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POVZETEK 
 
V diplomskem delu raziskujem, kako razumejo in prepoznavajo psihično nasilje nad otroki 

starši in učiteljice razredne stopnje.  

Psihično nasilje nad otroki je posebej občutljivo področje, saj otroci medčloveških odnosov in 

dogajanja v okolici ne dojemajo enako kot odrasli ljudje. Prav tako otroci nimajo ne fizične in 

psihične moči, s katero bi se lahko uprli ali branili pred takšnimi in drugačnimi nasilnimi 

dejanji. Otroci, ki so žrtev psihičnega nasilja, so pogosto zadržani, tihi, se »zaprejo« vase ali 

pa gre njihovo vedenje v drugo smer in tudi sami postanejo nasilni, kar se kaže zlasti v 

njihovem odnosu do vrstnikov. 

V teoretičnem delu diplomskega dela opredelim psihično nasilje, prikažem oblike takega 

nasilja v družini in šoli, spregovorim o posledicah psihičnega nasilja in kako je urejena 

zakonodaja na tem področju. Empirični del zajema analizo podatkov o razumevanju 

psihičnega nasilja, ki sem jih pridobila s pomočjo vprašalnikov, na katere je odgovarjalo 76 

staršev učencev razredne stopnje in njihove učiteljice. Ugotavljam, da se starši in učitelji 

zavedajo prisotnosti psihičnega nasilja nad otroki, vendar ne prepoznavajo vseh oblik tega 

nasilja. Največ sodelujočih  staršev in učiteljev smatra kot najhujšo obliko psihičnega nasilja 

ustrahovanje. Večina učiteljic meni, da so starši tisti, ki najpogosteje čustveno prizadenejo 

otroka.  

Ker je psihično nasilje nad otroki prisotno v vsakdanjem življenju menim, da si pred tem 

dejstvom ne bi smeli zatiskati oči. Kot bodoča učiteljica sem začudena nad odgovori, ki 

kažejo, da bi le četrtina vseh sodelujočih v raziskavi ukrepala - podala prijavo, če bi izvedeli 

oziroma ugotovili, da je nek otrok žrtev psihičnega nasilja. 

 

Ključne besede: otrok, psihično nasilje, starši, učitelji 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
The topic of my thesis is a study of how parents and primary school teachers perceive and 

identify psychological abuse of children. Psychological abuse is an especially sensitive area 

because children do not perceive interpersonal relations and activities in their environment in 

the same way as adults. Children also do not possess the physical or psychological power 

required to withstand or defend themselves against different forms of violence, abuse and 

harassment. Children who are the victims of psychological abuse are often withdrawn, quiet, 

introvert or, quite the opposite, become aggressive themselves, especially towards their peers. 

In the theoretical part of my thesis I define psychological abuse, outline the forms of such 

behaviour in the family and at school, and describe the consequences of psychological abuse, 

including legislative. The empirical part contains data analysis of the perception of 

psychological abuse, collected with a questionnaire that was completed by 76 parents and 

teachers of primary school pupils. The results show that both parents and teachers are aware 

of psychological abuse of children but are not able to identify all its forms. Most of the 

parents and teachers who took part in the survey consider bullying as the most severe form of 

psychological abuse. Most teachers believe that children are most often psychologically 

abused by their parents. Because psychological abuse of children is a part of our everyday 

lives, I strongly believe we should not ignore it no matter what. A teacher-to-be myself, I was 

unpleasantly surprised of the results of my study which show that only a quarter of all the 

respondents would take action and file a report if they found out that a child was a victim of 

psychological abuse. 

 

Key words: child, psychological abuse, parents, teachers 
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1 UVOD 

 

V današnjem času smo ljudje čedalje bolj zaposleni. Pogostokrat slišimo besedo »fizično 

nasilje«. O fizičnem nasilju se pogovarjamo v šoli, s prijatelji/-cami, predavatelji nam 

pripravijo na to temo zanimiva predavanja, tudi mediji nam sporočajo velikokrat o fizičnem 

nasilju. Ker sem na svoji poti poučevanja o fizičnem nasilju slišala in prebrala že veliko, sem 

se ustavila pri vprašanju, kaj je psihično nasilje.  

Dandanes, ko nam tempo življenja narekuje nenehno hitenje, ko imamo vedno manj časa za 

svoje najbližje, v mislih imam predvsem otroke, se večkrat znajdemo v situaciji, ko ravno 

zaradi hitenja ali kake druge situacije dvignemo glas nad otroki. Ali spada  kričanje nad otroki 

oziroma pogosto dvigovanje glasu med psihično nasilje? Skozi  diplomsko delo sem skušala 

poiskati odgovor na zastavljeno vprašanje.  

Otroci so si med sabo zelo različni, zato menim, da lahko kričanje na nekem otroku pusti 

globoke rane, ki ga spremljajo skozi vse življenje. Lahko pa  je kričanje za drugega otroka 

nekaj, kar ga ne prizadene in odide mimo njega. Veliko je odvisno od karakterja otrok.  

Kaj pa zanemarjanje, ustrahovanje, pretepanje, žaljenje in podcenjevanje? Ali tudi vse to 

spada med psihično nasilje? Taka in podobna vprašanja so se mi porajala ob nastajanju 

diplomskega dela.  

Zdi se mi, da se o psihičnem nasilju premalo pogovarjamo, tako v šoli kot doma, čeprav je o 

omenjenem nasilju napisanega zelo veliko. Kot bodoča učiteljica si želim, da bi se o 

psihičnem nasilju govorilo več, da bi se staršem pripravila predavanja na temo o psihičnem 

nasilju, saj bi tako tudi starši lažje razumeli to obliko nasilja in mogoče kateremu izmed otrok 

ne bi bilo treba biti žrtev psihičnega nasilja.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 OTROK IN PSIHIČNO NASILJE 
 

Definicij pojma »otrok« je več in težko ga je opredeliti enoznačno. Tako je npr. z biološkega 

vidika otrok človeški potomec obeh spolov, torej deček ali deklica do dopolnjenega 14. leta 

starosti. Pravni vidik otroka je (po slovenski zakonodaji) vsaka mladoletna oseba do 

dopolnjenega 18. leta starosti.  

Otroštvo je »obdobje, ki mora preteči, preden človek prestopi v svet odraslih ljudi ter mu je 

dodeljena pravica do lastnih odločitev in samostojnih dejanj, hkrati pa tudi do subjektivne 

odgovornosti« (Puhar 2004). 

Čeprav se mnogim zdi popolnoma jasno in samoumevno, kdo je otrok, lahko vidimo, da so 

opredelitve pojma »otrok« precej različne in dokaj široko nastavljene. Otrok je bitje, ki je v 

obdobju psihološkega in fizičnega razvoja ter rasti. Je osebek, ki »zori« v odraslo bitje. Na tej 

dolgi poti je otrok ločen od družbe, saj med njim in družbo posredujejo starši in šola.  

 

Temeljna delitev nasilja je delitev na fizično in psihično nasilje. Oboje se lahko vrši nad 

odraslimi ali otroki. Mi se bomo omejili na psihično nasilje nad otroki. Preden se posvetimo 

konkretnemu problemu psihičnega trpinčenja otrok, je potrebno opredeliti, kaj pojem psihično 

nasilje sploh vsebuje in opredeljuje. 

Psihično nasilje je sicer manj vidno navzven, vendar je lahko enako ali celo bolj uničujoče kot 

fizično. Je ena od najbolj razširjenih, če ne najbolj razširjena oblika nasilja nasploh. 

Velikokrat ostane neopaženo, saj je duševne bolečine in rane veliko lažje skriti oz. prekriti 

kakor fizične. Najbolj enostavno ga lahko opišemo kot grožnje, ustrahovanje, žaljenje, 

zastrahovanje, izsiljevanje itd. 

 

Dejstva o nasilju, ki jih na svoji spletni strani navaja (Zavod Emma, 2011), Center za pomoč 

žrtvam nasilja,  in veljajo za vse vrste nasilja, tudi za psihično nasilje, so sledeča: 

• je kršenje temeljnih človekovih pravic, 

• nasilje se ne konča samo od sebe, 

• nasilje se stopnjuje, 

• nasilje je kaznivo dejanje, 

• za nasilje je odgovoren tisti, ki ga izvaja, 

• za nasilje ni opravičila, 

• nasilje je izražanje moči in nadzora. 
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Eden od večjih problemov psihičnega nasilje je meja, kje se takšno nasilje sploh začne in 

nemalokrat tudi kaj sploh spada pod psihično nasilje. Tukaj je problem subjektivnosti in 

objektivnosti. Neka beseda, ki bo za eno osebo pomenila žalitev, ponižanje, ga prizadela ali v 

njem povzročila druga negativna čustva, je lahko za drugo osebo še vedno v mejah 

sprejemljivega ali celo takšno ravnanje sprejme, ker pozna osebo in ve, da je to njegov 

karakter (takšen izbor besed). Psihično nasilje tako postopno začne  načenjati duševno zdravje 

žrtve, njeno čustveno stabilnost in samozavest. Žrtev, posebej, če je ta otrok, čuti posledice 

vse življenje.  

Psihično trpinčenje oz. nasilje se najpogosteje odvija na verbalni ravni. Žrtve takšna dejanja 

pogosto opisujejo kot izjemno boleča, velikokrat celo bolj kot tista pri fizičnem nasilju. Za 

lažje razumevanje psihičnega nasilja in obravnavanega problema naštejmo, kaj spada pod 

psihično nasilje: 

• pretirano dvigovanje glasu oz. vpitje, 

• uporaba grobih besed, 

• žaljenje in poniževanje, 

• pretirana in stalna nesoglasja, 

• grožnje, 

• pretirana kritičnost, 

• ljubosumje in posesivnost, 

• nadzorovanje in zasledovanje, 

• prepovedovanje družbenih stikov, 

• zasmehovanje itd. 

 

Redno oz. vztrajno ponavljanje takšnih ravnanj privede do tega, da žrtev začne verjeti 

žaljivim pripombam in sporočilom. Še posebej ranljivi so otroci, saj ti sporočila, ki jih 

sprejmejo od svojih staršev ali drugih »bližnjih« oseb (starih staršev, učiteljev, vzgojiteljev, 

celo vrstnikov) ponotranjijo in se začnejo v skladu z njimi tudi vesti.  

 

Vsaka čustvena zloraba ima bolj ali manj enak vzorec, ki sledi šestim korakom (Žigon, 2010): 

1. Zloraba se začne z agresivnim, nasilnim vedenjem. Zloraba je igra moči, ki naj žrtvi 

pokaže, kdo je glavni. 

2. Krivda: po dejanju zlorabe ima nasilnež občutek krivde, vendar nikoli zaradi tega, kar je 

storil žrtvi; krivda nastopi zaradi možnosti, da bi ga zalotili in bi se moral soočiti s 
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posledicami. 

3. Racionalizacija ali izgovori: nasilnež racionalizira svoje dejanje. Na dan pride s kopico 

izgovorov ali pa za to, kar je storil in za svoje nasilno vedenje, krivi žrtev. Odgovornosti 

nikoli ne preloži nase.  

4.  »Normalno« vedenje: nasilnež stori vse, kar lahko, da bi znova dobil nadzor in obdržal 

žrtev v razmerju. Obnaša se, kot da se ni nič zgodilo, ali pa gradi na svoji privlačnosti, 

očarljivosti. To mirno obdobje vzbuja v žrtvi upanje, da se je tokrat res spremenil. 

5. Fantaziranje in načrtovanje: nasilnež začne sanjariti o tem, da bi znova zlorabil žrtev. 

Veliko razmišlja o tem, kaj je prejšnjikrat naredil narobe in kako bo »igral« naslednjič.  

6. Igra: nasilnež »pripravi« žrtev na igro in uresniči svoj načrt. Ustvari situacijo, v kateri jo bo 

lahko zlorabil. 

 

Eden od glavnih problemov pri odkrivanju psihičnega nasilja je njegova izsleditev in kasneje 

dokazljivost. Prav tako je težko določiti vzrok takšnega nasilja. 

 

Psihično nasilje se lahko pojavlja v različnih oblikah. Velikokrat se te oblike med seboj 

prepletajo in jih je težko razmejiti. Mi bomo opisali nekatere od njih, ki se pojavljajo 

najpogosteje. 

 

1. Verbalno nasilje 
 
Ko govorimo o verbalnem nasilju mislimo predvsem na besede, ki »bolijo«, ki prizadenejo in 

ranijo človeško dušo. Takšno nasilje je lahko odkrito (kričanje, izbruhi jeze, zaničevanje itd.) 

ali prikrito (določene izjave oz. pripombe, ki pomenijo »pranje možganov«, skrita agresija, ki 

povzroča zmedenost, saj se je žrtev ne zaveda itd.). Nasilnež hitro vzkipi, ima pogoste izbruhe 

jeze, pogosto kriči, ponižuje žrtev, jim grozi in se pri tem obnaša, kot da se ni nič zgodilo in z 

njegovim odnosom do žrtve je vse v najlepšem redu. Verbalno nasilen partner krivdo za svoja 

zgrešena dejanja prenaša na žrtev, prezira njena čustva in se noče pogovarjati o stvareh, ki jo 

vznemirjajo, žalijo ali prizadenejo (Žigon, 2010). Tukaj se kaže neskladje med načinom, kako 

nasilnež govori in kaj dejansko čuti. Tako lahko zveni iskreno in pošteno, obenem pa 

verbalno napada žrtev in ji govori, kaj je z njo vse narobe. Njegov cilj je nadzor nad žrtvijo. 

