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POVZETEK 

Magistrsko delo osrednjo pozornost namenja sodelovanju med šolsko svetovalno službo1 in 

nevladnimi organizacijami2 ter morebitnim neskladjem v njihovem delovanju.  

V teoretičnih izhodiščih je predstavljen sam problem nasilja v družini ter z njim povezana 

zakonodaja in pravilniki obravnave. Posebej je opisano delovanje šolske svetovalne službe in 

nevladnih organizacij pri obravnavi nasilja v družini ter multidisciplinarno sodelovanje.  

V empiričnem delu je uporabljena kvalitativna metodologija. V fokusnem intervjuju so 

sodelavke treh različnih nevladnih organizacij predstavile svoj pogled na sodelovanje NVO s 

ŠSS, pridobljene tematike pa so bile preverjane v individualnih intervjujih s ŠSS. Rezultati 

individualnih intervjujev so bili predstavljeni in dodatno komentirani s strani NVO, kar 

zagotavlja podrobnejšo sliko sodelovanja med nevladnimi organizacijami in ŠSS. Poleg 

značilnosti sodelovanja so opredeljena tudi neskladja med delovanjem in razmišljanjem NVO 

in ŠSS, ki se nanašajo na zaznavanje in prijavljanje nasilja, vlogo šole pri obravnavi nasilja v 

družini, sodelovanje s povzročitelji nasilja in delo z otroki. Ob tem so opredeljeni vzroki za 

neskladja in viri za premagovanje neskladij. Magistrsko delo se zaključi s sklepnim delom, v 

katerem so zapisane glavne ugotovitve s predlogi za nadaljnje sodelovanje. 

Ključne besede: nasilje v družini, medinstitucionalno sodelovanje, šolska svetovalna služba, 

nevladne organizacije, neskladja v delovanju. 

 

  

                                                 
1 V besedilu besedno zvezo šolska svetovalna služba označuje tudi kratica ŠSS. 
2 V besedilu besedno zvezo nevladna organizacija ali nevladne organizacije označuje tudi kratica NVO. 
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ABSTRACT 

The Master Thesis is primarily focused on cooperation of School Counselling Services (SCS's) 

and Non-Governmental Organizations (NGO's), as well as possible incompatibilities in their 

functioning. 

The theoretical basis presents the issue of family violence itself, as well as the concerning codes 

and treatment regulations. The work of School Counselling Services and the work of Non-

Governmental Organizations when dealing with family violence individually are described, as 

well as their collaboration in such cases. 

The qualitative methodology is utilized in the empirical part. Three coworkers have participated 

in a focused interview and they have presented their opinions in cooperation of SCS's and 

NGO's, while the obtained themes have been checked when individually interviewing SCS's. 

The information gathered through individual interviews have been presented and furtherly 

commented by NGO's to ensure a more detailed picture of NGO's and SCS's collaboration. 

Besides the cooperation characteristics, the incompatibilities of NGO's and SCS's are presented, 

concerning their work and opinions when it comes to detecting and reporting the violence, the 

question of what role the school plays in family violence, cooperation with the people 

responsible for violence and work with children. Causes for incompatibility and ways to 

overcome them are also presented. The Master Thesis ends with a solution, stating the main 

findings and proposals for further cooperation. 

Key words: family violence, institutional cooperation, School Counselling Services, Non-

Governmental Organizations, collaboration incompatibilities. 
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I. UVOD 

Vsak otrok ima pravico do razvoja v varnem in nenasilnem okolju. Tudi strokovni delavci šol 

se »morajo počutiti varni močni in svobodni« (Filipčič in Klemenčič, 2011, str. 5), zato je 

pomembno, da imajo »znanje in jasen sistem pomoči otroku« (prav tam). V Sloveniji imamo 

precej dodelan sistem zakonodaje, ki predvideva celostno obravnavo nasilja. V zadnjem 

desetletju se problematiko nasilja pogosteje izpostavlja, na to temo pogosto izhajajo tudi 

strokovni članki, vrstijo se diplomske in magistrske naloge, zato bi lahko predvidevali, da smo 

prebivalci in prebivalke Slovenije, predvsem pa strokovni delavci in delavke različnih organov 

in organizacij, o tej problematiki vedno bolj ozaveščeni in pri tem ne nastaja večjih težav. Pri 

prostovoljnem delu v Društvu za nenasilno komunikacijo sem zaznala kar nekaj neskladij med 

delom NVO in strokovnimi delavci ter delavkami šole, zato so v magistrski predstavljena 

neskladja med razmišljanjem in delovanjem ŠSS ter NVO. Ob tem pa je predstavljen tudi 

pregled nad značilnostmi sodelovanja in morebitnim doprinosom sodelovanja pri preseganju 

teh neskladij.  

Nevladne organizacije so bile prve, ki so v osemdesetih in devetdesetih letih opozorile na nasilje 

v družini kot družben pomen in se od takrat dalje intenzivno posvečajo tej tematiki (Filipčič, 

2008). NVO, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini, zaznavam kot izredno zagnane, polne znanja, 

odzivne, pripravljene na sodelovanje, kar se je pokazalo tudi pri odzivanju na vabila za 

sodelovanje v raziskavi. S svojim znanjem se vsakodnevno trudijo premagovati problematiko 

nasilja v družini, in tudi drugje, s tem da pomoč nudijo žrtvam, Društvo za nenasilno 

komunikacijo pa tudi povzročiteljem nasilja (Horvat in Matko, 2014). Ob tem v stik prihajajo 

z različnimi strokovnimi delavci drugih organizacij in tako lahko pripomorejo tudi k uspešnejši 

multidisciplinarni obravnavi. Ravno multidisciplinarna obravnava pa je tisto, kar poudarjajo vsi 

strokovnjaki in raziskovalci s področja nasilja v družini (npr. Filipčič in Klemenčič, 2011; 

Horvat in Matko, 2014, Premrzel, 2015, itd.), ter dodajajo, da multidisciplinarni tim še vedno 

ni vzpostavljen tako pogosto, kot bi bilo potrebno. Slednje je potrjeno tudi v empiričnem delu 

te magistrske naloge, ki prikazuje izjemno raznolikost obravnave glede na posamezne šole 

oziroma glede na lociranost po Sloveniji. Sodelovanje z drugimi organizacijami v vzorcu variira 

od popolnega nesodelovanja do zelo pogostega sodelovanja, kar je glede na zakon in pravilnike 

nesprejemljivo.  

Veliko socialnih pedagoginj in pedagogov se zaposluje v svetovalnih službah osnovnih in 

srednjih šol ter vrtcev, zato se pri svojem delu pogosto srečujejo z obravnavo nasilja v družini. 

V okviru univerzitetnega izobraževanja smo sicer dobili nekatera znanja o obravnavi nasilja v 

družini, o Zakonu o preprečevanju nasilja v družini in pravilnikih obravnave, vendar teoretično 

pridobljena znanja le stežka zadostijo potrebam obravnave tako občutljive tematike, zato tu še 

bolj v ospredje stopi multidisciplinarno sodelovanje, ki tudi strokovnemu delavcu nudi oporo, 

pri tem pa lahko imajo veliko vlogo nevladne organizacije.  

Magistrsko delo bralki in bralcu predstavi možnost ter doprinos sodelovanja ŠSS z NVO, pa 

tudi vire za reševanje neskladij med njima, kar lahko tako šolskim svetovanim delavkam kot 

tudi delavcem nevladnih organizacij pomaga pri vzpostavljanju uspešnejšega sodelovanja in 

morda tudi uspešnejše obravnave nasilja v družini. 



2 

 

II. TEORETIČNI DEL 

1 NASILJE V DRUŽINI 

Družina naj bi predstavljala podpirajoče okolje, kjer posameznik dobi čustveno, socialno in 

materialno podporo, kamor se posameznik umakne pred napetostmi in najde razumevanje in 

ljubezen. Raziskave in izkušnje različnih vladnih ter nevladnih organizacij pa kažejo na to, da 

družina za svoje člane pogosto predstavlja okolje, v katerem so kršene temeljne človekove 

pravice (Bezenšek Lalić, 2009; Filipčič, 2000; Selič, 2010). P. Selič (2010, str. 33) po pregledu 

raziskav tako zaključi, da »družina za ženske in otroke predstavlja potencialno najnevarnejši 

kraj, partner pa za žensko najnevarnejšo osebo«. 

Čeprav ima »nasilje v intimnih odnosih dolgo in globoko zakoreninjeno tradicijo, ki prehaja iz 

generacije v generacijo kot vedenjski vzorec tistega, ki znotraj takšnih odnosov odrašča« 

(Javornik Novak, 2014, str. 31), so vprašanja nasilja, zlorab v javni diskurz stopila šele v zadnjih 

desetletjih (Vogrinc in Krek, 2012). Nasilje v družini, ki sicer največkrat ostaja skrito za 

zaprtimi vrati doma, je v zadnjem času deležno nekoliko več pozornosti, za kar se trudijo tudi 

nevladne organizacije, ki organizirajo okrogle mize, medijske kampanje, opravljajo raziskave 

na temo nasilja v družini. V zadnjih letih je v Sloveniji prišlo do velikih sprememb na področju 

zakonodaje nasilja v družini, ki pa se v praksi šele postopoma uveljavlja (Regvar, 2008). 

Obravnava žrtev nasilja v družini pa ni le problematika današnjega časa, saj se je le-ta 

obravnavala in spreminjala skozi zgodovino od »usmiljenja, voluntarizma, uvedbe sirotišnic, 

uvedbe vzgojnih zavodov, uvedbe vzgojnih ukrepov v kazenski zakonodaji, uvedbe rejništva 

kot instituta skrbi za ogrožene otroke, uvedbe obravnav v družinah, svetovalnih pisarn šol, 

svetovalnih centrov, nevladnih organizacij, ki izvajajo oblike pomoči po različnih pristopih, 

psihoterapiji posameznikov po različnih metodah, poskusov obravnav storilcev, predvsem pa 

zakonodajnega urejanja na mnogo načinov« (prav tam, str. 49).  

1.1 Nasilje v družini - nasilje nad ženskami in otroci, kaj pa moški? 

Nasilje v družini je po osrednjem zakonu o nasilju v družini v Sloveniji, Zakonu o 

preprečevanju nasilja v družini, zelo širok pojem in vključuje nasilje nad ženskami in otroki, 

nasilje otrok nad starši, nasilje s strani članov razširjene družine in nasilje žensk nad moškimi, 

posebne skrbi so deležne starejše osebe, osebe s posebnimi potrebami in osebe, ki zaradi 

osebnih okoliščin niso sposobne skrbeti zase (Horvat, 2015; Veselič in Matko, 2014). Izhodišče 

opredelitve družinskih članov je, da se ta vrsta nasilja od drugih ne razlikuje v dejanjih, ampak 

v posebnem psihičnem odnosu med povzročiteljem in žrtvijo. Bistveno pri opredelitvi je, da 

povzročitelj izrablja tesen psihičen odnos z žrtvijo, tako da zlorablja moč nad njo in jo z 

nasiljem spravlja v podrejen položaj (Filipčič, 2008). 

Ko govorimo o nasilju v družini je v ospredju nasilje nad otroki in ženskami, redkeje nad 

moškimi, saj raziskave in drugi izsledki kažejo na to, da so moški doma večinoma varni pred 

nasiljem, zato ne moremo dajati enake teže nasilju nad ženskami in otroki ter nasiljem nad 

moškimi (Plaz, 2014). Ker je nasilje v družini precej širok pojem, je tudi večina raziskav in 

strokovne literature usmerjenih ali v nasilje nad odraslo osebo oziroma intimnopartnersko 
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nasilje (npr. Breiding idr., 2014) ali zlorabo otrok v družini (npr. Horvat, Lombar in Peterc, 

2007) ali nasilje v družini nad starejšimi osebami (npr. Lešnik Mugnaioni, 2004). 

Za podrobnejšo sliko o stanju nasilja v družini si poglejmo nekaj tujih in slovenskih raziskav. 

Maja Plaz (2014), predsednica Društva SOS telefon, navaja, da »po ocenah nevladnih 

organizacij nasilje nad ženskami prizadene najmanj 200.000 žensk in deklic v Sloveniji« (str. 

27). Raziskava Katje Filipčič (Leskošek, Urek, in Zaviršek, 2011) z naslovom Pojavnost nasilja 

in odzivnost na nasilje v zasebni sferi in partnerskih odnosih, ki je tudi prva slovenska 

nacionalna raziskava o nasilju v družini, je pokazala, da je 23 % vprašanih žensk imelo od 15. 

leta dalje izkušnjo s fizičnim nasiljem, povzročitelji pa so bili kar v 90,8 % moški, največkrat 

sedanji ali bivši partnerji. Skoraj polovica anketirank (49,9 %) je v 12 mesecih pred opravljeno 

raziskavo doživelo psihično nasilje, 6,5 % spolno nasilje, 7 % premoženjsko nasilje, 6,1 % 

omejevanje svobode, gibanja in stikov. Skupno je imelo izkušnjo nasilja v družini od 15. leta 

starosti 56,1 % žensk, brez upoštevanja psihičnega nasilja pa je ostale oblike nasilja doživela 

vsaka peta ženska. 4,7 % žensk je poročalo, da je bil povzročitelj nasilen tudi do otrok. 

Raziskava avtoric in avtorjev Sedmak idr. (2006) pa kaže, da je nasilje v družini preživelo 23,7 

% vprašanih, med njimi 73 % v svoji primarni družini, od tega več moških (59,5 %) kot žensk 

in 38,6 % v družini kot odrasla oseba, od tega bistveno več žensk (71,4 %). Poročali so 

predvsem o psihičnem (66,5 %) in fizičnem nasilju (63 %). Podatki policije o številu primerov 

nasilja v družini po 191. členu Kazenskega zakonika RS med leti 2009 in 2012 kažejo, da je 

bilo prijavljenih med 1700 in 2500 primerov nasilja v družini na leto, v vseh štirih letih pa je 

bila v več kot 90 % prijavljenih primerih žrtev ženska (Miklič, 2014).  

Razlike med pogostostjo nasilja nad ženskami in moškimi prikazujejo tudi tuje raziskave. 

Raziskava National Intimate Partner and Sexual Violence Survey iz leta 2011 kaže, da je v ZDA 

posilstvo s strani intimnega partnerja doživelo 8,8 % žensk in 0,5 % moških, hujše fizično 

nasilje s strani intimnega partnerja je doživelo 22,3 % žensk in 14 % moških, zalezovanje s 

strani intimnega partnerja pa je doživelo 9,2 % žensk in 2,5 % moških (Breiding idr., 2014). 

Svetovna zdravstvena organizacija je v raziskavi, v katero je bilo vključenih 80 držav, 

ugotovila, da je 30 % žensk, ki so imele parterja, doživelo fizično ali spolno nasilje s strani 

partnerja. Organizacija ocenjuje, da so sicer tudi ženske lahko nasilne do svojih partnerjev in se 

nasilje lahko dogaja tudi v istospolnih partnerskih zvezah, vendar intimnopartnersko nasilje in 

intimnopartnerski umori v glavnem in v prvi vrsti prizadenejo ženske v heteroseksualnih 

partnerskih zvezah, krivci za večino nasilja nad moškimi pa so znanci ali tujci (WHO, 2013). V 

vseevropski raziskavi narejeni med 42000 ženskami so ugotovili, da je ena od petih žensk (22 %) 

doživela fizično ali spolno nasilje s strani sedanjega ali nekdanjega partnerja (FRA, 2014). 

Kot velik družbeni problem je prepoznano tudi nasilje v družini nad otroki. »Otroci so 

najšibkejša družbena skupina, ki za svoj psihološki, čustveni, socialni razvoj in fizični razvoj 

potrebujejo odrasle, za svojo statusno in državljansko zaščito pa odrasle. Od odraslih so odvisni 

tudi socialno, materialno, finančno, stanovanjsko… Ta velika ranljivost v odnosu do odraslih 

jih pogosto izpostavlja zlorabi moči s strani tistih, ki naj bi zanje odgovorno skrbeli« (Lešnik 

Mugnaioni, 2014, str. 96). Raziskava iz leta 2004/2005 kaže na to, da se v Sloveniji vsak deseti 

deček in nekaj manj deklic doma ne počuti dovolj varno. Prav tako se je pokazalo, da je 37 % 

četrtošolcev in 39 % sedmošolcev že bilo fizično kaznovanih (Horvat, Lombar in Peterc, 2007). 
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Poročilo neodvisnih strokovnjakov za združene narode kaže, da v številnih državah tudi več kot 

80 % otrok trpi zaradi fizičnega kaznovanja. Mlajši otroci so v večji nevarnosti za fizično 

nasilje, mladostniki pa zaradi spolnega nasilja (Report of the independent expert for the United 

Nations study on violence against children, 2006). Policijska evidenca kaže, da je bilo v 

Sloveniji v letih od 2009 do 2012 letno med 644 in 720 prijavljenimi primeri »Zanemarjanja 

mladoletne osebe in surovega ravnanja« po 192. členu Kazenskega zakonika (Miklič, 2014). 

Uradno zabeleženi primeri pa ne prikazujejo realne slike, kar potrjuje tudi slovenska raziskava, 

ki kaže, da je kar 40,2 % srednješolcev izpostavljenih različnim oblikam nasilja v družini, 

vendar večina le-teh sploh ne prepoznava prisotnosti nasilja v svoji družini (Domiter Protner, 

2014). 

Na tem mestu je potrebno poudariti, da otroci lahko nasilje doživljajo kot neposredne ali 

posredne žrtve nasilja, zato morajo biti tudi otroci, ki živijo v družini, v kateri je prisotno 

intimnopartnersko nasilje, prepoznani in obravnavani kot žrtve nasilja v družini, kar pa v praksi 

pogosto izostane. Stein in Kendall (2004, v Štirn, 2014) tako opozarjata, da »so otroci kot 

posredne žrtve nasilja v družini, najverjetneje najpogosteje spregledana skupina kronično 

travmatiziranih otrok« (str. 139). Raziskave namreč kažejo, da se otroci, ki so posredno 

izpostavljeni fizičnemu nasilju, soočajo s podobnimi posledicami na kognitivnem, čustvenem 

in vedenjskem področju, kot tisti, ki so nasilju izpostavljeni neposredno (Filipčič, 2012). Ob 

tem velja dodati, da intimnopartnersko nasilje vidi oziroma zazna velik odstotek otrok. 

Kanadska študija navaja 37 % otrok, raziskava iz ZDA pa kar 50 % otrok, ki so bili 

intimnopartnerskemu nasilju izpostavljeni kot priče (Filipčič, 2012).  

1.2 Zakonodaja na področju nasilja v družini 

L. Javornik Novak (2014) kot temeljno nalogo družine kot primarne institucije opredeli 

socializacijo otrok, ki lahko predstavlja dodatno vrednost za širšo družbo, v primeru anomalij 

v družinskih odnosih pa ima država pravico in dolžnost poseči vanjo ter zaščititi najranljivejše 

člane. Inkriminacija nasilnih dejanj je sporočilo intolerance do takih ravnanj ter posledično 

splošne družbene nesprejemljivosti. Vloga države je tudi v ustvarjanju pogojev za gradnjo 

družbe brez nasilja, spreminjanje odnos širše družbe do nasilja, pa dolgotrajen in celovit proces, 

ki je mogoč le z učinkovitimi sistematičnimi aktivnostmi na področju osveščanja in 

informiranja ljudi o nesprejemljivosti nasilja. 

V Sloveniji je bil potek razvoja inkriminiranja nasilja sledeč: od druge svetovne vojne naprej 

je zakonodaja našega območja obravnavala fizično nasilje enako ne glede na odnos med žrtvijo 

in storilcem, nasilje v družini je bilo torej izenačeno z drugimi nasilnimi dejanji. Leta 1999 je 

bil v kazenskem zakoniku spremenjen opis kaznivega dejanja nasilništva, ki je bil do tedaj 33 

let nespremenjen: storilec, ki je na javnem kraju izvedel nasilno dejanje manjše intenzivnosti in 

s tem v javnosti povzročil zgražanje ali strah, je storil kaznivo dejanje, pregonljivo po uradni 

dolžnosti. Leta 1999 se je spremenjena dikcija kazenskega zakonika glasila: kdor drugega hudo 

žali, z njim grdo ravna, mu dela nasilje ali ogroža njegovo varnost in s tem v javnosti ali družini 

povzroči ogroženost, zgražanje ali prestrašenost, se kaznuje z zaporom do dveh let. 

Pomanjkljivosti novo sprejetega zakona (kot je pogoj povzročanja neprijetnih čustev pri drugih 

zaradi nasilja nad družinskim članom, za storitev kaznivega dejanja, neopredeljenost pojma 

družina, uvrščenost lažjih oblik nasilja v družini v poglavje kaznivih dejanj zoper javni red in 
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mir) je z oblikovanjem samostojnega kaznivega dejanja nasilja v družini odpravil Kazenski 

zakonik iz leta 2008 (Filipčič, 2013). F. Premrzel (2015 – regijska koordinatorka za obravnavo 

nasilja pri CSD3 Maribor) kot »najpomembnejši mejnik obravnave nasilja v družini pri nas vidi 

sprejem Pravilnika o prepovedi približevanja kraju oziroma osebi leta 2004, kot podzakonskega 

akta Zakona o policiji, saj so se ob sprejemu tega pravilnika začele dogajati spremembe na 

področju nasilja v družini pri delu policije, CSD in sodišča« (str. 146). 

K. Domiter Protner (2014) ugotavlja, da ima »zakonsko pravno področje na področju 

preprečevanja in obravnave nasilja v družini ter zlorabe otrok in mladostnikov sicer še 

pomanjkljivosti, a je kljub temu dokaj dobro urejeno« (str. 79). Dodaja, da »večji problem 

predstavlja uresničevanje uveljavljene zakonodaje« (prav tam, str. 172). Pomembni zakoni, ki 

urejajo področje nasilja v družini so Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2 UL RS, št. 50/2012), 

Zakon o kazenskem postopku (ZKP-UPB8 UL RS, št. 32/2012), Zakon o zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih (ZZZDR-UPB1 UL RS, št. 69/2004), Zakon o preprečevanju nasilja v 

družini (UL RS, št. 16/2008) ter Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju 

nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (MKPNZND Uradni list RS, št. 

1/2015). 

1.2.1 Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2 UL RS, št. 50/2012) 

Kazenski zakonik iz leta 2008 je oblikoval samostojno kaznivo dejanje »nasilje v družini«, 

zajema pa le nasilje nad polnoletnimi družinskimi člani in le nekatere oblike nasilja:  

»(1) Kdor v družinski skupnosti z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali 

ponižujoče ravna z njim, ga z grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja iz 

skupnega prebivališča ali mu omejuje svobodo gibanja, ga zalezuje, ga prisiljuje k delu ali 

opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih enakih pravic spravlja v 

skupnosti v podrejeni položaj, se kaznuje z zaporom do petih let.  

(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka v kakšni drugi trajnejši 

življenjski skupnosti.  

(3) Če je dejanje iz prvega odstavka storjeno proti osebi, s katero je storilec živel v družinski 

ali drugi trajnejši skupnosti, ki je razpadla, je pa dejanje s to skupnostjo povezano, se storilec 

kaznuje z zaporom do treh let« (191. člen KZ-1). 

K. Filipčič (2012) opozarja, da »telesne poškodbe in vse oblike spolnega nasilja niso zajete v 

tem kaznivem dejanju, kar pomeni, da se storilec takšnih ravnanj kaznuje v okviru ustreznih 

splošnih kaznivih dejanj« (str. 48). Zaradi številnih težav, ki jih je zaradi nejasnosti povzročalo 

novo kaznivo dejanje, je Vrhovno sodišče leta 2009 sprejelo tri odločbe (I Ips 56/2009, I Ips 

117/2009, I Ips 194/2009) ter v njih je sprejelo naslednja stališča:  

- kaznivo dejanje nasilje v družini po 191. členu KZ-1 je praviloma podano, kadar je podana 

določena kontinuiteta ravnanja storilca. Posamezen, enkraten oziroma izoliran primer uporabe 

fizične sile zoper družinskega člana praviloma pomeni kakšno drugo kaznivo dejanje;  

                                                 
3 V besedilu center za socialno delo označuje tudi kratica CSD. 

https://www.uradni-list.si/1/index?edition=201232#!/Uradni-list-RS-st-32-2012-z-dne-4-5-2012
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200469#!/Uradni-list-RS-st-69-2004-z-dne-24-6-2004
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200816#!/Uradni-list-RS-st-16-2008-z-dne-15-2-2008
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=20151#!/Uradni-list-RS-st-1-2015-z-dne-5-1-2015
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=20151#!/Uradni-list-RS-st-1-2015-z-dne-5-1-2015
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- spravljanje v podrejeni položaj ni zgolj ena od alternativno navedenih izvršitvenih oblik 

kaznivega dejanja po 191. členu KZ-1, ampak posledica, ki mora biti ugotovljena pri vsakem 

od izvršitvenih ravnanj;  

- spravljanje v podrejeni položaj ni le ravnanje, s katerim si ena oseba podreja drugo, tako da 

ta upošteva njeno voljo oziroma zahteve. Pomeni tudi ravnanje, ko izvajanje nasilja žrtev spravi 

v ponižujoč, podrejeni položaj, ko se žrtev storilcu uklanja, oziroma položaj, ko postane žrtev 

objekt izvajanja nasilja, ki se mu niti ne more ali ne zna izogniti. Takšen položaj storilec ustvari, 

ko pri žrtvah povzroči nemoč, strah, vznemirjenje ipd. večje intenzivnosti in trajanja.  

V 192. členu KZ-1 samostojno kaznivo dejanje tudi zanemarjanje otroka in surovo ravnanje, v 

195. členu je podana prepoved krvoskrunstva, v poglavju Kazniva dejanja zoper spolno 

nedotakljivost je podana prepoved spolne zlorabe otroka in mladostnika, v 173. členu in 174. 

členu je posebej izpostavljena spolna zloraba otroka in mladostnika s strani starša. Kazenski 

zakonik v 281. členu opredeljuje tudi sankcije v primeru opustitve ovadbe kot kaznivega dejanja 

(KZ-1-UPB2 UL RS, št. 50/2012). 

1.2.2 Zakon o kazenskem postopku (ZKP-UPB8 UL RS, št. 32/2012) 

Po zakonu o kazenskem postopku imajo mladoletne osebe zagotovljeno posebno varstvo, ki je 

opisano v 65. členu: »V kazenskem postopku, ki teče zaradi kaznivih dejanj zoper spolno 

nedotakljivost iz XIX. poglavja kazenskega zakonika, kaznivega dejanja zanemarjanja 

mladoletne osebe in surovega ravnanja po 192. členu in kaznivega dejanja trgovine z ljudmi 

po 113. členu kazenskega zakonika, mora imeti mladoletni oškodovanec ves čas od uvedbe 

kazenskega postopka dalje pooblaščenca, ki skrbi za njegove pravice, še posebej v zvezi z 

zaščito njegove integritete med zaslišanjem pred sodiščem in uveljavljanjem 

premoženjskopravnega zahtevka. Mladoletnemu oškodovancu, ki pooblaščenca še nima, 

postavi pooblaščenca sodišče po uradni dolžnosti izmed odvetnikov«. Poleg tega ZZPK 

oškodovancu, ki je žrtev nasilja v predkazenskem in kazenskem postopku, omogoča prisotnost 

osebe, ki ji oškodovanec zaupa. 

V 178. členu je zapisano, da obdolženec ne sme biti navzoč pri zaslišanju priče, ki je mlajša od 

15 let in je žrtev katerega izmed kaznivih dejanj iz tretjega odstavka 65. člena tega zakona. V 

istem členu pa je nato zapisano, da »oškodovanec sme biti navzoč pri zaslišanju priče samo, če 

je verjetno, da priča ne bo prišla na glavno obravnavo« (Zakon o kazenskem postopku, 2012, 

178. člen). 

V 240. členu je uzakonjena obzirnost pri zaslišanju mladoletne osebe, možnost zaslišanja s 

pomočjo pedagoga in možnost navzočnosti otroku zaupne osebe: »Pri zaslišanju mladoletne 

osebe, zlasti če je bila s kaznivim dejanjem oškodovana, je treba ravnati obzirno, da zaslišanje 

ne bi škodljivo vplivalo na njeno duševno stanje. Če je potrebno, se zaslišanje mladoletne osebe 

opravi s pomočjo pedagoga ali kakšnega drugega strokovnjaka. Pri zaslišanju priče, mlajše od 

14 let, je lahko navzoča oseba, ki ji priča zaupa« (Zakon o kazenskem postopku, 2012, 240. 

člen), v 331. členu je kot nedovoljeno opredeljeno neposredno zaslišanje oseb mlajših od 15 

let. 

https://www.uradni-list.si/1/index?edition=201232#!/Uradni-list-RS-st-32-2012-z-dne-4-5-2012
https://www.uradni-list.si/1/index?edition=201232#!/Uradni-list-RS-st-32-2012-z-dne-4-5-2012
https://www.uradni-list.si/1/index?edition=201232#!/Uradni-list-RS-st-32-2012-z-dne-4-5-2012
https://www.uradni-list.si/1/index?edition=201232#!/Uradni-list-RS-st-32-2012-z-dne-4-5-2012
https://www.uradni-list.si/1/index?edition=201232#!/Uradni-list-RS-st-32-2012-z-dne-4-5-2012
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K. Domiter Protner (2014) ugotavlja pomanjkljivost zakona, saj imajo »otroci po temu zakonu 

do določene mere zagotovljeno posebno varstvo, a kljub temu niso zadostno zaščiteni pred 

sekundarno viktimizacijo« (str. 76), kot problematično izpostavi tudi neenotno postavljanje 

starosti otroka skozi zakon. V večini zakonov je pod besedo otrok pojmovana oseba mlajša od 

18 let, v Zakonu o kazenskem postopku pa je to oseba mlajša od 14 ali 15 let, kar pomeni, da 

mladostniki starejši od 14 oziroma 15 let, ki so žrtve nasilja v družini, ne prejemajo posebnega 

varstva, kar posledično prinaša večjo sekundarno viktimizacijo mladostnikov (prav tam). 

1.2.3 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-UPB1 UL RS, št. 

69/2004) 

Zakon v 4. členu opredeljuje »pravico in dolžnost staršev, da z neposredno skrbjo, s svojim 

delom in dejavnostjo zagotavljajo uspešen telesni in duševni razvoj svojih otrok«. V 6. členu 

pa zakon določa vlogo države, da »zagotavlja varstvo mladoletnim otrokom vselej, kadar je 

ogrožen njihov zdrav razvoj in kadar to zahtevajo druge koristi otrok«. Zakon prav tako določa 

odvzem roditeljske pravice (»Roditelju, ki zlorablja roditeljsko pravico, ali je otroka zapustil, 

ali je s svojim ravnanjem očitno pokazal, da ne bo skrbel za otroka, ali drugače hudo zanemarja 

svoje dolžnosti, se odvzame roditeljska pravica s sodno odločbo.« (116. člen)) in odvzem otrok 

staršem (»Center za socialno delo sme odvzeti otroka staršem in ga dati v vzgojo in varstvo 

drugi osebi ali zavodu, če so starši zanemarili otrokovo vzgojo in varstvo ali če je to iz drugih 

pomembnih razlogov v otrokovo korist.« (120. člen)). 

1.2.4 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (UL RS, št. 16/2008)  

Leta 2008 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o preprečevanju nasilja v družini4, ki samostojno 

obravnava nasilje v družini. To je prvi zakon pri nas, ki od vseh nasilnih dejanj zajema le oblike 

nasilja v družini »zaradi specifičnih lastnosti te vrste nasilja (ko povzročitelj nasilja zlorablja 

intimen odnos z žrtvijo), zaradi potrebe po posebnem varstvu žrtev zaradi njihove ranljivosti in 

poudarjanja, da ne gre za zasebni, ampak družben problem« (Filipčič, 2014, str. 159). S tem 

država priznava obstoj nasilja v družini in ga ne prepušča več različnim zakonom, ki so do 

doslej urejali posamične vidike (Premrzel, 2015). Zakon se od sprejetja dalje 8 let ni spreminjal, 

čeprav so informacije s terena kazale na potrebo po dopolnitvah zakona (Rustja, 2016). 4. 11. 

