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Povzetek  

 
Angleška beseda bullying je morda nova na Slovenskem, nikakor pa niso dejanja, ki 

jih označuje, neznana učencem, staršem in učiteljem osnovnih šol. Izraz bullying 

navadno prevedemo kot ustrahovanje, kar pa je le ena izmed oblik nasilnega 

vedenja in ne zajema celotnega pomena besede. Pri bullyingu gre za načrtovana in 

ponavljajoča se dejanja, katerih cilj je zaničevanje in poniževanje s fizičnim in 

psihičnim izživljanjem nad vrstniki, kar pri žrtvah pušča hude in dolgotrajne 

čustvene in telesne posledice. Po podatkih Zveze prijateljev mladine Slovenije se 

nasilje v osnovnih šolah povečuje, in sicer vsako leto za dva odstotka. Do 

ugotovitve, da se tovrstne oblike nasilja pojavljajo tudi na nekaterih Ljubljanskih 

osnovnih šolah, so v okviru razširjenega programa prišli učenci OŠ Ledina. Na rednih 

srečanjih jim je pod mentorstvom učitelja in z uporabo gledališke pedagogike 

uspelo prepoznati oblike nasilja, ki so jih opredelili kot medvrstniško nasilje 

(bullying) in o njih glasno spregovorili. 

 

Ključne besede: šola, ustrahovanje, medsebojni odnosi 

 

 

 

 

 

 

Extract  

 
The English word bullying might be new in the Slovenian area but the acts it 

describes are well known to many pupils, parents and teachers in primary schools. 

The phrase bullying is normally interpreted as intimidation. However, that is only 

one form of the violent behaviour and does not encompass the whole meaning of 

the word. Bullying is about the conscious and continuous actions that aim to 

belittle and disrespect with physical and mental torturing of peers which can result 

in severe long-term consequences to the mind and body of the victim. According to 

Zveza prijateljev mladine Slovenije the rates of bullying in Slovenian primary 

schools are rising by 2% per year. Pupils of OŠ Ledina have found in their 

extracurricular activity research that this behaviour is also present in numerous 

primary schools in Ljubljana. In their meetings with their mentor they tackled the 

issue through theatrical pedagogy. They learned how to recognize forms of 

aggression known as bullying and have spoken about them out loud.  

 

Key words: school, intimidation, relationships  

 

 

 
 
 



 
1. Uvod  

 

Nasilje med vrstniki ni nov pojav. Z njim se je, v takšni ali drugačni obliki, srečal 

skoraj vsak izmed nas. Čeprav je bilo o medvrstniškem nasilju že veliko napisanega 

in čeprav je to predmet marsikatere raziskovalne naloge ter rdeča nit 

prenekaterega programa za ohranjanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov, še 

vedno opažamo, da se nasilje med vrstniki ne zmanjšuje. Nasprotno, v osnovnih 

šolah po nekaterih podatkih celo narašča. Obstajajo različne oblike medvrstniškega 

nasilja, prav tako so dejavniki, ki vplivajo nanj, zelo raznorodni. Nasilje med 

vrstniki je lahko fizično ali psihično, posamično ali skupinsko. Čeprav prevladuje 

mnenje, da so nasilneži in ustrahovalci v glavnem otroci iz socialno šibkejših in 

neurejenih družin, pa je v zadnjem času moč opaziti porast nasilniškega vedenja 

pri otrocih iz premožnejših in socialno na videz urejenih družin. In če so razlog za 

nasilno vedenje prvih vedenjski odkloni znotraj družine, se razlogi za neprimerno in 

nasilno vedenje drugih skrivajo v potrebi po pritegovanju pozornosti, ustvarjanju 

statusa glavnega v skupini, v želji po zagotavljanju vodilnega položaja oziroma 

težnji, da se postavijo ob bok staršem, ki s podobnimi vedenjskimi vzorci na primer 

»uspešno« vodijo svoja podjetja. Posameznik lahko postane žrtev povsem brez 

razloga, med najpogostejšimi povodi pa so (izstopajoče) telesne značilnosti, barva 

kože, versko prepričanje, zdravstvene posebnosti, ime oziroma priimek, velikokrat 

pa tudi način oblačenja, učni uspeh ter tudi odlike in pozitivne lastnosti, zaradi 

katerih so učenci priljubljeni pri učiteljih ali vrstnikih.  

