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POVZETEK  

Nasilje je vedenje, s katerim želimo nekomu primarno škoditi, ga užaliti oz. 

poškodovati. Verbalno nasilje je ena izmed oblik nasilja, ki velja za najširšo in hkrati 

najpogostejšo obliko nasilja. Verbalno nasilje je zelo pogosto medvrstniško nasilje. 

Pri pojavu katere koli oblike nasilja imajo pomembno vlogo strokovni delavci, ki 

morajo imeti pri svojem delu ničelno toleranco do nasilja. Predvsem dolgotrajno 

nasilje negativno vpliva na zdrav razvoj otroka, saj so posledice vidne na različnih 

področjih. V teoretičnem delu sem najprej opredelil nasilje in terminologijo, ki se 

navezuje na nasilje. Sledijo vrste nasilja ter strukturno oz. sistemsko nasilje in 

institucionalno nasilje, kar je za večino še ne poznano. Osrednja tema diplomskega 

dela je verbalno nasilje, pri katerem sem se osredinil na oblike in posledice, ki se 

kažejo pri žrtvah. Predstavil sem tudi nasilje, ki se izvaja nad otroki s posebnimi 

potrebami. Obsežna tema je nasilje v šoli, pri katerem sem raziskoval medvrstniško 

nasilje oz. bullying, globinski pogled na nasilje v šoli ter vlogo strokovnih delavcev. 

Kot dober primer prakse sem navedel vrstniško mediacijo. V diplomskem delu so 

predstavljeni izsledki najnovejših raziskav ter domača in tuja zakonodaja za 

preprečevanje nasilja. Diplomsko delo sestavlja tudi empirični del, v kateri je 

sodelovalo 624 strokovnih delavcev iz vse Slovenije. S spletno anketo sem skušal 

raziskati verbalno nasilje v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah ter mnenje strokovnih 

delavcev o omenjeni obliki nasilja. Rezultati so pokazali, da je verbalno nasilje zelo 

pogosto, saj ga otroci večkrat uporabljajo, bistveno pa je to, da ima večina 

anketiranih strokovnih delavcev do kakršnega koli nasilja ničelno toleranco. Ti se 

počutijo kot kompetentne osebe za odkrivanje nasilja ter otroke večkrat preusmerijo v 

druge permisivne oblike, za dosego lastnih ciljev.    

Ključne besede: verbalno nasilje, vrtec, šola, otrok, učenec 

  



 
 

ABSTRACT  

Violence is a behavior with which we want to primarily harm, insult and hurt 

someone. Verbal abuse is a form of violence that is considered to be the largest and 

at the same time the most common form of violence, which is very often used among 

adolescents. When violence appears, some experts play a very important role, in 

which they must have zero tolerance for violence in their work. Prolonged violence in 

particular has a negative impact on a child's healthy development, as the 

consequences are visible in various areas. In the theoretical part, I first defined abuse 

and terminology related to violence. This is followed by types of violence, structural or 

systemic abuse, and institutional abuse, which is not very known to most of the 

people. The main theme of the thesis is verbal abuse, in which I focused on the forms 

and consequences that appear in the victims. I also presented the violence 

committed against children with special needs. An important part of my researching 

work includes school violence, where I researched peer abuse and took a deeper 

look at school violence and the role of professionals. As a good example of practice, I 

have included peer mediation, which I think can be very good in many cases. The 

thesis also involves the results of the latest research, domestic and foreign legislation 

for the prevention of violence. It also consists of an empirical part, in which 624 

Slovenian experts are involved. With an online survey, I tried to research verbal 

violence in Slovenian kindergartens and primary schools, as well as the opinion of 

experts on this form of violence. The results showed that verbal abuse is very 

common because children use it several times. What has proven to be very positive 

is that all the participating experts have zero tolerance for any kind of violence. They 

feel competent to recognize different forms of violence and know how to redirect 

children to other permissive forms to achieve their own goals.  

Key words: verbal abuse, kindergarden, school, child, student  
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UVOD  

Nasilje je vedenje s silo, s katerim želimo nekaj doseči in pri tem prizadeti drugega. 

Slovenski slovar knjižnega jezika (2014) nasilje opredeljuje kot »dejaven odnos do 

koga, značilen po uporabi sile, pritiska«. Povzročitelji nasilja imajo največkrat 

zavedanje o morali, vendar niso empatični in nimajo t. i. moralne senzibilnosti, kar 

posledično pripelje do nesprejemljivega in škodoželjnega vedenja (Bilić, 2013).  

Vršilec nasilja krši človekove pravice in človekove osebne meje, pri čemer večkrat na 

žrtvi pušča posledice, ki so vidne na različnih področjih. Potrebno je razlikovati med 

konfliktom in verbalnim nasiljem, pri katerem vršilec teži k škodovanju, poniževanju in 

prestrašitvi žrtve (Društvo za nenasilno komunikacijo, b. d.).  

Anderson (2018) verbalno nasilje označuje kot eno izmed oblik nasilja, ki je pred 

okoljem največkrat prikrito. Največkrat ne pušča vidnih posledic, zato žrtve v veliko 

primerih z občutkom krivde trpijo v osamljenosti in tišini.   

Unesco (2019) je izdal poročilo, ki potrjuje, da sta nasilje po svetu in nasilje v šolah 

še vedno največji problem. Raziskava je pokazala, da v nasilju, ki se izvaja v šoli, ni 

bistvenih razlik glede pogostosti pojavljanja. Bistvena razlika se pojavi v vrsti nasilja 

glede na spol, in sicer je med dečki najpogosteje izvajano fizično nasilje, med 

deklicami pa psihično nasilje.  

Ob pojavu kakršnega koli nasilja je pomembna vloga vzgojitelja, učitelja in jezikovnih 

svetovalcev, ki se zavedajo pomena omogočanja enakih zmožnosti v oddelku, ki jih 

lahko zagotovijo le z upoštevanjem načel multikulturalizma, individualnih razlik in 

omogočanje optimalnega razvoja otroka (Skubic, 2018).  

M. Kukovec (2019) navaja vrstniško mediacijo kot metodo za reševanje sporov. 

Vrstniška mediacija je ena izmed vrst mediacij, ki se jo za učence izvaja na osnovnih 

in srednjih šolah. Omenjeno mediacijo vodijo učenci vami, saj skušajo tako skupaj 

rešiti spor med sovrstniki. Danes je ta v šolah opredeljena kot preventivna in 

proaktivna vzgojna metoda, ki stremi k večji poštenosti in višji moralni načelnosti v 

šolskem prostoru.  
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I. TEORETIČNI DEL 

1 NASILJE  

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) nasilje opredeli kot »dejaven odnos do 

koga, značilen po uporabi sile, pritiska«. Kazenski zakonik (2008) označi nasilje kot 

vse »tisto, kar želimo doseči na silo, z namenom, da drugega prizadenemo«. 

Omenjeni zakonik za nasilje uporablja tudi sinonim nasilništvo, ki je opisan v 296. 

členu: »Kdor z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali ponižujoče 

kaznuje, ga s silo ali grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja ali 

mu jemlje svobodo gibanja, ga prisiljuje k delu ali opuščanju dela ali ga kako drugače 

z nasilnim omejevanjem njegovih enakih pravic spravlja v podrejen položaj.«   

Društvo za nenasilno komunikacijo (b. d.) nasilje opredeli kot »kršenje človeških 

pravic in človekovih osebnih mej«. Pri tem je pomembno zavedanje, da se naše 

pravice in meje končajo tam, kjer se začnejo pravice in meje druge osebe. S 

kršenjem teh pravic in mej vršilec nasilja posega v integriteto žrtve, kar največkrat 

pušča posledice, ki se kažejo na različnih področjih. Pri nasilju gre vedno za zlorabo 

osebne moči, saj skuša vršilec nad žrtvijo prevladati, zato ne smemo nasilja enačiti s 

konfliktom. Do nesporazuma pride tedaj, ko imata najmanj dve osebi različna mnenja 

oz. želje, a jih želita s pogovorom uskladiti. Za razliko od konflikta vršilec nasilja teži k 

temu, da žrtvi škoduje, jo prestraši, ponižuje itn. in s tem uveljavlja svoja prepričanja 

in stališča. 

1.1 NASILJE IN TERMINOLOGIJA  

Pri poimenovanju subjektov, ki so povezani z nasiljem, ni poenotene terminologije. 

Čeprav se na videz zdi, da gre le za različne forme oz. izražanja, je ta različnost 

terminov zelo pomembna, saj je znotraj vsakega termina pomembna vsebina, ki 

definira določeno vrsto in obliko nasilja, nasilnega vedenja itn. (Aničić in Lešnik 

Mugnaioni, 2002).   

V nadaljevanju sledijo kratke obrazložitve najpogostejših izrazov, ki so kakorkoli 

povezani z nasiljem. Izrazi so zapisani v ednini moškega spola. 

Nasilnež označuje osebnost povzročitelja nekega nasilja. Termin predpostavlja, da je 

lastnost posamezniku vrojena. Omenjeni izraz vršilcu nasilja pripisuje nasilniško 
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vlogo ter simbolno daje možnost za spremembo in učenje nenasilnega izražanja 

(Lešnik Mugnaioni idr., 2009). 

Storilec je izraz, s katero označujemo osebo, ki je storila neko kaznivo dejanje oz. je 

osumljena kaznivega dejanja. Omenjen izraz uporablja Zakon o kazenskem postopku 

(1995). Z uporabo izraza storilec se izključuje pojmovanje vseh povzročiteljev nasilja, 

ki izvedejo neko obliko nasilja, ki ni kaznivo dejanje (Lešnik Mugnaioni idr., 2009).   

Povzročitelj je izraz, ki se uporablja za osebo, ki izvaja nasilno vedenje in ima do 

žrtve nevtralen odnos. Simbolno izraz ponuja možnost, da povzročitelj nasilno 

vedenje spremeni oz. se sam osebnostno izboljša, zato njegovi osebnosti še vedno 

izkazujemo spoštovanje. Izraz povezuje dve lastnosti, in sicer striktnost in odločno 

zahtevanje odgovornosti za izvršilno nasilno dejanje (Lešnik Mugnaioni idr., 2009).  

Žrtev je izraz, s katerim najpogosteje označujemo osebo, ki je doživela oz. še vedno 

doživlja nasilje. Čeprav je omenjeni termin najpogosteje izražen, ga v zadnjih letih 

skuša strokovna javnost (predvsem nevladna javnost) označiti kot izraz, ki omejuje 

pomen in je hkrati neustrezen. Omenjeni termin opisuje osebo, ki je v pasivni vlogi, 

trpi in se sama ne more braniti. V resnici pa oseba zaradi kontinuiranega trpljenja 

nasilja postane zelo močna osebnost, saj mora razviti iznajdljivost pri izbiranju 

različnih strategij preživetja. Še posebej morajo izjemno moč razviti osebe v 

družinskem nasilju, spolno zlorabljene osebe itn. (Lešnik Mugnaioni idr., 2009). 

Opazovalec je oseba, ki je videl oz. opazoval nasilno dejanje. Pojavlja se tudi izraz 

priča, ki ga ne smemo enačiti z opazovalcem, saj je ta termin namenjen za kazniva 

dejanja, saj priča prisostvuje kazenskemu dejanju in lahko ta neposredno zagovarja 

videno. Termin opazovalec označuje osebo, ki je nevtralna in v pasivni vlogi, zato 

skušajo predvsem v šolah pasivne opazovalce spremeniti v aktivne subjekte, ki bi 

pomagali žrtvi in poročali o nasilju (Lešnik Mugnaioni idr., 2009). 

1.2 EMPATIJA IN MORALNA (NE)SPREJETOST NASILJA   

Pettersen (2011) navaja, da pojav nasilja, še zlasti dolgotrajnega, negativno vpliva na 

otrokov zdrav razvoj. Ne glede na vrsto je vsako nasilje moralno sporno, prav tako pa 

tudi krši konvencijo o pravicah otrok. Avtor tudi trdi, da bi se morali ljudje bolj 

posvečati etiki in njenim tradicionalnim teorijam, ki izhajajo iz racionalnega pristopa. 
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Etika se tudi skuša osrediniti na nasprotujoče si vrline nasilja, in sicer na pomoč 

sočloveku, empatijo, občutljivost, dobre medsebojne odnose …  

Povzročitelji nasilja imajo večkrat zavedanje o morali, vendar pri tem niso empatični 

in nimajo t. i. moralne senzibilnosti, kar se posledično izkaže ob nesprejemljivem 

vedenju do vrstnikov. Prav zaradi pomanjkanja empatije, ki jo socialno okolje in 

družba zahtevata, se problematični posamezniki začnejo zatekati k nasilju kot 

obrambi ob nerazumevanju okolice, zato ti ljudje potrebujejo oporo in skrb drugih, 

zlasti problematični otroci potrebujejo podporo staršev oz. odraslih ljudi (Bilić, 2013).  

Žrtve kakršnega koli nasilja imajo podobne posledice, ki se kažejo kot čustvene, 

telesne in socialne posledice (Bilić idr. 2012).  

Nasilje se med vrstniki največkrat pojavi v institucijah (vrtci, šole, dijaški domovi, 

verske oz. skupne ustanove itn.). Zavedati se moramo, da so vršilci nasilja največkrat 

tudi sami deležni nasilja ali zanemarjanja, zato se tudi sami zatečejo k izvajanju 

nasilja nad drugimi, s čimer nezavedno izražajo svojo nemoč (Aničić idr., 2017).    

 

2 VRSTE NASILJA   

Poznamo različne vrste nasilja, delimo ga na: fizično nasilje, psihično nasilje, spolno 

nasilje, ekonomsko nasilje, zanemarjanje, neodgovorno ravnanje in izkoriščanje. Vse 

naštete vrste nasilja največkrat pri otroku negativno vplivajo na telesni, psihični, 

čustveni in kognitivni razvoj. Prav tako negativno vplivajo na otrokovo samopodobo, 

otrokovo oblikovanje identitete ter na vzpostavljanje in ohranjanje odnosov z drugimi 

ljudmi (Aničić idr., 2017).   