2016 je v veljavo stopil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v 

družini – ZPND-A (Uradni list RS, št. 68/16), s katerim je ZPND nekoliko dopolnjen, največje 

spremembe so dopolnitev opredelitve nasilja v družini, razširitev opredelitve družinskih članov, 

razširitev ukrepov sodišč, spremembe na področju prepustitve stanovanja v skupni uporabi, 

usposabljanje strokovnih delavcev in nevladnih organizacij ter vloge policije.  

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini (npr. Filipčič, 2014; Lešnik Mugnaioni, 2014, 

Fojan, 2008, Veselič in Matko, 2014), se strinjajo, da je sprejem zakona najpomembnejši korak 

k sistemski obravnavi nasilja v družini, saj združuje vse ključne ideje in pobude, nastale v 

obdobju skoraj dveh desetletij, formalizira nekatere že znane postopke obravnave žrtev nasilja 

v družini in pomoči, obenem pa predvideva številne novosti. 

                                                 
4 V besedilu Zakon o preprečevanju nasilja v družini označuje tudi kratica ZPND. 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200469#!/Uradni-list-RS-st-69-2004-z-dne-24-6-2004
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200469#!/Uradni-list-RS-st-69-2004-z-dne-24-6-2004
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200816#!/Uradni-list-RS-st-16-2008-z-dne-15-2-2008
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Je prvi zakon, ki opredeljuje nasilje v družini kot poseben družben pojav, potreben specifične 

obravnave. »(2) Nasilje je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega 

nasilja enega družinskega člana (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj nasilja) proti drugemu 

družinskemu članu (v nadaljnjem besedilu: žrtev) oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve 

ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja, 

in telesno kaznovanje otrok« (ZPND, 3. člen). Tako kot »nasilna priznava tudi ravnanja, ki ne 

puščajo vidnih poškodb« (Lešnik Mugnaioni, 2014, str. 103). Poleg podrobne opredelitve 

nasilja je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini – 

ZPND-A (ULRS, št. 68/16) dodal člen, v katerem prepoveduje telesno kaznovanje otrok, pod 

katerega prišteva »vsako fizično, kruto ali ponižujoče kaznovanje otrok oziroma vsako dejanje, 

namenjeno kaznovanju otrok, ki ima elemente fizičnega, psihičnega ali spolnega nasilja ali 

zanemarjanja kot vzgojne metode« (ZPND, 4. člen). 

Zakon mladoletnim družinskim članom in članicam priznava posebno varstvo s tem, da določa 

posebne ukrepe za varstvo otrok žrtev nasilja. To je realizirano v širši opredelitvi nasilja, pri 

kateri je mladoletnik žrtev nasilja tudi »če je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim 

družinskim članom ali živi v okolju, kjer se nasilje izvaja« (ZPND, 4 člen). V 5. členu daje 

koristim in pravicam otroka, ki je žrtev nasilja, prednost pred koristmi in pravicami drugih 

udeleženk oziroma udeležencev postopka (5. člen, ZPND). V 9. členu uzakonja strožje varstvo 

identitete žrtve, v 6. členu drugače urejeno dolžnost prijave ter v 14. členu (ZPND) Centru za 

socialno delo nalaga posebej skrbno obravnavo nasilja, pri katerem je žrtev otrok. Posebne skrbi 

morajo biti deležne tudi ranljive žrtve, med katere zakon prišteva starejše, invalide ter osebe, ki 

zaradi posebnih okoliščin niso sposoben skrbeti zase (4. člen, ZPND). 

Vsem organom, organizacijam in nevladnim organizacijam nalaga dolžnosti takojšne prijave 

nasilja v družini CSD-ju. V primeru, da je žrtev polnoletna oseba, so prijavo dolžni podati le 

organi in organizacije, v primeru mladoletne žrtve pa tudi posamezniki in posameznice. Tu je 

ponovno potrebno poudariti, da je otrok žrtev nasilja, tudi če le-to ni bilo izvajano direktno nad 

njim, ampak je prisoten v družini, kjer se izvaja nasilja (Fojan, 2008). Prav tako vsem organom 

in organizacijam nalaga dolžnost »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« (ZPND, 5. člen). Uporabljeno je torej načelo sorazmernosti ukrepanja glede 

na stopnjo ogroženosti žrtve in načelo koristi žrtve (Filipčič, 2014). 

Zakon zagotavlja strokovno obravnavo žrtev in povzročiteljev nasilja. Za uresničitev le-tega, 

nalaga vsem ključnim sektorjem sprejem ustreznih protokolov ukrepanja ter izdelave načrta 

pomoči žrtvi (Fojan, 2008). Organom in organizacijam določa prednostno obravnavanje nasilja 

v družini ter določa in poenostavlja medinstitucionalno sodelovanje. Določa tudi ustanovitev 

multidisciplinarnih timov in sodelovanje organov in organizacij pri pripravi načrta pomoči. Ob 

tem Regvar (2008) doda pomislek: »K aktivnemu preprečevanju nasilja so pravzaprav pozvani 

in zanj zadolženi vsi, kako bo pa ta dejavnost napredovala ob zmanjšanju števila socialnih služb 

v šolah ter zdravstvu, pa je povsem drugo vprašanje« (str. 50).  

Zakon uvaja brezplačno pravno pomoč za določene sodne postopke in prepustitev stanovanja v 

skupni uporabi žrtvi, nalaga CSD zbiranja podatkov o nasilju v družini in analiziranje pojava, 

ustanavlja regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam, zavezuje k izobraževanju in 
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usposabljanju strokovnih delavcev in delavk na temo prepoznavanja, preprečevanja in 

obravnave nasilja v družini (Fojan, 2008), uvaja nove možnosti za zaščito in pomoč žrtvam 

nasilja (Horvat, 2009).  

Zakon v 10. členu predvideva tudi izdajo pravilnikov, ki zagotavljajo usklajeno delovanje 

organov in organizacij, zato delo posameznih organov in organizacij podrobneje opisujejo: 

Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih 

timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini (UL RS, št. 31/2009), Pravilnik o 

obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (UL RS, št. 104/2009), Pravilnik 

o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju 

nasilja v družini (UL RS, št. 25/10) ter Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja 

v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti (UL RS, št. 38/2011). 

1.3 Razlogi za neprijavo nasilja v družini 

Mušič (2008) ob sprejemu Zakona o preprečevanju nasilja v družini poudarja, da je »velik del 

nasilja v družini skritega in se zanj nikoli ne izve, neredki primeri pa so deležni pozornosti in 

obravnave šele, ko nastopijo hude ali najhujše posledice« (str. 80). D. Lešnik Mugnaioni (2014) 

pa razlaga, da »prepoznavanje in prijave nasilja nad otroki v družini še vedno ovirajo kulturno 

pogojena ločnica med javnim in zasebnim (družinskim) okoljem, sprejemljivost fizičnega 

kaznovanja kot vzgojnega sredstva, družbena strpnost do nasilja nad ženskami, otroki in 

drugimi družbeno šibkejšimi skupinami, premajhna učinkovitost pristojnih institucij in 

strukturno nasilje v družbi, ki pogojuje in omogoča medosebno nasilje« (str. 99). 

Iz sprejete zakonodaje, ki je bila v letu 2016 tudi dopolnjena, dodelanih pravilnikov, bi lahko 

sklepali, da je problematika v večini »zajezena« in da večjih težav pravzaprav ni, ob prebiranju 

literature pa sem ugotovila, da strokovnjaki (še vedno) največ težav zaznavajo pri prijavljanju 

nasilja v družini. Težave nastajajo tako pri prijavljanju nasilja s strani žrtve same kot tudi pri 

prijavljanju nasilja s strani tretjih oseb, med njimi tudi strokovnjakov. 

1.3.1 Neprijavljanje nasilja v družini s strani žrtve 

Po ocenah nevladnih organizacij je število otrok in žensk, ki so žrtve nasilja in zlorabe moči v 

družini, veliko, prijavljenih primerov pa občutno manj. To potrjujejo tudi raziskave, kot je na 

primer vseevropska raziskava FRA (2014) ali slovenska raziskava Pojavnost nasilja in 

odzivnost na nasilje v zasebni sferi in partnerskih odnosih (K. Filipčič, 2010, v Leskošek, 2014), 

v kateri so ugotovili, da je »manj kot polovica žensk o nasilju obvestila javne službe ali obiskala 

nevladne organizacije« (str. 42). 

Razlogi za neprijavljanje nasilja s strani žensk, ki so preživele nasilje, pa so glede na izsledke 

te raziskave, upanje, da se bo povzročitelj spremenil, da nasilja ne bo ponovil, pa tudi strah pred 

poslabšanjem situacije zaradi prijave. Pomemben razlog predstavlja sram pred tem, kaj bo rekla 

okolica, strah, da jim nihče ne bo verjel, saj je povzročitelj nasilja preveč vpliven in da jih bodo 

okrivili za nasilje, jih označili za slabe matere ali jim odvzeli otroke ter mnenje za družinsko 

zadevo, o kateri se ne govori. Prisotno je bilo tudi nezaupanje v javne službe ter neznanje o 

možnostih pomoči. V raziskavi so ugotovili, da vsaka 14. vprašana ženska v času trajanja 

raziskave vztraja v nasilnem odnosu, kot razlog za to je izstopal odgovor, da je odhod iz 

https://www.uradni-list.si/1/index?edition=200931#!/Uradni-list-RS-st-31-2009-z-dne-20-4-2009
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1100
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nasilnega odnosa dolg proces, sledi zaskrbljenost glede posledic odhoda za otroke in družino, 

finančna in stanovanjska tveganja ter pomanjkanje osebnih virov (Leskošek, 2014). Razlogi, ki 

jih navajajo druge raziskave, so še mnenje, da se nasilje dogaja le njim, strah zaradi groženj z 

umorom, občutkom lastne krivde za nastalo situacijo, nemoč zaradi pomanjkanja informacij in 

znanja, spomin na čase, ko partner ni bil nasilen, iskanje vzroka nasilja v stresu iz okolja, 

idealiziranje nasilnega partnerja, družbeno sprejemanje nasilja v družini kot način življenja, 

strah in krivda zaradi groženj s samomorom, prekinitvijo zdravljenja, prodajo imetja pod ceno, 

naučena nebogljenost, pomanjkanje samospoštovanja in zaupanja vase, strah pred 

osamljenostjo in starostjo, bolezni in psihična izčrpanost, ekonomska odvisnost od partnerja, 

vera in običaji, nasilje v primarni družini (Plaz, 2014).  

K. Filipčič (2000) kot pomemben vzrok navaja tudi pritiske širše družine ali okolja, da mora 

družina ostati skupaj v dobrem in slabem, kar potrjujejo tudi v raziskavi M. Sedmak in A. Kralj 

(2013), kjer ugotavljajo, da je strpnost do nasilja v družini še vedno visoka, ter v raziskavi Š. 

Veselič in K. Matko (2014), kjer so ugotovili, da v družbi še vedno vladajo predsodki o 

zasebnosti problema nasilja v družini, kar pa žrtvam dodatno otežuje prijavo nasilja, saj zaradi 

zanikanja družbenega problema, občutijo še več sramu in krivde.  

Pri obravnavi neprijave nasilja v družini s strani žrtve ter vračanja k povzročitelju nasilja se je 

potrebno seznaniti z normalizacijo nasilja, pri kateri je značilno, da nasilje tako za žrtev kot za 

storilca postaja normalni del vsakodnevnega življenja, in dinamiko nasilnega odnosa (Plaz, 

2014). Slednje je najbolj nazorno pojasnjeno s krogom nasilja, ki ga je že leta 1979 Leonore 

Walker opisala kot vedenjski vzorec sestavljen iz več faz. Prva faza predstavlja naraščanje 

napetosti; povzročitelj postaja vse bolj napet, žrtev pa previdnejša in bolj prilagodljiva, vendar 

s tem ne more preprečiti nasilja. V drugi fazi pride do izbruha nasilja, ki lahko nastopi v 

katerikoli obliki. Tretja faz je obdobje navideznega miru oziroma sprave in vsebuje 

zmanjševanje pomena nasilja s strani storilca, obžalovanje storilca nasilja, opravičevanje, 

prepričevanje, da se nasilje ne bo ponovilo, izkazovanje pozornosti in nežnosti. Zaradi 

slednjega se žrtve težje odločijo za odhod in prijavo nasilja (Obran, 2014). Nasilje pa se s časom 

pojavlja vedno pogosteje, obdobja miru so vedno krajša (Plaz, 2014). 

Razlogov za ostajanje je torej zelo veliko in so tudi zelo kompleksni. M. Plaz (2014) poudarja, 

da je potrebno veliko poguma za prijavo nasilja in odhod ženske od nasilnega partnerja, prav 

tako je potrebno tudi veliko poguma za vztrajanje pri odločitvi, saj se ob odhodu in novem 

začetku pojavlja veliko težav, zato se veliko žensk vrne nazaj k partnerjem. Predsednica 

Društva SOS telefon zaključi, da se »družba ne bi smela spraševati, zakaj ženske toliko časa 

vztrajajo v nasilnem odnosu, temveč kako sploh zberejo toliko poguma, da zapustijo 

povzročitelja nasilja« (Plaz, 2014, str. 83). 

Nasilje v družini zelo redko prijavi otrok, največkrat prijavi odrasla žrtev, ko ugotovi, da je 

življenje njih ali njihovih otrok ogroženo (Mušič, 2008). »Zaradi čustvene navezanosti in 

življenjske odvisnosti od staršev, rejnikov/ic in skrbnikov/ic, strahu pred izgubo družine in 

ponotranjenega občutka krivde, je za otroka izjemno težko spregovoriti o nasilju« (Aničić, 

Hrovat Svetičič, Hrovat in Sušnik, 2015, str. 59–60). Otroci imajo bistveno manj moči kot 

odrasli in so življenjsko popolnoma odvisni od svojih staršev ali skrbnikov. Povzročitelji nasilja 

odgovornost za svoja ravnanja preložijo na otroka, zato otrok, ki je ponotranjil občutke krivde, 
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nasilje povezuje s svojimi ravnanji, napakami ali osebnostjo, kar pa povzročiteljem omogoča 

skrivanje in racionaliziranje povzročanja nasilja (prav tam). Otroci o preživetem nasilju 

molčijo, ker menijo, da se to dogaja v vseh družinah in je običajno, da se o tem molči, hkrati pa 

je tu prisoten tudi strah pred storilcem in tudi pred stigmatizacijo v primeru, da komu izven 

družine zaupajo svoje izkušnje. K temu pripomore tudi relativno slaba informiranost o 

možnostih iskanja pomoči in prijave nasilja, kar je pokazala raziskava med slovenskimi 

srednješolci. Pomembno pa je dodati, da si v primeru, da se otrok odloči za razkritje nasilja v 

družini, pogosto kot varno za razkritje izbere zaupno učiteljico oziroma učitelja (Domiter 

Protner, 2014). K. Domiter Protner (prav tam) v raziskavi slovenskih srednješolcev ugotavlja, 

da je splošno prepričanje med srednješolci naklonjeno prijavi nasilja v družini, vendar ob tem 

poudarja povezanost večje stopnje izpostavljenosti nasilju z manjšo naklonjenostjo prijavi, kar 

razlaga s strahom pred posledicami prijave, pred stigmatizacijo, občutki krivde in nezaupanjem 

v uspešnost reševanja problemov s strani različnih institucij. 

1.3.2 Neprijavljanje nasilja v družini s strani strokovnjakov in tretjih oseb 

Pavlović (2008) v letu, ko je bil sprejet ZPND, opozarja na problem neprijavljanja nasilja v 

družini, kljub temu, da je slovenski institucionalni sistem začel z raziskovanjem in 

obravnavanjem te tematike že v začetku devetdesetih let. Ugotavlja, da so institucije namesto 

zorenja sistema razvile obrambne mehanizme, v katerih ne upoštevajo otrokovih pravic, zato je 

po njegovem mnenju potrebno ponovno premisliti nekatera izhodišča za obravnavo nasilja v 

družini. V premislek je izpostavil, da se »ljudje ne odvračajo od prijav, ker bi bili hudobni ali 

ker jim ne bi bilo mar za otroke. Odvračajo se, ker jim prijava prinese veliko težav in nobene 

nagrade ali zadoščenja. Nasilni starši jih ustrahujejo, CSD-ji jim ne dajo povratnih informacij, 

sistem jih ne podpira; celo v primerih, ko se (leta kasneje) primeri razrešijo kolikor toliko 

zadovoljivo, ostanejo z izkušnjo obremenjeni in nezadovoljni« (prav tam, str. 6). Poleg tega 

»prihajamo iz družbe, ki je v veliko meri temeljila na etiki skrbi in manj na etiki spoštovanja 

zasebnosti in individualne odgovornosti za svoje življenje« (prav tam, str. 7), sedaj pa se 

»vrednote obračajo k zasebnosti: 'zase se brigaj' ni več psovka, ampak norma. Kako to družiti 

z zahtevo po prijavljanju dogajanja za sosedovo steno?« (prav tam, str. 7). 

Po Kazenskem zakoniku (KZ-1-UPB2 UL RS, št. 50/2012 ) je vsakdo, ki ve za nasilje v družini, 

dolžan le-to prijavit, ko gre za kaznivo dejanje, za katerega je predpisana kazen najmanj 15 let, 

ne glede na starost žrtve. Prav tako mora po ZPND (ZPND, 6. člen) vsak, ki sumi, da je žrtev 

nasilja otrok ali oseba, ki zaradi osebnih okoliščin ni sposobna skrbeti zase, o tem obvestiti 

CSD, policijo ali državno tožilstvo.  

Odnos in odziv javnosti sta odvisna predvsem od tega, ali se nasilje v družini jemlje kot zasebni 

ali javni problem. S spremembo zakonodaje se nasilje opredeljuje kot javni problem, vendar se 

v družbi nanj še vedno vežejo številni stereotipi, ki odgovornost nalagajo žrtvi, izpostavljajo 

mit tradicionalne harmonične družine. Nasilje je sicer razumljeno kot problematično, vendar se 

ob tem kaže strpnost do nasilnih dejanj (Premrzel, 2015). Toleranco do nasilja nad otroki 

zvišujejo stereotipi kot so »biološki starši so najboljši starši, nihče ne zmore nadomestiti 

biološke družine, premožni/izobraženi starši ne trpinčijo svojih otrok, otrok bo hudo trpel, ko 



12 

 

bo odvzet staršem, če izločimo otroka bo družina razpadla, mene so tudi občasno pretepi in mi 

nič 'ne manjka'« (Premrzel, 2015, str. 152). 

M. Sedmak in A. Kralj (2013) s primerjavo dveh javnomnenjskih raziskav iz leta 2005 in 2012 

ugotavljata, da je v Sloveniji zavedanje o nasilju nad ženskami nizko, zato je tudi prijav s strani 

prič nasilja malo. Navkljub sprejemu novega zakona, večji medijski in sistemski prepoznavi 

nasilja v družini, so se v družbi glede na primerjavo raziskav predsodki o nasilju nad ženskami 

kot zasebnem problemu družine in ne družbenemu problemu, še povečali. Dojemanje nasilja 

nad ženskami kot zasebni problem in visoka toleranca do nasilnih ravnanj v zasebnosti pa pri 

pričah na nek način opravičita neprijavo nasilja. M. Trošt (2016) je empiričnem delu svoje 

diplomske naloge ugotavljala, kaj doživljajo tretje osebe, ki vedo za nasilje v družini in iskala 

razloge, zakaj nasilja ne prijavijo. Ugotovila je, da doživljajo neprijetne občutke in zgroženost, 

vendar se težave pri prijavi pokažejo zaradi strahu pred posledicami prijave, v prepričanju, ali 

se imajo tretje oseb pravico vmešati v drugo družino, v mišljenju, da premalo vedo o primeru 

in v nezaupanju v službe, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini. 

Zaviršek (1997, v Urek, 2013) poroča o podobnih občutjih opazovalca ob zaznavi nasilja ali 

zlorabe in omenja stisko, nelagodje ter breme pričakovanja, da bi se bilo potrebno opredeliti ter 

ukrepati. Meni, da se določen delež prič notranje napetosti razbremeni z najdbo prepričljivih 

razlogov, da je žrtev s svojim vedenjem sama izzvala povzročitelja nasilja in je tako sama kriva 

za nastalo situacijo. »Priče molčijo, ker verjamejo, da nasilja ni veliko in njegove posledice niso 

hude; verjamejo, da moški varujejo ženske; verjamejo, da si ženske, ki doživljajo nasilje, to 

tudi zaslužijo; verjamejo, da si nekatere ženske želijo nasilja; nočejo zastaviti svoje besede za 

tistega ali tisto, ki preživlja nasilje, in si s tem nakopati težav in posmeha pri drugih ljudeh; 

hočejo ostati lojalni drugim moškim, pa četudi gre za povzročitelje; lažje se poistovetijo s 

povzročiteljem kot z žrtvijo; groza jih je in nočejo verjeti v navadnost ljudi, ki so nasilni; bojijo 

se za svojo lastno varnost; povzročitelj jih s svojim videzom in družbenim položajem prepriča 

v svojo nedolžnost in v svoj položaj žrtve; bojijo se soočiti s svojimi agresivnimi potenciali; 

bojijo se soočiti s svojimi izkušnjami nasilja in spolnega izrabljanja« (Zaviršek, 1998 v Plaz, 

2014, str. 83). Lažje se je postaviti na stran storilca, saj to od nas ne zahteva ničesar, v primeru, 

da se postavimo na stran žrtve pa moramo jasno zavzeti svoje stališče proti storilcu in nekaj 

narediti (Plaz, 2014), priče pa se pogosto bojijo tudi pričanja na sodišču (Veselič in Marko, 

2014). Regvar (2008) kot razlog za neprijavo nasilja navaja tudi ugled centrov za socialno delo, 

saj nekateri članki in oddaje centre prikazujejo v zelo slabi luči, »generalizacija tovrstnih 

člankov in vpliv na splošni ugled socialnega varstva pa je logičen posledica, ki se odraža v 

strahu pred prijavami in odporu do obravnav« (prav tam, str. 52).  

K. Filipčič (2010, v Leskošek, 2014) v raziskavi ugotavlja, da se osebe, ki jim ženske povedo, 

da doživljajo nasilje, najpogosteje odzovejo tako, da »podprejo žrtev, ji svetujejo, naj 

povzročitelja nasilja zapusti, redkeje ponudijo bivanje in tako omogočijo, da ima žrtev kam iti, 

ali pa se pogovorijo s povzročiteljem, spremljajo žrtev k zdravniku oz. zdravnici, pristojnim 

službam ali pomagajo z informacijami« (str. 43), ob tem pa ugotavlja (pre)velik odstotek 

neprimernih odzivov, kot je pripisovanje krivde za nasilje žrtvi oziroma neverjetje žrtvi, 

obtoževanje žrtve, da je izzivala storilca, nasvet podreditve storilcu ali ignoranca žrtvine 
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izpovedi (prav tam). M. Plaz (2014) opozarja, da je ukrepanje ob zaznanem nasilju nujno, saj 

se nasilje v družini velikokrat ustavi šele, ko nekdo od zunaj poseže v nasilni odnos. 

Podobne težave in dileme imajo tudi strokovni delavci v različnih organizacijah, ki se pri 

svojem delu srečujejo z otroci, mladostniki ali odraslimi, pri katerih zaznajo možnost nasilja v 

družini. T. Mušič (2008) opozarja na obstoj začetniških predsodkov in dilem strokovnih 

delavcev pri prijavljanju nasilja v družini, kljub velikemu napredku na zakonodajnem in 

strokovnem področju obravnave nasilja v družini. Dodaja, da sta strah pred maščevanjem kot 

posledico prijave in strah pred pričanjem na sodišču lahko upravičena, vendar ne opravičujeta 

zatiskanja oči, saj vsak poklic pred človeka postavlja določena pravila in mu nalaga odgovorno 

ravnanje pravila. Stefanoski (2008) navaja, da se oseba na zaznano nasilje v družini hitreje 

odzove, če je seznanjena z oblikami slabega ravnanja, znaki slabega ravnanja ter protokoli 

odzivanja svoje organizacije. Pomembno je tudi, da je oseba prepričana, da s svojim odzivom 

ne bo ogrozila žrtve nasilja ter da se je pripravljena osebno izpostaviti, saj ve, da organizacija, 

v kateri je zaposlena, to od nje pričakuje in ji bo nudila tudi ustrezno zaščito. Avtor opozori tudi 

na težavo razmejevanja med agresivnim in nasilnim vedenjem ter s tem povezane obrambne 

mehanizme minimalizacije (na primer: saj ni tako hudo) in racionalizacije (na primer: saj si je 

zaslužil). Pri razlikovanju med agresijo in nasiljem predstavi tehniko samorefleksije in 

predpostavlja, da je v primeru, ko je priči določeno vedenje vzbudilo odpor, nelagodje, 

zgražanje ali strah, oseba priča nasilnemu vedenju.  

Tu lahko izpostavimo vlogo vzgojno-izobraževalnih zavodov in zdravstvenega osebja, ki se z 

žrtvami srečujejo iz drugih razlogov, ob tem pa imajo veliko možnosti za prepoznavo znakov 

nasilja. Raziskava K. U. Modic in L. Šprah (2016), ki je bila predstavljena v okviru projekta 

izobraževanja za zdravstvene delavce POND kaže, da ima večina žrtev pozitivno izkušnjo z 

zdravstvenim osebjem, razlogi za občasno pomanjkljivo prepoznavo in obravnavo s strani 

zdravstvenega osebja pa pomanjkanje izkušenj in znanja za pomoč, pomanjkanje sodelovanja 

z drugimi organizacijami, preobremenjenost z delom, strah pred maščevanjem s strani 

povzročitelja, pomanjkanje časa, občutek nemoči, neustrezno prostorsko ureditev za zaupni 

pogovor in strah pred poslabšanjem situacije za žrtev. Avtorice tako predlagajo izobraževanje 

zdravstvenih delavcev glede prepoznave in obravnave nasilja družini ter širše ozaveščanje 

družbe ter tako tudi žrtev, da lahko pomoč in podporo v primeru izpostavljenosti nasilju najdejo 

tudi v okviru zdravstvene službe. Vzroki za težave pri prijavljanju nasilja s strani strokovnih 

delavcev VIZ bodo opredeljeni v poglavju Ovire VIZ pri prijavi in obravnavi nasilja v družini. 

Za lažjo predstavo o stanju in razlogih za neprijavljanje posameznih oblik nasilja si poglejmo 

problematiko prijavljanja nekaterih oblik nasilja. 

1.3.3 Prikritost spolnih zlorab 

(4) Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, v katera žrtev ne privoli, je vanje prisiljena ali 

zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena, grožnje z uporabo spolnega nasilja, 

ter javna objava spolnih vsebin o žrtvi (ZPND, 3. člen). 

Statistike podcenjujejo težavo spolnih zlorab, po podatkih policije je bilo v Sloveniji v zadnjih 

letih povprečno 130 prijav za kaznivo dejanje spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let, 
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število dejanskih spolnih zlorab je po ocenah NVO5 precej višje, saj raziskave kažejo, da večina 

zlorab ni nikoli prijavljenih (Hrovat, 2016). 

Pri zaznavi in obravnavi spolnih zlorab otroka in tudi odrasle osebe obstaja še vedno precej 

mitov in predsodkov, ki vplivajo na to, da oseba le-to težje zazna in prijavi. Pogoste stereotipne 

predstave, da je povzročitelj spolne zlorabe grob, agresiven, zanemarjen, samski moški, vendar 

v resnici prepoznava povzročitelja na prvi pogled ni mogoča, saj so povzročitelji zelo različne 

osebnosti z različnimi življenjskimi izkušnjami. Mit je tudi, da se zloraba navadno zgodi izven 

doma, povzročitelj je tujec, resnica je ravno obratna, zloraba se navadno zgodi doma, storilci 

pa so večinoma znane osebe (Horvat, Čobec in Strle, 2016). Stereotipno razmišljanje je tudi, da 

so vsi povzročitelji spolne zlorabe nad otroki pedofili, statistike pa kažejo, da je le 2–3 % 

povzročiteljev pedofilov (prav tam). Prav tako se ne smemo prepustiti mišljenju, da se spolne 

zlorabe dogajajo le v problematičnih in socialno ogroženih družinah, ampak v vseh družbenih 

slojih in skupinah. Pri spolni zlorabi otroka, otrok zelo redko spregovori o zlorabi, vseeno pa 

na različne načine kaže, da se nekaj dogaja, zato imajo pomembno vlogo pri odkrivanju tisti, ki 

imajo dostop do družine oziroma otroka; poleg ne zlorabljajočih staršev ali skrbnikov, 

sorodnikov, sosedov, prijateljev, so to tudi strokovni delavci šol in vrtcev, trenerji, zdravniki in 

nezlorabljajoči drugi, ki se v različnih situacijah srečujejo z otrokom (Frangež, 2010). 

WHO (2013) v raziskavi ugotavlja, da je spolno nasilje še vedno zelo stigmatizirano in lahko 

za žrtev prinaša hude družbene sankcije. Veselič in Matko (2014) iz izkušenj nevladnih 

organizacij »zaskrbljujoče visoko stopnjo predsodkov v splošni javnosti, ki na ženske, žrtve 

spolnega nasilja, prelagajo krivdo za to, kar se jim je zgodilo« (str. 109) potrjujeta tudi za 

slovensko okolje. 

Spolne zlorabe so tudi v okviru strokovnjakov in strokovnjakinj še vedno tabu. M. Plaz (2014) 

tako pravi, da so »prav tisti, ki naj bi imeli največ znanja in občutka za delo s tovrstnimi 

zlorabami, pogosto obremenjeni z lastnimi predsodki in slepimi pegami ter tudi neznanjem za 

izvajanje občutljivih pogovorov z žrtvami spolnih zlorab« (str. 26). 

V. Ribičič in T. Šraj (2008) navajata, da odrasli in tudi različni strokovnjaki s preveliko lahkoto 

zavrnejo majav sum in ob tem spregledajo otrokovo ogroženost. Pogosto se tako izpostavlja 

matere spolno zlorabljenih otrok, ki naj bi prijavile zlorabo otroka v želji preprečiti stike z 

ločenim partnerjem, avtorici pa poudarjata, da so to hude poenostavitve in obtožbe. Tuja 

literatura navaja 4 % lažnih obtožb, analiza Svetovalnega centra spolno zlorabljenih otrok pa je 

pokazala, da je bil izmed 91 primerov le en podtaknjen primer. Tudi vodja oddelka za 

mladoletniško kriminaliteto na Generalni policijski upravi, A. T. Klančnik (2016, v Hrovat, 

Čobec in Strle, 2016, str. 25) navaja, da so na policiji so v zadnjih 23 letih obravnavali in 

dokazali le eno lažno prijavo spolne zlorabe. 

Munc (2011, str. 101–102) pa opozarja, da se zloraba instituta prijave dogaja na vseh področjih 

kazenskega prava, zato ne odobrava odziva nekaterih zagovorniško usmerjenih nevladnih 

organizacij za zaščito žrtev nasilja, ki med svojimi uporabniki ne želijo prepoznavati lažnih 

prijaviteljev in trdijo, da tega pojava ni. Sam trdi, da lažne prijave zlorab sicer niso pogoste, 

vendar so, zato potrebno sprejeti dejstvo, da obstajajo, ter jih z veliko strokovne občutljivosti 

                                                 
5 V besedilu nevladne organizacije označuje tudi kratica NVO. 
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in odločnosti izločiti. Kasneje, ko govori o problemu tihih oškodovancev, pa opozori, da se »ne 

smemo pustiti premamiti klicu prevzetnosti, naše visoko leteče strokovnosti in vzvišeno po 

nekaj minutah odbirati resnične primere nasilja od lažnih« (str. 126). 