Lahko se tudi stopnjuje in preraste v fizično nasilje. 
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»Nasilnež na tak način izkazuje nespoštovanje do žrtve, hkrati pa pri sebi ustvarja občutek 

večvrednosti in moči. S tem počasi, a vztrajno ruši samozavest in samospoštovanje žrtve« 

(Šugman Stubbs, 2010). 

Takšno nasilje se običajno dogaja na samem ali kot radi rečemo »za zaprtimi vrati«, sčasoma 

se stopnjuje oz. krepi in velikokrat ga je težko prepoznati, žrtev je pogosto zmedena in 

vznemirjena ne da bi res razumela, kaj se dogaja. Kot smo že omenili, se takšno nasilje rado 

stopnjuje. Zaradi tega je njegovo prepoznanje še toliko težje. Lahko se začne z na videz 

nedolžnimi besedami, ki prerastejo v bolečo kričanje, zmerjanje, žaljenje, poniževanje itd. 

 

Žigonova (2010) našteva naslednje kategorije verbalnega nasilja: 

1. Umikanje – nasilnež se prične umikati in ne želi prisluhniti žrtvi in njenim občutkom, 

zanika njeno izkušnjo in jo izolira. 

2. Nasprotovanje – gre za dominanten odziv nasilneža, ki žrtev doživlja kot nasprotnika. 

Nenehno oporeka njenim besedam in dejanjem. Nasilnež razmišlja v smislu »Kako si 

drzne misliti drugače?« takšno nasprotovanje je za odnos uničujoče, saj žrtvi 

onemogoča, da bi izrazila svoje občutke, ker že v naprej ve, da bodo preslišane. 

Včasih nasilnež pretrga pogovor sredi stavka, še preden lahko drugi konča svojo 

misel.  

3. Dajanje v nič -  gre za zanikanje realnosti in izkušenj žrtve. Njeni občutki in njena 

realnost niso vredni ničesar. 

4. Šale na račun žrtve -  čeprav so komentarji zamaskirani v šalo, lahko prizadenejo in 

ponižajo. 

5. Blokiranje in preusmerjanje - nasilnež zavrača komunikacijo, sam odloča, o čem se bo 

govorilo ali pa prikriva informacije. Preprečuje možnost reševanja konflikta. 

6. Obtoževanje - nasilnež obtožuje žrtev marsičesa, kar žrtev ni kriva. 

7. Presojanje in kritiziranje - nasilnež je kritičen, nenehno ocenjuje žrtev in izraža svoje 

mnenje o njenem oblačenju, videzu, obnašanju … Njegovo pojasnilo je, da skuša 

pomagati. 

8. Trivializiranje - nasilnež vse, kar reče ali naredi, žrtev naredi za nepomembno. Če to 

stori na iskren način, je verbalno nasilje težko prepoznati, zato moramo biti še posebno 

pozorni na znake. 

9. Podcenjevanje - nasilnež ne le odreka čustveno podporo, temveč postopoma 

spodkoplje žrtvino zaupanje. Njegova mnenja, misli in predloge lahko uniči z enim 

samim komentarjem.  
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10. Grožnje - so klasična oblika verbalne zlorabe. Nasilnež manipulira z žrtvijo tako, da v 

njej vzbuja njene največje strahove (npr. starš do otroka, da mu bo prepovedal 

druženje s prijatelji). 

11.  Zmerjanje - nasilnež dopoveduje žrtvi, da je neumna, grda, nesposobna …, kar ima 

lahko uničujoče posledice za samospoštovanje. 

12. Pozabljanje - verbalno nasilna oseba nenehno pozablja stvari, obljube, ki so za žrtev 

najpomembnejše. 

13. Ukazovanje - je še ena klasična oblika verbalne zlorabe. Gre za zanikanje enakosti in 

avtonomije. Namesto da bi prosil, ukaže, s čimer žrtev obravnava kot podrejenega. 

14. Zanikanje - je lahko nadvse zahrbtno, saj negira žrtvino realnost. Verbalno nasilna 

oseba bi lahko denimo prebrala seznam vseh verbalno nasilnih dejanj, ki smo jih 

našteli in naprej vztrajala pri tem, da ni nasilna.  

15. Jeza - za verbalno nasilno osebo so značilni nerazložljivi izbruhi besa. V njegovi 

bližini čutimo nelagodje. Ko ga vprašamo, zakaj je jezen, jezo navadno zanika ali pa 

se loti verbalnega nasilja, ki sodi v eno od že opisanih kategorij. 

 

Takšna oblika psihičnega nasilja, v vseh opisanih kategorijah, je izjemno pogosta.  

 

 

2. Ignoriranje in molk 
 
Ignoriranje in molk sta precej pogosti obliki, za katere verjetno marsikdo sploh ne bi rekel, da 

jih uvrščamo med psihično nasilje. Najpogosteje se pojavljata ravno znotraj družine. Pri tem 

nasilju gre za to, da nasilnež prekine vso komunikacijo z žrtvijo. To pa lahko povzroči še 

večje travme in duševni pritisk kot marsikatera beseda. Gre za načrtno in zavestno ravnanje, s 

katerim povzročitelj namerno prizadene žrtev.  

Molk se najpogosteje pojavi med partnerjema in je posledica nerešenih konfliktov. Vse to pa, 

posredno, močno občuti tudi otrok in njegova duševnost trpi. Namreč, za psihično nasilje se 

štejejo tudi primeri, ko je otrok le priča nasilju (psihičnemu ali fizičnemu), brez da bi tudi sam 

bil udeležen v njem. 

 

3. Prevlada 
 
Gre za potrebo povzročitelja po tem, da nadvlada drugo osebo. Povzročitelj občuti močno 

potrebo po nadzoru druge osebe in njenih dejanj. Takšno ravnanje se običajno začne 
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neopazno in stopnjuje do najhujših oblik. Najpogosteje se kaže kot nadzor nad načinom 

življenja, oblačenjem ter drugim obnašanjem žrtve. Žrtev je v očeh povzročitelja nasilja 

vredna le toliko, kolikor uspešno in hitro streže njegovim potrebam (Šugman Stubbs, 2010). 

 

4. Ekonomski nadzor 
 
S psihičnim nasiljem se pogosto prepleta tudi ekonomsko nasilje. Gre za primere, ko 

povzročitelj ponižuje žrtev s pomočjo sredstev za preživetje. Za takšno nasilje bi lahko šteli 

primere, ko starši otroku kaj prepovedujejo ali ga pri čem omejujejo oz. pogojujejo v smislu 

»dokler boš živel pod mojo streho, ne boš počel …«. 

 

Tako kot pri vseh drugih vrstah nasilja imamo tudi pri psihičnem nasilju na eni strani žrtev in 

na drugi strani storilca oz. povzročitelja nasilja. Nekega univerzalnega odgovora na vprašanje 

»kdo je nasilnež« ni mogoče podati. Na »prvi pogled« se jih ne da prepoznati. Napačno je 

kakršnokoli posploševanje in kakršnikoli neutemeljeni sklepi, da so nasilneži vedno uživalci 

alkohola ali drugih drog, da prihajajo iz revnih družin, da so to izključno moški, osebe z nizko 

izobrazbo ter druga podobna posploševanja. Velikokrat so nasilni tudi ugledni, izobraženi in 

premožni ljudje, tako moški kot tudi ženske. Ti ljudje, ki v družbi dajejo videz skrbnega, in 

ljubečega očeta ali matere, lahko doma, za štirimi stenami, psihično trpinčijo svoje otroke.  

 

Kljub temu, pa ima osebnostni profil storilcev nasilnih oseb določene značilnosti, ki se rade 

ponavljajo. Bizjakova (2009) navaja naslednje značilnosti osebe, ki vrši takšno nasilje: 

 

- pomanjkanje ljubezni v otroštvu oz. slabe izkušnje z vzgojo (lastno težko otroštvo, 

zanemarjanje ali zloraba, visoke zahteve njihovih staršev v otroštvu, neurejena 

družina) oz. brez starševskih izkušenj, 

- pomanjkanje znanja o normalni rasti in razvoju otroka (nerazumevanje otrokovih 

čustvenih, duševnih in telesnih potreb, nepotrpežljivost in nerazumljiva disciplina, 

nerealna in visoka pričakovanja - prezahtevnost, kritičnost), 

- pomanjkanje podpore s strani partnerja, prijateljev, sorodnikov oz. socialna izolacija, 

- nizko samospoštovanje, 

- visoka ranljivost za kritiko (netolerantnost brez prave odgovornosti, frustracije, 

depresija kot posledica zlorabe v primarni družini), 
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- mnogo neuresničenih potreb (občutek nesprejetosti, nepriljubljenosti, nerazumevanja, 

nestabilen zakon, nezaželena nosečnost), 

- nizek socialno ekonomski standard (nezaposlenost, slabe življenjske razmere in 

stanovanjski pogoji, nizka izobrazba, revščina, nezadostna prehrana, zloraba alkohola 

ali drog), 

- motnje pri vzpostavljanju vezi z otrokom (čustvena nezrelost, pomanjkanje 

potrpežljivosti in trezne presoje, prezaposlenost, odvisnost od drugih). 

 

Seličeva (2009) za storilca oz. nasilneža navaja naslednje: 

• Občutek odgovornosti pri povzročitelju nasilja je ključnega pomena za obravnavo -

sem sodi tudi pripravljenost na kazen v sodnem sistemu.  

• Tisti storilci, ki ne prevzamejo odgovornosti za svoje destruktivno vedenje oziroma 

krivijo žrtev, so bistveno bolj nagnjeni k ponavljanju svojih dejanj. 

• »Psevdo odgovornost«. 

• Človek, ki bi želel prenehati s telesnim nasiljem, mora izoblikovati neke strategije 

vedenja, s katerimi bo lahko nadzoroval svojo agresijo. Najprej mora prepoznati, 

kateri dogodki ali dražljaji v njih vzbudijo agresijo ali manipulativnost, in izbrati način 

pomiritve, ki mu je najbolj »pisan na kožo«. 

 

Vseeno je potrebno poudariti, da ne obstaja nek »tipičen« model nasilneža. 

 

 

Eden od glavnih problemov pri odkrivanju psihičnega nasilja je torej njegova izsleditev in 

kasneje dokazljivost. Prav tako je težko določiti vzrok takšnega nasilja. Razlogi oz. vzroki, da 

nasilje velikokrat ostane neopaženo oz. neodkrito so številni. Povzeli bomo nekaj vzrokov oz. 

razlogov, zakaj nasilje pogosto ostane neopaženo, kot jih navaja Mikuš Kosova (1997): 

• zaradi nepoznavanja oz. nepoučenosti problema sploh ne zaznamo in ga ne 

prepoznamo (npr. znaki psihičnega trpinčenja pri otroku so za nepoučenega 

opazovalca težko opazni); 

• znake nasilja opazimo, vendar jih ne razlagamo ustrezno iz razloga, ker možnost 

nasilja ni prisotna v naši zavesti ali ker je naša »slika« o posameznih starših takšna, da 

izključuje možnost, da bi se ti vedli nasilno do svojih otrok; 
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• ne zavedamo se, kako resen je lahko pojav nasilja (resnosti otrokovega trpljenja, 

otrokove zdravstvene, razvojne in življenjske ogroženosti); 

• ne zavedamo se naših državljanskih in poklicnih dolžnosti (kadar se srečamo s sumom 

nasilja nad otrokom ali z očitnim trpinčenjem otroka, kar še posebej velja za psihično 

nasilje oz. trpinčenje); 

• zaradi podzavestnih ali obrambnih mehanizmov prezremo, pozabimo ali preprosto 

spregledamo dejstva, ki nas opozarjajo na možnost nasilja oz. na nasilje nad otrokom 

(soočanje, odzivanje in obravnavanje nasilja nad otroki je naporno, mučno, nemalokrat 

travmatično, zbuja občutke nemoči, sočutja, frustracije ali celo agresivnosti in jeze do 

storilca); 

• zaradi strahu pred storilcem za lastno varnost in varnost svojih otrok; 

• zaradi spoštovanja zasebnosti družinskega življenja ter vzgojnega ravnanja z otroki; 

• zaradi odpora in neugodja ob izpostavljanju na sodišču; 

• zaradi lastnih vzgojnih meril, ki dovoljujejo kaznovalno ravnanje, če je namen dober; 

• zaradi razumevanja in sočustvovanja s starši, ki imajo zelo težavnega otroka in/ali ki 

živijo v zelo neugodnih in stresnih življenjskih okoliščinah; 

• zaradi lojalnosti in zaščite interesov ustanove, kadar se nasilje dogaja v okviru 

ustanove; 

• zaradi nepoučenosti, kako ukrepati oz. postopati; 

• zaradi slabih predhodnih izkušenj v enakih ali podobnih primerih. 