  



2. Predmet in problem 

 

Po podatkih strokovne službe Zveze prijateljev mladine Slovenije se nasilje v 

osnovnih šolah povečuje, in sicer vsako leto za dva odstotka. Na njihov telefon za 

otroke in mladostnike TOM dobijo več kot trideset tisoč klicev na leto. Kakor so 

povedali na novinarski konferenci konec lanskega leta, večina pokliče zaradi težav, 

povezanih z medvrstniškim nasiljem. Po besedah specialistke klinične psihologije s 

Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani pri njih vsako leto 

obravnavajo dva tisoč petsto primerov, povezanih z različnimi težavami otrok. Med 

obravnavo se pokaže, da jih ima veliko tudi težave z medvrstniškim nasiljem.  

Starši po pripovedovanju otrok in na podlagi zgodb, ki si jih izmenjujejo ob 

srečanjih, izražajo zaskrbljenost, saj se bojijo, da je primerov tovrstnega 

ustrahovanja in nasilja v osnovnih šolah veliko več, kot jih zaznavajo učitelji in 

svetovalne službe. Predvsem pa se bojijo, da od začetka trpinčenja otroka pa do 

trenutka, ko težave izbruhnejo in ta zbere dovolj poguma, da jih zaupa staršem ali 

razredniku, preteče preveč časa, škoda, ki jo utrpijo žrtve, pa je nepopravljiva in 

trajna.  

Svetovalni delavci osnovnih šol priznavajo, da so tudi sami občasno priča tovrstnim 

oblikam nasilja, vendar kot pravijo, imajo več težav pri prepoznavanju tovrstnega 

nasilja kot pa pri ukrepanju zoper kršitelje. Kot največji problem izpostavijo 

prikritost dlje časa trajajočega nasilja in dejstvo, da se večina učencev ne zaveda 

posledic svojih dejanj, torej tega, da z nasilništvom in ustrahovanjem povzročajo 

nepopravljivo škodo, ki žrtev zaznamuje do konca življenja.  

Do podobnih ugotovitev, namreč da se učenci, ki nasilje izvajajo, sploh ne zavedajo 

resnosti in teže svojih dejanj ter da je večina tovrstnega nasilja učiteljem in 

staršem zaradi prikritega delovanja in medsebojne povezanosti nasilnežev skrita in 

potemtakem tudi težko obvladljiva in razrešljiva, so na svojih delavnicah v okviru 

razširjenega programa zdrave šole prišli tudi učenci OŠ Ledina, ki jim je v okviru 

rednih srečanj pod mentorstvom učitelja in z uporabo gledališke pedagogike uspelo 

spregovoriti o konkretnih primerih. Prepoznali so jih, se o njih pogovorili in 

pomagali nekaterim posameznikom, da so o tovrstnem nasilju spregovorili javno.   

 

  



3. Utečena praksa osnovnih šol 

 

Na osnovnih šolah je za preprečevanje tovrstnega vedenja poskrbljeno s pravili 

šolskega reda, vzgojnim načrtom šole, primernim ukrepanjem učiteljev in 

strokovnim posredovanjem svetovalne službe ter vodstva šole. Vodstvo šole za 

učitelje občasno organizira krajša izobraževanja, svetovalna služba pa ob podpori 

zunanjih strokovnih sodelavcev in organizacij večkrat na leto izpelje delavnice za 

učence od prvega do devetega razreda. Prek njih poskuša pozitivno vplivati na 

odnose med vrstniki, spodbujati prijateljstvo, strpnost in prek socialnih iger 

ugotoviti, kakšno vzdušje prevladuje v določenem razredu ter kako so učenci med 

seboj povezani. Če ugotovi, da med posamezniki in skupinami tlijo nesoglasja ali 

spori, ki bi lahko pripeljali do medvrstniškega nasilja, ustrezno ukrepa. Največkrat 

poskusi najprej z individualnimi pogovori ali kratkimi srečanji s sprtimi učenci. Ob 

hujših sporih se svetovalna delavka posvetuje s šolsko psihologinjo ali ravnateljico, 

k sodelovanju pa povabi tudi starše.  

Kadar je mogoče ugotoviti, kateri posameznik ali skupina je izvajal oziroma 

izvajala nasilje, ta dobi ustrezni vzgojni ukrep, žrtvam pa se poskuša zagotoviti 

varnost. Kadar pa kršiteljem neprimernega vedenja ni moč dokazati oziroma kadar 

žrtev ne zaprosi za pomoč ali pa ostane brez nje, je edina možnost zanjo 

prešolanje, v upanju, da se na drugi šoli kaj podobnega ne bo ponovilo. 

Največkrat je s tem težava navidezno urejena, krivec kaznovan in žrtev rešena. 