1.3.4 Dopustnost telesnega kaznovanja otrok 

»Neposredno nasilje nad otroki se večinoma dogaja v kontekstu discipliniranja in kot telesno, 

kruto ali ponižujoče kaznovanje« (Lešnik Mugnaioni, 2014, str. 97). Zakon o preprečevanju 

nasilja v družini je dne 4. 10. 2016 dobil nov člen, ki pravi: 

(1) Telesno kaznovanje otrok je prepovedano. 

(2) Telesno kaznovanje otrok je vsako fizično, kruto ali ponižujoče kaznovanje otrok 

oziroma vsako dejanje, namenjeno kaznovanju otrok, ki ima elemente fizičnega, psihičnega ali 

spolnega nasilja ali zanemarjanja kot vzgojne metode. 

Na tak način je v celoti prepovedal telesno kaznovanje otrok, za kar so si že desetletja 

prizadevale različne nevladne in druge organizacije. Podatkov o tem, kako se novo sprejeti člen 

odraža v pojavnosti in prijavljanju nasilja v družini, še ni. Raziskave iz preteklih let pa kažejo 

na to, da je telesno kaznovanje otrok sprejeta oblika discipliniranja otrok. V Sloveniji je v letu 

2004/2005 73 % staršev menilo, da je blažje telesno kaznovanje vzgojno upravičeno 

(Milenović, 2010, v Lešnik Mugnaioni, 2014). 

1.3.5 Otrok posredna žrtev 

Kot je bilo že zapisano so otroci travmatizirani tako zaradi nasilja, ki je izvajano neposredno 

nad njimi, kot tudi zaradi nasilja, ki so mu »le« priča. ZPND nalaga posebno varstvo otrok in v 

4. členu otroka obravnava kot žrtev nasilja, tudi v primeru, da je priča nasilja. Tako bi lahko 

sklepali, da je zakonodaja na področju varovanja otrok, ki so priče nasilja, dobro urejena, vendar 

Fras (2014, v Veselič in Matko, 2014, str. 90) opozarja, da praksa kaže, da institucije v resnici 

ne razumejo, da je otrok, ki je priča nasilju, tudi sam žrtev nasilja, saj je po izkušnjah NVO 

manj strokovnih delavcev CSD, ki otroke – priče nasilja – obravnavajo kot žrtve nasilja, kot 

tistih, ki jih ne. Enako problematiko ugotavljajo tudi pri sodiščih, ki hitreje določijo stike s 

povzročiteljem nasilja, če je otrok »le« posredna žrtev.  

Problematiko potrjuje tudi dejstvo, da »v Sloveniji ne obstaja poseben program pomoči za 

otroke, ki so neposredne žrtve ali priče nasilju. Otroke se obravnava v okviru obstoječih 

splošnih služb, ki obravnavajo otroke z različnimi težavami« (Veselič in Matko, 2014, str. 98), 

poleg tega pa je tudi te pomoči premalo, za pridobitev pomoči je potrebno čakati več mesecev, 

še takrat pa so obravnave premalo pogoste (prav tam). 

1.3.6 Psihično nasilje 

Psihično nasilje je najbolj razširjena oblika nasilja, ki se pogosto povezuje z ostalimi oblikami 

nasilja (Plaz, 2014). V raziskavi Pojavnost nasilja in odzivnost na nasilje v zasebni sferi in 

partnerskih odnosih so ugotovili, da je 49,9 % anketiranih žensk v 12 mesecih pred opravljeno 

raziskavo doživelo psihično nasilje (Urek, 2013). Po podatkih vseevropske raziskave o nasilju 
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nad ženskami Agencije evropske unije za temeljne pravice (FRA, 2014) pa je psihično nasilje 

doživelo 43 % žensk.  

Po raziskavah sodeč, psihično nasilje tako doživlja skoraj polovica žensk, vendar je ta oblika 

nasilja »velikokrat spregledana in zelo redko prijavljena, saj jo pogosto relativizirano in 

minimalizirano« (Urek, 2013, str. 87). T. Mušič (2008) s pregledom policijskih evidenc 

ugotavlja, da »policija obravnava skoraj enako število primerov psihičnega oz. fizičnega oz. 

spolnega nasilja nad otroki, kar lahko pomeni, da smo toliko bolj uspešni pri odkrivanju spolnih 

napadov na otroke ali pa vlada izjemno visok prag tolerance do nasilja in da smo občutljivi le 

do najhujših primerov« (str. 83), dodaja, da »policijske evidence večine evropskih držav kažejo 

sliko, ki se zdi realnejša: trikrat, štirikrat ali celo petkrat večje število pojavov duševnega in 

telesnega nasilja« (prav tam, str. 83). 

Problem opredelitve psihičnega nasilja je tudi odnos okolja in tudi žrtev do tega problema. 

Okolje ga namreč, zaradi odsotnosti vidnih poškodb, pogosto ne pojmuje kot nasilje (Domiter 

Protner, 2012). Da psihičnega nasilja veliko žrtev ne dojema kot nasilje je pokazala tudi 

raziskava med 214 slovenskimi srednješolci. Rezultati kažejo, da je 14 % anketiranih 

mladostnikov bilo izpostavljenih psihičnemu nasilju v družini, 81 % jih ni poiskalo pomoči, 

približno polovica izpostavljenih psihičnemu nasilju pa le-tega sploh ne prepoznava kot nasilje 

(Domiter Protner in Lavrič, 2012). Čeprav je pogosto minimalizirano, so posledice psihičnega 

nasilja lahko zelo težke. Leskošek (2014) v nacionalni raziskavi o nasilju v zasebni sferi in 

partnerskih odnosih ugotavlja, da ženske, ki so doživele psihično nasilje, svoje zdravje 

ocenjujejo kot slabše. M. Plaz (2014) pa kot možne posledice našteje tudi »pomanjkanje 

energije, ranljivost, anksioznost, glavoboli, napadi panike, občutek nemoči, neobvladovanje 

svojega življenja, strah pred prihodnostjo, nesamozavest, napadi joka, spremenjene spalne 

navade, spremenjen odnos do hrane, izguba stika s seboj, dvom v svoje duševno zdravje, misel 

na samomor itd.« (str. 75). Dodaja, da ima nasilje tendenco naraščanja, postaja vedno bolj 

pogosto, intenzivno, prav tako pa se mu lahko pridružijo druge oblike nasilja. Lahko se začne 

s skoraj neopaznim psihičnim nasiljem, prerase v vzorec nadzorovanja, ki spodjeda samozavest 

žrtve in jo skuša razvrednoti. Pogosto, ko je partner prepričan, da ga žrtev ne bo zapustila, 

psihično nasilje prerase v fizično, ki se mu lahko pridružita še ekonomsko in spolno nasilje 

(prav tam). Podreka (2014) po primerjalni analizi intimnopartnerskih umorov in poskusov 

umora ugotavlja, da moški umorijo oziroma poskušajo umoriti žensko po tem, ko jo pred tem 

daljše obdobje terorizirajo z različnimi oblikami nasilja in zlorab. Pri tem pa poudarja, da se 

kot nevarno ne izkaže le prehodno fizično nasilje, ampak tudi nekatere oblike psihičnega 

nasilja, kot so izrazito ljubosumje, nadzorovanje in posesivnost. T. Mušič (2008) dogajanje 

povzame z besedami: »Od grožnje ali udarca do umora je lahko le majhen korak« (str. 80), ter 

dodaja, da bi »z odločnim in pravočasnim posegom v družino, lahko katero od teh smrti 

preprečili, tako v primeru, ko je nasilnež postal morilec, kot v primerih, ko je žrtev vzela pravico 

oz. svojo varnost v svoje roke« (prav tam, str. 81). 

1.3.7 Zanemarjanje 

ZPND med oblike nasilja v družini uvršča tudi zanemarjanja, ki ga opredeljuje kot »obliko 

nasilja, kadar povzročitelj nasilja opušča dolžno skrb za žrtev, ki jo potrebuje zaradi bolezni, 
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invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin«. Venet idr. (2007, v Domiter 

Protner, 2016, str. 18) po pregledu različnih študij ugotavljajo, da so otroci tej obliki nasilja 

izpostavljeni celo najpogosteje, K. Domiter Protner (prav tam) pa dodaja, da je ta oblika nasilja 

v praksi pogosto spregledana. Kot najpogosteje obravnavano omenja fizično zanemarjanje, 

večje pozornosti pa bi moralo biti deležno tudi čustveno in izobraževalno zanemarjanje. 

1.3.8 Zalezovanje 

Zalezovanje je med oblike nasilja v družini vključeno od spremembe Zakona o preprečevanju 

nasilja v družini leta 2016 in je po definiciji zakona »naklepno ponavljajoče se neželeno 

vzpostavljanje stika, zasledovanje, fizično vsiljevanje, opazovanje, zadrževanje na krajih, kjer 

se žrtev giba ali druga oblika neželenega vdora v življenje žrtve« (ZPND, 3. člen). Raziskava v 

ZDA je pokazala, da je skoraj ena desetina žensk (9,2 %) bilo kdaj v življenju zasledovanih s 

strani partnerja, od tega 16,3 % pred dopolnjeno polnoletnostjo. Odstotek moških, ki so bili 

zasledovani s strani partnerke je manjši – 2,5 % (Breiding idr, 2014). Tudi evropske raziskave 

kažejo, da je bilo približno 10 % ljudi kdaj žrtev zalezovanja, večinoma so žrtve ženske, ki 

pogosto spregledajo prve znake tovrstne oblike nasilja, ter ga, ker se ne počutijo ogrožene, tudi 

ne prijavijo, čeprav ta oblika nasilja lahko vodi tudi do drugih oblik nasilja, vključno z umorom 

(Wurm, 2013, v Veselič in Matko, 2014). Umek in P. Čarman (2008) ugotavljata, da so najbolj 

pogosti zalezovalci bivši partnerji, ki sicer običajno niso nevarni, ampak le zelo nadležni, 

predvsem moški bivši partnerji pa so lahko tudi fizično nasilni. V prispevku navajata nekaj 

primerov, ki so se končali z umorom žrtve zalezovanja s strani zalezovalca – nekdanjega 

partnerja žrtve. Odstotek zalezovanj, ki so se končali s fizičnim nasiljem ali umorom, sicer ni 

visok, vendar je tovrstnim morebitnim posledicam zalezovanja nujno posvetiti dodatno 

pozornost.  

2 VIZ6 in nasilje v družini 

Nekatere ustanove, kot sta na primer policija in CSD, se s problematiko nasilja v družini 

ukvarjajo zaradi svojega osnovnega namena delovanja, VIZ pa v svoji osnovi ni namenjen 

obravnavi tovrstne tematike, vendar se z njo zelo pogosto srečuje, saj so zaposleni v VIZ v 

vsakodnevnem stiku z otroki in mladostniki ter imajo zato pomembno vlogo pri odkrivanju 

izpostavljenosti nasilju v družini (Domiter Protner, 2015). Različni raziskovalci in raziskovalke 

iz nevladnih organizacij (na primer: Horvat, 2009), iz področja prava (na primer: Filipčič, 2012; 

Filipčič in Klemenčič, 2011) in iz VIZ (na primer: Verbič, 2008; Najrajter, 2010) poudarjajo 

pomen šole in vrtca pri odkrivanju nasilja v družini ter njegove prijave pristojnim institucijam, 

ob tem pa se zavedajo pomena izobraževanja strokovnih delavcev VIZ, saj le-ti lažje zaznajo 

in se odzovejo na spremembe v otrokovem vedenju ter druge posledice nasilja v družini, če 

posedujejo ustrezna znanja in veščine. D. Horvat (2009) dodaja, da je pozornost strokovnih 

delavcev VIZ na poškodbe, stisko, učne težave in druge posledice nasilja v družini zelo 

pomembna, saj otroci o nasilju v družini pogosto molčijo zaradi strahu, sramu, nezaupanja v 

druge in zaradi ponotranjanja občutkov krivde za nasilje v družini, poleg tega pa lahko želijo 

starše obvarovati pred posledicami prijave nasilja. K. Domiter Protner (2015) pravi, da imajo 

strokovni delavci VIZ omejen vpliv na različne dejavnike, ki pripomorejo k uspešnem 

                                                 
6 V besedilu Vzgojno izobraževalne zavode označuje tudi kratica VIZ. 
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reševanju problema nasilja v družini, vendar s prijavo in sodelovanjem z drugimi institucijami 

predstavljajo pomemben člen pri hitri in učinkoviti obravnavi nasilja v družini. »Pomoč v šoli 

in pomoč drugih institucij v sodelovanju s šolo bosta otroku, ki doživlja nasilje v družini, 

ustvarili občutek razumevanja in varnosti. Učitelji in vzgojitelji tako postanejo odrasli, ki jim 

otrok zaupa in ki lahko spremenijo njegovo življenje« (Filipčič in Klemenčič, 2011, str. 5).  

Aktivnosti VIZ pri obravnavi nasilja v družini ne posegajo v življenje otroka in družine, ampak 

so usmerjene na pomoč otroku v okviru VIZ (Klemenčič in Janjušević, 2009). Pomembna vloga 

šole pri obravnavi nasilja v družini je med drugim tudi pri širjenju varovalnih dejavnikov, torej 

vplivov, ki na otroka delujejo pozitivno in preprečujejo pričakovane neugodne posledice slabih 

izkušenj. Ti faktorji, ki jih lahko vzpostavi šola, so lahko na primer dobri odnosi z učitelji, 

občutek sprejetosti v skupino vrstnikov, doživljanje učne uspešnosti in uspešnosti v obšolskih 

dejavnostih (Hvala, 2008). Pomen vrstnikov in šolske uspešnosti kot varovalnega dejavnika so 

dokazali tudi v raziskavi med slovenskimi srednješolci iz leta 2011 (Domiter Protner, 2014). 

Šola je tako pomemben prostor za prepoznavanje izpostavljenosti nasilju v družini, hkrati pa je 

lahko tudi varovalni dejavnik, ki pripomore k zmanjševanju posledic izpostavljenosti nasilja v 

družini. Poleg tega K. Domiter Protner (2014) opozarja na vlogo šole pri ozaveščanju otrok in 

mladostnikov o nasilju v družini, njegovih posledicah in možnostih reševanja, ter s tem dodaja 

pomen preventive v šoli. 

2.1 Prepoznava nasilja v družini v VIZ 

Nasilje v družini ima za otroka lahko zelo različne posledice, ki vplivajo tudi na vedenje in 

delovanje otroka v šoli, saj »vsaka zloraba otroka s strani starša, skrbnika/skrbnice ali druge 

odrasle osebe, ne glede na to ali se je zgodila enkrat ali večkrat, zaznamuje otrokov razvoj z 

bolečimi travmatičnimi izkušnjami in pusti posledice na njegovem fizičnem, psihičnem in 

socialnem razvoju ter zdravju« (Horvat, 2009, str. 9), zato je pomembno, da znajo vsi delavci 

VIZ prepoznati znake in posledice izpostavljenosti nasilja v družini (Domiter Protner, 2014). 

Otroka le-to lahko zaznamuje s hudimi psihičnimi posledicami, kot so občutki manjvrednosti, 

slaba samopodoba, nezaupanje sebi in drugim, zaznamovanost, nezmožnost sproščenega 

navezovanja stikov, malo interesov, strah, poskusi samomora. Večja je tudi možnost depresije, 

samodestruktivnega ravnanja, motenj spanja, agresivnega vedenja, izgube zmožnosti 

uravnavanja emocionalnih občutkov in impulzov. Otroci razvijejo različne strategije preživetja, 

kot je na primer pretirana ubogljivost, podredljivost, poslušnost, neopaznost, ekstrovertiranost, 

pretirano odraslo vedenje in odgovornost, prevzemanje vloge odraslega v družini, vloga 

grešnega kozla, zaščita sebe in drugih, zloraba drog ali alkohola, lahko pa so to tudi 

nadpovprečni dosežki na šolskem, športnem ali drugem področju. Posledica nasilja je lahko 

tudi identifikacija s povzročiteljem, ki predstavlja strategijo preživetja, saj daje otroku občutek 

moči in nadzora nad življenjem. V šoli je pogosto opaziti, da se otroci težje koncentrirajo pri 

učenju, dosegajo slabše uspehe v šoli in imajo težave z navezovanjem stikov z vrstniki (Horvat, 

2009; Filipčič in Klemenčič, 2011; Domiter Protner, 2014; Štirn, 2014).  

K. Domiter Protner (2014) dodaja, da so posledice izpostavljenosti nasilju v družini odvisne od 

starosti (mlajši otroci krivijo sebe, mladostniki pogosto bežijo od doma) in spola otroka oziroma 

mladostnika (pri dekletih je več težav z depresijo in anksioznostjo, pri fantih je poleg tega 
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pogosto prisotna še agresivnost) ter glede na trajanje in intenzivnost nasilja (pri izpostavljenosti 

relativno nizki stopnji nasilja v družini fantje reagirajo agresivno, dekleta pasivno, pri visoki 

stopnji nasilja pa ravno obratno). 

Prav tako je potrebno upoštevati, da vsi otroci ne kažejo dolgotrajnih posledic v svojem 

psihičnem razvoju, saj na posledice vplivajo tudi varovalni dejavniki kot je otrokova 

samokontrola nad lastnim mišljenjem in vedenjem, otrokov temperament, socialna spretnost, 

sposobnost poiskati pomoč v svojem okolju, ugoden odnos vsaj z eno osebo (Domiter Protner, 

2014). Kot je bilo že zgoraj omenjeno imajo pomembno vlogo kot varovalni dejavniki tudi šola 

in vrstniki v šoli. 

2.1.1 Nasilje v družini in nasilje v šoli 

Več avtorjev (Pušnik, 2012; Muršič, 2012; Filipčič in Klemenčič, 2011) izpostavlja povezavo 

med nasiljem v družini in nasiljem v šoli, saj raziskave potrjujejo, da otroci, ki so obremenjeni 

z nasiljem v družini, pogosto izvajajo nasilje nad vrstniki oziroma so žrtve nasilja s strani 

vrstnikov. To so potrdili tudi v slovenski raziskavi, ki so jo leta 2009 opravili v okviru projekta 

»Upoštevanje čustvenih vidikov pri prepoznavanju, obravnavanju in preprečevanju nasilja v 

šoli«. Ugotovili so, da učenci, ki preživljajo nasilje v družini, v večji meri doživljajo neprijetna 

čustva in so zato po njihovem mnenju, tudi bolj vpleteni v vrstniško nasilje v šoli (Filipčič in 

Muršič, 2010). 

Muršič (2012) opisuje tezo cikličnega in medgeneracijskega prenosa nasilja, ki pravi, da so 

»otroci, ki so neposredne žrtve nasilja v družini, zaradi te izkušnje bolj verjetno nasilni do 

sorojencev in vrstnikov ter pozneje do partnerjev, otrok in drugih ljudi v skupnosti« (str. 27). 

Verižno zgodbo opisujejo tudi drugi avtorji (npr. Hrovat Kuhar, 2015; Javornik Novak, 2014), 

ki navajajo, da otroci znotraj disfunkcionalne družine ugotovijo, da je nasilje neizogibno in da 

je tako edina možna izbira, saj si »mlad človek, ki odrašča v nasilnih odnosih (tudi če je zgolj 

priča nasilnim dejanjem), znotraj svojega intimnega sveta oblikuje vrednote, na podlagi njih pa 

gradi lastna prepričanja, pričakovanja, odnos do sebe in družbe, ne nazadnje se vse skupaj 

odrazi kot njegova aktivnost, njegova lastna dejavnost v družbi« (Javornik Novak, 2014, str. 

33). Muršič (2012) ob tem dodaja, da ciklična povezanost ni nujna, saj je odvisna od interakcije 

med dejavniki tveganja (na primer socialni, ekonomski), zaščitnimi (na primer socialna opora, 

finančna varnost) in posredovalnimi dejavniki.  

Dejavnik tveganja za razvoj nasilnega vedenja pri otrocih predstavlja tako neposredna 

viktimiziranost kot tudi posredna viktimiziranost, ko je otrok opazovalec nasilja, ki se dogaja v 

družini (Yaxely, Borowsky, Ireland, 2002, v Muršič, 2012; Filipčič in Muršič, 2010). Osofsky, 

(1995, v Filipčič, 2012) je posledice posredne viktimiziranosti opazil »že pri majhnih otrocih, 

v predšolski dobi, kot čustvene težave, nezrelo vedenje, somatske motnje in nazadovanje v 

navajanju na stranišče in razvoju govora. Šoloobvezni otroci so pogosteje agresivni, socialne 

kompetence in šolski uspeh so slabši. Adolescenti, še posebej, če so priče nasilju že dlje časa, 

so agresivnejši, bolj anksiozni, imajo več težav z vedenjem in uspehom v šoli« (str. 69). 

Posledice pa so še močnejše pri kombinaciji neposredne in posredne viktimiziranosti (Yaxely, 

Borowsky, Ireland, 2002, v Muršič, 2012; Filipčič in Muršič, 2010).  
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2.2 Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini določa: »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« (ZPND, 5. člen). Namen zakona je »predvsem povezovati delo različnih 

organov in organizacij z različnih področij in z različnimi pristojnostmi« (Filipčič in 

Klemenčič, 2011, str. 20) in tako »zaposlenim v VIZ ne določa konkretnejših nalog pri pomoči 

otroku, zato je bil leta 2010 sprejet podzakonski akt z naslovom Pravilnik o obravnavi nasilja v 

družini za vzgojno-izobraževalne zavode, katerega temeljni namen je določitev konkretnih 

nalog zaposlenim v VIZ ob zaznavi nasilja« (Filipčič, 2012, str. 20). Pravilnik sestavljajo 

poglavja o ravnanju VIZ ob zaznavi nasilja, nudenje pomoči otroku, ki je žrtev nasilja in 

sodelovanje z drugimi organi (Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne 

zavode, 2009). 

Pravilnik natančno opredeljuje korake in aktivnosti, ki jih morajo zaposleni v VIZ izvesti v 

primeru zaznave nasilja v družini. Zaposlene v VIZ zavezuje k ničelni toleranci do nasilja, kar 

pomeni, da se morajo odzvati na vsako zaznano nasilje in otroku verjeti. Poudarja pa tudi timsko 

delo, sodelovanje z drugimi institucijami, stalno delo na preventivi in podporno funkcijo šole 

kot varnega okolja (Klemenčič in Janjušević, 2009; Filipčič, 2012; Filipčič in Klemenčič, 2011; 

Rustja, 2014). Ob vseh ukrepih pri delu z otrokom z izkušnjo nasilja mora biti varnost otroka 

na prvem mestu (Hrovat, 2015). 

Pravilnik je uvedel veliko sprememb, ob čemer je bilo v raziskavah (Filipčič, 2012; Najrajter, 

2010) ter v praksi ugotovljeno, da je potrebno uvesti usposabljanja, da se bodo akti, ki jih navaja 

ZPND, dejansko izvajali (Najrajter, 2010; Lešnik Mugnaioni, 2014). Temu je sledilo več 

priročnikov za VIZ in izobraževanj za strokovne delavce VIZ. Med njimi velja omeniti obsežni 

izobraževanji »Profesionalno usposabljanje strokovnih delavk in delavcev v VIZ na področju 

krepitve kompetenc za preprečevanje nasilja« in »Sistemsko soočanje z nasiljem v družini«, na 

katerih so se pokazale dodatne težave v praksi, predvsem pri sodelovanju VIZ z drugimi 

institucijami, zato je v medresorski skupini prišlo do priprave in leta 2013 podpisa Dogovora v 

zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok (Rustja, 2014).  

Dogovor natančneje pojasnjuje posamezne aktivnosti vsake od institucij z namenom zaščite 

otrok v primerih nasilja v družini in z namenom pospešitve postopkov. Tako še natančneje 

določa prijavo suma nasilja v družini in zapis o dogodku, poročilo o otroku, dosegljivost in 

odzivnost CSD in VIZ oz. obvešča o poslovnem času CSD in interventne službe CSD. 

Pojasnjuje, kako naj CSD daje povratne informacije VIZ, daje natančnejše informacije o 

razgovorih v prostorih VIZ, ki jih izvaja policija, vključuje navodila glede informiranja šol o 

prepovedi približevanja itd. (Rustja, 2014). 

2.2.1 Prijava nasilja v družini 

I. Klemenčič (2013), ki je tudi sama svetovalna delavka v osnovni šoli, trdi, da je ključni korak 

šole prijava suma nasilja v družini. »Če ne naredimo tega koraka, ne moremo ustrezno pomagati 
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otroku in prekiniti kroga nasilja, v katerem se znajde« (prav tam, str. 29). Zaposleni v VIZ lahko 

delujejo pod napačno predpostavko o varovanju poklicne skrivnosti in zaradi le-te ne prijavijo 

NVD7, vendar daje ZPND v primeru nasilja v družini, prijavitveni dolžnosti prednost pred 

varovanjem poklicne skrivnosti. Za opustitev prijave lahko po 281. členu Kazenskega 

zakonika8 zaposleni pravno odgovarja, poleg tega pa se zaradi njegovega molka nasilje 

nadaljuje in tudi tragično konča (Filipčič in Klemenčič, 2011). 

Ko zaposleni v VIZ dobi informacije o nasilju v družini, mora le-ta takoj obvestiti šolskega 

svetovalnega delavca in skupaj z njim, lahko pa tudi sam narediti zapis opažanj, dogodka, 

pridobljenih informacij ali pogovora z otrokom. V zapisu dogodka je treba navesti vse 

okoliščine in opažanja, iz katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje in da je otrok ogrožen, 

ter zapisati, ali so potrebni takojšnji ukrepi za zaščito otroka. V nujnih primerih, to je, ko je 

otrok fizično poškodovan, pri spolnem nasilju ali hudi psihični stiski, mora takoj obvestiti tudi 

CSD, ki nato poskrbi za zdravstveno oskrbo ali namestitev otroka. Ravnatelj ali ŠSS v 

telefonskem pogovoru najpozneje v 24 urah po narejenem zapisu dogodka obvesti CSD, 

policijo ali državno tožilstvo o sumu nasilja v družini nad otrokom ter na CSD pošlje pisno 

prijavo nasilja skupaj z zapisom dogodka. S podano prijavo se začne multidisciplinarno 

sodelovanje in obravnava otroka. Vse nadaljnje postopke (preiskavo, razgovore, sankcije…) 

vodijo strokovni delavci CSD in policija (Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno 

izobraževalne zavode, 2009). Horvat (2015) poudarja, da strokovni delavec VIZ situacije nikoli 

ne sme poskušati reševati sam s pogovorom s starši oziroma drugače. 

2.2.2 Interni tim 

Ker je pomembno usklajeno delovanje strokovnih delavcev VIZ, strokovni delavec ŠSS 

najkasneje naslednji dan po podani prijavi CSD skliče interni tim VIZ katerega sestavljajo ŠSS 

(ki je tudi vodja tima), razrednik oziroma vzgojitelj otroka, ki je žrtev nasilja ter delavec VIZ, 

ki je naredil zapis. Na prvem sestanku je nujna tudi ravnateljeva prisotnost, le-ta v primeru 

odsotnosti ŠSS prevzame vodstveno vlogo internega tima VIZ. 

Interni tim je zadolžen za pripravo pomoči otroku, hkrati pa omogoča medsebojno podporo 

vsem delavcem, ki delajo z otrokom. Osnovna naloga vseh članov tima je dogovor o načinu 

podpore in pomoči otroku–žrtvi v VIZ, ki vsebuje konkretne naloge posameznih delavcev ter 

roke za izvedbo. Na timu poteka tudi izmenjava informacij o dinamiki nasilja nad otrokom ter 

posledicah le-tega. Tim druge strokovne delavce VIZ seznani s primerom nasilja, če je to 

potrebno za nadaljnje delo in pomoč otroku. Po potrebi izdela tudi načrt pomoči VIZ ter v 

primeru, da je to potrebno, v sodelovanju z ravnateljem načrtuje ukrepe za zaščito zaposlenih v 

VIZ pred morebitnim nasiljem, povezanim z obravnavanim primerom. V primeru, da tim oceni, 

da je otrok še vedno izpostavljen nasilju v družini oziroma, da je prišlo do ponovnega nasilja, 

ŠSS ali ravnatelj ponovno naredi zapis dogodka in ponovno, v roku 24 ur, telefonsko obvesti 

CSD, policijo ali državno tožilstvo o sumu nasilja ter pošlje pisno prijavo. 

                                                 
7 Kratica NVD predstavlja besedno zvezo nasilje v družini. 
8 Uradna oseba, ki zavestno opusti ovadbo kaznivega dejanja, za katero izve pri opravljanju svoje službe, če je 

zanj z zakonom predpisana kazen treh let ali več zapora, storilec pa se preganja po uradni dolžnosti, se kaznuje z 

zaporom do treh let. 
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Tim se dogovori o sodelovanju s staršem ali skrbnikom otroka, mora pa sodelovati tudi s CSD, 

policijo in sodiščem, torej organizacijami, ki sodelujejo pri primeru nasilja v družini. Tim je 

dolžan CSD posredovati informacije, usklajevati aktivnosti VIZ z drugimi organi ter spremljati 

dejavnosti vseh, ki sodelujejo v mreži pomoči otroku. 

Interni tim VIZ ima sestanke, ki jih skliče vodja tima, po potrebi posameznega primera. Na 

sestankih se pišejo zapisniki, v katerih so zabeleženi sklepi o dogovorjenih nalogah, njihovih 

nosilcih in časovnih rokih za izvedbo nalog. Zapisnik je uradni dokument varovan v skladu s 

predpisi, ki urejajo zbiranje in varstvo osebnih podatkov ter vodenje in hrambo dokumentacije 

(Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno izobraževalne zavode, 2009). 

2.2.3 Ovire VIZ pri prijavi in obravnavni nasilja v družini 

Otroci velik del svojega dneva preživijo v vzgojno-izobraževalnih zavodih s strokovnimi 

delavci, ki so mu dolžni zagotoviti varnost in otroka ustrezno zaščititi. Za to pa morajo biti 

strokovni delavci opremljeni z znanjem prepoznavanja znakov in ravnanja v primeru, da se 

srečajo z otrokom, ki je žrtev zlorabe in tudi z njegovo preostalo družino, torej tudi s storilcem 

nasilja v družini. Strokovni delavci, ki bodo opremljeni z ustreznim znanjem, seznanjeni s 

sistemom pomoči otrokom, se bodo ustrezneje odzivali in bodo situacijo doživljali manj 

obremenjujoče (Filipčič in Klemenčič, 2011). Če pa strokovni delavci ne vedo kako ukrepati 

ali če ne verjamejo, da je ukrepanje lahko uspešno, bo to vplivalo na njihovo ravnanje, čeprav 

prepoznajo znake nasilja ali zanemarjanja (Vogrinc in Krek, 2012). 