 

 

2.2 PSIHIČNO NASILJE NAD OTROKI V DRUŽINI IN ŠOLI 
 

V literaturi je mogoče zaslediti različne opredelitve družine. Tako ugotovimo, da pojma 

»družina« ni mogoče zajeti v eno samo definicijo. Velikokrat so izpostavljene njene funkcije, 

ki so: čustvena, ekonomska oz. socialna in razmnoževalna. Družina je skupnost, je primarna 

celica, ki svojim članom nudi zaščito in varnost. Družinski odnosi naj bi bili najbolj varni, 

topli in emocionalni. Vendar žal, vedno ni tako. Lahko je ravno obratno, lahko je ravno 

družina tista, v kateri se dogaja »zlo«. 

Obstajata dve vrsti družine, in sicer funkcionalna in nefunkcionalna. Kot že ime pove, je 

funkcionalna družina tista, katera funkcionira. Družina, v kateri vlada svoboda, medsebojna 
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čustva, zaupanje in v kateri so otroci in tudi starši varni drug pred drugim. Nasprotno je 

nefunkcionalna družina tista, v kateri prihaja do konfliktov, do nasilja in zlorab.  

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (o njem bomo več pisali v nadaljevanju) našteva, kdo 

so družinski člani (2. člen ZPND): 

 

• zakonec ali zunajzakonski partner oz. partnerica, bivši zakonec ali bivša 

zunajzakonska partnerica oz. partner; 

• partnerica oz. partner ali bivša partnerica oz. partner v registrirani istospolni partnerski 

skupnosti; 

• krvna sorodnica oz. sorodnik v ravni vrsti; 

• krvni sorodnik v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena; 

• sorodnik po svaštvu do vštetega drugega kolena; 

• posvojiteljica oz. posvojitelj in posvojenka oz. posvojenec; 

• rejnica oz. rejnik in rejenka oz. rejenec; 

• skrbnica oz. skrbnik in varovanka oz. varovanec; 

• osebe, ki imajo skupnega otroka; 

• osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. 

 

Kot smo in še bomo (v nadaljevanju) ugotovili obstajajo različne opredelitve oz. definicije 

psihičnega nasilja. Kljub vsem strokovnim definicijam in zakonskim določbam je razlaganje 

nasilja nad otrokom odvisno od definiranja otrokovih potreb in precej širokih definicij, kaj 

sploh zajema skrb za otroka. Razlaga oz. odločitev o tem ali gre za zlorabo otroka je v veliki 

meri odvisna tudi od osebe, ki presoja zlorabo, to so predvsem starši in otroci sami. 

Pećnik (2003) v Bezenšek Lalić (2009) opredeljuje psihično nasilje nad otrokom na naslednji 

način:  

»Psihično zlorabljanje otrok je spremljajoči pojav vseh drugih oblik nasilja nad otrokom, 

lahko se pojavi tudi kot ločena oblika. Obsega vedenje staršev ali skrbnikov, s katerimi se 

kaznuje ali onemogoča razvoj samospoštovanja in medsebojnih veščin otroka, ter kvari 

njegovo duševno zdravje. Psihična zloraba vključuje odklanjanje ali diskriminacijo otroka v 

primerjavi z brati in sestrami, poniževanje, zastraševanje, izoliranje, napačno socializacijo ali 

kratenje čustvenega donosa.« 
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Kot že rečeno je to le ena od definicij psihičnega nasilja. Opredelitve oz. definicije, ki bi bila 

»edinstvena« torej ni. V literaturi je v težnji po čim natančnejši opredelitvi psihičnega nasilja 

mogoče zaslediti tudi naštevanja, kaj sodi med psihično nasilje. Mikoš Kosova (1996) med 

psihično nasilje nad otroki uvršča naslednje: 

 

• namensko zanemarjanje ali druge oblike žaljivega vedenja do otrok, ki prizadenejo 

njegovo samospoštovanje ali podobo; 

• zavestno ali namensko zanemarjanje otrokove čustvene topline, neodzivanje na znake 

čustvene stiske, namensko odklanjanje podpore v okoliščinah, ki jih otrok ne more 

obvladovati sam; 

• postavljanje delovnih in vedenjskih zahtev do otroka, ki zmotno presoja njegove 

zmogljivosti, starši postavljajo pred otroka zahteve glede uspehov, ki jih otrok zaradi 

svojih razvojnih značilnosti ali sposobnosti ne more izpolniti; 

• izločanje, zavračanje, nepravično ravnanje z otrokom; primer izrazitega v negativnem 

smislu obravnavanja otroka, v primerjavi z njegovimi sorojenci na način, ki jasno 

kaže, da odrasli ne mara otrok; 

• poniževanje otroka in prikrajšanje za dostojanstvo; 

• teroriziranje, ustrahovanje, povzročanje kratkotrajnega ali dalj časa trajajočega stanja 

skrajnega strahu, grožnje s fizičnim napadom, siljenje ali izpostavljanje otroka, da 

opazuje nasilje izvajano nad osebo, katero ima otrok rad; 

• zapuščanje malega otroka dalj časa samega, izolacija otroka, prostorska osamitev ter 

prepoved  stikov z vrstniki in odnosov z njimi ali odraslimi zunaj družine; 

• namenska vzgoja za anti-asocialnost ali disocialnost, izkoriščanje ali izrabljanje otroka 

za materialno korist, izkoriščanje otroka v družini kot sredstvo izsiljevanja drugega 

starša. 

 

Otroci so precej bolj dovzetni za vse oblike nasilja in tako tudi psihičnega. So bolj dovzetni za 

vsa negativna sporočila o sebi in tudi o drugih. Žalosten je podatek, da je veliko nasilja, ki ga 

nad otroki povzročijo odrasle osebe, podkrepljenega z argumenti, da so na tak način le želeli 

otroka naučiti nečesa, kar bi mu naj v njegovem življenju le koristilo. Na tak način 

opravičujejo sebe, ne škode, ki so jo povzročili otroku. Res je, da starši in drugi odrasli otroku 

pogosto povzročajo bolečino in trpljenje z dobrimi nameni, vendar na tak način, kljub temu 

povzročajo negativna čustva in občutenja. 
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Ljudje, tudi otroci, občutijo intenzivna in boleča čustva, če se bojijo, da bodo izgubili ali, ko 

zares izgubijo človeka, ki jim pomeni navezovalno osebo (Pistole, 1994). Tako lahko na 

otroka tudi strah pred izgubo, na primer starša, močno vpliva na njegovo duševno zdravje ter 

predstavlja psihično breme. 

 

Psihično nasilje nad otroki se pogosto dogaja ravno v krogu družine. Pojavi se lahko v prav 

vsaki družini, ne glede na njihov socialni ali drugi položaj. Družina je oz. bi morala biti 

otrokovo varno okolje, zatočišče, kjer jih starši ubranijo pred negativnimi vplivi zunanjega 

sveta. Žal pa velikokrat že družina, kot osnovna celica naše družbe, zataji. In tako so otroci 

velikokrat žrtev takšnih ali drugačnih psiholoških pritiskov. Ena od oblik psihičnega pritiska 

oz. nasilja nad otroki je tudi, kadar se njegovi starši sprejo in je otrok prepričan, da je za spore 

staršev kriv ravno on. Otroški um še ni dovolj razvit, zato so njegove predstave o svetu in 

medčloveških odnosih drugačne, velikokrat precej izkrivljene. Otroci nimajo ne fizične ne 

psihične moči, da bi se ubranili pred destruktivnimi vplivi okolice in prav tako si ne vedo 

poiskati pomoči. Neprimerno vedenje do otroka, kot je redno poniževanje, zmerjanje za 

nesposobnega, kaznovanje z zaklepanjem v določen prostor (po možnosti brez svetlobe), 

ignoriranje njegovih čustev itd. so težko dokazljiva dejanja, ki ne puščajo nobenih vidnih oz. 

fizičnih znakov. Kljub temu se zaradi nasilja spremeni otrokovo vedenje, ki nam lahko 

sporoča, da je z otrokom nekaj narobe. Tak otrok lahko postane plašen. Pogosto ga je strah. 

Strah je močno čustvo, s katerim se posameznik odziva, če zazna ogroženost ali grožnjo 

ogroženosti. Kavčič in Fekonja (2009) o otroškem strahu pravita naslednje: »Nekatere 

strahove lahko vzbudijo otrokove resnične izkušnje z dražljaji, ki naravno vzbujajo strah ali z 

neprijetnimi dogodki. Poleg tega so strahovi lahko posledica posnemanja vedenja oseb v 

otrokovi bližini ali poslušanje ali gledanje nasilja.«  

 

Psihično nasilje, ki ga ne spremlja fizično ali kakšno drugo nasilje, žal, redko pripelje do 

posredovanja države oz. njenih organov. Eden od vzrokov je pomanjkanje jasnih opredelitev, 

kdaj starši prekoračijo mejo dopustnega (Filipčič, 2002).  

 

Seličeva (2009) za otroke iz družin, kjer vlada nasilja določa naslednje: 

• Kaotični (borderline) življenjski stil z različno intenzivnimi  simptomi. 

• Identifikacija z vlogo žrtve. 

• Prehod iz vloge žrtve v storilca. 
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• Razvoj kronificiranega posttravmatskega stresnega sindroma. 

• Dejavnik tveganja (nespecifičen!) za razvoj simptomov tesnobe, depresije, motenj 

prehranjevanja, zlorabe psihoaktivnih snovi, osebnostne motenosti … 

 

Pri tem poudarja, da obstaja pri raziskavah in kliničnih vtisih nevarnost posploševanj iz 

subpopulacije, saj imamo ljudje na splošno velike kapacitete za regeneracijo. Zraven tega v 

družbi prevladujejo številni stereotipi o nasilju nad otroki v družini. Navedimo nekaj od njih: 

 

- nasilje nad otroki se dogaja predvsem v socialno ogroženih družinah, torej v družinah 

kjer imajo starši nižjo izobrazbo in nižje dohodke; 

- da oseba, ki je dejanski nasilnež že ne more biti nasilen, ker ni podoben nasilnežu; 

- nasilni so le moški, ne pa tudi ženske; 

- vzrok oz. razlog, zakaj je starš nasilen do otroka je alkohol; 

- ljudje iz druge države, druge polti, narodnosti so bolj nasilni; 

- otroci velikokrat, s svojim neprimernim vedenjem, sami izzovejo verbalno ali drugo 

nasilje; 

- določeni načini, kot je kričanje na otroka, ignoriranje ali molk, sodijo k vzgoji itd. 

 

Otrok kot priča nasilju v družini 

Družina je prvi socialni sistem, v katerem otrok živi in v katerem je njegovo varno zatočišče. 

Bezenšek Lalićeva (2009) pravi, da družina s svojimi posebnostmi vpliva na osebnost otroka 

v vseh fazah njegovega razvoja in da so starši »pomembni drugi«, ki določajo svet, ki ga mora 

otrok ponotranjiti. Izpostavljanje nasilju v družini vsekakor vpliva na socialno vedenje otroka. 

Otroci lahko razvijejo prepričanje, da je kaznovanje drugih in izražanje svoje moči nad njimi 

učinkovito in nekaj povsem sprejemljivega. Tako lahko otrokovo opazovanje nasilja v družini 

ali njegovo neposredno doživljanje, poveča njegovo strpnost do nasilja. Na tem mestu 

omenimo t.i. teorijo uma. Pri tej teoriji gre za to, da otrokovo razumevanje socialnega sveta 

sega širše kot zaznavno razumevanje. Umekova (2009, str. 304) o tej teoriji pravi: »Pri teoriji 

uma gre za razumevanje in pojmovanje sebe in drugih ljudi, kot ljudi, ki imajo svoje želje, 

prepričanja, čustva, namere in lastne interpretacije sveta. Vse to posamezniku omogoča 

vsakodnevno razumevanje ljudi in odnosov.« Otrokov um ni na stopnji odraslega človeka. 

Zaradi tega je njegovo razumevanje in pojmovanje sebe in tudi drugih ljudi drugačno, kot je 

to pri odrasli osebi. Posledično je tudi njegovo vsakodnevno razumevanje ljudi in odnosov 
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drugačno. Otrok, ki je priča nasilju v družini si torej to nasilje razlaga in pojmuje drugače kot 

odrasla oseba. Prav tako si drugače razlaga odnose, ki jih imajo starši med seboj in odnos, ki 

ga imajo do njega. 

Pergar Kuščerjeva (1999) pravi, da je mišljenje mlajših otrok mešanica presenetljive logike in 

nelogičnost in sposobnosti in nesposobnosti ter domišljije.    

