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POVZETEK 

Z nasiljem se srečujemo v vsakdanjem življenju in skoraj vsak posameznik je že bil priča ali 

celo žrtev nasilja. Mladi v šoli preživijo veliko časa in šolsko okolje pomembno vpliva na 

različne vidike njihovega psihosocialnega razvoja. Pomembno je, da šola predstavlja varen 

prostor, ki mladim omogoča rast in razvoj za njihove potenciale. Kljub temu da šola 

predstavlja varno ustanovo z natančno zasnovanim vzgojnim načrtom in v naprej določenimi 

preventivnimi ter kurativnimi ukrepi, pa je nasilje še vedno precej pogost pojav. Šole 

zagovarjajo ničelno toleranco do nasilja in za uresničevanje tega cilja imajo zasnovane 

vzgojne načrte, v katerih so zapisani preventivni in kurativni pristopi za preprečevanje in 

zmanjševanje nasilja. V magistrski nalogi sem raziskovala, kakšni so pogledi učiteljev na 

preprečevanje in zmanjševanje nasilja v povezavi z vzgojnimi načrti. 

 

V teoretičnem delu magistrske naloge sem pisala o nasilju in se pri tem osredinila predvsem 

na nasilje, povezano s šolo. Opisala sem tudi sestavne dele vzgojnega načrta in pravne akte 

oziroma protokol ob zaznavi medvrstniškega nasilja. V empiričnem delu magistrske naloge 

sem analizirala šest vzgojnih načrtov različnih osnovnih šol. Raziskovala sem, kako so ti 

načrti zasnovani in v kolikšni meri se ujemajo s tistimi elementi, ki jih v povezavi z nasiljem 

določajo. Poskušala sem ugotoviti, če se glavni dejavniki vzgojnih načrtov odražajo na 

konkretnih predlogih za preventivne in kurativne dejavnosti, s katerimi šola preprečuje in 

zmanjšuje nasilje. Izvedla sem polstrukturirane intervjuje s šestimi učitelji izbrane šole, katere 

vzgojni načrt sem prav tako analizirala. Moj cilj je bil, da dobim vpogled v njihovo 

razmišljanje o odzivanju na nasilje in obravnavanju nasilja ter uporabi vzgojnega načrta pri 

tem.  

 

 

Ključne besede: nasilje, nasilje v šoli, vzgojni načrt, vrednote šole, pogledi učiteljev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

We encounter violence on a daily basis and almost every person has either witnessed or been 

subjected to violence. Young people spend a great deal of time in school and the school 

environment has a major impact on various aspects of their psychosocial development. The 

school should represent a safe space that enables young people to grow and develop their 

potential. Even though the school is a safe institution with a detailed educational plan and 

predefined preventive and curative measures to be taken should violence occur, violence is 

still deeply rooted within it. Schools advocate a zero-tolerance policy towards violence and 

have prepared educational plans to realize that goal; these plans contain preventive and 

curative approaches to preventing and reducing violence. The master's thesis examines the 

views of teachers on the prevention and reduction of violence with regard to educational 

plans. 

 

The theoretical section of the master's thesis discusses violence, focusing mostly on school-

related violence. It also describes the components of an educational plan, the legal acts and 

the protocol for when peer violence is detected. The empirical section of the master's thesis 

analyses six educational plans of different primary schools. It examines the contents of these 

plans and whether they match the elements the schools have defined in relation to violence. 

The aim was to determine whether the main factors of the educational plans are reflected in 

specific suggestions for preventive and curative activities with which the school prevents and 

reduces violence. Semi-structured interviews were conducted with six teachers from a 

selected school and the school's educational plan was analysed. The aim was to gain insight 

into their thoughts on responding to violence, on dealing with violence, and on using the 

educational plan in the process.  

 

 

Keywords: violence, school violence, educational plan, school values, teachers' views 
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I. UVOD 

 

Med branjem literature sem naletela na zapis, ki me je opomnil na to, kako samoumevno se 

nam včasih zdi življenje v varnem zavetju doma in šole. Odločila sem se, da ga uporabim kot 

uvod v svojo magistrsko nalogo, saj prebudi možnost poistovetenja s tistimi, v katerih je 

nasilje morda že zelo zgodaj pustilo pečat in v trenutkih soočanja z njim ni bilo nikogar, ki bi 

jim priskočil na pomoč. To bo tudi vodilo zame, da bom kot bodoča učiteljica znala opaziti, 

zaznati, prisluhniti, ukrepati in pomagati tistemu, ki bo v stiski: v šoli in izven nje.  

  

»Predstavljajmo si pot, ki jo učenka ali učenec prehodita od šole do doma. Iz razreda odideta 

po šolskem hodniku do garderobe. Iz šole stopita na šolsko dvorišče, sama ali pa v družbi 

vrstnikov, prijateljev. Razigrana, zadovoljna, brezskrbna. Na koncu poti ju čakajo: dom, 

družina, varnost, zavetje. A žal ni tako. Vsak del otrokove poti lahko skriva tudi pasti nasilja. 

Marsikateri otrok ga preživlja v šoli, na poti domov ali v krogu družine. Nekateri se z njim 

srečujejo povsod, drugi pa doživljajo najhujše nasilje prav na koncu poti, v lastnem domu. 

Morda bo kateri od otrok, ki preživljajo nasilje na teh, vam nevidnih delih poti, poiskal prav 

vašo pomoč. ker se počuti v šoli še najbolj varnega, sprejetega in razumljenega. Ponudite 

roko temu izjemnemu zaupanju.« (Lešnik Mugnaioni, 2002,  str. 11) 

 

Dejstvo je, da je nasilje v šolah prisotno. Tudi sama se med poučevanjem in delom z otroki že 

na začetku svoje pedagoške poti pogosto ukvarjam s problematiko preprečevanja in 

zmanjševanja nasilja. Vsi učenci in zaposleni na šoli bi se morali počutiti varno. Žal pa 

dostikrat temu ni tako. Najpogosteje zaznana vrsta nasilja v šoli je nasilje med vrstniki 

oziroma medvrstniško nasilje, ki pogosto predstavlja oviro na poti brezskrbnega šolanja. Na 

temo nasilja v šoli je bilo opravljenih že veliko raziskav, vendar nisem zasledila nobene, ki bi 

se neposredno nanašala na vzgojne načrte šol, zato sem se odločila za raziskovanje tega 

področja. Berčnik (2008) zapiše, da šole in učitelji potrebujejo trdno oporo (koncept, načrt), 

na podlagi katere bo jasno njihovo delovanje, da bi lažje razumeli svoj položaj in dobili 

dovolj strokovne pomoči, predvsem pri obvladovanju nasilja. Od leta 2008 ima vsaka 

slovenska šola zasnovan vzgojni načrt šole, v katerega so vključene preventivne in kurativne 

dejavnosti. Na področju načrtovanja in izvajanja vzgoje in izobraževanja so te avtonomne. 

Zanimalo me bo, kako so zasnovani vzgojni načrti posameznih šol ter kaj nudijo učiteljem na 

področju preprečevanja in zmanjševanja nasilja. V teoretičnem delu magistrske naloge se bom 

osredinila na nasilje, povezano s šolo in opredelila pojme, povezane z nasiljem ter različne 

vrste in oblike nasilja. Opisala bom načine preprečevanja in zmanjševanja nasilja na ravni 

učitelja ter šole. V empiričnem delu magistrske naloge bom analizirala vzgojne načrte 

naključno izbranih šol. Raziskala bom, katere elemente, vezane na preventivno in kurativno 

preprečevanje nasilja, vsebujejo. Ugotovitve bom povezala s prakso in izvedla intervjuje z 

učitelji. Zanimali me bodo pogledi učiteljev izbrane šole na preprečevanje in zmanjševanje 

nasilja. V magistrski nalogi želim ugotoviti, kako se učitelji odzivajo na nasilje in kako ga 

obravnavajo. Moj cilj je, da izvem, če se učitelji pri svojem delu opirajo na vzgojni načrt šole, 

kako so z njim seznanjeni, če se jim zdi uporaben šolski dokument in tudi, če bi si želeli kaj v 

povezavi z njim spremeniti. 
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II. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

1. NASILJE 

1.2. Agresija in nasilje 

Izraza agresija in nasilje sta pogosto uporabljena kot sopomenki. Muršič (2016) zapiše, da gre 

pri agresiji za nasilen čustveni odziv v situacijah, ki so osebi pomembne, medtem ko agresija 

predstavlja sredstvo za dosego ciljev, kot so na primer denar, status, oblast in teritorij (Brejc, 

Koren, Lešnik Mugnaioni in Logaj 2009). Pri tem gre torej za tesno povezavo s čustvi. 

Smrtnik Vitulić (2007) izpostavi, da čustva predstavljajo posameznikov celostni odziv v 

situaciji, ki jo je ocenil kot pomembno. Bolj kot je situacija za nekoga pomembna in skladna z 

njegovimi željami in cilji, bolj intenzivna čustva bo pri tem doživljal. Pušnik (1999) 

agresivnost označi kot enega najbolj nejasnih in protislovnih pojmov, ki so uporabljeni v 

psihologiji. Dodaja, da izraz »agresija” uporabljamo, kadar se ta nanaša na trenutno reakcijo, 

medtem, ko »agresivnost« predstavlja trajno značilnost posameznika. Krall (2003) ugotavlja, 

da v sodobni znanstveni literaturi pogosto naletimo na ozke definicije agresije in nasilja, ki 

obsegajo v določen cilj usmerjena ravnanja, z namenom povzročitve škode ali poškodb. 

Zapiše tudi, da ozke definicije agresije in nasilja pogosto ne upoštevajo strukturnih in 

sociokulturnih pogojev za nasilno oziroma agresivno ravnanje. Kristančič (2002) nasilje 

razlaga kot »/…/ simptom agresivnih in sovražnih dejavnosti posameznih skupin in njihovih 

članov« in povzame, da je nasilje le ena od ravni izražanja agresije in sovraštva. Kristančič 

(2009) v svoji študiji pripelje bralca do pojma agresivnost in posledično do razumevanja 

nasilja z razlaganjem čustev jeze, temperamenta, odzivov in ravnanj v konfliktu, kar je eden 

od ključnih vidikov razumevanja dinamike nasilja v nekem odnosu in njegovih psiholoških 

posledic (prizadeto človekovo samospoštovanje, duševnost in samopodoba). Pušnik (1999) 

zapiše, da je agresivnost »/…/ vedenjska značilnost, ki se kaže v gospodovalnosti, nasilnih ali 

napadalnih besedah ali dejanjih proti drugim ljudem«. Besag (1989) meni, da vsak otrok 

občasno izraža agresijo, vendar ni vsaka nujno slaba, opazovati moramo, kdaj in kako se kaže. 

 

Iz strokovne literature je razvidno, da obstaja več definicij nasilja, ki se skozi čas spreminjajo. 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2018) je nasilje definirano kot »dejaven odnos do 

nekoga, značilen po uporabi sile, pritiska«. V Smernicah za analizo, preprečevanje in 

obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru (2004) je nasilje opredeljeno kot k cilju 

usmerjeno vedenje z namenom poškodbe oziroma povzročitve škode (psihično ali fizično 

poškodovanje). Gre za rabo moči z namenom prestrašiti ali poškodovati druge, pri čemer gre 

za dalj časa trajajoča dejanja, ki se večkrat ponavljajo. Pušnik (1999) dodaja, da vsaka družba 

uporablja nasilje za doseganje svojih ciljev. Ozke definicije agresije in nasilja pogosto ne 

upoštevajo strukturnih in sociokulturnih pogojev za nasilno oziroma agresivno ravnanje, 

novejše definicije (Brejc idr., 2009; Horton, 2011) pa opredelitve nasilja razširjajo in 

dopolnjujejo s strukturnimi dejavniki, kot sta npr. starost, spol, ter z družbenimi, kulturnimi, 

ekonomskimi in političnimi vprašanji. Muršič (2012) zapiše, da o nasilju ne moremo govoriti 

kot o objektivnem pojavu, saj je definicija nasilja odvisna od tega, kakšen pomen 

predstavljajo nam in kakšne se naše vrednote. V zborniku Nasilje v šolah (2009) je nasilje 

opredeljeno kot negativna agresivnost, ki je uničujoča, ravno s tem razlogom pa jo družba 

definira kot nesprejemljivo v skladu s svojimi kulturnimi in civilizacijskimi normami.  
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2. NASILJE V ŠOLI 

2.1. Opredelitev nasilja v šoli 

Kljub temu da je otrokova temeljna demokratična pravica »da se počuti v šoli varnega, da so 

mu prihranjena zatiranje in ponavljajoča se namerna ponižanja« (Olweus 1999 v Pečjak 2014, 

str. 8), pa je nasilje v šoli kompleksna socialna realnost, pogojena z dejavniki na različnih 

ravneh, od mikro- do makroravni (Filipčič, Klemenčič, Lešnik Mugnaioni, Muršič in Pušnik, 

2012). 

 

Iz zapisa avtorjev (Brejc idr., 2009) razberemo, da je šola v preteklosti spominjala na vojaško 

organizacijo z avtoritarnimi metodami poučevanja. Učitelji so disciplino v šoli med drugim 

vzpostavljali tudi s telesnim kaznovanjem, poniževanjem, diskriminacijo in selekcijo. Nasilje 

je torej služilo kot »orodje« za discipliniranje. Med nasilje so sprva uvrščali zgolj fizično 

nasilje oziroma silo. Balkovec Debevec (2003) zapiše, da spominski zapisi in ustni viri 

pričajo, da so učitelji za discipliniranje uporabljali tudi šibo in se ob tem sprašuje, če je bila ta, 

ki »/.../ rabi kot simbol hude šolske kazni, povezana z odnosom do avtoritete« (str. 72). Brejc 

idr. (2009) zapišejo, da telesno kaznovanje učencev nikakor ne sodi več v šolo oziroma v 

proces vzgoje in izobraževanja ter da »/.../ je sporno in nesprejemljivo tudi kot sredstvo 

nasilnega obračunavanja med vrstniki samimi, s strani staršev do lastnih otrok ali otrok v 

odnosu do učiteljev in vzgojiteljev« (str. 47). Isti avtorji ugotavljajo, da so se postopno začele 

upoštevati posledice, ki jih nasilje pusti v notranjosti človeka – ne zgolj fizične poškodbe, pač 

pa tudi psihične. Definicije nasilja so postopno postajale poglobljene in bolj kompleksne, z 

upoštevanjem vedno več različnih dejavnikov. Definicija nasilja je torej spremenljiva.  

 

Odgovor na to, kaj je nasilje, je odvisen od številnih socialnih situacij in okoliščin. Za 

razumevanje nasilja moramo vedno analizirati okoliščine, v katerih se to dogaja, in sicer, kaj 

se je zgodilo, kdaj, kje in med kom. Pri tem Stanko (v Brejc idr., 2009, str. 22) pri analizi 

nasilnega dejanja predpostavlja štiri elemente. To so:  

 

• samo dejanje;  

• odnos v katerem sta/so osebe, med katerimi se dogaja nasilje;  

• prostor, kjer se dejanje nasilja zgodi;  

• rezultat oziroma škoda, ki je bila povzročena z nasiljem. 

 

Vrste nasilja glede na medsebojne odnose v šoli so: medvrstniško nasilje, nasilje v odnosu 

učitelj – učenec, nasilje med starši in učitelji, nasilje med zaposlenimi, pa tudi nasilje nad 

otroki v družini (Brejc idr., 2009). Najpogosteje zaznana vrsta nasilja v šoli je nasilje med 

vrstniki oziroma medvrstniško nasilje (Dekleva, 1996), zato mu bomo v nadaljevanju 

namenili več pozornosti.   

 

2.2. Medvrstniško nasilje 

V šoli je najpogosteje prisotno nasilje med vrstniki oziroma medvrstniško nasilje, ki izhaja iz 

angleške besede bullying in ga v večino drugih jezikov neposredno ni mogoče prevesti 

(Dekleva, 1996). Več avtorjev (Dekleva, 1996; Pušnik, 1999; Pečjak, 2014) za bullying 

uporabi izraz trpinčenje. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2018) je definicija 

trpinčenja sledeča: »povzročati komu trpljenje: trpinčiti ljudi, živali; duševno, telesno 

trpinčiti«. Proučevanje medvrstniškega nasilja se je v Skandinaviji, Angliji, na Japonskem in 

še nekaterih drugih državah začelo zaradi odmevnih dogodkov, ki so močno pretresli širšo 
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javnost. Kot povzamejo (Besag, 1989; Dekleva, 1996; Košir, 2013; Pečjak, 2014) je šlo za 

primere samomorov otrok, starih od 10 do 14 let, ki so bili trpinčeni s strani vrstnikov. Rigby 

(2008) bullying opredeli kot sistematično zlorabo moči v medosebnih odnosih, Olweus pa ga 

definira kot ponavljajočo se izpostavljenost agresivnemu vedenju oziroma negativnim 

dejanjem, ki jih je povzročil njegov vrstnik ali skupina učencev (Olweus 1986 in 1991; 

Olweus 1993). Besag (1989) ga definira kot ponavljajoč napad (fizični, psihološki, socialni ali 

verbalni) s strani nekoga, ki ima moč, nad tistim, ki se ne more braniti. Klemenčič in Lešnik 

Mugnaioni (2014, str. 41) pa bullyinga in medvrstniškega nasilja ne enačita, zapišeta, da 

vrstniško nasilje »/…/ vsekakor ni sinonim za bullying, saj vključuje tudi druge vrste 

agresivnega vedenja in zlorabe moči, ki pa nimajo značaja sistematičnega trpinčenja 

vrstnikov«. V Sloveniji so raziskovalci različno prevedli izraz bullying. Uporabili so izraze, 

kot so medvrstniško in vrstniško nasilje, ustrahovanje, trpinčenje, zlorabljanje, šikaniranje, 

maltretiranje, tiraniziranje, nagajanje (Zabukovec Kerin 2002, str. 105). V skandinavski 

literaturi se pojavlja tudi izraz mobbing, ki pomeni skupinsko nasilje oz. trpinčenje ene osebe 

s strani večih, medtem ko izraz bullying označuje predvsem individualno nasilje (Dekleva, 

1996). Enotne definicije za medvrstniško nasilje ni, saj kot zapišeta Klemenčič in Lešnik 

Mugnaioni (2014), na različne opredelitve nasilja vplivajo »/…/ vrednote, norme, ideologija 

in kultura subjekta, ki nasilje opazuje, ga raziskuje, se do njega opredeljuje, ga poskuša 

definirati« (str. 35). 

 

Pušnik (1999, str. 34) zapiše, da imajo različne definicije medvrstniškega nasilja sledeče 

skupne značilnosti: 

 

• trpinčenje je tisto nasilje, ki se dogaja dlje časa, 

• lahko je verbalno, psihično ali fizično, 

• vključuje neravnovesje moči med žrtvijo in napadalcem, 

• žrtev se ne more braniti, občuti nemoč in strah. 

 

Nekateri avtorji (Smith, 2003; Sullivan, 2011) pa med opredelitve medvrstniškega nasilja 

dodajajo še manipulativno in izključevalno vedenje ene ali več oseb proti eni ali več osebam, 

ki je/so šibkejša/e (fizično, psihično ali socialno) od nasilneža. Pečjak (2014) dodaja, da je 

nasilje pogosto skrito avtoriteti v šoli (učiteljem) in da nasilneži pogosto ne pričakujejo, da 

bodo razkriti, oziroma da bodo utrpeli posledice za svoja dejanja. Olweus (1995) med 

trpinčenje uvrsti namerne poškodbe ali povzročanje neugodja s fizičnimi sredstvi, z besedami 

(zafrkavanje, poniževanje, žaljenje) oziroma z vsem, kar zajema opredelitve agresivnega 

vedenja. Zapiše, da so negativna dejanja porivanje, brcanje, zbadanje, tepež, vendar pa ni 

nujno, da so negativna dejanja povezana s telesnim dotikom ali z besedami.  Pušnik (1999) 

zapiše, da je nasilnost ena izmed najbolj značilnih in normalnih oblik reakcij na frustracijo. 

Zabukovec Kerin (2002, str. 105) nasilje sistematično definira kot: 

 

• namerno 

• ponavljajočo se uporabo 

• fizičnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja 

• povzročitelja nad drugim otrokom ali mladim 

• podobne ali enake starosti. 

 

Pri tem je potrebno izpostaviti, da se trpinčenje ne dogaja zgolj v šoli, pač pa je prisotno tudi 

izven šole oziroma se dogaja po šoli (npr. na poti iz šole). Olweus (1993) zapiše, da so bili 

učenci, ki so bili trpinčeni na poti iz šole, deležni mnogo manj pomoči s strani drugih kot pri 

trpinčenju v šoli.  
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2.3. Oblike medvrstniškega nasilja 

V Smernicah za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru 

(2004) je navedeno, da so oblike nasilja med otroki in mladostniki različne, večina avtorjev 

(Krall, 2003; Sullivan, 2011) jih umešča med telesno, verbalno, psihično, ekonomsko in 

spolno nasilje. Zabukovec Kerin (2002) zapiše, da je prepričanje, da so otipavanje, 

izsiljevanje spolnih aktivnosti in podobne stvari oblike vrstniškega nasilja, zmotno, saj po 

njenem mnenju spadajo v ločeno kategorijo spolnega nasilja. Nekateri avtorji (Filipčič, 

Klemenčič, Lešnik Mugnaioni, Novakovič in Rustja, 2016) med oblike nasilja uvrščajo še 

spletno nasilje, ki je med mladostniki vedno bolj razširjeno in pogosto skrito pred nadzorom 

odraslih. Košir (2013) opozarja, da so lahko določene oblike medvrstniškega nasilja s strani 

odraslih pogosto spregledane. Še posebej to velja za oblike nasilja, ki niso telesne. 

 

Avtorji medvrstniško nasilje razvrščajo v različne kategorije. Olweus (1993, str. 10) ga v 

osnovi razdeli na: 

 

• neposredno oziroma odkrito nasilje, pri katerem gre za odkrit in očiten napad na drugo 

osebo,  

• posredno oziroma prikrito nasilje, pri katerem gre npr. za socialno osamitev in 

izključitev iz skupine.  

 

Medvrstniško nasilje avtorji različno kategorizirajo. Raziskovalci (Krall 2003, Pečjak 2014) 

ga razdelijo na telesno (fizično), besedno (verbalno), psihično (čustveno), ekonomsko in 

spolno. Krall (2003) k tem dodaja še rasistično nasilje. Nekateri avtorji (Solberg in Olweus, 

2003, v Pečjak 2014) pa k omenjenim kot samostojne oblike dodajajo še širjenje lažnih 

govoric, vedenjsko nasilje in prisilno nasilje. Besag (1989) opozarja še na posebno obliko 

nasilja – dajanje vzdevkov (name-calling). Ta navadno doleti učence, ki so stigmatizirani 

zaradi določenih značilnosti, ki jih drugi učenci hitro opazijo (na primer jecljanje, barva las, 

debelost, očala itd.). Avtor nadaljuje, da so razlogi za dajanje vzdevkov pogosto strah, 

neznanje in to, da učenci niso seznanjeni z določenimi značilnostmi ljudi in so zanje nove. Pri 

tem se lahko navežemo na pomembno vlogo učitelja (pogovor z učenci in razbijanju tabujev), 

na kar se bom osredotočila v nadaljevanju.  

 

Košir (2013) zapiše, da sodobne definicije medvrstniškega nasilja izpostavljajo tri ključne 

značilnosti medvrstniškega nasilja, ki so: 

 

1. negativna dejanja so namerno povzročena, 

2. sovražna dejanja do žrtve se ponavljajo, 

3. med nasilnežem in žrtvijo obstaja neravnovesje moči (psihične ali fizične). 

 

Olweus (1993) zapiše, da se raven nasilja razlikuje tudi glede na spol in so fantje največkrat 

vpleteni v neposredno oziroma direktno nasilje, med dekleti pa je prisotnega več posrednega 

nasilja (socialno, čustveno in relacijsko ustrahovanje). Dodaja, da je več nasilja (še posebej 

fizičnega) zaznanega med fanti, saj je to bolj očitno in ga lažje opazimo. Po navadi gre za 

pretepe, fizično trpinčenje in je izraženo bolj agresivno, medtem ko med dekleti prevladuje 

»tiho« nasilje. Opozarja, da moramo biti pri dekletih ravno zato morda še bolj pozorni, saj je 

nasilje med njimi težje opaziti. Besag (1989) zapiše, da sta pogosti obliki nasilja med dekleti 

izločanje iz skupin in širjenje govoric, kar ima lahko še hujše posledice kot na primer 

neposredno fizično napadanje. Avtor dodaja še, da se učenci dostikrat družijo ločeno glede na 
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spol, ni pa nujno. Med oblike medvrstniškega nasilja vse več raziskovalcev (Smith in 

Steffgen, 2013; Klemenčič in Lešnik Mugnaioni, 2014; Pečjak, 2014) uvršča tudi spletno 

nasilje, ki je posebna vrsta nasilja. 

 

2.4. Spletno nasilje 

Zaradi hitrega razvoja in vedno večje prisotnosti tehnologije med mladimi je zaznan porast 

spletnega nasilja. Poimenovanje izhaja iz angleškega izraza cyberbullying. Tudi to je ena 

izmed oblik medvrstniškega nasilja, ki med mladimi postaja vse bolj pogosto. Košir (2013) 

razlaga, da gre za nasilje preko uporabe informacijske tehnologije, kot so mobilni telefoni, 

elektronska sporočila, forumi, blogi in spletne strani, ki lahko vključujejo: 

 

• negativna sporočila, 

• žalitve, 

• grožnje, 

• širjenje laži o drugih ali razkrivanje skrivnosti drugih, 

• objavljanje posnetkov s kočljivo vsebino, kjer so udeleženi drugi, 

• krajo gesel za dostop. 

 

Spletno nasilje avtorja Smith in Steffgen (2013) opredelita kot agresivno ponavljajoče dejanje 

ali vedenje, ki je izvršeno preko uporabe tehnologije s strani skupine ali posameznika nad 

žrtvijo, ki se ne more braniti. Spletno nasilje razdelita na dve glavni obliki: nasilje preko 

uporabe spleta in nasilje preko uporabe prenosnega telefona. Izpostavita tudi, da se načini 

komunikacije preko IKT zelo hitro spreminjajo in razvijajo, zato je vedno več možnosti za 

skrito uporabo napredne tehnologije brez nadzora odraslih. Pečjak (2014) izpostavi še druge 

značilnosti oziroma »pasti« spletnega nasilja, med drugimi to, da je nasilnež pogosto 

anonimen in ga ni mogoče izslediti, zato za njegova dejanja pogosto ni nobenih posledic in 

sprejemanja odgovornosti. Prav tako izpostavi starost nasilnežev – ti so pogosto starejši, saj 

tovrstna oblika nasilja zahteva več znanja pri uporabi tehnologije. Zapiše, da se spletnega 

nasilja v večji meri poslužujejo dekleta, saj uporabljajo več posrednih oblik nasilja. Po navadi 

se nasilje prekine, ko nasilnež in žrtev nista več v stiku, pri spletnem nasilju pa ni tako. 

Tehnologija otroke in mladostnike spremlja tudi doma, kar pomeni, da so lahko stalno 

trpinčeni prek socialnih omrežij, telefonskih sporočil in klicev. 

 

2.5. Pojavnost medvrstniškega nasilja 

Medvrstniško nasilje ni nov pojav v družbi, njegovo raziskovanje se je začelo v sedemdesetih 

letih preteklega stoletja. S preučevanjem tega pojava je začel Olweus (1995), ki opisuje tudi 

rezultate raziskave, katere ugotovitve kažejo, da je bil vsak sedmi učenec udeležen v 

medvrstniškem nasilju. Od tega je 9 % žrtev, 7 % nasilnežev, 3 % učencev pa je trpinčeno 

vsaj enkrat letno. Avtor zapiše, da izsledki raziskave kažejo, da so mlajši učenci največkrat 

izpostavljeni fizičnemu nasilju, v višjih razredih pa je prisotnega več prikritega nasilja (npr. 

socialno izključevanje). Besag (1989) omenja raziskavo, povezano z nasiljem (Elliott, 1986), 

v katero je bilo vključenih 4000 otrok. Ta je pokazala, da je bilo 38 % otrok trpinčenih s strani 

drugih otrok in da je svoje izkušnje z bullyingom večina opisala kot zastrašujoče. Japelj 

Pavešić in Šterman Ivančič (2017) navajata rezultate mednarodne raziskav TIMSS in PIRLS, 

ki kažejo, da je 24 % učencev in učenk poročalo, da doživlja eno izmed oblik nasilja na 

mesečni ravni, 15 % četrtošolcev pa je poročalo, da vsaj enkrat tedensko doživlja eno izmed 

oblik nasilja.  
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Glede pojavnosti nasilja Olweus (1993) ugotavlja, da številni posredni znaki kažejo na to, da 

se nasilje pojavlja v hujših oblikah in ga je več kot pred tridesetimi ali štiridesetimi leti. Rigby 

(2008) navaja raziskavo, ki je pokazala, da vrstniškega nasilja ni več kot pred desetletji, 

temveč se je njegova pogostost celo nekoliko zmanjšala. Sprašuje se, kako je mogoče, da je 

kljub temu med vrstniki v šolah vse več nasilja. Ugotavlja, da težava ni v večji pojavnosti 

tovrstnega nasilja, temveč v bolj angažiranem in občutljivem zaznavanju nasilja nasploh, tudi 

med vrstniki. Spremljanje in posploševanje o pojavnosti nasilja je kompleksno, Smith (2006) 

zapiše, da države, ki so dosledno spremljale in merile pojavljanje nasilja, poročajo o manjših 

odstopanjih. Dodaja, da nekatere države poročajo o rahlem povečanju medvrstniškega nasilja 

(Nemčija, Norveška), druge o zmanjšanju (Italija), na primer Avstrija pa poroča, da je to 

odvisno od tipa nasilja, ki ga proučujemo.  

 

Nasilje pa je lahko tudi prikrito in dobimo občutek, da v določenih vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah včasih sploh ni prisotno. Pečjak (2015) navaja nekaj razlogov, ki lahko vzbujajo 

zmotno prepričanje o tem: 

 

• nasilneži in žrtve o nasilnem vedenju molčijo; 

• odrasli ta pojav pogosto minimizirajo; 

• odrasli stiske učencev pogosto ne interpretirajo pravilno; 

• v marsikateri kulturi se od otrok in mladostnikov pričakuje, da sami rešujejo težave, 

povezane z nasiljem; 

• žrtev se pogosto počuti ponižano in osramočeno; 

• starši se pogosto sramujejo otrok, ki postanejo žrtev medvrstniškega nasilja, saj 

menijo, da to pomeni, da njihovi otroci niso tako uspešni v socialnih stikih. 

 

O pojavljanju nasilja na šolah zasledimo vedno več poročanja v medijih, Balkovec Debevec 

(2003) opisuje številne z nasiljem povezane situacije v slovenskih šolah, katerih posledice so 

bile tudi smrtne žrtve. Podatke primerja z nasilnimi napadi in poboji v ameriških šolah in 

ugotavlja, da gre predvsem za razliko v dostopnosti orožja.  

 

Medvrstniško nasilje je torej lahko uspešno skrito pred očmi odraslih, če niso dovolj pozorni. 

Več o tem, kako se temu izogniti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in kakšne so vloge šole 

ter zaposlenih, pa je zapisno pod poglavjem Vloga šole in učiteljev pri zmanjševanju in 

preprečevanju nasilja.   

 

2.6. Vloge učencev v medvrstniškem nasilju 

Ponavadi smo pozorni na dve osnovni vlogi v dinamiki nasilja, to sta: oseba, ki nasilje izvaja 

(nasilnež), in oseba, nad katero je nasilje izvajano (žrtev). Pogosto pa pozabimo na 

soudeležence nasilja, to so opazovalci. Pečjak (2014) zapiše, da se v medvrstniškem nasilju 

pojavljajo tudi bolj ali manj pasivni opazovalci, ki so priče medvrstniškega nasilja. Rezultati 

raziskav, ki sta jih v Sloveniji izvajala Dekleva in Pušnik, so pokazali, da je v osnovnih šolah 

več kot 20 % otrok žrtev medvrstniškega nasilja, povzročiteljev pa približno 12 % 

(Zabukovec Kerin, 2002, str. 106). Brvar in Muršič (2010) ugotavljata, da od 473 anketiranih 

učencev največjo skupino (polovico celotne populacije) predstavljajo učenci, ki so že bili v 

obeh vlogah (žrtev in povzročitelj nasilja), tretjina je tistih, ki so že doživeli kakšno obliko 

medvrstniškega nasilja, desetina je povzročiteljev in le petina tistih, ki niso imeli izkušnje z 

medvrstniškim nasiljem. 
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2.6.1. Žrtve medvrstniškega nasilja 

Osnovna zunanja lastnost, ki naj bi jo imel večji delež žrtev medvrstniškega nasilja, je ta, da 

so ponavadi telesno šibkejše (Pečjak, 1999). Za hitro in uspešno prepoznavanje otrok, ki so 

žrtve medvrstniškega nasilja, je potrebno poznati njihove značilnosti, da jim lažje pomagamo. 

Olweus (1995) žrtev medvrstniškega nasilja opiše kot bolj tesnobno in negotovo od večine 

učencev. Otroci, ki so izpostavljeni medvrstniškemu nasilju, so večinoma mirne, občutljive in 

previdne osebe, pogosto reagirajo tudi z jokom in umikom – posebej v nižjih razredih 

(Olweus, 1993). 

 

Olweus (1998, v Pečjak, 2014) izpostavi dve obliki žrtev, ki ju lahko prepoznamo. To sta 

pasivna in provokativna (po navadi so to otroci, ki imajo težave z zbranostjo – so hiperaktivni 

in s svojim obnašanjem pogosto pri drugih povzročajo razburjenje). Zabukovec Kerin (2002) 

žrtve opiše kot občutljive, inteligentne in nežne. Olweus (1995) dodaja, da imajo zaradi svoje 

nizke stopnje samospoštovanja slabo mnenje o sebi, počutijo se neuspešne in ponižane. 

Zabukovec Kerin (2002) dodaja, da nasilja niso vajeni in konflikte rešujejo na miren način, 

imajo dobre odnose s starši in največkrat za napade nase s strani drugih krivijo sebe; lahko pa 

žrtev predstavljajo otroci, ki so nasprotje tega in nasilje predstavlja del njihovega vsakdana 

(kronične žrtve). Dodaja, da so žrtve nasilja tudi otroci, ki kakorkoli izstopajo iz povprečja – 

lahko so izredno inteligentni, nosijo očala, imajo astmo … ali pa so druge rase, narodnosti, 

veroizpovedi kot večina otrok. 

 

Otroci, ki so žrtve nasilja, so po navadi osamljeni, zavrnjeni in v oddelku nimajo niti enega 

dobrega prijatelja. Besag (1989) dodaja, da je žrtve nasilja pogosto sram priznati, kaj se 

dogaja, saj jim to predstavlja velik socialni neuspeh. Avtor ugotavlja tudi, da včasih lažje 

narišejo, kaj se jim dogaja, kot pa da bi o tem govorili. To predstavlja eno izmed izhodišč, ki 

ga lahko uporabimo za sodelovanje z otrokom, kadar zaznamo, da je v stiski.   