K. Domiter Protner (2015) iz tujih raziskav ugotavlja, da strokovni delavci VIZ pogosto ne 

prepoznajo znakov nasilja nad otroki v družini oziroma si ga ne upajo potrditi. Vogrinc in Krek 

(2012) sta z empirično raziskavo, v kateri je sodelovalo 248 svetovalnih delavcev vrtcev, 

osnovnih in srednjih šol ugotovila, da svetovalni delavci najbolje ocenjujejo svoje poznavanje 

znakov telesne zlorabe (73,7 %) in zanemarjanja (70,6 %), nekoliko manj znakov psihične 

zlorabe (58 %) in najmanj znake spolne zlorabe (42,2 %). Podobno ocenjujejo tudi svojo 

usposobljenost glede ukrepanja; najbolj pri telesnem nasilju (68,6 %) in zanemarjanju (66,4 %), 

manj pri psihičnem (56,6 %) in najmanj pri spolni zlorabi (49,3 %). 57 % vprašanih je 

odgovorilo, da je v zadnjih treh letih prišlo do odkritja spolne zlorabe otroka, ob tem pa 

približno desetina (11,4 %) vprašanih meni, da se pogosto zgodi, da učitelji sumijo na spolno 

zlorabo, vendar ne ukrepajo, najbolj zato, ker se bojijo reakcije staršev, ali da bodo učencu še 

bolj škodovali, ker ne zaupajo svoji presoji, zaradi zahtevnih birokratskih zadev, ker dvomijo, 

da bi socialne služb in pravosodni sistem lahko rešile problem v korist otroka oziroma, ker ne 

vedo kako ravnati. K. Domiter Protner (2015) pod vzroke, ki otežujejo prepoznavanje in 

obravnavo nasilja v družini, navaja še bojazen pred vdorom v zasebno družinsko življenje in 

strah pred prevzemanjem odgovornosti za razbitje družine, pomanjkanje ustrezne strokovne 

usposobljenosti in premalo izkušenj za prepoznavanje znakov nasilja v družini, strah pred 

javnim razkrivanjem, strah pred posledicami prijave, zanikanje staršev, omejenost za 

prepoznavanje znakov nasilja v družini pri posameznemu otroku zaradi dela s številnim 

razredom oziroma več oddelki hkrati, občutek neuspešnosti zaradi želje po popolni razrešitvi 

problema. K. Miller (2000) pa dodaja še strah, da bodo po prijavi starši izpisali otroka iz 

programa, strah za osebno varnost, strah, da bo s prijavo družini povzročen stres in težave, 
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nasprotujoče si kulturne norme, odsvetovanje prijave s strani vodstva, odpor zaradi negativnih 

izkušenj iz prejšnje prijave in prizadetost zaradi pomanjkljivega spremljanja situacij. 

V raziskavi o izpostavljenosti srednješolcev nasilju v družini iz leta 2011, K. Domiter Protner 

(2015) ugotavlja, da so v treh letih pred opravljeno raziskavo na posameznih šolah odkrili do 

15 primerov izpostavljenosti mladostnika nasilju v družini, kar tretjina šol pa ni zaznala oziroma 

prijavila nobenega primera nasilja v družini. Raziskava je pokazala, da na prepoznavanje nasilja 

v družini ne vplivajo izobrazba, delovna doba ali spol šolskega svetovalnega delavca. Šolski 

svetovalni delavci se za prijavo nasilja v družini odločijo pogosto, vendar kljub temu, da so k 

temu zakonsko zavezani, ne vedno. Na njihovo odločitev vpliva nasprotovanje mladostnikov 

(27 %) in nasprotne trditve staršev (20 %). Ob težavah in dilemah četrtina anketiranih ne čuti 

zadostne podpore s strani vodstva šole. Večina se po prijavi pogosto počuti nemočne, zaradi 

strahu, da bo po prijavi za mladostnika še slabše in da prijava za mladostnika ne bo prinesla 

nikakršnih koristi. To je povezano tudi z nezadovoljstvom z ukrepanjem drugih institucij pri 

obravnavi nasilja v družini. Nezadovoljni so predvsem z delom CSD in sodišč, zaradi 

dolgotrajnih postopkov, odsotnosti povratnih informacij, menjavanja socialnih delavcev pri 

obravnavi ter pogrešajo medinstitucionalno sodelovanje.  

Delovanje strokovnih delavcev VIZ obravnava več zakonov. K. Filipčič (2012) opisuje zakone 

in s tem dolžnosti zaposlenih v VIZ, ki so po Zakonu o kazenskem postopku (ZPK, Uradni list 

RS, št. 63/94) zavezani k prijavljanju kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, po 

Zakonu o socialnem varstvu nasilja so dolžni obvestiti CSD o ogroženosti otroka, po ZPND pa 

so dolžni obvestiti CSD, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumijo, da je otrok žrtev nasilja. 

Strokovni delavci VIZ so torej dolžni prijaviti kaznivo dejanje, ogroženega otroka in žrtev 

nasilja. Avtorica se nadalje sprašuje »ali različni pojmi pomenijo tudi različna dejanja zoper 

otroke, ki se razlikujejo v intenzivnosti in ali pogostosti ali gre le za sinonime?« (prav tam, str. 

58). In odgovarja, da se »zaposleni v VIZ lahko znajdejo v situaciji, ko je od njihove osebne 

ocene odvisno, ali je neko neprimerno ravnanje staršev takšne oblike in intenzivnosti, da je 

treba otroke zaščititi pred starši in zato njihovo ravnanje prijaviti CSD in/ali policiji… Tako se 

zastavlja vprašanje, kdaj je neko ravnanje staršev sploh mogoče označiti za neprimerno in ali 

je vsako neprimerno ravnanje tudi škodljivo za otrokov razvoj oziroma ali pomeni nasilje nad 

otrokom« (prav tam, str. 58). Stefanoski (2008) pravi, da stiske zaposlenih v različnih 

organizacijah, ki zaznavajo slabo ravnanje z otrokom, niso posledica premajhne ali prevelike 

zavezanosti prijave takega ravnanja, ampak so stiske strukturni element nasilnega ravnanja. 

Poudarja težavo interpretiranja med agresivnim in nasilnim vedenjem, ki je preprosto le v 

skrajnostih. N. Verbič (2008) sporoča, da se strokovni delavci vrtca večkrat soočajo z vprašanji, 

kdaj poseči v družinska dogajanja. Posebej premišljene odločitve so potrebne pri etično 

nedopustnem slabem ravnanju z otroki, ki ga je precej več, poleg tega pa je tudi bolj skrito kot 

hude oblike nasilja. 

Tudi raziskava I. Klemenčič (2008) je pokazala, da se strokovne delavke pri obravnavi zlorab 

počutijo nemočne in jih je strah, da bodo naredile kaj napačnega in s tem otroku povzročile še 

večjo škodo. K. Filipčič in I. Klemenčič (2011) kot najpogostejše vprašanje, ki si ga postavljajo 

strokovni delavci VIZ, izpostavljata vprašanje, kako se pogovoriti z otrokom, ki pove, da je bil 

žrtev nasilja. Na to odgovarjata z načeli, da je potrebno verjeti otroku, ga razumeti, poznati 
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posebnosti otrokovega funkcioniranja, ga poslušati, podpirati in spodbujati, postavljati 

konkretna vprašanja in pripraviti takojšen načrt pomoči, s katerim je otrok seznanjen. Hrovat 

(2015) dodaja še, da otroku ne obljubljamo, da ne bomo nikomur povedali za nasilje, ampak 

mu razložimo, zakaj bomo obvestili tudi druge, poudarimo, da za nasilje ni odgovoren otrok in 

ga pohvalimo, ker je o izkušnji spregovoril, pri otroku ne spodbujamo fizičnega maščevanja in 

mu povemo, kako bomo ukrepali. I. Klemenčič (2008) poudarja, da morajo imeti tudi svetovalni 

delavci, ki imajo pri delu z zlorabljenim otrokom eno najpomembnejših vlog, več možnosti 

izobraževanja s tega področja, možnosti zunanje podpore ter jasne smernice svojega dela. 

2.2.4 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev VIZ za obravnavo 

nasilja v družini 

ZPND v 10. členu predpisuje tudi obvezno izobraževanje vseh, ki se ukvarjajo z obravnavo 

nasilja v družini. Ob uvedbi Pravilnika so bili strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju 

deležni dveh obsežnejših izobraževanj, ki smo jih omenili že zgoraj, vendar raziskave, ki smo 

jih pregledal v prejšnjem poglavju kažejo, da nekatere težave še vedno obstajajo, kar bi lahko 

rešila tudi kontinuirana izobraževanja strokovnih delavcev. 

K. Domiter Protner (2014) kot dejavnike tveganja, katere bi lahko z načrtnim izobraževanjem 

zmanjšali ali celo odpravili, šteje »preredko medinstitucionalno obravnavo nasilja v družini, 

razlike v delovanju posameznih centrov za socialno delo, in razlike po posameznih šolah glede 

senzibilnosti šolskih strokovnih delavcev za prepoznavanje izpostavljenosti mladih nasilju v 

družini« (str. 165). Dodaja, da je izobraževanje dela strokovnih delavcev, ki se že je že izvedlo, 

oziroma se izvaja, pomembno, vendar ne zadostno za višjo usposobljenost vseh strokovnih 

delavcev na tem področju. Kot smiselno predlaga vključitev vsebin iz področja nasilja v družini 

že v študijske programe in strokovni izpit (prav tam). 

2.3 Naloge šolskega svetovalnega delavca pri obravnavi nasilja v družini po 

Pravilniku o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode 

I. Klemenčič (2008 in 2013), ki je tudi sama šolska svetovalna delavka, meni, da ima šolska 

svetovalna služba zelo pomembno vlogo pri delu z otrokom, ki je preživel oziroma doživlja 

nasilje, saj v sodelovanju z zunanjimi institucijami dela tako z otrokom, ostalimi člani družine, 

včasih tudi s storilcem, kot tudi s preostalimi strokovnimi delavci šole, zato se od nje oziroma 

njega tudi pričakuje največ znanj in ustreznih ravnanj. Tako je nujno, da pozna zakonodajo, ima 

tudi dovolj znanja za prepoznavanje znakov nasilja in tudi ravnanje ob zaznavi družinskega 

nasilja ter je strokovno usposobljen za pomoč otroku. 

Organizacija ŠSS šolarjem omogoča visoko dostopnost do informacij in pomoči. Je lokacijsko 

blizu, hkrati pa ločena od ostalih učilnic, ter na tak način omogoča občutek zasebnosti, obisk 

pisarne ŠSS je poleg tega mogoč ves čas pouka brez posebnega izpostavljanja. Zaradi pogostih 

stikov z otroki in mladostniki ima svetovala delavka možnost prepoznati znake nasilja pri 

otrocih, to pa ji omogoča tudi možnost, da si jo učenci izberejo za zaupanja vredno osebo 

(Najrajter, 2010). Šolski svetovalni delavec v VIZ tudi predstavlja osebo, na katero se lahko 

drugi strokovni delavci obrnejo po pomoč. Veliko vlogo imajo tako tudi pri obravnavi nasilja 

v družini, saj Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode določa, 
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da so zraven pri vsakem koraku obravnave nasilja v družini v VIZ, že od same zaznave nasilja 

v družini. »Učitelj ali drug delavec VIZ, ki je pri otroku opazil spremembe, ki bi lahko bile 

posledice nasilja, ali mu je otrok zaupal, da je žrtev nasilja, ali ima učitelj ali drug delavec VIZ 

informacijo o nasilju od tretje osebe ali pa je bil sam priča nasilja, takoj obvesti o tem 

svetovalnega delavca VIZ ali v njegovi odsotnosti ravnatelja ali pomočnika ravnatelja« 

(Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode, 2009). 

K. Filipčič in I. Klemenčič (2011) zelo kratko opišeta naloge šolskega svetovalnega delavca, 

vendar vseeno naštejeta kar nekaj nalog. Šolski svetovalni delavec tako »vodi interni tim VIZ, 

z otrokom vodi svetovalni razgovor, skrbi, da je VIZ za otroka varovalni dejavnik, otroka, ki je 

žrtev nasilja, seznani z vlogo VIZ in drugih institucij v postopku zaščite in pomoči otroka, 

otroku nudi ustrezno podporo, po potrebi nudi podporo ostalim članom družine, po potrebi 

otroka napoti k ustreznim strokovnjakom v dogovoru oz. s privolitvijo staršev oz. po sklepu 

multidisciplinarnega tima CSD, dela s skupino/oddelčno skupnostjo, kot vodja internega tima 

sodeluje v multidisciplinarnem timu na CSD« (str. 39), kjer »sodeluje pri načrtovanju, 

izvajanju, usklajevanju in spremljanju dejavnosti multidisciplinarnega tima za zaščito in 

podporo otroka, seznanja člane multidisciplinarnega tima z aktivnostmi VIZ pri zagotavljanju 

pomoči otroku, ki je žrtev nasilja in skrbi za usklajevanje aktivnosti VIZ z aktivnostmi drugih 

organov, posreduje multidisiciplinarnemu timu mnenje internega tima o načinu zagotavljanja 

koristi otroka, ki je žrtev nasilja, pri obravnavi primera, dejavno sodeluje pri izdelavi ocene 

ogroženosti otroka, ki je žrtev nasilja, in oblikovanju načrta pomoči v okviru 

multidisciplinarnega tima« (Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno izobraževalne 

zavode, 2009). Sodelovanje med VIZ in CSD pri medsebojnem obveščanju in usklajevanju 

dejavnosti za zaščito in pomoč otroku, ki je žrtev nasilja v družini, poteka tudi kadar VIZ ni 

pozvan k sodelovanju v multidisciplinarnem timu (prav tam), kar pomeni, da svetovalni delavec 

v vsakem primeru sodeluje s CSD. Naloga svetovalnega delavca je tudi napisati poročilo o 

svojem videnju ogroženosti otroka zaradi suma nasilja, kadar CSD začne postopek za zaščito 

otroka, brez prijave VIZ (Horvat, 2009). 

Ker je pomembno, da vsak zaposlen v VIZ pozna korake, ki jih določa Pravilnik o obravnavi 

nasilja v družini za VIZ sta Janjušević in I. Klemenčič (2009) izdelala grafični prikaz, ki jasno 

vsebinsko in časovno opredeljuje korake pri obravnavi nasilja v družini v VIZ.  
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Slika 1: Ravnanje ob zaznavi nasilja (Janjušević in Klemenčič, 2009, str. 16) 

2.3.1 Kaj še lahko naredi VIZ 

I. Klemenčič (2013) poudarja, da naloge v Pravilniku in ZPND niso edino, kar naj svetovalni 

delavec naredi za otroka, ki je doživel nasilje v družini, saj lahko svetovalni delavec s svojimi 

znanji in kompetencami otroku nudi tudi druge, ravno tako pomembne, oblike pomoči. 

Pomembno je, da otroku omogoča svetovalne pogovore, s katerimi vzpostavi zaupen in 

sodelovalen odnos. Otroka je pomembno čustveno ozaveščati, mu razločiti naloge institucij pri 

obravnavi nasilja ter mu ponuditi svojo podporo v šoli in pri sodelovanju z institucijami. 

Svetovalni delavec oblikuje načrt pomoči glede na težave (učne, vedenjske ali čustvene), ki se 

pojavljajo pri otroku. Skrbi, da VIZ za učenca predstavlja varovalni dejavnik ter tudi koordinira 

organizacijo šolskega dela. Horvat (2009) k delu svetovalnega delavca dodaja še »spodbujanje 

k razvijanju zdrave samopodobe, pomoč pri širjenju socialne mreže in pri zviševanju kakovosti 
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vsakdanjega življenja« (str. 11). K. Domiter Protner (2014) dodaja, da s primernim delovanjem 

šole in učiteljev, otroci dobijo možnost naučiti se socialnih spretnosti, zdravih odnosov, prav 

tako pa imajo učitelji tudi pomemben vpliv na splošni razvoj otrok, kar je posebej pomembno 

pri zanemarjenih otrocih. Zato je pomembno stalno izobraževanje o pomenu šole kot 

varovalnega dejavnika in tudi pomenu preventivnih dejavnosti na šoli. Filipčič in Klemenčič 

(2011) dodajata, da tudi presoditi ali otrok potrebuje specializirano pomoč in obravnavo in 

otroka napotiti k ustreznim strokovnjakom izven VIZ, seveda v dogovoru oziroma s privolitvijo 

staršev oziroma po sklepu multidisciplinarnega tima na CSD. Pomemben vidik aktivnosti 

svetovalne službe je tudi delo s skupino oziroma razredom, v katerem je otrok, ki je bil oziroma 

je žrtev nasilja (str. 38). 

Otrok lahko nasilje v družini kaže tudi skozi vrstniško nasilje, kar Muršič (2012) opisuje kot 

krog nasilja. I. Klemenčič (2013) zato poudarja, da mora svetovalni delavec skupaj z učitelji 

otroka učiti tudi komunikacijskih in socialnih veščin ter strategij reševanja konfliktov. Veliko 

vlogo svetovalnega delavca vidi tudi v vlogi svetovalca sodelavcem in sooblikovalca šolske 

kulture. N. Verbič (2008) pa ob tem poudarja pomen pozitivne klime v VIZ. Dodaja, da je pri 

iskanju ukrepov za preprečevanje nasilja nad otroki pomembno sodelovati s starši in jim preko 

pogovornih srečanj, delavnic, izobraževanj krepiti znanje in spretnosti za spoštljivo in nenasilno 

ravnanje do otroka. Preko teh srečanj, vključevanja staršev v dogajanja v vrtcu in svetovalnih 

pogovorov, strokovni delavci prepoznavajo odnose v družini, primanjkljaje znanja staršev in 

morebitne težave v družini, kar jim pomaga pri nadaljnji izbiri ukrepov za preprečevanje nasilja 

v družini.  

I. Klemenčič (2013) opozori, da so pričakovanja do šolskega svetovalnega delavca zelo velika 

in da lahko tudi sam pristane v položaju, v katerem se počuti strokovno ali čustveno 

(pre)šibkega. V tem primeru podporo lahko najde v internem timu VIZ ali pri ravnatelju, poleg 

tega pa ima možnost in odgovornost odgovore na strokovne in osebne dileme poiskati tudi zunaj 

VIZ, to je pri nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini, na Centru za socialno 

delo ter pri drugih strokovnih entitetah. M. Plaz (2014, str. 124) opozarja, da je pomembno, da 

»se v primeru, ko naše delo zahteva (vsakodnevno) srečevanje z žrtvami nasilja, zelo odkrito 

pogovorimo s seboj in si priznamo naša prepričanja o nasilju, naše izkušnje ter posledice, ki jih 

morda imamo zaradi lastnega preživetega nasilja. Samo takšna odkritost lahko pripelje do 

celjenja ran tudi pri strokovnih delavkah in delavcih, kar pa je nujno in predvsem odgovorno 

dejanje do njihovih uporabnic in uporabnikov. Pomembno je, kakšna prepričanja in stališča do 

nasilja nas vodijo, ko delamo z žrtvami nasilja.« Avtorica ob tem poudarja, obremenjenost s 

predsodki o žrtvah in storilcih vpliva na delo strokovnega delavca s temi osebami (prav tam). 

2.3.2 Preventiva  

Šola ima veliko možnosti za preventivno delovanje, ki se začne že z načrtovanjem življenja in 

dela šole ter obsega delo s strokovnimi delavci VIZ, delo z učenci, delo s starši in delo z 

zunanjimi institucijami (Hvala, 2008). Poglejmo si nekaj primerov preventivnih delovanj v 

tujini. 

V ZDA se številne institucije ukvarjajo z načrtovanjem in izvajanjem preventivne dejavnosti 

na področju trpinčenja otrok in mladostnikov, uporabljajo pa socialno-ekološki model 
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preventivne dejavnosti na primarni ravni9, torej preprečevanje nasilja še preden se le-to zgodi. 

To poteka na individualni ravni strategij, ki vključuje izobraževanje staršev, otrok v okviru 

kurikuluma šole in usposabljanje strokovnih delavcev, ki imajo pogoste stike z otroki, na 

družinski ravni preko centrov za starše in otroke, programov obiskov usposobljenih socialnih 

delavcev, medicinskega osebja in drugih za izobraževanje in pomoč pri skrbi za otroka do 

drugega rojstnega dne ter na ravni skupnosti in družbe. Zelo razvit sistem preventive imajo tudi 

v Avstraliji, ki se v preventivni dejavnosti preko vladnih in nevladnih organizacij posebej 

posveča tudi mladostnikom (Domiter Protner, 2014), saj so le-ti »v razvojnem obdobju 

sprememb in vzpostavljanja partnerskih odnosov, zato delo z njimi zmanjšuje potrebo po 

kasnejših intervencijah v partnerskih odnosih« (Laing, 2000, v Domiter Protner, 2014, str. 101). 

Preventivne aktivnosti so prav tako kot v ZDA vključene v kurikulume vseh šolskih programov, 

hkrati pa spodbujajo šole, da celotno strategijo delovanja šole usmerijo v učenje in spoštovanje 

nenasilja (prav tam). Za mladostnike izvajajo tudi preventivne programe na sekundarni ravni10 

za priče nasilja v družini in preživele nasilja v družini, ki so jih identificirali odvetniki, osebje 

v bolnišnici ali policija (Domiter Protner, 2014).  

V Evropi je preventivna dejavnost manj razvejana in se večinoma pojavila preko množičnih 

medijev, v zadnjem času pa tudi tu prihaja do sprememb. Tako je Velika Britanija leta 2011 

uvedla preventivne programe nasilja v družini v kurikulume šole ter o tem področju začela 

sistematično izobraževati učitelje. Preventivna dejavnost na področju nasilja v družini je narasla 

tudi v Nemčiji, kjer se preventiva z namenom vplivanja na vedenje staršev in iskanje pomoči, 

osredotoča na neposredno socialno okolje otrok in mladostnikov ter javno mnenje (prav tam, 

2014). 

V Sloveniji je preventivno delovanje na področju nasilja v družini zajeto v Resoluciji o 

nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini od 2009 do 2014 (ReNPPND0914 UL 

RS, 41/09). Načrtovane so bile predvsem »strategije na primarni ravni oziroma univerzalne 

oblike, nimamo pa še načrtovanih preventivnih strategij za rizične skupine in tudi nobenih 

programov za delo z žrtvami« (Domiter Protner, 2014, str. 102). Tako je bila načrtovana 

strategija preventivnega delovanja v vzgoji in izobraževanju, strategija izvajanja preventivnih 

akcij za življenje v družbi brez nasilja, strategija spodbujanja konstruktivne vloge medijev pri 

zmanjševanju nasilja v družini, strategija izobraževanja za odgovornejše in kakovostnejše 

partnerstvo, šole za starše in strategija zmanjšanja tvegane in škodljive rabe alkohola in 

prepovedanih drog (ReNPPND0914 UL RS, 41/09). 

K. Domiter Protner (2016) omenja ozaveščanje o nasilju v družini z univerzalnimi 

preventivnimi dejavnostmi, ki so namenjene vsem in jih izvajajo predvsem Ministrstvo za 

notranje zadeve in nevladne organizacije. Pri tem imajo najpomembnejšo vlogo množični 

mediji. Dodaja, da je ozaveščanje na drugih ravneh je potekalo na primer v okviru projekta 

»Sistemsko soočanje z nasiljem v družini – usposabljanje strokovnih delavcev«, ki je bilo 

                                                 
9 Večina zdravstvenih modelov preventivne dejavnosti se pojavlja v treh oblikah: 

-primarni oziroma preden se nekaj zgodi; 

-sekundarni kot obliki zgodnjega ukrepanja; 

-terciarni kot obliki zmanjševanja ali reševanja posledic (Guterman, 2004, v Domiter Protner, 2014). 
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namenjeno usposabljanju strokovnih delavce VIZ, in v letu 2016 še usposabljanje zdravstvenih 

delavcev. Ob tem omenja pomanjkanje drugih selektivnih preventivnih akcij, ki bi bile 

namenjene otrokom ali njihovim družinam, čeprav izkušnje drugih držav z razvito preventivno 

dejavnostjo, kažejo na to, da so ti programi uspešni.  

A. Jazbinšek (2016, v Stanković, 2016) kot primer dobre prakse predstavlja program CAP za 

preventivo pred zlorabo otrok, pri čemer so v delavnice vključeni otroci, program pa zajema 

tudi izobraževanja starše in za zaposlene v šolah ter vrtcih. Program so razvili v Mednarodnem 

centru za preprečevanje nasilja v New Jersey, ZDA in se v Sloveniji izvaja od leta 1998, 

koordinator pa je ISA institut. Osnovni cilj je krepiti zaščitne dejavnike otrok pred nasiljem, 

program pa poudarja tudi samozavestno vedenje, pomoč vrstnikov, komunikacijske 

spretnosti… Kot drugi primer navaja Mrežo učečih se šol – strategija za preprečevanje nasilja, 

katere cilj je usposobiti vrtce ter osnovne in srednje šole za samostojno delo in učinkovito 

iskanje zunanjih strokovnih služb na področju preprečevanja in obravnave nasilja. Šole in vrtci 

to strategijo praviloma vključijo v svoje letne načrte in izvajajo delavnice za otroke ter 

strokovna predavanja in delavnice za starše.  

V ISA Institutu (2010, str. 1) navajajo razloge »za primarno preventivno dejavnost na področju 

prepoznavanja in preprečevanja nasilja, ki so:  

• osredotočenost v krepitev otrokovih kompetenc za samozaščitno ravnanje, 

• v programe se neselektivno vključi veliko število otrok, 

• vsebine informirajo, ozaveščajo, krepijo otrokovo socialno mrežo (starše, vrtec, šolo, 

skupnost…), 

• problema se lotevamo s perspektive krepitve zaščitnih dejavnikov, 

• in ne nazadnje: zmanjšujejo se stroški psihosocialne pomoči žrtvam nasilja, obravnave 

storilcev nasilja in mnogi drugi indirektni stroški nasilja (povezani z vzgojo in izobraževanjem, 

duševnim zdravjem, zlorabo različnih substanc, mladoletniško delinkvenco, kriminaliteto, 

brezposelnostjo, brezdomstvom)«. 

V šoli se večkrat izvaja preventivo na področju vrstniškega nasilja, le-ta pa je pomembna tudi 

pri preprečevanju nasilja v družini, saj s tem ko otroke učimo o vrstniškem nasilju posredujemo 

tudi vrednote in stališča do nasilja na splošno. Društvo za nenasilno komunikacijo tako preko 

delavnic z otroki oblikuje vrednote in stališča, gradi pozitivno samopodobo, občutek lastne 

vrednosti, uči asertivnosti ter posreduje jasno sporočilo o ničelni toleranci do nasilja. Cilj 

delavnic je večja ozaveščenost za prepoznavo nasilja, boljša opremljenost za odzivanje na 

nasilje ter pridobitev veščin nenasilne komunikacije. Z dosego tovrstnih ciljev pa mladi lahko 

prispevajo k oblikovanju nenasilne družbe (Društvo za nenasilno komunikacijo, b.d.). 

Strokovnjaki se strinjajo, da je preventiva pri preprečevanju nasilja v družini izredno 

pomembna. Premrzel (2015) ugotavlja, da so v družbi še vedno sprejeti miti in stereotipi, ki 

opravičujejo nasilna dejanja, zato je potrebno širše preventivno delovanje, ki bi pri mladih 

generacijah privedlo do spremenjenega razmišljanja o nasilju, vendar trenutno v vrtcih in 

osnovnih šolah ni veliko možnosti za preventivno delo. Munc (2011) pravi, da »bi morala biti 
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preventiva zaveza tako strokovnjakov kot laikov, da skozi konsenz o ničelni toleranci do nasilja 

takšno gledanje prenašamo na naslednje generacije« (str. 30). D. Najrajter (2010) dodaja, da bi 

»v izobraževalne programe bilo potrebno od vrtca dalje predpisati vsebine nenasilne 

komunikacije in skrbeti za to, da se dosledno izvajajo« (str. 144), s čimer se strinjajo tudi na Isa 

Institutu (2012), kjer poudarjajo, da bi bilo potrebno preventivo na tem področju sistemsko 

urediti, da bo dolgoročno naravnana in večplastna, zasnovana na pravih izhodiščih in ne le 

nekaj, za kar si prizadevajo samo posamezniki. 

3 NVO in nasilje v družini 

ZPND v 1. odstavku 10. člena med drugimi organi in organizacijami omeni tudi vlogo 

nevladnih organizacij; »1) Organi in organizacije ter nevladne organizacije so dolžne v okviru 

z zakoni in drugimi predpisi določenimi nalogami in pooblastili prednostno obravnavati 

primere nasilja, zagotavljati medsebojno obveščanje in pomoč z namenom preprečevanja in 

odkrivanja nasilja, odpravljanja vzrokov ter nudenja pomoči žrtvi pri vzpostavitvi pogojev za 

varno življenje.«. Posebej pa vlogo nevladnih organizacij opredeli v 17. členu: »Nevladne 

organizacije s področja obravnave in zaščite proti nasilju v okviru svojih programov nudijo 

zaščito in psihosocialno pomoč žrtvam, organizirajo programe za učenje povzročiteljev nasilja 

o nenasilnem vedenju v medosebnih odnosih z namenom preprečevanja nadaljnjega nasilja in 

spreminjanja nasilnih vedenjskih vzorcev ter sodelujejo z organi in organizacijami z različnih 

področij, kot so: policija, državno tožilstvo, sodišče, center za socialno delo, zdravstvene 

organizacije, vzgojno-izobraževalni zavodi. (2) Nevladne organizacije sodelujejo z organi in 

organizacijami pri obravnavanju posameznih primerov žrtev in povzročiteljev nasilja. 

Nevladne organizacije se v okviru programov, ki jih izvajajo, vključujejo tudi v neposredno 

izvedbo ukrepov za zaščito žrtve« (ZPND, 2016). 

Delo NVO na področju nasilja nad ženskami se je v Sloveniji oblikovalo od začetka 

osemdesetih let do danes in prinašalo nove rešitve v praznem prostoru javnega sektorja. 

Izhajajoč iz feministične teorije, feminističnega gibanja in feminističnega socialnega dela so 

oblikovali načela za delovanje in ukrepanje proti nasilju nad ženskami, ki temelji na 

prepričanjih in dejstvih, da je nasilje nad ženskami družbeni problem, zato je za pomoč 

preživelim odgovorna družba s svojimi institucijami in organizacijami, da je nasilje zloraba 

moči, ki jo največkrat povzročajo tisti, ki pripadajo družbenim skupinam z več moči, da je 

potrebno verjeti žrtvam nasilja, da ne smemo nasilja nikoli opravičevati in da nasilje vedno 

poimenujemo ter da je za nasilje vedno odgovoren izključno povzročitelj ali povzročiteljica 

nasilja (Vučenovič, 2007). Glavni pomen nevladnih organizacij je bil v začetnem obdobju v 

tem, da so opozorile na družbeno konstruirano naravo moškega nasilja nad ženskami in 

pojasnjevale, zakaj so ženske praviloma objekt, moški pa praviloma povzročitelji fizičnega in 

spolnega nasilja (Zaviršek, 2005). Bile so prve, ki so nasilje v družini opredelile kot družbeni 

problem in zahtevale od države naj se nanj odzove s posebnim zakonom o preprečevanju nasilja 

v družini (Filipčič, 2008). 

V Sloveniji imamo več nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s preprečevanjem nasilja nad 

ženskami, nasilja nad otroki in nasilja v družini, razlikujejo pa se glede na prakse dela in oblike 

pomoči. To so: Društvo SOS za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo za nenasilno 

komunikacijo, Društvo Ženska svetovalnica, Društvo Ključ – Center za boj proti trgovini z 



31 

 

ljudmi, Zavod Emma – Center za pomoč žrtvam nasilja, Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 

Beli obroč Slovenije – Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj ter NVO, ki izvajajo programe 

varnih hiš. NVO se posebej posvečajo preprečevanju nasilja nad ranljivimi družbenimi 

skupinami, med katerimi so tudi ženske in otroci. Žrtvam NVD nudijo psihosocialno pomoč in 

podporo pri reševanju težav, v imenu žrtev ali prič tudi posredujejo prijave nasilja, žrtvam 

nasilja nudijo svetovanja, socialno zagovorništvo, skupine za samopomoč, pravno pomoč, 

nudijo tudi umik na varno v krizne centre ali varne hiše za žrtve nasilja v družini. Delujejo tudi 

preventivno z organiziranjem izobraževanj in ozaveščanj strokovne ter splošne javnosti. 