 

Opazovanje nasilja enega starša nad drugim posredno vpliva na nasilno vedenje v odrasli dobi 

(Bezenšek Lalićeva, 2009). Na tem področju so bile opravljene številne raziskave. Slednje 

kažejo, da ima mamin stres zaradi nasilja in drugih izvorov stresa, samostojen doprinos k 

negativnim posledicam za otroka (Pečnik 2003 v: Bezenšek Lalićeva, 2009). Reakcija mame 

na nasilje v družini ima izjemen vpliv na otroka. Kadar je ustrahovana mama ali je kako 

drugače izpostavljena psihičnemu trpinčenju, je vsekakor ogrožen tudi otrokov občutek 

varnosti. V takšnih primerih je otrok lahko tudi predmet manipulacije. Lahko se prisili k 

sodelovanju pri zlorabljanju in trpinčenju svoje mame. Otroški um ni dorasel razumevanju 

obstoječega problema v družini in zato pogosto živi v prepričanju, da je on kriv za to, da je 

mama zlorabljena in celo to, da je njegova neposlušnost razlog, zakaj oče kaznuje mamo. To 

še posebej velja za obdobje zgodnjega otroštva. Namreč, otrok v zgodnjem otroštvu ni 

zmožen razlikovati svoje perspektive (svoje dejavnosti, zaznavanja, mišljenja, doživljanja) od 

perspektive drugih (Umek, 2009). Vse to je lahko močno psihično breme za otroka. Četudi 

sam ni neposredno izpostavljen nasilju, ga lahko občuti močneje, kot če bi na primer oče 

kričal nanj. 

 

Kot navaja Bezenšek Lalićeva  (2009) ima izpostavljenost nasilju v družini različen vpliv na 

razvoj moškega in ženske, ter vpliva na razvoj spolne identitete oz. na prevzemanje določene 

spolne vloge. Tako se moški pogosteje in lažje identificirajo z vlogo povzročitelja nasilja, 

ženske pa z vlogo žrtve. Pa vendar, ni vedno le oče tisti, ki je povzročitelj nasilja v družini. Po 

podatkih in navajanjih v literaturi, kjer se piše o problematiki nasilja v družini se res 

najpogosteje izpostavlja oče kot povzročitelj, pa vendar bi dodali, da je tudi mama lahko v 

vlogi povzročiteljice.  

Torej, otroci so lahko znotraj družine neposredna žrtev nasilja s strani staršev, lahko pa so le 

priča nasilju enega starša nad drugim. V obeh primerih so ogroženi in žrtev nasilja. 

 

 

 



Sabina Jurkovič                                                                                                                            Psihično nasilje nad otroki 

 

15 

 

Razveza oz. ločitev staršev kot psihično nasilje nad otrokom 

 

Kot smo že povedali, je otrok žrtev psihičnega nasilja tudi takrat, ko je le priča nasilju 

(psihičnemu ali fizičnemu), ne da bi tudi sam bil udeležen v njem. Razveza oz. ločitev staršev 

vsekakor lahko vpliva na razvoj psihičnega nasilja v družini. Slednjega pa najbolj občuti 

ravno otrok. Otroci velikokrat (odvisno od starosti) ne razumejo pomena besed in se pogosto 

sami čutijo krive za nastalo situacijo. Posledično občutijo krivdo in se zaprejo vase. Ko starši 

otroku povedo za razvezo, jim poskušajo nastalo situacijo razložiti, jim podati neko razumno 

razlago, ki pa je otroci ne razumejo, kot jih razumemo odrasli. Otrok se v takšni situaciji ne 

znajde in začne sam iskati odgovore na vprašanja, kar močno vpliva na njegovo psihično 

stanje (Kraljić, 2010). 

Pri razvezi je izjemnega pomena, da če starša že ne morata rešiti nesporazumov, pazita, da se 

ne prepirata v otrokovi navzočnosti oz. tako, da ju lahko sliši. Slednje pa se v praksi 

velikokrat izkaže kot nemogoče. V nasprotnem primeru lahko otrok občuti resne duševne 

posledice pri svojem nadaljnjem razvoju. Ali kot pravi Kraljićeva (2010) lahko otrok v 

nasprotnem primeru ob razvezi utrpi dolgotrajne posledice, ki se lahko stopnjujejo, kot na 

primer: jeza, žalost, nezaupanje, strah, občutek krivde, poslabšanje šolskega uspeha, nizka 

stopnja samospoštovanja, laganje. 

Številne raziskave so pokazale pozitivno zvezo med maminim zadovoljstvom v zakonu in 

kakovostjo otrokove privrženosti, in sicer mama, ki je zadovoljna s partnerjem, razumljena in 

podprta, je bolj dojemljiva za dobrobit otroka (Bezenšek Lalić, 2009). V nekaterih primerih 

lahko napetost v družini, nerazumevanje v odnosu med mamo in partnerjem, pripomore k 

negativnemu delu razvoja otrokove osebnosti, njegove privrženosti. Namreč, varna 

privrženost, varno družinsko »vzdušje« omogočata okvir, znotraj katerega se lahko otrok na 

vseh nivojih uči in razvija. V nasprotnem primeru je lahko razvoj in sposobnost otroka močno 

poškodovana. 

 

2.2.1 Nasilje med otroki 
 

Nasilje nad sorojenci 

Kadar govorimo o psihičnem nasilju nad otroki, velikokrat pozabljamo, da so lahko tudi 

otroci med seboj psihično nasilni drug do drugega. Torej je povzročitelj in žrtev otrok. Takšno 
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nasilje se dogaja, čeprav se o njem ne govori in piše toliko, kot na primer o nasilju staršev nad 

otroki. Filipčičeva (2002) takšno nasilje obravnava kot »novo« obliko nasilja in celo navaja, 

da je nasilje med otroki v družini najpogostejša oblika družinskega nasilja, kjer tako družba 

kot stroka namenjata premalo pozornosti, ter dodaja, da je ena od možnosti, zakaj je temu 

nasilju namenjeno tako malo pozornosti ta, da je takšno nasilje (med sorojenci) tako splošno 

in vsakdanje, da ga večina  dojema kot normalen in neizogiben del odraščanja. Takšno nasilje 

je lahko tako fizično kakor tudi psihično in njegovi povzročitelji so lahko tako dečki kakor 

deklice. Takšno nasilje bi naj upadalo s starostjo otroka, čeprav to bolj velja za fizično kakor 

psihično nasilje. Dodajmo še, da je višja stopnja nasilja med sorojenci pogosteje prisotna v 

tistih družinah, v katerih je že prisotno slabo in pogosto celo nasilno ravnanje staršev do otrok 

ali nasilje med staršema oz. partnerjema. 

V primeru, ko otrok posredno (opazuje in sodoživlja nasilje nad svojo mamo) in/ali 

neposredno doživlja nasilje v družini, mora šola to nasilje prepoznati in ukrepati, da bi 

zaščitila otroka (Velički, 2007). Šola se torej vključuje v obravnavo nasilja v družini, in sicer 

kot subjekt, ki obvešča pristojne institucije ter otroku (in njegovemu staršu) nudi informacije 

o pomoči. Konfliktne situacije v šoli se dogajajo, učitelji in učiteljice so odgovorni za njihovo 

reševanje.  

Socialni pedagog Skalar v Velički (2007) meni, da je mogoče vsako priložnost izkoristiti, da 

se: 

• izboljša samopodoba učenke ali učenca ter njeno ali njegovo samovrednotenje 

(pohvali se vse, kar je mogoče pohvaliti), 

• učenko ali učenca spodbuja in nagrajuje z besedami, 

• išče rešitve za njeno ali njegovo neustrezno vedenje. 

Ob tem : 

• se pri otroku ne poskuša spreminjati vsega, kar je v njegovem vedenju neprimerno in 

moteče, ampak le tisto, kar se da spremeniti, 

• je otroka potrebno učiti in spodbujati, da prevzame odgovornost za svoje vedenje, 

• je otroka potrebno poučiti in ozavestiti, da je njegovo vedenje neprimerno, ter da je 

moteče za sošolke in sošolce, 

• ga je potrebno naučiti ločevati med primernim in neprimernim vedenjem, 

• se poskuša ugotoviti, kdaj otrok postane težaven, nasilen in moteč ter ga spodbujati, da 

se takšnih okoliščin tudi sam izogiba, 

• je potrebno biti kritičen do otrokovega neprimernega vedenja in ne do njega kot osebe, 
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• je otroku potrebno povedati, kaj drugi menijo o njegovem neprimernem vedenju in kaj 

zaradi njega občutijo, 

• se ne sme ravnati razburjeno, saj to povzroča  napetost in zmanjšuje možnost za 

iskanje rešitev, 

• je pri preprečevanju otrokovega problematičnega vedenja ključnega pomena njegova 

uspešnost in zato je dobro, da se odkrijejo njegova »močna« področja, 

• je odnos učiteljice ali učitelja do moteče učenke ali učenca model odnosa za večino 

učenk in učencev v razredu. 

 

Nasilje med vrstniki v šoli 

Nasilje med otroki pa ni prisotno le med sorojenci, temveč je pogosto tudi med vrstniki v šoli 

(imenovano tudi bullying). Nasilje ne pozna meja, ne časa ne kraja in se dogaja povsod. Tako 

se prenaša iz družine v šolo in iz šole v družino. Šola je kraj, kjer se skoraj vsak dan srečuje 

mnogo otrok. Med njimi so tudi takšni, ki se vedejo neprimerno in takšni, ki so žrtev takšnega 

neprimernega vedenja. Otroci, ki kažejo visoko stopnjo strpnosti, so sposobni nadzorovati 

lastna negativna čustva, kar kaže na dobro sposobnost upoštevanja potreb in želj drugih 

(Umek idr., 2011, str. 52). Takšni otroci načeloma niso nasilni do vrstnikov. Na drugi strani 

so relativno osamljeni otroci, ki običajno ostajajo ločeni od svoje vrstniške skupine. Te otroke 

pa lahko drugi otroci aktivno zavračajo. Umek idr. (2001, str. 52) opisujejo dimenzijo mirnost 

- agresivnost otrokovih odnosov z vrstniki v konfliktnih situacijah na naslednji način: »Otroci, 

ki v takšnih situacijah ostajajo mirni, so v dobrih odnosih s svojimi vrstniki, saj običajno 

iščejo prosocialne rešitve sporov. Agresivni otroci pogosto škodijo drugim, jih tepejo ali 

ustrahujejo tudi brez provokacije, ter so nagnjeni k uničevanju lastnine, npr. igrač. Otroci, ki 

jih lahko opišemo kot prosocialne, upoštevajo glediščno točko drugih  ter so občutljivi na 

potrebe in želje drugih otrok. Razmeroma egoistični otroci so osredotočeni sami nase, pozorni 

so le na lastno glediščno točko, potrebe in želje ter težko sprejmejo dejstvo, da ne morejo biti 

neprestano v središču pozornosti.« Slednji so pogosto nasilni do vrstnikov. 

 

Pergar Kuščerjeva (1999, str. 20) pravi, da skrbno domače okolje (npr. ukvarjanje staršev z 

otrokom) vpliva na dober šolski uspeh otroka, pa tudi na njegova prijateljstva in stike z 
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vrstniki ter da velja tudi obratno, torej ob slabi skrbi za otroka je možno, da otrok povzroča 

probleme z vrstniki.1 

 

Naštejmo nekaj možnih načinov izvajanja psihičnega nasilja med vrstniki v šoli: 

• zmerjanje, poniževanje in draženje z raznimi kletvicami in zbadljivkami, 

• grožnje in ustrahovanje (npr. kaj mu bo nasilnež naredil, če se ne bo storil tega, kar mu 

bo ukazal), 

• razne »smešne« potegavščine, ki otroka razjezijo, 

• zmerjanje, zaničevanje in drugo verbalno napadanje otrok druge verske pripadnosti, 

• nagovarjanje h kraji ali drugim nedovoljenim dejanjem zaradi katerih ima lahko otrok 

resne težave, 

• odvzemanje ali uničevanje otrokovih osebnih predmetov, 

• zaničevanje ali drugačno negativno in nizkotno govorjenje o otrokovi družini,  

• hujskanje proti drugemu otroku,  itd. 

 

Filipčičeva (2002) navaja, da so avtorji pri ugotavljanju povezave med nasiljem med vrstniki 

v šoli in nasiljem med sorojenci prišli do nekaterih presenetljivih ugotovitev. In sicer, da je 

izoliran in občutljiv (neagresiven) otrok, ki je imel razumevajočega brata ali sestro kazal manj 

anksioznosti in nezrelosti kot tisti, ki takšnega brata ali sestre ni imel. Nasprotni so bili 

agresivni otroci, ki so prav tako imeli razumevajočega brata ali sestro, bolj anksiozni kot tisti, 

ki so bili deležni manj podpore bratov ali sester. To pomeni, da lahko bratje in sestre 

izoliranemu otroku zagotavljajo določeno kompenzacijo za podporo, ki je ne more prejeti od 

vrstnikov. Vendar ima lahko takšna podpora oz. dobro razmerje z brati in sestrami tudi 

določene slabosti, in sicer takšna podpora bratov in sester mu zadostuje, zato je ne išče pri 

vrstnikih, kar samo še povečuje njegovo izoliranost in osamljenost (Filipčič, 2002). 