 

2.6.2. Povzročitelji medvrstniškega nasilja 

Značilnosti otrok, ki izvajajo medvrstniško nasilje, so različne in ne moremo vsem pripisati 

istih. Olweus (1995) zapiše, da so predvsem dečki, ki izvajajo medvrstniško nasilje, pogosto 

telesno močnejši od žrtev. Avtor (1993) dodaja še, da imajo večinoma pozitiven odnos do 

nasilja, pogosto so agresivni tudi do odraslih, tako staršev kot učiteljev. Tudi Pečjak (2014) 

nasilnežem pripisuje fizično premoč nad vrstniki in poleg tega še nizko samozaupanje ter 

samospoštovanje, impulzivnost, nesposobnost kontroliranja jeze, težave z medosebnimi 

odnosi itd. 

 

Besag (1989) zapiše, da si za tarčo pogosto izberejo tiste otroke, ki so bolj občutljivi in se ne 

morejo braniti. Nekateri avtorji (Pečjak, 2014; Zabukovec Kerin, 2002;) pa se strinjajo, da 

povzročitelji nasilja imajo nekaj skupnih lastnosti, na primer, da so pogosto sami žrtve nasilja 

(največkrat v družini); prihajajo iz družin, kjer cenijo moč, avtoriteto in materialni uspeh; 

pogosto ne čutijo obžalovanja za svoja dejanja; ne sprejemajo odgovornosti za svoja dejanja 

in čutijo potrebo po nadvladi, zmagi. Pri tem Besag (1898) dodaja, da potreba po nadvladi 

drugih lahko še vedno ostane prisotna v odrasli dobi, vendar se ta drugače izrazi oziroma kaže 

in je bolj posredna. 

 

Olweus (1995) zapiše, da nasilnežem pogosto pripisujemo negotovost, tesnobnost in nizko 

samospoštovanje. Opisuje, da so rezultati raziskav, ki so jih izvajali s posebnimi metodami, 

med drugimi tudi z merjenjem ravni stresnih hormonov, pokazali nasprotno – da nimajo teh 

značilnosti. Pri tem Olweus (1995) utemelji, da veliko učencev sodeluje pri trpinčenju, vendar 
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ti ne prevzemajo pobude. Te označi za pasivne nasilneže in izpostavi, da so skupine teh 

nasilnežev mešane in jih sestavljajo tudi negotovi in tesnobni učenci. Isti avtor (1993) 

ugotavlja, da obstaja pozitivna povezava med fizično močjo in popularnostjo med dečki, kajti 

kot kaže, je fizična moč glavni oziroma vodilni kriterij za to, kako popularen je deček v 

razredu. Avtor zapiše, da ta upada, čim se poveča možnost, da bo tudi sam izpostavljen 

trpinčenju.  

 

2.6.3. Opazovalci in udeleženci medvrstniškega nasilja 

Medvrstniško nasilje je vedno odvisno od širšega socialnega konteksta, tudi kadar se nasilje 

dogaja med dvema udeležencema. Pečjak (2014) opazovalce medvrstniškega nasilja razdeli 

na več vlog, to so: posnemovalec nasilneža, podpornik nasilneža, nevpleteni (ignorant) in 

branilci žrtve (pasivni in aktivni). Košir (2013) označi opazovalce nasilja kot tiste, ki imajo 

boljši vpogled v dinamiko medvrstniškega nasilja v razredu in razpolagajo z veljavnejšimi 

podatki o dogodku. Doda tudi, da ima vrstniška skupina moč, da deluje preventivno ali pa da 

nasilje spodbuja. Pogosto je cilj povzročitelja nasilja socialna moč, ki jo s svojim delovanjem 

pridobiva in kadar skupina njegovega vedenja ne odobrava, nasilnež ne dobiva več te moči. 

Ugotovimo torej, da imajo opazovalci, ki naj bi bili najbolj nevtralno vpleteni v dogajanje, 

pravzaprav lahko precej velik vpliv na dinamiko nasilja v razredu.   

 

Obstajajo tudi otroci, ki imajo dvojno vlogo v medvrstniškem nasilju. Pogosto trpinčijo 

mlajše otroke in so obenem sami žrtve nasilja s strani starejših vrstnikov ali odraslih (Brejc 

idr., 2009). Številni avtorji (Rigby 2008; Pušnik, 2012; Muršič, 2012) pa po besedah avtoric 

(Klemenčič in Lešnik Mugnaioni, 2014, str. 38) ugotavljajo, da vloge povzročiteljev, žrtev in 

opazovalcev nasilja pogosto niso fiksne, saj se neravnovesja v moči med vrstniki spreminjajo. 

Košir (2013) in Besag (1989) opozarjata, da priče oziroma opazovalci medvrstniškega nasilja 

pogosto ne posredujejo in ostanejo pasivni, ker ne vedo, kaj storiti, se bojijo nasilnežev ali ker 

jih je strah, da bodo storili kaj narobe in situacijo le še poslabšali. Veliko težavo predstavlja 

tudi to, da se starši učencev, ki trpinčijo druge, in tudi starši trpinčenih učencev pogosto ne 

zavedajo, kaj se dogaja oziroma jih otroci s tem ne seznanijo (Olweus, 1993). Različni avtorji 

(Berčnik, 2008; Dekleva, 1996; Olweus, 1995; Pečjak, 2014) opozarjajo na večjo pozornost 

kompleksnosti razlogov, zaradi katerih se nasilje sploh pojavlja. 

 

3. RAZLOGI ZA NASILNO VEDENJE 

3.1. Opredelitev razlogov za nasilno vedenje 

Nasilje je kompleksen pojem in za njim se pogosto skriva še kompleksnejše ozadje. Muršič 

(2012) zapiše, da za razumevanje in preprečevanje nasilnega ravnanja »/…/ naš pogled ne 

sme biti usmerjen zgolj na posameznika, ki se vede nasilno.« Dodaja še, da »/…/ za celovito 

razumevanje posameznikovih nasilnih čustvenih odzivov moramo poznati vire, ki so 

posamezniku na voljo ali za katere je strukturno prikrajšan« (str. 11). Krall (2003) prav tako 

opozarja na širši pogled ob pojavu nasilja pri učencih: »Otroka ali mladostnika ne smemo 

spoznati le kot nasilneža, ampak pogosto tudi kot žrtev izkušnje nasilja« (str.18). 

 

Berčnik (2008, str. 125) glede na ugotovitve različnih avtorjev povzame, da na nasilno 

vedenje med vrstniki vpliva več dejavnikov, ki so lahko: 
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• družinsko zasnovani (premalo nadzora nad otrokovimi dejavnostmi, pomanjkanje ali 

odsotnost meja dopustnega in nedopustnega vedenja, uporaba stroge discipline, 

socialne in druge družinske okoliščine, družinsko nasilje); 

• šolsko zasnovani (previsoke ravni tolerance nasilnega vedenja ali neodzivanje nanj); 

• lokalno zasnovani (visoka stopnja kriminala, nevarne soseske, premalo rekreativnih 

dejavnosti za mlade, pomanjkanje stika med skupnostjo in šolo); 

• družbeno zasnovani (nasilje v medijih, družbena razdrobljenost). 

 

Dejavniki, ki vplivajo na nasilno vedenje, so torej različni, v znanstveni literaturi sem najbolj 

pogosto zasledila dejavnike, povezane z družino, mediji in šolo. V nekaterih primerih se ti 

med seboj tudi tesno povezujejo.  

 

3.2. Dejavniki, povezani z družino 

Razlogi za pojavljanje nasilja v družini se odražajo tudi v delovanju oziroma odnosih znotraj 

družinskega kroga. Muršič (2012) se sprašuje, če smo do neke mere vsi viktimizirani in 

povzročitelji nasilja v družini. Starši otroke po navadi vzgajajo tako, da potlačijo agresivne 

impulze, kajti s tem jih navajajo na življenje v družbi s pravili in zakoni, s tem pa se izognejo 

kazni, ker v družbi vsako dejanje ni sprejemljivo (Besag, 1898). Avtor nadaljuje, da ni vedno 

tako in nekateri starši svojih otrok ne vzgajajo na ta način, saj živijo v okolju, kjer zakoni 

nimajo teže, ki bi jo morali imeti ter so tudi sami dnevno izpostavljeni različnim oblikam 

trpinčenja. Olweus (1995) razmišlja o tem, kakšna je vzgoja, ki pospešuje razvoj agresivnih 

vedenjskih vzorcev in kako otroci, ki so pogosto agresivni, odraščajo. Poleg zgoraj naštetih 

razlogov avtor izpostavi, da otroci agresivne vedenjske vzorce pogosto povzamejo od staršev, 

kar pri njih ustvarja negotovost in so povezani z uporabo manj primernih metod za vzgojo 

otrok. Dodaja še, da je manj negativnih vplivov na otroke, kadar starši obravnavajo konflikte 

brez navzočnosti otrok. 

 

Klemenčič (2012, str. 78) ugotavlja, da je otrok strukturnega oziroma institucionalnega nasilja 

deležen že v najzgodnejšem obdobju. Sem spadata nasilje v odnosih oziroma deljenje vlog 

(npr. »deklice se igrajo s punčkami, fantje pa z avtomobilčki« ali pa »ženske so zadolžene za 

delo doma, moški pa služijo denar«), ki je povezano z omejevanjem avtonomije posameznika 

ter nasilje potrošništva (družinski člani imajo vedno večje potrebe po materialnih dobrinah). 

Pušnik (1999) opozarja, da je nasilje pogosto »/.../ odsev nasilja odraslih« (str. 36). Olweus 

(1995) agresivno vedenje in trpinčenje povezuje s pomanjkanjem ljubezni, pozornosti, 

nadzora in postavljenih meja. Popp (2003) kot pomemben dejavnik navaja tudi družinsko 

situacijo, ko je oče brezposeln in s tem kot »glavni skrbnik« vodi družino v problematičen 

socialni položaj in med družinskimi člani nastaja vse več konfliktov. 

 

Smrtnik Vitulić (2011) iz raziskav Selmana (1980), ki je preučeval razumevanje medosebnih 

odnosov, povzema, da tudi izobrazba staršev lahko pomembno vpliva na otrokov razvoj 

razumevanja čustev. V eni od raziskav je namreč primerjal kakovost razumevanja 

medosebnih odnosov pri otrocih od sedmega do desetega leta starosti glede na višji ali nižji 

socialni položaj njihovih staršev. Ugotovil je, da so otroci staršev z nižjim socialnim 

položajem uporabljali bolj enostavne razlage medosebnih odnosov od otrok staršev z višjim 

socialnim položajem. Razlike med njimi so se izenačile po desetem letu starosti, k temu pa naj 

bi predvidoma najbolj prispevale interakcije otrok z vrstniki.  
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3.3. Dejavniki, povezani z mediji 

Krall (2003) nasilno vedenje pripisuje tudi igranju računalniških igric ali gledanju nasilnih 

vsebin – tudi to naj bi nadzorovali odrasli, v večini primerov torej starši. Če jim tega ne 

omejujejo, lahko pride do posledic, povezanih z nasiljem. Tudi Olweus (1995) opozarja, da 

otroci, ki gledajo precej nasilja na televiziji in drugih napravah »/…/ pogosto postanejo bolj 

napadalni in manj sočustvujejo z žrtvami agresivnosti« (str. 28). Popp (2003) dodaja, da 

otroci in mladostniki lahko svoje vzorce ravnanja in interpretiranja sveta razvijejo prek sveta 

medijev, hitro se tudi identificirajo z glavnimi junaki filmov, katerih vedenje je nasilno. 

 

3.4. Dejavniki, povezani s šolo 

Dejavniki medvrstniškega nasilja se pojavljajo tudi na ravni šole in njenega širšega okolja. 

Horne in Orphinas (2006, v Košir 2013) se osredinita na naslednje: neugodna šolska klima; 

velikost šole (na večjih šolah je več nasilja); negativni odnosi med učitelji in učenci; 

pomanjkljiv nadzor; odsotnost utečenih postopkov v primeru trpinčenja v šoli; odrasli na šoli 

so agresivni drug do drugega in ponižujejo učence. Muršič (2012, str. 13) glede velikosti šole 

razmišlja nasprotno in zapiše, da se za šole v skupnostih z visoko stopnjo nasilja pričakuje 

večja obremenjenost s šolskim nasiljem, vendar ni vedno tako. Dodaja, da se šole s svojimi 

socialnimi in organizacijskimi značilnostmi lahko uspešno zoperstavljajo nasilju kljub 

skupnosti, ki je prežeta z njim. Tudi Olweus (1995) zapiše, da neposredne povezanosti med 

medvrstniškim nasiljem in velikostjo šole ni. Dodaja pa, da je bila ugotovljena povezanost 

med nekaterimi vidiki nadzora med odmori in stopnjo trpinčenja – večje kot je število 

dežurnih učiteljev, manjša je stopnja trpinčenja. Besag (1989) dodaja, da so temni deli šole, 

oddaljene garderobe in nenadzorovani prostori najbolj kritični za vznik nasilja.  

 

Smith (2006) velik pomen v šolskem okolju pripisuje vplivu vrstnikov, ki je najmočnejši med 

13. in 16. letom. Učenci se namreč pogosto začnejo podrejati vplivom skupin, da bi bili 

sprejeti vanje oziroma da bi ugajali članom neke skupine in s tem pridobili na socialni moči. 

Besag (1989) agresivno vedenje pripiše tudi spremembam med puberteto, katerih posledici sta 

tudi negotovost in nihanje razpoloženja. Mladostniki včasih ne vedo, kako bi se s 

spremembami spoprijeli in ne razumejo najbolje, kaj se dogaja z njimi, zato pogosto 

odreagirajo agresivno, iščejo svoje meje in se včasih spogledujejo z nevarnostjo. Popp (2003) 

zapiše, da imajo skupine vrstnikov pomembno vlogo pri osamosvajanju mladostnikov in 

pomagajo pri spoprijemanju z emocionalnimi težavami; v skupini vrstnikov posameznik dobi 

pozornost in priznanje, kar je pomembno v procesu oblikovanja identitete. Olweus (1995) 

med razloge za nasilje uvršča tudi zmanjšano stopnjo odgovornosti učencev pri sodelovanju 

pri trpinčenju, kajti učenci lažje sodelujejo pri tem, če vedo, da to počne še več otrok.  

 

Obstaja več razlogov, ki vodijo v medvrstniško nasilje, med njimi je lahko tudi tekmovalnost.  

Popp (2003) dodaja, da na porast nasilja vpliva tudi socialna klima v učni skupini. Zapiše, da 

se večja možnost nasilnega vedenja pojavi, kadar imajo učenci vtis, da je njihov razred 

neintegriran, usmerjen v nezdravo konkurenco in so učenci med sabo manj povezani ter med 

njimi vladajo slabi prijateljski odnosi. Olweus (1993) zapiše, da je veljalo prepričanje, da je 

trpinčenje pogosto izraz frustracij oziroma reakcija nasilneža zaradi lastnih neuspehov, po 

izvedeni raziskavi pa to predpostavko ovrže. Verbnik Dobnikar (2002) opozarja, da je 

pomembno, koliko pozornosti šola nameni organizaciji dela in klimi šole, kajti, »/.../ če se je 

na šoli razvila izrazito storilnostna in tekmovalna klima, visoka zahteva po poslušnosti in 

podrejenosti in če se ne išče individualnih rešitev in poti, se ustvarja tudi več napetosti« (str. 

35).  
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Zaključimo lahko z razmišljanjem Kalinove (2003), ki zapiše, da je nasilje največkrat 

odgovor na različne nerešene socialne težave in da se je potrebno naučiti soočati s 

problemskimi situacijami in razviti strategije reševanja konfliktov, kar predstavlja tudi uvod v 

to, kako lahko poteka preprečevanje in zmanjševanje nasilja v šolskem prostoru.  

 

4. PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE NASILJA V ŠOLI 

4.1. Vloga šole pri zmanjševanju in preprečevanju nasilja 

»Šolskega prostora ne moremo obravnavati le z vidika, da je prostor za učenje, prostor, kjer se 

otroci razvijajo, sodelujejo, počutijo dobro … Šola je tudi prostor pritiskov, zahtev, 

neprijetnih situacij.« zapiše Pušnik (2003, str. 34). Ista avtorica (1999) opisuje tudi ugotovitve 

iz delavnic, v katerih so sodelovali ravnatelji različnih osnovnih in srednjih šol. Ugotovili so, 

da obstajajo tri ravni problemov, ki so jih zaznali pri njih: »priznati, da na šoli vrstniško 

nasilje obstaja, prepoznavati njegove oblike in pomanjkanje znanja za reševanje problema« 

(str. 52).  

 

Rezultati raziskave Pisa (2015) kažejo, da se pojavnost nasilja pomembno povezuje s šolsko 

klimo in s tem tudi s pripadnostjo šoli. Japelj Pavešić in Šterman Ivančič (2017) zapišeta, da 

pozitivna šolska klima pomeni, da se učenci počutijo varne, imajo izkušnjo pozitivnih 

odnosov z učitelji in ostalimi sošolci, občutek pripadnosti in povezanosti s šolo ter občutek 

smiselnosti v sodelovanju pri odločitvah.  

 

Verbnik Dobnikar (2002) in Besag (1989) opozarjata, da mora šola jasno zagovarjati stališče 

nenasilne kulture z ustreznim in takojšnjim odzivom na vse oblike in vrste nasilja, ki se 

pojavljajo. Kampjut (2017) dodaja, da je ključna preventivna strategija izboljševanje celotne 

šolske skupnosti in njene kulture in da je šolska kultura »/…/ sistem vrednot in prepričanj, ki 

jih zagovarja šola, ter vključuje stališča učiteljev in vodstva o naravi medosebnih odnosov, 

stališča do odgovornosti, učenja. Voditi mora k enotnemu vzgojnemu delovanju strokovnih 

delavcev, ki mora vključevati jasne meje glede nasilja oz. kdaj so kršena šolska pravila« (str. 

6). Besag (1989) zapiše, da se namesto spraševanja, kaj je narobe z učencem, sprašujemo raje, 

kaj je narobe z organizacijo. Na ta način šola nase sprejme odgovornost in namesto, da jo 

prelaga na starše ali otroka, raje išče rešitve za spremembo v lastnem delovanju. Pušnik 

(2012) zapiše, da težnja po večji kakovosti šole ne sme predstavljati trenda, pač pa je 

kakovost treba sistematično načrtovati, spremljati in izvajati ukrepe za ohranjanje dobrega 

oziroma ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti. Ključno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, 

je: kaj lahko naredi šola za uspešno preprečevanje in zmanjševanje nasilja? Zabukovec Kerin 

(2002, str. 115) predlaga sledeče: 

 

1. ozaveščanje učencev, zaposlenih na šoli ter staršev (predavanja za starše in zaposlene, 

vključevanje teme v program razrednih ur, izobešanje plakatov z informativno vsebino 

in številkami nevladnih organizacij, ki nudijo pomoč itd.); 

2. izdelava internega pravilnika za obravnavo vrstniškega nasilja (pri tem sodelujejo 

učitelji, starši, učenci; pravila morajo biti jasna in sankcije vnaprej določene); 

3. skupno reševanje težav (ko pride do nasilja, apeliramo tudi na sodelovanje 

opazovalcev, staršev, drugih učiteljev); 

4. ničelna toleranca do nasilja (ob vsaki priložnosti učencem pokažemo, da vedno 

odklonilno reagiramo na nasilje). 
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Pri četrtem predlogu (ničelna toleranca do nasilja) se lahko navežemo na razmišljanje Kreka 

(2015), ki zapiše, da je ena izmed glavnih ovir za kakovost dela v šoli spoštovanje teh pravil s 

strani zaposlenih. Opozarja na to, da bi se morala šola, ne glede na različne objektivne razlike 

med učenci, vedno držati ničelne tolerance do nasilja in da se »/…/ nikakor ne sme postaviti v 

položaj, da bi popuščala ali se podrejala komurkoli samo zato, ker je določen učenec nasilen 

ali ker je skupina staršev vplivnejša« (str. 145).  

 

Za preprečevanje in zmanjševanje nasilja Besag (1989) predlaga takojšnje identificiranje žrtev 

in povzročiteljev nasilja, ker sta v stiski verjetno oba, in ne le učenec, ki je žrtev. Avtor 

dodaja, da je kljub natančno zasnovanim kurativnim pristopom ključno preprečevanje in 

zmanjševanje nasilja na preventivni ravni. Kalin (2003) zapiše, da mora šola postati prostor 

kakovostnega življenja, ki bo omogočal, da se v njem vsi dobro počutijo, in zagotavljal 

ugodno klimo, ki bo spodbujala sodelovanje in kakovostne odnose.  

 

V Smernicah za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru 

(2004, str. 16) je predstavljenih nekaj ukrepov in načel za preprečevanje in zmanjševanje 

nasilja: 

 

• Vgraditev vsebin in kompetenc, pomembnih za življenje v skupnosti, v kurikularne 

dokumente in njihovo izvajanje.  

• Pozitivna socialna klima  na šoli (odprta in kakovostna komunikacija).  

• Kakovostno preživljanje časa v šoli, tako pri pouku kot pri drugih dejavnostih. 

• Odzivno delovanje šole na vseh ravneh (prisotnost učiteljev in drugih delavcev šole 

med odmorih, v vseh prostorih). 

• Vključenost v življenje na šoli, sodelovanje učencev in dijakov pri nastajanju hišnega 

reda. 

• Načrtovanje prostora v šoli oziroma ob njej. 

• Skrb in odgovornost za uresničevanje varnega šolskega prostora in odzivanje na 

pojave nasilja. 

• Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na šoli. 

• Sodelovanje z lokalnimi organi (npr. centri za socialno delo, policijo, pravosodnimi 

organi) in nevladnimi organizacijami. 

• Vključevanje staršev v življenje in delo šole. 

• Mediji in različna gradiva za učitelje, učence, dijake in starše. 

 

V priročniku Vloga šole pri zmanjševanju nasilja: priročnik za učitelje, svetovalne delavce in 

ravnatelje (2003) najdemo veliko predlogov o tem, kako v preventivno zmanjševanje in 

preprečevanje nasilja lahko konkretno vpletemo vse zaposlene na šoli. Pri tem pa se lahko 

navežemo tudi na modele za preprečevanje in zmanjševanje nasilja, ki vsebujejo številne 

strategije in načine za doseganje tega.  

 

4.1.1. Modeli za preprečevanje in zmanjševanje nasilja 

Šola lahko veliko prispeva k preprečevanju in zmanjševanju nasilja, za to obstaja več načinov, 

eden izmed teh so že prej omenjeni modeli za zmanjševanje in preprečevanje nasilja. K 

preprečevanju nasilja v šoli avtorji (Filipčič idr., 2016, str. 105) uvrščajo modele, ki: 

 

• delujejo na senzibiliziranju subjektov do nasilja v šoli in na njihovem spreminjanju 

odnosa do tega pojava, 

• razvijajo preventivne dejavnosti, ki zmanjšujejo dejavnike tveganja za nasilje, 
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• so usmerjeni k vedno pogostejšemu zaznavanju nasilja in prepoznavanju znakov, 

dinamik nasilnih odnosov in posledic, ki se pokažejo na vpletenih v nasilje, 

• se ukvarjajo z obravnavo že storjenega nasilja, pomočjo žrtvam, povzročiteljem ali/in 

opazovalcem, 

• uvajajo različne nenasilne prakse razvijanja medosebnih odnosov in reševanja 

konfliktov ter spodbujajo k sistematičnemu in celovitemu obvladovanju nasilja v šoli. 

 

Olweusov model (1995, str. 39) za preprečevanje in preprečevanje trpinčenja predlaga ukrepe 

šole na različnih ravneh in na različne načine: 

• na ravni šole (raziskave z vprašalniki, šolski dan, namenjen problemu trpinčenja, več 

dežurstev med odmori in v času kosila, privlačnejša igrišča, sestanki med starši in 

osebjem, oblikovanje skupine učiteljev za razvoj socialnega okolja v šoli, sestanki 

staršev itd.); 

• na ravni razreda / oddelka (oddelčna pravila proti nasilju, razjasnitev, pohvale, 

sankcije, redne razredne ure, kooperativno učenje, igranje vlog, skupne pozitivne 

dejavnosti v oddelku, sestanki med učitelji, starši in učenci itd.); 

• posameznika (pogovori med nasilneži in žrtvami, pogovori med starši nasilnežev in 

žrtev, pomoč nevtralnih učencev, pomoč in podpora staršem, diskusijske skupine za 

starše nasilnežev in žrtev, domiselnost učiteljev in staršev, sprememba oddelka ali šole 

itd.). 

 

Besag (1989, str. 121) predlaga sledeče preventivne strategije v šolah: 

 

• Šolska politika mora vsebovati pravilnik, s katerim so dobro seznanjeni učitelji, 

učenci, starši in ostali zaposleni na šoli. 

• Lokalne oblasti morajo šolam zagotoviti finančno podporo in jim omogočiti možnosti 

za nadzor na vseh delih šole in tudi izven nje (šolski hodniki, avtobusi, dvorišče). 

• Načrtovanje in oblikovanje šole ter njenih prostorov na način, ki bo omogočal čim 

večjo varnost, vidnost in nadzor. 

• Stil vodenja šole je zelo pomemben (imeti mora jasno zastavljene cilje in delovanje). 

• Šola kot skupnost, ki omogoča sodelovanje, reflektira etiko skupnosti in ponuja 

preventivne dejavnosti za preprečevanje nasilja.  

• Grajenje na odnosu med učitelji in učenci (kvaliteta odnosa med učiteljem in učencem 

je ključnega pomena). 

• Nadgrajevanje in dopolnjevanje učnega načrta, ki učencem omogoča zanimiv in 

kvaliteten proces izobraževanja (razvijanje pozitivne samopodobe in samozaupanja 

učencev; vsebine morajo biti prilagojene stopnji razvoja otrok, v nasprotnem primeru 

učenci lahko postanejo neuspešni in nezadovoljni ter se začnejo uveljavljati z 

nasiljem). 

• Disciplinski pravilnik vsebuje ukrepe ob prekrških in pojavih nasilja: pravo mero 

discipline in ustrezne načine za to (preveč ali premalo stroga pravila lahko povzročijo 

odklonilno vedenje pri učencih).  

• Jasna in enotna pravila, s katerimi so vsi na šoli dobro seznanjeni. 

• Nadzor: vsi zaposleni morajo biti odgovorni za vse učence ob vsakem času.  

 

Avtor doda, da mora biti nadzor konsistenten in obenem prijazen. Pri snovanju preventivnih 

strategij izpostavlja pomembnost odnosov med učitelji in učenci, kajti to je ključni faktor za 

vzpostavitev vseh nadaljnjih dogovorov, pravil in medsebojnega spoštovanja. 
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4.1.2. Ničelna toleranca do nasilja  

Besag (1989) zapiše, da morajo zaposleni pri svojem delovanju upoštevati ničelno toleranco 

do nasilja in kadar se to pojavi, vedno ukrepati, ker bodo učenci le na ta način seznanjeni z 

dejstvom, da nasilja ne tolerirajo in bo to vedno ustavljeno. Nasilje se pogosto pojavlja ravno 

zaradi priložnosti, te pa v šoli ne sme biti. Predlaga tudi nekaj taktik nadzora na šoli, na 

primer: sprotno beleženje, povezano z agresivnim ali nasilnim vedenjem učencev; 

sodelovanje med učitelji (drug drugega opazujejo in analizirajo pri poučevanju in si pomagajo 

z nasveti); redno pregledovanje delov šole, v katerih so učenci manj vidni; dežurstva starejših 

učencev; skrb za stalno zaposlenost učencev med odmori in igro (aktivnosti, igre, klubi, 

knjige itd.); nadzor med čakanjem na odhod domov (nadzor na avtobusnih postajah in 

avtobusih); pozivanje staršev in drugih, ki so v bližini šole, da šolo obvestijo o nevarnih 

situacijah, incidentih; ponudba delavnic in izobraževanj za vse povezane s šolo; delo v 

skupnosti; ponudba različnih programov. 

 

4.1.3. Modeli za preprečevanje in zmanjševanje nasilja v Sloveniji 

Filipčič idr. (2016) zgoraj omenjene modele za preprečevanje in zmanjševanje nasilja delijo v 

dve skupini, to sta: preventivni modeli in modeli za obravnavo nasilja. Tudi v Sloveniji 

obstaja nabor modelov obeh vrst, ki se nanašajo na preprečevanje in zmanjševanje 

medvrstniškega nasilja, te delimo na več podskupin.  Mednje spadajo preventivni modeli 

za preprečevanje nasilja v šoli (npr. Mreža učečih se šol, Nekomu je mar, Nasilje v šolah, 

Delavnice o vrstniškem nasilju in mirnem reševanju sporov, Preventivne delavnice o nasilju, 

Peerthink – promocija intersekcionalnega pristopa pri preventivnem delu proti mladostniškem 

nasilju, Forum: nasilje itd.); modeli za nenasilno komunikacijo in strpnost (npr. Predavanja in 

seminarji za učitelje in učiteljice, Izobraževalni paket S komunikacijo do boljših odnosov, 

Projekt Ljubezen je ljubezen, Interkulturalnost); modeli za reševanje konfliktov, mediacijo 

(npr. Izobraževalni paket Reševanje konfliktov, Komunikacija in strategije reševanja 

konfliktov, Konstruktivno reševanje sporov: šolska mediacija, vrstniška mediacija, šola za 

starše,  Mediacija - nenasilno reševanje konfliktov, Vrstniška mediacija, Mediacija – mirno 

reševanje sporov); modeli za razvijanje socialnih veščin, socialno vključenost in pravice otrok 

(npr. Mladinske delavnice za OŠ in SŠ, Mladi na pragu življenja, Skala – mladinska ulična 

vzgoja, Učno-vzgojni center, Dnevni center za otroke – vitamini, Mladinske delavnice, 

Socialna integracija otrok in mladine, Odraščanje in mi, Teden otroka, Otroški parlament, 

Moje pravice – otroške kartice); modeli povezani z zlorabami otrok, mladostnikov in 

mladostnic (npr. Policija za otroke, Pravice otrok – odkrivajmo in preprečujmo vse oblike 

zlorabljanja otrok, Izobraževanje za prepoznavanje, preprečevanje in obravnavo spolnih 

zlorab otrok, Varstvo otrokovih pravic); modeli za povzročitelji nasilja, agresivnost (npr. 

Predavanje »Tudi sam sem povzročal nasilje«, Izražanje jeze); modeli, ki so namenjeni 

ukrepanju in obravnavi že storjenega medvrstniškega nasilja (npr. Zberi pogum in povej, 

Varne točke, Povej! Spregovorimo o nasilju med otroki); Zlorabe otrok in nasilje nad otroki, 

mladostniki ter mladostnicami v družini (npr. Svetovalnica, Zaščitimo otroka pred nasiljem, 

ustavimo nasilje nad otroki, Izobraževalni paket Nasilje, TOM telefon za otroke in 

mladostnike, Spolna zloraba otrok, Brezplačni telefon Varuha človekovih pravic Republike 

Slovenije, Nasilje v družini prizadene tudi otroke, Varne hiše itd.); modeli za delo s 

povzročitelji nasilja (npr. Svetovalno delo s povzročitelji nasilja). 

 

Naštete modele je vredno omeniti, saj omogočajo alternativne možnosti za spopadanje s 

težavami na različnih ravneh. Pomembno je, da so zaposleni na šolah, učenci in starši 

seznanjeni s tovrstnimi programi in da šola stremi k iskanju različnih možnosti za 

preprečevanje in zmanjševanje nasilja. 
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4.2. Vloga učitelja pri preprečevanju in zmanjševanju nasilja 

Nasilje je del šol že od začetka njihovega obstoja, kajti »/…/ vsak posameznik prinaša v šolo 

lastne izkušnje sobivanja, katerih del so nemalokrat tudi izkušnje z nasiljem v okolju in 

družini« (Verbnik Dobnikar, 2002, str. 35).  

 

Japelj Pevešić in Šterman Ivančič (2017) povzameta rezultate raziskave, ki kažejo na to, da 

odnos med učiteljem in učencem pomembno vpliva na pojavnost nasilja v razredu. 

Ugotovitve Olweusa (1995), ki pravi, da večji nadzor pomeni manjšo stopnjo nasilja na šoli, 

kažejo na velik pomen stališč učiteljev do nasilja. Na vprašanje, kako pogosto učitelji 

posredujejo v medvrstniškem nasilju, je 40 % učencev razredne stopnje odgovorilo 

»občasno«, 60 % »skoraj nikoli«, 65 % pa jih je odgovorilo »učitelj se z nami ni pogovarjal o 

trpinčenju« (Olweus, 1993). Učitelji so načeloma zelo pozorni na vsak znak, ki bi lahko vodil 

v nasilje in zagovarjajo ničelno toleranco do nasilja, pogosto pa so po zapisu Pušnik (1999, 

str. 53) njihove reakcije lahko tudi sledeče: 

 

• nasilja ne vidijo, 

• nasilje ignorirajo (npr. »Saj ni moj učenec.«), 

• napačno interpretirajo določene situacije (zamujanje učenca obravnavajo kot izključno 

njegovo krivdo, čeprav bi lahko bil zadržan in trpinčen s strani drugih učencev), 

• ne obravnavajo resno pritožb žrtev (npr. »Jutri boste že prijatelji.«). 

 

Pušnik (1999) nadaljuje, da s takšnim odzivanjem dajejo nasilnežem podporo, poleg tega pa 

se trpinčeni učenci ravno zato redkeje obračajo nanje.  

 

Košir (2013) zapiše, da je eno izmed bistvenih sporočil, ki jih je potrebno posredovati 

učencem to, da so težave, ki izhajajo iz medvrstniškega nasilja, rešljive, in da je potrebno o 

medvrstniškem nasilju povedati nekomu na šoli, ki mu učenec zaupa. Pri tem Filipčič in 

Klemenčič (2011) dodajata, da morajo vsi delavci vzgojno-izobraževalnega zavoda skrbeti za 

to, da je šola za otroka varovalni dejavnik, verjetno najpomembnejšo vlogo pri tem pa ima 

razrednik, ki je z otrokom v neposrednem stiku največ časa in pogosto prav njega učenec 

izbere za zaupno osebo. Krek (2015) opozarja, da je del uspešne vključitve učenca v vzgojno-

izobraževalni proces tudi občutek učenca, da je sprejet pri sošolcih in učiteljih. Japelj Pavešič 

in Ivančič (2015) zapišeta, da če so učenci aktivno vključeni v soodločanje na ravni uvajanja 

šolskih pravil in imajo občutek, da so njihova čustva in mnenje upoštevani, kažejo večjo 

zavzetost za učenje in v večji meri prevzemajo tudi odgovornost za svoje vedenje ter se 

vedejo skladno s cilji, zato ker menijo, da je tako prav, obenem pa spoštujejo tudi pravice 

drugih. Dodajata še, da »/…/ v primerjavi z avtoritarno organiziranimi razredi učenci v t. i. 

demokratično organiziranih razredih izkazujejo več samokontrole in vedenja, ki odraža 

ponotranjenje skupno zastavljenih ciljev vedenja in učenja, notranje motivacije za doseganje 

ciljev in manj nasilja« (str. 160). 

