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Kakšen je problem? 
 

Ali ga sploh imamo? 
 

So naše preventivne aktivnosti aktualne? 
 

Ali z našimi preventivnimi aktivnostmi dosegamo 
želene rezultate? 

 
 



Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti, kako pogosto imajo učenci in 
učenke tretjega triletja OŠ izkušnje medvrstniškega, spolnega in 
spletnega nasilja.  

 

Razvoj in nadgradnja učinkovitih preventivnih programov,  
katerih glavni namen je krepitev varovalnih dejavnikov  

pri učencih in učenkah za zaščito pred nasiljem. 

Pregledna študija 



            Metoda 

Udeleženci  

• 4617 učencev iz 70 slovenskih šol (vse slovenske regije) 

• 52 % deklet; 48 % fantov 

• 7. razred (36 %), 8. razred (35 %), 9. razred (29 %)  

Pripomočki 

• Lestvice medvrstniškega nasilja (Cheng et al., 2011) 

• Vprašalnik spolnega nasilja (Štirn et al., 2018) 

• Vprašalnik spletnega nasilja (DelRay et al., 2015) 

 

 



Rezultati 
Tradicionalno medvrstniško nasilje 



             Kako pogosto se dogaja MVN? 
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Kako pogosto se po tvojem mnenju dogaja 
MVN na vaši šoli? 

89 % učencev  
poroča o MVN 

13 % učencev je žrtev MVN 
12 % učencev izvaja MVN 

42 % učencev je hkrati žrtev in 
izvajalcev MVN 

33 % učencev je opazovalcev MVN 

14 % učencev je samo žrtev MVN 
7,4 % učencev samo izvaja MVN 
3,2 % učencev je hkrati žrtev in 

izvajalcev MVN 
75,5 % učencev je opazovalcev 

MVN 

64 % 



OPAZOVALCI 

ŽRTVE 

IZVAJALCI NASILJA 

VERBALNO 
(posmehovanje, žaljenje, 

kletvice) 

ODNOSNO 
(opravljanje, 

izločanje iz skupine) 

FIZIČNO  
(brcanje, 

porivanje) 

SPLETNO 

             Kako pogosto se dogaja MVN? 



              Kje se dogaja MVN? 

KJE se MVN dogaja najpogosteje? 

f % 

b.       na hodnikih 2784 69% 

c.       v razredih 1377 34% 

g.       zunaj (parkirišče, 

igrišče itd.) 

1134 28% 

f.        v telovadnici/garderobi 615 15% 

d.       na straniščih 563 14% 

a.       na poti v/iz šole 455 11% 

e.       v jedilnici 237 6% 

          drugje (zapiši) 170 4% 

USPOSOBLJENI, 
SENZIBILIZIRANI UČITELJI 

ODGOVORNOST ZA 
DOGAJANJE IZVEN ŠOLE 



            Rezultati - MVN Ali si komu povedal, da si doživel nasilje? 
 

22% 

16% 62%  
DOŽIVEL - POVEDAL: 
razred (7 – 8 – 9): 
-upada število učencev, ki povedo o izkušnji nasilja 
(18% – 16% – 12%) 
 
Spol: nekoliko več deklet pove (Ž - 17%; M - 14%) 

 

 
 
 
 
 

DOŽIVEL – NI POVEDAL: 
Razred (7 – 8 – 9): 
nekoliko naraste odstotek učencev, ki imajo izkušnjo, a 
ne povedo (20% – 24% – 23%) 
 
Spol: več fantov ne pove  
(D - 19,7%; F - 25%)  
 
 
 
  
 

 
NI BIL ŽRTEV: 
ni razlik (razred, spol) 
    
 



Rezultati - MVN 

Razlog, da niso povedali N Ž (%) M (%) 

Ni bilo tako zelo resno. 641 46.5 53.5 

Sam sem se lahko spopadel s tem. 317 48.9 51.1 

Nisem hotel, da drugi mislijo, da tožarim. 111 50.5 49.5 

Oseba, ki je izvajala nasilje, bi mi lahko še 

bolj škodovala. 

69 43.5 56.5 

Zdelo se mi je, da mi nihče ne more 

pomagati. 

67 61.2 38.8 



            Komu so učenci povedali o nasilju? 

DEKLETA ˃ FANTJE: 
Prijateljice, sošolke (Ž!) 

Družina (stari starši, drugi 
sorodniki) 

 

FANTJE ˃ DEKLETA: 
Prijatelji, sošolci (M!) 