 

Nasilni otroci so običajno močni, ne le fizično, ampak tudi osebnostno. Pogosto se dogaja, da 

se otrok, ki se vede psihično nasilno do drugih otrok tega sploh ne zaveda.  Umekova in 

Zupančičeva (2009)  govorita o egocentričnem otroku. To je otrok, ki ne more ugotoviti, da 

lahko druge osebe vidijo in razumejo stvari drugače kot on sam ter je usmerjen zgolj na svoje 

zaznavanje in mišljenje. Tak egocentričen otrok je lahko, hote ali nehote, zaradi svoje 

egocentričnosti, psihično nasilen do drugega otroka.  
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Otroci, ki so psihično nasilni imajo svojo avtoriteto, drugi do njih gojijo strahospoštovanje in 

tako si krepijo svojo samozavest. Drugi se jih torej bojijo, dogaja se tudi, da jim želijo biti 

podobni. Jim zaupajo moč in ugled, ki ga imajo v očeh sošolcev oz. vrstnikov. Med žrtvami 

medvrstniškega nasilja so najpogosteje (Kesič, 2010): 

• nemirni in moteči otroci, ki razvijajo različne oblike asocialnega vedenja; 

• pasivni, slabotni in šibki otroci; 

• telesno šibkejši otroci; 

• otroci s slabše razvitimi socialnimi veščinami, ki se težje branijo; 

• otroci z drugačnimi telesnimi znaki (drugačna polt, debelost, telesna okvara, nošenje 

očal ...); 

• učno manj ali bolj uspešni otroci; 

• osamljeni otroci z malo prijatelji ali brez njih; 

• otroci, ki jih imajo drugi za manj pametne (gluhi, nerodni, nemirni, slepi, gibalno in 

govorno ovirani ...); 

• manj zreli otroci; 

• otroci iz revnejših ali premožnejših družin; 

• otroci zaščitniških staršev. 

 

Dodati je potrebno, da ni žrtev edina, ki potrebuje pomoč. Tudi povzročitelj nasilja je otrok. 

Tudi on je ranljiv, občutljiv, čeprav na videz deluje močen in neomajen. Pogosto so ravno 

takšne osebe, v sebi občutljive in šibke, tiste, ki navzven delujejo agresivno. Pri nasilnežu 

obstaja razlog, zakaj je razvil takšen odnos, takšno negativno obliko vedenja do svojih 

vrstnikov. Obstaja velika verjetnost, da je otrok doma bil ali še je žrtev zlorabe, zato je tudi 

napadalec na nek način žrtev in potrebuje pomoč. 

Kesičeva (2010) v svojem članku z naslovom »Medvrstniško nasilje« navaja naslednje: »Po 

podatkih raziskave Zavoda RS za šolstvo in šport v slovenskih šolah, takšne neprijetne 

izkušnje doživi 20 odstotkov osnovnošolcev in 10 odstotkov srednješolcev. Različne 

raziskave kažejo, da je bilo veliko nasilnih otrok prej samih žrtev nasilja v družini. Znano je 

tudi, da so dečki pogosteje žrtve fizičnega nadlegovanja kot deklice. Pri deklicah gre 

pogosteje za skupinsko izločanje posameznic.« Tako bi lahko rekli, da so dečki bolj fizično 

nasilni, medtem ko pri deklicah prevladuje psihično nasilje, kot je omenjeno izločanje 

posameznic. 
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Ukrepi v primeru medvrstniškega nasilja 

 

Starši poznajo svojega otroka in zato takoj opazijo spremembe v njegovem vedenju. Eden od 

vidnih pokazateljev je spremenjen odnos otroka do šole. »Napadalec« se za svoje dejanje  

pripravi vnaprej in prikaže situacijo, kot da je žrtev tista, ki je kriva. Pomembno je, da starši 

otroku prisluhnejo, da mu verjamejo in so do njega razumevajoči. Skupaj z otrokom 

poskušajo najti primerno rešitev. Najpogostejši pokazatelji, da se z otrokom nekaj dogaja so 

naslednji: 

• nespečnost, 

• izguba prijateljev,  

• zapiranje vase, v svoj svet, 

• tesnobnost, 

• občutljivost, žalost, razdražljivost, 

• izguba apetita,  

• izogibanje obiskovanju šole ali celo neupravičeno izostajanje itd. 

 

Starši se morajo zavedati, da je otrok občutljiv in ranljiv, da si ne razlaga dogodkov enako kot 

odrasli. Najbolje je, da se starši oglasijo pri šolskem vodstvu in povedo, kaj se z njihovim 

otrokom dogaja, kdo je »napadalec«. Vsaka šola se mora na vsako takšno prijavo ustrezno 

odzvati in ukrepati. Lahko se zdi, da je nek primer le otroško »zbadanje« in da je v mejah 

sprejemljivega. A zavedati se moramo, da je otroška duša občutljiva in da imajo lahko 

določena dejanja, ki se nam, odraslim, zdijo »malenkostna« za otroka resne posledice. Starši 

morajo ravnati v dobrobit otroka, ne glede na njihovo merilo o resnosti situacije.  

 

Reševanje problematike nasilja v šoli je precej zahtevna in stresna naloga. Pravilnik o 

zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja v 28. členu 

določa obveščanje centrov za socialno delo in organov kazenskega pregona, in sicer pravi: 

 

»Ne glede na dolžnost varovanja poklicne skrivnosti so ravnatelj oziroma pooblaščeni 

delavci, ki pri svojem delu ugotovijo ogroženost učenca, dolžni v skladu z Zakonom o 

socialnem varstvu o tem obvestiti center za socialno delo na svojem območju. Predpostavlja 
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se, da je učenec ogrožen, kadar je dejansko utrpel ali je zelo verjetno, da bo utrpel očitno 

škodo na zdravju ali razvoju. 

Šola je dolžna zaščititi učenčeve koristi in v ta namen pristojne organe kazenskega pregona 

(policijo oziroma državno tožilstvo) obveščati o primerih, ko strokovni delavci zvejo za 

primere telesnega ali duševnega nasilja, poškodb ali zlorab, zanemarjanja ali malomarnega 

ravnanja, trpinčenja, izkoriščanja ali spolnih zlorab. 

Ravnatelj je dolžan poskrbeti, da je vsak delavec v šoli, ki je po vsebini dela, ki ga opravlja, 

pooblaščen za delo z učenci, seznanjen s postopanjem ob sumu, da je učenec zaradi 

zlorabljanja ali zanemarjanja ogrožen. 

Učitelj oziroma razrednik ob sumu, da je učenec zaradi zlorabljanja ali zanemarjanja ogrožen, 

o tem obvesti svetovalnega delavca. Če svetovalni delavec oceni, da je o tem potrebno 

obvestiti pristojni center za socialno delo oziroma pristojne organe kazenskega pregona, o tem 

obvesti ravnatelja, ki odloči o nadaljnjem ukrepanju šole.« 

Pergar Kuščarjeva (1999) navaja, da je pomembno, da učitelj ob naključnih dogodkih, ko se 

na primer pojavi agresivno vedenje, pomaga vpletenim razumeti počutje drugega. Dejstvo je, 

da se nasilje v šoli dogaja in šola je tista, ki se odloči, kaj bo v zvezi s tem naredila. Pri tem se 

je potrebno povezati s svetovalno službo na šoli. Takšna služba mora biti takšna, da v učiteljih 

in učiteljicah vzbudi zaupanje. Svetovalna služba na šoli se vključuje v kompleksno reševanje 

nasilja preko treh osnovnih dejavnosti, ki so med seboj povezane, in sicer: 

• dejavnosti pomoči, 

• razvojno-preventivnih dejavnosti, 

• dejavnosti načrtovanja in evalvacije (Velički, 2007). 

 

Ne smemo pozabiti dodati, da so tudi učitelji ali učiteljice tiste, ki se lahko nasilno vedejo do 

otrok. Gre za nasilje, ki ga v šoli izvaja odrasla oseba nad otrokom. 
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2.3 POSLEDICE PSIHIČNEGA NASILJA 
 

Psihično ali duševno nasilje nad otroki ima lahko zanje enake ali celo hujše in usodnejše 

posledice kakor fizično nasilje oz. telesno kaznovanje. Pogosto se ti dve obliki nasilja tudi 

prepletata, kar je še huje. Tudi oblike psihičnega nasilja so lahko različne in jih je velikokrat 

težko prepoznati. Kljub temu je namen nasilja vedno enak, in sicer prevlada oz. nadzor nad 

žrtvijo. 

 
Otroci prekrivajo dogajanje in nasilje v družini, bojijo se uresničenja groženj povzročitelja 

nasilja, bojijo se maščevanja v družini, razpada družine in popolnega zavračanja (Bezenšek 

Lalić, 2009). Otroci se tako zavzemajo za preživetje. 

Preden pa nadaljujemo, dodajmo še, da so posledice nasilja pri otrocih odvisne predvsem od 

določenih dejavnikov. Zavod Emma (2011) navaja naslednje: 

 

• starosti otroka ter v katerem razvojnem obdobju je bil otrok trpinčen, 

• otrokov značaj, temperament, 

• trajanje nasilja, 

• intenzitet trpinčenja, 

• odnos med žrtvijo in storilcem, 

• odziv družine na odkritje, 

• odziv institucij na odkritje, 

• dosegljivost in kakovost pomoči otroku. 

 

Kadar govorimo o posledicah psihičnega nasilja, bi lahko rekli, da razlikujemo med 

posledicami, ki jih otrok občuti še v času, ko doživlja nasilje in je še vedno otrok ter 

posledicami, ki jih občuti kasneje, ko odraste.  

 

Avtorji raznih raziskav so izdelali obsežen seznam posledic psihičnega trpinčenja otrok: slab 

tek, občutek krivde, laganje, majhna samozavest, zmanjšanje čustvene odzivnosti, 

nesposobnost postati neodvisen, nezaupanje v druge, depresija, avtistično obnašanje, uživanje 

drog, prostitucija, včasih celo samomor, tendence po trpinčenju (Filipčič, 2002). V Društvu za 

nenasilno komunikacijo (DNK) menijo, da so posledica nasilnih vzgojnih metod vedenjski 

vzorci, zaradi katerih ima otrok težave ter da se otrok preko nasilja nauči predvsem naslednjih 

napačnih škodljivih sporočil: 
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• neustreznih vzorcev vedenja za usklajevanje odnosov med ljudmi; 

• strategij za umikanje in upiranje; 

• da je nasilje »iz ljubezni« opravičljivo; 

• da je nasilje dovoljeno sredstvo in ga lahko uporabi; 

• da je v življenju pomembno, da imaš in izkoriščaš moč nad drugimi (»Ko bom velik, 

bom jaz to lahko počel-a drugim.«); 

• da je človek, ki misli drugače kot ti ali nekaj naredi narobe, slab in si zasluži biti 

tepen; 

• da od ljudi, ki trdijo, da te imajo radi, ne moreš pričakovati varnosti; 

• da so otrokova čustva nepomembna, napačna, škodljiva; 

• podrejanja; 

• maščevalnosti; 

• vzorcev nasilnega reševanja konfliktov; 

• usmerjanja agresije na druge, ko je pod stresom, v stiski ali težavah; 

• da je nasilje dovoljeno, če ti popustijo živci; 

• da pogovor o težavi nima pomena in/ali ne obstaja. 

 

Otroci, ki so med odraščanjem žrtev psihičnega trpinčenja so pogosto razdražljivi, konfliktni 

in nemalokrat celo agresivni. Ko odrastejo pa svojo »zgodbo« iz otroških dni prenašajo na 

svoje potomce. 

Veliko raziskav je našlo dokaze, ki potrjujejo hipoteze o medgeneracijskem »ciklu nasilja«, ki 

pravi, da so se nasilni starši ali starši, ki zlorabljajo otroke na kakšen drugačen način tega 

ravnanja naučili v svojem otroštvu, ko so bili sami priče ali žrtve nasilja in drugih zlorab v 

svojih lastnih družinah (Filipčič, 2002). 

 

O problematiki psihičnega nasilja je bilo torej opravljenih več raziskav. Seličeva (2009) 

povzema naslednje ugotovitve raziskav na področju posledic psihičnega nasilja:  

 

• Psihološka zloraba se prav specifično kaže v nizkem samospoštovanju. Odrasle 

ženske, ki so bile psihološko zlorabljene v otroštvu, so kazale višjo stopnjo 

depresivnosti, disociacije in tesnobe, kot ženske brez takih izkušenj. Psihološko 

zlorabo izvajajo tako rekoč izključno starši ali tisti, ki prevzemajo starševsko vlogo. 
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• Ena tretjina ljudi, ki so bili žrtve nasilja v otroštvu, je v življenju trpela za 

postravmatsko stresno motnjo.  