 

4.2.1. Ravnanje z otrokom, ki je jezen in nasilen 

Smrtnik Vitulić (2011) zapiše, da je jeza čustvo, ki nastane, ko verjamejo, da nekdo ali nekaj 

neupravičeno ogroža njihove pomembne žeje. V medosebnih odnosih z njo sporočamo, da ne 

dovolimo, da nas nekdo ali nekaj ovira pri uresničevanju naših potrebnih želja oziroma pri 

izvajanju pomembne dejavnosti, kot pravi. Dodaja, da je izražanje jeze lahko tudi koristno, še 

posebej, če so načini izražanja socialno sprejemljivi. Avtorica je mnenja, da je posebno skrb 

potrebno nameniti načinom izražanja jeze in otroke spodbujati, da se naučijo socialno 

sprejemljivih odzivov v situacijah, ko doživljajo ogroženost. Pri tem jim jasno sporočamo, da 
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fizično obračunavanje z drugimi in uničevanje predmetov nista ustrezna načina izražanja jeze 

in jih ne odobravamo (Smrtnik Vitulić, 2011). 

 

4.2.2. Pomen kaznovanja 

Brez kaznovanja učencev oziroma brez posledic za neupoštevanje pravil pa učitelji včasih 

težko dosežejo red in disciplino v razredu. Kroflič (2011) zapiše, da imajo učenci svobodno 

izbiro, ali se bodo držali pravil ali ne, pri čemer ob kršenju sledi tudi kazen, ki pa ne sme biti 

kazatelj moči. Učencem s tem pokažemo, da nam ni vseeno zanje, saj je, kot zapiše avtor, 

ravno pedagoška vrednost kazni tisto, kar jo loči od administracijskega in kazenskega 

postopka. K zapisu Krofliča lahko dodamo še Bečajevo (1996) razmišljanje, ki o kazni pravi 

takole: »Pravilo, ki nima razumskega konsenza, je lahko le oblika zahteve, ki vzbuja odpor in 

jo je mogoče uveljaviti le s tako ali drugačno obliko prisile« (str. 12). 

 

4.2.3. Pomembna vloga učitelja  

Naloge razrednika pa niso vezane le na učence, temveč se nanašajo tudi na tesno sodelovanje 

s starši, ostalimi učitelji in svetovalno službo. Na razredni stopnji učenci veliko časa preživijo 

le z enim učiteljem, zato je zelo pomembno, kako ta opazuje, zaznava in reagira na dogajanje 

v razredu. Verbnik Dobnikar (2002) o vlogi učitelja zapiše, da je delo s celotnim oddelkom 

zahtevno, saj od razrednika zahteva, da zaznava potrebe skupine in da zna izbrati in uporabiti 

različne načine in metode dela, s katerimi skuša vplivati na razvoj dobrih odnosov v skupini. 

Dobri odnosi med učenci, spodbujanje medsebojne pomoči, sodelovalno učenje so najboljši 

načini za preprečevanje nasilja med učenci. Ne smemo pozabiti še na sodelovanje s starši in 

drugimi zaposlenimi na šoli. Verbnik Dobnikar (2002) dodaja, da je šola za učence lahko 

močan varovalni dejavnik, če živijo v težkih družinskih in socialnih razmerah: »Učitelj naj ne 

bi bil čustveno hladna in popolnoma samoobvladujoča, pa tudi ne pasivna oseba, ki nikoli ne 

pokaže svojih čustev« (str. 42). 

 

Besag (1989) predlaga, da učitelj razvije poseben odnos oz. povezavo z vsakim učencem, če 

je to le možno. To vez lahko predstavljajo skupni interesi, hobiji, živali … S tem ko učitelj 

pokaže pristen interes v povezavi z učencem, mu ta bolj zaupa in učitelj mu na ta način lahko 

pomaga, ko je v stiski. Bizjak (2012) dodaja, da vzgojno delovanje učiteljev temelji na njihovi 

zmožnosti vzpostavljanja kakovostnih odnosov z učenci in da je kakovosten odnos tak, ki je 

avtentičen ter učitelj vanj vstopa kot celovita osebnost in v njem izraža svoje vrednote, 

prepričanja, čustva, meje svoje integritete, tako da spoštuje integriteto drugega.  

 

Pri tem se lahko navežemo tudi na odzive in načine delovanja učitelja v razredu, ki so zelo 

pomembni in lahko vplivajo na učence in njihovo počutje. Včasih namreč tudi učitelj s svojim 

vedenjem nezavedno prispeva k povečani napetosti in agresiji v razredu (Besag, 1989). 

Pušnik (2003) zapiše, da učitelji oziroma strokovni delavci lahko bolj ali manj zavedno sami 

izvajajo nasilje nad učenci, na primer z nejasnimi kriteriji ocenjevanja, nenapovedanimi 

pisnimi preizkusi znanja, kazenskimi domačimi nalogami, poniževanjem … To lahko počnejo 

tudi posredno, s sporočanjem slabosti in neuspehov, nakar starši lahko jezo stresejo na otroka.  
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4.2.4. Različni pristopi pri pouku 

Kalin (2003) zapiše, da je za dobrega učitelja pomembno, da prehaja iz tradicionalnega k 

izkustvenemu modelu pouka, da prevzema vlogo spodbujevalca in usmerjevalca in ne edinega 

vira znanja, da se usmerja k procesom in ne le h končnim ciljem, da išče in spodbuja notranjo 

motivacijo, omogoča in uči spretnosti reflektiranja učnega procesa in medosebnih odnosov, ki 

se oblikujejo v razredni interakciji. Pri tem Jerina, Karajić, Klemenčič, Kuhar in Molan 

(2016) dodajajo, da učni načrti sami po sebi ne predvidevajo posebne obravnave 

medvrstniškega nasilja, vendar se kljub temu postavlja vprašanje, kako bi lahko zavest in 

znanje o medvrstniškem nasilju ohranjali, ne zgolj na razrednih urah, temveč tudi pri samem 

pouku. Ugotavljajo, da je to pri nekaterih predmetih lažje doseči, saj so že po svoji naravi 

naravnani k sodelovanju, krepitvi medsebojnih odnosov in izboljševanju razredne klime, pri 

drugih pa je to nekoliko težje (npr. pri naravoslovnih predmetih). Opozarjajo na to, da so za 

oblikovanje in krepitev pozitivnega odnosa do dela dovolj že majhni koraki (npr. delo v 

skupini), vendar je v zvezi s preventivo medvrstniškega nasilja zelo pomembno, da se o 

občutkih pri takem delu pogovorijo in prisluhnejo drug drugemu, kar pa ne vzame veliko 

časa. Avtorji dodajo tudi primere različnih priprav in s tem pokažejo, na kakšne načine lahko 

preventivne dejavnosti učitelji vpletejo prav v vse predmete.  

 

Vsaka šole mora po zakonu oblikovati vzgojni načrt, ki se po potrebi dopolnjuje in spreminja. 

Vloga vzgojnega načrta je, da učitelje pri svojem delu usmerja na različnih področjih, med 

drugim tudi na področju preprečevanja in zmanjševanja nasilja. Berčnik (2008) zapiše, da šole 

in učitelji potrebujejo trdno oporo (koncept, načrt), na podlagi katere bo jasno njihovo 

delovanje, da bi lažje razumeli svoj položaj in dobili dovolj strokovne pomoči, predvsem pri 

obvladovanju nasilja. Dodaja, da je to, da imajo učitelji jasno določene postopke ob primeru 

kršitev in nasilnega vedenja učencev, ključnega pomena. Prav tako je pomembno, da so s 

postopki dobro seznanjeni vsi zaposleni na šoli in da si med seboj pomagajo ter sodelujejo, 

kadar pride do izvajanja teh. 

 

5. VZGOJNI NAČRT 

5.1. Opredelitev vzgojnega načrta šole 

Naloga šole ni zgolj izobraževanje, ampak tudi vzgajanje, ki poteka neposredno in posredno 

med celotnim procesom izobraževanja. V Priporočilih (2008) je zapisano, da so šole pri 

načrtovanju in izvajanju vzgoje in izobraževanja strokovno avtonomne. Avtonomnost je 

namreč pogoj ustvarjalne svobode in s tem povezane strokovne odgovornosti. 

Novela Zakona o osnovni šoli (1996) je uzakonila, da mora vsaka javna šola oblikovati svoj 

vzgojni načrt: »Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in 

vrednot iz 2. člena tega zakona, ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti 

širšega okolja« (Uradni list 102/2007, 60.d člen). Šinkovec (2017) izpostavi štiri glavne cilje 

vzgojnega načrta, ki so: izobraževanje, razvoj sposobnosti, osebnostni razvoj in socialni 

razvoj ter doda, da so osnovne prvine vzgojnega načrta: cilji vzgoje, vrednote, vzgojna načela, 

načela ravnanja, hišni red, šolska pravila in etični kodeks učencev. Štraser (2012) zapiše: 

»Praksa v naših šolah nam kaže, da so mnogi dokumenti (pravilniki) napisani samo zaradi 

zakonodajnih in drugih zahtev. Takšni dokumenti obležijo v predalih, uporabni so le za 

potrebe šolske inšpekcije in drugih inšpekcij in niso v podporo življenju in delu šole« (str. 

109). 
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Berčnik (2008) zapiše, da bi bil natančen dokument politike šole proti nasilju stvar potreb 

posamezne šole, ki bi jo oblikoval tim strokovnjakov na šoli (v katerega bi bili vključeni 

učitelji ter predstavniki učencev in sveta staršev) na podlagi ugotovljenih podatkov (koliko 

nasilja, kakšno nasilje, kje, kdaj, kako se poraja …) in s sodelovanjem s širšo skupnostjo 

(lokalna skupnost, nevladne organizacije, institucije). Šinkovec (2017) dodaja, da sodelovanje 

s starši pomaga temu, da se šola izogne konfliktnim situacijam med šolo in starši. Obvezni 

dokument šole je vzgojni načrt, ki po 60.d členu zakona osnovne šole narekuje: »Vzgojne 

dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter druge 

dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), s katerimi šola 

razvija varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev« (ZOŠ, 2007a, str. 201—206). 

Šinkovec (2017) pri tem povzame, da vzgojni načrt sestoji iz več delov. Prvega sestavljajo 

vrednote (šole jih izberejo same), izjava o poslanstvu šole in vizija šole; drugega sestavljajo 

vzgojne dejavnosti z načeli vzgojnih dejavnosti, vzgojne dejavnosti in sporazumno reševanje 

težav, mediacija in restitucija; tretji sklop sestavljajo pravila šolskega reda; četrtega pa hišni 

red. V nadaljevanju bom opisala sestavne dela, ki jih mora vsebovati vsak vzgojni načrt. 

 

5.2. Vrednote šole 

Otroci velik del svojega odraščanja preživijo v šoli, zato je pomembno, h katerim vrednotam 

jih usmerjamo. Kramer (2012) zapiše, da so vrednote »/.../ v našem osebnem svetu osrednji 

regulator, čuvar samopodobe, povezane so s telesnimi občutki, čustvi in razumom. Imajo 

moč, da aktivirajo izjemno energijo. Vrednote odražajo osebni fizični, duševni in duhovni 

razvoj« (str. 20).  

 

Družbeno sprejete vrednote so zapisane v različnih javnih dokumentih (v Ustavi RS, Beli 

knjigi o izobraževanju, Zakonu o osnovni šoli itd.). Priporočila (2008) usmerjajo šole k izbiri 

vrednot, kot so pravičnost, solidarnost, spoštovanje človekovih pravic in otrokovih pravic, 

demokracija in pravna država, strpnost, spoštljiv odnos do vsakega posameznika, inkluzivno 

okolje in posebna skrb za vključenost pogosto marginaliziranih otrok in njihovih staršev, 

interkulturalizem, razvoj kritičnega življenja in avtonomne ter odgovorne morale, 

odgovornost do sebe in drugih, odgovornost do družbenega in naravnega okolja in njuno 

varovanje, vključevanje v odgovorno sodelovanje pri oblikovanju kulture sobivanja v 

lokalnem in širšem evropskem prostoru in drugje. V Priporočilih (2008) je zapisano še, da naj 

šola načrtuje dejavnosti, in vnaša spremembe v svojo kulturo z upoštevanjem načela 

trajnostnega razvoja. Poleg naštetega je izpostavljeno tudi, da je pomembno »/…/ da si v šoli 

ob spodbujanju razvoja osebne identitete vsakega posameznika prizadevamo, da se učenci ob 

vzpostavljanju osebnih konstrukcij smisla zavedajo pomena trajnejših civilizacijskih vrednot 

in do njih zavzemajo ustrezen odnos« (str. 7). 

 

Vrednote naj bi predstavljale podlago ustvarjanja kulture na šoli, torej, podlago različnim 

dejavnostim, pravilom in načinom reševanja težav in sporov. Predlagano je, da pravila 

šolskega reda in načine reševanja sporov sooblikujejo tudi učenci njihovi zrelosti in 

odgovornosti primerno. Šola vzgaja za vrednote z vsakodnevnimi praksami, različnimi 

proaktivnimi dejavnostmi, v okviru projektov, ur oddelčnih skupnosti, dnevi dejavnostih in ob 

drugih priložnostih (Priporočila, 2008). Vrednote Kramer (2012, str. 21) razvrsti v tri sklope, 

to so vrednote, ki se oblikujejo: 

• v odnosu do samega sebe: integriteta, avtentičnost, dostojanstvo, avtonomija, svoboda, 

ustvarjalnost, odgovornost do samega sebe in druge; 
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• v odnosu do drugih: povezanost, prijateljstvo, ljubezen, medsebojno spoštovanje, 

sodelovanje in pomoč, enakovrednost v odnosih, socialna pravičnost, sprejemanje 

različnosti, odgovornost do drugih, skupnosti in druge; 

• v odnosu do okolja, sveta: kritično mišljenje, ekološka zavest, trajnostni razvoj itd. 

 

Avtorica pri tem dodaja, da se večina šol oddaljuje od zakoreninjene storilnostne kulture šole 

in se približuje k bolj sodelovalni kulturi, kljub vsemu pa pravi, da se zdi, da v razredih še 

vedno prevladuje boj za osebne dosežke, grupiranje oz. izključevanje na podlagi socialnega 

statusa, da učencem primanjkuje učne motivacije in da naraščajo psihosomatske težave otrok.  

5.3. Načela vzgojnega delovanja 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2018) je beseda načelo razložena kot »kar kdo 

sprejme, določi za usmerjanje svojega ravnanja, mišljenja«. Načela vzgojnega delovanja 

imajo pomembno vlogo pri zmanjševanju in preprečevanju nasilja, vsako izmed njih ima 

pomembno vlogo v šolskem prostoru, ta pa se različno odražajo v vzgojnih načrtih šole. 

Štraser (2012) zapiše, da bi ogrodje vzgojnega pristopa vsake šole lahko predstavljala sledeča 

načela: 

 

• načelo spoštovanja učencev ali vzajemnega spoštovanja, 

• načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev, 

• načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil, 

• načelo skladnosti pristopa s pričakovanji širše družbene skupnosti in s šolsko politiko, 

• načelo sodelovanja s starši, 

• načelo načrtovanja preventivne discipline, ki zajema tri temeljna področja: odnose, 

pripravo na pouk in izvajanje pouka ter razredni menedžment, 

• načelo načrtovanja korektivne discipline, ki temelji na principu najmanjše stopnje 

posredovanja. 

 

Štraser (2012) zapiše, da je pomembno, da načela opredelimo do mere, da jih tisti, ki bi se po 

njih ravnali, razumejo in sprejmejo za svoja, doda še, da za učence in njihove starše to 

pomeni, da razumejo odločitve zaposlenih kot koristno ravnanje v procesu vzgoje otroka v 

odgovornega, razmišljujočega, ustvarjalnega in kritičnega posameznika. 

5.4. Vzgojni cilji 

Vsaka šola ima svoje pomanjkljivosti in področja, ki bi se jih dalo izboljšati. Preskar (2012) 

zapiše, da je za ugotavljanje stanja na vzgojnem področju najprimernejša analiza oziroma 

evalvacija stanja (na primer o najbolj pogostih vrstah nasilja na šoli), ko šola pridobi podatke 

naredi izbor prioritet in začne oblikovati cilje. Nato je naloga šole, da oblikuje dolgoročne 

(razvojne) in kratkoročne (operativne) cilje. Primer operativnega cilja je na primer povečati 

uporabo vljudnostnih izrazov, primer razvojnega cilja pa razvijanje odgovornosti (Preskar, 

2012). Tudi Pušnik (2003, str. 12) piše o kratkoročnih in dolgoročnih ciljih šole, ugotavljanju 

stanja ter o ustvarjanju spodbudnega vzgojno-učnega okolja in uvajanja sprememb. Pri tem pa 

pod najpomembnejši prvi korak zapiše senzibilizacijo za pojav nasilja, kar pomeni biti 

občutljiv za pojav vrstniškega nasilja na več nivojih: 

 

• opaziti dogajanje, 

• poslušati in slišati,  

• prepoznati klic na pomoč, 

• prepoznati oblike nasilja, 

• prepoznati lastnosti pojava samega in tistih, ki so vpleteni vanj, 
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• biti pozoren na dejavnike, ki delujejo kot rizični, 

• biti pozoren na svoje vedenje, odzivanje, komunikacijo, 

• dopolnjevati znanje, 

• iskati pomoč, če sami ne znamo.  

 

5.5. Vzgojne dejavnosti 

Zakon o osnovni šoli po 60.d členu zakona osnovne šole narekuje, da si šola sama izbere 

proaktivne in preventivne dejavnosti, med katere sodijo tudi »/.../ svetovanje, usmerjanje ter 

druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), s katerimi 

šola razvija varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev« (ZOŠ, 2007a, str. 201—206). 

Štraser (2012) zapiše, da so vzgojne dejavnosti v podporo izbranim vzgojnim ciljem in 

prioritetam. Osnovni cilj preventivnih in proaktivnih dejavnosti po Priporočilih (2008) je 

oblikovanje okolja, v katerem učenci uspešno zadovoljujejo temeljne telesne, duševne, 

socialne in duhovne potrebe, razvijajo pozitivno samopodobo ter pridobijo čut za 

odgovornost. Štraser (2012, str. 68) povzame, da mednje spadajo sledeče: 

 

• potreba po varnosti in odsotnosti strahu; 

• potreba po sprejetosti, pripadnosti in vključenosti učencev v skupnost, ne glede na 

njihove posebnosti; 

• potreba po individualnosti, uspešnosti in potrjevanju vseh učencev; 

• potreba po svobodi, izbiri, ustvarjalnosti; 

• potreba po gibanju in sprostitvi. 

 

Proaktivne dejavnosti so sistemske ali projektne, to pomeni, da so dejavnosti izražene v 

vsakodnevni praksi. Med dejavnike sistemskih dejavnosti pa se uvrščajo kakovost pouka, 

načini spremljanja napredka učencev in načini ocenjevanja znanja, vzgojni in komunikacijski 

stili, usklajenost pedagoških delavcev in drugi. Šola mora načrtovati in izvajati vzgojne 

dejavnosti na ravni šole, razreda ali oddelka in tudi na ravni posameznih učencev. Med 

primere proaktivnih in preventivnih dejavnosti spadajo: 

 

• oblikovanje varne, skrbne, inkluzivne in v uspešnost naravnane učeče se skupnosti, 

• oblikovanje oddelčnih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega življenja in načinih 

ravnanja ter sodelovanje pri oblikovanju pravil šolskega reda, 

• aktivno vključevanje učencev v načrtovanje, izvajanje, vrednotenje učenja in dela v 

skladu z njihovimi zmožnostmi, 

• organiziranje aktivnega preživljanja časa učencev pred in po pouku ali med odmori 

(prostovoljno delo, tekmovanja, športne dejavnosti, kvizi, šolski radio, plakati …), 

• izvajanje razvojnih in drugih projektov šole in vključevanje v širše, tudi mednarodne 

projekte, kot odlične priložnosti za poglobljeno vzgojno delo na mnogih področjih,  

• sistematično načrtovanje in izvajanje razrednih ur, 

• razvijanje socialnih veščin, skrb za ustrezno komuniciranje, sodelovalno učenje, 

organiziranje prostovoljnega dela, vrstniške pomoči in medgeneracijskega sožitja, 

• poudarjanje zglednega vedenja učencev, pogovarjanje o takem vedenju, stik z ljudmi z 

visoko etiko in razvito ustvarjalnostjo, 

• obravnavanje različnih življenjskih problemov vrstnikov in odraslih in usposabljanje 

za uspešno reševanje problemov, 

• navajanje na procese samovrednotenja, samokontrole, vzpodbujanje zavedanja 

svobode in odgovornosti za posledice lastnega vedenja, 
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• vrstniško svetovanje in posredovanje, telefon v stiski, načrtovanje časa za pogovore, 

• izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost, 

• načrtno, sistematično in redno vključevanje staršev v življenje in delo šole, 

organiziranje šole za starše ali klubov staršev za boljšo šolo, izvajanje tematskih 

srečanj s starši ali oddelčnih sestankov staršev in učiteljev, 

• načrtno in sistematično izvajanje preventivnih dejavnosti za preprečevanja 

zasvojenosti, nasilništva, spolnih zlorab in drugih odklonskih pojavov (razredne ure, 

osebni pogovori, dnevi dejavnosti, projekti …),  

• spoznavanje okoliščin, v katerih se pojavljajo za šolo značilni problemi, s 

spoznavanjem s stališči in predlogi vseh udeleženih, 

• povečanje nadzora na določenih krajih in v določenem času (odmori, čas po pouku, 

zunanje površine šole …), 

• odzivnost in pravočasnost pri reševanju problemov, hitro in načrtno reševanje 

(Priporočila 2008, str. 16). 

  

V Priporočilih (2008) so opisane preventivne in proaktivne dejavnosti, ki vsebujejo še 

konkretne predloge, na primer, kako organizirati aktivno preživljanje prostega časa pred 

poukom in po njem ali med odmori. Pri tem pa ne gre le za aktivno preživljanje prostega časa, 

temveč tudi za posredno preventivno preprečevanje in zmanjševanje nasilja, kajti s tem, ko so 

učenci zaposleni in se ne dolgočasijo, obstaja manj možnosti za iskanje odklonilnih načinov 

preživljanja prostega časa. Med proaktivne in preventivne dejavnosti pa štejemo tudi 

svetovanje in usmerjanje, mediacijo, pohvale in priznanja, zapiše Štraser (2012). Mediacija in 

restitucija sta načina reševanja sporov in problemov. V primeru, da učenec zavrača možnosti, 

ki jih ponujata, se učitelj odloči o posledicah kršitev v skladu z dogovori in pravili šolskega 

reda. Temeljna načela mediacije in restitucije so: 

 

• za učenca sta mediacija in restitucija prostovoljna, ponujena možnost. Lahko se odloči 

ali pa ne, da bo skušal reševati spor ali odpraviti  posledice svojih neustreznih dejanj 

na ta način;  

• mediacija in restitucija sta priložnosti za učenje novih vzorcev vedenja in popravo 

napak; 

• spodbujata pozitivno vedenje in poudarjata vrednote; ne spodbujata obrambnega 

vedenja, kar storita kritika in kaznovanje;  

• zahtevata odločitev in napor učenca; 

• ni kaznovalca, učenci ustvarjalno rešujejo spor ali problem; 

• vpletene strani sprejmejo rešitev problema oziroma nadomestilo povzročene škode. 

 

Če je učencem dovoljeno napraviti in popravljati napake, je večja verjetnost, da bodo 

pripravljeni spreminjati vedenje, da bodo izgrajevali pozitivno samopodobo in 

samospoštovanje, da bodo lažje razumeli napake drugih in razvijali svojo strpnost 

(Priporočila, 2008, str. 20). 

Avtorji (Jerina, Karajić, Klemenčič, Kuhar in Molan, 2016) ugotavljajo, da vnašanje 

preventivnih dejavnosti v kurikul zagotavlja najbolj sistematično delo učitelja. Predlagajo 

izvedbo delavnice v okviru izobraževanja, kjer bodo učitelji znotraj strokovnih aktivov iskali 

možnost, kako sistematično vnašati preventivne dejavnosti v učne načrte svojih predmetov.  
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5.6. Hišni red in Pravila šolskega reda 

Hišni red je samostojen dokument šole. V Priporočilih (2008) je zapisano, da šola v skladu z 

načeli in vsebino vzgojnega načrta izdela Pravila šolskega reda. Tudi Hišni red je samostojen 

dokument šole, v Priporočilih (2008) je zapisano, da šola z njim »/.../ določi območje šole in 

površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in ure, uporabo šolskega prostora in 

organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo. 

Vsebina hišnega reda se torej nanaša na poslovanje šole in se naj ne meša s Pravili šolskega 

reda« (str. 25). 

 

Tabela 1: Dopolnitve vzgojnega načrta (Štraser, 2012, str. 116): 

Zakon o spremembah in dopolnitvah 

zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 

102/2007), 60.e člen 

Priporočila o načinih oblikovanja in 

uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole 

(MMŠ, 2008) 

Dolžnosti in odgovornosti učencev Pravice in odgovornosti učencev ter posledice 

njihovih kršitev 

Načini zagotavljanja varnosti Načini zagotavljanja varnosti 

Pravila obnašanja in ravnanja Dve vrsti pravil o dolžnostih in odgovornostih, 

obnašanju in ravnanju učencev: 

• dogovori za ravnanja, ki omogočajo 

skupno bivanje v šoli 

• odgovornost v zvezi z zaščito pravic 

otrok in odraslih v šoli 

Vzgojni  ukrepi za posamezne kršitve pravil Vzgojni ukrepi za kršitve pravil 

Organiziranost učencev   

Opravičevanje odsotnosti Opravičevanje odsotnosti 

Sodelovanje pri zagotavljanju 

zdravstvenega varstva učencev 

Sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega 

varstva 

  Individualni vzgojni načrt učenca, šolska ali 

učna pogodba oz. dogovor 

  Proces oblikovanja pravil šolskega reda 

 

V Priporočilih (2008) je zapisano, da mora šola na podlagi vzgojnega načrta v pravilih 

šolskega reda natančneje opredeliti dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja 

varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, določiti vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, 
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organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju 

zdravstvenega varstva učencev. Pri pripravi pravil šolskega reda sodelujejo strokovni delavci 

šole ter učenci in starši. Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec krši svoje dolžnosti, 

določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole. Z vzgojnimi ukrepi ni mogoče omejiti 

pravic učencev (od 5. do 13. člena in od 50. do 57. člena tega zakona). Pravila šolskega reda 

sprejme svet šole na predlog ravnatelja, ki si predhodno pridobi mnenje učiteljskega zbora in 

sveta staršev. 

 

Med dokumente, ki imajo na svoj način prav tako pomembno vlogo pri preprečevanju in 

zmanjševanju nasilja torej spadajo vzgojni načrt, pravila šolskega reda in hišni red. Obstaja 

tudi dokumentacija, ki se navezuje na postopanje ob zaznavi medvrstniškega nasilja – 

Protokol ob zaznavi medvrstniškega nasilja, ki ni neposredno vključena med ostale 

dokumente šole, vendar bi ta lahko predstavljala tudi del vzgojnega načrta. Na ta način bi 

imeli učitelji še bolj jasno predstavo in vpogled v procesni potek ob pojavu nasilnega vedenja, 

ki zajema tudi širše spektre ravnanja in vključitev drugih organov in organizacij.  

 

6. PROTOKOL OB ZAZNAVI MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 

Pomembno je, da zaposleni na šoli vedo, kako ravnati ob pojavu medvrstniškega nasilja. 

Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja (2016, str. 5) veli, da so naloge 

strokovnega delavca, ki je zaznal nasilje ali bil o njem obveščen, sledeče: 

 

6.1. Naloge strokovnega delavca, ki je zaznal nasilje 

Varnost učencev je v veliki meri odvisna od ravnanja strokovnih delavcev šole. Prav vsi so 

odgovorni za ukrepanje ob pojavu nasilja. Pri tem je pomembno, da so seznanjeni s postopki 

ravnanja ob pojavu nasilja. Naloge strokovnega delavca, ki je zaznal nasilje, so sledeče: 

 

1. takoj poskrbi za varnost in zdravje otrok, tako da: 

• izvede vse potrebne ukrepe za zaščito otroka žrtve, 

• če je potrebno, pokliče nujno zdravniško pomoč in o poškodbi obvesti starše otroka, 

• se pogovori z otrokom, ki je bil žrtev nasilja in mu nudi čustveno oporo, 

 

2.  isti oz. najpozneje naslednji dan po zaznavi nasilja: 

• o dogodku obvesti razrednika vseh vpletenih otrok, šolsko svetovalno službo, 

ravnatelja in starše, 

• naredi zapis dogodka in ga izroči šolski svetovalni službi. 

 

6.2. Naloge šolske svetovalne službe 

Šolska svetovalna služba isti oz. najpozneje naslednji delovni dan po zaznavi nasilja: 

• po potrebi oblikuje načrt za preprečitev nadaljevanja nasilja, 

• ločeno se pogovori z otrokom žrtvijo in povzročiteljem nasilja ter po potrebi z 

opazovalci dogodka in izdela zapis pogovora z namenom razjasnitve situacije 

(Filipčič, Klemenčič, Lešnik Mugnaioni, Rustja in Novakovič, 2016).  
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6.3. Naloge vodstva vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja (2016, str. 6) veli, da v odsotnosti 

šolske svetovalne službe ali če šolska svetovalna služba oceni, da je to potrebno, ločene 

pogovore iz prejšnjega odstavka opravi ravnatelj ali pomočnik ravnatelja. 

6.4. Procesna intervencija 

Kadar je v šolskem prostoru zaznano nasilje oziroma sum o nasilju, je naloga zaposlenih, da 

nemudoma ukrepajo oziroma intervenirajo. Takojšnjo intervencijo, torej ustavitev nasilja in 

zaščito žrtve, je dolžan izvesti vsak zaposleni v vzgojno-izobraževalnem zavodu, ne glede na 

naloge, ki jih v šoli opravlja. Ravno zato pri oblikovanju dogovorov o ravnanju ob zaznavi 

vrstniškega nasilja sodelujejo vsi zaposleni; vodstvo, svetovalna službe, učitelji, vzgojitelji in 

podporno osebje. Ko pa je nasilje ustavljeno in žrtev varna, pa še zdaleč ni konec z delom, 

pač pa to predstavlja neke vrste začetek dela v šoli. Nadaljnje delo mora biti dobro načrtovano 

in lahko ga naslovimo kar »procesna intervencija«. V tej fazi ima zelo pomembno vlogo 

svetovalna služba, ki načrtuje, včasih pa tudi vodi in evalvira procesno delo s posameznikom 

ali razredom (Klemenčič in Lešnik, 2014). 

 

6.4.1. Naloge šolske svetovalne službe 

Šolska svetovalna služba na podlagi pridobljenih informacij prične s svetovalnim delom z 

otrokom, ki je žrtev nasilja in s povzročiteljem nasilja. Na pogovor povabi tudi starše in 

najpozneje v treh delovnih dneh po zaznavi nasilja skliče tim, katerega člani so svetovalni 

delavec, razrednik oz. vzgojitelj otroka žrtve ter povzročitelja nasilja, ravnatelj in po potrebi 

drugi strokovni delavci vzgojno-izobraževalnega zavoda. Tim vodi svetovalni delavec, ki 

dejavnosti tima tudi ustrezno dokumentira (Filipčič, Klemenčič, Lešnik Mugnaioni, 

Novakovič in Rustja, 2016). 

 

6.4.2. Naloge tima 

Filipčič idr. (2016) zapišejo, da so naloge tima iz prejšnjega odstavka, da: 

• izdela načrt pomoči za žrtev nasilja, 

• v skladu s predpisi načrtuje vzgojno ukrepanje za povzročitelja, 

• načrtuje delo s starši, 

• načrtuje delo z oddelkom, v katerega sta vključena žrtev, povzročitelj nasilja in 

opazovalci, 

• sodeluje z zunanjimi institucijami, 

• določi izvajalce nalog, 

• s primerom nasilja seznani druge strokovne delavce vzgojno-izobraževalnega zavoda. 

 

Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na pomembnost čustvenega vidika pri obravnavi nasilja. 

Klemenčič in Lešnik (2014) zapišeta, na kakšen način se je potrebno lotiti pristopa k 

obravnavi vrstniškega nasilja. Opredelita načela, po katerih je potrebno obravnavati nasilna 

dejanja. Poudarita, da morajo ta temeljiti na ničelni toleranci do nasilja. Izpostavita 

najpomembnejša načela: žrtvi verjamemo, individualno doživljanje nasilja (ne sodimo nasilja 

po lastnih čustvih in izkušnjah), nasilno vedenje je izbira (za nasilje je odgovoren 

povzročitelj), ne minimaliziramo nasilja, ne obljubljamo.    
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6.4.3. Sodelovanje z drugimi organi in organizacijami 

Če je bilo storjeno kaznivo dejanje in je povzročitelj nasilja že dopolnil 14 let ter se ga po 

uradni dolžnosti preganja, potem mora ravnatelj o tem obvestiti policijo in center za socialno 

delo. Center za socialno delo pa mora ravnatelj obvestiti tudi v primeru, da tim oceni, da žrtev 

ali povzročitelj nasilja potrebuje pomoč centra za socialno delo. V omenjenih primerih šolska 

svetovalna služba k sodelovanju povabi tim v razširjeni sestavi – predstavnika policije, centra 

za socialno delo in predstavnike drugih organov in nevladnih organizacij. Za ravnanje 

zaposlenih, povezano z zaznavanjem in ukrepanjem na šoli, je odgovoren ravnatelj (Filipčič 

idr., 2016). Naloge učitelja oziroma razrednika so torej, da takoj ukrepa glede na situacijo. Če 

zazna sum, da gre za nasilje v družini, mora v skladu z Zakonom o preprečevanju nasilja v 

družini narediti zapis zaznave ter obvestiti pristojni Center za socialno delo (Filipčič in 

Klemenčič, 2011).  

 

Klemenčič in Lešnik (2014) predlagata sledeče korake ravnanja šole ob zaznavi vrstniškega 

nasilja: 

 

1. Takojšnja intervencija (takojšnja zaustavitev nasilja in zaščita žrtve nasilja 

(vsak zaposleni). 

2. Procesna intervencija (delo z žrtvijo glede na kompetence strokovnega 

delavca), delo z učencem, ki trpinči in delo z razredom, delo s starši, vključitev 

drugih institucij (policija, CSD). 

3. Delo v timu (ravnatelj, svetovalni delavec, razrednik, otrokova zaupna oseba, 

po potrebi tudi drugi strokovni delavci). 

 

V primeru, da so posledice vrstniškega nasilja poškodbe ali če je šlo za spolno ali internetno 

nadlegovanje, uničevanje opreme ali materialno izsiljevanje, je potrebno vključiti tudi zunanje 

institucije, predvsem policijo. Ta nato opravi ustrezne pogovore s povzročiteljem in njegovimi 

starši. Tudi če otroci do 14 let nimajo nikakršne kazenske odgovornosti, je ustrezno, da o 

kaznivih dejanjih obvestimo policijo in tudi center za socialno delo (Klemenčič in Lešnik, 

2014). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

Empirični del magistrske naloge sestoji iz dveh delov. Prvi del je analiza vzgojnih načrtov po 

posameznih elementih in drugi del polstrukturirani intervjuji z učitelji iz izbrane šole. 

7. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Na temo nasilja v šoli je bilo opravljenih že veliko raziskav (Brvar in Muršič, 2010; Olweus, 

1995; Pušnik, 1999; Pavešić in Šterman Ivančič, 2017; Besag, 1989; Vettenburg in 

Huybregts, 2001 v Gttins 2006, str. 79). Nekatere so povezane z nasiljem v družini, finančnim 

statusom družin otrok, neuspehom v šoli in tako dalje. Sama nisem zasledila raziskav, 

povezanih z nasiljem, ki bi se nanašale neposredno na vzgojne načrte šol, zato sem se odločila 

za raziskovanje tega področja. Berčnik (2008) zapiše, da šole in učitelji potrebujejo trdno 

oporo (koncept, načrt), na podlagi katere bo jasno njihovo delovanje, da bi lažje razumeli svoj 

položaj in dobili dovolj strokovne pomoči predvsem pri obvladovanju nasilja. Šinkovec 

(2017) povzame rezultate raziskave z naslovom Kako vzgojni načrt živi v slovenskih šolah in 

zapiše, da so šole skoraj v celoti sledile Priporočilom (2008) in v svoje vzgojne načrte 

vključile preventivne in kurativne dejavnosti ter da poročajo o zmanjšanju vzgojnih težav in 

poškodb. S tem sugerira na dejstvo, da so v šolah še vedno vzgojne težave, vendar imajo 

učitelji potrebno orodje, ki ga lahko uporabljajo pri svojem vzgojnem delu. Vsaka šola ima 

torej zasnovan vzgojni načrt in na področju načrtovanja in izvajanja vzgoje in izobraževanja 

so te avtonomne (Gomboc, 2008). Zanimalo me je, kako so zasnovani vzgojni načrti 

posameznih šol ter kaj nudijo učiteljem na področju preprečevanja in zmanjševanja nasilja. 

Izbrano področje se mi zdi vredno raziskovanja, zato sem analizirala vzgojne načrte šestih 

naključno izbranih šol. Empirični del magistrske naloge je sestavljen iz dveh delov: analize 

vzgojnih načrtov in kvalitativne raziskave. V prvem delu sem raziskala, katere elemente, 

vezane na preventivno in kurativno preprečevanje nasilja vzgojni načrti vsebujejo. V drugem 

delu sem izvedla intervjuje s šestimi učitelji, in sicer s tremi z nižje razredne stopnje in s tremi 

s predmetne stopnje. Osrednji namen raziskave je bil ugotoviti, kakšni so njihovi pogledi na 

preprečevanje in zmanjševanje nasilja v povezavi z vzgojnim načrtom šole. Med drugim sem 

želela ugotoviti, če učitelji pri svojem delu uporabljajo vzgojni načrt, kako dobro so z njim 

seznanjeni in v kolikšni meri se poslužujejo predlaganih preventivnih in kurativnih pristopov 

za zmanjševanje nasilja v šoli. Cilji raziskovanja so bili: ugotoviti, kako učitelji prepoznavajo 

in obravnavajo pojav nasilja, kako preprečujejo nasilje, kako si pri preprečevanju in 

zmanjševanju nasilja pomagajo z vzgojnim načrtom šole ter katere dejavnosti iz vzgojnega 

načrta se jim zdijo najbolj učinkovite za preprečevanje in zmanjševanje nasilja. 
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8.  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V skladu s cilji sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

R1: Kako učitelji prepoznavajo nasilje? 

R2: Kako učitelji obravnavajo pojav nasilja? 

R3: Kako učitelji preprečujejo nasilje? 

R4: Kako si učitelji pri preprečevanju in zmanjševanju nasilja pomagajo z vzgojnim 

načrtom šole? 

R5: Katere dejavnosti iz vzgojnega načrta se učiteljem zdijo najbolj učinkovite za 

preprečevanje in zmanjševanje nasilja? 

9. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Pri analizi vzgojnih načrtov sem uporabila tehniko analize (državnih uradnih) dokumentov in 

s pomočjo te analizirala šest vzgojnih načrtov naključno izbranih osnovnih šol glede na 

sestavne elemente, ki jih vzgojni načrt po zakonu mora vsebovati. Pri analizi vzgojnih načrtov 

šol sem analizirala vzgojne načrte šestih različnih šol (Osnovna šola Predoslje Kranj, Osnovna 

šola Milana Šuštaršiča Ljubljana, Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Osnovna šola Franceta 

Prešerna Maribor, Osnovna šola Koper, I. osnovna šola Celje). V OŠ Predoslje Kranj in OŠ 

Simona Jenka Kranj sem opravljala praktično pedagoško usposabljanje v okviru 

fakultativnega izobraževanja, na OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana pa sem prav tako v okviru 

izobraževanja imela organizirane nastope in hospitacije. Menim, da je smiselno, da vključim 

še kakšno osnovno šolo, katere način delovanja sem za kratek čas lahko izkusila tudi sama. V 

OŠ Predoslje Kranj sem bila na praksi mesec dni, zato sem lahko opazovala in bolje spoznala 

klimo, pravila, način delovanja in druge karakteristike šole. Na tej šoli sem imela možnost 

aktivnega vključevanja v pouk in tudi sama sem med izvedbo učnih ur občasno morala 

posredovati pri določenih nesporazumih med učencih in lažjih oblikah medvrstniškega nasilja, 

ki so se občasno pojavile. Vključila sem tudi osnovne šole iz drugih delov Slovenije, da 

dobim širši vpogled v zasnovo vzgojnih načrtov v drugih regijah po državi.  

 

Pri intervjujih sem uporabila deskriptivno metodo kvalitativnega raziskovanja, in sicer študijo 

primera. Za metodo zbiranja podatkov sem izbrala polstrukturiran intervju. 

9.1. Vzorec  

Pri polstrukturiranem intervjuju sem vzorec primera izbrala z neslučajnostno namensko 

metodo vzorčenja, kar pomeni, da si sem si vzorec vnaprej izbrala. Pri namenskem vzorčenju 

je vsaka enota izbrana z natančno določenim namenom, pri kvalitativnem raziskovanju je v 

ospredju informiranost posameznika o proučevani temi (Vogrinc, 2008). Izbrala sem osnovno 

šolo Predoslje Kranj, katere vzgojni načrt sem tudi analizirala, nato pa sem izvedla intervjuje 

s šestimi učitelji izbrane šole. Poučujejo v različnih triadah. Vsi učitelji imajo več kot dve leti 

delovnih izkušenj na področju poučevanja v osnovni šoli. Ugotovitev, ki se pokažejo na 

namenskem vzorcu, ne moremo posploševati na širšo populacijo. Cilj kvalitativnega 

raziskovanja z reprezentativnim vzorcem ni poiskati ugotovitve, ki bi jih lahko posplošili na 

osnovno množico, ampak je čim celoviteje spoznati proučevano osebo, institucijo, pojav, 

skupino itd. (Vogrinc, 2008). 
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9.2. Opis postopka zbiranja podatkov 

Podatke sem zbirala s pomočjo raziskovalnega polstrukturiranega intervjuja. Ta je zasnovan 

iz petih glavnih raziskovalnih vprašanj, ki sem jih dopolnila s podvprašanji, ki so mi bila v 

pomoč pri izvedbi intervjujev. Vprašanja sem sproti prilagajala glede na odgovore 

intervjuvancev. Nekateri so že med odgovarjanjem na eno vprašanje naključno odgovorili še 

na kakšno drugo. Če se mi je med pogovorom porodilo še kakšno vprašanje, povezano z 

odgovori intervjuvancev, sem jim ga zastavila. Vsak intervju sem zaradi lažje obdelave 

podatkov snemala in si hkrati pisala zapiske, ki so mi bili v dodatno pomoč pri interpretaciji 

odgovorov. Dobesedne prepise avdio-posnetkov vseh intervjujev sem priložila med priloge 

magistrske naloge (PRILOGA 1, PRILOGA 2, PRILOGA 3, PRILOGA 4, PRILOGA 5, 

PRILOGA 6). Pred izvedbo intervjujev oziroma preden sem stopila v stik z vodstvom izbrane 

šole in jim predstavila svoje namene ter jih prosila za njihovo sodelovanje, sem se ustrezno 

pripravila in natančno pregledala vzgojni načrt šole. Tudi ob srečanju z intervjuvanci sem se 

najprej predstavila in jim povedala, kaj raziskujem ter jim zagotovila anonimnost pri objavi 

podatkov. Nanje med intervjuji nisem vplivala z izražanjem svojega mnenja. Poskušala sem 

biti čim bolj nevtralna in jim omogočala, da spontano odgovarjajo na zastavljena vprašanja. 

Raziskava je potekala v dveh delih. Najprej sem 13. 03. 2019 izvedla intervjuje s tremi učitelji 

razredne stopnje, nato pa 28. 03. 2019 še intervjuje s tremi učitelji predmetne stopnje. Vsem 

sem poskušala zagotoviti enake pogoje, intervjuji so trajali povprečno 10 do 30 minut.  

9.3. Postopki obdelave podatkov 

Postopek obdelave podatkov sem začela s transkripcijo posnetih intervjujev. S tem sem 

ohranila avtentičnost pogovorov. Zaradi boljše preglednosti sem iz prepisa odstranila zgolj 

mašila. Sodelujočim sem z uporabo oznak zagotovila anonimnost, razkrila sem le njihov spol, 

saj je ta razviden že iz njihovih odgovorov. Za intervjuvance sem izbrala sledeče oznake: 

Učiteljica A, Učiteljica B, Učiteljica C, Učiteljica D, Učitelj E, Učiteljica F.  

Pridobljene podatke sem obdelala s kvalitativno vsebinsko analizo in jih odprto kodirala. 

Analizo sem razdelila na šest korakov (Vogrinc, 2008): urejanje gradiva (transkripcija 

intervjujev), določitev enot kodiranje (večkratno branje intervjujev, določitev in označitev 

vsebinsko pomembnih delov besedila), odprto kodiranje, izbor in definiranje relevantnih 

pojmov in kategorij, odnosno kodiranje in oblikovanje končne teoretične formulacije.  

Najprej sem prepise pridobljenih odgovorov podrobno prebrala in izpisala dele besedila, ki so 

se mi zdeli pomembni za raziskavo. Nato sem na podlagi pridobljenih izjav in zastavljenih 

raziskovalnih vprašanj določila enote kodiranja. Kode sem grupirala v nadredne kode in 

kategorije ter odgovore povezala in argumentirala z utemeljeno teorijo. 
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10. ANALIZA VZGOJNIH NAČRTOV 

Pri analizi vzgojnih načrtov šestih različnih šol sem uporabila tehniko analize dokumentov in 

s pomočjo te analizirala šest vzgojnih načrtov naključno izbranih osnovnih šol glede na 

sestavne elemente, ki jih vzgojni načrt po zakonu mora vsebovati. Poskušala sem ugotoviti, 

kako se preprečevanje in zmanjševanje nasilja odraža v vzgojnih načrtih šol. Zanimalo me je, 

katere elemente povezane s preprečevanjem in zmanjševanjem nasilja vsebujejo in kako šole 

to prek vzgojnih načrtov dosegajo.  

10.1. Vrednote šol 

Pri analizi vrednot sem se osredinila na to, katere vrednote so posamezne šole izpostavile v 

vzgojnih načrtih oziroma katere so vrednote, ki so šolam skupne. Vzgojne načrte sem 

analizirala po vrsti, oznaka za vzgojni načrt je VN in številka posamezne šole (VN1: OŠ 

Predoslje Kranj, VN2: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana, VN3: OŠ Simona Jenka Kranj, VN4: 

OŠ Franceta Prešerna Maribor, VN5: OŠ Koper, VN6: I. OŠ Celje).  
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Tabela 2: Vrednote posameznih šol 

 VN1  VN2 VN3 VN4 VN5 VN6 

Spoštovanje X X X X X X 

Znanje X X X X X X 

Odgovornost X X X X X X 

Strpnost  X X X X  

Sodelovanje X X X   X 

Samostojnost X  X  X X 

Ustvarjalnost X X X  X X 

Varnost X X   X  

Zdravje X  X   X 

Poštenost  X X  X  

Odnos do okolja  X X   X 

Solidarnost  X   X X 

Nediskriminacija   X   X 

Spoštovanje 

kulturne in 

naravne 

dediščine 

  X   X 

Nenasilje   X    

Vljudnost  X     

Kritično 

mišljenje 

X      

Doslednost    X   

Pozitivna 

samopodoba 

X      

Svoboda  X     

Prijateljstvo   X    

Odprtost za nove 

ideje 

 X     

Negovanje 

maternega jezika 

  X    

Poznavanje 

slovenske 

kulture in 

zgodovine 

  X    

 

 

Legenda: 

VN1: OŠ Predoslje Kranj,  

VN2: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana,  

VN3: OŠ Simona Jenka Kranj,  

VN4: OŠ Franceta Prešerna Maribor,  

VN5: OŠ Koper,  

VN6: I. OŠ Celje 
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VN1: OŠ Predoslje Kranj ima vrednote navedene na spletni strani šole pod poglavjem vizija 

šole, tj. ločeno od vzgojnega načrta. Sestavne elemente vzgojnega načrta so objavili v 

publikaciji šole. Vrednote, ki so jih izpostavili, so spoštovanje, znanje in odgovornost, drugih 

vrednot pa kot vzgojno-izobraževalna institucija niso neposredno izpostavili. Na spletni strani 

šole, kjer sta zapisana vizija in poslanstvo šole, lahko beremo, da želijo v prijetnem, varnem 

in ustvarjalnem vzdušju ter sodelovanju s starši vzgajati in usmerjati učence k trem 

omenjenim vrednotam. Poudarijo, da stremijo k podajanju kakovostnega znanja, spodbujanju 

kritičnega mišljenja, pozitivne samopodobe in krepitvi samostojnosti učencev. Omenijo tudi 

varno, zdravo okolje in prevzemanje odgovornosti vseh na šoli. Na praksi v šoli pa sem 

opazila, da imajo vrednote v velikem formatu zapisane kar na stenah hodnikov (spoštovanje, 

strpnost, prijaznost …).  

 

VN2: Na OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana izpostavijo pomen enakopravnosti vrednot v 

smislu, da jih morajo upoštevati vsi, tako učenci kot zaposleni na šoli. Vrednote želijo 

približati tudi mlajšim učencem, z besedo SOVICA – simbol modrosti in znanja. Vsaka črka v 

besedi predstavlja vrednoto, ki se začne na isto črko (S: spoštovanje, sodelovanje, svoboda; 

O: odgovornost, odprtost za nove ideje; V: varno in spodbudno okolje, skrb za zdravje, odnos 

do okolja itd.).  

 

VN3: V vzgojnem načrtu OŠ Simona Jenka Kranj dajejo pozornost razvijanju univerzalnih, 

nacionalnih, šolskih in lokalnih vrednot. Med univerzalne uvrstijo enakopravnost, pravičnost, 

človeško dostojanstvo, nenasilje ter ničelno strpnost do nasilja, nediskriminacijo, 

odgovornost, spoštovanje, solidarnost itd. Med nacionalne vrednote pa negovanje maternega 

jezika, odgovorno državljanstvo, poznavanje slovenske kulture in zgodovine, spoštovanje 

kulturne in naravne dediščine.  Med šolske vrednote uvrstijo pozitiven odnos do pridobivanja 

znanja, spoštljivo sobivanje ter vzajemno učenje, med lokalne vrednote pa ohranjanje naravne 

in kulturne dediščine. Vrednote delijo še glede na vrednote, ki se nanašajo na učence 

(prijateljstvo, spoštovanje, nenasilje, poštenost in druge) in vrednote, povezane z učitelji in 

starši (strpnost, poštenost, doslednost, odgovornost in druge).  

 

VN4: Na OŠ Franceta Prešerna Maribor so izvedli raziskavo in najpogosteje izbrane 

vrednote,  povezane s šolo s strani učencev, učiteljev in staršev, so bile: spoštovanje, strpnost, 

odgovornost in doslednost. Pri tem poudarijo, da se vse vrednote nanašajo na učence, starše in 

zaposlene na šoli. Prav tako kot OŠ Predoslje Kranj so neposredno izpostavili le nekaj 

ključnih vrednot, v tem primeru štiri. 

 

VN5: Vzgojni načrt I. OŠ Celje daje največ poudarka na razvijanje vrednot, kot so strpnost, 

spoštovanje in upoštevanje svojih pravic in pravic drugih. Vrednote, ki jim kot šola posvečajo 

največ pozornosti, razporedijo v več podskupin: univerzalne vrednote (odgovornost, skrb za 

zdravje in strpnost); solidarnost, spoštovanje človekovih pravic in humanost; mednacionalne 

vrednote (spoštovanje drugih držav in narodov Evropske unije, spoznavanje njihove kulture in 

jezikov, povezovanje in ustvarjalno sodelovanje z njihovimi predstavniki); nacionalne 

vrednote (negovanje maternega jezika, spoštovanje nacionalnih simbolov, poznavanje 

slovenske kulture in zgodovine ter spoštovanje narave in naravne kulturne dediščine); lokalne 

vrednote (ohranjanje naravne in kulturne dediščine šole in mesta Celja ter njegove okolice, 

skrb za čisto okolje); šolske vrednote (znanje, delavnost, samostojnost, sodelovanje, 

ustvarjalnost itd.). Razvidno je, da nekatere izmed njih specifično opredelijo in se nanašajo 

neposredno na njihov kraj in šolo. 
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VN6: OŠ Koper hierarhično izpostavi naslednje vrednote: spoštovanje, strpnost, varnost, 

odgovornost in znanje. Tako kot OŠ Predoslje Kranj in OŠ Franceta prešerna Maribor 

izpostavijo nekaj ključnih vrednot in jih na kratko opišejo, pri tem pa poudarijo, da se te 

nanašajo na vse – učence, starše in zaposlene na šoli. Pod vsako izmed naštetih vrednot 

navedejo še nekaj drugih vrednot, ki so povezane z njimi (npr. pod znanje navedejo še 

ustvarjalnost, vedoželjnost, uspešnost, aktivnost in uporabnost znanja). 

 

UGOTOVITVE (1): 

V vzgojnih načrtih so vsem šestim šolam skupne 3 vrednote: spoštovanje, znanje in 

odgovornost. Nekaterim šolam so po izboru skupne še sledeče vrednote: sodelovanje, 

strpnost, poštenost, solidarnost, odnos do okolja, samostojnost in ustvarjalnost. Nabor 

izbranih vrednot se glede na šole razlikuje. Nekatere šole so kot prioritetne vrednote 

izpostavile vrednote, povezane z državo, maternim jezikom, kulturno in naravno dediščino. 

Nekatere vrednote imajo enak pomen, ampak so izražene z različnimi besedami ali tujkami 

(asertivnost, učinkovitost). Specifičnost in natančnost pri izrazoslovju na področju vrednot se 

razlikuje od šole do šole. S preprečevanjem in zmanjševanjem nasilja lahko povezujemo 

veliko vrednot (spoštovanje, odgovornost, strpnost, sodelovanje, nenasilje, varnost itd.). 

Vrednote, ki so konkretno povezane z nasiljem, na primer varnost in nenasilje sta bili kot 

prioritetni vrednoti s strani šol izbrani štirikrat, varnost so izbrale tri šole, nenasilje pa ena. 

 

10.2. Načela vzgojnega delovanja šol  

Analizirala sem tudi področje načel vzgojnega delovanja izbranih osnovnih šol. Osredotočila 

sem se na izbiro izbranih načel v vzgojnem načrtu posamezne šole. 

 

VN1: Na OŠ Predoslje Kranj so vizija, poslanstvo, vrednote in vzgojna načela šole objavljeni 

na spletni strani šole, ločeno od vzgojnega načrta. Izpostavili so sledeča načela vzgojnega 

delovanja šole: 

• omogočanje pogojev za optimalen razvoj vsakega posameznega učenca; 

• razvijanje sposobnosti in močnih področij vsakega učenca; 

• razvijanje strpnosti, sodelovanja in medsebojne pomoči; 

• skupno reševanje težav in iskanje rešitev z dogovori in kompromisi; 

• razvijanje pozitivnega in spoštljivega odnosa do narave in vsega, kar nas obdaja; 

• omogočanje spoznavanja samega sebe in okolice, spodbujanje pozitivnega in 

spoštljivega odnosa do sebe in do vsakega drugega posameznika ter iskanje pozitivnih 

lastnosti posameznikov; 

• omogočanje spoznavanja in razumevanja pomena skupnih; 

• vrednot in pravil; 

• ozaveščanje za sprejemanje odgovornosti in posledic svojih dejanj; 

• spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov, iskrenosti in zaupanja (pozitiven odnos do 

otroka – verjamemo, da vsak učenec zmore učno napredovati in se učiti socialno 

sprejemljivih oblik vedenja; pozornost in naklonjenost vsakemu učencu; varstvo 

telesne in duševne integritete vsakega učenca). 
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VN2: Tudi OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana ima nekoliko preoblikovana vzgojna načela, niso 

zgolj prepisana iz priporočil za oblikovanje vzgojnih načrtov, večjih razlik od priporočenih 

vzgojnih načel ni opaziti. Šola deluje po naslednjih vzgojnih načelih: 

• načelo vzajemnega spoštovanja; 

• načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev; 

• načelo proaktivnega oziroma preventivnega delovanja; 

• načelo vzajemnega sodelovanja s starši in usklajenost pristopa šole in staršev; 

• načelo spodbujanja samonadzora in samodiscipline; 

• načelo strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih dejavnikov in doslednosti; 

• načelo osebnega zgleda. 

 

VN3: OŠ Simona Jenka Kranj v vzgojnem načrtu nima posebej opredeljenega poglavja o 

načelih vzgojnega delovanja.  

 

VN4: V vzgojnem načrtu OŠ Franceta Prešerna Maribor najdemo izpostavljenih 8 načel 

vzgojnega delovanja šole, vsako načelo je tudi posebej opisano s pomočjo napotkov 

Ministrstva za šolstvo in šport (2008). Izpostavljena načela vzgojnega delovanja so naslednja: 

 

• načelo medsebojnega spoštovanja; 

• načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev; 

• načelo proaktivnega oz. preventivnega delovanja; 

• načelo sodelovanja s starši in usmerjenost pristopa šole in staršev; 

• načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil; 

• načelo vzbujanja samonadzora in samodiscipline; 

• načela strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih dejavnikov in doslednosti; 

• načelo osebnega zgleda.  

 

Izpostavili so torej ista načela vzgojnega delovanja kot OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana, 

dodali pa so še načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil.  

 

VN5: I. osnovna šola Celje deluje po 3 izpostavljenih načelih vzgojnega delovanja:  

 

• načelo oblikovanja okolja za optimalno življenje in delo v šoli; 

• načelo ravnanja: vključevanje in strpnost, sodelovanje, skupno reševanje težav, 

dogovarjanje, zavzetost za vsakega posameznika, spodbujanje k odličnosti 

posameznikov in odnosov; 

• načelo zaupanja in zagotavljanja varnosti. 

 

Tudi na I. osnovni šoli Celje so načela vzgojnega delovanja nekoliko preoblikovali in jih 

prilagodili za potrebe šole.  

 

VN6: Na OŠ Koper pod poglavje načela vzgojnega delovanja zapišejo takole: 

 

• Učencem zagotavljamo varno in spodbudno šolsko okolje za optimalno življenje in 

delo v fizičnem, psihološkem, socialnem in duhovnem smislu, v katerem se učenci 

počutijo varne in sprejete ter dosegajo čim boljše rezultate na različnih področjih v 

skladu s svojimi zmožnostmi. 

• Razvijamo spoštovanje in sodelovanja, sprejemanje drugačnosti in medsebojne 

strpnosti, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sposobnost 
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upoštevanja posebnosti posameznika, odgovornost in razumevanje, znanje in 

delavnost, poštenost in zaupanje, pravičnost in solidarnost. 

• Vzgojno in izobraževalno delo organiziramo in razvijamo tako, da je vsem učencem 

omogočen celovit osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in interesi, 

ključno z razvijanjem njihove pozitivne samopodobe. Posebej spodbujamo učenčeva 

močna področja. 

• Medsebojne odnose med vsemi udeleženci vzgoje in izobraževanja gradimo na načelu 

zaupanja.  

 

 

UGOTOVITVE (2): 

Pri izbiri načel vzgojnega delovanja so se šole izkazale kot dokaj enotne. Nekatere šole načel 

vzgojnega delovanja nimajo navedenih oziroma jih ne najdemo v vzgojnem načrtu šole. 

Opazimo lahko, da so na določenih šolah vzgojna načela preoblikovali glede na potrebe šole 

in ta niso zgolj prepisana iz priporočil za oblikovanje vzgojnih načrtov. Vsako vzgojno 

načelo, na katerem šola gradi svoje delovanje in se po njem ravna, je po svoje povezano s 

preprečevanjem in zmanjševanje nasilja (načelo medsebojnega spoštovanja, načelo 

proaktivnega in preventivnega delovanja, načelo sodelovanja s starši in usmerjenost pristopa 

šole in staršev, načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil, načelo vzbujanja 

samonadzora in samodiscipline, načela strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih 

dejavnikov in doslednosti, načelo osebnega zgleda itd.).  

 

5.3. Vzgojni cilji šol 

Pregledala sem vzgojne načrte izbranih osnovnih šol in analizirala, katere dolgoročne 

(razvojne) in kratkoročne (operativne) vzgojne cilje so posamezne šole izbrale oziroma če so 

cilje v vzgojne načrte sploh navedle.  

 

VN1: OŠ Predoslje Kranj nima posebej oblikovanega vzgojnega načrta, pač pa je ta del šolske 

publikacije. V publikaciji šole ni poglavja o vzgojnih ciljih šole, prav tako ne na njihovi 

spletni strani, kjer sem našla zapis o viziji, vrednotah, načelih vzgojnega delovanja in 

poslanstvu šole. Našla pa sem starejši dokument šole – letni delovni načrt OŠ Predoslje Kranj 

(2016/2017), v katerem so zapisani cilji šole, ki se nanašajo na vzgojo, pouk, razvoj 

zaposlenih in materialne pogoje, v prenovljenem dokumentu šole pa ni neposredno zapisanih 

vzgojnih ciljev šole. 

 

VN2: Tudi vzgojni načrt OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana ne vsebuje poglavja, v katerem bi 

neposredno izpostavili vzgojne cilje šole. Pod vizijo šole pa zapišejo, da bodo stremeli k 

razvijanju razmišljujočih, delovnih, strpnih, ustvarjalnih, zdravih osebnosti, ki bodo svoje 

izkušnje znali v sodelovanju z drugimi uporabiti v praksi.  

 

VN3: V OŠ Simona Jenka Kranj ni zaslediti neposredno navedenih dolgoročnih ali 

kratkoročnih vzgojnih ciljev, so pa zapisani načini doseganja in uresničevanja ciljev 2. člena 

Zakona o osnovni šoli (na primer: zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela 

in pogojev za delo, ki bo omogočalo osebnostni razvoj vsakega posameznega učenca v skladu 

z njegovimi sposobnostmi in interesi; organizacija raznih dejavnosti in srečanj za razvijanje 

telesnega, čustvenega razvojnega, duhovnega itd. razvoja učencev in druge). Zapišejo, da 

bodo to uresničevali tudi z razvijanjem varnega in spodbudnega okolja za doseganje ciljev.  
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VN4: V vzgojnem načrtu OŠ Franceta Prešerna Maribor imajo poglavje z naslovom Akcijski 

načrt ciljev vzgojnega načrta. Cilji so ločeni glede na prvo, drugo in tretje izobraževalno 

obdobje. Med navedenimi cilji najdemo sledeče: za prvo triado (povečati uporabo bontona, 

izboljšati odgovornost do opravljanja domačih nalog in šolskih potrebščin, razredna pravila, 

skrb za dobre medsebojne odnose); za drugo triado (povečati uporabo bontona, upoštevanje 

razrednih pravil, izboljšati učne navade in pisanje domačih nalog, skrb za dobre medsebojne 

odnose); tretja triada (izboljšati medsebojne odnose, upoštevati pravila bontona in lepega 

vedenja, spodbujanje in vzdrževanje učnih navad). Za vsakega izmed ciljev navedejo tudi 

dejavnosti, s katerimi bodo to dosegali, in ki se nanašajo na učence, strokovne delavce in 

starše. Dodajo pa tudi ciljne kazalnike, način spremljanja in čas.  

 

VN5: Na I. OŠ Celje v vzgojni načrt zapišejo, da bodo za doseganje in uresničevanje ciljev in 

vrednot, ki so zapisani v Zakonu o osnovni šoli in ob upoštevanju potreb in interesov učencev  

ter širšega okolja, pedagoški delavci zagotavljali kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo, ki 

omogoča doseganje mednarodno primerljivih dosežkov znanja. Zapišejo tudi, da bo šola z 

različnimi aktivnostmi spodbujala skladni telesni, spoznavni, čustveni, moralni, duševni in 

socialni razvoj posameznika in da bodo učenci s sodelovanjem razvijali medsebojno strpnost, 

spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, upoštevanje svojih pravic in pravic drugih ter temeljnih 

svoboščin.  

 

VN6: OŠ Koper v vzgojnem načrtu prav tako nima poglavja, ki bi zajemalo vzgojne cilje 

šole. V vzgojnem načrtu šole pa lahko najdemo, kakšna šola želijo biti. Zapišejo, da želijo biti 

šola, ki: daje učencem znanja, s katerimi bodo dosegali primerljive rezultate z vrstniki v 

Sloveniji in v državah Evropske unije; omogoča učencem, da razvijajo svoja interesna 

področja pri vseh predmetih in dosegajo rezultate v skladu s svojimi sposobnostmi; usposablja 

učence za koristno uporabo znanj in uspešno prilagajanje vse bolj zahtevnim nalogam 

življenja v Evropski uniji; je učencem ob aktivnih oblikah in metodah dela, urejenosti in 

tehnološki opremljenosti učencem zanimiva; je strokovno, razvojno naravnana, 

komunikativna in odprta okolju. 

 

UGOTOVITVE (3): 

Vzgojni načrti izbranih šol po večini imajo navedena poglavja o vzgojnih ciljih šole. Nekatere 

šole so jim namenile več pozornosti pri opisu kot druge. Načeloma pa so o vzgojnih ciljih na 

splošno pisali (o tem, kaj z njimi razvijajo pri učencih in na kaj se bodo kot šola osredinili). 

Od pregledanih vzgojnih načrtov šol je bila OŠ Franceta Prešerna Maribor edina, ki je 

vzgojne cilje konkretizirala. Zapisali so tudi, kako bodo cilje dosegali z vidika učencev, 

staršev in zaposlenih na šoli ter kako bodo spremljali razvijanje teh ciljev.  

 

5.4. Vzgojne dejavnosti šol 

VN1: Na OŠ Predoslje Kranj nimajo neposredno zapisanih vzgojnih dejavnosti pod ločenim 

poglavjem. Elemente vzgojnega načrta najdemo v šolski publikaciji. Opisana so posamezna 

poglavja, na primer Načini za zagotavljanje varnosti; Dnevi dejavnosti; Pohvale, priznanje; 

Izrekanje pohval, nagrad in podeljevanje nagrad; Sodelovanje s starši; Varna pot v šolo in 

šolski prevozi in druge. V publikaciji najdemo tudi poglavje z naslovom Protokol pri 

obravnavi nasilja v družini. Vse omenjene dejavnosti so vsaka na svoj način tesno povezane s 

preprečevanjem in zmanjševanjem nasilja. V publikaciji OŠ Predoslje Kranj so navedena tudi 

različna predavanja: v okviru roditeljskih sestankov, na primer: Nenasilje – vloga in naloga 

staršev, Radosti in pasti vzgoje, Moč in pomen staršev – spodbujanje razvoja zdrave 
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samopodobe in samospoštovanja pri otroku in najstniku, Vpis v srednjo šolo, Dejavniki 

poklicnega odločanja, Kako postanemo starš srečnih in uspešnih otrok?, Priporočila za 

spodbujanje razvoja otroka pred vstopom v šolo; s področja zdravega načina življenja: Zdrave 

navade, Osebna higiena, Zdrav način življenja, Preprečevanje poškodb in prva pomoč, 

Zasvojenost, Odraščanje, Pozitivna samopodoba in stres, Medsebojni odnosi, vzgoja za 

zdravo spolnost; s področja odvisnosti (različni razredi): Ne bodi ovčka na spletu, Safe.si – 

Center za varnejši internet, Spletno ustrahovanje in spletna anketa, Varna in odgovorna 

uporaba spleta, Spletno nasilje, Beseda močneje udari kakor pest (Društvo za boljši svet), 

Digitalni državljan, Mobilna družbena omrežja, Strpnost do drugih (Društvo za boljši svet), 

Alkohol in mladi itd. 

 

V publikaciji šole najdemo tudi poglavje z naslovom Pohvale in priznanja, ki vsebuje 

podpoglavji z naslovoma Kje in kako se učenec lahko potrjuje? ter Kako se izogniti težavam? 

Vsebina je namenjena učencem, staršem in učiteljem in jih usmerja k ustreznemu ravnanju ob 

pojavu težav. Del šolske publikacije so še Pravila o hišnem redu v šolskem poslopju in okolici 

šole ter Pravila šolskega reda, ki sta samostojna šolska dokumenta in ne spadata pod vzgojni 

načrt šole (v hišnem redu šole so predeljeni tudi načini zagotavljanja varnosti). V publikaciji 

OŠ Predoslje Kranj so predlagane tudi vzgojne dejavnosti za podaljšano bivanje, ki vsebuje 

sprostitvene dejavnosti, namenjene učencem: »Učenci se sprostijo po rednem pouku in se 

pogovorijo o svojem delovnem dnevu; odidejo k interesni dejavnosti; obiščejo šolsko 

knjižnico; berejo knjige; prostovoljno obiskujejo Zdrav življenjski slog; se igrajo družabne 

igre, ustvarjalne igre, rišejo, barvajo, berejo po lastni izbiri, imajo na voljo športne in 

ustvarjalne delavnice.« (str. 95).  

 

VN2: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana ima jasno zapisane vzgojne dejavnosti šole. Razdeljene 

so na dve podpoglavji – na proaktivno delovanje, preventivne dejavnosti ter svetovanje in 

usmerjanje. Vzgojne dejavnosti šole so konkretizirane: 

• Proaktivno delovanje (učitelji, učenci in starši določimo cilje posameznika in oddelka; 

upoštevanje individualnih posebnosti otroka; posredovanje učenca pri sporih; v 

primeru zamujanja pouka razrednik opozori učenca in starše; aktivna vloga receptorja 

pri prihajanju in odhajanju iz šole; učenje za presojo lastnega dejanja; povračilo škode; 

razvijanje možnosti za pogovor). 