Učitelji (M!), svetovalni 
delavci (Ž in M), druge 
odrasle osebe na šoli 

SPOL – SKUPNO 
Starši, prijatelji, sošolci in 

učitelji 
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STROKOVNIH DELAVCEV IN 
STARŠEV:  

- KAKO PREPOZNATI,  
- KAKO SE ODZVATI,  

- KAKO RAVNATI,  
- KAKO POMAGATI. 

UČENCI OPAZOVALCI 



Razlike med opazovalci, žrtvami in izvajalci 
nasilja pri različnih oblikah nasilja glede na 
spol, razred, učni uspeh in velikost šole so 

zelo majhne. 
 

Ozaveščanje vseh udeležencev, kaj je nasilje, kakšne so posledice. 

Preventivni in intervencijski programi – delo s celotnim razredom 

Razvijati vrednoto skrbi za drugega – socialna šolska kultura (Bečaj, 2005)  



Rezultati 
Spletno nasilje 



Do 3 ure 3 ure ali več 

77 % 23 % 

Povprečno na dan preživijo učenci 
in učenke na spletu.  

97 % učencev in učenk vsakodnevno 
uporablja elektronske naprave in splet. 

Učenci pomemben del časa preživijo na spletu in z 
uporabo mobilnih tehnologij. 

Izpostavljeni so tveganju za različne oblike nasilja. 



Razlogi za uporabo spleta 

% 
Gledanje posnetkov, serij (npr. YouTube, Netflix …) 92,5 % 
Pogovarjanje s prijatelji (npr. preko Messengerja, Viberja, Snapchata) 89,6 % 
Uporaba različnih socialnih omrežij (Facebook, Instagram …) 82,4 % 
Gledanje filmov 75,5 % 
Igranje spletnih iger 69,3 % 
Branje novic (npr. o dogajanju v svetu, o športu, zvezdnikih …) 67,3 % 
Branje o tebi zanimivih temah, področjih (npr. Wikipedia) 66,4 % 
Snemanje posnetkov (vlog) 44,9 % 
Iskanje vsebin, ki jih potrebujem za šolo 42,7 % 

Tabela 1 
Razlogi za uporabo spleta pri vključenih učencih in učenkah tretje triade. 
 



NI žrtev, 
NI izvajalec 

JE žrtev, 
JE izvajalec 

JE žrtev, 
NI izvajalec 

NI žrtev, 
JE izvajalec 

5,9 % 18,9 % 24,8 % 50,4 % 
Vsaj enkrat ali dvakrat 
izvedli ali doživeli katerokoli 
obliko spletnega nasilja 

Najmanj dva do trikrat mesečno 
izvedli ali doživeli katerokoli 
obliko spletnega nasilja 

3,5 % 8,6 % 4,7 % 83,2 % 



7. razred 8. razred 9. razred 

Vsaj enkrat doživeli 37,3 % 45,4 % 49,9 % 

Vsaj enkrat izvedli 22,7 % 30,4 % 40,8 % 

Dva do trikrat mesečno doživeli 9,7 % 13,7 % 17,3 % 

Dva do trikrat mesečno izvedli 5,0 % 8,0 % 12,3 % 

Tabela 2 
Pogostost doživljanja ali izvajanja spletnega nasilja glede na razred 



• Pravočasno in kontinuirano informiranje in ozaveščanje 
učencev: za varno uporabo spleta in mobilnih tehnologij + 
kako se odzvati v primeru nasilja + ne povzročati nasilja! 

• Opolnomočenje vrstnikov, ki so priče nasilju ali zaupne osebe. 

• Redna nadgradnja znanja in veščin pri odraslih za podporo in 
vzgled učencem pri uporabi spleta in mobilnih tehnologij + za 
zagotavljanje ustrezne podpore in pomoči v primerih izkušenj 
spletnega nasilja. 

SKLEPNE UGOTOVITVE 



Rezultati 
Spolno nasilje 



Vsako dejanje s spolno vsebino, ki si ga druga 
oseba (žrtev), ne želi. 

Spolno nasilje 

vedenja/dejanja  
brez dotikov 

vedenja/dejanja, ki 
vključujejo dotike 



Izkušnje spolnega nasilja = tveganje za nove 
izkušnje spolnega in drugih oblik nasilja 

 
Velik delež otrok o izkušnjah spolnega nasilja NE 

pove. 



Vsaj eno od oblik spolnega nasilja s strani odraslih storilcev je doživelo  

23,5% (1087) otrok.  