• V dolgoročni študiji otrok, ki so jih zanemarjali, so bile posledice čustvenega 

zanemarjanja veliko globlje, kot posledice telesnega  zanemarjanja. V razvoju so pri 

teh otrocih opazovali več jeze, pomanjkljivo vztrajnost pri nalogah, težnje k odvisnosti 

od drugih oseb, impulzivnosti in nervoznosti . 

 

Posledice oz. duševne poškodbe, ki jih takšno nasilje pusti, so popravljive v odrasli dobi. 

Pogoj za to je, da žrtev ustvari dobro ljubezensko razmerje. Žal, je tukaj glavni problem ta, da 

imajo takšne osebe, ki so bile v otroštvu žrtve psihičnega trpinčenja pogosto težave pri 

vzpostavljanju in vzdrževanju ljubezenskih odnosov. Res je, da dejstvo, da je nekdo bil žrtev 

nasilja v otroštvu, pomaga razumeti njegovo vedenje in ravnanje v odrasli dobi, vendar le-to 

nikakor ne more in ne sme biti opravičilo za njegovo nasilno ravnanje. 

 

Zraven posledic, ki smo jih že našteli, je mogoče v literaturi in virih raznih avtorjev zaslediti 

še druge posledice, ki lahko močno zaznamujejo otrokovo življenje, tako v času otroštva 

kakor tudi v obdobju odraslosti. Na tem mestu navedimo še nekaj takšnih posledic, ki jih 

prinaša psihično trpinčenje in jih je mogoče zaslediti v raznih literaturah in virih: 

 

• pomanjkanje energije in volje do življenja, 

• napadi joka, panike, 

• dvom v svoje duševno zdravje, 

• občutek nemoči in neobvladovanje svojega življenja, 

• težave v spolnosti ali nezanimanje za njo, 

• težave s spominom, 

• izolacija, 

• strah pred prihodnostjo in strah pred življenjem, 

• neenakomerno bitje srca in druge somatske motnje itd. 

 

Travmatične izkušnje iz otroštva nesporno vplivajo na kasnejše življenje posameznikov in 

posameznic (Bezenšek Lalić). 
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2.4 ZAKONODAJA S PODROČJA PSIHIČNEGA NASILJA 
 

Nasilje nad otroki, tako fizično kakor tudi psihično, je urejeno v številnih pravnih aktih, 

mednarodnih in nacionalnih. V tem poglavju bomo pogledali le nekatere od njih. 

 

Tako kot odrasli imajo tudi otroci svoje pravice, za katere morajo praviloma skrbeti odrasli. 

Otrokove pravice so opredeljene v Konvenciji o otrokovih pravicah (1989). V njej so zapisane 

osnovne otrokove pravice, ki naj bi jih imeli vsi otroci po svetu. Med pravicami je v tej 

konvenciji zapisana tudi pravica do nenasilnega ravnanja.  

 

Ustava Republike Slovenije (1991) kot hierarhično najvišji pravni akt naše države v svojem 

56. členu določa pravice otrok. Omenjeni člen pravi:  

»Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo 

otroci v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred 

gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. 

Takšno varstvo ureja zakon. Otroci in mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo 

staršev ali so brez ustrezne družinske oskrbe, uživajo posebno varstvo države. Njihov položaj 

ureja zakon.« 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (v nadaljevanju ZPND) je bil sprejet leta 2008 in je 

pri nas edin sistemski zakon, ki ureja zaščito pred nasiljem v družini. Je prvi zakon, ki je 

opredelil pojav nasilja v družini in ga tudi samostojno obravnava. Nasilje je urejeno v 3. 

členu, ki za psihično nasilje pravi: 

»Psihično nasilje so ravnanja, s katerim povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči 

strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske.« 

 

Nasilje je ena od najbolj pogostih oblik kršitve temeljnih človekovih pravic. Ni samo problem 

žrtve in njenih svojcev, temveč je splošni družbeni problem. Tudi Kazenski zakonik (KZ-1) 

ureja ta problem. In sicer v svojem 21. poglavju ureja kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, 

družino in otroke.  

 

 

 



Sabina Jurkovič                                                                                                                            Psihično nasilje nad otroki 

 

26 

 

2.4.1 Center za socialno delo pri psihičnem nasilju nad otroki 

 

Centri za socialno delo (v nadaljevanju CSD) so javni zavodi, ki opravljajo dejavnost 

socialnega varstva. Če se omejimo na vlogo, ki jo imajo CSD v primerih nasilja nad otroki 

lahko povzamemo, da je njihova vloga na tem področju sledeča (Bezenšek Lalić, 2009): 

Skrb in zastopanje otrok in mladoletnih oseb v primeru kolizije interesov med starši in otroki, 

skrbnicami oz. skrbniki in otroki ali skrbnicami oz. skrbniki in drugimi navedenimi 

kategorijami populacije. 

Ima javna pooblastila za pravne ukrepe v družini, vendar si mora prizadevati, da probleme 

rešuje sporazumno. CSD se s svojimi metodami trudi pomagati otroku v partnerskem 

sodelovanju s starši, kadar so ti sposobni aktivno sodelovati. V nasprotnem primeru je CSD, 

zraven sodišča, organ, ki je pooblaščen za odločanje o interveniranju v družini zaradi zaščite 

otrok tudi takrat, ko je to proti volji družinskih članov. Na ta način je uravnavano varstvo 

otrok pred vsemi oblikami nasilja in tako tudi pred psihičnim nasiljem.  

Pri obravnavi ogroženih otrok imajo CSD koordinacijsko vlogo, saj so dolžni sodelovati z 

ustreznimi ustanovami, povezanimi v sistem zaščite ogroženih otrok in jim pomagati, da 

uresničujejo svoje naloge s posredovanjem potrebnih informacij. V takšnem sistemu je vsaka 

ustanova dolžna sodelovati in pomagati v skupnem načrtovanju pomoči družini in zaščiti 

ogroženega otroka. Zagotavljanje zaščite otroka pomeni, da se nudi pomoč družini, če jo le-ta 

prostovoljno sprejme in pri tem aktivno sodeluje. 

 

Vloga CSD je usmerjena v delovanje za dolgoročno blaginjo otroka. Njegova vloga temelji na 

poznavanju dinamike odnosov v družini, privrženosti otroka k staršem in potrebe otroka po 

staršu, kljub zlorabi. Na podlagi napisanega, lahko izluščimo, da je vloga CSD dvojna. Kot 

ugotavlja (Bezenšek Lalić, 2009) ima CSD na eni strani vlogo predlagatelja in izvrševalca 

ukrepov za zaščito otroka in na drugi vlogo predlagatelja za sodelovanje s starši.  

 

Že omenjeni ZPND v 6. členu določa dolžnost prijave CSD. Ta člen določa, da morajo organi 

in organizacije ter nevladne organizacije, ki pri svojem delu izvedo za okoliščine, na podlagi 

katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje, so dolžni o tem takoj obvestiti center za 

socialno delo, razen v primeru, če žrtev temu izrecno nasprotuje in ne gre za sum storitve 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 
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CSD začne postopek po uradni dolžnosti, če izve za okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen 

razlog, zaradi katerega je potrebno določeni osebi nuditi storitev po Zakonu o socialnem 

varstvu ( v nadaljevanju ZSV-UPB2). V 91. členu določa: 

 

»Pobudo za začetek postopka po uradni dolžnosti dajo lahko zakonec, otroci, osebe, ki živijo 

v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki potrebuje varstvo in pomoč, delodajalec in sindikat. 

Organi ter zavodi in druge organizacije, ki pri svojem delu ugotovijo ogroženost otroka, 

mladoletnika ali osebe, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, so dolžni o tem obvestiti center 

za socialno delo na svojem območju.« 

V 14. členu ZPND ureja naloge CSD in tako določa, da ta center: 

 

• nudi žrtvi in povzročitelju nasilja storitve po zakonu, ki ureja socialno varstvo, pri 

čemer je cilj obravnavanja odprava neposredne ogroženosti in skrb za žrtvino 

dolgoročno varnost, z odpravo vzrokov oziroma okoliščin, v katerih prihaja do nasilja, 

prek reševanja njenih socialnih in materialnih pogojev bivanja. 

• Lahko napoti povzročitelja nasilja v ustrezne izobraževalne, psihosocialne in 

zdravstvene programe, ki jih izvajajo organi in organizacije ter nevladne organizacije. 

• Se pri njem za obravnavanje nasilja v družini ustanovi multidisciplinarni tim, katerega 

način dela določi minister, pristojen za delo, družino in socialne zadeve. 

 

ZSV-UPB2 nalaga CSD odgovornost, da v primeru ogroženosti otroka posredujejo v skladu z 

oceno ogroženosti. Na podlagi te ocene takoj posreduje informacije policiji. Zraven že 

omenjenega ZPND je postopek delovanja in postopanja v primeru nasilja urejen tudi v 

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

multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini (v nadaljevanju 

Pravilnik). 

Po tem Pravilniku je postopek sledeč. Kot prvo, je potrebno poudariti, da je z žrtvijo potrebno 

ravnati spoštljivo in obzirno. To še posebej velja, kadar je žrtev otrok. Vsi organi so ob 

zaznavi nasilja v družini, kadar je mogoče sklepati, da je žrtev otrok, dolžni v 24-ih urah od 

seznanitve z okoliščinami, obvestiti zraven CSD še policijo in državno tožilstvo. CSD pa 

izvede vse ukrepe za zaščito žrtve skladno s strokovnimi smernicami za delo z žrtvami nasilja. 
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Ko CSD prejme obvestilo (4. člen Pravilnika): 

• stori vse kar je potrebno, da zaščiti žrtev in zagotovi pomoč v okviru svojih 

pristojnosti; 

• zbira informacije o ogroženosti žrtve od vseh organov od katerih pričakuje, da bi lahko 

s takšnimi informacijami razpolagali; 

• če pri zbiranju informacij ugotovi obstoj okoliščin, ki kažejo na storitev kaznivega 

dejanja ali to izhaja iz obvestila, CSD obvesti policijo, s katero uskladi začetne 

aktivnosti in delovanje skladno s pristojnostmi in pravili stroke;  

• v roku petih dni je organu, ki je posredoval obvestilo o zaznavi nasilja, dolžan 

posredovati povratno informacijo o opravljenih začetnih aktivnostih. 

 

V primeru obravnave nasilja v družini CSD deluje z namenom: 

• povečanja varnosti žrtev nasilja, 

• preprečevanja novega nasilja, 

• motiviranja žrtve za vključevanje v pomoč in sprejemanja ukrepov za zaščito pravic in 

koristi žrtev. 

Takoj, kakor hitro CSD prejme informacijo o nasilju, prouči okoliščine primera in izdela 

oceno ogroženosti žrtve ter oceni potrebo po pripravi načrta pomoči žrtvi. Če oceni, da je pri 

tem potrebno sodelovanje drugih organov, se pri CSD oblikuje multidisciplinarni tim. Kadar 

je o nasilju v družini obveščen samo CSD, odgovorni strokovni delavec informacijo o 

zaznanem nasilju takoj posreduje policiji. 

Timsko delo se v CSD pojmuje kot konkretna metoda socialnega dela pri obravnavi otrok, ki 

so ogroženi zaradi nasilja (Bezenšek Lalić, 2009). Gre za neformalno organizacijsko pravilo, 

po katerem se vsaka dejavnost CSD realizira po načelu dela v paru. V tistih CSD, kjer se to 

izvaja oz. kjer je to možno, se strokovni delavci razdelijo po funkcijah, in sicer na svetovalne 

in upravne. Kljub takšni uvedbi dela, sta pri večini CSD v Sloveniji ti dve vlogi (upravna in 

svetovalna) združeni v eni osebi.  

Kot določa Bezenšek Lalićeva (2009) je organizacija dela pri obravnavi primerov nasilja in 

zanemarjanja otrok predvidela: 
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1. strokovni tim za preprečevanje nasilja je (imenovan tudi tim za zaščito otrok pred 

zlorabo in zanemarjanjem) sestavljen iz strokovnjakov, ki delajo na področju zaščite 

otrok in družine;  

2. dve obliki medinstitucionalnih kriznih timov, osnovnega in razširjenega (pogosto je 

uporabljen tudi izraz multiprofesionalni tim). 

Za obravnavo nasilja v družini sta predvidena multidisciplinarno in medinstitucionalno 

sodelovanje organizacij, ki se pri svojem delu soočajo z ogroženimi in zanemarjenimi ali 

zlorabljenimi otroki. Gre za politiko skupnega dela. 

Multidisciplinarni tim za obravnavanje nasilja v družini sestavlja skupina strokovnjakov z 

namenom zagotoviti celovito pomoč in zaščito posamezni žrtvi. Oblikuje se, če strokovni 

delavec CSD, ki je nosilec primera, presodi, da je za sprejem ocene o potrebnosti izdelave 

načrta pomoči žrtvi ali za njegovo oblikovanje in izvajanje potrebno sodelovanje drugih 

organov. CSD te organe pozove k sodelovanju v timu (8. člen Pravilnika). V okviru načrta 

pomoči žrtvi se posebej za otroka naredi ocena ogroženosti in predvidijo ustrezni ukrepi, tako 

za delo z družino kot za delo z otrokom, kjer je najprej potrebno poskrbeti za otrokovo 

varnost. V načrtu pomoči žrtvi je potrebno določiti, kako trajno zaščititi otroka in nuditi 

pomoč družini za spremembe v ravnanju (10. člen Pravilnika). 