• Preventivne dejavnosti (poudarek na pozitivnem zgledu; sprotni pogovori; tematske 

razredne ure; vključevanje vzgojnih tem v obravnavo učne snovi; spodbujanje k 

samostojnosti in ustvarjalnosti; seznanitev s šolskimi pravili na prvi razredni uri in na 

srečanju s starši; izdelava timskih projektov z vsebinami: prijateljstvo, strpnost, 

empatija – samopresoja, odnos do okolja, skrb za zdravje, komunikacija itd.; 

izobraževanje za starše in učence; sodelovanje z različnimi organizacijami, ki se 

ukvarjajo z vzgojo otrok; pomoč mlajšim učencem (prinašanje malice …); razgovori 

(na razrednih ali individualnih urah); pogovorna ura učiteljev za učence; vzgoja za 

solidarnost). 

• Svetovanje in usmerjanje (pogovor z učenci; spodbujanje učencev k razmišljanju o 

svojem vedenju; vključevanje 3. osebe – svetovalne službe; sproten pogovor: 

individualni pogovori s starši, razrednikom in s šolsko svetovalno službo. Pogovor je 

enkraten in postopen, učenec piše sklepe in jih analizira: spremlja lasten napredek; 

dosledno zapisovanje dogodkov v zvezek: obveščanje razrednika in staršev; restitucija 

(sprotno materialno popravilo škode, nadomestna dejavnost na isti stopnji, kot je bila 

povzročena škoda, odškodnina); sistemski in timski pristop pri reševanju težav z 

vsemi udeleženimi v problemu (učenec, učitelj, razrednik, svetovalna služba, starši, 

ravnateljica); medvrstniška pomoč; usmerjanje učencev k zdravemu načinu življenja, 
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skrb za okolje, strpnost, za uporabo znanja v praksi, k odgovornosti, delavnosti in 

tovarištvu; starostni stopnji primerna predavanja; opozarjanje na primerno vedenje in 

dobre medsebojne odnose; svetovanje učencem in staršem v zvezi z vpisom v srednje 

šole; ustvarjanje pogojev za čim številnejši obisk šole za starše). 

 

VN3: Vzgojni načrt OŠ Simona Jenka Kranj vsebuje poglavje namenjeno vzgojnim 

dejavnostim in delovanju, vse so tudi podrobno opisane in se delijo na: 

1. Vzpodbudne in preventivne dejavnosti: 

• šola bo šolsko delo in življenje v šoli organizirala tako, da se bodo učenci v šoli 

počutili varno, se bodo pri šolskem delu zavzeti in ustvarjalni, bodo prevzemali 

odgovornost  za svoje vedenje in sprejemali omejitve, ki jih postavljata življenje in 

delo v skupnosti; 

• posebno pozornost bo šola namenila krepitvi in oblikovanju dobrih medosebnih 

odnosov, solidarnosti in skrbi za vrstnike, spoštovanju in upoštevanju raznolikosti 

in različnosti, reševanju problemov, ki se nanašajo na razred, razvijanju etičnih in 

moralnih vrednot, sprejemanju odgovornosti za svoje vedenje in kritičnemu 

vrednotenju lastnega vedenja in vedenja vrstnikov; 

• posebej bo šola skrbela za učence, ki se težje vključujejo v skupino, so 

izpostavljeni nasilju s strani svojih vrstnikov ali nasilju v družini; pozornost bodo 

namenili odkrivanju prikritih oblik neželenega in/ali nesprejemljivega vedenja in 

razvijanju socialnih veščin in vrstniškega sodelovanja; 

• vzpostavljali in krepili bodo pogoje za: razvoj ugodne socialne klime, občutka 

varnosti, sprejetosti, izvajanje dejavnosti, ki postavljajo v ospredje medsebojno 

povezanost in sodelovanje; oblikovanje in upoštevanje oddelčnih in šolskih 

dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega dela in življenja ter načina ravnanja – 

pravila šole in oddelka; dejavno in smiselno vključevanje učencev v načrtovanje, 

izvajanje in vrednotenje učenja ter dela v skladu z njihovimi zmožnostmi; razvoj 

in krepitev socialnih veščin, prostovoljno delo in vrstniško pomoč; poudarjanje 

pomena zglednega vedenja učencev, pogovori o takem vedenju; obravnavanje 

različnih življenjskih problemov vrstnikov ter usposabljanje za uspešno reševanje 

problemov;  sprejemanje odgovornosti za svoja dejanja, krepitev zavedanja o 

pomembnosti tehtnega premisleka o pomembnih odločitvah ter o morebitnih 

negativnih posledicah napačnih/manj primernih odločitev; vrstniško sočutje in 

solidarnost; izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in 

lokalno skupnost; redno in smiselno vključevanje staršev v življenje in delo šole; 

spoznavanje okoliščin, v katerih se pojavljajo za šolo značilni izzivi; strpnost do 

stališč in predlogov vseh udeleženih v procesu vzgoje in izobraževanja; hitro 

odzivnost in pravočasnost pri reševanju problemov. 

 

Osredotočijo se tudi na naloge in ravnanje razrednika in zapišejo, da bo ta spremljal razred in 

dogajanje med učenci ter se odzival na težave razreda ali posameznikov v njem in pri tem 

upošteval razvojni nivo učencev, posebnosti učencev in kontekst dogajanja. Pri reševanju 

težav za katerih reševanje se na bo čutil dovolj kompetentno pa bo k sodelovanju povabil 

svetovalno službo.  

 

Pod naloge šole pa zapišejo, da bo ta organizirala prireditve in oblike dela (npr. dnevi odprtih 

vrat), na katerih bodo lahko starši in krajani spoznavali delo in dosežke šole in njenih učencev 

ter se posredno vključevanje v nekatere skupnostne dejavnosti šole (npr. delavnice, delovne 

akcije, razstave, tekmovanja, dnevi dejavnosti ipd.). Poleg omenjenih pa izpostavijo tudi 
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povečan nadzor učiteljev na mestih, kjer je pojavnost nezaželenih in nesprejmljivih oblik 

vedenja verjetnejša. 

 

1. Svetovanje in usmerjanje: 

• opišejo komu je namenjeno in kdaj se ga poslužujejo. 

• opišejo kako poteka, 

• zapišejo, da je potrebno svetovanje in usmerjanje občasno prilagoditi glede na 

situacije, s katerimi se srečajo in po potrebi vključiti pomoč zunanjih organizacij. 

 

2. Postopek ravnanja pri daljših (nekontinuiranih) odsotnostih 

• Po korakih opišejo ravnanje v primeru daljših ponavljajočih se izostajanj od pouka. 

 

 

VN4: Vzgojni načrt OŠ Franceta Prešerna Maribor vsebuje tabelo v kateri so zapisane 

konkretne dejavnosti s katerimi bodo kot vzgojno-izobraževalna institucija dosegali 

zastavljene dolgoročne in kratkoročne cilje. Za vsako dejavnost imajo konkretno zapisane 

dejavnosti, ki se nanašajo na učence, strokovne delavce in starše: 

 

 
Tabela 3: Vzgojne dejavnosti OŠ Franceta Prešerna Maribor (prvo vzgojno-izobraževalno obdobje) 

 DEJAVNOSTI 

CILJI učenci strokovni delavci starši 

Povečati uporabo bontona - navajanje učencev 1. 

razredov na vikanje; 

- dosledno pozdravljanje; 

- uporaba vljudnostnih 

izrazov; 

- učitelj in ostali delavci šole 

so zgled otrokom; 

- učitelj navaja in spremlja 

uporabo vljudnostnih 

izrazov; 

- izvede RU na temo o 

bontonu; 

- starši so glavni zgled 

otrokom; 

- seznanitev s cilji na 1. 

roditeljskem sestanku; 

- seznanitev z evalvacijo ob 

koncu šolskega leta; 

Izboljšati odgovornost do 

opravljanja domačih nalog  

(DN) in šolskih potrebščin 

- redno prinašajo šolske 

potrebščine; 

- zabeležijo, kaj je za DN in 

jo napišejo; 

- poskrbijo za urejenost 

šolskih potrebščin in 

šolskega prostora (klopi, 

garderobe,..); 

- enkrat tedensko preveri 

urejenost šolskih potrebščin; 

- dosledno preveri domače 

naloge; 

 

- dosledno pregledujejo DN 

in urejenost šolskih 

potrebščin 

Razredna pravila- RP - sodelujejo pri 

oblikovanju  razrednih 

pravil;  

-RP dosledno 

upoštevajo; 

-na roditeljskem sestanku 

seznanijo starše z RP; 

- spodbujajo učence za 

upoštevanje RP; 

- spodbujajo otroke, da 

upoštevajo RP in spremljajo 

upoštevanje RP; 

Skrb za dobre medsebojne 

odnose 

- se učijo in gojijo 

prijateljstvo, strpnost, 

poštenost; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- učence spodbujajo in učijo 

strpnosti, doslednosti, 

tolerance in odprte 

komunikacije; 

- otroka spodbujajo v dobrih 

med vrstniških odnosih in 

učijo doslednosti, strpnosti ; 

- eno neformalno srečanje v 

šolskem prostoru; 
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Tabela 4: Vzgojne dejavnosti OŠ Franceta Prešerna Maribor (drugo vzgojno-izobraževalno obdobje) 

 DEJAVNOSTI 

CILJI učenci Strokovni delavci starši 

Povečati uporabo bontona - uporaba vljudnostnih 

izrazov (pozdravljanje, 

prosim, hvala); 

- sodelovanje na ODS 

(delavnice, igra vlog, pravila 

lepega vedenja v razredu); 

- učitelj in ostali delavci šole 

so zgled otrokom; 

- učitelj navaja in spremlja 

uporabo vljudnostnih 

izrazov; 

- izvede delavnico na ODS 

na temo o bontonu; 

- seznani starše  s povečano 

pozornostjo do uporabe 

bontona; 

- starši so glavni zgled; 

- spodbujajo uporabo 

vljudnostnih izrazov; 

Upoštevanje 

razrednih pravil (RP) 

 

 

 

- sodelujejo pri 

oblikovanju  razrednih 

pravil;  

-RP dosledno 

upoštevajo; 

-na roditeljskem sestanku 

seznanijo starše z RP; 

- spodbujajo učence za 

upoštevanje RP; 

- spodbujajo otroke, da 

upoštevajo RP in spremljajo 

upoštevanje RP; 

Izboljšati učne navade in 

pisanje DN 

- beležijo, kaj je za DN; 

- nalogo redno  opravijo; 

-samoevalvacija pisanja DN; 

- pravočasno navodilo za 

DN (ne po zvonjenju); 

- poskrbijo, da si vsi učenci 

zapišejo, kaj je za DN; 

- dosledno preverijo DN; 

- pisanje DN se upošteva pri 

zaključni oceni; 

 

- spremljajo pisanje DN 

- nadzor; 

- spodbujajo pisanje DN; 

    

Skrb za dobre medsebojne 

odnose 

- se učijo in gojijo 

prijateljske odnose, strpnost, 

poštenost; 

- na ODS se dogovorijo za 

medvrstniško pomoč 

oziroma mediacijo; 

- učence spodbujajo in učijo 

strpnosti, doslednosti, 

tolerance in odprte 

komunikacije; 

- učitelji-mediatorji 

pomagajo pri reševanju 

konfliktov; 

- otroka spodbujajo v dobrih 

medvrstniških odnosih in 

učijo doslednosti, strpnosti; 
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Tabela 5: Vzgojne dejavnosti OŠ Franceta Prešerna Maribor (tretje vzgojno-izobraževalno obdobje) 

 DEJAVNOSTI 

CILJI Učenci Strokovni delavci starši 

Izboljšati medsebojne odnose - izbrano temo obravnavajo na 

sestankih skupnosti učencev; 

- na ODS se dogovorijo za med 

vrstniško pomoč oziroma 

mediacijo; 

- seznanitev staršev s cilji VN 

na 1. roditeljskem sestanku; 

- na ODS se dogovorijo, kdo 

potrebuje pomoč 

- pomoč in spremljava pomoči 

in napredka; 

- učitelji-mediatorji pomagajo 

pri reševanju konfliktov; 

- spodbujajo otroke in 

spremljajo njihov napredek; 

- na GU predlagajo otroka za 

pomoč; 

Upoštevati pravila bontona in 

lepega vedenja 

(ki so vključena v Pravila 

šolskega reda in razredna 

pravila- RP) 

- izdelava RP in predstavitev na 

ODS; 

- pregled pravil lepega vedenja 

in sprotna evalvacija na ODS; 

- predstavitev razrednih pravil 

staršem; 

- v telovadnici obešena pravila  

fair – playa; 

- starši  so glavni zgled; 

- redno prihajanje na GU; 

 

Spodbujanje in vzdrževanje 

učnih navad 

 

- DN redno opravijo; 

- samo evalvacija pisanja DN; 

- pravočasno navodilo za DN 

(ne po zvonjenju); 

- poskrbijo, da si vsi učenci 

zapišejo, kaj je za DN; 

- dosledno preverijo DN; 

-pisanje DN se upošteva pri 

zaključni oceni; 

 

- spremljajo pisanje  DN; 

- nadzor; 

- spodbujajo pisanje DN in 

sprotno učenje; 

 

 

VN5: Vzgojni načrt OŠ Celje vsebuje poglavje z naslovom Vzgojne dejavnosti. Vzgojne 

dejavnosti delijo na dve veji - proaktivne in preventivne dejavnosti ter svetovanje in 

usmerjanje. Zapišejo, da je šola pri načrtovanju in izvajanju proaktivnih dejavnosti, ki 

temeljijo na  oblikovanju okolja, v katerem bodo učenci uresničevali temeljne telesne, 

duševne, čustvene in socialne potrebe ter razvijali svojo samostojnost in odgovornost, 

avtonomna. 

 

1. Proaktivne, preventivne dejavnosti: 

Zapišejo, da bodo posebno pozornost namenili oblikovanju in razvijanju dobrih medsebojnih 

odnosov in da bo vsaka oddelčna skupnost na osnovi pravil šole oblikovala svoja pravila, ki 

bodo spodbujala razvijanje socialnih veščin, medsebojno povezanost, vrstniško sodelovanje in 

pomoč, ki bodo temeljila na občutku varnosti, zaupanja in sprejetosti. Dodajo, da bodo 

tematsko usmerjene vzgojne dejavnosti šole izvajali v okviru ur oddelčne skupnosti, dni 

dejavnosti, interesnih dejavnosti ali v okviru šolskih projektov. Izvajali bodo preventivne 

dejavnosti za preprečevanje zasvojenosti, nasilništva in drugih odklonskih pojavov ter 

dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost ter skrbeli za 

medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje. 

 

2. Svetovanje in usmerjanje: 

Zapišejo, da je svetovanje in usmerjanje namenjeno učencem in njihovim staršem oziroma 

skrbnikom pri reševanju težav, ki so povezane z razvojem učenca, šolskim delom, odnosi z 

vrstniki, razvijanjem samopodobe in prevzemanjem odgovornosti. Izvaja se v okviru oddelčne 

skupnosti, pogovornih ur, sprotnem reševanju nastalih težav in drugih priložnostih. Zapišejo, 

da ga izvajajo strokovni delavci in sodelavci šole, ki lahko po potrebi predlagajo tudi 

obravnavo v zunanjih ustanovah zdravstvene, psihološke ali socialne pomoči.  
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VN6: Na podoben način kot OŠ Franceta Prešerna Maribor ima vzgojne dejavnosti zasnovane 

tudi OŠ Koper. V osnovi so razdeljene na dve veji, to sta proaktivne in preventivne dejavnosti 

ter svetovanje in usmerjanje: 

 

1. Proaktivne, preventivne dejavnosti 

V vzgojnem načrtu šole je zapisno, da vzgojne dejavnosti v osnovi oblikujejo šolsko okolje 

tako, da se učenci počutijo varne, sprejete, da so pri šolskem delu motivirani, zavzeti, 

ustvarjalni in da prevzemajo odgovornost za svoje vedenje in sprejemajo omejitve, ki jih 

postavlja življenje v skupnosti. Tudi OŠ Koper na isti način kot OŠ Franceta Prešerna 

Maribor zapiše, da je šola pri načrtovanju in izvajanju proaktivnih vzgojnih dejavnosti, ki 

temeljijo na oblikovanju okolja, v katerem učenci uspešno zadovoljujejo telesne, duševne, 

čustvene in socialne potrebe ter razvijajo svojo samostojnost in odgovornost, avtonomna.  

 

Izpostavijo proaktivno vzgojno dejavnost, ki jo izvajajo. To je program dela z učenci, ki 

temelji na razvijanju samovrednotenja in je oblikovan kot sistematičen in postopen proces, 

namenjen upoštevanju osebnih potreb odraščajočih otrok in mladostnikov. Zapišejo, da 

program pripomore k ustvarjanju pogojev potrebnih za razvijanje petih osnovnih dejavnikov 

občutka lastne vrednosti (občutek varnosti, občutek identitete, občutek pripadnosti, občutek 

smiselnosti, občutek sposobnosti). Na ta način naj bi se učenec počutil dovolj močnega, da 

sprejme izziv ali si sam postavi cilje, meje, pridobiva občutek osebne moči, učinkovitosti in 

uspešnosti. S tem se veča njegova učinkovitost pri reševanju težav in kasneje pri doseganju 

osebnih ciljev. 

 

Zapišejo, da bodo posebno pozornost namenili oblikovanju in razvijanju dobrih medsebojnih 

odnosov s spodbujanjem ugodne socialne klime, kjer vsaka oddelčna skupnost sprejme 

pravila oddelka, ki izhajajo iz pravil šolskega reda in spodbujajo medsebojno povezanost in 

sodelovanje, gradijo na občutku varnosti, zaupanju in sprejetosti. 

 

Kot šola spodbujajo razvijanje socialnih veščin, vrstniško sodelovanje in pomoč, kjer se 

poudarja primerno vedenje učencev in je zanj učenec primerno nagrajen s pohvalo. Zapišejo, 

da so te lahko ustne ali pisne, izdelan pa imajo tudi kriterij za izrekanje pohval za vzorno 

vedenje, pri čemer učni uspeh ni merilo: se spoštljivo, vljudno vede do sošolcev, vrstnikov, 

delavcev šole, tudi izven šole; pomaga tisti, ki potrebujejo pomoč; je pripravljen/-a opraviti 

naloge, ki niso nujno povezane z učno obveznostjo in ocenami; spoštuje in lepo ravna ne le s 

svojimi stvarmi, ampak tudi s stvari drugih in s šolsko lastnino; iskreno in premišljeno izreka 

mnenja, v katerih izstopajo vrednote. 

 

Zapišejo, da so tematsko usmerjene vzgojne dejavnosti šole so organizirane v okviru oddelčne 

skupnosti, dni dejavnosti, interesnih dejavnosti in šolskih projektov. Veliko pozornosti 

posvečajo temam kot so medvrstniško nasilje, komunikacija, odnosi med vrstniki, 

medvrstniška pomoč, razvijanje socialnih veščin, ustrezno in sprejmljivo reševanje 

konfliktov, odnos med spoloma, strpnost, odvisnost, zdravo življenje, sprejemanje 

drugačnosti, spoštovanje starejših itd. Zapišejo, da se izvajajo preventivne dejavnosti za 

preprečevanje zasvojenosti, nasilništva in drugih odklonskih pojavov ter dejavnosti, ki 

povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost. 

 

Posebno pozornost namenjajo spoznavanju, učenju in razvijanju moralnih vrednot, 

sprejemanja odgovornosti za svoje vedenje in kritično vrednotenje lastnega vedenja in 
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vedenja vrstnikov. Šola spodbuja vse oblike povezovanja, sodelovanja in vključevanja staršev 

v življenje in delo šole in si prizadeva za takojšnje in načrtno reševanje težav. 

 

2. Svetovanje in usmerjanje 

V vzgojnem načrtu šole je najprej opisano svetovanje in usmerjanje, pozitivni učinki tega ter 

cilji, ki jih pri učencih z njim skušajo doseči (oblikovati lastne cilje in strategije za njihovo 

uresničevanje, organizirati lastno delo za večjo učinkovitost, spremljati svojo uspešnost, 

sprejemati odgovornost za svoja dejanja, reševati konflikte itd.). Zapišejo tudi, kdaj se 

usmerjanje in svetovanje izvaja (v okviru oddelčnih skupnosti, pogovornih ur, sprotnem 

reševanju težav in ob drugih priložnostih). Navedene najdemo tudi oblike pomoči, ki jih šola 

nudi učencem (osebni svetovalni pogovori,  organizacija pomoči učitelja ali sošolcev pri 

učenju, načrtno vzpostavljanje določenih socialnih povezav med učenci, vključevanje v 

določene dejavnosti in druge). 

 

UGOTOVITVE (4): 

V splošnem me je zanimalo, kako se vzgojne dejavnosti v povezavi s preprečevanjem in 

zmanjševanjem nasilja kažejo v vzgojnih načrtih šol. Šole so po večini na splošno opisale 

poglavja o vzgojnih dejavnosti s pomočjo Priporočil (2008), nekatere pa so vzgojne načrte 

tudi podrobno dopolnile s konkretnimi predlogi za vzgojne dejavnosti. Skoraj vse šole so 

vzgojne dejavnosti razdelile na dve področji: (1) preventivne in kurativne dejavnosti ter na (2) 

svetovanje in usmerjanje. Nekatere šole so v vzgojni načrt pod vzgojne dejavnosti dodale še 

različna poglavja (na primer pohvale in priznanja). OŠ Predoslje Kranj ima za vsak razred 

vnaprej navedena predavanja, povezana s preprečevanjem in zmanjševanjem nasilja 

(Nenasilje – vloga in naloga staršev, Moč in pomen staršev – spodbujanje razvoja zdrave 

samopodobe in samospoštovanja pri otroku in najstniku, Ne bodi ovčka na spletu, Safe.si – 

Center za varnejši internet, Spletno ustrahovanje in spletna anketa, Varna in odgovorna 

uporaba spleta, Spletno nasilje, Beseda močneje udari kakor pest, Digitalni državljan, 

Mobilna družbena omrežja, Strpnost do drugih itd.). OŠ Franceta Prešerna je vzgojne cilje 

šole konkretizirala in dodala še predloge vzgojnih dejavnosti za uresničevanje teh s strani 

učencev, staršev in zaposlenih na šoli. 
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11. REZULTATI IN INTERPRETACIJA INTERVJUJEV Z UČITELJI 

11.1. Prepoznavanje nasilja 

Prvo raziskovalno vprašanje (R1) se nanaša na to, kaj učitelji na izbrani šoli prepoznavajo kot 

nasilje oziroma kaj si pod pojmom nasilje pravzaprav predstavljajo. Najprej me je zanimalo, 

katera dejanja, vedenja štejejo pod nasilje oziroma predvsem, na kaj odreagirajo. Vprašala 

sem jih tudi, katere vrste nasilja največkrat opazijo. 

 

Tabela 6: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za prepoznavanje nasilja (R1) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

 

 

 

Fizično nasilje (A, B, C, D, 

E, F) 

V razredu je to po navadi 

tako, da otroci fizično med 

sabo obračunavajo … (A) 

 

Prepoznavanje nasilje 

Verbalno nasilje (A, B, C, D, 

E, F) 

 

… pogosto je prisotno tudi 

besedno oziroma verbalno 

nasilje. (A) 

 Prikrito nasilje (D, F) 

 

… še prikrito je in mogoče 

večkrat ne opazimo tako kot 

fizičnega … (C) 

 Spletno nasilje (D, F) In tista najbolj nova stvar, 

spletno nasilje. (D) 

 

 

Odgovori učiteljev na prvo vprašanje so bili precej enotni. Na šoli učitelji v osnovi zaznavajo 

največ nasilja, ki je prisotno med vrstniki. Medvrstniško nasilje je na splošno najpogosteje 

zaznana vrsta nasilja v šolah (Dekleva, 1996). Učiteljica C (priloga 3) je povedala, da je zanjo 

nasilje »/…/ vse kar ni dopustno v okviru nekega oddelka, neke skupine.«  

Glede tega, na kaj se odzivajo, so najprej izpostavili fizično nasilje in so se sklicevali na to, da 

ga je najlažje opaziti. Takoj za tem je večina omenila še verbalno in psihično nasilje. 

Učiteljica C (priloga 3) je izpostavila, da opaža, da je med deklicami prisotnega več 

verbalnega nasilja kot med dečki: »Že verbalno nasilje smatram kot nasilje. Pri puncah je več 

verbalnega, psihičnega nasilja, pri fantih pa več fizičnega.« O razlikah med spoloma na 

področju medvrstniškega nasilja je pisal že Olweus (1993). Ugotovil je, da se raven nasilja 

razlikuje glede na spol in so fantje največkrat vpleteni v neposredno oziroma direktno nasilje, 

med dekleti pa je prisotnega več posrednega nasilja (socialno, čustveno in relacijsko 

ustrahovanje). Število dečkov nasilnežev ostaja skozi leta relativno enako, medtem ko število 

deklet nasilnic s starostjo upada (Olweus, 1995). Tudi Pečjak (2014) povzame, da se v vlogi 

fizičnega nasilja pogosteje pojavljajo dečki, v vlogi relacijskega nasilja pa dekleta. Učitelji 

prve in druge triade so izpostavili, da med mlajšimi učenci zaznavajo največ fizičnega nasilja.  

 

Učiteljica A (priloga 1): »V razredu je to po navadi tako, da otroci fizično med sabo 

obračunavajo, velikokrat je prisotno tudi besedno oziroma verbalno nasilje.« Tudi učitelji 

tretje triade opažajo, da je med mlajšimi učenci prisotnega več fizičnega obračunavanja, 

medtem ko pri starejših učencih opažajo več verbalnega in prikritega nasilja. Učiteljica F 

(priloga 6) glede povezave med nasiljem in starostjo učencev opaža, da pri starejših učencih 

pogosto »/…/ zaznamo že razne cinizme, sarkazme in tako. Znajo biti na ta način že precej 

agresivni, napadejo svoje sošolce … se jim posmehujejo. Medtem, ko pri mlajših … jaz sem 

tudi v OPB večkrat na teden … tam se pa opazi, da so bolj fizično v stiku. Se uščipnejo, 

udarijo, grizejo. Višje ko greš, manj je teh fizičnih obračunavanj.«  
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Učitelji opažajo tudi, da je pri učencih tretje triade prisotnega vedno več prikritega nasilja in 

predvsem spletnega nasilja. Glede spletnega nasilja je učiteljica F (priloga 6) opisala še svoj 

primer iz razreda: »Sem tudi razredničarka na višji stopnji, moje punce so imele en konflikt. 

Ena izmed njih je zelo verbalno močna. Mene šokira, kako so dekleta rešila ta konflikt … ne, 

da bi se pogovarjale med sabo, da bi se dobile, ampak prek socialnih omrežij. Mogoče je to 

tudi neke vrste nasilje, ne vem, no. Imajo skupaj narejen skupen račun na instagramu, eno 

skupinico, v kateri lahko vse objavljajo. Ena, ki je bolj dominantna od drugih, lahko vse 

objavlja, druge pa bog ne daj, da bi druge objavile sliko nje ali pa sliko skupaj z njo, ko dela 

kakšno čudno grimaso ali pa kaj takega. Druge pa ona lahko objavlja tudi, če njim ni najbolj 

po godu. To je zame že ena taka vrsta spletnega nasilja, ne vem, no.« Avtorja Smith in 

Steffgen (2013) izpostavita, da se načini komunikacije preko IKT zelo hitro spreminjajo in 

razvijajo, zato je vedno več možnosti za skrito uporabo napredne tehnologije brez nadzora 

odraslih. Na splošno vsi učitelji  zase trdijo, da odreagirajo na vse vrste nasilja. Trudijo se, da 

bi vedno hitro zaznali kakršne koli znake nasilja. 

 

11.1.1. Pogostost in prisotnost nasilja 

V nadaljevanju me je zanimalo tudi, kdaj in kje je nasilje po mnenju učiteljev najbolj pogosto 

prisotno.  

Tabela 7: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za pogostost in prisotnost nasilja (R1) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

 

 

 

 

Pogostost in prisotnost 

nasilja 

Priložnostne situacije (A, B, 

C, D, E, F) 

… ko pridemo iz 

telovadnice, ko imajo še 

mogoče par minut, da se 

preoblečejo. Seveda pa tudi v 

podaljšanem bivanju, pred 

kosilom … (A) 

 Pogostost nasilje je odvisna 

od načina dela in metod (D, 

F) 

 

Odvisno tudi od metod, ki se 

pri pouku uporabijo … (D) 

 

 

Večina učiteljev je izpostavila, da največ nasilja opaža med petminutnimi odmori, odmorom 

za kosilo, na hodniku, kadar poteka menjanje prostorov, med igro, med preoblačenjem po 

telovadbi in tudi v podaljšanem bivanju. Učiteljica A (priloga 1) je izpostavila, da opaža, da 

do vznika nasilja pride ob različnih priložnostih: »Vse te situacije, odhodi v jedilnico, 

telovadnico so vedno priložnost, da se kaj takega zgodi. Med samim poukom je to zelo redko 

in med krajšimi odmori tudi, ker je pač nadzorovano.« Tudi učitelj E, ki poučuje učence tretje 

triade, je delil svoje izkušnje o tem (priloga 5): »Mi imamo kar razporejeno dežurstvo, skozi 

vse odmore. Imamo celo rekreativni odmor vmes, da so učitelji prisotni in vodijo neko 

dejavnost. Med odmori samimi se pa to največkrat zgodi. To je med petminutnimi odmori, 

kadar se učenci zamenjajo in kadar ti nimaš časa na hodniku gledati, ko pripravljaš svari in 

menjaš razrede. Takrat se največkrat zgodi. Med daljšimi odmori pa težko, ker smo ves čas na 

hodnikih in tudi na šolskem dvorišču.« Povzamemo lahko torej, da do nasilja najbolj pogosto 

prihaja, kadar je zmanjšan nadzor in kadar učenci niso popolnoma zaposleni. Besag (1989) 

zapiše, da so temni deli šole, oddaljene garderobe in nenadzorovani prostori najbolj kritični za 
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vznik nasilja. Olweus (1995) piše, da je bila ugotovljena povezanost med nekaterimi vidiki 

nadzora med odmori in stopnjo trpinčenja – večje kot je število dežurnih učiteljev, manjša je 

stopnja trpinčenja. 

 

Učiteljica D (priloga 4) je izpostavila, da je pogostost nasilja odvisna tudi »/…/ od metod, ki 

se pri pouku uporabijo. Če je to frontalni pouk, se skoraj ne zgodi, čeprav se zgodi … tudi s 

pripombami ne skoparijo.« Ob tem se lahko navežemo na razmišljanje Kalin (2003), ki 

zapiše, da je za dobrega učitelja pomembno, da prehaja iz tradicionalnega k izkustvenemu 

modelu pouka, da prevzema vlogo spodbujevalca in usmerjevalca in ne edinega vira znanja, 

da se usmerja k procesom in ne le h končnim ciljem, da išče in spodbuja notranjo motivacijo, 

omogoča in uči spretnosti reflektiranja učnega procesa in medosebnih odnosov, ki se 

oblikujejo v razredni interakciji. Jerina, Karajić, Klemenčič, Kuhar in Molan (2016) zapišejo, 

da učni načrti sami po sebi ne predvidevajo posebne obravnave medvrstniškega nasilja, 

vendar se kljub temu postavlja vprašanje, kako bi lahko zavest in znanje o medvrstniškem 

nasilju ohranjali, ne zgolj na razrednih urah, temveč tudi pri samem pouku. Ugotavljajo, da je 

to pri nekaterih predmetih lažje doseči, saj so že po svoji naravi naravnani k sodelovanju, 

krepitvi medsebojnih odnosov in izboljševanju razredne klime, pri drugih pa je to nekoliko 

težje (npr. pri naravoslovnih predmetih). Opozarjajo na to, da so za oblikovanje in krepitev 

pozitivnega odnosa do dela dovolj že majhni koraki (npr. delo v skupini), vendar je v zvezi s 

preventivo medvrstniškega nasilja zelo pomembno, da se o občutkih pri takem delu 

pogovorijo in prisluhnejo drug drugemu, kar pa ne vzame veliko časa. Na splošno so vsi 

učitelji izbrane osnovne šole poudarili, da se jim zdi, na njihovi šoli ni prisotnega veliko 

nasilja. Tudi Verbnik Dobnikar (2002) opozarja, da je pomembno, koliko pozornosti šola 

nameni organizaciji dela in klimi šole, kajti, »/.../ če se je na šoli razvila izrazito storilnostna 

in tekmovalna klima, visoka zahteva po poslušnosti in podrejenosti in če se ne išče 

individualnih rešitev in poti, se ustvarja tudi več napetosti” (str. 35).  

 

 

Pod isto raziskovalno vprašanje (R1) sem uvrstila še področje odzivanja na nasilje. Zanimalo 

me je, kako se učitelji odzivajo oziroma kako odreagirajo na nasilje. 

 

Tabela 8: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za odzivanje na nasilje (R1) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

 

 

 

Upoštevanje ničelne 

tolerance do nasilja, nasilje 

takoj ustavijo (A, B, C, D, E, 

F) 

Vsekakor takoj ustavim. Kar 

se nasilja tiče, bi morali imeti 

učitelji ničelno toleranco. 

Koliko nam to uspeva, je pa 

druga stvar. (D) 

Odzivanje na nasilje Včasih pojav nasilja 

ignorirajo (D, F) 

 

Včasih tudi kaj kar ignoriraš. 

Kar seveda ni prav. Ampak 

ob vsem tem, kar se ti zgodi 

čez cel dan kot učitelju. (F) 

 

 

Odgovori učiteljic, ki poučujejo prvo triado, so precej enotni. Učiteljica A (priloga 1) je 

odgovorila da se odziva: »/…/ na vse. Tudi besedno nasilje se mi zdi kar pogosto in je tudi po 

navadi za otroke včasih še hujše kot fizično. In seveda odreagiram in na fizično in na 

verbalno nasilje, ker imam pač sama do tega ničelno toleranco. Moji učenci tudi to vejo in 

moram reči, da tudi, če se kaj zgodi, kadar me ni zraven, med odmori, oni to povejo. 
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Odreagiram na vse dogodke, s katerimi sem pač seznanjena.« Vse učiteljice so odgovorile, da 

imajo ničelno toleranco do nasilja in da težavo nasilja najpogosteje rešujejo s pogovorom. 

Omenile so, da pogosto prihaja do nasilja, kadar njih ni več v šoli (podaljšano bivanje, odhodi 

iz šole, interesne dejavnosti) in da se tudi takrat pozanimajo o tem, kaj se je dogajalo in 

ukrepajo naprej. Pri tem lahko ponovno izpostavimo razmišljanje avtorja, ki pravi, da morajo 

zaposleni pri svojem delovanju upoštevati ničelno toleranco do nasilja in kadar se to pojavi, 

vedno ukrepati, ker bodo učenci zgolj na ta način seznanjeni z dejstvom, da nasilja ne 

tolerirajo in bo to vedno ustavljeno (Besag, 1989). 