 

Pri pojavnosti spolnega nasilja obstaja  

statistično pomembna razlika med spoloma. 

 

9,6% otrok je vsaj enkrat doživelo eno izmed hujših oblik spolnega nasilja. 

 

 

Pri pojavnosti hujših oblik spolnega nasilja med dekleti in fanti  

NI statistično pomembne razlike. 

 

 

 

Spolno nasilje – povzročitelji 
odrasli 

26% deklet in 22% fantov 

10% deklet in 9% fantov 



Pojavnost posameznih oblik spolnega nasilja 

Oblika spolnega nasilja f Odstotek 

1. je o tvojem telesu ali delih tvojega telesa govoril tako nesramno, da ti je bilo 

neprijetno? 
640 14% 

2. je govoril o spolnosti, namigoval na spolnost in si se ob tem počutila 

neprijetno? 
432 9% 

11. je sam gledal pornografske fotografije in filme v tvoji prisotnosti? 345 7% 

4. se je dotikal intimnih delov tvojega telesa na način, da ti je bilo neprijetno? 233 5% 

7. te je silil v spolni odnos? 73 2% 

14. je želel ali zahteval oziroma te je silil, da ga (jo) gledaš, ko se dotika svojih 

intimnih delov telesa? 
70 2% 

15. te je prisilil, da ga (jo) gledaš, ko se dotika svojih intimnih delov telesa? 51 1% 

8. te je prisilil v spolni odnos? 28 0,6% 



Kdo so bili povzročitelji spolnega nasilja?  
(hujše oblike nasilja) 

Odrasle osebe f odstotek 

a.       iz moje ulice/soseske 39 8,2% 

b.       ki je nisem poznal 75 15,8% 

c.       iz šole 48 10,1% 

d.       ki jo poznam iz obšolskih dejavnosti (krožki, 

treningi, verouk ...) 
24 5,0% 

e.       ki jo poznam s počitnic 24 5,0% 

f.        iz moje družine (sorodnica/sorodnik) 41 8,6% 

g.       drugo  38 8,0% 

          Ni odgovora 232 48,7% 



Ali so o izkušnji spolnega nasilja  
komu povedali? 

48 

18 

36 
42 

49 47 

9 

33 

17 

0

10

20

30

40

50

60

Dekleta Fantje Vsi

O
D

ST
O

TE
K

 

Da Ne Se ne spomnim

36% 
45% 

19% 



            Komu so učenci povedali o nasilju? 
(hujše oblike nasilja) 

 
STARŠEM (45%) 

PRIJATELJICI (43%) 
PRIJATELJU (23%) 

SOŠOLKI 
SOŠOLCU 

UČITELJICI (7%) 
NEKOMU OD SORODNIKOV 

SVETOV. DELAVKA (3%) 
TOM TELEFON ... 

 

INFORMIRANJE IN 
OPOLNOMOČENJE 

VRSTNIKOV, STROKOVNIH 
DELAVCEV V VIZ, STARŠEV:  

- KAKO PREPOZNATI  
- KAKO SE ODZVATI 
- KAKO POMAGATI 



Kaj se je zgodilo po razkritju? 
(hujše oblike nasilja) 

Dekleta Fantje Vsi 

Ali so jim verjeli? ** 91% 68% 71,7% 

Ali so prejeli pomoč? ** 50% 35% 40,7% 



Kaj se je zgodilo po razkritju? 
(hujše oblike nasilja) 

Dekleta Fantje Vsi 

Bilo mi je lažje, odleglo 
mi je** 

57% 28% 47% 

Spolno nasilje se je 
prenehalo 

21% 9% 17% 

Nič se ni spremenilo* 13% 28% 19% 

Bilo je slabše 1% 0% 1% 



Vsaj eno od oblik spolnega nasilja s strani storilcev-vrstnikov je doživelo 33% 
(1483) otrok.  

 

Obstaja statistično pomembna razlika med spoloma. 

 

14% otrok je vsaj enkrat doživelo eno izmed hujših oblik  

spolnega nasilja s strani vrstnikov.  

 

Obstaja statistično pomembna razlika med dekleti in fanti. 