Strokovno sodelujejo z vladnimi in drugimi nevladnimi organizacijami (Horvat in Matko, 

2014). Nevladne organizacije pri svojem delu izhajajo iz sociološke opredelitve nasilja v 

družini, žrtvi verjamejo, ji nudijo psihično odporo in izvajajo določene zaščitne ukrepe 

(Filipčič, 2013). 

Društvo za nenasilno komunikacijo poleg programov za pomoč osebam, ki doživljajo nasilje, 

izvaja tudi programe za povzročitelje nasilja, in sicer Trening socialnih veščin za osebe, ki 

povzročajo nasilje; le-ta vključuje individualni ter skupinski trening socialnih veščin za moške, 

ki izvajajo nasilje nad ženskami ter Trening starševskih veščin, individualno svetovalno delo z 

odraslimi, ki povzročajo nasilje, individualno svetovalno delo z otroki/mladostniki, ki se vedejo 

nasilno ter vodeno skupino za mlade fante, ki se vedejo nasilno (Horvat, 2015). Pri tem izhajajo 

iz prepričanja, da »nima nihče pravice uporabiti nikakršnega nasilja proti drugi osebi ter da je 

ta nasilje vedno odgovorna oseba, ki nasilje povzroča. Hkrati se zavedajo, da je nasilje naučeno 

vedenje in da mora vsakdo imeti možnost, da se nauči nenasilnih oblik komunikacije« (Horvat, 

2017, str. 27). 

NVO imajo pomembno vlogo tudi pri razvoju in oblikovanju programov pomoči, politik na 

področju nasilja, spremljanju dela države in njenih institucij na področju preprečevanja nasilja. 

Organizacije opozarjajo na potrebe po novih ukrepih za izboljšanje položaja žrtev nasilja, 

podajajo predloge dopolnitve in spremembe različnih zakonskih aktov in podaktov ter 

sodelujejo pri predlogih novih zakonskih aktov in podaktov (Veselič in Matko, 2014). 

Vključujejo se tudi v oblikovanje terminologije in definicij, v usposabljanje služb, ki delujejo 

na področju preprečevanja nasilja (policija, zdravstvo, centri za socialno delo, tožilstvo, šole), 

ter sodelovanje z njimi (Vučenović, 2007, str. 89). 

D. Horvat in K. Matko (2014) kot prednost nevladnih organizacij v primerjavi z vladnimi, ki 

pokrivajo veliko število različnih problematik, opisujeta njihovo možnost, da se specializirajo 

za eno področje dela, torej v tem primeru, samo za nasilje nad ženskami in otroki, pri katerem 

kot temeljno izhodišče za svoje delo postavljajo potrebe uporabnic in uporabnikov. D. Veselič 

in K. Matko (2014) pa opozarjata na težavo na področju obravnave in preprečevanja nasilja nad 

ženskami in nasilja v družini v Sloveniji, ki se nanaša na geografsko centraliziranost storitev v 

osrednji regiji. Tako so brezplačni programi preredki in niso vsem dosegljivi, kar se kaže 

predvsem pri pomanjkanju različnih programov za otroke, ki so žrtve ali priče nasilja in pri 

ponudbi celovite pomoči žrtvam nasilja, ki bi bila dosegljiva povsod po državi. To opaža tudi 

Fojan (2008), ki dodaja še pomanjkanje programov namenjenih povzročiteljem nasilja. 
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4 Multidisciplinarno sodelovanje pri obravnavi nasilja v družini 

Multidisciplinarni pristop, ki so ga, ob kritiziranju razpršenosti pomoči različnih državnih 

organov, najprej spodbujale NVO, se je v evropskih zakonodajah razvil v začetku devetdesetih 

let prejšnjega stoletja. Predstavlja skupno delovanje vladnih in tudi nevladnih organizacij 

(Filipčič, 2014). 

V Sloveniji je leta 2004 takratni varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek v Posebnem poročilu 

Nasilje v družini – pot do rešitev opozoril na potrebo po usklajenem in celostnem pristopu vseh 

institucij, ki delujejo na področju nasilja v družini, saj je ugotovil, da institucije niso imele 

dovolj prostora, strokovnjakov in denarja, predvsem pa je bilo med njimi premalo sodelovanja 

(Najrajter, 2010). Slovenija je celosten, sistemski model obravnavanja nasilja v družini 

uzakonila z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini leta 2008, kjer je zapisano, da so organi, 

ki zaznavajo nasilje v družini, le-to dolžni obravnavati v okviru svojih pristojnosti in sodelovati 

z drugimi organizacijami, zato da bo žrtev deležna celovite pomoči (Veselič in Matko, 2014). 

»Medsebojno sodelovanje namreč ne pomeni samo uspešnejšega odkrivanja primerov in 

učinkovitejšo pomoč žrtvam, temveč tudi možnost pospeševanja postopka, pridobivanja 

dodatnih pomembnih informacij, preprečevanje negativnih posledic uvedbe postopka, 

predvsem pa zaščito posrednih žrtev, ki so najpogosteje otroci« (PIC, 2011, v Veselič in Matko, 

2014, str. 41). 

Za uspešnejšo obravnavo žrtve je potrebno usklajeno delovanje vseh organizacij, ki nudijo 

pomoč žrtvam nasilja v družini, delajo z osebami, ki povzročajo nasilje in na področju 

preprečevanja nasilja v družini, to so »policija, organizacije, ki nudijo umik na varno, CSD in 

njihovi regijska koordinacija za obravnavo nasilja v družini ter regijska interventna služba, 

okrožno državno tožilstvo, sodišče, zdravstvene ustanove, vzgojno-izobraževalni zavodi (VIZ), 

nevladne organizacije (NVO) s področja preprečevanja nasilja, organizacije s področja varstva 

človekovih pravic, organizacije, ki nudijo psihoterapevtsko oziroma psihološko svetovanje« 

(Horvat in Matko, 2014, str. 247). Ob učinkovitem multidisciplinarnem sodelovanju 

strokovnjakov je nudena celovita pomoč žrtvi, manj pa je tudi možnosti za manipulirajoče 

vedenje med posameznimi institucijami (Premrzel, 2015). 

Način sodelovanja med institucijami pri obravnavi nasilja v družini opredeljuje več pravilnikov, 

in sicer Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za VIZ (2009), Pravilnik o sodelovanju organov 

ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri 

obravnavi nasilja v družini (2009); Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in 

organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini (2010). Samo 

medinstitucionalno sodelovanje najbolj natančno opisuje Pravilnik o sodelovanju organov ter o 

delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi 

nasilja v družini (2009), ki »določa postopke medsebojnega obveščanja in nudenja pomoči med 

državnimi organi, nosilci javnih pooblastil, izvajalci javnih služb, organi samoupravnih 

lokalnih skupnosti ter nevladnimi organizacijami (v nadaljnjem besedilu: organi), 

organiziranost, sestavo in način dela multidisciplinarnih timov za obravnavanje nasilja v 

družini pri centrih za socialno delo, vlogo centrov za socialno delo pri obravnavi nasilja v 

družini, organiziranost regijskih služb za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja ter 

izobraževanje strokovnih delavcev socialnovarstvenih zavodov.« Pravilnik koordinacijo 



33 

 

medinstitucionalnega sodelovanja prepušča CSD-ju, vse ostale organe pa, tako kot je zapisano 

že v ZPND, obvezuje k prijavi nasilja na CSD, ob tem da določa dajanje povratnih informacij 

o začetnih aktivnosti s strani centra organu, ki je nasilje prijavil. V primeru, da strokovni 

delavec CSD, ki je nosilec primera, presodi, da se za sprejem ocene o potrebnosti izdelave 

načrta pomoči žrtvi ali za oblikovanje in izvajanje načrta pomoči potrebno sodelovanje drugih 

organov, le-ta skliče multidisciplinarni tim, na katerega so se vabljeni organi dolžni odzvati 

(Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih 

timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini, 2009, 8. člen). Naloge 

multidisciplinarnega tima so:  

– izmenjava informacij za razjasnitev okoliščin, potrebnih za zaščito in pomoč žrtvi po telefonu, 

elektronski pošti in na sejah, ki jih sklicuje CSD; 

– usklajevanje aktivnosti; 

– seznanitev žrtve z vsemi oblikam pomoči, ki jih nudijo organi; 

– izdelava načrta pomoči žrtvi in spremljanje njegovega izvajanja, če je to glede na izdelano 

oceno ogroženosti žrtve potrebno; 

– nudenje najustreznejše zaščite žrtvi; 

– sprejemanje odločitev z namenom izvajanja pomoči (prav tam, 7. člen). 

F. Premrzel (2015) med najpomembnejše naloge tima dodaja še nudenje podpore odgovornemu 

strokovnemu delavcu centra pri obravnavi NVD in ostalim organom, ki sodelujejo pri 

obravnavi primera. 

Tim se sestaja na sejah, glede na okoliščine pa lahko člani tima komunicirajo tudi na druge 

načine. Na sejah tima se o delu, mnenju tima in sprejetih sklepih piše zapisnik, ki se posreduje 

članom tima. Tim zagotavlja usklajeno, enotno in učinkovito delovanje sodelujočih članov, ki 

morajo skrbeti, da se sklepi, sprejeti na sejah tima, tudi uresničujejo. Uresničevanje sklepov se 

preverja na vsaki seji tima, člani se med seboj obveščajo o vseh aktivnostih, ki jih njihovi organi 

izvajajo za pomoč žrtvi ter opravljajo evalvacijo načrta in učinkovitosti postopkov. Na sejah 

tima pri pripravi načrta pomoči lahko sodelujeta tudi žrtev in/ali njen spremljevalec, na 

določeno sejo tima pa se lahko povabi tudi strokovnjak s posebnimi znanji, ki ni član tima, 

lahko pa pripomore k boljši obravnavi žrtve ali k razjasnitvi določenih vprašanj. Ko je žrtev 

otrok, multidisciplinarni tim pripravi oceno ogroženosti in predvidi načrt pomoči za otroka in 

ustrezne ukrepe za delo z odraslimi. Najprej je potrebno poskrbeti za otrokovo varnost in izvesti 

ustrezne ukrepe za zaščito otroka. Na multidisciplinarnem timu, ki je namenjen posvetovanju 

strokovnjakov različnih organizacij z namenom zaščite otroka pred njegovimi starši v postopku 

zaščite, starši oz. otroci ne sodelujejo. Multidisciplinarno delo se zaključi, ko center vse 

sodelujoče organizacije obvesti, da je z delom na določenem primeru zaključil (Pravilnik o 

sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in 

regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini, 2009, 8.–11. člen).  

Večina sodelovanja med organi in organizacijami torej poteka preko multidisciplinarnih timov. 

K. Domiter Protner (2014) kot poseben problem dela centrov za socialno delo izpostavi ravno 
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sklicevanje multidisciplinarnih timov, katerega odločitev za sklic je prepuščena odločitvi 

strokovnega delavca centra za socialno delo. V letu 2010 je bilo tako za obravnavo nasilja v 

družini z 2975 žrtvami, od tega 860 mladoletnih oseb, sklicanih le 463 multidisciplinarnih 

timov. Multidisciplinarni timi so pri vsakem primeru obravnave nasilja sestavljeni drugače, 

podatki pa kažejo, da posamezne institucije, z izjemo policije, v večini primerov k sodelovanju 

v medinstitucionalnem timu niso vabljene. 

D. Veselič in K. Matko (2014) navajata splošno oceno sodelovanja organov in organizacij s 

strani NVO v primerih nasilja v družini, ki je bila na podlagi zbranih mnenj, izkušenj in 

informacij podana v poročilu PIC iz leta 2011, kot »zadovoljivo«. Dodajata, da ocena ne 

pomeni, da je sodelovanje slabo, ampak da je še veliko možnosti za izboljšanje. 

4.1 Sodelovanje VIZ z NVO, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini 

NVO predstavljajo pomemben člen pri izvajanju preventive nasilja v družini, ki se pogosto 

izvaja tudi v šolah. Prav tako organizirajo izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev 

(Hrovat, 2015) in sodelujejo z organi in organizacijami, med katere sodi tudi VIZ, pri obravnavi 

posameznih primerov žrtev in povzročiteljev nasilja (ZPND, 10. člen).  

Društvo za nenasilno komunikacijo zavest o problematiki nasilja dviguje tudi s preventivnimi 

programi, ki se izvajajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Najpogosteje predavajo o nasilju, 

nenasilni komunikaciji in reševanju konfliktov. Predavanja so namenjena tako VIZ kot tudi 

vsem ostalim organizacijam in institucijam, ki delajo z otroki in mladimi. Izvajajo preventivne 

delavnice namenjene učenkam in učencem osnovnih šol, dijakom in dijakinjam srednjih šol in 

ostalim zainteresiranim skupinam, kjer informirajo o nasilju, seznanijo z nenasilnimi načini 

komunikacije in pokažejo, zakaj nenasilje deluje. Obenem pa nudijo tudi interventne delavnice 

za mlade, ko šole zaznajo, da je v razredu nasilje postalo normalen način reševanja konfliktov. 

Tovrstne delavnice izvajajo tudi za zaposlene namenom lažjega soočanja s situacijo. DNK je 

pred uvedbo varčevalnih ukrepov države v šolah letno delal z med 8 in 10 tisoč otroki, s katerimi 

so obravnavali teme nasilja, nenasilne komunikacije, reševanja konfliktov, samopodobe, 

diskriminacije in spolne identitete (Društvo za nenasilno komunikacijo, b.d.). Društvo je v letih 

2015–2016 sodelovalo tudi pri razvijanju in izvajanju programa sistemskega pristopa k 

medvrstniškemu nasilju (Muršič, Klemenčič, Zabukovec Kerin, Filipčič, Karajić, Bertok, 

2016), saj zaznavajo, da samo delavnice, njihovi uspešnosti navkljub, niso dovolj za uspešno 

preprečevanje nasilja v družbi, ampak je potrebno kontinuirano delovanje in celostni pristop v 

obliki preventivnih delavnic za učence in učenke OŠ ter SŠ, predavanj za strokovne delavce 

VIZ in starše, zato je tu nujno koordinirano delo različnih organizacij in institucij. Poleg tega 

poudarjajo, da je pri vrstniškem nasilju potrebno upoštevati socialni kontekst, vpetost šole v 

lokalno skupnost in pri preventivi zajeti tudi širše družbeno okolje, saj se otroci učijo vedenja 

v družinah ter širšem družbenem okolju (Horvat, 2017). 

Zavod Emma poleg nudenja psihosocialne strokovne pomoči žrtvam izvaja tudi preventivne 

projekte. Med drugim je v letih 2015–2016 sodeloval v mednarodnem projektu SAVE, katerega 

cilj izboljšati kakovost sistemov preprečevanja in odkrivanja primerov nasilja nad otroki v 

Evropi in omejevanje kratkoročnih in dolgoročnih posledic nasilja za žrtve (Projekt Save, b.d.). 

Udeleženci iz Slovenije, Nemčije, Romunije, Španije, Italije in Grčije so si prizadevali ustvariti 
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inovativni model intervencije, ki je temeljil na dobrih praksah. Zavod Emma je tako v okviru 

projekta usposobil prostovoljke za izvajanje delavnic po OŠ in SŠ z naslovom »Glas proti 

nasilju«. Delavnice, sestavljene iz štirih srečanj, ki so bile za šole brezplačne, so izvedli na več 

posavskih šolah. Vključitev otrok v tovrstne izobraževalne aktivnosti prepoznavajo kot 

pomemben korak v smeri bolj strpne in vključujoče družbe, v kateri nasilno vedenje 

prepoznamo že v začetni fazi ter ga s skupnimi močmi zaustavimo (Jazbinšek, 2016, v 

Stanković, 2016). 

Tudi Društvo SOS telefon v okviru preventivnega delovanja izobražuje, ozavešča in informira 

strokovno ter splošno javnost o problematiki nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki; 

organizira in izvaja predavanja, seminarje, delavnice, okrogle mize, konference, posvete na 

temo nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki, ki so med drugim namenjene tudi strokovnim 

delavcem šol. Sodelovanje s šolami je mogoče tudi kot intervencija društva v primeru, da po 

prijavljenem nasilju, šola kot prijaviteljica ni zadovoljna z obravnavo primera (Društvo SOS 

telefon, b.d.). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Področju prepoznavanja in obravnavanja nasilja v družini je bilo v zadnjem času posvečenih 

veliko raziskav, katerim so sledile tudi spremembe v zakonodaji ter posledično v praksi. Veliko 

pozornosti je bilo namenjene tudi medinstitucionalnemu sodelovanju pri obravnavi nasilja v 

družini, opravljenih je bilo več intenzivnih strokovnih izobraževanj, med katerimi se je 

pokazalo, da »je potrebno ves čas imeti informacije iz prakse o izvajanju zakonodaje, stalna 

izobraževanja in tudi prilagajanja zakonodaje« (Rustja, 2014, str. 235).  

Pomembno vlogo pri preprečevanju in obravnavi nasilja v družini imajo tudi nevladne 

organizacije, ki se ukvarjajo s to problematiko. Zaradi neodvisnosti in kontinuiranega 

strokovnega ukvarjanja s problematiko nasilja lahko s sodelovanjem z drugimi institucijami 

pomembno vplivajo na obravnavo nasilja v družini. Tako bi uporaben prispevek pri obravnavi 

nasilja v družini predstavljalo raziskovanje sodelovanja med šolsko svetovalno službo in 

izbranimi nevladnimi organizacijami. 

Ena od nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini, je Društvo za nenasilno 

komunikacijo. Svetovalke iz društva poročajo, da na področju soočanja VIZ z nasiljem v 

družini, kljub spremembam v zakonodaji in delu, ostajajo siva področja, ki so povezana 

predvsem z različnim dojemanjem nasilja v družini (K. Zabukovec Kerin, osebna komunikacija, 

januar 2016). Na društvu SOS telefon, ki se prav tako ukvarja z nasiljem v družini, poudarjajo, 

da »učinkovit sistem pomoči ne sme dovoljevati lukenj, zaradi katerih se zgodi, da žrtev ne 

prejme celovite zaščite pred nadaljnjim nasiljem, kar jo pahne v prepričanje, da je ostala sama 

in da ji nihče ne more pomagati« (Plaz, 2014, str. 26). V magistrski nalogi me bo tako zanimalo, 

kakšni so načini sodelovanja med nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z nasiljem v 

družini in šolsko svetovalno službo, kje so morebitni mimohodi oziroma neskladja v praksi 

sodelovanja šolske svetovalne službe in nevladnih organizacij ter kakšni so že obstoječi, vendar 

spregledani viri, ki bi lahko med VIZ in nevladnimi organizacijami skreirali še uspešnejše 

sodelovanje. 

2 NAMEN RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Namen magistrskega dela je raziskati, kako poteka sodelovanje med svetovalnimi službami 

osnovnih šol in nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini, kje so morebitni 

mimohodi oziroma neskladja v razmišljanju in delovanju ter kakšne so možnosti za še 

uspešnejše sodelovanje, ki so bile do sedaj spregledane. 

Raziskovalna vprašanja: 

RV1. Kakšne so značilnosti sodelovanja nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z nasiljem v 

družini, in šolske svetovalne službe z vidika nevladnih organizacij ter kakšne z vidika 

šolske svetovalne službe? 

RV2. Kje so morebitna neskladja v razmišljanju in načinu obravnave nasilja v družini šolske 

svetovalne službe in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini?  

RV3. Kakšne so potrebe VIZ in nevladnih organizacij pri medsebojnem sodelovanju ter kje 

vidijo vire, ki bi lahko bili uporabljeni za zmanjšanje morebitnih neskladij v delovanju? 
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RV4. Kje šolska svetovalna služba in nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z nasiljem v 

družini, prepoznajo doprinos medsebojnega sodelovanja pri obravnavi nasilja v družini?  

 

3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Za raziskavi sem uporabila deskriptivno metodo in kvalitativni raziskovalni pristop. 

4 VZOREC 

Način vzorčenja je namenski, saj vzorec raziskave predstavlja 6 strokovnih delavk iz treh 

različnih nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s problemom nasilja v družini. Nevladne 

organizacije, ki delujejo na področju nasilja v družini sem našla na strani Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti, in si preko opisov na njihovih spletnih straneh 

izbrala tri. 

Drugi del vzorca predstavlja 6 šolskih svetovalnih delavk zaposlenih v priložnostno izbranih 

šolah v zahodni in osrednji Sloveniji. 

5 RAZISKOVALNI INSTRUMENT IN POSTOPEK ZBIRANJA 

PODATKOV 

Sodelovanje nevladnih organizacij in šolske svetovale službe v primeru obravnave nasilja v 

družini sem raziskovala z uporabo kvalitativne metodologije. Konec aprila 2016 sem preko 

elektronske pošte kontaktirala tri izbrane nevladne organizacije, ki delujejo na področju nasilja 

v družini in so tako zaradi svojega dela pogosto v kontaktu s šolskimi svetovalnimi službami. 

Vse tri organizacije so k sodelovanju privolile, tako sem lahko 20. 5. 2016 opravila fokusni 

intervju s 6 strokovnimi delavkami – po dve iz posamezne nevladne organizacije. Fokusni 

intervju je trajal 1 uro in 14 minut, potekal pa je v prostorih Društva za nenasilno komunikacijo 

na Linhartovi cesti 13 v Ljubljani. V uvodu fokusnega intervjuja sem sodelujočim predstavila 

svoja raziskovalna vprašanja in nato ob teh tematikah vodila pogovor. 

Na podlagi izsledkov fokusnega intervjuja sem pripravila polstrukturirani intervju z vprašanji, 

ki so zavzemala osrednjo temo pogovora s šolskimi svetovalnimi delavkami. Osnovna 

vprašanja o delovanju ŠSS v primeru soočanja z nasiljem v družini, značilnosti sodelovanja 

šolske svetovalne službe z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini, 

težav in potreb ŠSS ob soočanju z nasiljem v družini, podpore pri soočanju z nasiljem v družini 

s strani nevladnih organizacij ter doprinosa sodelovanja z nevladnimi organizacijami, sem 

preko fokusnega intervjuja nadgradila z vprašanji o zaznavanju in prijavljanju posameznih vrst 

nasilja, zanemarjanju, delu s starši in z otrokom ter preprečevanju stikov otrok s povzročiteljem. 

Osnovne teme sem ob odgovorih vprašanih razširjala s podvprašanji ter tako pridobila bolj 

poglobljen pogled v posamezno tematiko. Pri intervjujih s šolami, ki se nahajajo v zahodnem 

delu Slovenije, sem ugotovila, da intervjuvanke težko odgovarjajo na vprašanja o sodelovanju 

z nevladnimi organizacijami, saj nevladnih organizacij s področja nasilja v družini ne poznajo 

in z njimi ne sodelujejo, zato sem intervju prilagodila in več časa posvetila sami obravnavi 

nasilja v družini.  
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Po seznamu slovenskih osnovnih šol sem priložnostno izbirala šole iz severne Primorske in 

osrednje Slovenije. Poklicala sem v 18 svetovalnih služb in od teh pridobila 5 potrditev 

sodelovanja v intervjuju11, od tega tri iz severne Primorske in 2 iz osrednje Slovenije, ter se z 

njimi dogovorila za datum intervjuja. Na S Primorskem sem s ŠSS A intervju izvedla 5. 7. 2016, 

trajal je 40 minut; intervju s ŠSS B 13. 7. 2016, trajal je 58 minut ter intervju s ŠSS C 8. 7. 

2016, ki je trajal 43 minut. V osrednji Sloveniji sem 6. 7. 2016 izvedla intervju s ŠSS E, ki je 

trajal 46 minut, ter 14. 7. 2016 s ŠSS F, ki je trajal 45 minut. 10. 1. 2017 sem izvedla še en 

intervju s ŠSS D iz osrednje Slovenije, ki je trajal 40 minut. Vsi intervjuji so potekali v pisarnah 

šolske svetovalne službe. 

V intervjujih so se med pogovorom o obravnavi nasilja odprle nove tematike, ki v fokusnem 

intervjuju niso bile omenjene, zato sem z nevladnimi organizacijami naredila še tri posamezne 

intervjuje, v katerih sem predstavila rezultate intervjujev s šolsko svetovalno službo in pridobila 

komentarje nevladnih organizacij na dobljene rezultate. 30. 1. 2017 sem tako opravila 61 minut 

dolg intervju s strokovno delavko Društva za nenasilno komunikacijo, 16. 3. 2017 pa 65 minut 

dolg intervju s strokovno delavko Društva SOS telefon in 41 minut dolg intervju z dvema 

strokovnima delavkama Zavoda Emma. Intervjuji so potekali v prostorih nevladnih organizacij. 

Vse intervjuje sem snemala z mobilnim telefonom in jih dobesedno prepisala.  

6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, pridobljene s fokusnim intervjujem, sem grupirala in s tem pridobila teme, ki so bile 

po mnenju strokovnjakinj nevladnih organizacij pomembne za raziskavo. Z dobljenimi temami 

sem dopolnila vprašanja intervjuja, katerih transkripte sem odprto kodirala. Prepisane intervjuje 

sem uredila s smiselno postavljenimi ločili ter zabrisanimi imeni krajev za večjo anonimnost, 

besedilo večkrat prebrala, podčrtala pomembne dele, nato sem formirala kode prvega reda, 

povezane pojme zbrala v kategorije višjih redov, osno kodirala in uredila kategorije. Rezultate 

intervjujev, pri katerih sem potrebovala povratno informacijo s strani nevladnih organizacij, 

sem uredila in preko le-teh vodila ponovne pogovore z nevladnimi organizacijami. Pogovore 

sem kodirala in nato rezultate intervjujev nevladnih organizacij ter fokusne skupine primerjala 

z rezultati šolske svetovalne službe in oblikovala tabele, v katerih sem zapisala kategorije ter 

opisane kode drugega reda intervjujev s svetovalnim delavkami osnovnih šol ter strokovnimi 

delavkami nevladnih organizacij.  

Primer kodiranja je priložen v prilogi. 

  

                                                 
11 Preostale šole so sodelovanje v intervjuju zavrnile zaradi pomanjkanja časa, oziroma so razložile, da mi zaradi 

neobstoja sodelovanja z NVO nimajo česa povedati, zato naj si izberem katero drugo šolo. 
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7 PRIKAZ REZULTATOV IN INTERPRETACIJA 

Seznam kratic:  

ŠSS – šolska svetovalna služba 

NVO – nevladna organizacija 

MT – multidisciplinarni tim 

VH – varna hiša 

NVD – nasilje v družini 

7.1  Značilnosti sodelovanja NVO, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini, in ŠSS z 

vidika NVO in ŠSS 

Obstoj sodelovanja med ŠSS in NVO 

KATEGORIJA ŠSS NVO 

Obstoj 

sodelovanja med 

ŠSS in NVO 

-sodelovanje: 

*ne (A, B, C) 

*občasno z lokalnimi NVO (B, 

C) 

*občasno z NVO (D, E, F) 

*z vladnimi organizacijami (vse) 

-sodelovanje: 

*da (vse) 

*z veliko šolami (fokusni) 

*z dvema šolama (NVO2) 

*pogosteje Ljubljanske šole 

*skoraj vse šole (NVO3) 

Vzroki za 

(ne)obstoj 

sodelovanja 

-nepoznavanje NVO (A, B, C) 

-osebno poznavanje delavcev 

NVO (D, E) 

-nepoznavanje vloge NVO (F) 

-nezanimanje za NVO 

-nepoznavanje NVO v ruralnih 

področjih 

-S Primorska nepokrita z NVO (3x) 

-šole bi morale poznati NVO  

 

Odgovori NVO in ŠSS o obstoju medsebojnega sodelovanja so glede na izsledke fokusnega 

intervjuja nekoliko nasprotujoči, kar pa je kasneje razloženo v individualnih intervjuji z NVO. 

Na fokusnem intervjuju so se odgovori nagibali v smer pogostega sodelovanja z veliko šolami 

(»Mislim, da skoraj ni šole, s katero ne bi sodelovali.« –NVO3). Vse NVO so sicer največ 

sodelovanja zaznavale v osrednji regiji, kjer so tudi locirane, vendar niso omenjale sivih 

območij sodelovanja (»Gotovo je kakšno področje, ne moremo pa reči katero.« –NVO3; »Tega 

ne vemo.« –NVO2). Obenem pa so omenjale tudi možnost večjega nepoznavanja NVO in 

posledično tudi nesprejemanja sodelovanja v ruralnem okolju. Na individualnih intervjujih so 

ob predstavitvi rezultatov vse tri NVO povedale, da je severna Primorska zelo nepokrito 

področje glede NVO, ki se ukvarjajo s preprečevanjem nasilja v družini ter dodatno opisale, kje 

je sodelovanje bolj pogosto. S povezanostjo nepokritosti terena in posledično večjo 

neprepoznavnostjo nevladnih organizacij se strinjajo vse tri nevladne organizacije ter tako 

obstoj trenutnega sodelovanja s šolami po Sloveniji nekoliko omejujejo. VH12 NVO2 največ 

                                                 
12 NVO2 VH označuje Varno hišo Društva NVO2. 
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sodeluje z dvema šolama, ki ustrezata pogojem oddaljenosti od varne hiše. Podobno tudi NVO1 

sodeluje največ s šolami, v katerih se izobražujejo otroci, katerih mama se udeležuje njihovih 

programov varne hiše ali svetovanja. NVO3 sodeluje s šolami po celi Sloveniji, največ pa v 

Ljubljani in v regiji, kjer imajo drugo enoto. Skozi intervjuje je NVO3 poročala o največ 

negativnih izkušnjah pri sodelovanju s šolami, kar se lahko povezuje z večjim obsegom šol, s 

katerimi sodelujejo. 

Rezultati intervjujev kažejo, da nobena izmed šestih izbranih šol nima vzpostavljenega stalnega 

sodelovanja z NVO. Predvsem odstopajo odgovori severnoprimorskih šol, ki kažejo na to, da 

sodelovanja z izbranimi NVO ni, kar same povezujejo z neprisotnostjo nevladnih organizacij v 

bližnji okolici šole. Nesodelovanje je tesno povezano tudi z nepoznavanjem šol posameznih 

NVO in njihove vloge pri obravnavi nasilja v družini, kar pogojuje neobstoj NVO v okolici pa 

tudi nezanimanje na delo NVO. Šola B tako niti ne ve, kaj obstaja, saj ji sodelovanje s CSD 

zadostuje (»Zaenkrat nam sodelovanje s CSD kar zadostuje. Za kaj drugega pa niti ne vemo, 

da bi bilo.«), A pa smisla v sodelovanju z NVO ne vidi (»Ma ne, ne, z nevladnimi drugače ne 

sodelujemo. Pa tudi ne vem, kakšen smisel bi imelo v tem primeru. Otrok je v družini in če se 

izvaja nasilje nad njim, če niti uradne institucije nič ne morejo. Potem kaj bodo pa nevladne 

ne, tako.« –A), kasneje sicer doda, da bi se nanje morda obračali, če bi jih poznali. Osebno 

poznavanje zaposlenih se je izkazalo kot pomemben faktor lažjega sodelovanja oziroma lažjega 

obračanja ŠSS na NVO. S poznavanjem sodelovanje pogojuje ŠSS C, ki sicer sedaj sodelovanja 

nima, in ŠSS D ter E, ki osebno poznata nekaj zaposlenih v NVO, se z njimi srečujeta na 

multidisciplinarnih timih, zato jima je sodelovanje lažje.  