 

Učitelji, ki poučujejo tretjo triado, so odgovarjali podobno, tudi oni pravijo, da nasilje takoj 

ustavijo. Dve učiteljici iz sta odgovorili, da se zavedata, da razne opazke in izjave med 

poukom včasih preslišita oziroma se ne zmenita zanje. Razlog je pogosto pomanjkanje časa 

zaradi menjave učilnic in preobremenjenost, kot sta pojasnili. Učiteljica F (priloga 6), ki 

poučuje na predmetni stopnji, je odgovorila takole: »Mi imamo vzgojni načrt. Najprej je treba 

to ustaviti, če je to besedno, greš kar takoj, če gre pa za kakšne hujše stvari, tudi če gre za 

pretep … pač ustaviti, kakor se le da. To je včasih težko.«  

 

Učiteljica D (priloga 4) je glede odzivanja na verbalno nasilje izrazila, da se ji zdi, da »/…/ na 

splošno smo premalo občutljivi za to, da nam je že kar navadno postalo to.« Tudi učiteljica F 

(priloga 6) je izpostavila podobno opažanje pri sebi: »Včasih tudi kaj kar ignoriraš. Kar 

seveda ni prav. Ampak ob vsem tem, kar se ti zgodi čez cel dan kot učitelju. Sploh kot učitelju 

na predmetni stopnji, ker kot učitelju na razredni stopnji je mogoče lažje, ker si ves čas vpet v 

eno in isto skupino otrok. Tukaj pa precej pogosto sekunde loviš za naslednjo uro, otroci ne 

morejo, ti ne moreš.« Navežemo se lahko na razmišljanje Filipčič in Klemenčič (2011), ki 

dodajata, da morajo vsi delavci vzgojno-izobraževalnega zavoda skrbeti za to, da je šola za 

otroka varovalni dejavnik, verjetno najpomembnejšo vlogo pri tem pa ima razrednik, ki je z 

otrokom v neposrednem stiku največ časa in pogosto prav razrednika izbere za zaupno osebo. 

Iz odgovorov učiteljev lahko razberemo, da se zavedajo svoje občasne neodzivnosti, kajti to 

priznajo sami. Ob tem bi bilo potrebno razmisliti, zakaj se to dogaja in zakaj so 

preobremenjeni. Besag (1989) zapiše, da namesto da se sprašujemo, kaj je narobe z učencem, 

sprašujemo raje, kaj je narobe z organizacijo. Na ta način šola nase sprejme odgovornost in 

namesto da jo prelaga na starše ali otroka, raje išče rešitve za spremembo v lastnem 

delovanju.  
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11.2. Obravnavanje nasilja 

Pod drugo raziskovalno vprašanje (R2) sem uvrstila vprašanje, kako učitelji obravnavajo 

nasilje. Postavila sem jim še nekaj dodatnih podvprašanj. Zanimalo me je, če v obravnavanje 

nasilja vključujejo tudi druge delavce šole, v kakšnem vrstnem redu jih vključujejo in v 

katerih primerih se odločijo za vključevanje zunanjih institucij. 

Tabela 9: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za obravnavanje nasilja (R2) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

 

 

 

Nasilje po navadi 

obravnavajo brez pomoči 

drugih (A,B, C) 

Teh stvari pa za enkrat na 

srečo ni toliko v prvi triadi. 

Sploh kar se tiče še 

medvrstniškega, ni potrebno 

še vključevati. (C) 

Obravnavanje nasilje Večkrat poiščejo pomoč pri 

sodelavcih, vključujejo 

svetovalno službo in po 

potrebi zunanje institucije 

(D, E, F) 

… smo pa kar z našo 

svetovalno delavko 

dogovorjeni. In si vzame 

potem malo več časa … (D) 

 

Učitelji so dokaj enotno odgovorili na vprašanje, kako obravnavajo nasilje. Učitelji prve 

triade in druge triade so v večini odgovorili, da težave z nasiljem v večji meri rešujejo sami, 

brez pomoči svetovalne delavke. Če je potrebno, vključijo starše. Učiteljica B (priloga 2): 

»Odvisno je, kakšna vrsta nasilja se zgodi. Se tudi zgodi, da se na hodniku stepeta dva iz 

različnih razredov, takrat seveda sodelujemo tudi z drugim razrednikom, tako da vpletemo 

tudi razrednika drugega razreda. Ob kakšnih takih večjih težavah se pa vplete seveda tudi 

ravnateljico in socialno delavko. Se mi zdi, da pač to res takrat, ko je kakšna vrsta nasilja 

tako zelo … tako nasilje, da bi ocenila, da pa rabijo res oni tudi vedeti.« Nobena izmed 

učiteljic prve triade še ni imela osebne izkušnje z vključevanjem zunanjih institucij. Pri 

obravnavanju nasilja se razlike med prvo triado in drugo oziroma tretjo triado kažejo 

predvsem pri pogostosti vključevanja drugih delavcev šole, še posebej svetovalne delavke. 

Ena izmed učiteljic mi je pojasnila, da na šoli upoštevajo ničelno toleranco do nasilja in da 

imajo v vzgojnem načrtu postopek ravnanja o tem, kako ravnati v primeru fizičnega nasilja ter 

kako zaščititi sebe in ostale udeležence. Povedala mi je, da imajo veliko izobraževanj na to 

temo. Učiteljice so s protokolom o ravnanju seznanjene in se jim zdi ustrezno, da imajo stvari 

točno določene. Zdi se jim pomembno, da so z njim seznanjeni vsi zaposleni in da vsi 

podobno postopajo, če pride do situacij, povezanih z nasiljem in drugih kršitev. Berčnik 

(2008) zapiše, da šole in učitelji potrebujejo trdno oporo (koncept, načrt), na podlagi katere bo 

jasno njihovo delovanje, da bi lažje razumeli svoj položaj in dobili dovolj strokovne pomoči, 

predvsem pri obvladovanju nasilja. 

 

Medtem ko večina učiteljev, ki poučuje prvo triado, v svoje delo večinoma ne vključuje 

drugih zaposlenih na šoli, pa se učitelji iz tretje triade tega pogosto poslužujejo. Nekateri 

izmed njih pogosto poiščejo nasvete pri svetovalni delavki, drugih učiteljih in pri ravnateljici. 

Učiteljica D (priloga 4): »Po navadi je razrednik tisti. Najboljše je sicer, da je tisti učitelj, ki 

je bil zraven, ki je to videl, doživel … potem pa absolutno razrednik. Če ga ni bilo zraven, se 

ga pa potem obvesti. On tako mora naprej ukrepati, starše obvestiti, se z njimi pogovoriti … 

in svetovalna služba. Tega ni tako veliko. Bolj se mi zdi kot tisto, kar smo reševali, ko se je 

dogajalo doma … ampak je potem to tudi naš problem, če je to spletno nasilje. To, kar se 
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potem popoldne in ponoči zgodi na spletu, imamo mi potem naslednji dan problem, posledico 

v šoli.« Ena izmed učiteljic je povedala, da ima največ stika z zunanjimi institucijami 

svetovalna delavka, ki ureja postopke naprej, kadar je potrebno vključiti na primer socialno 

delo ali policijo. Učiteljica F (priloga 6) glede vključevanja drugih zaposlenih pravi, da 

pogosto vključuje »/…/ svetovalno delavko. Jaz grem kar velikokrat do nje, če kaj ne vem, 

kako bi se lotila. Zdaj na primer so se mi … dobro, to je bilo samopoškodovanje, nasilje do 

sebe. Jaz nisem vedela, kako naj pristopim k tem in povem. Vedela sem, da moramo starše 

obvestiti. Sem šla kar do svetovalne gor in ona mi je potem bila zelo v pomoč. Drugače sem 

pa v kabinetu še z dvema učiteljicama in velikokrat predebatiramo kakšne situacije.« Dodala 

je še: »Restitucija na tej šoli je zelo močna in si ravnateljica želi, da bi jo čim bolj učinkovito 

spravili k življenju. Čeprav pogosto je tako, da učitelji sami določimo neko kazen, neko 

družbeno koristno delo.« Med pogovori so pogosto omenili tudi družbeno koristno delo, ki ga 

na šoli želijo čim bolj integrirati v vzgojno delovanje šole. Poslužujejo se tudi mediacije in 

restitucije. Glavna posebnost mediacije je v tem, da lahko »/…/ namesto zahtevanega etičnega 

presojanja z vidika etičnih načel uporabimo situacijo, v kateri vrstnik zagotovi, da lahko 

vpleteni v konflikt neovirano povedo svojo zgodbo« (Kroflič, 2010, str. 24). 

 

Razmišljanje učiteljice A (Priloga 1) glede sodelovanja med zaposlenimi: »Ja, povezujemo se 

tako, da se učitelji na rednih sestankih vedno veliko pogovarjamo, povemo svoje izkušnje … 

tako da pač vpletemo recimo mogoče kakšen problem, ki se nam je zdel, da se je na večjih 

ravneh pojavil. In ga kot problem cele šole potem rešujemo.« 
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11.3. Preprečevanje nasilja 

Tretje raziskovalno vprašanje (R3) se nanaša na preprečevanje nasilja. Učitelje sem vprašala, 

kako nasilje preprečujejo. 

 

Tabela 10: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za prepoznavanje nasilja (R3) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

 

 

 

Pogovor in sprotno reševanje 

težav (A, B, C, D, E, F) 

... veliko se o tem 

pogovarjamo (C) 

 Predavanja, izobraževanja, 

delavnice (A, B, C, D, E, F) 

 

… predavanja so za učitelje 

na dva meseca … (E) 

 

 

Jasna, v naprej dogovorjena 

pravila (A, B, C) 

 

… otroci vejo vnaprej, kaj se 

sme in kaj ne in da vsi 

učitelji to upoštevamo in se 

tega res striktno držimo. (A) 

 Poudarek na vrednotah in 

odnosih  (C, E, F) 

Stremimo k temu, da jih 

učimo dobrih stvari, vrednot 

… (E) 

Preprečevanje nasilja Branje knjig (A, C) …smo si v knjižnici 

izposodili knjigo Bonton za 

najmlajše. (C) 

 Izdelava plakatov na temo 

nasilja (A, F) 

Imamo tudi plakate, ki jih 

pogosto dobimo in so na njih 

neke vrste nasilja naštete in 

otroci potem razmišljajo, 

kako bi ukrepali, kako bi se 

morali obnašati in kaj ni bilo 

v redu … (A) 

 Mediacija in restitucija (F) Restitucija na tej šoli je zelo 

močna in si ravnateljica želi, 

da bi jo čim bolj učinkovito 

spravili k življenju. (F) 

 Družbeno koristno delo in 

organizirana učna pomoč (E, 

F) 

… pogosto je tako, da učitelji 

sami določimo neko kazen, 

neko družbeno koristno delo. 

(F) 

 

Vsi so izpostavili pogovor, saj se s svojimi učenci o nasilju in težavah v razredu veliko 

pogovarjajo. Pomembno vrednost pripisujejo odnosu med učiteljem in učencem. Z njimi si 

želijo vzpostaviti čim bolj odkrit in neposreden odnos. Učiteljica C (priloga 3): »Naj bo to 

nekaj, kar se zgodi v jedilnici, zunaj, v razredu … mi te stvari sproti rešujemo, s pogovorom. 

Tudi smo si v knjižnici izposodili knjigo Bonton za najmlajše. Se pravi, že s tem delamo 

preventivno na stvareh oziroma na tem pozitivnem vedenju do okolice, pa naj bo to doma, v 

šoli, v knjižnici, na avtobusu … kjerkoli pač si. Tako da zelo veliko beremo in veliko se o tem 

pogovarjamo. Ker imamo to možnost sprotnega pogovora, da jih s pogovorom spodbudimo k 

razmišljanju o tem, kako bi lahko drugače odreagirali, postopali.« Najbolj pomembno se jim 

zdi, da sproti rešujejo težave in so pri odzivanju na nasilje dosledni. Torej, da sledijo ničelni 

toleranci do nasilja in da za vse učence veljajo enaka pravila. Berejo tudi knjige na temo 
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nasilja in izdelujejo plakate. Izpostavili so tudi, da se že na začetku leta dogovorijo o 

razrednih pravilih, ki veljajo za vse. Na ta način se zavedajo, da bodo ob kršenju pravil in 

izvajanju nasilja vedno sledile posledice. Učiteljica A (priloga 1): »Tako da, s takimi stvarmi 

… pogovor, branje raznih zgodb je preventivno. Kurativno je pa to, da vsi otroci vejo, da pač 

neka posledica bo. Tako da, sploh če se zgodi to v razredu, jaz to rešujem tako, da so vsi 

prisotni.« V vzgojnem načrtu šole imajo zapisan letni napovednik vseh predavanj, za vse 

razrede ter za zaposlene in za starše. Učitelj E (priloga 5): »Predavanja so za učitelje na dva 

meseca. Učenci so imeli letos o nasilju … so bili seznanjeni s policistko, je prišla predavati. 

Tudi pride o petardah razlagat v času pred novim letom. Recimo kakšne droge pa tako … to 

se tudi lahko pojavi že v devetem razredu. Na take teme imamo tudi mi recimo kakšne 

delavnice čez leto o preprečevanju nasilja.« 

 

Učitelj E (priloga 5): »Jaz kot razrednik … veliko se pogovarjamo okrog tega. Stremimo k 

temu, da jih učimo dobrih stvari, vrednot, da naj med seboj si pomagajo, med seboj govorijo. 

Jaz kot razrednik vedno naredim uvod v uro in dam neko misel … bodisi o ljubezni, denarju, 

prijateljstvu. Potem se pa pogovarjamo splošne stvari, kako se imajo, kako preživljajo teden 

… to kar rabijo oni spregovoriti. O tem, če imajo kakšne težave, če se razumejo med sabo, če 

komu kaj ne gre … Poskušam prilagoditi tako, da tisti, ki jim dobro gre, pomagajo tistim, ki 

imajo težavo. Organizirano imamo medsebojno pomoč. Zdaj nimamo več zunanje delavke in 

imamo tako organizirano, da si tudi v razredih med sabo pomagajo.« O vlogi učitelja se 

lahko pri tem navežemo na razmišljanje Verbnik Dobnikar (2002), ki zapiše, da je delo s 

celotnim oddelkom zahtevno, saj od razrednika zahteva, da zaznava potrebe skupine in da zna 

izbrati in uporabiti različne načine in metode dela, s katerimi skuša vplivati na razvoj dobrih 

odnosov v skupini. Dobri odnosi med učenci, spodbujanje medsebojne pomoči, sodelovalno 

učenje so najboljši načini za preprečevanje nasilja med učenci. Bizjak (2012) zapiše, da 

vzgojno delovanje učiteljev temelji na njihovi zmožnosti vzpostavljanja kakovostnih odnosov 

z učenci in da je kakovosten odnos tak, ki je avtentičen ter učitelj vanj vstopa kot celovita 

osebnost in v njem izraža svoje vrednote, prepričanja, čustva, meje svoje integritete, tako da 

spoštuje integriteto drugega. 
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11.4. Uporaba vzgojnega načrta pri preprečevanju in zmanjševanju nasilja 

S pomočjo četrtega raziskovalnega vprašanja (V4) sem želela izvedeti, kako uporaben se 

učiteljem zdi vzgojni načrt na področju preprečevanja in zmanjševanja nasilja. Postavila sem 

jim vprašanja, vezana na vzgojni načrt. Zanimalo me je, če so že kdaj sodelovali pri snovanju 

vzgojnega načrta, želela sem ugotoviti, če zase menijo, da so z njim dobro seznanjeni in če se 

jim zdi koristen šolski dokument. Vprašal sem jih, če se jim zdi, da ima vzgojni načrt šole 

pomembno vlogo na njihovi šoli in kako si z njim pomagajo. 

 

Tabela 11: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za uporabo vzgojnega načrta na 

področju preprečevanju in zmanjševanju nasilja (R4) 

 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporaba vzgojnega načrta pri 

preprečevanju in 

zmanjševanju nasilja 

Vzgojni načrt je po mnenju 

učiteljev koristen šolski 

dokument in ima pomembno 

vlogo na šoli (A, B, C, D, E, 

F) 

… se mi zdi koristen in 

skoraj nujen. Ker če ga ni, se 

težko na karkoli obrneš… 

imamo mi nek dokument, na 

podlagi katerega delamo in 

se lahko nanj sklicujemo. In 

starši naj bi ga tudi prebrali 

in poznali, ker je pač javno 

objavljen in smo na ta način 

tudi mi nekako kriti. (A) 

 

 

 

 

Poznavanje vzgojnega načrta 

šole je po njihovem mnenju 

zadovoljivo (A, B, C, E) 

… jaz mislim, da mi vsi 

vemo, kaj notri piše in se vsi 

zavedamo, kaj v njem je. (A) 

 

 

 

Poznavanje vzgojnega načrta 

šole je po njihovem mnenju 

pomanjkljivo (D, F) 

 

Se mi zdi, da ga marsikateri 

učitelj slabo pozna. (D) 

 

Na splošno sem dobila vtis, da so z vzgojnim načrtom dobro seznanjeni in se v njem znajo 

orientirati glede na situacije, ki se pojavljajo. Nekateri so omenili, da morajo občasno kaj 

večkrat preveriti oziroma si prebrati, kako je potrebno ravnati v določeni situaciji. Učiteljica 

A (priloga 1): »Vzgojni načrt, takrat, ko smo ga mi delali, smo kar veliko časa posvetili temu. 

Imeli smo večkrat popoldanska srečanja zaposleni, učitelji, da smo po skupinah diskutirali, 

dajali predloge. Moram reči, da je ta vzgojni načrt nastal res s skupinskim delom, ne, da ga je 

nekdo napisal, pa smo ga mi samo prebrali. Tako, da jaz mislim, da mi vsi vemo, kaj notri 

piše in se vsi zavedamo, kaj v njem je. Če pomagaš pri  nastanku, veš kaj notri je. Je pa res, 

da včasih za kakšno situacijo pa moraš pogledat, kako smo se že to zmenili … kaj že piše v 

vzgojnem načrtu?«   

 

Učitelji zase trdijo, da so z vzgojnim načrtom šole dobro seznanjeni. Nekaj učiteljev je že 

sodelovalo tudi pri snovanju vzgojnega načrta na šoli, kjer so trenutno zaposleni ali na 

prejšnjem delovnem mestu. Seznanjeni so s protokolom ob zaznavi nasilja in procesno 
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intervencijo. Učiteljica C (priloga 4) pri snovanju vzgojnega načrta ni bila prisotna »/…/ 

ampak vedno smo ga pa potem skupaj pregledali in skupaj razmišljali, ali je to vse … bi še kje 

kaj dodali, ker povsod so določene specifike. Recimo prva, druga, tretja triada. Skupina je 

bila sestavljena iz vseh učiteljev, vendar imamo pa različne izkušnje in mogoče se pa spomniš 

takrat na kakšen primer in ga potem komponiraš in rečeš, da bi bilo to tudi pametno še 

dodati.« Nekateri so bili tudi mnenja, da je ustrezno, če se z vzgojnim načrtom podrobneje 

seznanijo, ko pride do situacije, ko ga je potrebno uporabiti. Zanje je bistveno osnovno 

poznavanje. Učiteljica B (priloga 2): »Ja, se obrneš nanj, če je kaj narobe. Veš, kaj naredit, v 

kakšnem postopku, da so zadoščena vsa merila. Ga je pa treba večkrat prebrat. V bistvu 

dokler ga ne potrebuješ, sploh nisi pozoren nanj, potem ko pa pride do kakšne situacije, greš 

pa brat, kako moraš postopati.« Učiteljica D (priloga 4) je izrazila podobno mnenje: »Se mi 

zdi, da ga marsikateri učitelj slabo pozna. Takrat, ko se je postavil smo bili vsi zelo … 

prisotni. Zdaj smo malo opustili, zato pa pravim, da bi bil res že čas za to, da ga osvežimo. 

Tudi sodelavci se menjajo. Vsak, ki pride, ga načeloma prebere, ampak če nisi ti takrat 

zraven, ko se ga postavlja, je to čisto nekaj drugega. Naj bi bil ta dokument zelo pomemben, 

morda mu ne dajemo dovolj velike teže.« Učiteljica F (priloga 6) meni, da je z vzgojnim 

načrtom dobro seznanjena ravno zaradi situacije, v kateri se je znašla v razredu: »Ja, jaz sem 

ravno zaradi kraje dobro seznanjena z njim. Ker sem morala dobro naštudirati, kako lahko 

postopam. Če pa ne bi imela nič in bi kar nekaj po svoje delala, pa to ne bi bilo v redu.« 

Izrazila je tudi skrb glede poznavanja vzgojnega načrta s strani sodelavcev: »Je pa tako, da 

mislim, da včasih kakšni učitelji skoraj ne vejo, da obstaja vzgojni načrt. Bi bilo včasih dobro, 

da bi se jim ga kar malo vsililo. Daj, nujno, preberi! Fino je, da že preden pride do neke 

situacije, veš, kaj je dovoljeno in kaj ni. Ker je to različno od šol do šole in vzgojni načrt je 

lahko kar dober pripomoček, kako reagirati.« 

 

Učitelji, ki poučujejo v prvi in drugi triadi, se uporabe vzgojnega načrta manj pogosto 

poslužujejo kot tisti, ki poučujejo v tretji triadi. Kot razlog zato je nekaj učiteljev navedlo 

manj konfliktov med mlajšimi učenci in lažje obvladovanje situacij ter manj posrednega in 

prikritega nasilja med učenci. Olweus (1995) zapiše, da izsledki raziskave kažejo, da so mlajši 

učenci največkrat izpostavljeni fizičnemu nasilju, v višjih razredih pa je prisotnega več 

prikritega nasilja (npr. socialno izključevanje). Starejši, kot so učenci, bolj pogosta je tudi 

uporaba tehnologije, nad tem pa imajo odrasli vedno manj nadzora. Pečjak (2014) izpostavi 

starost nasilnežev – ti so pogosto starejši, saj tovrstna oblika nasilja zahteva več znanja pri 

uporabi tehnologije. Zapiše, da se spletnega nasilja v večji meri poslužujejo dekleta, saj 

uporabljajo več posrednih oblik nasilja. Po navadi se nasilje prekine, ko nasilnež in žrtev nista 

več v stiku, pri spletnem nasilju pa ni tako. Tehnologija otroke in mladostnike spremlja tudi 

doma, kar pomeni, da so lahko stalno trpinčeni prek socialnih omrežij, telefonskih sporočil in 

klicev. 

 

Glede uporabnosti vzgojnega načrta so učitelji enotnega mnenja, da je vzgojni načrt koristen 

šolski dokument. Izpostavili so, da se jim zdi vzgojni načrt uporaben tudi zato, ker jim 

predstavlja tudi neke vrste varovalni element oziroma zaščito. Učiteljica A (priloga 1) je na 

vprašanje o uporabnosti vzgojnega načrta odgovorila sledeče: »Ja, se mi zdi koristen in skoraj 

nujen. Ker če ga ni, se težko na karkoli obrneš in tudi če imamo mi kakršnekoli težave zaradi 

določnih ukrepov s strani staršev … imamo mi nek dokument na podlagi katerega delamo in 

se lahko nanj sklicujemo. In starši naj bi ga tudi prebrali in poznali, ker je pač javno 

objavljen in smo na ta način tudi mi nekako kriti. Tako da je koristen, seveda.« 
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11.5. Preventivne dejavnosti v vzgojnem načrtu 

Zanimala me je seznanjenost učiteljev z vzgojnimi dejavnostmi šole in njihovi pogledi na to. 

Vprašala sem jih, če se jim zdi, da je v vzgojnem načrtu zapisanih dovolj konkretnih 

preventivnih dejavnosti, s katerimi si lahko pomagajo pri preprečevanju in zmanjševanju 

nasilja. Nekatere šole imajo namreč vzgojne dejavnosti šole zelo natančno opredeljene in tudi 

konkretizirane. Učiteljice so izpostavile tudi uporabnost pravil hišnega in šolskega reda, ki so 

tesno povezana z vzgojnim načrtom šole. Pomembno vlogo na področju dejavnosti za 

preprečevanje in zmanjševanje nasilja učitelji pripisujejo svetovalni delavki na šoli. 

 

 

Tabela 12: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri na področju preventivnih dejavnosti v 

vzgojnem načrtu šole 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

 

 

 

 

 

 

Preventivne dejavnosti v 

vzgojnem načrtu 

Vzgojni načrt po mnenju 

učiteljev vsebuje dovolj 

konkretiziranih dejavnosti,  

povezanih s preprečevanjem 

in zmanjševanjem nasilja (A, 

B, C, D, E) 

…to je bila tudi ena izmed 

stvari takrat, ko smo vzgojni 

načrt delali, ki smo jih želeli 

doseči. Če ti na splošno 

napišeš nekaj, je zelo težko 

potem pri določenih 

konkretnih situacijah 

ukrepati. (A) 

 

 

 

Vzgojni načrt po mnenju 

učiteljev ne vsebuje dovolj 

konkretiziranih dejavnosti, 

povezanih s preprečevanjem 

in zmanjševanjem nasilja (F) 

V vzgojnih načrti bi moralo 

biti več dobrih praks 

opisanih, mnogo več 

konkretnih dejavnosti, kaj 

lahko z učencem narediš, ne 

samo splošna usmeritev … 

(F) 

 

 

Učiteljica A: »Mi smo recimo točno določili, kaj se naredi, če recimo nekdo uniči šolsko 

lastnino, kaj se zgodi, če nekdo prinese telefon … kaj se naredi v primeru, če pride to neke 

vrste nasilja … kaj se zgodi, če ima otrok določeno število neupravičenih ur. Tako, da … to so 

vse primeri, ki se dogajajo. Na podlagi tega potem res lahko ukrepaš. Tako da mislim, da so 

dovolj konkretni.« Šola mora načrtovati in izvajati vzgojne dejavnosti na ravni šole, razreda 

ali oddelka in tudi na ravni posameznih učencev. Različni avtorji (Jerina, Karajić, Klemenčič, 

Kuhar in Molan, 2016) ugotavljajo, da vnašanje preventivnih dejavnosti v vzgojni načrt šole 

zagotavlja najbolj sistematično delo učitelja. Predlagajo tudi izvedbo delavnic v okviru 

izobraževanja, kjer bodo učitelji znotraj strokovnih aktivov iskali možnost, kako sistematično 

vnašati preventivne dejavnosti v učne načrte svojih predmetov.  

 

Učitelje sem vprašala tudi, če bi pri vzgojnem načrtu šole kaj spremenili, dodali, preoblikovali 

itd. Učiteljice, ki poučujejo v prvi triadi, so po večini odgovorile, da ne. Učiteljica A je 

odgovorila sledeče: »Prihaja pa tudi do kakšnih situacij, ki jih takrat nismo predvideli, tako 

da … mogoče, da bi se dopolnil. S kakšnimi novostmi. Če bi opazili kaj, kar nismo predvideli 

ali pa da bi imeli situacijo, ki bi jo sicer takrat reševali sproti. In če bi bila rešitev tiste 

situacije pozitivna, da bi dobili dober feedback … bi potem lahko tak primer tudi vključili še 

noter. Ne bi rekla, da bi kaj spremenila, ampak bi pa dopolnila.« 
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Učitelji, ki poučujejo v tretji triadi, so izpostavili več točk, ki bi jih spremenili. Eni izmed 

učiteljic se zdi, da v vzgojnem načrtu šole primanjkuje vzgojnih dejavnosti in bi jih lahko bilo 

več. Zdi se ji, da so tudi premalo konkretizirane. Želi si, da bi vzgojni načrti vsebovali več 

dobrih praks in opisanih situacij, ki učitelja usmerjajo k ravnanju. Pri tem je sicer govorila 

tudi o pravilih šolskega reda, ker meni, da se to nanaša tudi na preventivno preprečevanje in 

zmanjševanje nasilja. Pogled učiteljice F na področje, povezano z dejavnostmi (priloga 6): 

»Po navadi tudi, ko malo od drugih šol gledaš vzgojne načrte, so zelo posplošeni in premalo 

konkretni. V vzgojnih načrtih bi moralo biti več dobrih praks opisanih, mnogo več konkretnih 

dejavnosti, kaj lahko z učencem narediš, ne samo splošna usmeritev … kar največkrat je 

tako.« Obvezni dokument šole je vzgojni načrt, ki po 60.d členu zakona osnovne šole 

narekuje: »Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, 

usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in 

podobno), s katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev« (ZOŠ, 

2007a, str. 201—206). V Priporočilih (2008) je zapisano, da so šole pri načrtovanju in 

izvajanju vzgoje in izobraževanja strokovno avtonomne, zato imajo možnost, da same 

osnujejo vzgojni načrt šole in konkretizirajo preventivne dejavnosti za preprečevanje in 

zmanjševanje nasilja glede na potrebe šole.  
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12. KLJUČNE UGOTOVITVE 

Empirični del moje magistrske naloge temelji na kvalitativnem raziskovanju. Najprej sem 

izvedla analizo dokumentov oziroma analizo vzgojnega načrta izbrane šole in nato opravila še 

intervjuje z učitelji, ki poučujejo na njej. Zanimala me je povezanost med analizo vzgojnega 

načrta izbrane šole in pogledi učiteljev. Želela sem ugotoviti, kako vzgojni načrt šole »živi« v 

šoli in kakšni so pogledi učiteljev na področje preprečevanja in zmanjševanja nasilja, kakšno 

funkcijo ima na šoli, kakšno bi lahko imel, kako dobro so z njimi seznanjeni itd. Moj glavni 

cilj je bil ugotoviti, kakšno vlogo na področju preprečevanja in zmanjševanja nasilja ima 

dokument na šoli ter kako si z njim lahko pomagajo učitelji. 

 

Nekatere šole so več pozornosti namenile vrednotam, druge vzgojnim ciljem itd.  Pri tem so 

jih nekatere natančno opisale in tudi konkretizirale. Med analiziranjem posameznih ključnih 

elementov vzgojnih načrtov šol sem bila na področju preprečevanja in zmanjševanja nasilja 

posebej pozorna na vzgojne dejavnosti šole. Na OŠ Predoslje Kranj nudijo bogat nabor 

predavanj, ki je razporejen skozi celotno šolsko leto. Večina jih je povezanih s 

preprečevanjem in zmanjševanjem nasilja. Tudi pogovori z učitelji kažejo, da se jim zdi to 

pomembna točka v vzgojnem načrtu. Vsi učitelji, s katerimi sem opravila intervju, imajo 

ničelno toleranco do nasilja in se vsak na svoj način trudijo pri preprečevanju in zmanjševanju 

tega. Večina učiteljev meni, da je vzgojni načrt šole ustrezno sestavljen, pregleden in da 

vsebuje dovolj vzgojnih dejavnosti, nekateri pa si želijo, da bi jim nudil več konkretnih 

predlogov za preprečevanje in zmanjševanje nasilja. Kar nekaj jih je izpostavilo, da se jim zdi, 

da nekateri zaposleni na šoli premalo poznajo vzgojni načrt šole in bi se morali z njim bolj 

podrobno seznaniti. 

 

Ostale sestavne elemente vzgojnega načrta šole (vrednote, vzgojna načela in vzgojne cilje) 

ima izbrana osnovna šola standardno zapisane. Pri tem so – tako kot večina drugih šol – 

sledili Priporočilom (2008). Prav vse navedene komponente imajo lahko pomemben vpliv na 

delovanje šole pri preprečevanju in zmanjševanju nasilja, če jih šole tudi dejansko ozavestijo 

in niso samo zapisane na papirju, ker tako veli zakon. Zdi se mi smiselno, da so vse 

komponente dobro opisane in razdelane, ne da so v vzgojnem načrtu samo zato, ker morajo 

biti. Najbolj pomembno pa je, da se vse elemente vzgojnega načrta upošteva pri praktičnem 

delovanju šole. Če bodo tem dosledno sledile tudi v praksi, pa je odvisno predvsem od 

vodstva šole in zaposlenih, ki vzgojne vrednote šole, cilje in načela ponotranjijo ter prenesejo 

na učence, druge zaposlene in tudi na starše.  

 

Dejstvo je, da nasilje na šolah je prisotno. Šole so pri svojem delovanju avtonomne in lahko 

izbirajo med različnimi načini za preprečevanje in zmanjševanje nasilja. Učitelji imajo pri 

svojem delu vedno več dela z različno birokracijo in med intervjuji so izpostavili, da jim to 

predstavlja breme. Birokracija in vodenje evidenc po eni strani predstavljata prednost na 

različnih področjih, saj zagotavljata, da so stvari urejene in zabeležene. Po drugi strani pa jim 

ukvarjanje s tem predstavlja obremenitev in morda lahko celo skrajša čas, ki bi ga lahko 

posvetili ukvarjanju z učenci. Menim, da bi bil lahko izdan enoten vzgojni načrt za vse šole, v 

katerem bi bili opisani konkretni predlogi, dejavnosti in primeri dobrih praks. Zaposleni bi na 

ta način lahko izbirali med različnimi načini za preprečevanje in zmanjševanje nasilja, hkrati 

pa bi lahko dobili tudi navdih za uporabo teh na ravni razreda, oddelka in šole ter bi te ideje 

preoblikovali tako, da bi ustrezali posamezni šoli in njenim učencem, zaposlenim ter staršem. 
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13. ZAKLJUČEK 

Nasilje je neizogiben del šole, vendar obstajajo načini za njegovo preprečevanje in 

zmanjševanje. Pomembno vlogo pri tem ima lahko tudi vzgojni načrt šole. V njem so namreč 

zapisani različni vzgojni elementi, ki se med seboj prepletajo in prispevajo k vzgojnemu 

delovanju šole. Vzgojni načrt po 60.d členu zakona osnovne šole narekuje, da šole s 

preventivnimi in proaktivnimi vzgojnimi dejavnostmi, svetovanjem, usmerjanjem ter drugimi 

dejavnostmi (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), razvijajo 

varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev učencev (ZOŠ, 2007a, str. 201—206). 

 

Cilj kvalitativne raziskave je bil prek analize vzgojnih načrtov izbranih osnovnih šol 

ugotoviti,  na kakšen način se v vzgojnih načrtih kažejo pristopi za preprečevanje in 

zmanjševanje nasilja. Poleg tega pa smo želeli ugotoviti, kakšni so pogledi učiteljev izbrane 

osnovne šole na preprečevanje in zmanjševanje nasilja v povezavi z vzgojnim načrtom šole. 

Ugotovitev raziskave ne moremo posploševati na populacijo učiteljev vseh osnovnih šol, saj 

so bili podatki pridobljeni preko nenaključno izbranih udeležencev, kar nam ne zagotavlja 

reprezentativnosti vzorca.  