Ostajajo pa odprta vprašanja, ali se kršitelji zavedajo teže svojih dejanj, kako bo 

tovrstna izkušnja vplivala na žrtvino nadaljnje življenje in kakšno je sporočilo 

preostalim učencem oziroma kako se zoper tovrstno nasilje zavarovati in ga 

preprečiti. 

 

  



3. 1. Primer učenca v okviru utečene prakse osnovnih šol 

 

Učenec je bil prisiljen v šolo prinašati priboljške, kot so bomboni, čokolade, sladke 

pijače in slani prigrizki, da je zadovoljil potrebe skupine starejših učencev, ti pa so 

se nad njim več mesecev izživljali, ga trpinčili in ustrahovali. Zgodba je dobila 

epilog šele, ko je sošolec trpinčenega učenca o sumljivem vedenju obvestil svoje 

starše, ti so poklicali mamo trpinčenega učenca, ta pa ravnateljico šole. Po 

sestanku vseh vpletenih, posredovanju svetovalne službe in obravnavi primera pred 

učiteljskim zborom sta dva učenca dobila vzgojni ukrep, trije pa so obveljali kot 

nedolžni. Trpinčenemu učencu sta se morala opravičiti in obljubiti, da tega ne 

bosta več počela. Starši obeh so bili o kazni obveščeni, z ukrepom pa se niso 

strinjali, saj so bili prepričani, da sta bila žrtev nesporazuma in nesoglasij.  

Na vprašanje, zakaj trpinčeni učenec o težavah ni spregovoril že prej, se potožil 

doma ali se zaupal enemu od sošolcev ali razredničarki, je odgovoril, da ga je bilo 

strah in da je bil prepričan, da mu nihče ne bo verjel, saj bodo nasilneži vse 

njegove trditve zanikali. Kaj storiti, so mu v svetovalni službi povedali kasneje. 

Zaradi varovanja osebnih podatkov in vztrajanja staršev obeh kršiteljev pa so 

morali kršitelji ostati neimenovani, na primer pa se je pozabilo. 

 

 

 

  



4. Obravnava primera z uporabo gledališke pedagogike 

 

Opisani primer (z izgovorom, da se je zgodil na eni izmed drugih slovenskih šol) so 

na eni izmed predur pod drobnogled vzeli predstavniki zdrave šole in njihov 

mentor. Na temo rdeče niti DUŠEVNO ZDRAVJE, ki zavezuje šole, da se pogovarjajo 

o težavah, ki negativno vplivajo na bivanje učencev v šoli, so se odprto pogovorili o 

medvrstniškem nasilju in primer uprizorili v obliki gledališke igre. Učenci so si 

razdelili vloge, jih s pomočjo mentorja dobro preučili ter jih pred drugimi učenci 

odigrali tako, kot so jih začutili. Naloga preostalih učencev je bila, da v vlogi 

porote s številkami od ena do pet ocenijo težo neprimernega vedenja storilcev 

oziroma povedo, kako se je v njihovih očeh počutila žrtev, to je ustrahovani in 

trpinčeni učenec. Ob koncu igre se je razvila razprava, v kateri so vsi učenci dobili 

priložnost, da povedo svoje mnenje in ga izrazijo tako, kot so ga čustveno 

doživljali, mentorju pa omogočili, da pri učencih prepozna probleme in dobi širši 

vpogled v dinamiko medvrstniških odnosov. Ob koncu ure so se dogovorili, da se 

bodo na prihodnji uri preizkusili še v vlogi učiteljev in vodstva šole na izredni 

konferenci, organizirani zaradi omenjenega primera, ter na njej predlagali ukrepe, 

s katerimi bi lahko vplivali na zavedanje učencev, da gre za skrajno nesprejemljivo 

vedenje. Nasilništvo in ustrahovanje namreč povzroča nepopravljivo škodo, ki 

človeka zaznamuje do konca življenja.  

  

  



4. 1. Gledališka igra − nov pristop k reševanju medvrstniškega nasilja 

 

Pred uro, na kateri se je mentor z uporabo gledališke pedagogike reševanja te 

problematike lotil na nov način, sta bili izvedeni dve delavnici o medvrstniškem 

nasilju. 

Na prvi so si učenci skupaj z mentorjem ogledali več didaktičnih filmov, katerih 

tema je bilo medvrstniško nasilje. Po ogledu so izrazili nestrinjanje s takšnim 

vedenjem, obsojanje in zgražanje.  