S. Pečjak (2014) fizično nasilje imenuje tudi direktno nasilje oz. agresija, v katero je 

vključeno prerivanje, brcanje, pretepi itn. Pri fizičnem nasilju gre torej za uporabo 

telesne sile ali zgolj za grožnje, ki nakazujejo na kakršno koli fizično nasilje.   

Verbalno nasilje je ena izmed oblik psihičnega nasilja. Veliko avtorjev verbalno 

nasilje opredeljuje kot samostojno obliko nasilja, saj je najširša in najpogostejša 

pojavna oblika nasilja, ki jo uporabljajo tako fantje kot dekleta. Pri dekletih se 

omenjeno nasilje najpogosteje spremeni v psihično nasilje, pri fantih pa se največkrat 

stopnjuje do fizičnega nasilja (Pečjak, 2014).   



5 
 

Psihično nasilje je napad posameznikove notranjosti, pri katerem ima povzročitelj 

nasilja cilj, škodovati žrtvi brez vidnih znakov. Žrtve zato postanejo brez samozavesti 

in se največkrat odmaknejo v samoto. Žrtve psihičnega nasilja pogosto tudi same 

prenašajo psihično nasilje na šibkejše posameznike, kar jim začasno prinese 

sprostitev oz. občutek neke moči (Psihično nasilje, 2017).   

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008) označuje: »Spolno nasilje so ravnanja 

s spolno vsebino, v katera žrtev ne privoli, je vanje prisiljena ali zaradi svoje stopnje 

razvoja ne razume njihovega pomena, grožnje z uporabo spolnega nasilja ter javna 

objava spolnih vsebin o žrtvi.«  

Ekonomsko nasilje je opredeljeno tudi kot izsiljevanje, pri katerem gre za zahtevanje 

materialnih dobrih, ki so lahko v obliki denarja ali druge lastnine. V šolskem okolju se 

kot izsiljevanje označuje zahtevanje vrstnikov za pomoč pri pisnem ocenjevanju, 

pisanje domačih nalog itn.  

J. Lepičnik Vodopivec in M. Hmelak (2016) delita nasilje na: prostor, v katerem se 

določeno nasilje izvaja (npr. družina, vrtec, šola …), glede na žrtve in vršilce nasilja, 

kar je zelo pomembno za določitev vrste nasilja (npr. nasilje med vrstniki oz. 

»bullying«, nasilje odrasle osebe nad otrokom in obratno itn.), in glede na obliko, za 

katero navajata: fizično, psihično, ekonomsko in spolno nasilje ter zanemarjanje 

otrok. Avtorici uvrščata verbalno nasilje v  eno od podoblik psihičnega nasilja.  

2.1 STRUKTURNO ALI SISTEMSKO NASILJE  

Strukturno ali sistemsko nasilje se pojavi v večini primerov zaradi določenih 

predsodkov in stereotipov, ki so značilni za določeno okolje, v katerem se 

posameznik nahaja. Strukturno nasilje je prav zaradi »statičnega, tihega in 

nevidnega« delovanja samoumevno, saj se večina ljudi sploh ne zaveda, da gre za t. 

i. nevidne mehanizme prisiljevanja, reproduciranja ter discipliniranja odnosov v 

družbi.  

Sistemsko nasilje tako sploh ne potrebuje vidnega in represivnega nasilja, saj s svojo 

»tiho« močjo vpliva na celotno družbo, ta pa posledično diskriminira ljudi iz 

marginalnih skupnosti. Z omenjenim nasiljem se poleg diskriminacije razvije tudi 

sovražni govor, katerega namen je ponižati določeno osebo oz. skupino (Lešnik 

Mugnaioni idr., 2009).  
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Žižek (2007) sistemsko oz. strukturno nasilje deli na objektivno in subjektivno nasilje, 

ki delujeta skladno. Objektivno nasilje deluje nevidno, subjektivno nasilje pa se izraža 

kot »eksces« in je zato vidno dejanje. Objektivno nasilje je hkrati simbolno nasilje, saj 

se izraža v institucijah in na vrhu družbene lestvice, v katero spada tudi politika.   

2.2 INSTITUCIONALNO NASILJE  

Institucionalno nasilje je nasilje znotraj institucije, ki od posameznika zahteva 

določeno vedenje. Institucionalno nasilje usmerja družbo k ideološkemu sistemu ter 

tako zavedno, vendar neopazno omejuje družbo. Vse institucije, ki so pomembne za 

družbo, so nasilne, saj vanje štejemo tudi delovanje »dobrega nasilja«, ki od 

posameznika zahteva določeno vedenje in ga hkrati to vedenje tudi uči.  

Institucionalno učenje se najprej pojavi v družini, nadaljuje v vzgojno-izobraževalnih 

institucijah itn. Omenjeno nasilje srečamo tudi v zdravstvenih, popravljalnih in 

prevzgajalnih institucijah, ki zavedno legalno omejujejo svobodo posameznika 

(Lešnik Mugnaioni idr., 2009).  

 

3 VERBALNO NASILJE   

Verbalno nasilje je ena izmed oblik nasilja, ki je pred okoljem, v katerem se žrtev 

nasilja nahaja, največkrat prikrito. Verbalno nasilje v večini primerov ne pušča vidnih 

posledic, prav tako pa se žrtev z omenjenim nasiljem srečuje največkrat v 

zasebnosti. Prav zato žrtve po navadi trpijo v osamljenosti, tišini in občutku krivice 

(Anderson, 2018).    

V predšolskem kot tudi osnovnošolskem obdobju je otrok zelo ranljiv, zato je 

pomembno, da so v njem postavljeni temelji za kompleksne življenjske strukture, ki 

jih bo otrok uporabljal celotno življenje. Prav zaradi tega ima ključen pomen zgodnje 

odkrivanje in preprečitev verbalnega nasilja (Carey, b. d.).   

3.1 OBLIKE VERBALNEGA NASILJA 

Verbalno nasilje se deli na pet različnih vrst nasilja: kričanje, vzdevki, posmehovanje, 

žaljivke in grožnje. Omenjene oblike se glede na »njihovo moč« razlikujejo. Vzdevki 

se največkrat pojavijo tako med otroki kot tudi v odraslem svetu, v zasebnem in 

javnem življenju. Ti so večkrat neškodljivi, lahko pa so postavljeni in izrečeni, da bi pri 
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žrtvi sprožili nelagodje in sramoto. Zelo pogosto je tudi kričanje, za katero je značilen 

povišan ton glasu. Pri kričanju posameznika pogosto spremlja tudi občutek jeze 

zaradi nekega neodobravanja. V šolah je tudi zelo pogosto posmehovanje med 

vrstniki. Pri tem gre za skupinsko izpostavljanje posameznikove osebnosti oz. 

njegovega vedenja. Na žrtev omenjene oblike verbalnega nasilja lahko 

posmehovanje vpliva zelo negativno, še zlasti v obdobju pubertete. Če je 

posmehovanje zelo intenzivno in dolgotrajno, ima lahko žrtev posledice še vrsto let. 

Ena izmed oblik verbalnega nasilja so tudi žaljivke, ki temeljijo predvsem na 

slabšalnem ocenjevanju oz. dodeljevanju neke lastnosti osebi. Žaljivke se predvsem 

v predšolskem obdobju in v času šolanja izrekajo glede vizualnega izgleda 

posameznika oz. žrtve. Od naštetih oblik verbalnega nasilja imajo največjo težo 

grožnje, ki jih storilec poda prikrito ali neposredno. V grožnjah storilec vedno omenja 

dejanje, ki ga skuša oz. namerava žrtvi storiti (Munc, 2010).   

Podrobneje verbalno nasilje razdeli Evans. Verbalno nasilje razdeli na petnajst oblik, 

in sicer na: prikrivanje, verbalno zlorabo, verbalno nasilje znotraj šale, trivializiranje, 

presojanje in kritiziranje, blokiranje in preusmerjanje, klicanje imena, podcenjevanje, 

izločevanje, obtoževanje in pripisovanje krivde, spodkopavanje, pozabljanje, 

ukazovanje, zanikanje, zahtevanje, zmerjanje in grožnje (Evans, 1993, v Skubic, 

2018). 

3.2 POSLEDICE VERBALNEGA NASILJA  

O. Bezenšek Lalić (2009) navaja, da so starost in značaj otroka, vrsta nasilja, 

katerega je otrok deležen, trajanje trpljenja in strahu, odnos vpletenih oseb, nudenje 

pomoči žrtvi itn. pomembni elementi, ki primarno določajo posledice nasilja, ki jih 

otrok doživlja in se z njimi sooča.  

Predšolski otroci različno reagirajo na kakršno koli nasilje oz. zlorabo. Dečki, stari 4 

do 5 let, največkrat reagirajo z agresivnim vedenjem, znaki jeze in verbalnim 

nasiljem. Enako stare deklice se po navadi odmaknejo od vrstnikov in imajo t. i. 

somatske simptome, ki se kažejo v različnih oblikah glavobola in bolečin v trebuhu, 

kar lahko pripelje tudi do depresije (Dehon idr., 2010, v Skubic, 2018). 

Posledice verbalnega nasilja se lahko kažejo tudi v t. i. strahospoštovanju, pa čeprav 

se otrok z določeno stvarjo ne strinja. Pri tem lahko otrok začne gojiti negativna 
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čustva do staršev, ki se kažejo v obliki sovraštva, kar lahko odnos in samo vedenje 

otroka bistveno poslabša (Hrovat Kuhar, 2017).   

K. Ančić idr. (2017) navajajo, da so posledice verbalnega nasilja poleg vedenja 

opazne tudi na socialnem področju: agresivnost, sesanje prstov kljub večji starosti, 

za katero je kompleks značilen, grizenje nohtov in ustnic, izogibanje stikov z ljudmi, 

kršenje pravil, strah pred ljudmi, samopoškodbe … 

 

4 NAJNOVEJŠI IZSLEDKI TUJIH RAZISKAV NASILJA 

Unesco (2019) je izdal poročilo, ki potrjuje, da je nasilje po svetu in nasilje, ki se 

pojavlja v šolah še vedno največji problem. Na svetovnem srečanju v Londonu, ki 

velja za največje srečanje ministrov za izobraževanje po vsem svetu, je Unesco izdal 

publikacijo The Behind the numbers: Ending school violence and bullying. Publikacija 

dokazuje, da so nekatere države začele z ukrepanjem za zmanjšanje oz. odpravo 

nasilja, vendar v večini držav še vedno ostaja velik problem.   

Omenjena publikacija predstavlja najnovejše raziskave o nasilju ter pojav 

posameznih vrst nasilja glede na določeno regionalnost. V raziskavi je sodelovalo 

144 držav, v katerih se je izkazalo, da so v zadnjem mesecu vrstniki ustrahovali 32 % 

šolarjev. Raziskava je pokazala, da je fizično nasilje še vedno najpogostejša vrsta 

nasilja, z izjemo Severne Amerike in Evrope, kjer prevladuje psihično nasilje. V 

mnogih regijah se je izkazalo, da je spolno nasilje drugo najpogostejše nasilje.  

Glede na spol podatki v raziskavi potrjujejo, da pri nasilju, ki se dogaja znotraj šole, ni 

bistvenih razlik glede na pogostost pojavljanja nasilja. Bistvena razlika pa je v vrsti 

nasilja, saj je pri dečkih najpogostejša vrsta fizično nasilje, pri deklicah pa psihično 

nasilje. Izkazalo se je, da se tudi med učenci občutno stopnjuje oz. povečuje nasilje 

in ustrahovanje na spletu in mobilnih telefonih. Vzrok za določeno nasilje je pogosto 

izsiljevanje, telesni videz, rasa in narodnost posameznika. Nasilje negativno vpliva na 

duševno zdravje, splošno kakovost življenja ter dosežke žrtev nasilja. Z raziskavo so 

ugotovili, da imajo otroci, ki so bili žrtve nasilja, v šoli kar trikrat večjo verjetnost, da 

se bodo počutili kot t. i. zunanji sodelavci in ne osebe, ki so del skupnosti v šoli. 
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Omenjene osebe imajo pogosto tudi slabše izobraževalne rezultate kot vrstniki ter po 

končani srednješolski izobrazbi pogosto končajo s formalnim izobraževanjem.   

Države, ki imajo t. i. uspešne dejavnike za zmanjševanje nasilja v šoli (zaveza za 

spodbujanje varnega in pozitivnega šolskega ozračja in učnega okolja, učinkoviti 

sistemi za poročanje in spremljanje nasilja v šoli, programi in intervencije, 

usposabljanje in podpora učiteljem itn.), so nasilje in ustrahovanje zmanjšale v skoraj 

polovici od preučenih držav (71 od 144 preučenih držav). Unesco (2019) je tako 

ugotovil, da so na podlagi političnega vodstva in usposabljanja, sodelovanja in 

poročanja omejili in zmanjšali nasilje v šolskem prostoru. 

Thomason (2018) navaja, da fizične in spolne zlorabe puščajo na žrtvi najbolj vidne 

(telesne) posledice, zato se ob pojavu teh vrst nasilja najbolj poroča in žrtvam nudi 

najhitrejšo pomoč in oporo. Večina študij je tudi osredinjena na fizične in spolne 

zlorabe, pri tem pa nekako posvečajo premajhen pomen čustvenemu in 

psihosocialnemu stanju otroka, pri katerem se pojavljajo tudi druge vrste nasilja, še 

posebej verbalno nasilje. Avtor domneva, da lahko verbalno nasilje, ki je t. i. 

predhodna faza fizičnega nasilja, povzroča večje težave v obliki depresije kot pa 

sama fizična zloraba. Na splošno kakršno koli nasilje pušča na otroku globoke 

učinke, ki zavirajo normalen celostni razvoj otroka. Raziskave so pokazale, da imajo 

žrtve, ki so bile fizično ali spolno zlorabljene, najpogosteje posledice, ki se kažejo v 

oblikah anksioznosti, akutnih stresnih reakcij, afektivnih motenj, osebnostnih motenj 

ter duševnih in vedenjih motenj. Poleg naštetih posledic, ki vplivajo na žrtve nasilja, 

so pogoste posledice tudi depresija, motnje v prehranjevanju in sindrom 

razdražljivega črevesja, debelost, zasvojenost, pojav disocializacije in somatizacije, 

kronične bolečine, problematična nosečnost ter v najhujših primerih tudi poskusi 

samomorov. Pri verbalnem nasilju je težje oceniti učinek in posledice kot pa pri 

fizičnem nasilju. Avtor navaja, da je verbalna zloraba del psihološke zlorabe, kar 

nekateri navajajo kot čustveno zlorabo zaradi negativnega vpliva na počutje in razvoj 

posameznika.  