 

V raziskavi, ki je bila izvedena za namen magistrskega dela, se je z analizo dokumentov 

izkazalo, da so šole v celoti sledile Priporočilom (2008) in so v vzgojne načrte šol vnesle 

ključne vzgojne elemente, ki jih vzgojni načrt šole mora vsebovati. Vrednote, vzgojne cilje, 

vzgojna načela in vzgojne dejavnosti so usmeritve upoštevale. Na področju izbire vrednot, 

vzgojnih ciljev in vzgojnih načel so bile šole dokaj enotne in na tem področju ni bilo zaslediti 

večjih razlik. Največje razlike med šolami so se pokazale pri izbiri oziroma obsegu opisanih 

vzgojnih dejavnostih šol. Nekatere šole so bile pri vnašanju vzgojnih dejavnosti, povezanimi s 

preprečevanjem in zmanjševanjem nasilja, izredno temeljite in so te natančno opisale ter 

konkretizirale. Vse šole so vzgojne dejavnosti razdelile na dve področji: (1) preventivne in 

kurativne dejavnosti ter na (2) svetovanje in usmerjanje. Nekatere šole so v vzgojni načrt pod 

vzgojne dejavnosti dodale še različna poglavja (na primer pohvale in priznanja). Od šestih 

analiziranih vzgojnih načrtov šol izstopata dve, ki sta vzgojnim dejavnostim namenili več 

pozornosti kot ostale. Ena od izbranih osnovnih šol, katere dokumente sem analizirala, ima za 

vsak razred vnaprej navedena predavanja, povezana s preprečevanjem in zmanjševanjem 

nasilja (Nenasilje – vloga in naloga staršev, Moč in pomen staršev – spodbujanje razvoja 

zdrave samopodobe in samospoštovanja pri otroku in najstniku, Ne bodi ovčka na spletu, 

Safe.si – Center za varnejši internet, Spletno ustrahovanje in spletna anketa, Varna in 

odgovorna uporaba spleta, Spletno nasilje, Beseda močneje udari kakor pest, Digitalni 

državljan, Mobilna družbena omrežja, Strpnost do drugih itd.). Druga osnovna šola je vzgojne 

cilje šole konkretizirala in dodala še predloge vzgojnih dejavnosti za uresničevanje teh s strani 

učencev, staršev in zaposlenih na šoli ter s tem omogočila, da na ta način vsi doprinesejo k 

dosegu izbranih ciljev. 

 

Z izvedbo intervjujev z učitelji na eni od izbranih šol, katere vzgojni načrt je bil prav tako 

analiziran, smo ugotovili, da so učitelji z vzgojnim načrtom šole seznanjeni in prepoznavajo 

prednosti tega šolskega dokumenta na področju preprečevanja in zmanjševanja nasilja. 

Intervjuvani učitelji imajo ničelno toleranco do nasilja in nasilje takoj ustavijo. Vsi opažajo, 

da je nasilje na šoli prisotno, najbolj pogosto se pojavlja med odmori in ob odsotnosti 

njihovega nadzora. Temni deli šole, oddaljene garderobe in nenadzorovani prostori so najbolj 

kritični za vznik nasilja (Besag, 1989). Ugotovljena je bila tudi povezanost med nekaterimi 

vidiki nadzora med odmori in stopnjo trpinčenja – večje kot je število dežurnih učiteljev, 

manjša je stopnja trpinčenja (Olweus, 1995). Učitelji opažajo, da je med mlajšimi učenci 

prisotnega več fizičnega nasilja, med starejšimi pa več prikritega nasilja, zaznali pa so tudi, da 
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je med dečki prisotnega več fizičnega nasilja, med dekleti pa več verbalnega. Raven nasilja se 

razlikuje glede na spol in dečki so največkrat vpleteni v neposredno oziroma direktno nasilje, 

med dekleti pa je prisotnega več posrednega nasilja, na primer socialno, čustveno in relacijsko 

ustrahovanje (Pečjak, 2014; Olweus, 1993). Učitelji so izpostavili tudi spletno nasilje in 

vedno bolj pogosto uporabo tehnologije pri učencih. Med oblike medvrstniškega nasilja vse 

več raziskovalcev (Smith in Steffgen, 2013; Klemenčič in Lešnik Mugnaioni, 2014; Pečjak, 

2014) uvršča tudi spletno nasilje, ki je posebna vrsta nasilja. Avtorja Smith in Steffgen (2013) 

izpostavita, da se načini komunikacije preko IKT zelo hitro spreminjajo in razvijajo, zato je 

vedno več možnosti za skrito uporabo napredne tehnologije brez nadzora odraslih. 

 

Nasilje učitelji preprečujejo kurativno in preventivno, na ravni razreda, oddelka in šole. To 

dosegajo s pogovorom z učenci, branjem knjig, izdelovanjem plakatov, sprotnim reševanjem 

težav, udeležbo na predavanjih na temo nasilja itd. Veliko pozornosti namenijo odnosom z 

učenci, saj menijo, da tudi s tem preprečujejo in zmanjšujejo nasilje. Pozitivna šolska klima 

pomeni, da se učenci počutijo varne, imajo izkušnjo pozitivnih odnosov z učitelji in ostalimi 

sošolci, občutek pripadnosti in povezanosti s šolo ter občutek smiselnosti v sodelovanju pri 

odločitvah (Japelj Pavešić in Šterman Ivančič, 2017). Učitelji, ki poučujejo v prvi in drugi 

triadi, so v večini odgovorili, da težave z nasiljem v večji meri rešujejo sami, brez pomoči 

svetovalne delavke, medtem ko predvsem učitelji, ki poučujejo v tretji triadi, pogosto 

sodelujejo s svetovalno delavko in drugimi zaposlenimi. Objasnili so, da ima največ stika z 

zunanjimi institucijami svetovalna delavka, ki ureja postopke naprej, kadar je potrebno 

vključiti center za socialno delo ali policijo. Zase učitelji menijo, da so z vzgojnim načrtom 

šole dobro seznanjeni, predstavlja pa jim tudi neke vrste varovalni element. Seznanjeni so s 

protokolom ob zaznavi nasilja in vedo, kako je potrebno ob situacijah, povezanih z nasiljem, 

postopati. Tisti, ki poučujejo v prvi in drugi triadi (s poudarkom na prvi), se uporabe 

vzgojnega načrta manj pogosto poslužujejo kot tisti, ki poučujejo v tretji triadi. Večini 

učiteljev se zdi vzgojni načrt šole ustrezno zasnovan, nekateri pa si želijo, da bi bile predvsem 

vzgojne dejavnosti bolj konkretizirane in bi jim nudile več predlogov in primerov dobrih 

praks pri preprečevanji in zmanjševanju nasilja na ravni razreda, oddelka ter šole. Šole in 

učitelji potrebujejo trdno oporo, na podlagi katere bo jasno njihovo delovanje, da bi lažje 

razumeli svoj položaj in dobili dovolj strokovne pomoči, predvsem pri obvladovanju nasilja 

(Berčnik, 2008). Slednjega ni mogoče objektivizirati in posplošiti, predstavlja pa izhodišče za 

nove raziskave in možnosti za morebitne dopolnitve vzgojnih načrtov na področju 

preprečevanja in zmanjševanja nasilja. 
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14. PRILOGE 

 

PRILOGA 1: INTERVJU Z UČITELJICO A 

Ida: Kako prepoznavate nasilje?  

Učiteljica A: V razredu je to po navadi tako, da otroci fizično med sabo obračunavajo, 

velikokrat je prisotno tudi besedno oziroma verbalno nasilje. Velikokrat to lahko opaziš, so pa 

tudi dogodki, ko otroci to sami povejo.  

Ida: Na kaj pa vi odreagirate?  

Učiteljica A: Na vse. Tudi besedno nasilje se mi zdi kar pogosto in je tudi po navadi za 

otroke včasih še hujše kot fizično. In seveda odreagiram in na fizično in na verbalno nasilje, 

ker imam pač sama do tega ničelno toleranco. Moji učenci tudi to vejo in moram reči, da tudi, 

če se kaj zgodi, kadar me ni zraven, med odmori, oni to povejo. Odreagiram na vse dogodke, 

s katerimi sem pač seznanjena.  

Ida: Katere vrste nasilja pa največkrat zaznate? 

Učiteljica A: Pri teh mlajših je tako, težko bi rekla, kaj je večkrat. Se mi zdi, da je kar oboje 

… in fizično, da se kaj porivajo, brcajo, ščipajo in tako, kot sem prej rekla, besedno, da 

kakšne grde besede govorijo drug drugemu. Tako, da bi se težko odločila, česa je več, se mi 

zdi kar enako. 

Ida: Kdaj pa je to najbolj prisotno? 

Učiteljica A: Velikokrat se to dogaja med odmori po malici, ko so otroci tudi več sami. Med 

petminutnimi odmori in med poukom je tega manj, ker sem pač jaz v razredu, tako da seveda 

takrat, ko učitelja ni. To je po malici, ali ko pridemo iz telovadnice, ko imajo še mogoče par 

minut, da se preoblečejo. Seveda pa tudi v podaljšanem bivanju, pred kosilom. Dobivamo tudi 

informacije od učiteljev iz podaljšanega bivanja, tako da pač tudi tam. Vse te situacije, odhodi 

v jedilnico, telovadnico so vedno priložnost, da se kaj takega zgodi. Med samim poukom je to 

zelo redko in med krajšimi odmori tudi, ker je pač nadzorovano. 

Ida: Kako vi obravnavate pojav nasilja? 

Učiteljica A: Mi se z otroci o tem veliko pogovarjamo, pri mlajših je še najbolj pomemben 

pogovor, tako da vedno vpletemo obe strani. Tistega, ki je bil nasilen in žrtev, tako da res 

poskušamo delovati kot neke vrste mediatorji, se pravi, da poslušamo obe strani, se 

pogovarjamo, zakaj je nekdo to naredil, da sam ugotovi, da to ni bilo prav in tudi sam 

predlaga kaj bi naredil, kako bi to popravil. Moram reči, da mi z otroki na začetku leta 

določimo neka pravila, katerih se morajo držat. Letos, ko so malo večji, 3. razred, lahko 

rečem, da je bilo veliko prvih ur namenjeno temu. Tako da smo postavili pravilo, da če ti 

nekdo nagaja, če ti nekdo dela nekaj, kar ti ni všeč, da mu pač najprej rečeš, da neha, se pravi, 

da poskusiš rešit problem sam, ne da takoj prideš k učitelju. Potem, če se to še kar nadaljuje, 

mu recimo še drugič rečeš, da naj neha in če se to vedenje ne neha, pa potem prideš povedat 

učitelju. Otroci pogosto rečejo, da je to tožarjenje in da tega ne marajo in jih spet ozaveščamo, 

da je to iskanje pomoči odraslega, ker pač sami niso mogli rešit težave. Se pravi, ne da greš ti 

zdaj zatožit, ampak rabiš pomoč. Tako, da jih res poskušam navajati, da sami najprej 

poskusijo rešiti težavo, če pa ne morejo, pa pač seveda, da pač potem rešujemo naprej.  

Ida: A kdaj vključujete tudi druge delavce šole, recimo druge učitelje in se potem med sabo 

povezujete? Recimo svetovalno službo in tako naprej? 

Učiteljica A: Odvisno je, kakšna vrsta nasilja se zgodi. Se tudi zgodi, da se na hodniku 

stepeta dva iz različnih razredov, takrat seveda sodelujemo tudi z drugim razrednikom, tako 

da vpletemo tudi razrednika drugega razreda. Ob kakšnih takih večjih težavah se pa vplete 

seveda tudi ravnateljico in socialno delavko. Se mi zdi, da pač to res takrat, ko je kakšna vrsta 

nasilja tako zelo … tako nasilje, da bi ocenila, da pa rabijo res oni tudi vedeti. Moram reči, da 

je tega zelo zelo malo, skoraj nič oziroma jih rešim na ravni razreda. Recimo, smo imeli pa 
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ravno ne dolgo nazaj ene vrste nasilja, ki se je dogajal v času popoldanskih aktivnosti, ko nas 

ni bilo več. Tako da so moje učenke bile vpletene v neko fizično in tudi verbalno nasilje z 

drugimi učenkami in je pač ravnateljica mene obvestila. Želela je, da se pogovoriva, je bila 

tudi ona s strani staršev obveščena, tako da, to je bil tak primer, ko smo se vpletli vsi … 

ravnateljica, svetovalna delavka, jaz kot razrednik in starši. Tako da smo morali to tako rešiti, 

je pa tega res malo.  

Ida: Ali imate mogoče izkušnje z vključevanjem zunanjih institucij (socialno delo, policija)? 

Učiteljica A: Jaz osebno ne. Se mi zdi, da ker poučujem prvi, drugi, tretji razred … da pač 

niso še take vrste nasilja prisotne pri majhnih otrocih. Tako da osebno še nisem imela takšne 

izkušnje, da bi morala policijo ali pa center za socialno delo vključiti. 

Ida: Kako pa nasilje preprečujete na ravni oddelka in šole? Se povezujete med sabo? 

Učiteljica A: Ja, povezujemo se tako, da se učitelji na rednih sestankih vedno veliko 

pogovarjamo, povemo svoje izkušnje … tako da pač vpletemo recimo mogoče kakšen 

problem, ki se nam je zdel, da se je na večih ravneh pojavil. In ga kot problem cele šole potem 

rešujemo. Se mi zdi, da imamo to kar dobro urejeno. Vsi poskušamo nekako delat na enak 

način, enako odreagirat in se mi zdi, da kar dobro sodelujemo na ravni cele šole.  

Ida: Kako pa nasilje preventivno preprečujete in kako kurativno, potem ko že do nasilja pride 

… kako ravnate? 

Učiteljica A: Preventivno je pač izobraževanje, prva stvar, ki se mi zdi pomembna, je 

izobraževanje nas zaposlenih. Smo ga tudi imeli, tako da tudi mi dobimo kakšne informacije 

nove, da smo seznanjeni recimo z novostmi, kaj opažajo strokovnjaki na tem področju. Smo 

imeli zelo dobro predavanje ravno letos na temo nasilja. Tako da v bistvu dobiš kakšno novo 

idejo, kako bi lahko ukrepal, ko do tega pride. Druga stvar je pa ta, da svoje znanje preneseš 

na učence, kot sem rekla prej. Preventivno je v bistvu že takoj ob začetku leta … se je 

potrebno o tem pogovarjat, pogosto preberemo tudi kakšno knjigo, zgodbico, v katero so take 

teme vključene in se potem o tem pogovarjamo. Imamo tudi plakate, ki jih pogosto dobimo in 

so na njih neke vrste nasilja naštete in otroci potem razmišljajo, kako bi ukrepali, kako bi se 

morali obnašati in kaj ni bilo v redu. Tako da, s takimi stvarmi … pogovor, branje raznih 

zgodb je preventivno. Kurativno je pa to, da vsi otroci vejo, da pač neka posledica bo. Tako 

da, sploh če se zgodi to v razredu, jaz to rešujem tako, da so vsi prisotni. In imajo možnost 

povedat svoje mnenje, kaj so oni opazili kot opazovalci. Pogosto je tako, da oni pridejo 

povedat, seveda glavnino se opravi s tistima dvema, ki sta imela težavo … ampak tako, da 

tudi ostali vedo, da smo zdaj, ko se je nekaj zgodilo, tudi nekaj naredili. Da nismo samo rekli: 

v redu je in pustili težavo. Mislim, da se vsi zavedajo, da če karkoli bo, da bo neka posledica. 

Ida: Kako si vi pomagate z vzgojnim načrtom pri preprečevanju in zmanjševanju nasilja, če 

si? 

Učiteljica A: Vzgojni načrt, takrat, ko smo ga mi delali, smo kar veliko časa posvetili temu. 

Imeli smo večkrat popoldanska srečanja zaposleni, učitelji, da smo po skupinah diskutirali, 

dajali predloge. Moram reči, da je ta vzgojni načrt nastal res s skupinskim delom, ne da ga je 

nekdo napisal pa smo ga mi samo prebrali. Tako da jaz mislim, da mi vsi vemo kaj notri piše 

in se vsi zavedamo, kaj v njem je. Če pomagaš pri  nastanku, veš kaj notri je. Je pa res, da 

včasih za kakšno situacijo pa moraš pogledat, kako smo se že to zmenili … kaj že piše v 

vzgojnem načrtu? Jaz tiskane verzije nimam, grem pa pogledat na spet, kjer ga imamo 

objavljenega. Če me recimo zanima določena točka: »Kako smo pa mi zdej rekli glede tega?«. 

To so predvsem taki dogovori … predvsem za otroke, ki nosijo telefon v šolo. Mi imamo 

prepoved telefona. In zdaj, kako smo se mi to dogovorili? Pri mlajših telefonov ni, mi 

nimamo težav, ampak, če ga pa vidiš pri tavečjih otrocih pa moraš odreagirat. Zato, da mi vsi 

delamo enako. Zato, da se spomniš, čeprav tega ne uporabljaš ves čas, greš tudi kdaj kaj 

prebrat. 

Ida: Se vam zdi vzgojni načrt koristen šolski dokument? 
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Učiteljica A: Ja, se mi zdi koristen in skoraj nujen. Ker če ga ni, se težko na karkoli obrneš in 

tudi, če imamo mi kakršnekoli težave zaradi določnih ukrepov s strani staršev … imamo mi 

nek dokument, na podlagi katerega delamo in se lahko nanj sklicujemo. In starši naj bi ga tudi 

prebrali in poznali, ker je pač javno objavljen in smo na ta način tudi mi nekako kriti. Tako, 

da je koristen, seveda. 

Ida: Ali ste ga skupaj s starši in učenci sestavljali? Ali na ravni kolektiva? 

Učiteljica A: Jaz, kar imamo v glavi, na ravni kolektiva, mogoče pa višja stopnja ... kjer 

imajo razredne ure, pa, mogoče, da so tudi učitelji kaj učence povprašali. Da bi mi s ta 

mlajšimi, nismo. Drugače pa ja, na ravni kolektiva, starši pa tudi ne vem, če so kaj sodelovali.  

Ida: Katere dejavnosti iz vzgojnega načrta se vam zdijo najbolj učinkovite za preprečevanje 

in zmanjševanje nasilja? 

Učiteljica A: Kot sem že prej rekla, da otroci vejo vnaprej, kaj se sme in kaj ne in da vsi 

učitelji to upoštevamo in se tega res striktno držimo, ker otroci zelo dobro vejo, pri katerem 

učitelju lahko in pri katerem ne. To opažamo tudi mi. Na to jih je treba velikokrat opomniti, 

da, imamo pravila, ki se jih je treba držat. Zdi se mi, da je pomembno, da smo striktni za tiste 

stvari, za katere se na začetku leta dogovorimo in da jih vsi upoštevamo, tako učenci kot 

učitelji. 

Ida: Ali se vam zdi, da vzgojni načrt vaše šole vsebuje dovolj konkretnih predlogov, ki jih 

lahko vi uporabite pri preprečevanju in zmanjševanju nasilja? 

Učiteljica A: Ja, zdi se mi, da je. To je bila tudi ena izmed stvari takrat, ko smo vzgojni načrt 

delali, ki smo jih želeli doseči. Če ti na splošno napišeš nekaj, je zelo težko potem pri 

določenih konkretnih situacijah ukrepati. Mi smo recimo točno določili, kaj se naredi, če 

recimo nekdo  uniči šolsko lastnino, kaj se zgodi, če nekdo prinese telefon … kaj se naredi v 

primeru, če pride to neke vrste nasilja … kaj se zgodi, če ima otrok določeno število 

neupravičenih ur. Tako da … to so vse primeri, ki se dogajajo. Na podlagi tega potem res 

lahko ukrepaš. Tako da mislim, da so dovolj konkretni. 

Ida: Ali bi pri vzgojnem načrtu še kaj spremenili? Kaj? 

Učiteljica A: Na splošno se mi zdi, da je dobro zasnovan. Je pa res tako, da mogoče 

ugotavljamo, da je kar nekaj časa, odkar je nastal. Prihaja pa tudi do kakšnih situacij, ki jih 

takrat nismo predvideli, tako da …  mogoče, da bi se dopolnil. S kakšnimi novostmi. Če bi 

opazili kaj, kar nismo predvideli, ali pa da bi imeli situacijo, ki bi jo sicer takrat reševali 

sproti. In če bi bila rešitev tiste situacije pozitivna, da bi dobili dober feedback … bi potem 

lahko tak primer tudi vključili še noter. Ne bi rekla, da bi kaj spremenila, ampak bi pa 

dopolnila. 
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PRILOGA 2: INTERVJU Z UČITELJICO B 

Ida: Kako vi prepoznavate nasilje? 

Učiteljica B: Že verbalno nasilje smatram kot nasilje. Pri puncah je več verbalnega, fizičnega 

nasilja, pri fantih pa več fizičnega. 

Ida: Katerega pa največkrat zaznate v šoli? 

Učiteljica B: Začne se z verbalnim, potem na koncu, če pa ni dovolj hitro opaženo, se pa 

konča s fizičnim. Več verbalnega bom rekla. 

Ida: Kdaj in kje je to najbolj prisotno? 

Učiteljica B: Med odmori. Ker imajo prosto, pridejo skupaj. Tudi kakšno stranišče, hodnik. 

Letos, ko imam tretji razred in več hodijo sami domov, je tudi na poti pogosto nasilje.  

Ida: Kaj pa, če se recimo to dogaja po poti domov, kako pa potem to obravnavate? 

Učiteljica B: Se pogovorimo – kaj je bilo, da pridemo do tega, potem pa odvisno, kako hudo 

je bilo. Včasih kdo pretirava … reče, da so se trije spravili nanj, potem pa v bistvu izveš, da so 

se samo igrali in je igranje prešlo v prerivanje. Včasih se pa tudi starše kliče, odvisno od tega, 

kaj se pokaže, da je bilo. Recimo pred počitnicami me je sodelavka klicala, da so se na vrhu 

stopnic pred šolo trije tepli in enemu kapo strgali. In kaj naj rečem … takrat nisem mogla več 

urgirati, ker sem bila že doma. Potem smo se po počitnicah pogovarjali, kaj je bilo, potem sta 

fanta tudi priznala in se dogovorila, da mu ne bosta kupila nove kape. To vse se je začelo iz 

igre »kdo se upa tepst«, potem je bilo pa zares boleče za udeleženca.  

Ida: Kako pa na splošno obravnavate pojav nasilja? Kako postopate ob pojavu nasilja? 

Učiteljica B: Prvič ustaviš, kakršnokoli že je. Potem pa odvisno, če so pač razredni 

udeleženci, gremo ven iz razreda in se skupaj pogovarjamo, tako da vsak udeleženec pove 

svojo plat zgodbe in ga druga dva lahko poslušata, ampak ne prekinjata. Če pa vidim, da je pa 

nasilje bilo tako, da si ne upa povedati, če je zraven mogoče starejši učenec, se pa ločeno 

pogovarjamo. Tako da je odvisno, ali je en spor, ki je nastal v razredu in so bili zraven od 

začetka do konca ali je bilo to sproženo že prej in se učenec drugega učenca boji. V tem 

primeru pa pač ločeno, da otrok pove. 

Ida: Ali težave rešujete na ravni razreda ali vključujete tudi druge delavce šole? Na primer 

druge učitelje, svetovalno delavko …? 

Učiteljica B: Manjše spore, manjše konflikte, manjše trenutne izbruhe jeze, ki so z agresijo 

izražene, rešujemo v razredu. Če se stvar ne izboljša, imamo pa na stopnji šole, potem pa 

najprej svetovalna delavka, obvesti se tudi ravnateljico, potem se pa razširi tudi na 

sodelovanje s starši. Imela sem primer v razredu, ko je konstantno prihajalo do spora med 

istimi učenci, pa nismo šli najprej k svetovalni delavki, ampak smo razširili na starše preko 

govorilnih ur in potem posamezno, ločeno s starši. Na ta način se je stvar umirila, ko so se 

doma pogovorili o nastalih situacijah. Pri teh stvareh je treba vedeti, da otrok ne bo nikoli 

prevzel krivde nase, krivi bodo vsi ostali. Tako da traja nekaj časa, da prideš do tega, kaj se je 

v resnici dogajalo.  

Ida: Ali imate tudi izkušnje z vključevanjem zunanjih institucij (center za socialno delo, 

policija)? 

Učiteljica B: Na srečo ni bilo. So šli starši sami v to, ker so imeli tudi družinske težave. Tako 

da vem, da so sodelovali, vendar jaz nisem bila vključena. Je pa šla ena družina v to, ker so 

imeli sami med seboj, doma težave. Ta učenec je bil precej agresiven, posledično zaradi 

njihovih družinskih razmer. 

Ida: Kako pa preprečujete nasilje na ravni šole, se povezujete med seboj? 

Učiteljica B: Na šoli imamo ničelno toleranco do nasilja. V vzgojnem načrtu imamo tudi 

postopek ravnanja in ravno v tem tednu imamo napovedano izobraževanje o tem, kako ravnati 

v primeru fizičnega nasilja. O tem, kako zaščititi sebe in ostale udeležence. 

Ida: Kako vi nasilje preprečujete preventivno in kako kurativno? 
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Učiteljica B: Mi na razredni stopnji  nimamo toliko tega, da bi preventivno … se 

pogovarjamo,  kaj se ne sme, pravila obnašanja. Na predmetni stopnji imajo pa pri razrednih 

urah teme, ki so preventivi namenjene, drugače pa tudi pride do kakšnih pogovorov o tem, 

kako bi bilo potrebno odreagirati. 

Ida: Kako si pri preprečevanju in zmanjševanju nasilja pomagate z vzgojnim načrtom šole, če 

si? 

Učiteljica B: Na razredni stopnji niso tako hudi spori, konflikti, da bi bilo treba celotno 

restitucijo potrebno it čez. Drugače je pa notri opisan postopek o tem, kako ravnati v različnih 

primerih … najprej odstraniti učenca, ga pomiriti, poklicati pomoč … 

Ida: Ali ste že kdaj sodelovali pri snovanju vzgojnega načrta?  

Učiteljica B: Šola je to delala skupaj. Ena ekipa … skupina ga je sestavila, potem smo ga pa 

skupaj predebatirali in popravili na konferenci. To je dogovor šole. 

Ida: Ali to letno delate? Kdaj se pa to dela? 

Učiteljica B: Mislim, da je spet v načrtu, da se ga pregleda. Vodja aktiva je sporočila, da se 

ga bo maja spet pregledalo in dopolnilo. Ni vsako leto, se pa popravlja in dopolnjuje. Dve, tri 

leta nazaj je bilo. Predstavi pa se ga tudi na svetu staršev. 

Ida: Ali pa se vam zdi, da ste dobro seznanjeni z njim? 

Učiteljica B: Seznanjena? 

Ida: Da veste, kam je treba za kakšno stvar pogledati? 

Učiteljica B: To ja, vem, kam je treba pogledati. Da bi pa zdaj na pamet vedela vse stvari, pa 

ne. 

Ida: Ali menite, da je vzgojni načrt koristen šolski dokument in ima pomembno vlogo na vaši 

šoli? 

Učiteljica B: Ja, se obrneš nanj, če je kaj narobe. Veš, kaj naredit, v kakšnem postopku, da so 

zadoščena vsa merila. Ga je pa treba večkrat prebrat. V bistvu, dokler ga ne potrebuješ, sploh 

nisi pozoren nanj, potem ko pa pride do kakšne situacije, greš pa brat, kako moraš postopati. 

Ida: Katere dejavnosti iz vzgojnega načrta za preprečevanje in zmanjševanje nasilja se vam 

zdijo najbolj učinkovite?  

Učiteljica B: Zdi se mi dobro, da imajo učenci različne naloge, v primeru, da pride do 

konflikta. Da na primer pomagajo čistilkam, hišniku ali kakšnemu učitelju, odvisno od 

situacije. Eden izmed učencev na šoli se je sprl z učiteljem in mu je potem moral pomagati pri 

interesnih dejavnostih. Izven pouka je za določeno število ur moral priti in sta potem začela 

lepo sodelovati. 

Ida: Ali imate v vzgojnem načrtu konkretno zapisane predloge? Na primer, kaj lahko delate z 

učenci v razredu v povezavi s preprečevanjem in zmanjševanjem nasilja itd.? 

Učiteljica B: To nam pripravi socialna delavka … za razredne ure, delavnice, kako bi lahko 

preventivno ravnali in podobno. 

Ida: Ali bi v vzgojnem načrtu kaj spremenili? 

Učiteljica B: Ne vem … Ko sem imela v razredu zelo problematičnega učenca, sem se s tem 

več ubadala … iskala sem ideje za socialne igre v razredu, da bi pomagale, da se on bolj 

umiri, kako učence naučiš, kako se odzivati na reakcije sošolca … trenutno pa vzgojnega 

načrta ne uporabljam pogosto.  
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PRILOGA 3: INTERVJU Z UČITELJICO C 

Ida: Kako prepoznavate nasilje? Kaj je za vas nasilje? 

Učiteljica C: Zame je nasilje vse, kar ni dopustno v okviru nekega oddelka, neke skupine. 

Naj bo to verbalno nasilje, ki ga je tudi zelo veliko in še prikrito je in mogoče večkrat ne 

opazimo tako kot fizičnega. Zame je to … pač se ne dopušča in tudi jasno in glasno povem, 

da tega jaz ne dovolim. Ne dopuščam.  

Ida: Katere vrste nasilja pa največkrat opazite, zaznate? 

Učiteljica C: Konkretno za naš oddelek, za prvi razred … tukaj so taki, mogoče malo manjši 

konflikti, spori pri dogovoru za igro. So pa tudi zbadanja, ki pa prerastejo potem v slabo 

voljo, solze … na nek način ja, lahko rečemo tudi nasilje že pri teh. Pri deklicah je pa spet 

malo drugače, so pa druge situacije. Tukaj se razlike kažejo. Deklice so pa zelo tako … 

nekatere želijo biti neprestano v ospredju, prevzemajo vodilne položaje in še zbirajo sošolke, 

prijateljice, s katerimi se bodo skupaj igrale. To so bolj močne osebnosti. Te potem recimo 

odrivajo proč tiste, ki se ne znajo tako dobro zase postaviti. Tu pa pride potem do užaljenosti, 

slabe volje in spet do bolj verbalnih besed. 

Ida: Kdaj in kje se vam zdi da je to najbolj prisotno? Kdaj ga je največ? 

Učiteljica C: Med odmori. Med daljšimi odmori. Pri kosilu že odločajo, kdo bo pri kom sedel 

ali pa se presedajo. In to je treba malo ustaviti in potem rečem, da bom jaz določila sedežni 

red. In se med seboj začnejo sprejemati, saj prijatelji ne moremo biti vsi, ampak sprejemati se 

pa morajo, jaz tudi to zagovarjam. Ne glede na to, kakršenkoli pač že si. 

Ida: Kako vi obravnavate nasilje? Kako postopate ob pojavu nasilja? 

Učiteljica C: Jaz, recimo, če so res kakšni taki hudi primeri … tistega otroka odpeljem ven iz 

razreda in počakam, da se umiri, da je sploh pripravljen o tem karkoli spregovoriti. Skratka, 

ne na neko evforijo, da bi to v skupini, ampak najprej res konkretno z njim, individualno se 

pogovoriti, da se pomiri. Potem pa čez nekaj časa … ker to najprej sploh ni primeren čas, da 

bi ta dva soočil z nekim problemom, situacijo, ki je pripeljala do nekega nasilja. Tako da, 

tukaj se jaz pogovorim s tistim, ki je to začel, ki je bil pobudnik. Ne na nek način z žrtvijo. 

Žrtev se že tako … vedno jo zaščitimo, ampak tistega, ki pa povzroči nekaj, pa včasih mogoče 

malo zanemarimo in ne vemo, zakaj je do tega prišlo, zakaj mu je zavrelo. 

Ida: Ali težave rešujete na ravni razreda ali morate včasih vključiti tudi druge učitelje, 

svetovalno službo …? 

Učiteljica C: Če pride do te potrebe, seveda vključimo vse dejavnike, vse osebe. Tudi seveda 

po vseh teh posebnostih je fino, da smo vsi seznanjeni in da približno enako postopamo. 

Oziroma, da vemo, kakšni so tisti pozitivni prijemi, ki učinkujejo in česa se pač izognemo, da 

ni še večjih izbruhov jeze … mislim, jeze … saj jeza ni nič slabega, ampak, da mu poveš tudi, 

na kakšne način jo lahko sprostiš, ne da nekoga zbutaš, ki je najbližji. Pač na drugačen način, 

ne vem, lahko pa zavpiješ. Ali pa mu jasno poveš. Dopuščam to in to in to … nedopustno je 

pa zame in tudi ne dovolim recimo butanja sošolca.  

Ida: Ali imate kakšne izkušnje z vključevanjem zunanjih institucij? 

Učiteljica C: Ne, jaz osebno nimam. Te stvari pridejo bolj do izraza v drugi in tretji triadi. 

Teh stvari pa zaenkrat na srečo ni toliko v prvi triadi. Sploh kar se tiče še medvrstniškega … 

ni potrebno še vključevati. 

Ida: Kdaj se pa na splošno odločite za to? A to mogoče pogledate v vzgojni načrt za 

vključevanje zunanjih institucij, če poznate kakšne primer tega? 

Učiteljica C: Fino je, v tem vzgojnem načrtu, ker je pač ta protokol določen in tega se je res 

treba držati, ker to je uradni dokument. In točno po tistem protokolu se morajo stvari izpeljati, 

kakorkoli že je to potrebno.  

Ida: Kako pa vi preprečujete nasilje na ravni razreda, oddelka in na ravni šole? 

Učiteljica C: Mi smo res neprestano z učenci. Prvi razred je sploh specifika. Sva dve in mi 

sproti rešujemo vsako stvar, ki jo opaziva. Naj bo to nekaj, kar se zgodi v jedilnici, zunaj, v 
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razredu … mi te stvari sproti rešujemo, s pogovorom. Tudi smo si v knjižnici izposodili 

knjigo Bonton za najmlajše. Se pravi, že s tem delamo preventivno na stvareh oziroma na tem 

pozitivnem vedenju do okolice, pa naj bo to doma, v šoli, v knjižnici, na avtobusu … kjerkoli 

pač si. Tako da, zelo veliko beremo in veliko se o tem pogovarjamo. Ker imamo to možnost 

sprotnega pogovora, da jih s pogovorom spodbudimo k razmišljanju o tem, kako bi lahko 

drugače odreagirali, postopali. Skratka, da sami poiščejo neko rešitev, saj ni nujno, da vedno 

tako drži … ampak, da vsaj na nek način ozavestijo ta dejanja.  

Ida: Ali si pri preprečevanju in zmanjševanju nasilja pomagate tudi z vzgojnim načrtom? Ali 

ste že sodelovali pri snovanju ali dopolnjevanju vzgojnega načrta? 

Učiteljica C: Ne, čisto pri snovanju ne, ampak vedno smo ga pa potem skupaj pregledali in 

skupaj razmišljali ali je to vse … bi še kje kaj dodali, ker povsod so določene specifike. 

Recimo prva, druga, tretja triada. Skupina je bila sestavljena iz vseh učiteljev, vendar imamo 

pa različne izkušnje in mogoče se pa spomniš takrat na kakšen primer in ga potem 

komponiraš in rečeš, da bi bilo to tudi pametno še dodati.  

Ida: Ali se vam zdi, da ste dobro seznanjeni z vzgojnim načrtom? Bi vedeli, kako ravnati v 

kakšnih situacijah? 

Učiteljica C: Ja, jaz mislim, da ja, sploh če bi imela take primere v razredu, bi se s tem zelo 

zelo  podkovala. Da ne bi kje kakšne napake naredila. Ne poznam ga na pamet, ampak vem, 

da če, če bi imela takšne situacije, bi ga pa naštudirala. 

Ida: Torej, se vam zdi, da je to koristen šolski dokument in da ima pomembno vlogo v vaši 

šoli? 

