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ZAKONODAJA

Zakon o 
preprečevanju 
nasilja v družini 

Pravilnik o obravnavi nasilja 
za vzgojno- izobraževalne 
zavode

Protokol ob zaznavi in za 
obravnavo medvrstniškega
nasilja v VIZ



NASILJE V DRUŽINI NASILJE V ŠOLI

• Je vsaka uporaba fizičnega, 
spolnega, psihičnega ali 
ekonomskega nasilja enega 
družinskega člana proti 
drugemu oziroma 
zanemarjanje družinskega člana 

• Otrok je žrtev nasilja tudi, če 
je prisoten pri izvajanju nasilja 
nad drugim družinskim članom 
ali če živi v okolju, kjer se 
nasilje izvaja. 

•medvrstniško nasilje 

• nasilje učencev nad učitelji

• nasilje učiteljev nad učenci

• nasilje med starši in učitelji / 
vodstvom šole 

VRSTE NASILJA



OBLIKE MEDVRSTNIŠKEGA 
NASILJA (bullying)

• FIZIČNO nasilje – pretepanje, grizenje, brcanje, lasanje, praskanje, boksanje …

• PSIHIČNO – žaljenje, zasmehovanje, podcenjevanje, širjenje lažnih, zlonamernih 

govoric, rasistične pripombe, izolacija, sistematično izključevanje …

• SPOLNO – namigovanje na spolnost, opolzko gestikuliranje, otipavanje, 

zalezovanje, spolni napad …

• MATERIALNO – izsiljevanje, odvzem lastnine, poškodovanje ali uničenje 

lastnine …

• SPLETNO – ustrahovanje preko spleta, pošiljanje, objavljanje neresničnih, krutih 

izjav, žaljivih sporočil, obdelanih fotografij na žaljiv način, prilaščanje druge identitete 
z namenom osramotitve …



POSTOPEK SOOČANJE Z DRUŽINSKIM NASILJEM

VSI moramo biti občutljivi in ukrepati! PRIJAVLJAMO SUM NASILJA, NE NASILJE 
SAMO, ker nismo pristojni za ugotavljanje, kaj je res!

Naredimo zapis – pišemo samo to, kar je otrok povedal, nič lastnih 
sodb! Najbolje po alinejah.

Svetovalni delavec

Vodstvo 

CSD, policija – če presodimo, da je otrok hudo ogrožen

V šoli potem skličemo interni tim (svetovalni delavec, razrednik, ravnatelj, oseba, ki 
ji je otrok povedal, kaj se je zgodilo)



NALOGE INTERNEGA TIMA

• Izmenjava informacij,

• usklajevanje dejavnosti v okviru VIZ

• obveščanje ravnateljice o vseh oblikah pomoči 
otroku,

• sodelovanje z multidisciplinarnim timom (CSD).



POSTOPEK SOOČANJE Z MEDVRSTNIŠKIM NASILJEM (ZELO 
PODOBNO KOT PRI DRUŽINSKEM )

Na nasilje se odzovemo takoj. Zapišemo ZAPISNIK!

O nasilju obvestimo svetovalno delavko/ravnateljico/razrednika. 

Glede na intenziteto nasilja svetovalna delavka skliče INTERNI 
TIM - ta uskladi dejavnosti v okviru šole (v treh dneh).

Glede na vrsto/intenziteto nasilja obvestilo in sodelovanje z 
zunanjimi institucijami (CSD, Policija, ZD). 

O nasilju obvestimo starše vpletenih otrok. Ločen razgovor z 
žrtvijo in povzročiteljem. Po potrebi delo z žrtvijo in 
povzročiteljem, z razredom, delo z opazovalci nasilja, preventiva. 