Odnos med otrokom in starši je zelo pomemben, saj ti močno vplivajo na otrokov 

razvoj jaza in navezanosti. Večkrat se zgodi, da so otroci čustveno in socialno 

prizadeti, pa čeprav nimajo biološkega vzroka, ki bi deloval kot posledica nekega 

neugodja, s katerim bi se srečali v vrtcu, doma ali v šoli. Pomembno je, da otrok 
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svojo stisko zaupa staršem in sprejme kritike, celo ostre besede staršev, in pri tem pa 

verjame, da mu starši želijo pomagati. Raziskave so pokazale, da verbalna zloraba 

med očetom in otrokom nosi večje negativne posledice kot pa v primerjavi z materjo. 

Verbalna agresija očeta je bolj povezana z disociacijami odraslih ter s psihiatričnimi 

simptomi kot pa verbalna agresija matere, zato avtor meni, da je očetova uporaba 

verbalne agresije bolj škodljiva kot pa materina. Prav tako raziskave kažejo, da otroci 

večkrat poročajo o verbalni agresiji očetov kot pa o verbalni agresiji mater 

(Thomason, 2018).   

 

5 NASILJE IN OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI  

Za populacijo otrok s posebnimi potrebami poznamo več izrazov, in sicer: duševna 

oz. mentalna prizadetost, mentalna subnormalnost, otroci z motnjami v duševnem 

razvoju itn., vendar je najbolj uveljavljen izraz otroci s posebnimi potrebami. Veliko 

ljudi zmotno misli, da so otroci s posebnimi potrebami duševno prizadeti, kar bi 

pomenilo, da imajo nižje intelektualne sposobnosti. V omenjeno skupino spadajo tudi 

otroci s povprečno in z nadpovprečno razvitimi intelektualnimi sposobnostmi, vendar 

imajo zaradi določene razvojne prizadetosti specifično motnjo na enem področju, ki 

se lahko kaže na storilnostnih področjih, kombiniranih področjih ali se celo pojavi na 

več različnih področjih hkrati (Aničić idr., 2002).   

Otroci s posebnimi potrebami niso zgolj žrtve verbalnega nasilja in so v veliko 

primerih tudi povzročitelji nasilja. Omenjeni otroci se k verbalnemu nasilju zatekajo, 

da bi pridobili želeno pozornost ljudi iz okolice. Takšni otroci ne postanejo nasilni 

zgolj zaradi uveljavitve svojih želja, temveč zaradi občutka varnosti, ki jim ga 

nesprejemljivo vedenje začasno ponuja. Ker nasilje pomeni občutek nemoči in 

nesposobnosti za reševanje problemov, omenjeni otroci z nasiljem poskušajo 

pregnati in premagati občutek nemoči, ranljivosti, ponižanja, osramotitve itn. (Aničić 

idr., 2002).  

Zelo pomembno je, da so otroci s posebnimi potrebami vključeni v širše socialno 

okolje, ki nanje največkrat deluje spodbudno. V nekaterih primerih pa se tudi zgodi, 

da socialna vključenost na omenjene otroke deluje negativno, saj pri tem postanejo 

introvertirani, apatični, pojavi se strah pred neuspehom, imajo nizko raven inspiracije 
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itn. Vse to je odvisno od otrokovih primanjkljajev, kar posledično lahko povežemo v 

nasiljem, ki se odvija med vrstniki (Aničić idr., 2002).    

 

6 NASILJE V ŠOLI  

Šola je osrednja vzgojno-izobraževalna institucija, ki je zelo storilnostno naravnana. 

Učni načrt teži k vsesplošni povprečnosti, zato je večinoma od učiteljev odvisno, na 

kakšen način upoštevajo specifične individualne potrebe učencev. Prav zaradi 

prilagoditev, ki jih omenjeni otroci potrebujejo, so večkrat tarča medvrstniškega 

nasilja. K. Aničić idr. (2002) navajajo: »Vrstniško nasilje je namerna, ponavljajoča se 

uporaba fizičnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja povzročitelja nad drugim 

otrokom ali mladim, podobne ali enake starosti.«  

Vrstniško nasilje se lahko večkrat pojavlja, lahko pa je tudi enkraten dogodek. Kot 

enkraten dogodek se pojavi, če je prisotna očitna razlika v telesni ali psihični moči 

med žrtvijo in povzročiteljem, ki nista v prijateljskem odnosu. Vedeti moramo, da vsak 

pretep med vrstniki ni vrstniško nasilje, saj je namen tega, da povzročitelj žrtev 

prestraši in prizadene, pri tem pa povzročitelj poveča svoj občutek moči (Aničić idr., 

2002).   

D. Lešnik Mugnaioni idr. (2009) menijo, da je nasilje v šoli bodisi posredno ali prikrito 

nasilje in neposredno ali odkrito nasilje. Vsakršno nasilje je v vzgojno-izobraževalnih 

institucijah prepovedano, vendar je vseeno prisotno. Na podlagi grozot iz zgodovine, 

predvsem holokavsta med drugo svetovno vojno, so nastali mednarodnopravni 

dokumenti, da bi zaščitili človekove pravice. Temeljni dokumenti, ki varujejo in se 

zavzemajo za človekove pravice, so: Splošna deklaracija o človekovih pravicah 

(1948), Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (1966), 

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (1966) ter Konvencija OZN o 

otrokovih pravicah (1989).  

6.1 MEDVRSTNIŠKO NASILJE ALI »BULLYING«   

Nasilje med mladimi so začeli preučevati v Skandinaviji, Angliji in na Japonskem 

zaradi vse več incidentov medvrstniškega nasilja, ki so se končali s samomori otrok. 

Za omenjeno obliko nasilja je najbolj specifičen in pogosto uporabljen angleški izraz 
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»bullying«. V Sloveniji nimamo poenotenega prevoda besede, vendar lahko 

največkrat zasledimo besedi ustrahovanje in trpinčenje (Pušnik, 1999).  

Nasilje v šolah ni nov pojav, vendar se je ta v javno zavest močneje vtisnil v zadnjih 

letih predvsem zaradi množičnega poročanja o medvrstniškem nasilju, povezanem s 

samomori mladostnikov znotraj in izven Evrope. Nasilje in trendi nasilja se od države 

do države razlikujejo, vendar raziskovalci enotno trdijo, da vse šole postajajo vedno 

bolj mikrokozmos širšega družbenega okolja, kar pomeni, da ima okolje, v katerem 

se šola nahaja, prevelik vpliv. Prav tako pa tudi nekdanji tradicionalni dejavniki, kot so 

odnosi in pravila med učenci za preprečevanje nasilja, nimajo več temeljne vloge 

(Titley, 2005).  

K. Posnic in K. Košir (2016) navajata, da je pri medvrstniškem nasilju pomembno 

preučiti, kakšno nasilje se izvaja najpogosteje med vrstniki. Najprej so bile raziskave 

osredinjene na t. i. odkrite oblike nasilja, kar v največji meri predstavlja fizično nasilje. 

V nadaljevanju so raziskovalci odkrili še verbalno nasilje, pri katerem so vključena 

različna vedenja, usmerjena k škodovanju: obrekovanje, zanemarjanje, izzivanje, 

žalitve itn. Poleg verbalnega nasilja so odkrili tudi odnosno nasilje, za katerega je 

značilno, da vršilec nasilja žrtev prikrito ustrahuje, z njo manipulira in se z njo subtilno 

vede. Prav zaradi omenjenih značilnosti je odnosno nasilje v medvrstniškem nasilju 

večkrat spregledano in pogosto ustrezno nekaznovano. 

Rezultati dosedanjih raziskav so pokazali, da učenci zaznavajo veliko več nasilja kot 

učitelji. Ti večkrat posredujejo ob pojavu fizičnega nasilja. Na podlagi raziskav učenci 

menijo, da učitelji redkeje posredujejo ob pojavu medvrstniškega nasilja. Od oblike 

nasilja je odvisna tudi empatija učitelja do žrtve. Izsledki raziskav so pokazali, da 

učitelji izkažejo več empatije žrtvam verbalnega in fizičnega nasilja kot pa žrtvam 

odnosnega nasilja. Do takšnih razlik pride zaradi pogostosti pojavljanja določene 

oblike nasilja. Do razlik pride tudi, ker učitelji pogosto sploh ne prepoznajo 

verbalnega in odnosnega nasilja kot ene izmed vrst medvrstniškega nasilja. Učitelji 

največkrat zmotno označijo že vsak fizični konflikt za medvrstniško nasilje, s tem pa 

zanemarijo socialno in čustveno škodo, ki jo povzroča odnosno nasilje (Posnic in 

Košir, 2016).  

V medvrstniško nasilje je vključenih več fantov, zato se pogosteje tudi znajdejo v 

vseh vlogah – žrtve, opazovalci in povzročitelji nasilja. Prve razlike med spoloma se 
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pokažejo v predšolskem obdobju, v katerem dečki večkrat uporabijo fizično nasilje, 

deklice pa verbalno in odnosno nasilje. Raziskave so potrdile, da je moški spol 

pogosteje usmerjen k fizičnemu nasilju najverjetneje zaradi procesa socializacije. Pri 

moškem spolu tako ostaja relativno enako število nasilnih oseb, pri ženskah pa se 

nasilje občutno manjša (Pečjak in Pirc,  2019). 

Mednarodna raziskava PIRLS 2011 je pri učencih (4. razred) potrdila prisotnost 

medvrstniškega nasilja v slovenskih šolah, kjer je bilo mesečno približno 32 % otrok 

žrtev medvrstniškega nasilja, 18 % učencev pa je bilo tedensko žrtev medvrstniškega 

nasilja. V raziskavi PIRLS 2015 je bil ta odstotek nekoliko nižji pri tedenski 

izpostavitvi omenjenega nasilja (15 %), od tega je bilo kar dve tretjini dečkov.  

6.2 GLOBINSKI POGLED NA NASILJE V ŠOLI  

Nasilje, ki se dogaja znotraj šole, je za strokovne delavce lahko večkrat prikrito in 

skorajda nepredstavljivo. Prav zaradi tega lahko z globinskim pogledom dobro 

preučimo nasilje, ki se izvaja v šolskem prostoru. Pri tem je ključno, da se začne 

raziskovati vzroke in izvor nasilja. Pomembno je, da se raziskovanje začne v družini 

otrok, ki so vključeni v nasilje, nadaljuje pa z raziskovanjem in spremljanjem otroka, 

ki je žrtev nasilja. Za globinski pogled na nasilje v šoli je značilno, da je sestavljen iz 

treh delov, ki se razlikujejo glede na možnost odkrivanja določenega nasilja. Za 

vzgojno-izobraževalne institucije je po navadi najlažje odkriti oblike nasilja, ki se 

dogajajo med različnimi subjekti v šoli in so vsem na očeh (npr. fizično nasilje, 

verbalno nasilje itn.). Z zmanjšano mero vidnih zaznav sledi vrstniško nasilje, ki se 

kaže v oblikah ustrahovanja, socialnega izločanja, trpinčenja in spolnega 

nadlegovanja. Odkrivanje takšnega nasilja je za okolico precej težavno, saj je 

dinamika nasilja sama po sebi prikrita, zato takšna nasilja ostanejo zelo dolgo 

prikrita, pogosto pa tudi nikoli odkrita. Kot najbolj prikrito je nasilje v družini ter spolne 

zlorabe otroka. Pri takšnem nasilju šola le zaznava posledice nasilja, vendar ima pri 

tem zelo pomembno vlogo, saj je največkrat šola kot institucija prva rešitev, ki žrtvi 

pomaga (Lešnik Mugnaioni idr., 2009). 

6.3 VLOGA VZGOJITELJA IN UČITELJA  

Po mnenju nekaterih raziskovalcev je agresivno vedenje značilno in najpogostejše pri 

otrocih, starih od 18 mesecev do štirih let. Pomembno je, da agresivno vedenje in 

kakršnokoli nasilje preprečimo, posameznega otroka pa naučimo, da za dosego 
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svojih ciljev uporabi družbeno zaželene načine in ne agresije. Pomembno je, da se 

nasilne otroke obravnava že v predšolskem obdobju, saj v šolo vstopi kar 10 % 

nasilnih otrok, ki predstavljajo velik problem zaradi ponavljajočega vedenjskega 

vzorca v času celotnega šolanja (Rigby, 2010).    

Pomembno je, da se vzgojitelji, učitelji in jezikovni svetovalci zavedajo pomena 

omogočanja enakih možnosti v oddelku, kar se odraža pri upoštevanju načela 

multikulturalizma, individualnih razlikah ter pri omogočanju optimalnega razvoja otrok, 

ki so bili žrtve nasilja (Skubic, 2018). 

Ob pojavu kakršnega koli nasilja v šoli ima zelo pomembno vlogo učitelj, saj je 

bistvenega pomena njegova interpretacija dane situacije, kako določeno nasilje 

razume kot poziv na obrambo ali dejanski napad. Učenci zelo hitro opazijo učitelja, ki 

je čustveno vznemirjen, in njegovo obnašanje, ki se ga sam ne zaveda. Tako se 

lahko učitelj nezavedno izraža s prikrito obliko agresije, npr. s paradoksalno 

komunikacijo, z dajanjem neuresničljivih nasvetov, s kontradiktornimi navodili, ki 

učence zmedejo, itn. Ker je učitelj odrasla oseba, je njegova odgovornost posledično 

večja, zato je pričakovano, da bo prevzel pobudo za razrešitev konflikta oz. nasilnega 

vedenja; to je predpogoj, da  odpravimo čustveno napetost (Verbnik Dobnikar, 2002).  

Strokovnjaki so si enotni, da sta vrtec in šola instituciji, ki sta odgovorni za 

obveščanje agencij za zaščito otrok ob pojavu nasilja, ki ga sami ne morajo rešiti. 