 

 

 

 

 

Spolno nasilje – povzročitelji vrstniki 

38% deklet in 28% fantov 

17% deklet in 11% fantov 



Pojavnost posameznih oblik spolnega nasilja 

Postavka f 
se je zgodilo  

vsaj enkrat 

1. je o tvojem telesu ali delih tvojega telesa govoril tako nesramno, da ti je bilo neprijetno? 947 21,09% 

2. je govoril o spolnosti, namigoval na spolnost in si se ob tem počutila neprijetno? 592 13,18% 

3. te je poljubil na način, da ti je bilo neprijetno in si se zaradi tega počutila nelagodno? 177 3,94% 

4. se je dotikal intimnih delov tvojega telesa na način, da ti je bilo neprijetno? 347 7,73% 

5. je želel ali zahteval, da si se dotikala intimnih delov njegovega (ali njenega) telesa ali intimnih delov telesa   

druge osebe na način, ki tebi ni bil prijeten? 
134 2,98% 

6. te je prisilil, da si se dotikala intimnih delov njegovega (ali njenega) telesa ali intimnih delov telesa druge 

osebe na način, ki tebi ni bil prijeten? 
73 1,63% 

7. te je silil v spolni odnos? 116 2,58% 

8. te je prisilil v spolni odnos? 40 0,89% 

9. te je silil, da gledaš z njim (ali z njo) pornografske posnetke (fotografije, filme ...)? 209 4,65% 

10. te je prisilil, da gledaš z njim (ali z njo) pornografske posnetke (fotografije, filme ...)? 122 2,72% 

11. je sam gledal pornografske fotografije in filme v tvoji prisotnosti? 522 11,62% 

12. je bil gol v tvoji prisotnosti in ti je bilo zaradi tega neprijetno, mučno, si bila zato razburjena? 99 2,20% 

14. je želel ali zahteval oziroma te je silil, da ga (jo) gledaš, ko se dotika svojih intimnih delov telesa? 87 1,94% 

15. te je prisilil, da ga (jo) gledaš, ko se dotika svojih intimnih delov telesa? 66 1,47% 



            Komu so učenci povedali o nasilju? 
(hujše oblike nasilja) 

 
PRIJATELJICI (57%) 

SOŠOLKA (39%) 
STARŠEM (28%) 

PRIJATELJU (19%) 
SOŠOLCU 

UČITELJICI (10%) 
SVETOV. DELAVKA (3%) 

NEKOMU OD SORODNIKOV 
... 
 

OPOLNOMOČENJE 
VRSTNIKOV 

 
KAKO SE 

ODZVATI/NUDITI 
PODPORO, POMAGATI 



• Usposabljati, informirati odrasle – za zgodnjo prepoznavo in preprečevanje spolnega nasilja 

• Redno izvajati primarno-preventivne aktivnosti z otroki, starši in zaposlenimi v VIZ 

• S preventivnimi aktivnostmi bolj uspešno nagovoriti tudi dečke in fante 

• Okrepiti podporne vrstniške mreže 

• Zagotoviti enake možnosti in lažjega dostopa do strokovne pomoči in redne strokovne 
obravnave otrok, z izkušnjami spolnega nasilja 

• Novi pristopi v svetovanju/psihoterapiji dečkov/fantov 

Izkušnje spolnega nasilja = tveganje za nove izkušnje spolnega in 
drugih oblik nasilja 

Velik delež otrok o izkušnjah spolnega nasilja NE pove . 
Dečki pomembno manj pogosto kot dekleta povedo o izkušnjah 

spolnega nasilja.  



Program NEON– Varni brez nasilja 
Izkušnje vrtcev in šol 



Programi: 
• vrtec (4 - 6 let) – 4 delavnice 
• OŠ (2., 3., 4., 5., 7., 8. razred) – 2 delavnice v 2., 3., 4., 5., 8. razredu in 3 

delavnice v 7. razredu 
• SŠ (1./2. letnik) - 4 delavnice 
 
Nagovori:  
• otroke, zaposlene v vrtcu/šoli in starše, 
• otroke, ki doživljajo nasilje, otroke, ki ravnajo nasilno in otroke, ki so 

PRIČE. 
 
 
 

 
 

Program NEON - Varni brez nasilja 

Mreža 50 vrtcev in  
osnovnih šol… 



Izkušnje vrtcev “Na konkreten in praktičen način prikazane 
vsebine vsem otrokom.” 
 
“Otroci so radi sodelovali, vsebino so si 
zapomnili, velikokrat si ogledujejo fotografije – 
slikice, ki sta jih pustili.” 
 
