RAVNANJE ŠOLSKIH STROKOVNIH DELAVCEV V PRIMERU
SUMA DRUŽINSKEGA NASILJA
Dolžnost prijave suma nasilja
V skladu z 6. členom Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Ur. l. RS, št. 16/08; v nadaljnjem
besedilu: ZPND) smo strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov dolžni, ne glede na določbe o
varovanju poklicne skrivnosti, takoj obvestiti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo,
kadar sumimo, da je otrok žrtev nasilja v družini.

Opredelitev nasilja v družini po ZPND
3. člen
(opredelitev nasilja v družini)
(1) Nasilje v družini (v nadaljnjem besedilu: nasilje) je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega
ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oziroma
zanemarjanje družinskega člana iz 2. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: žrtve) ne glede
na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročiteljice oziroma
povzročitelja nasilja (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj nasilja).
(2) Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile, ki pri družinskem članu povzroči bolečino, strah ali
ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe.
(3) Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, je vanje prisiljen ali
zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena.
(4) Psihično nasilje so ravnanja, s katerimi povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči strah,
ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske.
(5) Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje družinskega člana pri
razpolaganju z dohodki oziroma upravljanju s premoženjem, s katerim družinski član
samostojno razpolaga oziroma upravlja, ali neupravičeno omejevanje razpolaganja oziroma
upravljanja s skupnim premoženjem družinskih članov.
(6) Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar oseba opušča dolžno skrb za družinskega člana, ki jo
potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin.
4. člen istega zakona določa, da je otrok žrtev nasilja tudi, če je prisoten pri izvajanju nasilja nad
drugim družinskim članom ali živi v okolju, kjer se nasilje izvaja.

Dolžnost ravnanja po ZPND
5. člen
(dolžnost ravnanja)
Organi in organizacije so dolžni izvesti vse postopke in ukrepe, ki so potrebni za zaščito žrtve glede
na stopnjo njene ogroženosti in zaščito njenih koristi in pri tem zagotoviti spoštovanje integritete
žrtve. Če je žrtev nasilja otrok, imajo koristi in pravice otroka prednost pred koristmi in pravicami
drugih udeleženk oziroma udeležencev postopka.
Dolžnost organov in organizacij, da morajo izvesti »vse postopke in ukrepe«, torej zajema le
postopke in ukrepe iz pristojnosti določenega organa oziroma organizacije. Zato so aktivnosti VIZ pri
pomoči otroku omejene na naloge, ki jih zavodi že izvajajo na temelju veljavnih zakonov s področja
vzgoje in izobraževanja (pomoč svetovalne službe otroku, sodelovanje s starši, pomoč pri učnih
težavah, ki so lahko posledica nasilja v družini, zagotavljanje šole oziroma vrtca kot varnega prostora
za otroka), Pravilnik za obravnavo nasilja pa jih je konkretiziral za primere, ko je otrok žrtev nasilja.
Po ZPND vzgojno-izobraževalni zavodi torej niso dobili pristojnosti za izvajanje ukrepov, s katerimi
bi posegali v življenje otroka in družine, ampak so njihove aktivnosti še vedno usmerjene le na
pomoč otroku v VIZ.
Grafični prikaz nalog iz Pravilnika o obravnavi nasilja v družini za VIZ

Ravnanje zaposlenih v VIZ ob zaznavi nasilja nad otrokom v družini natančno določa Pravilnik o
obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009104&stevilka=4667

Pomembni dokumenti in ostale koristne povezave:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=84974
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009104&stevilka=4667
http://projekti.inst-krim.si/fileadmin/user_upload/Obravnavanje_nasilja_v_druzinah.pdf
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