Vrtec in šola morata imeti ničelno toleranco do kakršnega koli nasilja. Pomembno je, 

da strokovni delavci pozorno spremljajo otrokovo vedenje, ki je največkrat prvi 

pokazatelj, da se z otrokom kaj dogaja. Ključna naloga vzgojiteljev in učiteljev je, da 

se prepričajo, ali žrtev prikriva svojo stisko ali jo skuša pokazati. Raziskave so 

pokazale, da žrtve postanejo največkrat otroci, ki so fizično in psihično šibkejši od 

svojih sovrstnikov (Eriksson, Bruno in Näsman, 2013).  

 

7 VRSTNIŠKA MEDIACIJA   

Mediacija je metoda za reševanje sporov, ki jo vodi oseba, ki je v nevtralni vlogi. 

Mediator, ki skuša pomagati sprtim stranem, išče primerne načine, da bi osebi, ki sta 

v konfliktu, našli skupno rešitev. Učenci oz. osebe, ki so v mediacijo vključeni, so 

medianti. Vrstniška mediacija je ena izmed vrst mediacije, ki se za učence izvaja v 
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osnovnih in srednjih šolah. Omenjeno mediacijo izvajajo učenci sami, saj lahko tako 

rešijo spore med sovrstniki. Vzgojno-izobraževalne institucije so vrstniško mediacijo 

vpeljale v svoj sistem v upanju, da se bo izboljšala splošna klima v razredih/oddelkih, 

da bo učiteljem nekoliko pomagala pri tem, da se ne bodo več v toliki meri ukvarjali z 

discipliniranjem ter da bo v šolskem prostoru nekoliko več poštenosti in višja moralna 

načelnost. Vrstniška mediacija je danes v šolah opredeljena kot preventivna in 

proaktivna vzgojna metoda (Kukovec, 2019).   

Večina osnovnih šol, ki je sprejela vrstniško mediacijo kot preventivno metodo, 

spodbuja otroke, da metodo uporabljajo za reševanje konfliktov, še preden ti 

prestopijo v nasilje. V vrstniško mediacijo lahko vstopijo tudi otroci/osebe, ki so bili v 

nasilje vključeni le kot opazovalci in jim prav zato omenjena metoda da možnost 

prehoda iz pasivne vloge v aktivno vlogo, kjer v novi vlogi – vlogi medianta z 

mediacijskimi tehnikami pomagajo pri razrešitvi problema (Kukovec, 2019).  

 

8 ZAKONODAJA O PREPREČEVANJU NASILJA NA RAVNI 

REPUBLIKE SLOVENIJE  

V Sloveniji je veliko zakonov, pravilnikov in dokumentov, ki skušajo preprečiti kakršno 

koli nasilje ali pa ob pojavu tega ustrezni organi žrtvi nudijo pomoč ter storilca po 

potrebi kazensko ovadijo na podlagi zakonov, ki so navedeni v nadaljevanju. 

Slovenska zakonodaja za preprečevanje nasilja vključuje naslednje: Zakon o 

preprečevanju nasilja v družini (ZPND), Zakon o kazenskem postopku (ZKP), 

Kazenski zakonik (KZ-1), Zakon o socialnem varstvu (ZSV),  Pravilnik o sodelovanju 

organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih 

služb pri obravnavi nasilja v družini, Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi 

in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini, Pravilnik o 

obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode, Pravilnik o pravilih in 

postopkih pri obravnavi nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti ter 

Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014 

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

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16 in 54/17 – 

ZSV-H) je bil sprejet in stopil v veljavo 1. marca 2008 za preprečevanje nasilja v 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2931
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2437
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družini in za varstvo ter pomoč žrtvam. Zakon v 3. členu opredeljuje nasilje ter jasno 

določa vse vrste nasilja, ki so prepovedana: fizično nasilje, spolno nasilje, psihično 

nasilje, ekonomsko nasilje, zanemarjanje in zalezovanje.  

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 

besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 – 

ORZKP153,154, 22/19 in 55/20 – odl. US) je stopil v veljavo 1. januarja 1995: »Ta 

zakon določa pravila, ki naj zagotovijo, da se nihče, ki je nedolžen, ne obsodi, storilcu 

kaznivega dejanja pa izreče kazenska sankcija ob pogojih, ki jih določa kazenski 

zakon in na podlagi zakonitega postopka.«  

Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – 

popr., 54/15, 38/16, 27/17 in 23/20) je začel veljati 1. novembra 2008. Po tem zakonu 

se pri kaznivem dejanju obravnava in kaznuje vsaka polnoletna oseba. V 3. členu 

zakon navaja kazenske sankcije: opozorilne sankcije, varnostne ukrepe in kazni. 

Kazenski zakonik velja za vse polnoletne osebe ne glede na to, ali so državljani 

Republike Slovenije ali ne, le v izjemah se člane drugih držav Evropske unije in druge 

tujce drugače obravnava.  

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 

– ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) je 

pričel z veljavnostjo 28. novembra 1992 za preprečevanje in reševanje socialne 

problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva. Čen 14.a navaja, da 

zakon žrtvam kaznivega dejanja, ki jim je bila neposredno povzročena kakršnakoli 

škoda, nudi strokovno svetovanje in strokovno podporo, ki zajema prepoznavanje 

stiske upravičenca, usmerjanje in seznanjanje. S tem želijo žrtvam ustrezno 

pomagati izboljšat psihološki, socialni in finančni položaj.  

Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, 

multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini (Uradni list 

RS, št. 31/09 in 42/17) je začel veljati 21. aprila 2009. Omenjeni pravilnik določa 

»postopke medsebojnega obveščanja in nudenja pomoči med državnimi organi, 

nosilci javnih pooblastil, izvajalci javnih služb, drugimi izvajalci storitev na področju 

socialnega varstva, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, organi samoupravnih lokalnih 

skupnosti ter nevladnimi organizacijami, organiziranost, sestavo in način dela 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1405
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1782
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3503
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0293
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2762
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2798
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3091
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0915
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0819
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-0263
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-0263
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2227
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1628
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1445
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0552
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-2284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0729
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1403
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1329
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2145
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multidisciplinarnih timov za obravnavanje nasilja v družini pri centrih za socialno delo, 

vlogo centrov za socialno delo pri obravnavi nasilja v družini, organiziranost regijskih 

služb za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja ter izobraževanje strokovnih delavcev 

socialno-varstvenih zavodov«.   

Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in 

preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 25/10) je stopil v veljavo 27. marca 

2010, da bi pri obravnavi primerov nasilja v družini policisti in kriminalisti ravnali 

skladno s predpisi. Pravilnik tudi ureja usposabljanje policistov in kriminalistov za 

področje nasilja v družini.  

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (Uradni list 

RS, št. 104/09) je začel veljati 2. januarja 2010. Prvi člen navaja, da pravilnik določa 

ravnanje zaposlenih v javnih in zasebnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, če zaznajo 

nasilje nad otrokom v družini. V nadaljevanju tudi navaja, da se ta program uporablja 

v primerih nasilja v družini nad polnoletno osebo, ki je udeležena v javno veljaven 

izobraževalni program.  

Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavi nasilja v družini pri izvajanju 

zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 38/11) je začel veljati 8. junija 2011. 

Omenjeni pravilnik ureja pravila ter postopke, načine organe obveščanja, za 

usklajenega izvajanja zdravstvene dejavnosti žrtev nasilja v družini. Prvi člen tudi 

jasno navaja, da pravilnik obravnava prepoznavanje nasilja v družini, postopke in 

pravila pri obravnavi žrtve nasilja in izobraževanje zdravstvenih delavcev na področju 

nasilja v družini.  

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014 

(Uradni list RS, št. 41/09) je bila sprejeta 27. maja 2009 na podlagi 11. člena Zakona 

o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08). Resolucija o nacionalnem 

programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014 je strateški dokument, v 

katerem so cilji, ukrepi in ključni nosilci politik za preprečevanje in zmanjševanje 

nasilja v družini v Republiki Sloveniji od leta 2009 do 2014. Cilj resolucije oz. 

nacionalnega dokumenta je povezati ukrepe različnih resorjev ter zagotoviti učinke 

dejavnosti za zmanjšanje nasilja v družini na ravni prepoznavanja in preprečevanja 

nasilja.     

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4667
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1876
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1987


18 
 

9 ZAKONODAJA O NASILJU NA SVETOVNI RAVNI  

Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter 

o boju proti njima (Istanbulska konvencija) velja za prvi in hkrati najobsežnejši 

mednarodni pravni instrument, ki od pogodbenic zahteva obveznosti za 

preprečevanje nasilja nad ženskami in nasiljem v družini. V Istanbulu (Turčija) je bila 

podpisana 8. septembra 2011, prav takrat jo je podpisala tudi Republika Slovenija, 

ratificirana pa je bila 5. februarja 2015. Ratifikacija te pogodbe je zelo pomemben 

mejnik za zgodovino boja za človekove pravice žensk in novih evropskih standardov 

na tem področju. Republika Slovenija se je s tem sprejemom mednarodnega 

dokumenta pridružila skupini najnaprednejših držav, ki so konvencijo že ratificirale. 

Do septembra 2019 je konvencijo tako ratificiralo 34 držav.  

Istanbulsko konvencijo so države članice ob upoštevanju Konvencije o varstvu 

človekovih pravic (ETS št. 5, 1950) in Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju 

nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska 

konvencija), Evropske socialne listine (ETS št. 35, 1961, spremenjene leta 1996, 

ETS št. 163), Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi (ETS št.  

197, 2005) in Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in 

spolnim zlorabljanjem (ETS št. 201, 2007) podpisale, da bi zaščitile ženske in družine 

pred vsemi oblikami nasilja, odpravile vse oblike diskriminacije žensk, spodbudile 

enakost žensk in moških, oblikovale celostni okvir, politiko in ukrepe za zaščito in 

pomoč vsem žrtvam nasilja nad ženskami ter nasilja v družini. Podpisnice so 

konvencijo potrdile, da bi spodbudile mednarodno sodelovanje za odpravljanje nasilja 

nad ženskami in nasilja v družini ter zagotovile podporo in pomoč organizacijam in 

organom za učinkovito sodelovanje pri sprejemanju celostnega pristopa za odpravo 

nasilja nad ženskami in nasilja v družini.  
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II. EMPIRIČNI DEL 

10 OPREDELITEV PROBLEMA  

Z domačo in tujo literaturo v teoretičnem delu ter analiziranjem pridobljenih podatkov 

spletnega anketnega vprašalnika sem skušal raziskati verbalno nasilje v slovenskih 

vrtcih in osnovnih šolah. Na podlagi strokovne/znanstvene literature in pridobljenih 

podatkov sem ugotovil, da je verbalno nasilje ena izmed najpogostejših oblik 

medvrstniškega nasilja. Z izvedeno raziskavo sem ugotovil, da skušajo strokovni 

delavci v zelo veliki meri predšolskih otrokom in osnovnošolskim učencem predstaviti 

problem nasilja ter posledice pojava omenjenega nasilja. Z raziskavo sem potrdil tudi 

svoje upanje, da ima večina pedagoških delavcev pri svojem delu ničelno toleranco 

do kakršnega koli nasilja.  

 

11 CILJI 

Cilji diplomskega dela so:  

– izvesti raziskavo o verbalnem nasilju med predšolskimi otroki in osnovnošolci, 

– ugotoviti, kaj o verbalnem nasilju menijo vzgojitelji predšolskih otrok in učitelji 

v     osnovnih šolah,  

– raziskati, kako se vzgojitelji in učitelji soočajo s problemi ob pojavu 

verbalnega nasilja,  

– primerjati rezultate anketnih vprašalnikov glede na to, kje se posamezna 

institucija nahaja (mesto/podeželje).   

 

12 HIPOTEZE 

Hipoteze diplomskega dela so:   

H 1: Verbalno nasilje največkrat izvajajo otroci/učenci, ki so v oddelku/razredu  

dominantnejši.   

H 2: Verbalno nasilje je pogosta medvrstniška oblika nasilja. 
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13 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Raziskovalna vprašanja diplomskega dela so:  

RV 1: V kolikšni meri je prisotno verbalno nasilje v vrtcih in osnovnih šolah na 

Slovenskem? 

RV 2: Kakšne načine oz. metode uporabljajo vzgojitelji in učitelji ob pojavu 

verbalnega nasilja?  

RV 3: Kakšne posledice imajo žrtve verbalnega nasilja? 

 

14 METODOLOGIJA   

14. 1 VZOREC  

V raziskavi je sodelovalo 624 vzgojiteljev predšolskih otrok in osnovnošolskih 

učiteljev. Pedagoški delavci delajo v različnih starostnih obdobjih oz. razredih, imajo 

različno delovno dobo ter so iz vseh slovenskih regij.  

14. 2 INSTRUMENT OZ. PRIPOMOČEK  

Anketni vprašalnik je sestavljen iz zaprtih vprašanj, ki so razdeljena na 2 sklopa. V 

uvodu je anketni vprašalnik vseboval 4 vprašanja o demografskih podatkih 

anketirancev. V nadaljevanju je prvi sklop vseboval 15 trditev o verbalnem nasilju, pri 

katerih so anketiranci vrednotili svoja stališča s pomočjo Likertove lestvice (1 – sploh 

se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se opredeliti, 4 – se strinjam, 5 – se 

popolnoma strinjam). V drugem sklopu je 5 trditev o pristopu strokovnega delavca do 

verbalnega nasilja, pri katerih so anketiranci prav tako z Likertovo lestvico vrednotili 

svoja stališča (1 – nikoli, 2 – skoraj nikoli, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – zelo 

pogosto). 

14. 3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV   

Izdelal sem spletni anketni vprašalnik s programom EnKlikAnketa – 1KA spletne 

ankete. Anketni vprašalnik je bil na omenjeni strani aktiven od 3. 4. 2020 do 16. 6. 

2020. Anketa je bila anonimna, saj so bili podatki o anketirancih le število let delovne 

dobe, regija, starostna skupina oz. vzgojno-izobraževalno obdobje ter nahajanje 

izobraževalne institucije, v kateri je anketiranec zaposlen.  
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14. 4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV  

Podatke sem predstavil opisno, grafično in tabelarično ter jih interpretiral skladno s 

sodobno domačo in tujo strokovno literaturo.  