ŠSS F od osrednjeslovenskih šol omenja najmanj sodelovanja z NVO, ob tem, da sicer NVO 

pozna, vendar ni popolnoma prepričana, kakšna je njihova vloga pri obravnavi nasilja v družini 

(»Prisoten je vsaj implicitno občutek 'ok, mi moramo iti po uradni poti, mi moramo uradnim 

ustanovam prijavit, zej kaj pa že dela neko društvo, ne vemo'«). Tu pomembno vlogo 

predstavlja kratka delovna doba ŠSS F, ki lahko pogojuje nepopolno sliko zgodovine 

sodelovanja šole z NVO, vendar vseeno predstavlja sodelovanje v zadnjih letih ter poznanost 

NVO v osrednji Sloveniji. Menjavanje strokovnih delavcev kot faktor nepoznavanja NVO 

prepoznava tudi NVO3, vendar poudarja veliko dostopnost informacij, ki ne opravičuje 

nepoznavanja. Temu dodaja potrebno poznavanje Zakona o preprečevanju nasilja v družini, v 

katerem je opisana tudi vloga NVO. Nevladne so si edine, da bi šole morale poznati nevladne 

organizacije in njihovo vlogo pri obravnavi nasilja obenem pa kot vzrok za nepoznavanje 

dodajajo nepokritost nekaterih področij v Sloveniji z nevladnimi organizacijami, kar 

nepoznavanje deloma opravičuje. 

Rezultati fokusnega intervjuja in rezultati intervjujev s ŠSS o obstoju sodelovanja med VIZ in 

NVO se tako kar precej razlikujejo, rezultati naknadnih intervjujev z nevladnimi organizacijami 

pa to stanje razlagajo z nepokritostjo področja intervjuvanih šol. Na tem mestu lahko še enkrat 

omenim, da ZPND predvideva usklajeno, načrtno in sistematično delo vseh vladnih in 

nevladnih institucij. Obstoj sodelovanja je povezan z obstojem poznavanja NVO ter osebnega 

stika s strokovnimi delavci NVO (podrobneje predstavljeno v poglavju o potrebah pri 

sodelovanju), sodelovanje tako pogojuje poznavanje in obratno – poznavanje pogojuje 

sodelovanje, oziroma obračanje na NVO. Za obstoj sodelovanja mora ali šola ali NVO narediti 
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prvi korak, ŠSS ob tem apelira naj NVO ponudijo delavnice, bolj agresivno predstavitev, NVO 

pa si želi, da bi šole pokazale potrebo po sodelovanju, zanimanje za sodelovanje, saj same 

sodelovanja ne morejo ponujati vsaki šoli, poleg tega so njihove izkušnje glede odzivanja šol 

na vabila na posvete zelo različna (podrobneje predstavljeno v poglavju o potrebah pri 

sodelovanju). Predvsem NVO3 omenja, da na zadnjem posvetu v zahodni regiji ni bilo 

predstavnikov šol, v vzhodni regiji pa je njihovo ponudbo brezplačnih delavnic sprejelo zelo 

malo šol. NVO1 kot primer dobre prakse pravi, da delajo na tem, da se ob začetem sodelovanju 

le-to povečuje (»Se pa pokriva ta del, da ko enkrat šola začne sodelovat, potem veliko več 

sodeluje z nami, tudi samoiniciativno.« –NVO1). 

Načini sedanjega sodelovanja med NVO in ŠSS 

NVO sodelujejo s širokim spektrom šol, zato naštevajo več načinov sodelovanja, šole nekoliko 

manj, kar je povezano s tem da so šole D, E, F le tri izmed vseh šol, s katerimi NVO občasno 

ali pogosto sodelujejo. Šole A, B in C z NVO ne sodelujejo, zato načinov njihovega sodelovanja 

z NVO ni.  

KATEGORIJA ŠSS NVO 

Ni sodelovanja -ni sodelovanja z NVO (A, B, 

C) 

 

Obračanje na NVO -obračanje na NVO po telefonu 

(E) 

-ni obračanja na NVO (A, B, C, 

F) 

-vedenje, da se lahko obrne na 

NVO (D) 

-slaba izkušnja (B) 

-pomen osebnega stika (A, C, 

D, E) 

-kurativne delavnice (B, E) 

-obvezno sodelovanje z 

vladnimi organizacijami 

-klici učiteljev ali ŠSS zaradi 

nezadovoljstva z obravnavo 

NVO 

-obračanje na NVO v primeru 

zaznave stiske otroka 

-ŠSS pokliče, ko je škoda že 

narejena 

-kurativne delavnice 

-odzivanje na povabila šol  

-080 telefon 

Izobraževanja -doprinos izobraževanj 

-želja po skupnem 

izobraževanju CSD in NVO (F) 

-v izobraževanja v preteklosti 

(D) 

-posveti (E) 

-usposabljanja po Sloveniji 

-šole vabljene na posvete 

-izobraževanja na željo VIZ 

-pozitivni odzivi VIZ 

-negativni odzivi VIZ 

NVO preventiva -NVO kot preventiva (B, C, D, 

E, F) 

-pripisovanje pomena 

preventivi (C) 

-težava financ (B) 

-večji odziv šol pri delavnicah 

v okviru evropskega projekta 

-preventivne delavnice za 

otroke, starše 

-odzivanje na povabila šol 

-krajše preventivne delavnice 

-daljše preventivne delavnice 
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Multidisciplinarni timi -multidisciplinarni timi (D, E, 

F) 

-NVO kot predstavniki varnih 

hiš, programov TSV 

-NVO vključene na 

sekundarnem nivoju (F) 

 

-multidisciplinarni timi 

povsod po Sloveniji 

-spodbujanje ustanavljanja 

multidisciplinarnih timov 

-intervencija NVO na prošnjo 

šole 

Sodelovanje s ŠSS pri 

konkretnem primeru 

obravnave NVD 

 -sodelovanje s ŠSS pri 

konkretnem primeru 

obravnave NVD 

-sodelovanje v primeru, da je 

otrok skupaj z materjo v VH 

Sodelovanje pri 

organizaciji druženj 

otrok s prostovoljci 

 

 -druženja prostovoljcev z 

NVO (NVO1) 

-različne izkušnje pri odzivih 

(NVO1) 

 

Obračanje na NVO 

NVO navajajo, da se sodelovanje med NVO in VIZ lahko prične tudi s klicem šole, ko zazna 

stisko otroka in bi potrebovala sodelovanje NVO ali zaznava neko problematiko in si želi 

intervencijo NVO ali ne opaža premikov v obravnavi otroka, zato potrebuje posredovanje NVO 

v postopku oziroma potrebuje oporo, nasvet pri določenem primeru. Šole omenjajo samo 

slednje (»Ker je fajn imet nekoga, ker včasih tudi ne veš, kako neko stvar naredit in je fajn imeti 

nekoga, imeti nekega sogovornika, za neke stvari. Kaj bi bilo najbolj pametno, kako ravnati. 

Ker niso vsi primeri enaki. Vsak primer je primer zase in ne moreš vedno delat po istem klišeju.« 

–E). NVO to potrjujejo ter ob tem poudarjajo, da nikoli ne dajejo informacij po telefonu, saj s 

tem varujejo žrtev nasilja. Občasno prejemajo tudi klice učiteljev, ki niso zadovoljni z 

delovanjem ŠSS pri obravnavi nasilja in dajejo pobude, da NVO pomaga s konzultacijo, 

izobraževanjem ali pa kliče ŠSS, in bi rada ukrepala, vendar nima podpore v šoli. NVO3 dodaja, 

da so to navadno tiste strokovne delavke, ki so že bile na kakšnem izobraževanju NVO in so o 

NVD bolj ozaveščene. Kot predpogoj za obračanje na NVO se je pokazalo poznavanje 

posamezne NVO in njihove vloge pri obravnavi nasilja v družini, kar pri primorskih šolah ni 

zagotovljeno, zato tam obračanja na NVO ni. Ker je obravnava nasilja v družini izredno 

občutljivo področje, sodelovanje z NVO pa v primeru obravnave nasilja, za razliko sodelovanja 

s CSD, ni obvezno, je tu zelo pomembna tudi komponenta osebnega poznavanja in s tem 

zaupanja NVO. ŠSS F tako, kljub lociranosti v osrednji Sloveniji, z NVO nima osebnega stika, 

ni seznanjena z vlogo NVO, zato se nanje ne obrača. Meni, da se NVO v proces obravnave 

vključujejo, ko jih povabijo vladne organizacije, saj je njihova vloga podporna. Ob tem lahko 

dodam, da je ŠSS F omenja dobro povezanost s CSD13, kar lahko zmanjšuje potrebo po 

obračanju na NVO. NVO odgovarjajo, da sodelovanje lahko vzpostavi kdorkoli. 

                                                 
13 Povezanost podrobneje opisana v poglavju Multidisciplinarna povezanost. 
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ŠSS E, ki ima z NVO malo več stikov, posledično ve, kaj lahko od NVO pričakuje in jim tudi 

bolj zaupa, se je na NVO obrnila tudi v primeru medvrstniškega nasilja. Tako je NVO na šoli 

izvajala cikel kurativnih delavnic. Podobno je povedala tudi ŠSS B, ki ima tako izkušnjo 

sodelovanja z lokalno NVO, pri kateri pozna strokovne delavce. Ob tem omenja le eno izkušnjo, 

pri kateri se je obrnila na NVO14 specializirano za NVD, pri kateri pa ni dobila želenega 

odgovora. Situacijo je kasneje rešila s pomočjo CSD-ja, na NVO-je iz osrednje Slovenije pa se 

ni več obračala, kar je mogoče ravno posledica te izkušnje ter tako ne pridobitve zaupanja (»Jaz 

sem se enkrat obračala na eno nevladno, ne vem, katera je že bila, prav za spolno nasilje, pa 

nisem dobila nobenih odgovorov, ker sem želela zelo hitro, da reagiraš hitro in pomoč in 

tako.«).  

Vse NVO potrjujejo možnost urgiranja s kurativno delavnico na željo šole ob zaznavi problema, 

ob tem pa poudarja, da se šole obrne nanje, ko je škoda že narejena in je takrat že skoraj 

prepozno. NVO3 hkrati problematizira vedno manjše tovrstno obračanje na NVO, saj opažajo, 

da šole nasilje zanikajo ter med seboj tekmujejo, kje je manj nasilja, zato tudi ne kličejo NVO. 

Dodajajo tudi, da ena delavnica NVO ne more rešiti situacije, zato bi bilo potrebno tudi delo 

drugih strokovnih delavcev na tem področju. Horvat (2017) pravi, da so delavnice v primerih, 

ko se v določene razredu že pojavijo težave z nasiljem, primerne kot sestavni del koordinirane 

intervencije in lahko služijo kot dober prostor za razbremenitev vseh, ki so zaradi nasilja 

prizadeti. Poleg njih je potrebno načrtovati tudi druge dejavnosti in ukrep, s katerimi se bo 

nasilje zaustavilo, ob tem je potrebno tudi sodelovanje staršev. Zavračanje sodelovanja s strani 

staršev pri obravnavi vrstniškega nasilja je lahko znak, da je otrok v družini posredna ali 

neposredna žrtev nasilja ali zanemarjanja, o čemer obvestijo CSD. Na željo šole se NVO lahko 

vključi tudi v nadaljnje reševanje situacije. 

Vse NVO zagotavljajo, da se šole lahko kadarkoli obrnejo nanje, saj so s svojimi izkušnjami in 

posredovanjem že večkrat pripomogli k uspešnejši obravnavi. NVO2 in NVO3 imata ob drugih 

kontaktih tudi brezplačno 080 telefonsko številko, na katero se lahko, poleg žrtev, obrnejo tudi 

strokovni delavci. Izražajo tudi potrebo po tem, da se šole obračajo na njih in ne le čakajo na 

to, da bo NVO sama vzpostavila sodelovanja, saj brez njihovega vložka težko pridejo do 

informacij, da določena šola potrebuje sodelovanje NVO. Prav tako izražajo potrebo, da bi šole 

poklicale prej, saj je velikokrat takrat, ko pokličejo, že zelo pozno15.  

Sodelovanje s ŠSS pri konkretnem primeru obravnave NVD 

Za začetek sodelovanja pri določenem primeru ni nujno le obračanje ŠSS na NVO, saj 

sodelovanje preko telefona lahko začne tudi NVO, ko zazna nasilje nad otrokom in tako z 

vzpostavitvijo stika z drugimi institucijami ustvarja varen teren za otroka. Tako pokličejo tudi 

ŠSS šole, v kateri se izobražuje otrok in skupaj z njimi delujejo v korist otroka. Prav tako je 

sodelovanje pogostejše v primerih, ko je otrok v varni hiši ali pa je vključen v njihove druge 

programe in NVO s sodelovanjem s ŠSS ustvarja najboljše pogoje za otroka. Šoli tako nudijo 

informacije in podporo (»Se slišimo na začetku sploh večkrat. Če oni kaj zaznajo, pokličejo. Če 

recimo otroku pade šolski uspeh, če šprica, ugovarja.« –NVO2; »Mi največ sodelujemo s šolami 

                                                 
14 NVO ni ena izmed sodelujočih NVO v pričujočem delu. 
15 Potreba podrobneje razložena v poglavju Vzpostavitev kontakta. 
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pri kakšnih konkretnih primerih, ki jih imamo z našimi uporabnicami, zej ali so v varni hiši ali 

hodijo na svetovanja, pa so otroci vključeni.« –NVO1). 

Možnost tovrstnega sodelovanja je ponovno povezana z lokacijo, saj je povezana s programi 

NVO, ki so locirani v Ljubljani. Dve izmed teh izbranih NVO s šolami največ sodelujeta ravno 

v primerih, ko je otrok nameščen v varni hiši, na S Primorskem pa izbrane NVO nimajo varnih 

hiš, zato lahko manjše sodelovanje in poznavanje NVO s strani ŠSS pripišemo tudi temu. 

Obračanje NVO na ŠSS v primerih, ko otrok vzpostavi stik z NVO preko anonimnega telefona, 

pa ni odvisno od lokacije, zato obstaja možnost tovrstnega sodelovanja tudi s 

severnoprimorskimi šolami, kar pa se ponovno povezuje s prepoznavanjem vloge NVO. 

Izobraževanja 

Spoznavanje med NVO in ŠSS lahko poteka, brez vpletanja določenega primera, preko 

preventive na izobraževanjih, usposabljanjih, preventivnih delavnicah, posvetih, ki jih 

omenjajo tako NVO kot šole. Predstavniki vseh šol so se po sprejetju ZPND in Pravilnika VIZ 

o obravnavi NVD morali udeležiti vseslovenskega izobraževanja strokovnih delavcev VIZ o 

nasilju v družini, pri čemer so sodelovale tudi NVO, zato bi bilo spoznavanje med ŠSS in NVO 

po Sloveniji mogoče že preko teh izobraževanj. Tako poglabljanje sodelovanja NVO3 zaznava 

z zdravstvenimi delavci po izobraževanju POND, saj sedaj prejemajo več klicev, vprašanj, 

napotitev žrtev na NVO s strani zdravstvenih delavcev, obenem pa ugotavlja, da do tega po 

vseslovenskem izobraževanju strokovnih delavcev VIZ ni prišlo (»Jaz to podobno vidim kot 

zdravstvo. Njih tudi to nič ni zanimalo. Sedaj ko so imeli ta izobraževanja POND. Skor 3000 

zdravstvenih delavk in delavcev je šlo skozi to in mi sedaj dobimo ogromno klicev zdravnic 

sester, kaj sedaj v tem primeru, kaj predlagate, tako se začne.« G: »Pa saj na šolah ste tudi 

imeli izobraževanja, pa se tam ni tako obrnilo?« NVO3: »Ne.«). NVO3 zaznavajo odklonilen 

odnos nekaterih šol do izobraževanj, pri intervjuvanih šolah pa je zaznati ravno obratno, vse 

šole so izobraževanja, posvete, delavnice videle kot dobrodošel doprinos k izpopolnjevanju 

znanja na tako občutljivem področju, ter nekatere dodajale, da bi bilo potrebno več 

izobraževanj. ŠSS D obžaluje, da zaradi varčevanja v šolstvu izobraževanj za strokovne delavce 

šol, ki so jih izvajale tudi NVO, ni več, saj so imeli tam možnosti pridobitve novih znanj pa tudi 

osebnih stikov, ki so pomembni za večje zaupanje NVO in s tem lažje sodelovanje, kar smo 

omenili v prejšnjem poglavju. Šole B, C in F kot primer dobre prakse omenjajo posvet z 

vladnimi organizacijami, na katerem so skupaj s šolami odpirali vprašanja, ki se vežejo tudi na 

obravnavo nasilja v družini. ŠSS C dodaja možnost delavnic NVO za strokovne delavce šol, 

ŠSS F pa skupen posvet z vladnimi in nevladnimi organizacijami, kar nakazuje na željo po 

dodatnem izobraževanju vseh ŠSS z izjemo A, ki tega direktno ne omenja. 

NVO na te v intervjujih izražene potrebe odgovarjajo s svojimi zelo različnimi izkušnjami glede 

obiskanosti in sodelovanja na njihovih posvetih ter izobraževanjih za strokovne delavce šol. 

NVO2 tako navaja primer neprimernega vedenja na izobraževanju (»Sem imela izobraževanje 

za učitelje, kjer sta se dve smejali, ena je spala.«), NVO3 popolno neudeležbo s strani 

predstavnikov VIZ na njihovem posvetu, NVO1 pa na drugi strani predstavlja primer, ko se je 

posveta o nasilju nad otroki namenjenega tudi strokovnim delavcem šol udeležilo kar 250 ljudi 

(»Zej ta posvet, ko smo ga imeli in je bilo 250 ljudi, je bil tudi za šole. Ker smo prav štartali na 
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šole, ker gre za nasilje nad otroki.«). NVO3 odgovarja, da možnosti za izobraževanja so, vendar 

morajo tudi strokovni delavci VIZ pregledati obstoječe možnosti ter tudi dati pobudo za nove 

(podrobneje predstavljeno v potrebah pri sodelovanju). 

Tako je iz intervjujev s ŠSS opazno zanimanje za izobraževanja in posvete ter želja po več 

možnostih, kar potrjuje tudi izkušnja velike udeležbe na posvetu NVO1. Iz intervjujev NVO2 

in 3 pa se nasprotno kaže slaba odzivnost šol na ponujena izobraževanja, kar je mogoče 

povezano tudi s tem, da ŠSS B, C in F govorijo o doprinosu izobraževanju na splošno 

(največkrat s strani CSD, s katerimi so bolj v stiku, jim bolj zaupajo in vedo, da z njimi morajo 

sodelovati), saj nimajo izkušenj izobraževanj NVO, kar lahko povežem z mnenjem ŠSS D, da 

bi se NVO morale znati bolj agresivno predstaviti oziroma v tem primeru bolj promovirati 

njihova izobraževanja.  

NVO preventiva 

Večina ŠSS ob omembi sodelovanja z NVO omenja preventivne delavnice ter izobraževanja, 

posvete. Tu vidijo vlogo NVO tudi primorske šole, ki sicer ob tem ne omenjajo izbranih NVO, 

ampak lokalne, s katerimi so bolj v stiku. Vzrok za različno posvečanje preventivi je predvsem 

v prepoznavanju pomembnost preventive na tem področju, kar direktno pojasni ŠSS C, ki pravi, 

da je »odvisno koliko se šoli zdi pomembno; enim šolam se zdi bolj pomembno, več vlagajo v 

to, drugim manj«. ŠSS B kot vzrok za to, da se ne poslužujejo delavnic s strani drugje lociranih 

NVO, navaja finance, saj so po njenih izkušnjah delavnice s strani NVO plačljive. Tudi 

razporeditev financ lahko povežem s prepoznavanjem pomembnosti preventive na področju 

nasilja v družini in tudi naravnanostjo do sodelovanja z NVO, saj NVO3 omenja svoje izkušnje, 

da se šole niso odzvale povabilu na ponujene preventivne delavnice ali izobraževanja kljub 

temu, da so bila le-ta popolnoma brezplačna (»Smo izvajali projekt, v okviru katerega smo 

poslali vabilo za delavnice na ne vem, 30 šol. Od tega sta se dve šoli odzvali in je bilo 

popolnoma zastonj, tudi potni stroški so bili kriti v okviru projekta. Ne zanima jih. To je 

problem.). Dodaja, da se šole bolj odzivajo v primeru, da se delavnice izvajajo v okviru 

evropskega projekta. Tu lahko ponovno povežem nezaupanje v NVO in nepoznavanje NVO, 

saj »evropski projekt« daje izobraževanju večjo težo, kot le običajna ponudba delavnice s strani 

NVO. Podobno izkušnjo opisuje tudi NVO2, ki pravi, da je brezplačno delavnico za otroke 

sprejela le ena od petih šol, s katero sedaj zelo dobro sodeluje in opaža tudi spremembe v zavesti 

glede nasilja ter tako predstavlja primer dobre prakse. NVO2 se odziva tudi na povabila šol za 

delavnice, predstavitve, ki jih, z izjemo potnih stroškov, opravlja brezplačno, saj je del 

njihovega programa tudi delo na ozaveščenosti (»Se pa zgodi, da komot kdorkoli na društvo 

pokliče, pove… Vem, da je bila šola s štajerskega konca, kjer so imele dneve boja proti nasilju 

v družini v novembru in so imeli vsak dan neke dejavnosti, pa sem šla tja. Pač del programa je 

tudi to, da delamo na ozaveščenosti in če je nekje interes, bomo seveda šle izvest neko manjšo 

delavnico, brezplačno… Če smo na voljo, če ne gre, pač ne gre.« –NVO2).  

T. Horvat (2017) poudarja pomen sodelovanja med NVO in strokovnimi delavci šole tudi za 

učinkovito izvedbo preventivnih delavnic zaradi informacij o razredu in razredni dinamiki, ki 

jih strokovni delavci šol lahko posredujejo izvajalcem delavnic ter tako poskrbijo za 

prilagoditev vsebine delavnice in s tem uspešnejšo preventivo. 
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Tudi pri sodelovanju pri izvajanju preventive na šolah se je tako kot pomembno pokazalo 

poznavanje NVO in s tem zaupanje v NVO, ob tem pa tudi prepoznavanje pomembnosti 

preventive s strani kolektiva in vodstva posamezne šole. 

Multidisciplinarni tim 

Vse ŠSS iz osrednje Slovenije omenjajo pogosto prisotnost NVO na multidisciplinarnih timih, 

ŠSS s S Primorske pa nimajo niti ene izkušnje sodelovanja NVO na multidisciplinarnih timih, 

čeprav NVO sporočajo, da se timov udeležujejo po celotni Sloveniji. NVO3 to utemeljuje z 

dejstvom, da mora NVO za vključitev na multidisciplinarni tim dobiti informacije, da se nekaj 

dogaja in da šola ali drug udeleženec ocenjuje, da bi bila potrebna vključitev NVO.  

Vse tri NVO potrjujejo udeležbo na timih povsod po Sloveniji, ko se šola v težkih primerih 

obrne na NVO s prošnjo, naj društvo odreagira (»Damo mi prijavo in da šola prijavo. Šola z 

ene strani pritiska na CSD in na primer NVO3 z druge. Zahtevamo time, odprte karte, kaj je 

CSD naredil, kaj so nevladne, kaj je šola. Kje lahko šoli pomagamo, ker je v njihovem okolju.« 

–NVO3; »Tej težki primeri, ko se tudi šola obrne na telefon in pove, da ne morejo in da naj še 

društvo odreagira« –NVO2). Zanimivo pa nobena izmed ŠSS ni omenila, da bi sama želela 

vključitev NVO na tim, saj je, kot to direktno pove ŠSS F, to delo CSD-ja, ki NVO povabi zato, 

ker so žrtve vključene v program varne hiše ali treninga socialnih veščin za povzročitelje. 

NVO1 in NVO2 to deloma potrjujeta, saj sta na timih pogosto kot predstavnici varnih hiš ali 

različnih programov za povzročitelje in žrtve. Ob vsakem prihodu ženske varno hišo o tem 

obvestita CSD in sta kasneje tudi vključeni v multidisciplinarni tim. NVO3, ki nima varne hiše, 

pa navaja, da si večina CSD-jev ne želi sodelovanja NVO, saj so le-te zelo aktivistične, zato se 

sami v multidisciplinarne time največkrat vključujejo na prošnjo šol, žrtev ali drugih 

udeležencev, ki menijo, da bi NVO lahko pripomogle k uspešnejši obravnavi. Ta možnost 

obračanja na NVO, pa je, kot je bilo že zapisano zgoraj, povezana s poznavanjem NVO in 

njihove vloge.  

Vse tri NVO pogosto tudi zahtevajo multidisciplinarne time, saj vidijo možnost uspešnega 

reševanja nasilja v družini le v skupnem delovanju različnih strokovnjakov, ki se srečujejo z 

žrtvijo ali povzročiteljem nasilja, z istim ciljem.  

Pogostost sodelovanja na multidisciplinarnih timih je tako odvisna od lokacije šole, saj so v 

osrednji Sloveniji NVO večkrat prisotne na timih zaradi vključenosti žrtev v VH v okviru NVO 

in tudi večje pripravljenosti CSD-jev na sodelovanje z NVO. Sodelovanje na MT-jih je mogoče 

tudi na pobudo šole, vendar za to veljajo enaki predpogoji kot za obračanje na NVO. 

Sodelovanje pri organizaciji druženj otrok s prostovoljci 

NVO1 s šolami sodeluje tudi pri organizaciji druženj med otroki, ki so preživeli nasilje in 

prostovoljci. Tu navajajo zelo različne odzive šol, saj nekatere šole sodelovanje hitro sprejmejo, 

druge pa to zavračajo z izgovori, da nimajo prostora. Kot razlog za zavračanje sodelovanja 

navaja strah, ki je sicer večkrat omenjen v naslednjem poglavju o neskladjih v delovanju. 

Opozarja tudi na spremembe pri odzivanju šol na projekt druženj, saj so le-te ob začetku 

projekta same klicale s prošnjo za druženja, sedaj pa mora NVO za otroke uporabnic programov 
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NVO klicati šole. NVO3 to povezuje s tem, da prostovoljci preveč opozarjajo na to, da je 

potrebna posebna pozornost nasilju, na kar pa na več šolah niso pripravljeni. 

Ponovno je potrebno kot pogoj sodelovanja, poleg pripisovanja pomembnosti sodelovanja pri 

tovrstnih aktivnostih in s tem premagovanja strahu pred obravnavo nasilja, omeniti lokacijo šol, 

saj se druženja izvajajo samo v Ljubljani, zato sodelovanje s severnoprimorskimi šolami na tem 

področju ni mogoče. Zanimivo pa tudi nobena izmed osrednjeslovenskih šol ni omenila 

tovrstnega sodelovanja. 

Intervjuji so pokazali veliko možnosti za sodelovanje nevladnih organizacij in vzgojno 

izobraževalnih zavodov, kar je vsekakor dobrodošlo za povečevanje možnosti pozitivnega 

razpleta obravnave nasilja, obenem pa se je pokazalo, da te možnosti sodelovanja ne zajamejo 

vseh predelov Slovenije.  

Medinstitucionalna povezanost 

KATEGORIJA ŠSS NVO 

Medinstitucionalna 

povezanost 

-želja po medinstitucionalni povezanosti 

(A) 

-malo sodelovanja s CSD (A) 

-slabo mnenje o delu CSD (A) 

-povezanost s CSD (B, C, D, E, F) 

-povezanost s policijo (B, C, D, E, F) 

-povezanost z zdravstvom (C, D) 

-želja po večji pretočnosti informacij s CSD 

(C, D, B) 

-sodelovanje z lastno mrežo (C) 

-želja po več sodelovanja z zdravstvom (F) 

-ni sodelovanja z NVO (A, B, C) 

-občasno sodelovanje z NVO (E, F, D) 

-občutek samosti (E) 

-občasno sodelovanje z drugimi NVO 

-sodelovanje z večino 

šol po Sloveniji 

-nepovezanost z 

določenimi ŠSS 

-pri NVD se šola obrne 

na CSD 

-nujen 

multidisciplinaren 

pristop 

-povezanost s CSD 

-ni povezanosti s CSD 

-sodelovanje z drugimi 

organizacijami 

-povezanost lokacije 

NVO in sodelovanja 

-NVO nadzor CSD 

Vse nevladne organizacije poudarjajo, da je pri obravnavi nasilja v družini zelo pomemben 

multidisciplinaren pristop, saj tako vsaka organizacija predstavi svoj vidik in se nato skupaj 

odločijo, kako se bo ukrepalo v posameznem primeru. Vse tri organizacije sodelujejo s centri 

za socialno delo, šolami in drugi organizacijami, ob tem pa je multidisciplinarna povezanost 

odvisna od lokacije, saj je največ sodelovanja tam, kjer imajo NVO svoje enote. Z lokacijo je 

povezana večja in hitrejša možnost sodelovanja, posledično je večje tudi osebno poznavanje 

med posameznimi strokovnimi delavci, poznavanje možnosti dela drug drugega in s tem tudi 

medsebojno zaupanje. NVO2 tako izpostavlja večjo povezanost dvema šolama in dvema 

centroma za socialno delo (»Se mi zdi prednost, da sodeluješ z enim ali pa dvema centroma. 

Da se lahko te stvari res doreče, spregovori, da si upajo.«), podobno tudi sogovornica NVO1 

največjo povezanost s preostalimi organi in organizacijami zaznava v Ljubljani in Kopru, kjer 

imajo enote. Strokovna delavka NVO3 opisuje večje želje ljubljanskih CSD po sodelovanju z 
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NVO in več sodelovanja s posameznimi zdravstvenimi delavci, ki so po izobraževanju POND, 

na katerem je sodeloval tudi NVO3, postali bolj odprti za sodelovanje, kar ponovno nakazuje 

na poznavanje in povečano zaupanje v NVO. Po mnenju NVO je multidisciplinarna povezanost 

povezana tudi z različnim razmišljanjem drugih organizacij o pomenu in delu NVO, ob čemer 

je omenjen občasen predsodek, da so nevladne organizacije tiste, ki drugim organom in 

organizacijam gledajo pod prste (»S centri vse NVO načeloma veliko sodelujemo, res pa je, da 

je bilo včasih res tako, da smo NVO-ji tisti, ki centrom gledamo pod prste pa nas ne marajo.«). 

Isti predsodek omenja tudi strokovna delavka NVO3, ki pravi, da »si noben center ne želi, da 

se NVO vključi, razen nekaterih ljubljanskih«. Predvsem nekateri ljubljanski centri, ki z NVO 

več sodelujejo, jih bolj poznajo, so predsodek očitno predelali in se zato pogosteje povezujejo 

z NVO. S. Murgel (2010) iz Skupnosti centrov z socialno delo NVO vidi kot pomemben akter 

pri preprečevanju nasilja v družini, obenem pa pojasnjuje, da le-te niso vabljene na vsak tim, 

ampak le takrat, ko je njihovo sodelovanje pomembno za zagotavljanje pomoči žrtvi. 

Šole, na drugi strani, so zelo različno povezane z drugimi. Oseba A poudarja, da ima šola zelo 

malo sodelovanja z drugimi, tudi s CSD-jem (»Sodelovanja sploh ni. Ne samo pri obravnavi 

nasilja, tudi ko gre za kaj drugega… S CSD-jem sploh ne sodelujemo, oni pravijo, da ne smejo 

povedati, da ne smejo dajati nobenih podatkov, mi se obračamo, ne samo v primeru nasilja.«), 

šola prav tako ni povezana z nevladnimi organizacijami, policijo ali drugimi organizacijami. D. 