„Delavnice so se jih dotaknile in sporočilo je 
zagotovo ostalo, saj slišiš sem pa tja kakšen 
stavek ali pogovor med njimi.“  
 
„Pozitiven odziv smo po končanih delavnicah 
dobili tudi od staršev. Otroci so jim veliko 
govorili o delavnicah, ki smo jih imeli in prav 
tako o veščinah, ki so jih usvojili...“ 

„Meni je bilo všeč, ko je un stric 
ugasnil TV in ji dal ljubčka, pa ona ni 
hotla in poklicala mami.“ 



Izkušnje osnovnih šol 

“Pri razgovorih ob različnih situacijah 
ugotavljamo, da znajo pridobljeno znanje 
priklicati in ga uporabiti.”  
 
“Vse več učencev vnaprej ve, kakšne bodo 
posledice in vse več se jih tudi odloči, da o 
neprimernem vedenju hitreje poročajo in 
to z občutkom, da delajo prav. 
 
 
Šola sproti pridobiva povratne informacije 
o pojavnosti nasilja… in lahko svoje 
strategije in ukrepanja ažurno prilagodi. 

Preventivna sporočila, koraki za odziv           del 
„šolske politike“ (protokol ravnanja ...) 



Evalvacija delavnic za otroke 

Glavni cilj: ugotoviti, kako dobro otroci, učenci in dijaki poznajo 
relevantne vsebine in katere strategije odziva v primeru nasilja bi 
uporabili pred izvedbo delavnic, po njej in nekaj mesecev po 
delavnicah. 

 

Namen: preveriti uspešnost preventivnih delavnic Programa 
NEON za otroke, učence in dijake: 

ali pridobijo nova znanja in veščine, kako se odzvati v primeru različnih oblik 
nasilja. 



Udeleženci: 

  

Metoda 

N: 1127 otrok in mladostnikov 

VIZ: 4 vrtci, 4 OŠ in 4 SŠ 

Skupina Vrtec 2. r. OŠ 3. r. OŠ 5. r. OŠ 8. r. OŠ SŠ Skupaj 

Eksperimentalna 92 96 102 95 99 125 609 

Kontrola 62 87 83 96 86 104 518 



Pripomočki: 
• Vprašalniki za ugotavljanje poznavanja vsebin in uporabe strategij za 6 

starostnih skupin (vrtec, 2. r. OŠ, 3. r. OŠ. 5. r. OŠ, 8. r. OŠ, 1. l. SŠ); 
oblikovani za namen evalvacije s strani projektne skupine. 

• Odgovorna lestvica-zaprta vprašanja: JA/NE/NE VEM; PRAV/NAROBE/NE 
VEM; DRŽI/NE DRŽI; STRINJAM SE/NE STRINJAM SE 

• Odprta vprašanja 

Postopek:  
• 3 merjenja v ES; 2 merjenji v KS (pred izvedbo delavnic, po izvedbi in 

odloženo – 4-6 mesecev) 

• V vrtcu individualna, v OŠ in SŠ skupinska aplikacija vprašalnikov 

 
 

Metoda 



Rezultati 
Več delavnic = več napredka / VRTEC IN SŠ 

 

Največji napredek v znanju: 
• kakšen je ustrezen odziv ob MVN; 
• za pomoč lahko prosiš vrstnike; 
• kaj je in kaj ni tožarjenje;  
• priče lahko pomagajo ustaviti nasilje;  
• dejstva o spletnem nasilju in spletni varnosti; 
• samozaščitne veščine, ko otroka ogroža 

neznana odrasla oseba; 
• ne-varne skrivnosti/grožnje na spletu – 

povedati zaupni osebi; 
• neprimeren dotik – greš stran. 

Napredek v strategijah: 
• V primeru MVN se je 

potrebno odzvati. 

 

• Ne odzoveš se na enak 
način. 

• Prosiš za pomoč vrstnika. 

• Pomagaš kot priča. 



programneon.eu 

Aktivnosti za otroke in mlade 
• zgibanke, letaki 
• video gradivo 
• kratki prispevki objavljeni v Časorisu, na 

spletni strani projekta in v drugih medijih 
• natečaj (sodelovanje preko Instagrama in 

Youtuba) 
• intervjuji z znanimi osebnosti 

 
 
 
 
 
 

 
 

NEON mreža vrtcev in šol 
 
Aktivnosti za strokovne delavce in strokove 
delavke v VIZ, za starše in splošno javnost 
• prispevki objavljeni v Časorisu, na spletni 

strani projekta in v drugih medijih 
• intervjuji z znanimi osebnosti 
 
 
 

 
 



Hvala za pozornost 
 

programneon.eu 
 