Kakšen pristop bo socialni delavec oz. delavka izbrala je odvisno od njegovega oz. njenega 

razumevanja in poznavanja problematike psihičnega nasilja. Leskovšek (2007) v Bezenšek 

Lalić (2009) meni, da je v praksi socialnega dela osnovna težava nerazumevanje problematike 

nasilja, kar prispeva k uporabi različnih modelov in doktrin, ki ponovno viktimizirajo žrtev. V 

vsakem primeru posebej je potrebno presoditi, kako bo obravnavan in kakšnega pristopa bo 

deležen. Tako je na primer delo s celotno družino potrebno takrat, ko člani družine to zmorejo 

sprejeti. 

Zraven CSD so v Sloveniji tudi druge organizacije za pomoč otrokom v primerih nasilja in 

sicer: 

• Društvo Združenje proti spolnemu zlorabljanju (tel. št:  080 28800) 

• Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše : 

- Ljubljana, Gotska 18 (tel. št.: 01/5837 500) 

- Maribor, Lavričeva 5 (tel.št.: 02/2512 681, 02/2282 790) 
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- Koper, Cankarjeva 33 (tel. št.: 05/6273 555, 05/6272 515) 

• Zavod Center za pomoč mladim (tel. št.: 01/4316 169) 

• Krizni centri za mlade 

- Ljubljana, Ravbarjeva 11 A ( tel. št.: 01/4369 247) 

- Maribor, Trubarjeva ulica 27 (tel.št.:  02/2502 660 (61) 

- Celje, Ipavčeva 8 (tel. št.:  02/4930 530) 

- Radovljica-Lesce, Alpska cesta 15, Lesce (tel. št.:  04/5316 930) 

• Policijske uprave v večjih mestih v Sloveniji 

Torej, zraven CSD na področju socialnega varstva delujejo številne druge vladne in nevladne 

organizacije ter zasebniki. Pri svojem delu se medsebojno povezujejo, sodelujejo ter 

usklajujejo z namenom, da pomagajo žrtvi in njenim bližnjim, kolikor je v njihovi moči. 

Vsekakor je takšno delo precej kompleksno in vključuje vrsto oseb, ustanov ter organov. Vsak 

primer je »poglavje zase«, vsaka družina ima svoj »značaj« in prav tako ljudje v njej. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Psihično nasilje nad otroki je posebej občutljivo področje, saj otroci medčloveških odnosov in 

dogajanja v okolici ne dojemajo enako kot odrasli ljudje. Prav tako otroci nimajo ne fizične, 

ne psihične moči, s katero bi se lahko uprli ali branili pred takšnimi in drugačnimi nasilnimi 

dejanji.  

Otroci, ki so žrtev psihičnega nasilja so pogosto zadržani, tihi, se »zaprejo« vase ali pa gre 

njihovo vedenje v drugo smer in tudi sami postanejo nasilni, kar se kaže zlasti v njihovem 

odnosu do vrstnikov. 

Kot bodoča učiteljica predvidevam, da se temu občutljivemu področju posveča premalo 

pozornosti, zato sem poskušala z raziskavo v okviru diplomskega dela ugotoviti, kako učitelji 

in starši razumejo psihično nasilje nad otroki in kako ukrepajo, ko ga prepoznajo.  

 

3.1.1 Namen in cilji 

 

Namen diplomskega dela je predstaviti problem psihičnega nasilja, ki pogosto ostaja 

neopažen in prezrt. Z diplomskim delom želim opozoriti na dejstvo, da se psihično nasilje 

otrok dogaja in da si pred tem tudi učitelji ne bi smeli zatiskati oči.  

 

3.1.2 Hipoteze 

 

Hipoteze so sledeče: 

H1: Učitelji in starši verjamejo, da lahko psihično nasilje pusti na otroku, ki ga doživlja 

posledice.  

H2:Učitelji menijo, da se psihično nasilje pogosteje pojavlja v družini kot v šoli. 

H3: Starši menijo, da se psihično nasilje pogosteje pojavlja v šoli kot v družini.  
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3.2 METODE DELA 

 

3.2.1 Vzorec 

V raziskavi so sodelovali starši učencev (večinoma mame) – skupaj šestinsedemdeset, ter 

sedem učiteljic. 

Starost učiteljic in staršev, ki so izpolnjevali anketne vprašalnike,  je bila od  30. do 40. let. 

 

3.2.2 Pripomočki 

Za pripomoček sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga sestavila na podlagi problema 

zastavljenega v diplomskem delu. Sestavlja ga 10 vprašanj zaprtega in 2 vprašanji odprtega 

tipa (priloga, str. 46). 

 

3.2.3 Postopek zbiranja podatkov 

Ravnatelja izbrane osnovne šole sem prosila za dovoljenje za izvedbo anketnega vprašalnika. 

Na podlagi dovoljenja sem zaprosila za pomoč še učiteljice, ki poučujejo na razredni stopnji. 

Anketne vprašalnike sem razdelila zaposlenim učiteljicam in staršem otrok od 1. do 5. 

razreda.  

Anketne vprašalnike sem staršem razdelila na roditeljskem sestanku. Učiteljicam sem anketne 

vprašalnike razdelila na pedagoški konferenci in jih prosila za sodelovanje. Rešili so jih 

anonimno in jih oddali v ovojnico pripravljeno za ta namen. 

 

3.2.4 Obdelava podatkov 

Podatki so predstavljeni z opisno statistiko – frekvencami in odstotki odgovorov skupine 

učiteljev in staršev. Izvedene so primerjave skupin. 
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3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

3.3.1 Razumevanje psihičnega nasilja nad otroki 

 

Tabela 1: Predstave staršev in učiteljic o psihičnem nasilju nad otroki 

 Starši (n=76) Učiteljice (n=7) Skupaj (n=83) 
 f 

odgovorov 
% f odgovorov f 

odgovorov 
% 

Zanemarjanje 19 8,4 3 22 8,8 
Ustrahovanje  71 31,3 7 78 31,2 
Kričanje 48 21,1 6 54 21,6 
Pretepanje  19 8,4 1 20 8,0 
Žaljenje in 
podcenjevanje 

70 30,8 6 76 30,4 

Skupaj  227 100 23 250 100 
 

Legenda: 

N= numerus, (n) je število sodelujočih. 

 

Za ugotavljanje, kako psihično nasilje razumejo starši in učitelji, sem v anketnem vprašalniku 

omogočila učiteljem in staršem izbiro ponujenih odgovorov, ki so prikazani v tabeli 1. Izbrali 

so lahko več odgovorov. 

Število sodelujočih staršev v anketnem vprašalniku je bilo šestinsedemdeset. Število 

sodelujočih učiteljic pa sedem.  

Starši, ki so izbirali med ponujenimi odgovori, kaj za njih predstavlja psihično nasilje nad 

otroki, so največkrat izbrali odgovor ustrahovanje, sledilo je žaljenje in podcenjevanje. 

Veliko staršev  je izbralo tudi kričanje kot obliko psihičnega nasilja nad otrokom. 

Tudi učiteljice so med ponujenimi odgovori največkrat izbrale ustrahovanje kot obliko 

psihičnega nasilja. Sledilo je žaljenje in podcenjevanje.  

 

 

 

 



Sabina Jurkovič                                                                                                                            Psihično nasilje nad otroki 

 

34 

 

 

 

Tabela 2: Odgovori staršev in učiteljic, ali so kdaj bili psihično nasilni do otroka 

 Učiteljice 
 f 

odgovorov 
Da  5 
Ne  2 
Skupaj  7 
 

Skoraj polovica anketiranih staršev, je med ponujenimi odgovori izbrala odgovor, da so že 

kdaj bili psihično nasilni do otroka, ostali starši, so izbrali odgovor, da še niso bili psihično 

nasilni do otroka. 

Pet učiteljic priznava, da so že kdaj bile psihično nasilne do otroka, dve učiteljici pa sta izbrali 

odgovor, da še nista bili psihično nasilni do otroka. Ker je v raziskavi sodelovalo le sedem 

učiteljic, odgovorov v tabeli nisem predstavila v odstotkih. 

Starše in učiteljice sem dodatno vprašala, katera oblika psihičnega nasilja nad otrokom je po 

njihovem mnenju najhujša. Pri tem vprašanju so anketiranci lahko navajali svoje odgovore. 

Poleg odgovorov, ki so jih izbirali (prikaz v tabeli 1), so starši prepoznali psihično nasilje še 

v: 

- zaničevanju, 

- izsiljevanju, 

- grožnjah, 

- krivem obtoževanju,  

- siljenju k učenju ali delu nečesa, kar otrok ne razume, 

- pretirani kritičnosti. 

Učiteljice so psihično nasilje prepoznale še v: 

- takrat, ko je otrok priča nasilju med starši oziroma odraslimi osebami, 

 Starši 
 f 

odgovorov 
% 

Da  32 42,1 
Ne  44 57,9 
Skupaj  76 100 
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Na vprašanje, kaj za starše in učiteljice predstavlja najhujšo obliko psihičnega nasilja nad 

otrokom, so odgovorile vse učiteljice, medtem ko vsi starši na to vprašanje niso odgovorili. 

V nadaljevanju sem starše in učiteljice spraševala, ali kdaj neupravičeno dvignejo glas nad 

otrokom. Večina staršev je izbrala odgovor,  da izjemoma dvignejo glas ter takoj poskušajo 

popraviti napako. Tretjina staršev priznava, da včasih neupravičeno dvigne glas nad otrokom. 

Od vseh sodelujočih učiteljic v anketnem vprašalniku, so štiri učiteljice izbrale odgovor, da 

včasih neupravičeno dvignejo glas, ostale učiteljice so izbrale odgovor, da se to zgodi 

izjemoma in da takoj poskušajo popraviti napako. 

Nobeden od staršev in učiteljic, ki so sodelovali v izpolnjevanju anketnega vprašalnika, ni 

izbral odgovora, da ni neupravičeno dvignil glasa nad otrokom. 

 

3.3.2 Psihično nasilje doma in v šoli 

 

Tabela 3: Mnenja staršev in učiteljic, ali lahko psihično nasilje na otroku pusti trajnejše in 

hujše posledice kot fizično 

 Učiteljice 
 f 

odgovorov 
Da, vsekakor. 6 
Da, je možno ni 
pa nujno. 

1 

Ne, nikakor, 
fizično je hujše. 

0 

Skupaj  7 
 

Večina staršev je izbrala odgovor, da lahko psihično nasilje na otroku pusti trajnejše in hujše 

posledice kot fizično, nekaj staršev meni, da je to možno, ni pa tudi nujno in le trije anketirani 

starši menijo, da to ni možno.  

Od sedmih učiteljic jih je šest prepričanih, da lahko psihično nasilje na otroku pusti trajnejše 

in hujše posledice kot fizično in le ena meni, da je to možno, a ne tudi nujno. Nobena 

anketirana učiteljica ni mnenja, da temu nikakor ni tako in da je fizično nasilje brez dvoma 

hujše. 

 Starši 
 f 

odgovorov 
% 

Da, vsekakor. 54 71,0 
Da, je možno ni 
pa nujno. 

19 25,0 

Ne, nikakor, 
fizično je hujše. 

3 4,0 

Skupaj  76 100 
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Ker je sodelovalo le sedem učiteljic, odgovor nisem prikazala v odstotkih.  

Zaradi ugotovitve, da lahko psihično nasilje na otroku pusti trajnejše in hujše posledice kot 

fizično, prvo hipotezo potrjujem. Ta rezultat kaže na visoko stopnjo zavedanja o posledicah, 

ki jih psihično trpinčenje pušča na otrocih.  

 

 

Tabela 4: Ali bi starši in učiteljice prijavili drugo osebo kot povzročitelja psihičnega nasilja?  

 Učiteljice 
 f 

odgovorov 
Da, nemudoma. 1 
Da, vendar le, 
če bi šlo za 
mojega otroka 
izjemoma. 

0 

Ne, prvo bi se 
prepričala v 
situacijo. 

6 

Skupaj  7 
 

Devetnajst anketiranih staršev bi nemudoma prijavilo dejanje, če bi ugotovili, da je kakšna 

druga oseba psihično nasilna do otroka. Štirje starši bi podali prijavo le, če bi se nasilje vršilo 

nad njihovim otrokom. Večina staršev je izbrala odgovor,  da preden bi ukrepali in podali 

prijavo, bi se prepričali v situacijo. 

Od sedmih učiteljic bi le ena nemudoma podala prijavo, če bi ugotovila, da je kakšna druga 

oseba psihično nasilna do otroka  in kar šest bi se jih prvo prepričalo v situacijo. 

Ker je v raziskavi sodelovalo le sedem učiteljic, rezultatov nisem predstavila v odstotkih. 