Najrajter (2010) v letu 2010 ugotavlja, da zakonski obvezi medinstitucionalnega sodelovanja 

navkljub, v raziskavi intervjuvani svetovalni delavki nista še bili vabljeni na multidisciplinarni 

tim. Ugotovitve D. Najrajter so glede na takratno kratko uveljavljenost zakona lahko 

razumljive, neobstoj izkušnje udeležbe ŠSS A na medinstitucionalnem timu 9 let po sprejetju 

zakona pa precej preseneča in glede na poudarjanje pomembnosti multidisciplinarnega 

sodelovanja tako v ZPND kot strokovni literaturi in navedbah NVO, kaže na nujnost potrebe 

po izboljšanju sodelovanja med šolo A in drugimi organizacijami. Ker ima ŠSS B z istim 

centrom dobre izkušnje, lahko zaključim, da je osrednji korak za boljše sodelovanje potreben s 

strani ŠSS A, ki pa odgovornost za pomanjkanje sodelovanja prelaga na CSD. Glede na to, da 

si ŠSS A želi večje povezanosti s CSD-jem in večkrat poudari, da bi se z boljšim sodelovanjem 

uredila marsikatera situacija, preseneča dejstvo, da ŠSS ne naredi nikakršnega koraka v smeri 

bolj poglobljenega sodelovanja, ampak je glede na kasneje predstavljene primere nad 

sodelovanjem obupala in nekatere primere raje rešuje samostojno. 

Šoli B in C s CSD-jem in policijo dobro sodelujeta. Nanje se obračata z vprašanji, občasno sta 

vabljeni na multidisciplinarne time, udeležujeta se posvetov na CSD-ju, pogrešata pa večjo 

pretočnost informacij med CSD-jem in šolo, saj po podani prijavi pogosto ne dobita povratnih 

informacij o obravnavi primera, o tem, kako naj sami delujeta in podobno (»Menim, da zelo 

dobro sodelujemo s centrom. Nimamo slabih izkušenj. Mi bi si želeli, da bi bili opozorjeni na 

neke stvari, katerih oni niso dolžni obveščati.« –B). Pri sodelovanju s CSD ŠSS C omenja 

pomen lastne aktivnosti spodbujanja sodelovanja, ki se po njenem mnenju kaže v boljšem 

sodelovanju ter večjem posredovanju povratnih informacij (»Jaz kar kličem na CSD, ampak se 

mi zdi, da je kar v redu odzivnost, ne. Imam v redu izkušnje večinoma. Razen v nekaterih 

primerih kjer, kot sem že povedala, ni bilo nekih povratnih informacij. To smo tudi njim že 

povedali in mislim, da se je spremenilo na precej boljše, no. Smo kar posredovali te kritike in 

mislim, da sedaj to bolje deluje.«). Tovrstna aktivnost se kaže kot dobra praksa za uspešnejše 
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sodelovanje, ki bi bila potrebna tudi v primeru sodelovanja med ŠSS A in CSD. To pozdravljajo 

tudi NVO, ki zavračajo miselnost nekaterih šol, da se nič ne da. Presenetljivo, ŠSS C – kljub 

aktivnemu sodelovanju s CSD – pove, da se v primeru negotovosti in dilem občasno obrača na 

prijateljice iz drugega okolja, s katerimi imajo nekakšno intervizijo, v kateri se posvetujejo. 

Glede na povedano, sodelovanje s CSD ne zadovoljuje vseh potreb ŠSS C, kar prinaša možnosti 

za sodelovanje z NVO, pri čemer pa bi bila potrebna vnaprejšnja osebna povezanost.  

ŠSS F poroča o podobni povezanosti s CSD-jem in policijo. Pogreša predvsem večjo 

povezanost z zdravstvenimi delavci, ne omenja pa potrebe po povezanosti z NVO, saj to niso 

uradne organizacije, na katere bi se obračali (»Mi vemo, katere so te uradne ustanove, na katere 

se lahko obrnemo.«). Pomembnost sodelovanja šole z zdravstvenimi delavci omenja tudi 

Najrajter (2010), ki pravi, da »medsebojno sodelovanje zdravstvenega in pedagoškega osebja 

lahko razjasni marsikateri detajl, ki ga pozna šola o družini, o vedenju in učni uspešnosti, o 

vključevanju otroka med vrstnike in družbeno okolje« (str. 142). 

D je pri obravnavi nasilja najbolj povezana s policijo, slabše s CSD-jem (»Jaz imam dostikrat 

v teh skrajnih primerih boljše sodelavce v policiji kot v CSD-ju.«). Z nevladnimi organizacijami 

sodeluje občasno na medinstitucionalnih timih, ko se obravnavana družina preseli v varno hišo 

oziroma so povzročitelji vključeni v program TSV. E pa sodelovanje z NVO, CSD-jem in 

policijo opisuje kot dobro, ob tem pa omenja, da je svetovalni delavec v primeru, da gre kaj 

narobe sam, kar ne kaže na občutek močne povezanosti z drugimi organizacijami, čeprav z 

njimi veliko sodeluje (G: »In kaj vam v bistvu pomaga potem pri teh…« E: »Nič. Nič, nič, ne, 

tukaj si sam. Sam si recimo, ko je oseba prišla in nas je tožila. Je prišel nekdo iz centra in smo 

se pogovarjali. Ampak ta pogovor je potekal tako, da smo se mi ves čas branili.«). Občutek 

povezanosti tako ni nujno povezan s količino sodelovanja.  

Čeprav nekatere ŠSS omenjajo težave pri sodelovanju s CSD, zanimivo, nihče, razen ŠSS A, 

ki ne sodeluje z nikomer, ne omenja slabega sodelovanja s policijo, še več, ŠSS D sodelovanje 

policijo omenja kot boljše od tistega s CSD. Vseeno vse šole največ sodelujejo s CSD, saj so ti 

koordinator obravnave nasilja. Vogrinc in Krek (2012) v raziskavi med 130 ŠSS ugotavljata, 

da le-te največ sodelujejo s centrom za socialno delo in sicer 75,9 % osnovnošolskih in 71 % 

srednješolskih ŠSS. Približno polovica sodeluje z Zavodom RS za šolstvo in zdravstvenimi 

domovi, tretjina pa z Zavodom RS za zaposlovanje in svetovalnimi centri, redkeje z vzgojnimi 

posvetovalnicami, fakultetami in pedagoškim inštitutom. V raziskavo ni bilo vključene 

možnosti opredelitve pogostosti sodelovanja z NVO. Čretnik (2016) v diplomskem delu 

preučuje sodelovanje CSD in šol, ter ugotavlja, da so šole v večini zadovoljne s posredovanjem 

povratnih informacij iz strani CSD, kot izjemi pa navaja dve šoli iz S Primorske, kar je skladno 

z ugotovitvami te raziskave in nakazuje na dejstvo, da bi bili potrebni ukrepi za izboljšanje 

sodelovanja. 

Intervjuji tako kažejo, da je povezanost med šolo in CSD-jem odvisna od lastne aktivnosti šol, 

od dojemanja pomembnosti sodelovanja z določeno organizacijo in tudi z lokacijo ter 

poznavanjem določene organizacije. Po mnenju NVO je pripravljenost na sodelovanje in s tem 

tudi povezanost odvisna tudi od različnega dojemanja NVO s strani posamezne organizacije. 

Če NVO stereotipno dojemajo kot nadzor, bodo le-te imele več težav pri vzpostavljanju 

sodelovanja. Določeni centri in šole si tako ne želijo sodelovanja z NVO, saj se le-ti podrobno 



50 

 

posvetijo primeru in jih tako druge organizacije lahko vidijo kot nadzor njihovega dela, poleg 

tega je občasno še vedno prisotno nezaupanje v NVO in njihovo vlogo pri obravnavi nasilja v 

družini, kar zagotovo vpliva na medinstitucionalno povezanost.  

S. Murgel (2010) iz Skupnosti CSD poudarja pomen sodelovanja CSD z različnimi 

organizacijami, organi in NVO, saj lahko le tako žrtvi celostno pomagajo. Največ sodelovanja 

pri tem zaznava s policijo, šolami, vrtci, zdravstvenimi zavodi, svetovalnimi centri, občinami 

in NVO. Sodelovanje pogojuje s posluhom posameznikov in možnostmi ter programi, ki v 

okolju, kjer CSD deluje, obstajajo.  

Mnenje o sodelovanju ŠSS in NVO 

KATEGORIJA ŠSS NVO 

Mnenje o 

sodelovanju ŠSS 

in NVO 

Sodelovanje: 

*ni (A, B, C) 

*negativne izkušnje z 

drugo NVO (B) 

*nesmiselnost 

morebitnega 

sodelovanja (A) 

*zadržanost (F) 

*pozitivna naravnanost 

(C, D, E) 

*dobro z lokalnimi 

NVO (B) 

-sodelovanje zelo različno (vse) 

-izven Ljubljane manjše poznavanje NVO 

(vse) 

-problematično nepoznavanje NVO (NVO2, 

3) 

-veliko neskladij 

-pozitivno, da se zna veliko šol obrniti po 

pomoč na NVO (vse) 

-20 let nazaj šole bolj odprte za sodelovanje 

(NVO3) 

-pogosto odklonilen odnos do sodelovanja šol 

(NVO3) 

-teža evropskih projektov (NVO3) 

-težko vzpostavljanje sodelovanja  

Vzroki za 

različne izkušnje 

sodelovanja 

-neobstoj NVO v okolici 

(A, B, C, D) 

-obvezno sodelovanje 

pri obravnavi NVD z 

vladnimi organizacijami 

ne NVO (A, E, F) 

-sodelovanje z NVO pri 

obravnavi NVD 

vzpostavi CSD in ne 

šola 

-(ne)poznavanje NVO 

in njihove vloge 

-poznavanje NVO 

-izkušnje sodelovanja 

(B) 

-osebno poznavanje 

strokovnih delavcev 

NVO (D, E) 

-podpora vodstva 

-vzrok: vsi sodelujoči 

-sodelovanje odvisno tudi od NVO 

-obremenjenost strokovnih delavcev šol in 

CSD 

-naravnanost šol do sodelovanja  

-strah šol pred sodelovanjem 

-različna pričakovanja glede obravnave in 

rezultatov  

-jemanje NVO kot nadzor 

-zavest glede nasilja 

-poznavanje zakonov 

-(ne)prepoznavanje nujnosti 

multidisciplinarnega pristopa s strani šol 

-zaupanje v proces 

-medsebojno poznavanje 

-obstoj NVO na določenem kraju 

-poznavanje dela in možnosti drugega 
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-ni osebnega stika z 

NVO (C) 

-finančni vzroki (B) 

 

 

Tako NVO kot tudi ŠSS imajo zelo različno mnenje o medsebojnem sodelovanju, ki je 

povezano z njihovimi direktnimi izkušnjami (ne)sodelovanja. Podobno tudi S. Murgel (2010) 

sodelovanje CSD s šolami opredeljujejo kot različno, saj je šol in vrtcev veliko. 

Kot prvo s strani šol lahko izpostavimo (ne)smiselnost sodelovanja z NVO. Svetovalna delavka 

A ni pozitivno naravnana k morebitnem sodelovanju z NVO in ne vidi smisla za sodelovanje z 

NVO, saj že pri sodelovanju z vladnimi ustanovami ne vidi pozitivnih učinkov. ŠSS D in E na 

drugi strani bolje poznata možnosti NVO ter imata z njimi več izkušenj, zato tudi vidita smisel 

sodelovanja. E sodelovanje z NVO opisuje kot zelo dobrodošlo, saj NVO veliko vedo in se zelo 

angažirajo pri obravnavi določenega primera (»Ko oni pridejo na te sestanke, tudi gredo v 

akcijo. Oni ogromno vejo. Se ukvarjajo samo s tem in imajo možnost. Meni se zdi to super.«). 

D ima prav tako o sodelovanju dobro mnenje, čeprav priznava, da sodelovanja ni veliko (»Saj 

z njimi tudi dobro sodelujemo, kolikor se kdaj srečujemo. Ne prav pogosto.«). 

Kot drugo je opazno generiranje pretekle slabe izkušnje z določeno NVO na vse ljubljanske 

NVO, ki se je izrazilo pri ŠSS B. Sogovornica z izbranimi NVO nima izkušenj, vendar tudi ne 

izkazuje želje po sodelovanju. Šola je pozitivno naravnana do sodelovanja z lokalnimi NVO, 

ki so lokacijsko blizu, kar pripomore tudi k lažji organizaciji sodelovanja. Podobno tudi ŠSS C 

nima sodelovanja z NVO na področju nasilja v družini, si pa želi, da bi bile NVO na Primorskem 

bolj prisotne, saj se ji je sodelovanje z nekaterimi lokalnimi NVO izkazalo za pozitivno. Tako 

lahko sklepam, da je pozitivno naravnana do sodelovanja, vendar sedaj za to ne vidi možnosti. 

F je za sodelovanje z NVO nekoliko zadržana in bi za bolj poglobljeno sodelovanje potrebovala 

potrditev, da vladne in nevladne delujejo timsko. Skozi pogovor je razbrati, da je bolj naravnana 

k sodelovanju z vladnimi organizacijami, s katerimi so šole obvezane sodelovati, glede 

sodelovanja z NVO pa nima določenega mnenja. Vlogo nevladnih vidi v kasnejši obravnavi, v 

primeru, da jih k sodelovanju povabi CSD (»Mi navadno svojo nalogo opravimo s tem, ko 

prijavimo na CSD ali policijo in potem se na sekundarnem nivoju se eventuelno še priključijo 

NVO.«).  

Vse izbrane NVO sodelujejo s šolami, različne NVO in tudi različne strokovne delavke v isti 

NVO pa imajo zelo različne izkušnje sodelovanja ter posledično različna mnenja o sodelovanju. 

Ocenjujejo, da je na šolah izven Ljubljane manjše poznavanje NVO, ob tem pa dodajajo, da 

imajo občasno težave pri sodelovanju s šolami tako v Ljubljani kot na ruralnih območjih. Kot 

pozitivno izpostavijo, da se veliko šol zna obrniti po pomoč na NVO, hkrati pa strokovna 

delavka NVO3 ugotavlja, da so bile šole 20 let nazaj bolj odprte za sodelovanje z NVO. Velike 

razlike vidijo pri sodelovanju z vrtci, osnovnimi šolami in srednjimi šolami.  

Za različno sodelovanje NVO naštejejo precej razlogov, ki bi jih lahko razdelili v skupine. 

V prvo skupino bi lahko dali pogled na nasilje v družini in sodelovanje z NVO s strani vodstva 

šole ter s tem tudi naravnanost do sodelovanja z NVO s strani določene šole. Le-to poudarjajo 
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vse tri nevladne organizacije (»Meni se zdi, da je to zelo pomembno, kot smo že prej začele, da 

je od ravnatelja predvsem odvisno ne. Naša izkušnja je ta, da je ravnatelj na naši mizi govoru, 

da njemu v opisu nalog ne piše, da mora on prijavljati nasilje, ne. In da tega ne bo in da bo 

tudi svojim učiteljicam rekel, da ne. In čez to stališče je zelo težko iti. Pol lahko mi sodelujemo, 

kolikor želimo s to šolo, ne. Se bo ta svetovalna delavka, ki dela na šoli, ne, se boji tega 

ravnatelja, ker se boji za svojo službo in je zelo težko sodelovati.«). S povezanostjo sodelovanja 

z NVO in naravnanostjo vodstva šole do nasilja pa tudi v splošnem do sodelovanja z drugimi 

se strinja tudi ŠSS šole C16. Strokovne delavke NVO poudarjajo, da je sodelovanje odvisno od 

vseh sodelujočih, tako svetovalnih delavcev šole, vodstva šole pa tudi strokovnih delavcev 

NVO (»Sodelovanje ni odvisno samo od teže primera, ampak tudi od tega, kdo v primeru vse 

sodeluje. Čisto vse.«; »Dosti je odvisno tudi od nas, kako sodelovanje imamo ne.« –NVO2). Ob 

tem pa poudarjajo obremenjenost strokovnih delavcev šol (»Jaz ne bi bila kritična v smislu, da 

so oni nesodelujoči. Ampak cel sistem je tako obremenjen, da so vsi toliko obremenjeni, da ne 

pride do tega.« –NVO3). 

Drugo skupino predstavljajo strah šol pred sodelovanjem z NVO, saj se morajo v primeru, da 

sodelujejo z NVO, bolj angažirati za določen primer, NVO-je tako lahko jemljejo tudi kot 

nadzor pri njihovem delu, česar si pa NVO-ji ne želijo (E: »Če mi ful sodelujemo z njimi in je 

pol: "A spet una z (NVO) kliče, kaj bi spet rada." Tut to slišim: "Ko vidim vašo številko, mi je 

kar grozno." Mislim, pa saj nič nočem, samo sodelovala bi rada.« G: »Torej tudi strah pred 

sodelovanjem?« E: »Ja. Ker pol morjo neki narest. Vedo, da mi ne kličemo zato, da vprašamo, 

kako je. Ampak spet bomo neki hotle. Mi nočemo funkcije nadzora.«). Prisotna so tudi različna 

pričakovanja glede sodelovanja in rezultatov pri obravnavi nasilja v družini in z le-tem 

povezano pripravljenost na sodelovanje (»Mislim, da je za sodelovanje s šolami ključno, ne, tok 

da one, mislim, valda, da vidijo, da delajo v korist otroka, ampak velikokrat ni direktne koristi 

za otroka, ne. Pač ker učiteljica si predstavlja, da bodo tega otroka dali nekam, kjer bo za njega 

vse ok, ne. In to se ne zgodi.« –NVO2; »Najbolj pomembno, kot smo vse rekle, pripravljenost 

šole. To je to. Če so pripravljeni, pol imamo možnost vzpostaviti stik, informirati, sodelovati in 

narediti nekaj.« –NVO3). O tem govori tudi J. Kalin (2009, str. 95), ki sicer opisuje sodelovanje 

med šolo in starši, vendar to lahko navežemo tudi na sodelovanje med različnimi akterji 

obravnave nasilja v družini »zaradi različnih vlog in nalog subjektov in njihovih pričakovanj so 

različna pričakovanja o oblikah in vsebini sodelovanja. Od širine in različnosti pričakovanj 

subjektov, ki nosijo s seboj napetosti, nasprotja in celo konflikte, in od tega, kako bo to 

različnost mogoče uskladiti, bo odvisno tudi sodelovanje. Čim manj bodo pričakovanja in cilji 

usklajeni, tem več bo konfliktov in zaradi tega oteženo sodelovanje«. T. Verbnik Dobnikar 

(2015, str. 71) pravi, da »jasno opredeljena pričakovanja obeh strani pomagajo preprečiti mnoga 

nesoglasja, spore in latentno nezadovoljstvo. Dobro sodelovanje omogoča tudi konstruktivno 

kritiko in priznavanje napak ter njihovo popravljanje«. 

Veliko težo ima seveda ozaveščenost o nasilju v družini (»Če je šola dobro osveščena, cel tim 

v šoli, je boljše sodelovanje.« –NVO3), priznavanje nasilja v družini (»Šole nasilje pravzaprav 

zanikajo. Ker potem se je treba ubadati s tem. Potem si ne moreš več zatiskati oči.« –NVO3), 

poznavanje zakonov, predvsem Zakona o preprečevanju nasilja v družini, in pravilnikov, 

                                                 
16 Opisano pri NVO preventiva. 



53 

 

predvsem Pravilnika o medinstitucionalnem sodelovanju, s strani šol ter tudi s tem povezano 

(ne)prepoznavanje nujnosti medinstitucionalnega pristopa pri obravnavi NVD (»Šole ne 

poznajo jasnega pristopa, ki obstaja, da pri primerih nasilja gre samo za sodelovanje, da ne 

more šola nikoli sama reševati stvari. Se mi zdi, da tega ne vedo.« –NVO2). Pomembne so 

pretekle izkušnje obravnave nasilja v družini in z vsem tem povezano zaupanje v proces 

obravnave nasilja.  

Zadnjo skupino tvorijo poznavanje NVO s strani šol in (ne)zaupanje v NVO. Nevladne 

organizacije se strinjajo, da je poznavanje NVO v šolah izven Ljubljane manjše, s čimer je 

povezano tudi sprejemanje sodelovanja z NVO (»Večinoma nas pa sprejemajo zelo pavšalno v 

smislu – nasmeh – kaj bomo zej mi zrihtal.« –NVO2). Ob tem dodajajo, da bi strokovni delavci 

šol morali poznati nevladne organizacije s tega področja (»Če bi šolniki… Jaz zelo veliko dajem 

na njih, ker imam tega počasi zadost… Nevladne ne vemo, kaj delajo, pa itak jih nikjer ni, pa 

oni nimajo nobenih pooblastil… Kot da smo mi en gobarsko društvo.« –NVO3). Za uspešno 

sodelovanje morajo biti udeleženci v procesu enakovredni, poznati delo in možnosti drug 

drugega ter slediti istim ciljem, kar je lahko doseženo le z ustrezno komunikacijo med vsemi 

udeleženci. V primeru, da ti pogoji niso izpolnjeni, tudi sodelovanje ni optimalno. Ugotavljajo, 

da je zaupanje v sodelovanje večje v primeru, da so delavnice izvajane v okviru evropskih 

projektov. 

Vzrok za različne izkušnje sodelovanja, ki ga naštejeta obe strani, je torej povezan z 

nepokritostjo posameznih področij v Sloveniji z NVO, preostale razloge pa NVO in šole vidijo 

drugače. 

7.2 Morebitna neskladja v razmišljanju in načinu obravnave nasilja v družini 

med ŠSS in NVO, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini  

Neskladja v delovanju ter razmišljanju NVO in ŠSS sem zaznala na več področjih, ki sem jih 

razdelila v kategorije: 

Zaznava in prijava nasilja v družini, Dokazovanje NVD in presojanje o NVD, Prijava 

zanemarjanja, Šola rešiteljica, Delo šole s starši ob prijavi, Delo šole z otrokom, Obveščanje 

staršev o nameri prijave, Stiki otrok s povzročiteljem, Zaščita šole. 

Zaznava in prijava nasilja v družini 

KATEGORIJA ŠSS NVO 

Zaznava in 

prijava nasilja v 

družini 

-strokovnjakova 

občutljivost (E) 

-zaznavanje nasilja: 

*prepogosto (C, D) 

*2 primera kar je ZPND 

(A) 

*1 primer na leto (B) 

*2 primera na leto (F) 

-psihično nasilje 

-znaki nasilja 

Problematičnost šol: 

*zanikanje nasilja (NVO3) 

*nevpletanje v družino  

*neukrepanje na nasilje  

*neprijava nasilja 

Potrebno delovanje: 

*gledanje vsakega otroka posebej (NVO2) 

*reagiranje 

*občutljivost 

*prijavljanje 
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-sito *sodelovanje v obravnavi (vse) 

*kazenska odgovornost (vse) 

Vzroki -nezaupanje v obravnavo 

-pomanjkanje povratnih 

informacij 

-vodstvo šole (fokusni) 

-pomanjkanje povratnih informacij 

-neodzivnost CSD 

-strah pred težavami 

-strah pred posledicami 

-ni jasnih stališč do NVD 

-slaba usposobljenost 

-nezaznavanje pozitivnih učinkov 

sodelovanja 

-visoka socialna kontrola 

Viri  -izobraževanja 

-sodelovanje 

-poudarjanje protokola 

 

Sogovornica NVO1 pravi, da ima šola zelo jasne protokole, ki natančno opredeljujejo potrebno 

ravnanje strokovnih delavcev, zato teoretično ne bi smelo biti težav. To poudarjata tudi K. 

Filipčič in I. Klemenčič (2011), ki pravita, da »Pravilniki zajemajo strokovna načela pri 

obravnavanju primerov nasilja in konkretno opredeljujejo naloge, ki so vsebinsko in časovno 

jasno določene. Tako so zaposleni v različnih organih in organizacijah zavezani k določenemu 

ravnanju, ki je neodvisno od njihovih osebnih pogledov na nasilje v družini in osebnih 

razumevanj lastnih vlog pri obravnavanju tega pojava« (str. 22). Težava pa se po mnenju NVO1 

pojavi, ker pravilniki niso v zavesti vseh strokovnih delavcev šol, ampak le na papirju. Pri tem 

opozarjajo, da je vsaka odrasla oseba dolžna prijavit sum nasilja, posebej pa strokovni delavci, 

ki so tudi kazensko odgovorni za prijavo, zato je naloga šole, da sum sporoči centru za socialno 

delo. Filipčič in Klemenčič (2011) poudarjata, da pravilnik zaposlene VIZ zavezuje k ničelni 

toleranci do nasilja, kar pomeni, da se mora zaposleni VIZ odzvati na vsakršno opaženo, 

povedano ali videno nasilje pri otroku. 

NVO izpostavljajo problematičnost prvega dela protokola, ki se nanaša na zaznavanje in prijavo 

nasilja, saj mora po protokolu vsakdo, ki zazna nasilje v družini, podati prijavo (»Kdorkoli, 

katerakoli delavka oziroma delavec šole, ki opazi oziroma zazna karkoli v zvezi z nasiljem, da 

pač mora to dati naprej. Tako da tle se mi zdi, da se največ zatakne.« –fokusni), po njihovih 

izkušnjah pa nekatere šole nasilje zanikajo, oziroma se navkljub spremembam v zakonodaji, 

pravilnikih in ozaveščanju družbe še vedno držijo miselnosti, da se šola v družino ne vpleta 

(»Zaznavanje NVD je bolj problematično kot obravnava vrstniškega nasilja (se strinjajo). Še 

vedno je prisotno prepričanje, da se v družino ne vpleta.« –fokusni) ter posledično na nasilje ne 

ukrepajo. Tu je torej prisotno neskladje v razmišljanju, da nasilje v družini ni stvar šole, kar kot 

posledico prinaša ne odzivanje šol na zaznano nasilje. To neskladje zaznava predvsem NVO3, 

ki sodeluje z več šolami po Sloveniji, medtem ko NVO2 v individualnem intervjuju pove, da 

so šole v splošnem postale enakovreden partner v boju proti nasilju, ob čemer hkrati opozarja 

na težavo prepoznavanja določenih znakov nasilja nekaterih šol. Tu vidi tudi vlogo NVO, ki pri 

sodelovanju s šolami opozarjajo na tovrstne odklone. V istem intervjuju pojasni, da se v šoli 
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lahko zatakne že pri zaznavanju nasilja v družini, saj je potrebno biti pri zaznavanju nasilja 

občutljiv za prepoznavo nasilja, prepoznati znake, gledati na vsakega otroka posebej, ali kaže 

stisko, šola pa včasih minimalizira znake, odzive otroka, ki kažejo na izkušnjo nasilja (»Se mi 

zdi, da kot mi sodelujem s šolami, se to zelo pokaže, da minimalizira neke… Mislim, mi v društvu 

gledamo na vsakega otroka posebej, vsak otrok s svojim vedenjem pokaže stisko… V primeru, 

da je otrok zaprt vase ali pa do vseh ostalih otrok odprt, provocira, mogoče psihično fizično 

kakorkoli. Je treba gledati posamično.«). Skoraj iste besede uporabi Najrajter (2010), ki pravi, 

da »številne motnje učenja in razpoloženjskega stanja lahko kažejo na moteno družinsko 

življenje. Zelo enostavno je zamižati na eno oko in krpati vrzeli v formalno predpisanem znanju 

(str. 136).  

Problematiko zaznavanja in prijavljanja nasilja omenjajo tudi drugi raziskovalci. S. Murgel 

(2010) tako pravi, da imajo po izkušnjah CSD šole največ težav pri obravnavi nasilja ravno pri 

»prijavljanju, saj jih skrbi kako bodo v prihodnje s starši sodelovali« (str. 127), prav tako tudi 

Filipčič in Klemenčič (2011) menita, da je ustrezno ukrepanje ob zaznavi nasilja v družini eno 

najobčutljivejših in najzahtevnejših nalog pedagoškega dela, zato so to situacije, ko se 

pedagoški delavci pogosto počutijo nemočni.  

Preverjanje zaznavanja in prijavljana nasilja v družini v šolah je pokazalo, da so vse šole že 

prijavile sum nasilja v družini, obenem pa so se razkrile tudi velike razlike med samim 

zaznavanjem in prijavljanjem nasilja. Kot je razvidno v zgornji tabeli ima šola A najmanj prijav 

nasilja, in sicer dve v obdobju 9 let, največ prijav pa omenja ŠSS F, in sicer povprečno dve 

prijavi na leto, torej devetkrat več kot šola A. Razloge za to lahko najdemo tako v okolju, saj je 

ta šola večja, in je zato več otrok, poleg tega so otroci deležni več projektov o ozaveščanju glede 

nasilja, zato ga lahko lažje prepoznajo in zaupajo strokovnim osebam, ŠSS imajo tudi več 

izkušenj z obravnavo nasilja, kot tudi v sami naravnanosti strokovnih delavcev šole pri 

obravnavi nasilja v družini. Razloge iz okolja lahko umaknemo pri primerjavi prijav ŠSS A in 

ŠSS B, saj sta to šoli v razmaku nekaj kilometrov s približno enakim številom otrok, istim CSD, 

enakim številom svetovalnih delavk, vendar z zelo različnim številom prijav. ŠSS A ima, kot 

smo že omenili, dve prijavi, kar je v veljavi ZPND, ŠSS B pa omenja, da ima skoraj vsako leto 

kakšno prijavo, torej skupaj skoraj 9 prijav. ŠSS A dodaja, da nasilja ne zaznajo pogosto 

(»Pravzaprav ne tako pogosto, kar ne pomeni, da je teh primerov malo, ampak ni tega dosti, 

ne. Vsaj da bi mi zaznali ali posumili ne.«). Tu torej v ospredje stopi strokovnjakova 

občutljivost pri samem zaznavanju nasilja ter usmerjenost pri obravnavi nasilja, kar poleg NVO 

omenja ŠSS E (»Vedno je, vedno bo in vedno je bilo to prisotno, je samo stvar, koliko si ti 

občutljiv za to. Pa kako to vidiš in kaj narediš s tem.«). Ob teh podatkih je morda zanimivo 

videti izsledke raziskave Vogrinc in Krek (2012), pri kateri so osnovnošolske svetovalne 

delavke kot najpomembnejšo nalogo ŠSS ocenile skrb za zanemarjene in/ali zlorabljene otroke. 

Pri naši raziskavi pa se je pokazalo, da je ta skrb zelo različna. 

Razloge za prezrtje znakov nasilja in posledično neprijavo nasilja NVO vidijo tudi v nejasnosti 

stališč šole do nasilja v družini ter v strahovih šol pred posledicami obravnave nasilja v družini, 

maščevanjem storilca, ti strahovi pa so povezani z neizkušenostjo, nezadostno 

usposobljenostjo, nezaupanjem v obravnavo, pomanjkanjem podpore vodstva in drugih 

organizacij. Ti razlogi jih omejujejo pri udejanjanju sicer jasnih protokolov. Zanimivo, skoraj 
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iste vzroke, kot je premalo strokovnega znanja, strah pred javnim razkrivanjem, strah pred 

posledicami prijave, strah pred poseganjem v zasebnost družine, pomanjkanje podpore šole ter 

družbe, kaže 25 let stara španska raziskava Abrahamsa in sodelavcev (1992, v Domiter Protner, 

2014, str. 116). P. Selič (2010) potrjuje podobne razloge za slabše odzivanje na nasilje v družini 

potrjujejo tudi za slovenski prostor, S. Zorjan, Š. Smrke in L. Šprah (2016) v raziskavi med 

zdravstvenimi delavci izpostavljajo povezavo med ustreznejšo prepoznavo in obravnavo nasilja 

pri manjših strahovih glede prijave NVD, manjših primanjkljajih na področju znanja in manjši 

preobremenjenosti. 