Druga delavnica je minila v obliki pogovornega kroga. Mentor je opisal primer 

medvrstniškega nasilja, v katerem je bila žrtev sovrstnic deklica z odličnim 

uspehom, ki je bila tudi zelo priljubljena pri učiteljih. Po tem so sledili 

najrazličnejši komentarji učencev, razvila se je razprava v smeri iskanja predlogov, 

kaj bi deklica morala narediti in kako ravnati, da bi nasilje zaustavila, in kaj bi 

morala s kršitelji narediti šola. 

Na tretji delavnici je bila uporabljena gledališka pedagogika, in sicer v okviru 

gledališke igre, ki je bila razdeljena na tri dele. V prvem so učenci odigrali prizor, v 

katerem učenci višjih razredov izvajajo nasilje nad mlajšim učencem. V drugem so 

uprizorili del, v katerem sošolec trpinčenega učenca zaupa zgodbo staršem, ti 

pokličejo sošolčevo mamo, ona pa ravnateljico. Tretji pa je bil prizor, v katerem se 

žrtev ob prisotnosti ravnateljice in svetovalne službe sooči z učenci, ki so ga 

ustrahovali.  

 

Tretja delavnica, ki je potekala kot gledališka igra, se je učencev dotaknila na prav 

poseben način. Nekaterim so po licih stekle solze, drugi so med igro za trenutek 

ostali brez besed, nekaj učencev med gledalci se med gledanjem prizorov ni moglo 

zadržati in so svoje nasprotovanje nasilnežem izrazili z neprimernimi izrazi in 

vzkliki, pri vseh pa je bilo moč opaziti, kar so izrazili tudi z ustreznimi ocenami in 

kritičnim razmišljanjem, da so se v njih prebudila čustva in razum, kar je botrovalo 

večplastnemu načinu reševanja medvrstniškega nasilja, v katerega morajo biti po 

njihovem mnenju vključeni prav vsi učenci in delavci šole, vzgojni ukrep ali 

prešolanje pa ne sme biti edina oziroma končna rešitev. 

 

 

  



5. Razprava in zaključek 

 

Kdaj otroško nasilništvo preseže meje dobrega okusa, kje je ločnica med 

prijateljskim zafrkavanjem in zbadljivko, kdaj beseda postane žaljivka in kdaj se 

nasilništvo sprevrže v načrtovano in ponavljajoče se izživljanje močnejšega nad 

šibkejšim, je področje, ki ga vsaka šola razume in rešuje po svoje in s svojimi 

vzgojnimi prijemi. Kdaj si bodo šole upale priznati, da se sistematično trpinčenje, 

ustrahovanje, nadlegovanje in nasilništvo dogaja tudi za njihovimi vrati in ga bodo 

obravnavale kot skrajno neprimerno in prikrito obliko nasilja, ki bi mu bilo 

potrebno nameniti veliko več pozornosti kot le nekaj ur predavanj za učitelje? 

Vprašanje za ravnatelje oziroma pristojne v šolah je, ali želijo učence obvarovati 

pred strahovito izkušnjo, ki pri žrtvah pušča hude in dolgotrajne čustvene in fizične 

posledice, zato takšnih težav ni primerno reševati le s prešolanjem žrtve oziroma z 

vzgojnim opominom napadalcu.  Šole bi morale za učitelje, učence in starše kljub 

izjemno slabi udeležbi slednjih organizirati več strokovnih programov, seminarjev 

in delavnic, s čimer bi poskusili preprečiti širjenje tovrstnega vedenja in nasilje 

med vrstniki karseda omejiti.  

Opisani primer in odzivi učencev, ki so sodelovali pri urah gledališke pedagogike, pa 

pričajo o tem, da je tovrstna metoda izjemno učinkovita in da se učencev dotakne 

mnogo bolj kot utečeni načini reševanja tovrstnih težav oziroma klasično 

poslušanje predavanj ali izobraževanj v obliki seminarjev in referatov. Zato bi bilo 

izobraževanje v smislu usposabljanja učiteljev za uporabo gledališke pedagogike 

smiselno, saj se problema loti drugače, je z nekaterih vidikov učinkovitejša in za 

mladostnike celo primernejša. 
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Bullying – You Can Stop It: https://www.youtube.com/watch?v=nWqDtz1LIRO 

I'mTruly Sorry (Short Bullying Movie): 
https://www.youtube.com/watch?v=qcvTsFqptS8 

How to Stop A Bully: https://www.youtube.com/watch?v=7oKjW1Oljuw 

How Do I MakeKids Stop Bullying Me: https://www.youtube.com/watch?v=xJQPWJ-
aTq8 
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