Precej malo je staršev, ki bi nemudoma ukrepali s prijavo v primeru, če bi zvedeli oz. 

ugotovili, da se vrši psihično nasilje nad otrokom. Še manj je takšnih učiteljic. Čeprav je to 

dolžnost učiteljic, da podajo prijavo, tudi če samo sumijo, da je otrok žrtev kakršnegakoli 

nasilja. Če odlašajo z ukrepanjem ali ne ukrenejo ničesar, lahko za žrtev (otroka) nastanejo 

nepopravljive posledice. Enako velja za vse tiste, ki bi se prej prepričali v situacijo.  

 

 Starši 
 f  

odgovorov 
% 

Da, nemudoma. 19 25,0 
Da, vendar le, 
če bi šlo za 
mojega otroka 
izjemoma. 

4 5,3 

Ne, prvo bi se 
prepričala v 
situacijo. 

53 69,7 

Skupaj  76 100 



Sabina Jurkovič                                                                                                                            Psihično nasilje nad otroki 

 

37 

 

Tabela 5: Vedenje otrok nad katerimi se izvaja psihično nasilje 

 Učiteljice 
 f 

odgovorov 
Da, to se pozna na 
njegovem vedenju. 

6 

Lahko se, a ni 
nujno. 

1 

Ne, menim, da to 
ne vpliva na 
njegovo vedenje. 

0 

Skupaj  7 
 

Večina staršev je izbrala odgovor,  da se posledice psihičnega nasilja nad otrokom poznajo na 

njegovem vedenju, torej, da se otrok kateri je oz. je bil žrtev psihičnega nasilja vede drugače. 

Nekaj  jih meni, da je to mogoče, ni pa nujno, da se torej otrok (žrtev psihičnega nasilja) vede 

drugače in le en  starš meni, da to ne vpliva na njegovo vedenje. 

Od sedmih učiteljic jih je šest prepričanih, da se otrok, ki je bil oz. je žrtev psihičnega nasilja 

vede drugače in le ena meni, da ni nujno, da je temu tako. Nobena učiteljica ni mnenja, da to 

ne vpliva na njegovo vedenje. 

Ker je v raziskavi sodelovalo le sedem učiteljic, rezultatov nisem predstavila v odstotkih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Starši 
 f 

odgovorov 
% 

Da, to se pozna na 
njegovem vedenju. 

43 56,6 

Lahko se, a ni 
nujno. 

32 42,1 

Ne, menim, da to 
ne vpliva na 
njegovo vedenje. 

1 1,3 

Skupaj  76 100 
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Tabela 6: Mnenje staršev in učiteljic,  kdo se pogosteje psihično znese nad otroki 

 Učiteljice 
 f 

odgovorov 
Učitelji  0 
Starši  7 
Skupaj  7 
 

Le nekaj staršev meni, da se psihično nasilje pogosteje pojavlja v šoli kot v družini.  Vsi ostali 

anketirani starši so prepričani, da so starši tisti, ki so pogosteje kakor učitelji psihično nasilni 

do otrok. Zaradi teh rezultatov tretjo hipotezo, ki se glasi: »Starši menijo, da se psihično 

nasilje pogosteje pojavlja v šoli kot v družini«, zavračam. Namreč, starši so prav tako kot 

učitelji prepričani, da se največ psihičnega nasilja nad otroki dogaja ravno doma, v krogu 

družine. 

Vse anketirane učiteljice so prepričane, da se psihično nasilje pogosteje pojavlja v družini kot 

v šoli. Tako je druga hipoteza, ki se glasi:« Učitelji menijo, da se psihično nasilje pogosteje 

pojavlja v družini kot v šoli«, potrjena. 

Ker je v raziskavi sodelovalo le sedem učiteljic, rezultatov nisem predstavila v odstotkih. 

 

Tabela 7: Mnenje staršev in učiteljic, ali napačna tolažba pomeni psihično nasilje  

 Učiteljice 
 f 

odgovorov 
Da 0 
Lahko, ni nujno. 4 
Nikakor, saj je 
tolažba vedno 
dobronamerna. 

3 

Skupaj  7 
 

Le pet anketiranih staršev meni, da napačna oz. neustrezna tolažba otroka, kadar je ta prizadet 

ali celo joče, pomeni psihično nasilje, osemindvajset staršev meni, da   napačna oz. neustrezna 

tolažba za otroka lahko pomeni psihično nasilje, ni pa nujno, da je temu tako. Kar 

triinštirideset staršev je prepričanih, da napačna oz. neustrezna tolažba ne more pomeniti 

psihičnega nasilja nad otrokom. 

 Starši 
 f 

odgovorov 
% 

Učitelji  23 30,3 
Starši  53 69,7 
Skupaj  76 100 

 Starši 
 f 

odgovorov 
% 

Da 5 6,6 
Lahko, a ni nujno. 28 36,8 
Nikakor, saj je 
tolažba vedno 
dobronamerna. 

43 56,6 

Skupaj  76 100 
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Od sedmih anketiranih učiteljic štiri menijo, da ni nujno, da napačna oz. neustrezna tolažba 

otroka, kadar je ta prizadet ali celo joče, pomeni psihično nasilje. Medtem ko so tri 

prepričane, da napačna oz. neustrezna tolažba otroka nikakor ne more biti psihično nasilje nad 

otrokom. 

Ker je v raziskavi sodelovalo le sedem učiteljic, rezultatov nisem predstavila v odstotkih. 

 

Tabela 8: Mnenje staršev  in učiteljic, ali so otroci lahko drug do drugega psihično nasilni 

 Učiteljice 
 f 

odgovorov 
Da, vsekakor. 7 
Lahko, a to so 
izjemni primeri. 

0 

Ne  0 
Skupaj  7 

 

Od šestinsedemdesetih  anketiranih staršev jih večina meni, da so otroci lahko tudi med seboj 

psihično nasilni (drug do drugega), enaindvajset staršev meni, da je to mogoče, a je psihično 

nasilje med otroki bolj ali manj izjema in le dva  starša menita, da psihično nasilje med otroki 

ni mogoče. 

Kar vseh sedem anketiranih učiteljic meni in se zaveda dejstva, da so otroci tudi med seboj 

lahko psihično nasilni (drug do drugega). 

Ker je v raziskavi sodelovalo le sedem učiteljic, rezultatov nisem predstavila v odstotkih. 

Starši in učitelji, ki so predstavljeni v raziskavi so podali svoje mnenje o tem, kdo otroka 

najpogosteje čustveno prizadene. To vprašanje je bilo odprtega tipa, tako da so starši in 

učitelji lahko navajali svoje odgovore.  

Največ staršev meni, da otroke najpogosteje prizadenejo ravno oni sami, in sicer je tega 

mnenja šestintrideset anketiranih staršev. Drugi najpogostejši odgovor je bil vrstniki, temu so 

sledili vzgojitelji, učitelji, sošolci, prijatelji, sorodniki, celotna družba, alkoholiki, ljudje brez 

sočutja do drugih, družina in osebe, ki otroku veliko pomenijo. 

 Starši 
 f 

odgovorov 
% 

Da, vsekakor. 53 69,7 
Lahko, a to so 
izjemni primeri. 

21 27,7 

Ne  2 2,6 
Skupaj  76 100 
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Med učiteljicami je  prevladoval odgovor, da starši najpogosteje čustveno prizadenejo otroka, 

in sicer so tega mnenja štiri učiteljice, tri učiteljice menijo, da so  učitelji tisti, ki otroka 

najpogosteje čustveno prizadenejo. Sledili so vrstniki in  prijatelji oz. prijateljice. Prav vse 

učiteljice so podale svoj odgovor na to vprašanje. 
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4 ZAKLJUČEK 
 

V okviru diplomskega dela, je bila izvedena raziskava med starši in učiteljicami razredne 

stopnje, v kateri smo ugotavljali, kako starši in učitelji razumejo in prepoznavajo psihično 

nasilje nad otroki.  

Psihično nasilje - zanemarjanje, ustrahovanje, pretepanje, žaljenje, podcenjevanje - se nad 

otroki dogaja in je del našega vsakdanjika. Dogaja se tako znotraj družin kakor tudi v šoli. Od 

vseh sodelujočih anketiranih oseb sta dve učiteljici izbrali odgovor, da nista bili psihično 

nasilni do otroka. Vsi ostali anketiranci so priznali, da so že kdaj bili psihično nasilni do 

otroka. 

Na podlagi odgovor o razumevanju psihičnega nasilja, je mogoče ugotoviti, da se starši in 

učiteljice zavedajo prisotnosti psihičnega nasilja nad otroki, vendar ne prepoznavajo vseh 

oblik tega nasilja. Predvsem starši zanemarjanje niso prepoznali kot obliko psihičnega nasilja. 

Je pa večina vprašanih psihično nasilje prepoznala v ustrahovanju, žaljenju in podcenjevanju. 

 

Žalosten in zaskrbljujoč je podatek, da je resnično malo anketiranih oseb, ki bi podali prijavo, 

če bi izvedeli oz. ugotovili, da je otrok žrtev psihičnega nasilja. Po tem podatku bi lahko 

sklepali, da tako starši kot učitelji psihičnega nasilja ne dojemajo in jemljejo kot dovolj resen 

problem. Nasilni niso le odrasli do otrok, ampak pogosto tudi otroci med seboj. Tega se 

zavedajo vse učiteljice in večina staršev. 

Vse anketirane učiteljice so  prepričane, da se psihično nasilje pogosteje pojavlja v družini kot 

v šoli, starši pa menijo, da se največ psihičnega nasilja nad otroki dogaja prav tako doma, v 

krogu družine. 

 Zavedanje tega problema je prvi korak, ukrepanje naslednji. Oba koraka sta neizogibno 

potrebna za reševanje oz. zmanjšanje takšnega, na videz »majhnega« in velikokrat 

neopaznega problema naše družbe.  
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6 PRILOGA: 
ANKETA 

 

 

Moje ime je Sabina Jurkovič in končujem študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Trenutno 
pripravljam diplomsko delo na temo »Psihično nasilje nad otroki«, v okviru katere bom 
izvedla krajšo raziskavo. V ta namen Vas prosim za sodelovanje in sicer z izpolnitvijo 
anketnega vprašalnika, ki je pred vami. Anketa je anonimna. 
 

 

Spol: M       Ž 

 

Starost: 

a) Do 30 let 

b) Od 30 do 40 let 

c) Od 40 do 50 let 

d) Nad 50 let 

 

Status:    

a) Starš  

b) Učitelj  

 

1. Kaj za vas predstavlja »psihično nasilje nad otrokom«? (možnih več odgovorov) 

a) Zanemarjanje 

b) Ustrahovanje 

c) Kričanje 

d) Pretepanje 

e) Žaljenje in podcenjevanje 

 

2. Menite, da lahko psihično nasilje na otroku pusti trajnejše in hujše posledice kot 

fizično? 

a) Da, vsekakor. 

b) Da, je možno, a ni nujno. 

c) Ne, nikakor, fizično je hujše. 
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3. Menite, da ste sami že kdaj bili psihično nasilni do otroka? 

a) Da 

b) Ne 

 

4. Menite, da je kričanje nad otrokom psihično nasilje? 

a) Da, vsekakor. 

b) Odvisno kakšno je to kričanje in kakšen je razlog zanj. 

c) Ne, občasno kričanje sodi k vzgoji. 

 

5. Menite, kdaj pa kdaj včasih neupravičeno dvignete glas nad otrokom? 

a) Da, se zgodi. 

b) To je res izjema in takoj poskušam popraviti napako. 

c) Ne, to se meni ne dogaja. 

 

6. Če bi ugotovili, da je kakšna oseba psihično nasilna do otroka, ali bi ukrepali tako, da 

bi to osebo prijavili?  

a) Da, nemudoma. 

b) Da, vendar le, če bi šlo za mojega otroka. 

c) Ne, prvo bi se prepričala v situacijo. 

 

7. Menite, da se otrok, nad katerim se izvaja psihično nasilje vede drugače? 

a) Da, to se pozna na njegovem vedenju. 

b) Lahko se, a ni nujno. 

c) Ne, menim, da to ne vpliva na njegovo vedenje. 

 

8. Kdo se po vašem mnenju pogosteje »psihično znese« nad otroki (v smislu kričanja, 

zmerjanja, ustrahovanja …)? 

a) Učitelji 

b) Starši 
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9. Menite, da napačna tolažba otroka, kadar je ta prizadet ali celo joče, pomeni psihično 

nasilje? 

a) Da. 

b) Lahko, a ni nujno. 

c) Nikakor, saj je tolažba vedno dobronamerna. 

 

10. Menite, da so otroci lahko drug do drugega psihično nasilni? 

a) Da, vsekakor. 

b) Lahko, a to so izjemni primeri. 

c) Ne.  

 

11. Kaj za vas predstavlja najhujšo obliko psihičnega nasilja nad otrokom? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12. Kdo po vašem mnenju otroke najpogosteje čustveno prizadene? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

Hvala za Vaš čas in sodelovanje! 

 

 

 