Učiteljica C: Ja, jaz mislim, da je koristen ravno zaradi tega, ker je dandanes vse mogoče in 

na nek način moramo tudi učitelji zaščititi sebe. Vedno se potem stvari obračajo tako, da se 

postavijo nekateri na stran staršev, na stran učenca … ti pa izvisiš. Postaneš na nek način sam 

in mogoče nemočen, če ne bi imeli tega tako dodelanega. Nemogoče, saj pravim, ker danes 

prihajajo z odvetniki, starši poznajo te stvari še veliko bolj, kako se jim streže. In zato je 

dobro, če imaš kakšen pereč problem, da imaš to razčiščeno in delaš po protokolu, ki je 

zapisan. 

Ida: Kako si pa vi z njim pomagate, če si? 

Učiteljica C: Čisto zares se mi še ni bilo treba, govorim za prvi razred osnovne šole. Tako da, 

to se mi ni bilo treba. Edino z izobraževanji, to me tudi zanima. Recimo otroci s posebnimi 

potrebami, pa naj bodo to vzgojne ali učne stvari. To potem tudi veliko preberem, malo 

naštudiram. Na primer avtizem, ker je res širok spekter in je toliko tega … in lahko tudi zato 

prihaja do raznih konfliktov tudi v razredu lahko. Recimo, ko ni učenca, ki ima težave, se v 

razredu z ostalimi pogovorimo o tem. Pač povemo, da ima težave, se o teh stvareh še uči in se 

mora še veliko naučit in da mu oni lahko pomagajo na različne načine.  

Ida: Ali se vam dejavnosti iz vzgojnega načrta, povezane s preprečevanjem in zmanjševanjem 

nasilja, zdijo učinkovite? Menite, da imajo svojo vlogo, če si z njimi lahko pomagate 

preventivno in kurativno? 

Učiteljica C: Tukaj je zelo pomembna doslednost. Če učenec začuti, da se delajo neke razlike 

…  sploh potem v tretji triadi, ko so na to zelo občutljivi in zelo hitro opazijo te stvari, se mi 

pa zdi, da zelo hitro povozijo ta pravila. To se jim pa zdi zelo za malo … da nekomu nekaj 

dopustiš, drugemu pa ne. 

Ida: Ali se vam zdi, da imate dovolj izbora glede dejavnosti na področju dejavnosti za 

preprečevanje in zmanjševanje nasilja? Je dovolj konkretnih predlogov? 

Učiteljica C: Jaz menim, da izven šolskih prostorov in v naravi še lažje kakšno tako stvar 

vkomponiraš. Ker se res lahko pojavi problem, v skupini, razredu. Se mi zdi, da to ne bi bila 

slaba ideja, da izven šole … če so dnevi dejavnosti in tako, se obvesti starše in se lahko učitelj 

odloči, da ga ne vzame s sabo zaradi varnosti. Ta učenec potem ostane v šoli, lahko tudi gre v 

drug razred. 
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Ida: Ali bi v vzgojnem načrtu kaj spremenili? Kaj? 

Učiteljica C: Trenutno jaz ne bi nič spreminjala. To se pokaže iz leta v leto kaj … odvisno od 

situacij, primerov. Se potem septembra dopolni, odvzame se težko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

PRILOGA 4: INTERVJU Z UČITELJICO D 

Ida: Kako vi prepoznavate nasilje? Kaj je za vas nasilje? 

Učiteljica D: Če izhajam kar iz izkušenj, je to tisto, kar najprej opazimo … torej fizično 

nasilje, potem pa vedno bolj psihično. In tista najbolj nova stvar, spletno nasilje. Spada pod 

psihično, ampak mi smo ga kar ločeno kategorizirali. 

Ida: Na kaj pa vi odreagirate? 

Učiteljica D: Vsekakor takoj ustavim. Kar se nasilja tiče, bi morali imeti učitelji ničelno 

toleranco. Koliko nam to uspeva, je pa druga stvar. Trenutno poučujem osme in devete 

razrede. Ustavim med poukom, takoj, seveda. Med poukom je tako … fizičnega skoraj ne 

more biti, razen če so kakšne vaje, kjer se lahko hodi po razredu. Psihično, no, te besedne 

pripombe, ki jih oni komajda zaznajo, da so težava. Toliko je tega. Čeprav, ko se jih ustavi in 

se jim da vedeti: »No tudi tale beseda, ki si jo rekel je nasilje.« se zamislijo. Ampak na 

splošno smo premalo občutljivi za to, da nam je že kar navadno postalo to.  

Ida: Kje in kdaj pa je nasilje najbolj prisotno po vašem mnenju? 

Učiteljica D: Absolutno so odmori na šoli tista najbolj pogosta točka, ko se vsi srečajo. Saj 

med poukom, če je vse v redu in če je voden pouk ... Odvisno tudi od metod, ki se pri pouku 

uporabijo. Če je to frontalni pouk, se skoraj ne zgodi, čeprav se zgodi … tudi s pripombami 

ne skoparijo. Če je delo po skupinah, je že drugače in imamo že tiste »pike«, se morajo že 

med seboj pomenit. Jaz imam tudi veliko eksperimentov in takrat se vidi, kaj vse bi lahko 

naredili. 

Ida: Kako pa vi odreagirate, ko se nasilje pojavi? 

Učiteljica D: Mi imamo vzgojni načrt. Najprej je treba to ustaviti, če je to besedno, greš kar 

takoj, če gre pa za kakšne hujše stvari, tudi če gre za pretep … pač ustaviti, kakor se le da. To 

je včasih težko. Potem kasneje pa pogovor, če je možno že kar takrat. Če gre pa za kakšno 

hujšo stvar, je pa dobro včasih malo počakat, da se strasti umirijo. Potem smo pa kar z našo 

svetovalno delavko dogovorjeni. In si vzame potem malo več časa, tisto, kar se da ,rešimo kar 

takoj, če gre pa za kakšne globje in večje stvari, se grejo pa potem k njej pogovoriti. Mogoče 

najprej vsak posebej, čisto odvisno je od situacije, lahko tudi skupaj. 

Ida: Se kdaj dogovorite tudi z drugimi učitelji in skupaj rešujete situacijo? 

Učiteljica D: Po navadi je razrednik tisti. Najboljše je sicer, da je tisti učitelj, ki je bil zraven, 

ki je to videl, doživel … potem pa absolutno razrednik. Če ga ni bilo zraven, se ga pa potem 

obvesti. On tako mora naprej ukrepati, starše obvestiti, se z njimi pogovoriti … in svetovalna 

služba. 

Ida: Opazila sem, da protokol ravnanja imate zapisan … Ali ste z njim seznanjeni? Ste ga že 

kdaj uporabili in sledili po postopkih za obravnavo nasilja? 

Učiteljica D: Ja, to mislite zdaj vzgojni načrt? 

Ida: Ja, protokol obravnavanja nasilja, če do česa pride. Po postopkih, kako se vključuje … A 

z vključevanjem zunanjih institucij ste že imeli izkušnje? 

Učiteljica D: Jaz direktno ne, posredno pa … saj so vsi naši učenci, a ne? Ja, to ima pri nas 

največ svetovalna delavka opravka s tem. Posredovanje recimo na policijo in na center za 

socialno delo. 

Ida: A je tega veliko? 

Učiteljica D: Da bi bilo pri nas tako hudo, ni. Tega ni tako veliko. Bolj se mi zdi, kot tisto, 

kar smo reševali ko, se je dogajalo doma … ampak je potem to tudi naš problem, če je to 

spletno nasilje. To, kar se potem popoldne in ponoči zgodi na spletu, imamo mi potem 

naslednji dan problem, posledico v šoli. Naša svetovalna delavka se zelo trudi v preventivi. 

Imamo tudi kar nekaj predavanj na to temo. Tudi na roditeljske gre ali pa vsaj posreduje 

gradivo razrednikom, da bi na roditeljskih preventivno že kaj naprej povedali to staršem, ki se 

premalo zavedajo te težave. Tako da se mi zdi, da trenutno je to največji problem, ker se pa 



68 
 

najmanj vidi. To se res vidi precej pozno. Mi imamo vedno za otroke delavnice in za starše. 

Za oboje. 

Ida: Kako pa vi v razredu delujete preventivno? 

Učiteljica D: Dokler sem bila še razredničarka, vem, da se je to dalo že na razredni uri 

narediti, kakšno delavnico preventivno. Zdaj nisem več razrednik, kar je pa tega pouka, res 

nisem toliko več v kontaktu. Moram pa reči, da se mi res ne dogaja pri samem pouku, da če s 

kakšno besedo ustaviš koga, ki bi poskušal biti žaljiv. Saj kaj dosti več ni pri pouku. Se da in 

kar nehajo potem. 

Ida: Ste mogoče že kdaj sodelovali pri snovanju ali preoblikovanju vzgojnega načrt? 

Učiteljica D: Ja, v bistvu ga ves čas po malo. Na začetku ne, ko se je postavljal. Potem, ko se 

ga je popravljalo, dopolnjevalo, smo ga pa ves čas po malo. Zdaj smo na tem, da bi ga v 

bodoče še malo bolj popravili. Je taka doba, da je čas za kakšno spremembo še. Se pa pokaže 

potem počasi, kaj nam še manjka. Drugače imamo pa tako pri nas, da bi se po aktivih čim več 

stvari pogovorili. Predstavniki aktivov so pa pri nas v nekem razvojnem timu, ki ga imamo z 

ravnateljico in tam naj bi se pa te stvari popravile. 

Ida: Tudi sama sem ga pregledala in sem ugotovila, da imate vzgojna načela in vrednote na 

spletni strani šole, potem je pa tako malo … V bistvu imate skupaj v publikaciji vse, kajne? 

Nimate prav v vzgojnem načrtu tega. 

Učiteljica D: Ja, nekaj zmede je bilo prav pri objavi na spletu, če ste mogoče to videla. Nekaj 

se nam je prav podrlo, no dokument. Mogoče je bilo to celo to. No, zdaj smo pa rekli, da ga 

bomo prav popravili. Zdaj smo v fazi popravljanja v aktivih, potem bomo pa na razvojnem 

timu. 

Ida: Ali se vam zdi vzgojni načrt koristen dokument šoli in ima pomembno vlogo v šoli? 

Učiteljica D: Morda bi lahko imel še bolj pomembno. Se mi zdi, da ga marsikateri učitelj 

slabo pozna. Takrat, ko se je postavil, smo bili vsi zelo … prisotni. Zdaj smo malo opustili, 

zato pa pravim, da bi bil res že čas zato, da ga osvežimo. Tudi sodelavci se menjajo. Vsak, ki 

pride, ga načeloma prebere, ampak, če ni nisi ti takrat zraven, ko se ga postavlja, je to čisto 

nekaj drugega. Naj bi bil ta dokument zelo pomemben, morda mu ne dajemo dovolj velike 

teže.  

Ida: Si z njim mogoče pomagate tudi pri preventivi in v njem poiščete konkretne predolge za 

preprečevanje nasilja na ravni razreda na primer (s kakšnimi dejavnostmi)? 

Učiteljica D: To pa niti ne. 

Ida: Če bi mogoče kaj spremenili … To sva pa že rekli, da boste. 

Učiteljica D: Ja, to pa bomo. Se pojavijo stvari, ko nam sporočijo otroci oziroma starši, da 

nimamo zapisanih … včasih vprašajo: »Kje pa to piše?«. Prihajamo na to, da dokler ni 

zapisano,  je dovoljeno. 
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PRILOGA 5: INTERVJU Z UČITELJEM E 

Ida: Kako vi prepoznavate nasilje, kaj je za vas nasilje? 

Učitelj E: Zame je nasilje že verbalno nasilje. Ni samo na predmetni stopnji, ampak zdaj leta 

in leta že opažamo, da se na primer pojavlja verbalno nasilje že v 3. ali 4. razredu. Včasih 

učenci govorijo o določeni stvari, za katere niti ne vejo, kaj pomenijo in to jim je treba 

razložiti. Če tega na pravi način ne razložiš, se to kar malo začne med sabo zapletati in tako 

naprej. Mi imamo primer v četrtem razredu, kjer so trije učenci, kjer je to ves čas prisotno. 

Zdaj, kako odreagirati na kakšno stvar? Včasih je dobro kakšno stvar mogoče preslišati, ker se 

mi zdi, da kvečjemu potem daješ zagon še naprej in se ta stvar smo podpihuje. Je pa treba to 

seveda takoj ustaviti, ko se pojavi. Imamo različne oblike … ali se pogovorimo z učenci ali pa 

se jim da potem kakšno nalogo, ki jo morajo opraviti v zameno za to. Nekako pa v nižjih 

razrednih še nimamo takih vzgojnih ukrepov, da bi jih dali. Mislim, imamo jih, vendar jih ne 

dajemo, ker so še vseeno malo premladi. Mislim, da je tukaj vzgoja najpomembnejši del, da 

jih vzgajamo, izobražujemo na to način, da ni potem takih večjih problemov. Na višji stopnji 

se pa pojavi nasilje … se pravi fizično nasilje, največkrat. Ampak kadar je fizično … moram 

reči, da na tej šoli, jaz sem sicer malo časa tukaj, ampak da bi bilo med učenci veliko nasilja, 

ne … se kdaj zravsajo, ampak to je redko. Po navadi kaj lažjega, se stepejo fantje med sabo, 

to se največkrat zgodi. Drugače pa odnos učitelj – učenec, ko imamo učence iz stanovanjske 

skupnosti. To je največkrat problem, ker učenci ne živijo pri svojih družinah, ampak v 

stanovanjski skupnosti. Doma imajo ogromno težav in ko jih dobimo v razred, je potem na 

odnos učenec – učitelj treba najbolj paziti. Oni namreč največkrat gorijo na vse sfere in to 

moraš biti takrat voda, da gasiš, ne da še bolj burno odreagiraš nazaj.  

Ida: Kdaj zaznavate največ nasilja? Med odmori, kosilom mogoče? 

Učitelj E: Mi imamo kar razporejeno dežurstvo, skozi vse odmore. Imamo celo rekreativni 

odmor vmes, da so učitelji prisotni in vodijo neko dejavnost. Med odmori samimi se pa to 

največkrat zgodi. To je med petminutnimi odmori, kadar se učenci zamenjajo in kadar ti 

nimaš časa na hodniku gledati, ko pripravljaš svari in menjaš razrede. Takrat se največkrat 

zgodi. Med daljšimi odmori pa težko, ker smo ves čas na hodnikih in tudi na šolskem 

dvorišču. 

Ida: Kako pa vi rešujete pojav nasilja na ravni razreda? Vključujete tudi druge sodelavce? 

Učitelj E: Kadar gre za kraje, večja nasilja … Zdaj imeli smo tudi primere, kadar gre za 

škodo, ki jo nek učenec povzroči drugemu, po navadi damo na policijo, ker je treba rešiti 

primer, škodo popraviti, stroške razdeliti. Mi velikokrat poskusimo najprej sami stvari urediti, 

samo kadar pa se ne da dogovoriti … kadar nastane škoda ali nekaj večjega, pa kar ukrepamo 

naprej in vključujemo zunanje. 

Ida: Ste že kdaj imeli izkušnjo z vključevanjem drugih institucij? 

Učitelj E: Jaz osebno ne, razen šola sama, od kar vem, samo s stanovanjsko skupnostjo.  

Ida: Potem poznate protokol ravnanja ob nasilju? 

Učitelj E: Mi imamo v bistvu … ja, vedno najprej se naredi razgovor z razrednikom. Se 

obvesti razrednika, potem razgovor s starši, potem pogovor še z učenci drugega starša, če sta 

vpletena oba. Če gre za nek vzgojni ukrep se potem še učiteljski zbor pogovori, če je pa hujša 

stvar, se pa potem naprej še obvesti višje institucije.  

Ida: Kako pa vi preventivno preprečujete nasilje? 

Učitelj E: Jaz kot razrednik … veliko se pogovarjamo okrog tega. Stremimo k temu, da jih 

učimo dobrih stvari, vrednot, da naj med seboj si pomagajo, med seboj govorijo. Jaz kot 

razrednik vedno naredim uvod v uro in dam neko misel … bodisi o ljubezni, denarju, 

prijateljstvu. Potem se pa pogovarjamo splošne stvari, kako se imajo, kako preživljajo teden 

… to kar rabijo oni spregovoriti. O tem, če imajo kakšne težave, če se razumejo med sabo, če 

komu kaj ne gre … Poskušam prilagoditi tako, da tisti, ki jim dobro gre, pomagajo tistim, ki 

imajo težave. Organizirano imamo medsebojno pomoč. Zdaj nimamo več zunanje delavke in 
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imamo tako organizirano, da si tudi v razredih med sabo pomagajo. Naša svetovalna delavka 

ima list na začetku leta, na katerega napiše, kdo bo komu pomagal v razredu in potem se te 

stvari naredijo. 

Ida: Kako si pomagate z vzgojnim načrtom, če si? Menite, da ste z njim dobro seznanjeni? 

Učitelj E: Vzgojni učni načrt … jaz ga sicer poznam, pregledam novosti. Jaz sicer sledim 

smernicam zavoda za šolstvo, na svojem področju. 

Ida: Ne učni načrt, vzgojni načrt. Ste seznanjeni s tem, kako ravnati, če pride do nasilja? 

Učitelj E: Ja, poznam. Samo menim pa, da so učni načrti preobsežni. In tudi učitelji se 

premalo izobražujejo nekateri. Ves čas eno in isto, nobenih novosti … Mi imamo v bistvu, ja, 

fascikel stvari, kam pogledat … v bistvu smo obveščeni o vsem, imamo vsak petek jutranje 

sestanke in smo obveščeni o vsem tem, spotoma. In se pogovarjamo o problemih in o težavah 

in o vseh teh stvareh na jutranjih sestankih, vsak teden. In to sicer od pol osmih do dvajset čez 

osem imamo vedno dnevni red. Ravnateljica pošlje dnevni red: danes s pogovarjamo o učnih 

težavah tega in tega … potem se piše prilagoditve o nasilju, o vsem, kako kaj postopat. 

Ida: Katere dejavnosti se vam zdijo najbolj uporabne iz vzgojnega načrta za preprečevanje in 

zmanjševanje nasilja? 

Učitelj E: Kot predmet ali kot dejavnost? 

Ida: Kot dejavnost. Videla sem na primer, da imate za celo šolsko leto organizirana 

predavanja na temo nasilja za različne razrede … vse to se šteje. Na primer, izdelava plakatov 

na to temo, prilagajanje učnih ur in vključevanje takih tem med pouk.  

Učitelj E: Ja, mi imamo za starše organizirana predavanja zunanjih predavateljev. Zelo dobre 

predavatelje … Kdo je že bil … Juhant. Predavanja so za učitelje na dva meseca. Učenci so 

imeli letos o nasilju … so bili seznanjeni s policistko, je prišla predavati. Tudi pride o 

petardah razlagat v času pred novim letom. Recimo kakšne droge pa tako … to se tudi lahko 

pojavi že v devetem razredu. Na take teme imamo tudi mi recimo kakšne delavnice čez leto o 

preprečevanju nasilja.  

Ida: Bi v vzgojnem načrtu kaj spremenili oziroma kaj dodali? 

Učitelj E: Je težko reči, ker če gledam učni načrt za pouk … ponekod je preveč informacij. 

Te učbeniki so preobsežni za osnovno šolo … preveč podrobno, preveč informacij. Jaz bi 

noter del več vseživljenjskega učenja. In to se nakopiči v njih, tudi to lahko privede do 

agresije, ker je preveč vsega in niso kos temu. Jih obremenjuje in potem prihaja v šoli do 

nasilja tudi zato. Manj je več. To, da jim ostane nekaj za vse življenje. Saj osnovno šolo mora 

vsak narediti, konec koncev. Da jim ostanejo uporabne informacije. 
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PRILOGA 6: INTERVJU Z UČITELJICO F 

Ida: Kako vi prepoznavate nasilje, kaj je za vas nasilje? 

Učiteljica F: No, če se tepejo, je seveda to nasilje. Zdaj včasih ne veš čisto pri teh starejših, 

ko se malo en po drugemu … pa se malo hecajo in lahko hitro zgledajo kaj grozno, pa v 

resnici je to njihov interni hec. In če potem posežeš vmes, te samo čudno gledajo. Tako da pri 

teh višjih, je včasih malo težje, poleg tega pa višji se ne klofajo več pa tako, ampak so že malo 

bolj potuhnjeni in zaznamo že razne cinizme, sarkazme in tako. Znajo biti na ta način že 

precej agresivni, napadejo svoje sošolce … se jim posmehujejo. Medtem ko pri mlajših … jaz 

sem tudi v OPB večkrat na teden … tam se pa opazi, da so bolj fizično v stiku. Se uščipnejo, 

udarijo, grizejo. Višje, ko greš, manj je teh fizičnih obračunavanj … jaz teh na šoli še nisem 

toliko opazila. Če pa so, so pa do krvi in na nož, glede na to, kar slišim od drugih. Spletno 

nasilje je sploh poglavje zase. Sem tudi razredničarka na višji stopnji, moje punce so imele en 

konflikt. Ena izmed njih je zelo verbalno močna. Mene šokira, kako so dekleta rešila ta 

konflikt … ne, da bi se pogovarjale med sabo, da bi se dobile, ampak prek socialnih omrežij. 

Mogoče je to tudi neke vrste nasilja, ne vem no. Imajo skupaj narejen skupen račun na 

instagramu, eno skupinico, v kateri lahko vse objavljajo. Ena, ki je bolj dominantna od drugih 

lahko vse objavlja, druge pa bog ne daj, da bi druge objavile sliko nje ali pa sliko skupaj z njo, 

ko dela kakšno čudno grimaso ali pa kaj takega. Druge pa ona lahko objavlja tudi, če njim ni 

najbolj po godu. To je zame že ena taka vrsta spletnega nasilja, ne vem, no.  

Ida: Kje je pa nasilje najbolj prisotno, kje oziroma kdaj ga največ zaznate? 

Učiteljica F: To mi je tako težko odgovoriti … kje je največ prisotno? Če pogledam šesti 

razred na primer … v tem razredu se na nekaj učencev konstantno spravljajo. To največkrat 

med odmori, ker med  uro učitelj takoj poseže vmes. Takrat pa niso tako zelo pod nadzorom, 

čeprav tudi med uro kdo kakšno tako cinično ven vrže, da ti ni nič jasno. Znajo biti tudi žaljivi 

otroci med urami, pa tudi kot učitelj … več kot okregati ga ne moreš. Pa seveda pogovor ob 

koncu ure. Ampak včasih tudi malo pozabiš, ven moraš iz učilnice … potem drug pride, oni 

šibajo naprej. Mora biti nekaj resnega, da ga povabiš na pogovor. Včasih tudi kaj kar 

ignoriraš. Kar seveda ni prav. Ampak ob vsem tem, kar se ti zgodi čez cel dan kot učitelju. 

Sploh kot učitelju na predmetni stopnji, ker kot učitelju na razredni stopnji je mogoče lažje, 

ker si ves čas vpet v eno in isto skupino otrok. Tukaj pa precej pogosto sekunde loviš za 

naslednjo uro, otroci ne morejo, ti ne moreš. 

Ida: A vključujete tudi druge delavce šole v svoje delo? 

Učiteljica F: Ja, svetovalno delavko. Jaz grem kar velikokrat do nje, če kaj ne vem, kako bi se 

lotila. Zdaj na primer so se mi … dobro, to je bilo samopoškodovanje, nasilje do sebe. Jaz 

nisem vedela, kako naj pristopim k tem in povem. Vedela sem, da moramo starše obvestiti. 

Sem šla kar do svetovalne gor in ona mi je potem bila zelo v pomoč. Drugače sem pa v 

kabinetu še z dvema učiteljicama in velikokrat predebatiramo kakšne situacije. Včasih tudi kaj 

narobe narediš … ne včasih, kar velikokrat. Ali pa … ne narobe, samo lahko bi boljše naredil 

kakšne stvari. In potem malo predebatiraš, ti dajo kakšen nasvet in mogoče naslednjič malo 

bolj primerno ravnaš potem. Tudi z enim učiteljem tukaj se zelo rada pogovarjam o vzgojnih 

stvareh, se mi zdi tako miren in moder. Ne samo o nasilju, na splošno. Tako da, sodelavci in 

svetovalna. Samo sodelavci niso vedno na voljo, svetovalna delavka pa je. Pa tudi do 

ravnateljice sem že šla in jo vprašala za nasvet. 

Ida: Ali ste že imeli izkušnjo z vključevanjem kakšnih zunanjih institucij? 

Učiteljica F: Glede nasilja ne, glede problematičnega vedenja pa ja. To je ta naš vzgojni 

zavod X. Kjer imamo učenca, ki … ampak on ni bil tako nasilen, samo ni upošteval pravil, 

zamujal je k pouku in tako naprej. Z njimi smo sodelovali in so nam razlagali tudi o otrocih, 

ki pa so lahko nasilni zaradi razmer doma, življenjskih izkušenj, ki so jih doživeli že v tako 

ranih letih. In to je lahko posledica za nasilno vedenje. Drugače pa nič kaj … policija ali kaj 

takega. 
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Ida: Kako pa vi postopate pri tem, da že na ravni razreda nekako preventivno poskušate 

preprečevati nasilje? 

Učiteljica F: Tukaj na tej šoli … ne vem ali dajemo premalo poudarka temu in sploh ne 

zaznamo kakšnih vrst nasilja, ali se slepimo, da ga ni. Ne vem točno, ampak jaz ga niti ne 

čutim toliko, da bi zdaj tudi sama pri sebi čutila en notranji vzgib, da moram na tem delati. Je 

pa res,  ker učim biologijo. In ravno zdaj smo imeli snov o možganih, ki jo ponovimo v vseh 

razredih na višji stopnji. Govorim o frontalnem oziroma čelnem režnju možganov, ki se 

razvija tam nekje do 25. leta in ta del možganov je najbolj odgovoren za to, da mi vemo, kaj 

je prav in kaj ne. V njem se razvija vest. Jaz jih potem vedno malo na hec … da, če imajo oni 

ta del možganov zelo razvit, se zanjo bolj pametno odločat, kaj je prav in ne, so bolj prijazni 

do svojih sošolcev in drugih ljudi, se ne pretepajo in tako dalje. Povem jim, da je ta del v 

prvem razredu še nerazvit, zato tako velikokrat vidimo mlajše, ki se prerivajo, tepejo in so 

bolj impulzivni. In da jih v šoli in doma učimo, s tem se ta reženj krepi, veča, ustvarja več 

povezav, hkrati pa tudi oni postajajo bolj pametni. Saj pamet ni samo tisto, kar se ti naučiš in 

napiflaš, ampak je tudi, kako se odzoveš na situacije, ki so mogoče tudi nepričakovane. In da 

bolj kot imajo ta reženj razvit, bolj pametno se oni odločajo v življenju. In potem jih je tudi 

malo sram, kadar jih opomnim na to ob neprimernem obnašanju. Jaz tudi kdaj kakšno uro 

reskiram … to sicer ni bilo v povezavi z nasiljem, ampak se je zgodilo, da so mi učenci nekaj 

iz omare ukradli. Sem kar v vseh razredih eno uro reskirala, da sem jim razložila, kako bedno 

sem se jaz počutila, ko so mi to naredili, kako so izgubili zaupanje ti učenci, ko sem odkrila, 

kateri so to bili. 

Ida: Ste mogoče kdaj sodelovali pri snovanju vzgojnega načrta? 

Učiteljica F: Ja, to sem na prejšnji šoli, ampak ne prav sodelovala … morali smo v aktivu 

pregledati vzgojni načrt in napisati komentar oziroma popravke. Letos smo imeli ne vzgojni 

načrt, ampak pravila šolskega reda, ki so v bistvu tudi hudo povezana z vzgojnim načrtom. Ja, 

to smo imeli na prejšnji šoli in smo ga kar dosti na novo napisali. Je pa tako, da mislim, da 

včasih kakšni učitelji skoraj ne vejo, da obstaja vzgojni načrt. Bi bilo včasih dobro, da bi se 

jim ga kar malo vsililo. Daj, nujno, preberi! Fino je, da že preden pride do neke situacije, veš, 

kaj je dovoljeno in kaj ni. Ker je to različno od šol do šole in vzgojni načrt je lahko kar dober 

pripomoček kako reagirati.  

Ida: Torej, se vam zdi, da ste vi z njim dobro seznanjeni? 

Učiteljica F: Ja, jaz sem ravno zaradi kraje dobro seznanjena z njim. Ker sem morala dobro 

naštudirati kako lahko postopam. Če pa nebi imela nič in bi kar nekaj po svoje delala pa to 

nebi bilo v redu. 

Ida: In kako ste, če smem vprašati, vi potem to rešili? Po korakih? 

Učiteljica F: Ja, aha. Ko sem odkrila, kaj je bilo, sem prosila učiteljico in ravnateljico za 

dovoljenje, če lahko te učenci manjkajo pri tisti uri. Ker jaz sem šla takoj v akcijo, ko se je to 

zgodilo. Posedla sem jih, jim razložila, kako sem se jaz počutila, da to ni bilo namenjeno njim 

… tiste čokolade. Ampak mojemu razredu, ki sem jim razredničarka. In da so jim s tem 

uničili presenečenje. Prej sem jim pustila, da mi povejo, kaj so sploh razmišljali, ko so to 

naredili. Tretji korak je bil, da sem jih same pustila, da razmislijo, kaj bi bila sploh ustrezna 

kazen za njih. Restitucija na tej šoli je zelo močna in si ravnateljica želi, da bi jo čim bolj 

učinkovito spravili k življenju. Čeprav pogosto je tako, da učitelji sami določimo neko kazen, 

neko družbeno koristno delo. No in oni so se odločili potem, da bodo naredili o kraji plakat. 

Meni se je to zdelo precej nesmiselno, nisem jim tega povedala, ampak sem rekla ok, v redu. 

Plus, predstavili ga boste v razredu. Jaz sem želela, da bi to predstavili v petih različnih 

razredih, ampak smo potem to kazen malo prilagodili, ker sem potem dobila malo 

komentarjev, da to mogoče ni primerno. Sem se s tem strinjala. Pa pet ur družbeno koristnega 

dela so dobili. To sem jim sama naložila, ker sem se tisti trenutek počutila zelo prizadeto in so 

to sprejeli. Družbeno koristno delo je bilo pomivanje oken, sicer so bila okna bolj umazana 
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potem. Pa mize mi čistijo, zdaj mi bodo prišli še vrata. Plus k meni pridejo ob torkih, za eno 

uro eden. Štirje so bili. Eno uro pa eden. Ob torkih pridejo pomagat tudi na podaljšano 

bivanje, ko otroke peljem na kosilo in ko delamo domačo nalogo. In zdaj je prvič eden prišel 

in se je zelo dobro obneslo. In tudi, ko sva bila sama, se mi je opravičil. Mi je bila to prav ena 

taka zmaga. Tako da v redu. Zaenkrat se mi zdi, da smo to dobro naredili.  

Ida: Ali kdaj prav odprete vzgojni načrt in ga pregledate s tem namenom, da bi dobili kakšno 

idejo za preventivne dejavnosti? Se vam zdi, da je dovolj preventivnih dejavnosti notri? In da 

so dovolj konkretizirane? Ali bi vi dodali še kaj? 

Učiteljica F: Ne, ne. No, ravno to sem želela povedati. Po navadi tudi, ko malo od drugih šol 

gledaš vzgojne načrte, so zelo posplošeni in premalo konkretni. V vzgojnih načrti bi moralo 

biti več dobrih praks opisanih, mnogo več konkretnih dejavnosti, kaj lahko z učencem 

narediš, ne samo ena splošna usmeritev … kar največkrat je tako. Zelo so kratki ti vzgojni 

načrti v resnici. Moralo bi več pisati o tem, pa tudi razdelano bi moralo biti glede na težo 

kršitve, dejavnosti malo razporejene. Jaz sem dobila zdaj kritiko, da nekdo, ki je na začetku 

leta na stranišču zažgal papir in zraven pokuril celo držalo za papir, da je dobil samo 3 ure 

družbeno koristnega dela. Jaz sem pa tem učencem naložila pet ur plus plakat. Sem dobila 

kritiko, ampak jaz sem se izgovarjala na to, da sem se čutila prizadeto in da se mi pa zdi, da 

tudi tiste 3 ure niso bile dovolj za tako škodo. In tudi otroci vidijo, da ni posledic za njihova 

dejanja in se to nadaljuje lahko potem. Tudi to, da mogoče, da se premalo zavedamo tega na 

šoli. Mislim, da je Vesna Godina zelo dobro rekla: »Če kazen ni v breme, potem to ni prava 

kazen.« Ne zdi se jim tako grozno, ko dobijo kazen, ki jim v bistvu ne predstavlja kazni. 

Opažam, da je kazen včasih zanje zabava. Pa še ena stvar … nekaterim otrokom je zelo težko 

naložiti kazen, ki predstavlja neko družbeno koristno delo, ker nekateri niso navajeni doma 

nič pomagat, delat. Treba je razmisliti.  
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PRILOGA 7: VPRAŠANJA ZA INTERVJU  

1) Kako prepoznavate nasilje? 

- Kaj za vas predstavlja nasilno vedenje oziroma kdaj odreagirate? 

- Katere vrste nasilja največkrat zaznate? Kako se kažejo? 

- Kje in kdaj je to najbolj prisotno (odmori, kosilo, garderoba, po šoli …)? 

 

2) Kako obravnavate pojav nasilja? 

- Kako reagirate pri pojavih nasilja?  

- Ali težave rešujete zgolj na ravni razreda ali vključujete tudi druge delavce šole (druge 

učitelje, svetovalno službo, psihologa)? 

- Kdaj vključujete ostale in v kakšnem vrstnem redu? 

- Ali imate izkušnje z vključevanjem zunanjih organizacij (center za socialno delo, 

policija itd.) ? 

- V katerih primerih oz. kdaj in zakaj se odločite za vključevanje zunanjih institucij? 

 

3) Kako preprečujete nasilje? 

- Kako ga preprečujete na ravni razreda, oddelka in šole?  

- Kako nasilje preprečujete preventivno, kako kurativno? 

 

4) Kako si pri preprečevanju in zmanjševanju nasilja pomagajo z vzgojnim 

načrtom šole? 

- Ali ste (že kdaj) sodelovali pri snovanju vzgojnega načrta? 

- Ali menite, da ste z vzgojnim načrtom šole dobro seznanjeni?  

- Ali se vam zdi vzgojni načrt koristen šolski dokument? 

- Ali menite, da ima vzgojni načrt na vaši šoli pomembno vlogo? 

- Kako si z njim pomagate vi? 

 

5) Katere dejavnosti iz vzgojnega načrta se učiteljem zdijo najbolj učinkovite za 

preprečevanje in zmanjševanje nasilja? 

- Si z vzgojnem načrtom kdaj pomagate pri preventivnem in kurativnem preprečevanju 

in zmanjševanju nasilja? 

- Se vam zdi, da se elementi vzgojnega načrta vezani na preprečevanje in zmanjševanje 

nasilja povezujejo s konkretnimi predlogi za to (preventivne in kurativne dejavnosti)? 

- Ali bi pri vzgojnem načrtu karkoli spremenili? Kaj? 
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