 

15 REZULTATI IN INTERPRETACIJA   

V uvodu sem anketirancem zastavil 4 vprašanja o demografskih podatkih, pri tem me 

je najprej zanimala delovna doba vzgojiteljev predšolskih otrok in osnovnošolskih 

učiteljev, ki so sodelovali v spletni anketi (tabela 1 in graf 1).  

Tabela 1: Struktura anketirancev glede na dolžino delovne dobe 

V 1   Vaša delovna doba: 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 

     1 (do 5 let) 186 30 % 30 % 

     2 (od 5 do 15 let) 162 26 % 26 % 

     3 (od 15 do 25 let ) 120 19 % 19 % 

     4 (od 25 do 35 let) 102 16 % 16 % 

     5 (nad 35 let) 56 9 % 9 % 

Veljavni   Skupaj 626 100 % 
100 % 

   

 

     Povprečje 2,5 Std. Odklon 1,3 

 

                                                  
Graf 1: Struktura anketirancev glede na dolžino delovne dobe 

 

V nadaljevanju (tabela 2 in graf 2) me je zanimala regija, v kateri živijo anketiranci oz. 

so zaposleni, saj sem skušal pridobiti podatke o morebitnih razlikah v pristopu do 

verbalnega nasilja v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah glede na regijo bivanja oz. 

zaposlitve.  
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Tabela 2: Struktura anketirancev glede na regijo, v kateri so zaposleni 

V 2   Regija: 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 

     1 (Osrednjeslovenska) 126 20 % 20 % 

     2 (Primorska) 322 51 % 52 % 

     3 (Gorenjska) 18 3 % 3 % 

     4 (Dolenjska) 42 7 % 7 % 

     5 (Štajerska) 74 12 % 12 % 

     6 (Pomurska) 42 7 % 7 % 

Veljavni   Skupaj 624 100 % 100 %   

 

        Povprečje 2,6 Std. Odklon 1,5 

 

  

 

Graf 2: Struktura anketirancev glede na regijo, v kateri so zaposleni 

 

Pri tretjem vprašanju (tabela 3 in graf 3) me je zanimala starostna skupina oz. 

vzgojno-izobraževalno obdobje,  katerem anketiranci delajo.  

Tabela 3: Struktura anketirancev glede na starostno skupino oz. vzgojno-izobraževalno obdobje, v 
katerem delajo   

V 3   Starostna skupina oz. vzgojno-izobraževalno obdobje, v katerem poučujete:   

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 

     1 (prvo starostno obdobje ) 214 34 % 34 % 

     2 (drugo starostno obdobje) 214 34 % 34 % 

     3 (kombiniran oddelek ) 94 15 % 15 % 
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  4 (prvo vzgojno-izobraževalno 

obdobje) 
32 5 % 5 % 

   
  5 (drugo vzgojno-izobraževalno 

obdobje ) 
22 4 % 4 % 

   
  6 (tretje vzgojno-izobraževalno 

obdobje ) 
48 8 % 8 % 

Veljavni   Skupaj 624 100 % 100 %   

 

        Povprečje 2,3 Std. Odklon 1,5 

 

Graf 3: Struktura anketirancev glede na starostno skupino oz. vzgojno-izobraževalno obdobje, v 
katerem delajo 

 

Pri četrtem vprašanju (tabela 4 in graf 4) me je zanimalo, v kakšnem okolju se nahaja 

vzgojno-izobraževalna institucija, v kateri je posamezen anketiranec zaposlen.  

Tabela 4: Struktura anketirancev glede na nahajanje izobraževalne institucije, v kateri so pedagoški 
delavci zaposleni 

V 4   Nahajanje izobraževalne institucije, v kateri ste zaposleni:  

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 

     1 (v večjem mestu) 208 33 % 33 % 

     2 (v manjšem mestu oz. na podeželju ) 416 67 % 67 % 

Veljavni   Skupaj 624 100 % 100 %   

 

        Povprečje 1,7 Std. Odklon 0,5 
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Graf 4: Struktura anketirancev glede na nahajanje izobraževalne institucije, v kateri so pedagoški 
delavci zaposleni 

15. 1 VERBALNO NASILJE  

Prvi sklop zajema 15 trditev, o katerih so se opredelili anketiranci, tj. izrazili strinjanje 

oz. nestrinjanje s trditvami. 

Verbalno nasilje je pogosta oblika medvrstniškega nasilja.  

Tabela 5: Pogostost verbalnega nasilja kot ena izmed oblik medvrstniškega nasilja 

V 5 
Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – sploh se ne strinjam,  2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se opredeliti, 4 – se 

strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        
Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Se strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj             

V 5a 
Verbalno nasilje je pogosta 

oblika medvrstniškega nasilja. 
0 (0 %) 76 (12 %) 70 (11 %) 376 (60 %) 104 (17 %) 626 (100 %) 626 626 3,8 0,9 

 

Prva trditev, pri kateri so anketiranci izrazili svoje mnenje, je bila: »Verbalno nasilje je 

pogosta oblika medvrstniškega nasilja.« Tabela 5 prikazuje povprečno vrednost 3,8, 

standardni odklon pa znaša 0,9, kar nakazuje na majhno razpršenost podatkov 

anketirancev. Da se sploh ne strinja s trditvijo, ni odgovoril nihče, kar nakazuje 0 %, 

da se ne strinja, je odgovorilo 76 anketirancev, ker pomeni 12 %, da se ne more 

opredeliti, je odgovorilo 70 anketirancev oz. 11 %, strinjalo se je kar 376 oz. 60 %, 

popolnoma so se strinjali 104 anketiranci, kar zajema 11 % celotne populacije 

anketiranih strokovnih delavcev.  

Skladno z rezultati pričujoče spletne ankete navajata tudi K. Posnic in K. Košir 

(2016), da je verbalno nasilje zelo pogosta oblika medvrstniškega nasilja, ki je z 

različnimi vedenji primarno usmerjeno k škodovanju žrtvi nasilja.  
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Verbalno nasilje negativno vpliva na otrokovo samopodobo.  

Tabela 6: Negativen vpliv verbalnega nasilja na samopodobo otroka 

V 5 
Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – sploh se ne strinjam,  2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se opredeliti, 4 – se 

strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        
Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Se strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj             

V 5b 

Verbalno nasilje negativno 

vpliva na otrokovo 

samopodobo. 

2 (0 %) 6 (1 %) 10 (2 %) 244 (39 %) 364 (58 %) 626 (100 %) 626 626 4,5 0,6 

 

Druga trditev, pri kateri so anketiranci izrazili svoje strinjanje oz. nestrinjanje, je bila: 

»Verbalno nasilje negativno vpliva na otrokovo samopodobo«. Iz tabele 6 je 

razvidno, da je povprečna vrednost 4,5, standardni odklon pa 0,6, kar nakazuje na 

majhno razpršenost podatkov anketirancev. S trditvijo se popolnoma ni strinjalo 0 %, 

le 1 % se jih ni strinjalo, 2 % anketirancev se pri omenjeni trditvi ni moglo opredeliti. 

Da verbalno nasilje negativno vpliva na otrokovo samopodobo, se je strinjalo 244 

anketirancev oz. 39 %, popolnoma pa se je s trditvijo strinjalo 364 anketirancev, kar 

zajema 58 % vseh strokovnih delavcev, ki so sodelovali v raziskavi.   

Kot se je večina sodelujočih popolnoma strinjala, navajajo tudi Aničić idr. (2017), da 

nasilje negativno vpliva na otrokovo samopodobo ter čustveni in kognitivni razvoj.  

Za dosego svojih ciljev predšolski otrok med vrstniki večkrat uporabi verbalno nasilje.   

Tabela 7: Uporaba verbalnega nasilja za dosego svojih ciljev pri predšolskemu otroku 

V 5 
Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – sploh se ne strinjam,  2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se opredeliti, 4 – se 

strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        
Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Se strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj             

V 5c 

Za dosego svojih ciljev 

predšolski otrok med vrstniki 

večkrat uporabi verbalno 

nasilje.   

24 (4 %) 164 (27 %) 156 (25 %) 252 (40 %) 28 (4 %) 624 (100 %) 624 626 3,2 1,0 

 

Zgornja trditev govori o pogostosti uporabe verbalnega nasilja predšolskega otroka: 

»Za dosego svojih ciljev predšolski otrok med vrstniki večkrat uporabi verbalno 

nasilje.« Tabela 7 kaže povprečno vrednost 3,2, standardni odklon pa 1,0, kar 

nakazuje, da so si odgovori anketirancev precej različni, vendar se še vedno večina 

(40 %) strinja z omenjeno trditvijo. Sploh se ne strinja s trditvijo 24 anketirancev oz. 4 
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%, s trditvijo se ne strinja 164 ljudi oz. 26 %, pri omenjeni trditvi se ni moglo opredeliti 

156 ljudi, kar predstavlja 25 %, popolnoma se je strinjalo pa 28 anketirancev oz. 4 % 

od vseh anketirancev.  

V. Bilić (2013) navaja, da se povzročitelji zatekajo k nasilju, saj ti nimajo empatije in t. 

i. moralne senzibilnosti, kar posledično privede celo do nasilja kot obrambe do okolja 

in družbe.  

Strokovni delavec mora imeti ničelno toleranco do kakršne koli oblike nasilja.  

Tabela 8: Ničelna toleranca strokovnih delavcev do nasilja 

V 5 
Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – sploh se ne strinjam,  2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se opredeliti, 4 – se 

strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        
Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Se strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj             

V 5č 

Strokovni delavec mora imeti 

ničelno toleranco do kakršne 

koli oblike nasilja. 

12 (2 %) 22 (4 %) 22 (4 %) 136 (22 %) 432 (69 %) 624 (100 %) 624 626 4,5 0,9 

 

Trditev (tabela 8) govori o tolerantnosti oz. netolerantnost nasilja: »Strokovni delavec 

mora imeti ničelno toleranco do kakršne koli oblike nasilja.« Kot lahko opazimo, je 

vrednost povprečja 4,5, standardni odklon pa 0,9. S trditvijo se popolnoma ni strinjalo 

le 2 % oz. 12 anketirancev, strinjalo se ni 22 ljudi oz. 4 %, prav tako se 4 % 

anketirancev ni moglo opredeliti. S trditvijo se je strinjalo 136 anketirancev oz. 22 %, 

popolnoma pa se je s trditvijo strinjalo 432 pedagoških delavcev, kar znaša 69 % 

celotne populacije ljudi, ki so sodelovali v raziskavi.  

M. Eriksson, L. Bruno in E. Näsman (2013) trdijo, da mora imeti vrtec in šola ničelno 

toleranco do kakršne koli oblike nasilja. Pri tem pa je pomembno, da strokovni 

delavci spremljajo vedenje otrok, ki je največkrat prvi pokazatelj, da se z otrokom 

nekaj dogaja.  

Ob pojavu verbalnega nasilja med otroki mora strokovni delavec takoj ukrepati.  

Tabela 9: Ukrepanje strokovnega delavca ob pojavu verbalnega nasilja med otroki 

V 5 
Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – sploh se ne strinjam,  2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se opredeliti, 4 – se 

strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        
Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Se strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj             
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V 5d 

Ob pojavu verbalnega nasilja 

med otroki mora strokovni 

delavec  takoj ukrepati. 

4 (1 %) 40 (6 %) 34 (5 %) 246 (39 %) 302 (48 %) 626 (100 %) 626 626 4,3 0,9 

 

Peta trditev (tabela 9), pri kateri so anketiranci izrazili svoje mnenje, je bila: »Ob 

pojavu verbalnega nasilja med otroki mora delavec takoj ukrepati.« Povprečna 

vrednost je bila 4,3, standardni odklon pa 0,9, kar nakazuje na majhno razpršenost 

podatkov. S trditvijo se popolnoma niso strinjali 4 anketiranci, ki predstavljajo 1 % 

vseh anketirancev. S trditvijo se ni strinjalo 6 % ali 40 anketirancev, ob omenjeni 

trditvi se ni moglo opredeliti 34 ljudi oz. 5 %, s trditvijo se je strinjalo 246 ljudi oz. 39 

%, popolnoma pa se je strinjalo 302, kar zajema 48 % vseh anketiranih.  

Ob pojavu kakršnega koli nasilja v vrtcu oz. šoli ima zelo pomembno vlogo strokovni 

delavec, ki z lastno interpretacijo dane situacije določi, kako ukrepati in se odzvati. 

Pri tem je pričakovati, da bo prevzel pobudo za razrešitev nasilja ter čustvene 

napetosti (Verbnik Dobnikar, 2002).  

Ob pojavu verbalnega nasilja med otroki strokovni delavec počaka, da se žrtev 

poskuša najprej sam rešiti/braniti.  

Tabela 10: Otrok se skuša najprej sam rešiti/braniti, šele na to začne z reševanjem strokovni delavec 

V 5 
Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – sploh se ne strinjam,  2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se opredeliti, 4 – se 

strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        
Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Se strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj             

V 5e 

Ob pojavu verbalnega nasilja 

med otroki strokovni delavec 

počaka, da se žrtev poskuša 

najprej sam rešiti/braniti.  

54 (9 %) 180 (29 %) 108 (17 %) 238 (38 %) 44 (7 %) 624 (100 %) 624 626 3,1 1,1 

 

Zgornja trditev prikazuje strinjanje oz. nestrinjanje anketirancev, ki se glasi: »Ob 

pojavu verbalnega nasilja med otroki strokovni delavec počaka, da se žrtev poskuša 

najprej sam rešiti/braniti.« Iz tabele 10 lahko odčitamo, da je bila povprečna vrednost 

odgovorov 3,1, standardni odklon pa 1,1, kar nakazuje na nekoliko večje razpršenost 

pridobljenih podatkov. Z omenjeno trditvijo se sploh ni strinjalo 9 % oz. 54 

anketirancev, s trditvijo se ni strinjalo 180 ljudi oz. 29 %, opredeliti se ni moglo 17 % 

oz. 108 anketirancev, z omenjeno trditvijo se je strinjalo 238 anketirancev oz. 38 %, 

popolnoma pa se je strinjalo 44 ljudi, kar predstavlja 7 % vseh anketirancev.  
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Vrtec in šola sta instituciji, ki sta odgovorni za zaščito otrok ob pojavu kakršnega koli 

nasilja, ki ga žrtev ne mora sama rešiti. Strokovni delavci imajo pomembno vlogo pri 

prepoznavanju nasilja in možni preprečitvi (Eriksson, Bruno in Näsman, 2013). 

