravu, dau cunje 

prat ... Pač vedno sem 

sam neki najdu in se 

sam tko nauču ...  

M: Kaj pa misliš za 

primer, da nek starš 

nekaj ukaže, otrok 

nasprotuje in starš 

potem popusti ... Je to 

dobro, da popusti al ... ? 

E: Ja, če enkrat popusti 

al pa dvakrat ... Sam da 

 

 

 

Večinoma je očeta 

ubogal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliko časa preživel 

sam doma in se je zato 

naučil poskrbeti zase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popustljivost staršev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMEN IN VPLIV 

VZGOJNIH 

STRATEGIJ 
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bojo starši non stop 

neki popuščal, to pa ni 

dobro. K pol bo otrok 

navajen, da je vse po 

njegovo ... K bo reku, 

da rabi neki, ne bo fotr 

reku: »Ne« al pa mtka, 

ampak bojo šli ... K 

bojo oni rekli, da je 

treba neki narest, da 

more pomagat, bo on: 

"Ne, ne da se mi!" Pa 

bo bil razvajen in sam 

ne bo vedu zase za 

naprej in tudi starši ne 

bojo zadovolni z njim 

...  

Popuščanje staršev 

povzroči, da se otrok 

razvadi in bo vedno 

pričakoval, da bo vse 

po njegovo. Tako se ne 

bo nič naučil za 

življenje in tudi starši z 

njim ne bodo 

zadovoljni 

M: Kaj pa misliš, da če 

otroku ne postavijo 

mej, da mu ne povejo, 

kaj sme in kaj ne ... 

Misliš, da ima tak otrok 

potem težave tudi pri 

upoštevanju nekih 

drugih avtoritet - 

učiteljev ...? 

E: ... seveda. Mam eno 

biušo ... in ... njej mtka 

in fotr sta isto ločena ... 

Fotr je biu u zaporu, k 

je ona odraščala in 

noben ji ni postavu 

nobenih mej. In zdej ka 

je pač npr. u šoli, krega 

se s profesorco, k da ji 

je ne vem ... mtka al pa 

fotr. Govori ene stvari, 

k sploh jih normaln 

človk ne bi reku. Pač ... 

normalno, da vpliva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če se otrok ne nauči 

upoštevati mej, ki jih 

postavijo starši, bo imel 

težave tudi z 

upoštevanjem avtoritete 

pri drugih ljudeh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzrok neupoštevanja 

avtoritet 

 

Odsotnost meja 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMEN IN VPLIV 

VZGOJNIH 

STRATEGIJ 

M: Kaj pa slabi odnosi 

v družini ... v splošnem 

... vplivajo na to, da nek 

mladostnik začne s 

kaznivimi dejanji? 

E: Ja. Zato k se otrok 

ne počuti lepo doma in 

bo šou vn. Zuni mu bo 

dolgčas in bo šou neki 

delat, bo začel krast al 

pa se bo začeu drogirat 

 

 

 

 

 

 

Dobri odnosi so 

pomembni, sicer se 

otrok ne bo zadrževal 

doma in bo zunaj, kjer 

se bo lahko zaradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomen (slabih) 

odnosov doma 

 

 

 

 

 

 

 

POMEN IN VPLIV 

MEDOSEBNIH 

ODNOSOV 
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... Neki od tega bo. Pač 

zdej če ma finance, se 

bo šou normalno 

drogirat ... Če nima 

financ, pol bo mogu še 

krast pa se drogiral 

zravn. Pač, vse je 

povezano.  

dolgčasa začel drogirat 

in/ali krast 

M: Vzgojne strategije 

staršev se pravi so 

pomembne, da nek 

otrok ne gre v kazniva 

dejanja? 

E: Ja, so pomembne, da 

mu starši pokažejo, kaj 

je prav zanjga in kaj ni 

prav zanjga. 

 

 

 

Vzgoja je pomembna 

za otroka, da mu starši 

pokažejo, kaj je prav in 

kaj ne 

 

 

 

Pomen vzgoje 

 

POMEN IN VPLIV 

VZGOJNIH 

STRATEGIJ 

M: Ok, kaj pa ti misliš, 

kakšni so še kakšni 

drugi dejavniki, ki bi 

poleg družine še lahko 

vplivali na to, da nek 

mladostnik gre v 

kazniva dejanja? 

E: Družba ... Jst sem ... 

k sem začel s tem, sem 

meu dva prjatla, k sta 

bla že več časa u tem in 

sem jst u zelo kratkem 

času pršu na njihov 

nivo. So pa tudi eni 

prijatli, k te lahko 

odvadijo od tega ... 

Mam eno kolegco, k se 

poznamo, že od kar 

sem tuki u Sloveniji, 

štir leta ... in vedno mi 

je stala ob strani, k sm 

rabu ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi dejavniki, ki 

vplivajo na 

prestopniško vedenje: 

družba 

 

 

So pa tudi prijatelji, ki 

te od tega lahko 

odvrnejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomen vrstnikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGI VZROKI ZA 

RAZVOJ 

PRESTOPNIŠKEGA 

VEDENJA 

Tabela 1: del kodiranega intervjuja za primer 

 

 

 

 


