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VRSTE ODNOSOV 
V ŠOLSKEM PROSTORU

STROKOVNI DELAVCI

ŠOLA

STARŠI UČENCI



OBLIKE 
VRSTNIŠKEGA NASILJA

• telesno (fizično) nasilje

• verbalno nasilje

• psihično nasilje

• izsiljevanje in ekonomsko nasilje

• socialno izločanje

• internetno nadlegovanje

• Razlikujemo med med sistematičnim nasiljem
(instrumentalna agresivnost) in posameznimi, 
nenačrtovanimi dejanji (afektivna agresivnost).

• Pojav bullyinga – zloraba moči.



INTERNETNO NADLEGOVANJE
Pušnik, M. (2012). Nasilje v šoli v krogu nasilja, (O)KROG NASILJA V DRUŽINI IN ŠOLI, Ljubljana: Inštitut za kriminologijo.

• Žalitve: pošiljanje žaljivih sporočil
• Nadlegovanje: nenehno/zelo pogosto pošiljanje 

zlonamernih sporočil
• Obrekovanje: pošiljanje neresničnih informacij, 

montiranih fotografij … o nekom
• Prevzemanje identitete: pošiljanje sporočil, slik v imenu 

druge osebe
• Razkrivanje zasebnosti: objavljanje zelo osebnih 

podatkov, skrivnosti neke osebe
• Izključitev: namerno izključevanje nekoga iz spletne 

skupine prijateljev, s seznama v programu ipd.



INTERNETNO NADLEGOVANJE

• Spletno zalezovanje: ponavljajoče se 
nadlegovanje z grožnjami

• „happy slapping“: v avtobusu ali na vlaku 
otroka/mladostnika nekdo udari, drugi pa to 
posname in razpošlje po spletu

SPECIFIKE:

- anonimnost povzročitelja

- skoraj neskončno občinstvo

- pomanjkanje nadzora s strani odraslih

- prostor in čas nista omejena

- povzročitelj ne vidi žrtvinega takojšnjega odziva



INTERNETNO NADLEGOVANJE V 
ŠTEVILKAH

Dimc, M. (2013). Spletno nadlegovanje. Predavanje v M2: Strategije za preprečevanje nasilja. 
Šola za ravnatelje, 14.3.2013

• Internet uporablja 70% slovenskih otrok 
• Dostop preko mobilnega telefona ima 63% otrok
• Socialna omrežja:

– 8 do 10 let => 22 %
– 11 do 14 let => 71%
– Povprečno 250 prijateljev

• Neprijetne ali boleče komentarje doživelo 53% 
slovenskih otrok

• 51 %otrok izvaja spletno ustrahovanje



ZAKAJ NADLEGUJEŠ?
Dimc, M. (2013). Spletno nadlegovanje. Predavanje v M2: Strategije za preprečevanje nasilja. 

Šola za ravnatelje, 14.3.2013

Jeza

Maščevanje

Zabava

Dolgčas

 81% => „ker je smešno“

 64% => „ker ga/je ne maram“

 45% => „ker je bednik“

 58% => „to ni nič takšnega“
(NCPC Teens and Cyberbully Survey, 2007)



REAKCIJE ŽRTEV
Dimc, M. (2013). Spletno nadlegovanje. Predavanje v M2: Strategije za preprečevanje nasilja. 

Šola za ravnatelje, 14.3.2013

• Pozitivne reakcije

– Blokiranje komunikacije

– Zavarovanje dokazov

– Pogovor z odraslo osebo

– Prijava incidenta:

 spletna stran, strežnik,

 Spletno oko (Center za 

varnejši internet),

 policija.

• Negativne reakcije

– Maščevanje

– Umik/Izogibanje 
prijateljem

– Skrivanje pred starši

– Brisanje 
dokazov/sporočil



DINAMIKA VRSTNIŠKEGA NASILJA V 
SKUPINI

Vloga opazovalcev ?

Žrtev

Povzročitelji



VEDENJA IZBIRAMO!

NE POZABIMO!

• Nasilno vedenje je izbrano vedenje in izbran 
čustveni odziv na situacijo:

• sam se razjezim (čustvo jeze), ne razjezi me 
nekdo drug!

• Kaj storim, ko me nekdo “izziva”?

• Kako obvladam lastna čustva?



NENASILNA 
VZGOJA V DRUŽINI

BREZ:

• fizičnega nasilja,

• poniževanja, ustrahovanja,

• spolnih zlorab,

• zanemarjanja.