Verbalno agresivni so največkrat otroci, ki so dominantnejši od vrstnikov v 

oddelku/razredu.  

Tabela 11: Dominantnost v povezavi z agresivnostjo otrok 

V 5 
Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – sploh se ne strinjam,  2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se opredeliti, 4 – se 

strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        
Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Se strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj             

V 5f 

Verbalno nasilni so 

največkrat otroci, ki so 

dominantnejši od vrstnikov v 

oddelku/razredu. 

4 (1 %) 118 (19 %) 130 (21 %) 282 (45 %) 88 (14 %) 622 (100 %) 622 626 3,5 1,0 

 

Zgornja trditev, pri kateri so anketiranci izrazili svoje mnenje, je bila: »Verbalno 

agresivni so največkrat otroci, ki so dominantnejši od vrstnikov v oddelku/razredu.« 

Tabela 11 prikazuje povprečno vrednost rezultatov 3,5, standardni odklon pa 1,0, kar 

nakazuje na razpršenost podatkov. Z omenjeno trditvijo se sploh ne strinjajo 4 

anketiranci oz. 1 % vseh vključenih ljudi, 118 ljudi oz. 19 % se s trditvijo ne strinja, ne 

more se opredeliti 130 ljudi, kar obsega 21 %, z omenjeno trditvijo se strinja 45 % oz. 

282 anketirancev, 88 anketirancev pa se s trditvijo popolnoma strinja, kar je 14 % 

vseh pedagoških delavcev, ki so bili vključeni v raziskavo.  

Skladno z rezultati večinskega strinjanja so pokazale tudi raziskave, da so žrtve 

najpogosteje otroci in učenci, ki so fizično in psihično šibkejši od svojih vrstnikov 

(Eriksson, Bruno in Näsman, 2013). 

Žrtev verbalnega nasilja so največkrat dekleta, ki so že po naravi bolj jezikave oz. 

nagnjene k besedni agresivnosti kot pa dečki.  

Tabela 12: Pogostost pojava verbalnega nasilja med dekleti in dečki 

V 5 
 Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – sploh se ne strinjam,  2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se opredeliti, 4 – se 

strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        
Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Se strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj             

V 5g 

Žrtve verbalnega nasilja so 

večkrat dekleta, ki so že po 

naravi bolj jezikave oz. 

64 (10 %) 328 (52 %) 166 (27 %) 58 (9 %) 10 (2 %) 626 (100 %) 626 626 2,4 0,9 
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nagnjene k besedni agresiji 

kot pa dečki. 

 

Osma trditev, s katero so pedagoški delavci izražali svoje strinjanje oz. nestrinjanje, 

je bila: »Žrtev verbalnega nasilja so največkrat dekleta, ki so že po naravi bolj 

jezikave oz. nagnjene k besedni agresivnosti kot pa dečki.« Povprečna vrednost je v 

tabeli 12 razvidna iz pridobljenih podatkov ter znaša 2,4, standardni odklon pa 0,9, 

kar pomeni, da je razpršenost pridobljenih podatkov majhna. S trditvijo se sploh ni 

strinjalo 64 ljudi oz. 10 %, strinjalo se ni kar 328 ljudi, kar zajema 52 % vseh 

sodelujočih, ni se moglo opredeliti 166 ljudi oz. 27 %, s trditvijo se je strinjalo 58 ljudi, 

kar zajema 9 %, popolnoma se je strinjalo 10 ljudi, kar pomeni 2 % vseh sodelujočih 

anketirancev.  

S. Pečjak in Pirc (2019) trdita, da so pogosteje v nasilje vključeni fantje. Pri tem je 

potrebno poudariti, da se posledično fantje večkrat znajdejo v vseh vlogah nasilja kot 

dekleta – vloga žrtve, opazovalca in povzročitelja nasilja. Raziskave so pokazale, da 

so razlike vidne med spoloma tudi v vrsti nasilja, in sicer da dečki večkrat uporabijo 

fizično nasilje, deklice pa verbalno in odnosno nasilje.  

Strokovni delavec je kompetenten za prepoznavanje verbalnega nasilja v 

oddelku/razredu.  

Tabela 13: Kompetentnost strokovnih delavcev za prepoznavanje verbalnega nasilja  

V 5 
Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – sploh se ne strinjam,  2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se opredeliti, 4 – se 

strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        
Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Se strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj             

V 5h 

Strokovni delavec je 

kompetenten za prepoznavanje 

verbalnega nasilja v 

oddelku/razredu.  

4 (1 %) 28 (4 %) 68 (11 %) 374 (60 %) 152 (24 %) 626 (100 %) 626 626 4,0 0,8 

 

Zgornja trditev govori o kompetentnosti strokovnih delavcev: »Strokovni delavec je 

kompetenten za prepoznavanje verbalnega nasilja v oddelku/razredu.« Tabela 13 

kaže povprečno vrednost 4,0 in standardni odklon 0,8, kar nakazuje zelo majhno 

razpršenost pridobljenih podatkov. S trditvijo se sploh ne strinja 1 % oz. 4 anketiranci, 

ne strinja se 4 % oz. 28 anketirancev, pri omenjeni trditvi se ni moglo opredeliti 11 % 

vseh anketirancev, kar zajema 68 ljudi, s trditvijo se je strinjalo 374 ljudi oz. 60 %, 
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popolnoma se je strinjalo 152 anketirancev, kar pomeni 24 % od vseh sodelujočih 

anketirancev.  

Skladno z rezultati pričujoče raziskave navajajo tudi avtorji, da so strokovni delavci 

kompetentni in odgovorni za prepoznavanje in preprečevanje nasilja ter 

prepoznavanje prikrite stiske žrtve nasilja (Eriksson, Bruno in Näsman, 2013). 

Žrtve verbalnega nasilja so največkrat otroci/učenci, ki prihajajo iz družin z nižjim 

socialno-ekonomskim statusom.  

Tabela 14: Pogostost otrok žrtev, ki prihajajo iz nižjih socialno-ekonomskih družin 

V 5 
Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – sploh se ne strinjam,  2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se opredeliti, 4 – se 

strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        
Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Se strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj             

V 5i 

Žrtve verbalnega nasilja so 

največkrat otroci/učenci, ki 

prihajajo iz družin z nižjim 

socialno-ekonomskim 

statusom.  

38 (6 %) 252 (41 %) 144 (23 %) 182 (29 %) 6 (1 %) 622 (100 %) 622 626 2,8 1,0 

 

Deseta trditev, pri kateri so anketiranci izrazili svoje mnenje, je bila: »Žrtve 

verbalnega nasilja so največkrat otroci/učenci, ki prihajajo iz družin z nižjim socialno-

ekonomskim statusom.« Tabela 14 prikazuje, da je povprečna vrednost 2,8, 

standardni odklon pa 1,0, kar nakazuje, da je razpršenost podatkov nekoliko večja. S 

trditvijo se sploh ni strinjalo 38 ljudi oz. 6 % vseh sodelujočih, strinjalo se ni kar 252 

ljudi oz. 41 %, ni se moglo opredeliti 144 sodelujočih oz. 23 %, s trditvijo se je 

strinjalo 182 anketirancev oz. 29 %, popolnoma pa se je strinjalo le 6 ljudi, ki 

predstavljajo 1 % vseh anketirancev.  

D. Lešnik Mugnaioni idr. (2009) navajajo, da je pri nasilju, ki se dogaja v šoli, 

pomemben t. i. globinski pogled na nasilje, ki se začne z raziskovanjem vzrokov in 

izvori nasilja. Ključno je, da se začne raziskovati v družini žrtve, kar lahko povežemo 

s socialno-ekonomskim statusom družine.  
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Verbalno nasilje je težko prepoznati.  

Tabela 15: Prepoznavanje verbalnega nasilja 

V 5 
Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – sploh se ne strinjam,  2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se opredeliti, 4 – se 

strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        
Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Se strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj             

V 5j 
Verbalno nasilje je zelo težko 

prepoznati.  
82 (13 %) 324 (52 %) 106 (17 %) 106 (17 %) 4 (1 %) 622 (100 %) 622 626 2,4 0,9 

 

Zgornja trditev, pri kateri so anketiranci izražali svoje strinjanje oz. nestrinjanje, se 

glasi: »Verbalno nasilje je težko prepoznati.« Tabela 15 prikazuje povprečno 

vrednost 2,4, standardni odklon pa 0,9, kar nakazuje na majhno razpršenost 

pridobljenih podatkov. Z navedeno trditvijo se sploh ni strinjalo 82 ljudi oz. 13 %, ni se 

strinjalo 324 oz. 52 % vseh anketirancev, pri omenjeni trditvi se ni moglo opredeliti 

106 ljudi, kar pomeni 17 %, enako število (106 ljudi oz. 17 %) je potrdilo, da se s 

trditvijo strinjajo, popolnoma pa so se strinjali le 4 anketiranci, kar predstavlja 1 % 

vseh sodelujočih.   

Anderson (2018) navaja, da je verbalno nasilje ena izmed oblik nasilja, ki je pred 

okoljem, v katerem se žrtev nahaja, največkrat prikrito, saj v večini primerov ne pušča 

vidnih posledic kot druge oblike nasilja. 

Žrtev se največkrat odmakne od vrstnikov in trpi v tišini.  

Tabela 16: Odmik žrtev v samoto 

V 5 
Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – sploh se ne strinjam,  2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se opredeliti, 4 – se 

strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        
Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Se strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj             

V 5k 
Žrtev se največkrat odmakne 

od vrstnikov in trpi v tišini.  
4 (1 %) 108 (17 %) 174 (28 %) 306 (49 %) 30 (5 %) 622 (100 %) 622 626 3,4 0,9 

 

Dvanajsta trditev, ki govori o odmiku žrtve v samoto, se glasi: »Žrtev se največkrat 

odmakne v samoto in trdi v tišini.« Tabela 16 prikazuje povprečno vrednost 3,4, 

standardni odklon pa znaša 0,9, kar prikazuje majhno razpršenost podatkov. S 

trditvijo se sploh ne strinja 1 % vseh sodelujočih oz. 4 anketiranci, s trditvijo se ne 

strinja 108 ljudi oz. 17 %, ni se moglo opredeliti 174 ljudi oz. 28 %, strinja se 306 oz. 
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49 % vseh sodelujočih, popolnoma pa se je strinjalo 30 ljudi, ki predstavljajo 5 % 

vseh anketirancev.   

Z odgovori večine v pričujoči raziskavi se strinja tudi avtor, ki trdi, da žrtve verbalnega 

nasilja največkrat trpijo v zasebnosti, osamljenosti, tišini in občutku krivice (Anderson, 

2018). 

Verbalno nasilje je največkrat spregledano oz. se mu posveča premalo pozornosti.  

Tabela 17: Spregledanost verbalnega nasilja  

V 5 
Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – sploh se ne strinjam,  2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se opredeliti, 4 – se 

strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        
Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Se strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj             

V 5l 

Verbalno nasilje je večkrat 

spregledano oz. se mu posveča 

premalo pozornosti.  

16 (3 %) 134 (21 %) 106 (17 %) 282 (45 %) 86 (14 %) 624 (100 %) 624 626 3,5 1,1 

 

Zgornja trditev, pri kateri so anketiranci izrazili svoje mnenje, je bila: »Verbalno 

nasilje je največkrat spregledano oz. se mu posveča premalo pozornosti.« Tabela 17 

prikazuje, da je povprečna vrednost pridobljenih podatkov 3,5, standardni odklon pa 

1,1, kar nakazuje, da so podatki nekoliko bolj razpršeni. Z omenjeno trditvijo se sploh 

ni strinjalo 16 anketirancev oz. 3 %, ni se strinjalo 134 ljudi oz. 21 %, o trditvi se ni 

moglo opredeliti 106 ljudi oz. 17 %, strinjalo se je 282 ljudi oz. 45 %, popolnoma se je 

strinjalo pa 64 ljudi, kar predstavlja 14 % vseh strokovnih delavcev, ki so sodelovali v 

raziskavi.   

Tudi avtorici menita, da je verbalno in odnosno nasilje največkrat spregledano 

medvrstniško nasilje ter posledično pogosto ustrezno nekaznovano (Posnic in Košir 

2016). 

Ob pojavu verbalnega nasilja je pomembno, da se strokovni delavec pogovori tako z 

žrtvijo kot vršilcem nasilja.  
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Tabela 18: Pomembnost pogovora z žrtvijo in vršilcem verbalnega nasilja  

V 5 
Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – sploh se ne strinjam,  2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se opredeliti, 4 – se 

strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        
Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Se strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj             

V 5m 

Ob pojavu verbalnega nasilja je 

pomembno, da se strokovni 

delavec pogovori tako z žrtvijo 

kot vršilcem nasilja. 

0 (0 %) 4 (1 %) 0 (0 %) 222 (36 %) 396 (64 %) 622 (100 %) 622 626 4,6 0,5 

 

Navedena trditev, pri kateri so anketiranci vrednotili pomen pogovora, se glasi: »Ob 

pojavu verbalnega nasilja je pomembno, da se strokovni delavec pogovori tako z 

žrtvijo kot vršilcem nasilja.« Iz tabele 18 je razvidno, da je povprečna vrednost 4,6, 

standardni odklon pa 0,5, kar nakazuje izredno majhno razpršenost pridobljenih 

podatkov. S trditvijo se nihče sploh ni strinjal, prav tako se nihče ni mogel opredeliti, s 

trditvijo se niso strinjali le 4 anketiranci, kar predstavlja 1 % vseh sodelujočih. Z 

omenjeno trditvijo se je strinjalo 222 ljudi oz. 36 %, popolnoma pa se je strinjalo kar 

396 ljudi, kar predstavlja 64 % vseh anketirancev.  

Thomas (2018) navaja, da je lahko verbalno nasilje t. i. predhodna faza fizičnega 

nasilja, zato je pomembno, da se pogovori tako z žrtvijo kot vršilcem nasilja. 

Pomembno je, da se žrtvi nudi kar najhitrejšo pomoč in oporo.  

Pomembno je, da strokovni delavec otroke/učence seznani z omenjeno obliko 

nasilja.  

Tabela 19: Pomembnost seznanjanja otrok/učencev z oblikami nasilja  

V 5 
Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – sploh se ne strinjam,  2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se opredeliti, 4 – se 

strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        
Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne morem 

se 

opredeliti 

Se strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj             

V 5n 

Pomembno je, da strokovni 

delavec otroke/učence seznani z 

omenjeno obliko nasilja. 

0 (0 %) 6 (1 %) 24 (4 %) 264 (42 %) 330 (53 %) 624 (100 %) 624 626 4,5 0,6 

 

Zadnja trditev prvega sklopa vprašanj, se glasi: »Pomembno je, da strokovni delavec 

otroke/učence seznani z omenjeno obliko nasilja.« Iz tabele 19 je razvidno, da je 

povprečna vrednost 4,5, standardni odklon pa 0,6, kar pomeni, da so pridobljeni 

podatki malo razpršeni. Z zadnjo trditvijo se nihče sploh ne strinja, svoje nestrinjanje 
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je izrazilo 6 ljudi oz. 1 % anketirancev, o trditvi se ni moglo opredeliti 24 ljudi oz. 4 %, 

strinjalo se je 264 ljudi oz. 42 % anketirancev, popolnoma se je strinjalo pa 330 ljudi, 

kar zajema 53 % vseh sodelujočih v raziskavi.   

Društvo za nenasilno komunikacijo (b. d.) poudarja, da je pomembno zavedanje o 

poseganju v integriteto drugega ter kršenju pravic ob uporabi nasilja. Pomembno je, 

da strokovni delavci otroke s tem seznanijo in poudarijo, da je takšno vedenje 

nesprejemljivo.  

Drugi sklop zajema 5 trditev, pri katerih so anketiranci označevali pogostost 

določenega pojava. V tem sklopu me je zanimal predvsem pristop strokovnih 

delavcev, ki bi prispeval z zmanjšanju verbalnega nasilja v vrtcih in osnovnih šolah.  

Graf 5: Prikaz drugega sklopa trditev, ki se nanašajo na pristope strokovnih delavcev, ki bi zmanjševali 
verbalno nasilje v vzgojno-izobraževalnih institucijah 

Otroke seznani z jasnimi pravili in skladnimi posledicami, če pride do kršenja pravil.   

Tabela 20: Seznanjanje otrok s pravili in skladnimi posledicami  

V 6 
Kakšen pristop strokovnega delavca bi prispeval k zmanjšanju verbalnega nasilja v vrtcih/osnovnih šolah?                                            

Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – nikoli,  2 – skoraj nikoli, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto).    

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        nikoli 
skoraj 

nikoli 
občasno pogosto 

zelo 

pogosto 
Skupaj             

V 6a 

Otroke seznani z jasnimi pravili 

in skladnimi posledicami v 

primeru kršenja pravil. 

0 (0 %) 2 (1 %) 40 (6 %) 218 (35 %) 366 (58 %) 626 (100 %) 626 626 4,5 0,6 

 

Prva trditev drugega sklopa, na katero so anketiranci odgovarjali, je bila: »Otroke 

seznani z jasnimi pravili in skladnimi posledicami, če pride do kršenja pravil.« Iz 

tabele 20 je razvidno, da je povprečna vrednost 4,5, standardni odklon pa znaša 0,6, 

kar nakazuje zelo majhno razpršenost pridobljenih podatkov. Za omenjeno trditev se 
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noben anketiranec ni odločil za odgovor nikoli, pri skoraj nikoli pa sta se dva, kar 

zajema 1 % vseh anketirancev. Za občasno se je odločilo 40 ljudi, kar predstavlja 6 

% delež, za pogosto se je odločilo 218 ljudi oz. 35 %, za zelo pogosto pa 366 

anketirancev, kar predstavlja 58 % vseh sodelujočih strokovnih delavcev.  

T. Pettersen (2011) trdi, da je potrebno otrokom predstaviti pomen etike in moralnosti 

ter njihove tradicionalne teorije. S tem se strokovni delavci skušajo osrediniti na 

nasprotujoče si vrline nasilja, ki se kažejo v sočutnosti, empatiji itn.  

Ima ničelno toleranco do verbalnega nasilja.  

Tabela 21: Ničelna toleranca do verbalnega nasilja 

V 6 
Kakšen pristop strokovnega delavca bi prispeval k zmanjšanju verbalnega nasilja v vrtcih/osnovnih šolah?                                  

Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – nikoli,  2 – skoraj nikoli, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto).    

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        nikoli 
skoraj 

nikoli 
občasno pogosto 

zelo 

pogosto 
Skupaj             

V 6b 
Ima ničelno toleranco do 

verbalnega nasilja.  
36 (6 %) 16 (3 %) 46 (7 %) 152 (24 %) 372 (60 %) 622 (100 %) 622 626 4,3 1,1 

 

Druga trditev, pri kateri so anketiranci označili svoje stališče, je bila: »Ima ničelno 

toleranco do verbalnega nasilja.« Tabela 21 prikazuje, da je povprečna vrednost 4,3, 

standardni odklon pa 1,1, kar nakazuje na nekoliko večjo razpršenost podatkov. Za 

odgovor nikoli se je odločilo 36 ljudi oz. 6 %, za skoraj nikoli 16 anketirancev oz. 3 %, 

občasno 46 strokovnih delavcev oz. 7 %, pogosto 152 ljudi oz. 24 % vseh anketiranih 

ter za zelo pogosto kar 372 ljudi, kar predstavlja 60 % vseh anketiranih.   

Vzgojno-izobraževalne institucije morajo imeti ničelno toleranco do kakršnega koli 

nasilja. Prav tako poudarjajo, da morajo strokovni delavci spremljati vedenje otrok oz. 

učencev, saj lahko v veliko primerih prepreči kakršno koli nasilje (Eriksson, Bruno in 

Näsman 2013). 
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Verbalnemu nasilju se ne posveča, saj pusti, da otroci/učenci sami uredijo 

medsebojne nesporazume.   

Tabela 22: Neposvečanje verbalnemu nasilju, saj morajo otroci/učenci sami rešiti medsebojne 
nesporazume 

V 6 
Kakšen pristop strokovnega delavca bi prispeval k zmanjšanju verbalnega nasilja v vrtcih/osnovnih šolah?                                    

Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – nikoli,  2 – skoraj nikoli, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto).    

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        nikoli 
skoraj 

nikoli 
občasno pogosto 

zelo 

pogosto 
Skupaj             

V 6c 

Verbalnemu nasilju se   

ne  posveča, saj pusti, da 

otroci/učenci sami uredijo 

medsebojne nesporazume. 

184 (29 %) 220 (35 %) 182 (29 %) 34 (5 %) 6 (1 %) 626 (100 %) 626 626 2,1 0,9 

 

Zgornja trditev, pri kateri anketiranci označujejo svoje stališče, se glasi: »Verbalnemu 

nasilju se ne posveča, saj pusti, da otroci/učenci sami uredijo medsebojne 

nesporazume.« Iz tabele 22 je razvidno, da je povprečna vrednost 2,1, standardni 

odklon pa 0,9, kar pomeni, da je majhna razpršenost med pridobljenimi podatki. Za 

odgovor nikoli se je odločilo 184 ljudi, kar predstavlja 29 %, skoraj nikoli se je odločilo 

220 ljudi oz. 35 % vseh sodelujočih, za občasno se je odločilo 182 anketirancev oz. 

29 %, za pogosto je odgovorilo 34 ljudi oz. 5 % ter za zelo pogosto pa 6 ljudi, kar 

predstavlja 1 % vseh anketirancev.  

M. Eriksson, L. Bruno in E. Näsman (2013) se s trditvijo ne strinjajo, saj navajajo, da 

je zelo pomembno že opazovanje otrok in njihovih reakcij, ki so največkrat predhodna 

faza kakršnega koli nasilja. Avtorice navajajo, da mora strokovni delavec žrtvi 

pomagati, če sama ni kos situaciji.  

Takoj se pogovori z žrtvijo in vršilcem verbalnega nasilja. 

Tabela 23: Takojšnji pogovor z žrtvijo in vršilcem verbalnega nasilja 

V 6 
Kakšen pristop strokovnega delavca bi prispeval k zmanjšanju verbalnega nasilja v vrtcih/osnovnih šolah?                                    

Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – nikoli,  2 – skoraj nikoli, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto).    

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        nikoli 
skoraj 

nikoli 
občasno pogosto 

zelo 

pogosto 
Skupaj             

V 6č 
Takoj se pogovori z žrtvijo in 

vršilcem verbalnega nasilja. 
0 (0 %) 2 (1 %) 30 (5 %) 288 (45 %) 302 (49 %) 622 (100 %) 622 626 4,4 0,6 

 

Zgornja trditev, ki govori o takojšnjem pogovoru ob pojavu verbalnega nasilja, se 

glasi: »Takoj se pogovori z žrtvijo in vršilcem verbalnega nasilja.« Iz tabele 23 je 
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razvidno, da je povprečna vrednost 4,4, standardni odklon pa 0,6, kar nakazuje na 

zelo majhno razpršenost podatkov. Za odgovor nikoli se ni odločil nihče, za skoraj 

nikoli pa sta se odločila le dva, kar predstavlja 1 %, za občasno se je odločilo 5 % oz. 

30 anketirancev, za pogosto 45 % oz. 288 ljudi ter za zelo pogosto 302 ljudje oz. 49 

% vseh anketirancev.  

M. Kukovec (2019) predstavi vrstniško mediacijo kot preventivno in proaktivno 

vzgojno metodo, ki učencem pomaga rešiti spore. Pri mediaciji sodelujejo vsi otroci 

oz. učenci, ki so bili vključeni v nasilje – vršilec, žrtev in opazovalec nasilja.  

Vršilcu verbalnega nasilja predstavi permisivne pristope za doseganje ciljev.  

Tabela 24: Predstavitev permisivnih pristopov vršilcu verbalnega nasilja  

V 6 
Kakšen pristop strokovnega delavca bi prispeval k zmanjšanju verbalnega nasilja v vrtcih/osnovnih šolah?                                    

Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – nikoli,  2 – skoraj nikoli, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto).    

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        nikoli 
skoraj 

nikoli 
občasno pogosto 

zelo 

pogosto 
Skupaj             

V 6d 

Vršilcu verbalnega nasilja 

predstavi permisivne pristope za 

doseganje ciljev. 

24 (4 %) 32 (5 %) 178 (28 %) 238 (38 %) 154 (25 %) 626 (100 %) 626 626 3,7 1,0 

 

Zadnja trditev, pri kateri so anketiranci označili svoje stališče, je bila: »Vršilcu 

verbalnega nasilja predstavi permisivne pristope za doseganje ciljev.« Tabela 24 

prikazuje, da je povprečna vrednost pridobljenih podatkov 3,7, standardni odklon pa 

1,0, kar nakazuje na nekoliko večjo razpršenost pridobljenih podatkov. Za odgovor 

nikoli se je odločilo 24 anketirancev oz. 4 % vseh sodelujočih, za skoraj nikoli 32 ljudi 

oz. 5 %, za občasno 178 ljudi oz. 28 %, za pogosto 238 anketirancev oz. 38 % in za 

zelo pogosto 154 anketirancev, kar predstavlja 25 % vseh sodelujočih.   

Aničić idr. (2017) navajajo, da se nasilje izvaja največkrat v vzgojno-izobraževalnih 

institucijah, zato so te tudi odgovorne za poseganje ob nasilnem vedenju in 

predstavitvi pristopov k reševanju konfliktnih situacij. Pri tem poudarjajo, da je 

pomembno zavedanje o vršilcih samih, ki se k izvajanju nasilja zatečejo in tako 

nezavedno izrazijo svojo nemoč.  
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16 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA   

RV 1: V kolikšni meri je prisotno verbalno nasilje v vrtcih in osnovnih šolah na 

Slovenskem? 

Kot sem tudi sam sklepal, sem s pomočjo raziskave potrdil, da je verbalno nasilje 

pogosta oblika medvrstniškega nasilja. 376 anketirancev, kar predstavlja 60 % vseh 

sodelujočih, se je s trditvijo o pogostosti verbalnega nasilja strinjalo, pri tem me ni 

posebej presenetil rezultat 0 % pri odgovoru »sploh se ne strinjam«, za katerega se 

ni nihče odločil. Podobno navajajo tudi številni avtorji, ki trdijo, da je verbalno nasilje 

pogosta oblika nasilja.  

Prav tako sem predvideval, da otroci za dosego svojih ciljev večkrat uporabijo 

verbalno nasilje, kar so pokazali tudi pridobljeni podatki, in sicer se je s trditvijo 

strinjalo kar 252 anketirancev, kar predstavlja 40 % vseh udeleženih. Nekoliko me je 

presenetilo, da se četrtina vseh udeleženih (156 ljudi) o trditvi ni mogla opredeliti. 

Za predšolsko obdobje in tudi nadaljnje obdobje v šoli je značilno posmehovanje, ki 

spada med verbalno nasilje. Posmehovanje lahko vpliva zelo negativno, še zlasti v 

času pubertete, saj se v tem času posmehovanje in žaljivke izrekajo predvsem glede 

vizualnega izgleda posameznika, ki je žrtev nasilja (Munc, 2010).   

RV 2: Kakšne načine oz. metode uporabljajo vzgojitelji in učitelji ob pojavu 

verbalnega nasilja?  

Že pred morebitnim pojavom nasilja je pomembno, da strokovni delavec 

otroke/učence seznani z verbalnim nasiljem, prav tako pa tudi pove jasna pravila in 

skladne posledice ob kršenju teh pravil. Z omenjeno trditvijo o pravilih in skladnimi 

posledicami so strokovni delavci označili, da pri svojem delu zelo pogosto uporabljajo 

to metodo, kar 58 %, par predstavlja 366 anketirancev. Čeprav je številka visoka, si 

želim, da bi bila v prihodnje še večja, saj je pomembno, da zna strokovni delavec 

postaviti jasne meje in pravila v oddelku/razredu, saj le tako lahko poskrbi za varnost 

otrok, spoštovanje, svojo avtoriteto in splošno dobro počutje. Trditev, da mora imeti 

strokovni delavec ničelno toleranco do kakršne koli oblike nasilja, je bil pričakovan 

odgovor »se popolnoma strinjam«, še višji, in sicer 69 %, kar pomeni, da se je zanj 

odločilo 432 anketirancev. Nekoliko sta me pri tem presenetila nikalna odgovora, in 
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sicer da se sploh ne strinja, je odgovorilo 12 ljudi oz. 2 %, da se ne strinja pa 22 ljudi 

oz. 4 % vseh anketirancev, saj sem pričakoval, da bo ta še manjši oz. 0 %.  