JASNA SPOROČILA O NASILJU!

NENASILNO ODZIVANJE NA PROBLEME, 
STISKE, KONFLIKTE!



ZAZNAVA 
VRSTNIŠKEGA NASILJA

• opazimo spremenjeno, nenavadno vedenje ali 
dogajanje

• opazimo poškodbe

• otrok o nasilju spregovori sam

• o nasilju nas obvesti šola

• o nasilju povejo druge osebe …



KAKO PREPOZNAMO ŽRTEV 
VRSTNIŠKEGA NASILJA?

• Otrok spremeni odnos do šole: poslabša se mu učni 
uspeh, ne želi več hoditi v šolo, hoče, da ga 
spremljamo v šolo, ne želi v šolo v naravi, na izlete,  
začne neopravičeno izostajati od pouka …

• Otrok spremeni svoje vedenje: postane zaprt vase, 
manj komunicira z drugimi, deluje odsotno, 
zaskrbljeno, manj se druži s prijatelji, osamljenost, 
vse bolj je agresiven, moti pouk, napada mlajše od 
sebe, vandalizem, agresivna komunikacija do 
učiteljev / staršev …



• Pojavijo se motnje, psihosomatske bolezni: tiki, 
govorne motnje, alergije, motnje hranjenja, pogosto 
oboleva, kronične bolezni se poslabšajo, bolečine v 
želodcu …

• Pojavijo se poškodbe: nepojasnjene modrice, 
odrgnine, posledice udarcev, poškodbe opreme

• Psihična stiska: strah, nervoznost, depresivnost, 
govori o samomoru, beg od doma, zatekanje v 
odvisnosti



ZAUPNI POGOVOR Z OTROKOM

• Če sumimo ali opazimo, da je otrok žrtev 
vrstniškega nasilja:
ga o tem povprašamo,

na pogovor se pripravimo, smo umirjeni,

dajemo občutek varnosti. 

• Verjemimo otroku: 
poslušajmo njegova čustva,

manj se koncentrirajmo na “dejstva”.



ZAUPNI POGOVOR

• Pogovorimo se o tem, kaj lahko stori, če ponovno 
pride do nasilja – kako se lahko zaščiti, h komu lahko 
steče po pomoč, koga lahko pokliče.

• Otroka poskušajmo prepričati, da je nujno potrebno 
povedati o nasilju v šoli, 

saj želimo preprečiti ponovitev vrstniškega nasilja. 



ZAUPNI POGOVOR

• Vse odločitve naj bodo sprejete skupaj z otrokom, 
razložimo mu, kaj se bo dogajalo v naslednjih dneh, 
dajajmo mu občutek moči in varnosti.

• Ne obljubljajmo ničesar, česar 100 % ne moremo 
storiti ali zagotoviti. 



NAREDIMO NAČRT UKREPANJA

STARŠI:

– Otroku lahko ponudimo pomoč pri obveščanju 
razredničarke, učiteljev, ravnatelja/-ice ali šolske 
svetovalne službe. 

– Spremimo ga v šolo, ostane lahko tudi kak dan 
doma, da se umiri, obvestimo šolo o zaznavi. 

– Pomembno je, da preprečimo nadaljevanje nasilja. 



KAJ LAHKO NAREDI ŠOLA? 

– Usmeri se v aktivnosti za prekinitev nasilja. 

– Sprejme nekatere kratkoročne ukrepe za zaščito 
ogroženih otrok.

– Oblikuje načrt za preprečevanje vrstniškega 
nasilja.

– Intenzivno sodeluje s starši.

– Izvaja preventivne aktivnosti.

– Omogoči pogovore med starši vpletenih otrok –
pod okriljem šole v ŠSS.



KAJ LAHKO 
NAREDIMO STARŠI?

• Sodelujemo s šolo, saj drug drugega 
potrebujemo!

• Poslušajmo!

• Krepimo medsebojno zaupanje.

• Nekritično ne branimo svojih otrok.

• Sprejmimo predlagane sankcije.

• Obsojajmo dejanja, ne vpletenih otrok.



KAJ LAHKO 
NAREDIMO STARŠI?

• Razumimo, da naš otrok v socialnih 
interakcijah v šoli funkcionira drugače kot 
doma.

• Medvrstniško nasilje vzemimo kot skupen 
problem, ki ga je treba reševati.

• Razumimo, da gre za proces, zato je reševanje 
vrstniškega nasilja dolgotrajno – rezultati ne 
bodo vidni takoj.