Skladni z izsledki moje raziskave so tudi podatki iz strokovne literature, kjer (Carey, 

b. d.) navaja, da je ključnega pomena zgodnje odkrivanje in preprečitev (verbalnega) 

nasilja, saj so otroci zelo ranljivi v obdobju, ko postavljajo »temelje« za kompleksne 

življenjske strukture za bodoče življenje.   

Pomembno je, da kakršno koli obliko nasilja ustavimo oz. že predhodno preprečimo 

in posameznika – vršilca nasilja naučimo, da za dosego svojih želenih ciljev uporabi 

družbeno zaželene načine in ne agresije. Avtor navaja, da moramo s takšnim delom 

začeti že v predšolskem obdobju, saj že velik delež nasilnih otrok vstopi v šolo, kjer 

se problemi z nasiljem le stopnjujejo (Rigby, 2010).   

D. Skubic (2018) navaja, da je zelo pomembna vloga vzgojitelja, učitelja in ostalih 

svetovalcev, ki se morajo zavedati pomena omogočanja enakih možnosti v oddelku, 

ki se izražajo z upoštevanjem načel individualnih razlik, multikulturalizma, 

omogočanje razvoja otrok itn.   

RV 3: Kakšne posledice imajo žrtve verbalnega nasilja? 

V raziskavi me je zanimalo mnenje oz. stališče anketirancev glede vpliva verbalnega 

nasilja na otrokovo samopodobo. Predvidevanje se je izkazalo za pravilno, saj se je 

264 anketirancev, kar predstavlja 58 % vseh sodelujočih, popolnoma strinjalo, prav 

tako pa je visok delež (244 ljudi oz. 39 %), ki se je s trditvijo strinjalo, skupaj torej 97 

% anketirancev.  

Podobnosti se kažejo tudi v različnih literaturah, kjer K Aničić idr. (2017) navajajo, da 

so pri verbalnem nasilju opazne razlike v vedenju in posledično na socialnem 

področju, npr. v agresivnosti, grizenju nohtov, izogibanju stikov z ljudmi, 

samopoškodbah itn.  

E. Hrovat Kuhar (2017) navaja, da pušča verbalno nasilje posledice tudi ob 

pretiranem strahospoštovanju, v različnih oblikah sovraštva in gojenju negativnih 

čustev do staršev.   

Društvo za nenasilno komunikacijo (b. d.) navaja, da kakršno koli nasilje uničuje 

odnose in ima številne negativne posledice na različnih področjih, ki se kažejo na 
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žrtvi. Posledice so odvisne od različnih dejavnikov, ki so odvisne od odziva okolice, 

zlorabe, podpore okolja, značilnosti in osebnosti žrtve in sposobnosti soočanja z 

omenjenim nasiljem in stresom, ki ga ta povzroča. Posledice se lahko kažejo v 

občutkih strahu, slabi samopodobi, občutku nesprejetosti in nemoči, tesnobi, 

apatičnosti, potrtosti, prevzemanju odgovornosti za nasilje, v občutku sramu in krivde, 

z odmikom vase oz. tihem trpljenju, osamljenosti in izogibanju socialnemu življenju, v 

težavah z duševnim zdravjem, slabem splošnem zdravstvenem stanju, z glavoboli in 

s samodestruktivnimi vedenji, ki se kažejo z alkoholizmom, s samopoškodovanjem 

itn.  
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17 SKLEP  

Ob koncu diplomskega dela lahko sklenem, da je verbalno nasilje pogosta oblika 

nasilja v vrtcih in osnovnih šolah. S tem lahko potrdim svojo hipotezo, da je omenjeno 

nasilje pogosta oblika medvrstniškega nasilja, ki ga otroci uporabljajo za uveljavljanje 

svoje avtoritete in izražanja moči, za doseganje zadanih ciljev ali kot preprosto 

izražanje svojega nestrinjanja. Spoznal sem, da je verbalno nasilje najširša in 

najpogostejša oblika nasilja, ki jo uporabljajo tako dečki kot deklice. Z razvojem se pri 

dečkih največkrat verbalno nasilje stopnjuje v fizično nasilje, s katerim po navadi z 

enakim spolom skuša izraziti svojo prevlado oz. izkazati svojo moč. Pri deklicah pa 

se z razvojem verbalno nasilje največkrat spremeni v psihično nasilje, vendar 

slednjega pri tem nikakor ne smemo stereotipizirati glede na spol, saj so lahko tudi 

deklice oz. ženske agresivne in obratno. Ugotovil sem, da nasilje strokovnjaki in 

znanstveniki različno definirajo, odvisno od njihove smeri in diskurza raziskovanja, 

vendar na splošno velja, da je nasilje odnos do nekoga, ki mu želi vršilec na nek 

način škoditi, ga prizadeti oz. ga poškodovati.  

Verbalno nasilje sem želel raziskati, saj sem menil, da je dandanes zelo prisotno v 

vzgojno-izobraževalnih institucijah, prav tako pa se mi je zdela obravnavana tema 

zanimiva, ker po mojem mnenju namenjamo premajhno pozornost omenjeni obliki 

nasilja. Menim, da večkrat verbalno nasilje sprejemamo kot samoumevno in se pri 

tem ne zavedamo, kakšne posledice lahko pušča za sabo, sploh če se pojavi v 

obdobju pubertete in traja dalj časa. Pri tem lahko potrdim še drugo hipotezo, da so 

največkrat dominantnejši otroci vršilci in le malokrat so starejši otroci žrtve nasilja 

mlajših otrok. 

Zelo sem ponosen na raziskavo, ki sem jo izvedel po vsej Sloveniji, in dobil tako velik 

odziv strokovnih delavcev. Prav tako sem bil zadovoljen z odgovori, saj je iz njih 

razvidno, da se večina anketirancev zaveda, da verbalno nasilje vpliva na otrokovo 

samopodobo, da imajo anketiranci ničelno toleranco do kakršnega koli nasilja in da 

takoj ukrepajo ob pojavu nasilja. Prav tako me je pozitivno presenetil rezultat, da je 

večina anketiranih strokovnih delavcev odgovorila, da se počutijo kot kompetentni 

strokovnjaki za prepoznavanje verbalnega nasilja ter da otroke jasno seznanijo s 

pravili in skladnimi posledicami, za kar menim, da je predpogoj za postavitev 

avtoritete, spoštovanja in ne nazadnje varnosti otrok oz. učencev.  
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Verbalno nasilje predstavlja problem v vzgojno-izobraževalnih institucijah, saj je 

najpogostejša oblika nasilja, ki je hkrati večkrat spregledana. Pomembno je, da ga 

obravnavamo kot vse ostale oblike nasilja, saj zlasti dolgotrajno nasilje negativno 

vpliva na otrokov zdrav razvoj ter pušča posledice na čustvenem, telesnem in 

socialnem področju.  

Vprašanja v anketnem vprašalniku sem z mentorico skrbno načrtoval in z njimi zajel 

obravnavane teme, ki so me najbolj zanimale. Ob koncu raziskave pa se zavedam, 

da bi lahko zastavil še kakšen odprti tip vprašanja, pri katerem bi strokovni delavci 

izrazili svoja konkretna mnenja in stališča.  

Verbalno nasilje predstavlja v vrtčevskem in šolskem prostoru zelo velik problem, 

zato bi bilo dobro, da bi vzgojitelji predšolskih otrok in učitelji v čim večji meri 

uporabljali socialne igre, ki spodbujajo sodelovanje med vrstniki, skrbijo za sproščeno 

vzdušje in splošno pozitivno klimo v oddelku. Pomembno je tudi, da učitelji pri svojem 

delu uporabijo dejavnosti za spodbujanje prosocialnega vedenja med učenci. Še 

posebej so takšne dejavnosti dobrodošle, če je tako v vrtcu kot v šoli novinec, ki ima 

težave z vključitvijo oz. s sprejetostjo in posledično verbalnim nasiljem, ki se kaže v 

oblikah obrekovanja, posmehovanja itn. Vsekakor je dobro, da strokovni delavci 

uporabljajo omenjene tipe dejavnosti in s tem preventivno pomagajo posameznikom 

in celotnemu oddelku oz. razredu.  

Vsekakor je verbalno nasilje aktualna tema, ki se ji moramo še posvetiti in iskati 

ukrepe za zmanjšanje obsega prisotnosti. Menim, da bi strokovni delavci lahko imeli 

še nekoliko več izobraževanja na temo prepoznavanja in preprečevanja nasilja še 

pred dejanskim izbruhom. V prihodnje bi lahko raziskavo dodatno poglobil z obiski 

vzgojni-izobraževalnih ustanov, v katerih bi v vlogi opazovalca preučeval medsebojne 

odnose otrok in učencev, ki so največkrat najboljši pokazatelji načrtovanega nasilja. 

Prav tako bi opazoval neposredno nasilje ter odzive strokovnih delavcev.  

Diplomsko delo končujem z mislijo, da je vsekakor boljše, če nasilje preprečimo, kot 

pa odpravljamo posledice, storjene žrtvi. Pomembno je zavedanje, da se naše 

pravice in meje končajo tam, kjer se začnejo pravice in meje druge osebe. 
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19 PRILOGA  
Spoštovani,  

sem Urban Prosen, študent tretjega letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani. V svojem diplomskem delu raziskujem verbalno nasilje v 

slovenskih vrtcih in osnovnih šolah, zato je anketni vprašalnik namenjen vzgojiteljem 

predšolskih otrok in osnovnošolskim učiteljem. Vljudno vas prosim, da izpolnite 

anketni vprašalnik in mi tako pomagate pri raziskavi v diplomskem delu.  

Že v naprej se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.    

(Prosim, da obkrožite številko pred pravilnim odgovorom.)  

Vaša delovna doba:   

1 – do 5 let                                                     

2 – od 5 do 15 let   

3 – od 15 do 25 let   

4 – od 25 do 35 let 

5 – nad 35 let  

Regija:   

1 – Osrednjeslovenska                                4 – Dolenjska  

2 – Primorska                                               5 – Štajerska  

3 – Gorenjska                                               6 – Pomurska   

Starostna skupina oz. vzgojno-izobraževalno obdobje, v katerem poučujete:   

1 – prvo starostno obdobje                           4 – prvo vzgojno-izobraževalno obdobje    

2 – drugo starostno obdobje                         5 – drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 

3 – kombiniran oddelek                                 6 – tretje vzgojno-izobraževalno obdobje  

Nahajanje izobraževalne institucije, v kateri ste zaposleni:  

1 – v večjem mestu  

2 – v manjšem oz. na podeželju  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Obrnite! 
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ANKETNI VPRAŠALNIK  

Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – sploh se ne strinjam,  

2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se opredeliti, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma 

strinjam).  

Verbalno nasilje je pogosta oblika medvrstniškega nasilja. 1 2 3 4 5 

Verbalno nasilje negativno vpliva na otrokovo samopodobo. 1 2 3 4 5 

Za dosego svojih ciljev predšolski otrok med vrstniki večkrat 
uporabi verbalno nasilje. 

1 2 3 4 5 

Strokovni delavec mora imeti ničelno toleranco do kakršne 
koli oblike nasilja. 

1 2 3 4 5 

Ob pojavu verbalnega nasilja med otroki mora strokovni 
delavec takoj ukrepati. 

1 2 3 4 5 

Ob pojavu verbalnega nasilja med otroki strokovni delavec 
počaka, da se žrtev poskuša najprej sam rešiti/braniti.  

1 2 3 4 5 

Verbalno agresivni so največkrat otroci, ki so dominantnejši 
od vrstnikov v oddelku/razredu. 

1 2 3 4 5 

Žrtve verbalnega nasilja so večkrat dekleta, ki so že po 
naravi bolj jezikave oz. nagnjene k besedni agresivnosti kot 
pa dečki. 

1 2 3 4 5 

Strokovni delavec je kompetenten za prepoznavanje 
verbalnega nasilja v oddelku/razredu. 

1 2 3 4 5 

Žrtve verbalnega nasilja so največkrat otroci/učenci, ki 
prihajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom. 

1 2 3 4 5 

Verbalno nasilje je zelo težko prepoznati.   1 2 3 4 5 

Žrtev se največkrat odmakne od vrstnikov in trpi v tišini. 1 2 3 4 5 

Verbalno nasilje je večkrat spregledano oz. se mu posveča 
premalo pozornosti. 

1 2 3 4 5 

Ob pojavu verbalnega nasilja je pomembno, da se strokovni 
delavec pogovori tako z žrtvijo kot vršilcem nasilja. 

1 2 3 4 5 

Pomembno je, da strokovni delavec otroke/učence seznani 
z omenjeno obliko nasilja. 

1 2 3 4 5 

 

Prosim, da označite svoje stališče pri posameznih trditvah (1 – nikoli, 2 – skoraj 
nikoli, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto). 

Kakšen pristop strokovnega delavca bi prispeval k zmanjšanju verbalnega nasilja v 
vrtcih/osnovnih šolah? 

Otroke seznani z jasnimi pravili in skladnimi posledicami v 
primeru kršenja pravil. 

1 2 3 4 5 

Ima ničelno toleranco do verbalnega nasilja. 1 2 3 4 5 

Verbalnemu nasilju se ne posveča, saj pusti, da  
otroci/učenci sami uredijo medsebojne nesporazume. 

1 2 3 4 5 

Takoj se pogovori z žrtvijo in vršilcem verbalnega nasilja. 1 2 3 4 5 

Vršilcu verbalnega nasilja predstavi permisivne pristope za 
doseganje ciljev.  

1 2 3 4 5 

 