Obravnava nasilja je odvisna tudi od definicije nasilja posamezne ŠSS pa tudi drugih delavcev 

NVO (»Ja, zej če gremo prav v tako drastično definicijo nasilja v družini, potem pogosto. Točno 

veš, kateri otrok se boji doma povedati za oceno, ne. To potem za moj okus že pomeni, da se 

nekaj dogaja. Da ne gre za to, da bomo konstruktivno pristopili, ampak bomo najbrž nekako 

zgolj sankcionirali. To se mi zdi. Če pa govorimo o takih bolj drastičnih, je tudi preveč 

pogosto.« –D) in s tem povezanega prepoznavanja posameznih vedenj otroka kot posledice 

nasilja ter tudi postavljanje meje pri zaznavi, katerih ravnanj bo ŠSS ukrepala s prijavo, kje s 

pogovorom in kaj bo obravnavala kot običajno ravnanje. Muršič idr. (2016) navaja, da je »od 

tega, kako medosebno nasilje poimenujemo, odvisno naše odzivanje in naše preprečevalno 

ravnanje« (str. 4). K. Filipčič in I. Klemenčič (2011) pa dodajata, da je »opredelitev nekega 

ravnanja kot nasilje pogosto odvisna tudi od subjektivne predstave posameznikov o primernosti 

določenih medsebojnih odnosov, ki izhaja iz subjektivne predstave o vlogi družinskih članov 

in splošnih vrednot posameznika. Predvsem pri vzgoji otrok se lahko dojemanja glede dopustih 

vzgojnih metod zelo razlikujejo« (str. 11).  

Na samo prijavljanje nasilja vpliva tudi povezanost z drugimi organizacijami, kar je posebej 

opazno pri ŠSS A, saj le-ta zaradi nesodelovanja nima občutka vključenosti v postopek in tudi 

ne občutka učinkovitosti postopka. ŠSS B, C, E, F so poročale, da pogosto niso obveščene o 

ukrepih CSD-ja po prijavi nasilja, kar vpliva na njihovo nadaljnje delo z otrokom in lahko tudi 

samo prijavljanje nasilja, saj tako tudi izgubljajo zaupanje v ukrepanje centra. NVO1 pravi, da 

CSD navadno ne poda informacij šoli, če se tim odloči, da v postopek ne bo vključeval drugih 

organizacij, ob tem pa omenja, da je sodelovanje s šolo modro v vsakem primeru, saj strokovni 

delavci šole preživijo veliko časa z otrokom in tako lahko posredujejo koristne informacije, 

hkrati pa jim informacije o obravnavi koristjo pri vzpostavitvi varnega okolja za otroka. 

Sogovornica iz Emme pravi, da ima šola, tako kot vsak drug organ, ki je posredoval obvestilo 

o zaznanem nasilju, pravico zahtevati povratne informacije po prijavi17 in tu postavlja vprašanje 

poznavanja pravilnikov ter poudarja, da je pridobivanje povratnih informacij odvisno tudi od 

angažiranja osebe, ki prijavlja nasilje.  

                                                 
17 4. člen Pravilnika o sodelovanju: 

Po prejemu obvestila CSD: – izvede vse potrebno za zaščito žrtve in pomoči v okviru svojih pristojnosti; – zbira 

informacije o ogroženosti žrtve od vseh organov, od katerih se pričakuje, da bi s takimi informacijami razpolagali; 

– če pri zbiranju informacij ugotovi obstoj okoliščin, ki kažejo na storitev kaznivega dejanja ali to izhaja iz 

obvestila, CSD obvesti policijo, s katero uskladi začetne aktivnosti in delovanje skladno s pristojnostmi in pravili 

stroke; – v roku petih dni je organu, ki je posredoval obvestilo o zaznavi nasilja, dolžan posredovati povratno 

informacijo o opravljenih začetnih aktivnostih. 
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V raziskavi K. Domiter Protner (2014) so ugotovili, da na odločitev petine anketiranih ŠSS za 

neprijavo ob zaznavi nasilja vpliva vrednotenje družine in njene zasebnosti, četrtina anketiranih 

nima zadostne podpore vodstva šole, več kot 90 % pa se jih kljub izvedeni prijavi počuti 

občasno ali pa vedno nemočno, zaradi skrbi pred poslabšanjem situacije, kar avtorica povezuje 

z nezadovoljstvom z ukrepanjem drugih institucij, predvsem CSD in sodišč, ter nezadostnim 

medinstitucionalnim sodelovanjem. 

Tako tu po mnenju NVO predstavlja temelj neskladje v razmišljanju o primernosti vključevanja 

zunanjih institucij v družino ter priznavanje pomembnosti obravnave nasilja. V primeru, da nad 

stališčem ničelne tolerance do nasilja prevlada strah pred storilcem ali pred posledicami 

obravnave, šola nasilje zanika ali ga minimalizira namesto, da bi se na tem področju 

izobraževala, izpopolnjevala, iskala sodelovanje drugih. Če šola nasilje zanika, tudi ne vključi 

NVO, zato tu do sodelovanja sploh ne pride, razen v primeru, ko za nasilje izve NVO ali CSD 

ter le-ta vključi druge institucije. Pri šolah se pomemben člen prikazuje tudi zaupanje 

obravnavo, saj je iz nekaterih intervjujev razbrati razočaranje nad obravnavo (E: »Jaz sem 

razočarana.« G: »Nad samo obravnavo? E: »Nad vsem. Sej vse je. Mi imamo protokole, načine, 

vendar vedno nekaj gre narobe na tej poti.«), ki ima za posledico lahko občutek, da je za otroka 

bolje, če nasilja ne prijavi ter posledično manjše delo po pravilniku. Vogrinc in Krek (2012) 

poudarjata, da je pomembno prepoznavanje znakov nasilja v družini, poleg tega pa je 

pomembno znanje ukrepanja ob sumu nasilja v družini in verjetje, da je ukrepanje lahko 

uspešno. To se je pokazalo tudi pri tej raziskavi. D. Najrajter (2010) zapiše, da »tudi 

pedagoškega delavca prizadene nasilje. Boji se ukrepati, da ne bi povzročil še večje nasilje in 

še večjo škodo. Počuti se nemočnega, frustriran zaradi lastne nemoči in neučinkovitosti, po 

možnosti obremenjen še z etičnimi in pravnimi dilemami. Stisko povečuje še vedenje o dejanski 

ogroženosti žrtve, o njenem trpljenju in občutek njegove velike odgovornosti« (str. 143). 

Po zaznanem nasilju ŠSS tako nasilja ne prijavijo vedno, čeprav ZPND vse organe in 

organizacije ter NVO obvezuje k obvestitvi CSD-ja o zaznanem nasilju in pomoči žrtvam 

nasilja v družini z izvedbo vseh postopkov, ki so potrebni za njihovo zaščito.18 V spodnjih 

kategorijah bo razvidno kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da ŠSS prijavi nasilje v družini. 

Dokazovanje in presojanje o NVD  

KATEGORIJA ŠSS NVO 

Dokazovanje in presojanje o 

NVD 

-pomanjkanje dokazov (E, C) 

-prijava po izčrpanih lastnih 

možnostih (D) 

-dolžnost prijave  

-naloga šole ni iskanje 

dokazov 

                                                 
18 5. člen: 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. 

6. člen: (2) Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke v zdravstvu ter osebje vzgojno varstvenih, 

vzgojno-izobraževalnih zavodov in socialnih zavodov, ter izvajalci vsebin za otroke v športnih in kulturnih 

združenjih, ne glede na določbe o varovanju poklicne skrivnosti takoj obvesti center za socialno delo, policijo ali 

državno tožilstvo, kadar sumi, da je žrtev nasilja otrok ali oseba, ki zaradi osebnih okoliščin ni sposobna skrbeti 

zase. 
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-nesmiselnost prijave vsega 

(A, C, E) 

Prijava: 

*tudi sum (B, F) 

*vidni znaki (E) 

*zaupanje otroka (B, F) 

*spolzka meja (D) 

*posvetovanje s CSD (B, F) 

*presojanje o NVD  

-pogovor z otrokom za 

potrditev suma ni potreben 

-delanje sita ni naloga šole ali 

NVO 

Vzroki -strah pred izgubo 

sodelovanja staršev 

-stres zaradi inšpekcije 

-dvomi o ukrepanju CSD 

-težko dokazovanje nasilja 

-ni pozitivnih posledic 

prijave 

-neverjetje šoli 

 

Viri -nadgradnja postopka 

-izobraževanje 

-aktivna vloga šole 

 

-poznavanje nalog in 

pristojnosti drug drugega 

-izobraževanje 

-sodelovanje 

 

Vse ŠSS NVD prijavljajo glede na sebi lastno postavljeno »sito«, ki temelji na različnih pogojih 

in vzrokih za postavljanje teh pogojev. Neskladje v razmišljanju, ki je osnova za različno 

delovanje NVO in ŠSS, je v tem primeru tako dojemanje nalog posameznih institucij. NVO 

trdi, da odločanje o primernosti določenega dejanja nasilja za prijavo in dokazovanje nasilja ni 

naloga prijavitelja, ampak CSD-ja ter policije, zato mora šola za nasilje vsaj sporočiti centru. 

Šolam tako sporočajo: »Vaša naloga je, da opozorite ustrezne služb na sum nasilja. To ne 

pomeni, da se morate prepričati, ali je to res nasilje tukaj. Vi ste dolžni podati pač neko 

opozorilo na sum.« S tem se strinjata tudi K. Filipčič in I. Klemenčič (2011), ki pravita, da je 

ključnega pomena pri nudenju pomoči otroku »sodelovanje različnih institucij, ki imajo 

različne kompetence za ugotavljanje nasilja, nudenja pomoči otroku in družini ter izvajanja 

različnih ukrepov, sankcij. VIZ CSD-ju oziroma policiji posreduje le sum nasilja v družini in 

nudi podporo in varnost otroku, ko je vključen v učno-vzgojni proces. Preiskovanje okoliščin, 

preverjanje zaznav in izjav otroka ali drugih oseb o nasilju je v pristojnosti drugih institucij, kar 

mora biti natančno poznano vsem zaposlenim v VIZ« (str. 23). Pristojnosti VIZ so podrobno 

predstavljene tudi v 2. členu Dogovora v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo 

iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini: »VIZ ni pristojen za zbiranje dokaznega gradiva v 

zvezi s sumom nasilja nad otrokom v družini (npr. fotografiranje otrok, snemanje pogovora 

itd.). VIZ je dolžan prijaviti sum nasilja, kadar delavec VIZ v skladu s Pravilnikom o obravnavi 

nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (delovanje internega tima) pri otroku opazi 

spremembe, ki bi lahko bile posledice nasilja ali mu je otrok zaupal, da je žrtev nasilja, ali ima 

učitelj ali drug delavec VIZ informacijo o nasilju od tretje osebe ali pa je bil sam priča nasilja«. 
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Šole svojo vlogo vidijo zelo različno. Nekatere presojajo o prijavi različnih vrst nasilja, največje 

razlike se pojavljajo pri prijavi psihičnega nasilja in zanemarjanja. E je pri psihičnem nasilju 

previdnejša pri prijavi, ker ji izkušnje kažejo, da je to zelo težko dokazljivo in so pri tem slabi 

rezultati (»Ni ga težko odkriti, težje ga je dokazati. To je težka stvar, res, če sem čist iskrena je 

rezultat slab za naprej. Ker treba je to vedeti, da gre tukaj za spretne ljudi. Ker če ti izvajaš 

nasilje, si spreten s temi svojimi ravnanji. In si ti odrasel proti otrokom in je tukaj težko 

dokazljivo, ne. Nam je bilo težko dokazati pri fizičnem nasilju, kaj šele pri takem. In potem se 

pri tem zelo obrne zadeva, ne.«), C psihičnega nasilja ne prijavlja, ker ga niti ne zaznava, saj ga 

po njenem mnenju otroci ne jemljejo kot nasilje, ampak nekaj normalnega, zato ji o tem ne 

poročajo. Čeprav sama posledice psihičnega nasilja v družini zaznava pri odnosu otrok z 

vrstniki, tega zaenkrat ni prijavila. F nasilje prijavi, čeprav ve, da je težko dokazljivo in dvomi, 

da CSD to prijavo bolj poglobljeno obravnava (»Dejansko tako, da tudi psihično nasilje 

prijavimo. Čeprav je težje dokazljivo in ne vemo, kako CSD v tem primeru ravna. Koliko resno 

to obravnava in kaj v zvezi s tem naredi.«). Podobna situacija je tudi pri prijavi zanemarjanja, 

ki predstavlja posebno težavo, zato bo posebej predstavljeno v spodnjem poglavju.  

Kot je že bilo omenjeno, drugo neskladje označuje dokazovanje nasilja. NVO, ZPND in tudi 

različni avtorji opozarjajo na to, da naloga šole ni dokazovanje nasilja, enako povesta tudi ŠSS 

B in F, preostale ŠSS pa nekoliko drugače opredelijo svoje mnenje. C pravi, da je »veliko tudi 

sumov na neko nasilje, pa ni konkretnih dokazov«. Če ni dokazov, se pogovori z otrokom in 

starši, kar ji pomaga pri odločanju o nadaljnjih ravnanjih. NVO odgovarjajo, da pogovor ŠSS z 

otrokom z namenom potrditve suma ni potreben, saj naloga šole ni potrjevanje suma. Čeprav B 

in F povesta, da je dokazovanje dolžnost drugih organizacij, se pred tem pa vseeno pozanimata 

pri CSD, ali je primer potrebno prijaviti, kar tudi tu kaže na težavnost določanja in potrebo po 

potrditvi ravnanja. To je tudi pravilno ravnanje, ki je zapisano v Dogovoru v zvezi z 

opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini: 

»Kadar VIZ dvomi, ali je posamezni dogodek nasilje ali sum kaznivega dejanja nasilja nad 

otrokom, se o tem posvetuje z drugimi strokovnimi službami (policijo, CSD).« 

E, ki že pri psihičnem nasilju omenja problem dokazovanja, tudi pri prijavi fizičnega nasilja 

pristavi pogoj povezan z dokazovanjem, saj nasilje prijavi, ko so vidni znaki nasilja, ter tako 

poskrbi za lažje dokazovanje (»Kadar je to tudi nekje vidni znaki, ne, da ima tudi kake 

podplutbe, da smo se spomnili tudi za nazaj, da je bilo rečeno že prej, da je imel že prej, da je 

bilo rečeno že prej, da je padu, da se je udaru, da je ne vem kaj, se zaletu, ne vem kaj. Če pa že 

slutimo, potem čakamo, da vidimo, če še kaj pojavi. Boljše je, če je še to zraven, slabo se konča, 

če ni nič. Potem naprej govorim v obravnavi, potem pri postopkih na sodiščih.«). Kasneje 

dodaja, da nasilje v družini prepozna v otrokovem vedenju (»Jaz pravim; niso oni kar tako 

brezveze agresivni. Včasih je to tako, da gre za neko agresivnost tukaj v šoli. Ti še ne veš, da je 

to nasilje v družini, ne. Ampak je velikokrat v ozadju. Vzrok in posledica. Ni kar tako brezveze 

nasilen.«) in verjame otroku, ki pove za nasilje, saj v svoji dolgoletni karieri še ni videla otroka, 

ki bi si izmislil NVD, ter dodaja, da se jim v hujših primerih dogaja, da jim preostale institucije 

ne verjamejo. Tako je potreba po vidnih dokazih lahko posledica neverjetja drugih organizacij, 

predvsem CSD-ja, policije in sodišča. NVO2 odgovarja, da je to neverjetje povezano s tem, da 

nasilje prijavijo, ko se pokažejo hude posledice in ne sproti, ko zaznavajo težave. V primeru, 

da bi CSD obveščali sproti, bi bil viden potek in bi bilo ukrepanje lažje.  
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Rezultati intervjujev se deloma skladajo tudi s špansko nacionalno raziskavo, ki kaže, da je šola 

prijavila predvsem tiste primere, pri katerih je na nasilje opozoril mladostnik sam in primere, 

kjer je šlo za vidne in ponavljajoče se oblike nasilja (Garcia, 2003, v Domiter Protner, 2014). 

K. Bašič, predsednica Združenja proti spolnemu zlorabljanju, se ob tem strinja z izbranimi 

NVO, da je potrebno o zaznavi ogroženosti otroka sporočiti CSD-ju tudi takrat, »ko nimamo sicer 

nobenih oprijemljivih dejstev, na osnovi katerih bi lahko govorili o ogroženem otroku, toda 

zaznavanje in spremljanje nekaterih novih, drugačnih ponavljajočih in nenavadnih ravnanj ali 

vedenj otroka (upoštevajoč pri tem razvoj in starost otroka) ali njegovih prikritih sporočil, nam v 

zvezi z otrokom povzroča zaskrbljenost in v nas pogojuje občutek, da otrok potrebuje pomoč ali 

podporo« (str. 7). To poudarja tudi na izobraževanjih.  

ŠSS pri presojanju omenjajo tudi mejo, kjer se mora strokovni delavec odločiti, kaj bo prijavil 

in kaj ne. D mejo za prijavo doživlja kot zelo spolzko, nasilje pa prijavi, kjer meni, da sama ne 

more več nič narediti (»Pri tem moram pa najbrž sama razmisliti, kje je tista meja. Ja, to je zelo 

spolzka meja, ker se človek malo boga špila. Ker na koncu se moreš odločiti, kje greš v prijavo 

in kje ne. Na en način tam, ko se mi zdi, da jaz ne morem več nič narediti. Sicer se mi zdi boljša 

pot vabiti starše, dobiti jih sem skupaj z otrokom, opozarjati na male napredke otroka.«). Ta 

presoja, kdaj prijaviti, je povezana predvsem z nezaupanjem v postopek, saj po izkušnjah ŠSS 

družina po postopku ne začne boljše delovati in tako postopek nima pozitivnih posledic za 

otroka. ŠSS C omenja nesmiselnost prijave vsakega suma, saj ob tem, da nasilje ni dokazano, 

šola izgubi sodelovanje s starši in vsako možnost sodelovanja in sprememb pri starših. S tem 

se strinja tudi ŠSS E, ki v pogovoru o prijavi zanemarjanja dodaja, da NVO in ŠSS vedno 

potrdita, da je potrebno prijaviti sum, sama pa v tem ne vidi vedno koristi in smiselnosti (»Zej 

veste, oni bodo vedno rekli ja. Ker morajo reč. Ampak je vprašanje koristnosti in smiselnosti 

tega, ki jo narediš. Težko je. Zelo težko, če bi našla eno pravo mero tega.«). Mnenje ŠSS potrdi 

tudi Najrajter (2010), ki pravi, da »zaznavanje morebitnih posledic nasilja v družini v šoli je 

zelo občutljivo področje, saj je brez trdnih dokazov učenca težko zaščititi, ob soočanju staršev 

– morebitnih storilcev, pa so posledice za otroka lahko še slabše, če ni ustreznih prijemov« (str. 

136). 

NVO poudarja, da namen prijavitelja ni obsodba storilca, ampak zaščita otroka, ter dodaja, da 

prijavljeno nasilje velikokrat ni obsojeno, vendar vseeno prinaša pozitivne posledice za otroka, 

ki dobi sporočilo, da je bilo nasilje opaženo in bo obravnavano, hkrati pa tudi za starša, ki dobi 

sporočilo, da mora na tem področju nekaj narediti. ŠSS posledice prijave vidijo drugače. ŠSS 

E meni, da s tem, ko nasilje ni obsojeno, storilec dobi moč za nadaljevanje tovrstnega početja 

in tudi maščevanje šoli za prijavo, kar je po njenem mnenju tudi lahko vzrok za odločanje o 

(ne)prijavi, zato se ji zdi nujno potrebno, da se dela s povzročitelji. Tako pozdravlja izvajanje 

treninga socialnih veščin za povzročitelje nasilja s strani Društva za nenasilno komunikacijo in 

dodaja, da bi to moral biti obvezen ukrep tudi v primeru, da ga postavi CSD in ne le v primeru, 

ko o tem odloči sodišče. S tem se strinjajo tudi NVO. Horvat (2015), ki deluje v Društvu za 

nenasilno komunikacijo, to nekoliko bolj razloži, da »napotitev povzročitelja na TSV s strani 

CSD ni pravno zavezujoča, zato je odločitev povzročitelja o vključitvi v TSV odvisna predvsem 

od motivacijskega pogovora s socialno delavko, pri katerem lahko povzročitelj uvidi koristi 
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vključitve na tovrstno delavnico« (str. 66). Ob tem je razvidno, da imajo tu res veliko vlogo 

socialne delavke CSD, kar potrjuje tudi socialna delavka F. Premrzel (2015).  

Prijava zanemarjanja 

KATEGORIJA ŠSS NVO 

Prijava 

zanemarjanja 

-ni prijave zanemarjanja (A, B) 

-vključitev CSD (A, F) 

-prijava zanemarjanja (C, D, E, F) 

-reševanje zanemarjanja v šoli (A) 

-nesmiselnost prijave (A) 

-ni hudih oblik zanemarjanja (A) 

-meja pri zanemarjanju (D, E, F) 

-posvet z drugimi organizacijami (F) 

-občutki nemoči (D) 

-nujnost prijave 

zanemarjanja 

-(ne)razumevanje 

zanemarjanja s strani šol 

-skrivanje zanemarjanja 

šol 

 

Vzroki -občutek nemoči 

-potreba po drugačni podpori družini 

-nesmiselnost prijave 

-težko dokazljivo 

-dvomi o ukrepih CSD 

-strah pred poslabšanjem situacije 

-zanemarjanje neotipljivo 

-zanemarjanje težko 

dokazljivo  

-nepoznavanje pravilnika 

šol 

 

Viri -nadgradnja postopka  

-sodelovanje 

-izobraževanje  

 

Kot je bilo omenjeno že pri kategoriji dokazovanja, NVO neskladja v delovanju vidijo tudi pri 

prepoznavanju in reagiranju na zanemarjanje otroka, ob čemer se vse NVO strinjajo, da je 

zanemarjanje neotipljivo in težko dokazljivo (»Problem zanemarjanja je največji. Razumeti kaj 

vse spada pod zanemarjanje in ukrepati v teh primerih se mi zdi pa, da je za šolo grozno težko.« 

–fokusni). Menijo, da so šole v stiski, ker ne vedo, kaj je zanemarjanje in zato ne prijavljajo 

opažanj določenih ravnanj, ki bi jih NVO uvrstila v kategorijo zanemarjanja (»Jaz se spomnim 

enega primera, kako je svetovalna delavka govorila o zelo premožni družini, iz katere fantek je 

maltretiral vse ostale in je šlo tuki, da je bila mama večkrat klicana, vendar ni prevzela nobene 

odgovornosti, nikamor ni otroka vključila nč nč nč. Mislim, jaz bi tuki definitivno to dala pod 

zanemarjanje (pritrjevanje ostalih). Tega se mi zdi, da ne vidijo.« –fokusni). ŠSS E vprašanje 

»Kaj to je? Kaj čist je zanemarjanje?« direktno uporabi tudi v intervjuju, kar nakazuje na 

pravilnost razmišljanja NVO. Pri opredelitvi je pri ŠSS pod vprašanjem tudi meja ter 

obravnavanje drugih kultur in ponovno vprašanje smiselnosti prijavljanja tovrstnih dejanj, 

sploh ko ne gre za zdravstveno ogrožajoča dejanja (D: »Pri zanemarjanju je še težje 

opredeljivo, ne, ker so te vrednote tako različne s čim prehajamo skupaj v stik.« G: »Sploh, če 

so zraven druge kulture.« D: »Vse je drugače, druge ambicije, druge pričakovanja tako da. 

Težko opredeljivo«). Zanimivo, raziskava Vogrinc in Krek (2012) kaže, da svetovalni delavci 

poleg znakov telesnega nasilja najbolje prepoznavajo znake zanemarjanja (približno tri četrtine 

vprašanih), prav tako dobro ocenjujejo svoje znanje ukrepanja ob zaznavi suma zanemarjanja. 

Svojo usposobljenost so najbolje ocenili ravno osnovnošolski svetovalni delavci. 
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C, D, E in F so že prijavile zanemarjanje, čeprav se strinjajo, da je dokazovanje pri zanemarjanju 

velika težava, zato prijava nima nujno pozitivnih posledic. D celo omenja, da je pri 

zanemarjanju »isti občutek nemoči ali pa še hujši«. F zdravstveno ogrožajoče zanemarjanje 

takoj prijavi, medtem ko je pri drugih, bolj subtilnih oblikah zanemarjanja nekoliko bolj 

previdna pri prijavi in skuša pred tem dobiti iz več strani, tudi CSD-ja mnenje, kaj je bolj 

smiselno storiti (»Kadar je otrok zdravstveno ogrožen zaradi zanemarjanja ali obstaja sum 

nasilja, takrat direktno prijavimo nasilje. Če pa recimo, kot sem že rekla, doma otrok ne dobiva 

ustreznih spodbud, da bi razvil svojo samostojnost, takrat pa skušamo z več strani dobiti 

mnenje, kaj bi bilo najbolj smiselno narediti.« –F).  

Pri odgovorih ŠSS najbolj izstopa ŠSS A, ki pravi, da zanemarjanja še niso prijavili, hujših 

primerov ne zaznavajo, druge primere pa skušajo reševati znotraj šole, saj ne vidi smisla v 

prijavi (G: »Kaj pa zanemarjanje otroka ste kdaj zaznali, prijavili?« A: »Ne prijavili nismo, 

poskušamo reševati znotraj šole, kolikor se da reševati.« G: »Da se pogovorite s starši?« A: 

»Ja, starše vabimo, se pogovorimo, svetujemo. Sedaj rešitve pa so, kakršne so. Nekaj že 

pomaga. Ko so pa kakšne hude. Zej prav kakšnih strašno hudih oblik ne zaznamo. Imamo par 

primerov, ko rešujemo znotraj. Nudimo pomoč, takšno in drugačno. Imamo prostovoljke. Te, ki 

delajo preko javnih del, ki nam dosti pomagajo… Da bi pa to prijavili ne.« G: »Se vam torej 

ne zdijo to toliko hudi primeri?« A: »Tudi če so, ne vidim nobenega smisla. Ja.«). Vzrok za 

neprijavo je viden predvsem v slabih izkušnjah sodelovanja s CSD pri obravnavi nasilja v 

družini in drugih stisk otrok, ki so močno vplivale na ŠSS zaznavanje učinkovitosti uradnega 

postopka, kar potrdi tudi sama. Omenja izkušnje, ko je zanemarjanje javila centru, vendar z 

njihove strani ni dobila sodelovanja, zato tovrstne težave rešuje na šoli, ob čemer sama meni, 

da se zelo trudi (»In kar moramo in moremo bomo naredili in naredimo. Ne samo kar moramo 

ampak tudi kar moremo. Zej prav domov si ga pa ne moremo peljat. Da bi pa to prijavili ne.«). 

Povzeli bi lahko, da je ŠSS A izgubila zaupanje v postopek, zato take primere rešuje samostojno 

na šoli, s čimer pa se nikakor ne strinjajo niti NVO niti slovenska zakonodaja.  

Reagiranje na znake zanemarjanja je tako ponovno odvisno od definicije zanemarjanja in tudi 

od pričakovanih posledic posameznih dejanj. Če ŠSS od prijave ne pričakuje pozitivnih 

posledic, zanemarjanja ne bo prijavila in bo delovala drugače. NVO v prijavi vedno vidi 

določene pozitivne posledice, poleg tega pozna možnosti za spodbujanje postopka obravnave, 

zato meni, da je tudi zanemarjanje potrebno prijavljati, kar določa tudi slovenska zakonodaja. 

Obravnavanje zanemarjanja je bilo v raziskavi predstavljeno kot tematika, ki prinaša veliko 

vprašanj in le redko prijavo, kar pa je nekoliko neskladno z raziskavo Čretnik (2016), ki kaže, 

da šole na CSD največkrat prijavijo ravno zanemarjanje otroka. 

Šola kot »rešiteljica« 

KATEGORIJA ŠSS NVO 

Šola rešiteljica -svetovanje povzročitelju 

(C) 

-takojšnja prijava (B, F) 

-delo z družino brez 

prijave (D) 

Problematičnost šole: 

*vloga rešiteljice 

*samostojno reševanje NVD 

*delo s povzročiteljem 
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-samostojno reševanje 

manjših problemov (E) 

-reševanje zanemarjanja v 

šoli (A) 

Mnenje NVO  -dolžnost prijave suma  

-nujna obveščenost CSD 

-s storilci morajo delati tisti, ki so za to 

usposobljeni 

Vloga šole: 

*prijava 

*ustavljanje povzročitelja 

*podpora otroku 

*sodelovanje z drugimi 

Vzroki -»protokolu lahko 

zadostiti, težje vsebinsko 

prav narediti« (D) 

-nezaupanje v postopek 

(D) 

-če prijaviš vsak sum, 

izgubiš možnost 

sodelovanja in sprememb 

(C) 

-ni pozitivnih posledic 

prijave (A, D) 

-dvomi o ukrepanju CSD 

 

-strah pred izgubo sodelovanja 

-strah pred maščevanjem storilca 

-strah pred poslabšanjem situacije 

-občutek reševalca 

-šola ne vidi pozitivnih učinkov sodelovanja 

-nerealna pričakovanja 

-ne poznajo jasnega pristopa obravnave 

nasilja v sodelovanju 

-vodstvo 

-občutek nemoči 

-nezaupanje v postopek 

Viri -nadgradnja postopka 

-NVO oporna točka 

 

-izobraževanje 

-delo na lastnih strahovih 

-usklajeno odzivanje NVO in CSD 

-predstavitev pozitivnih učinkov 

sodelovanja 

-sodelovanje z drugimi 

-opozarjanje na napake institucij 

-reševanje težav s CSD 

-ubeseditev pričakovanj 

-dopolnjevanje zakonodaje  

 

Naslednje neskladje je ponovno povezano z videnjem vloge posameznih institucij pri obravnavi 

nasilja v družini. NVO tako zaznavajo, da šole vidijo svojo vlogo v postopku obravnave nasilja 

v družini drugače, kot je zapisana v ZPND in pravilnikih o delovanju VIZ ter sodelovanju z 

drugimi organizacijami. Po ZPND je vloga šole v prijavi nasilja in sodelovanju z drugimi 

organizacijami, nekatere šole pa z željo po zaščiti otroka nasilja ne prijavijo in se postavijo v 

vlogo, ki jo NVO poimenujejo kot »rešiteljsko« ter začnejo same reševati problem nasilja (»Po 
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zakonu so dolžni prijavljat tudi sum NVD, tako da tukaj ni nobenih dilem, v praksi je pa v 

resnici težava, ker drugače vidijo svojo vlogo, kot je v resnici, ne. Sploh ko učiteljica nekaj 

zazna ali kdorkoli imajo občutek, da morajo tega otroka rešiti. In to delajo na način, da bodo 

oni to rešili s pogovorom s starši.« –NVO1). K. Filipčič in I. Klemenčič (2011) poudarjata, da 

po ZPND VIZ ni dobil pristojnosti za izvajanje ukrepov, s katerimi bi posegali v življenje otroka 

in družine, ampak zajemajo le pomoč svetovalne službe otroku, sodelovanje s starši, pomoč pri 

učnih težavah kot posledice nasilja ter zagotavljanje prostorov VIZ kot varnega prostora 

(Filipčič in Klemenčič, 2011). 

Neskladje je bilo omenjeno na fokusnem intervjuju, pri nekaterih šolah potrjeno v intervjujih 

ter kasneje veliko zastopano tudi na intervjujih z NVO, kar kaže na opazno neskladje v 

delovanju ŠSS in NVO, ki se morda ne pojavlja v veliko primerih, vendar se zdi NVO zaradi 

posledic tovrstnega delovanja izredno pomembno (»1– Mislim, jaz sploh ne morem pomislit, 

katera šola bi bila, da ne bi imela prvo tega impulza, se bomo pogovorili. 2– Hočejo biti 

nevtralni totalno. 3– Rešitelji…« –fokusni).  

Problematičnost samostojnega reševanja nasilja šole NVO vidijo v tem, da strokovni delavci 

šole s samostojno obravnavo zaprejo krog pomoči (»To pa da gredo sami delat s povzročitelji, 

to je pa zelo problematično. Ker zaprejo krog. Navidezno je sigurno bolje. Otrok ne poroča 

več. Kaj se pa doma dogaja? Čist zares.« –NVO3), ob tem, da nimajo dovolj znanj za reševanje, 

kot je na primer pogovor s starši, pri katerem lahko kljub dobremu namenu za otroka naredijo 

več škode kot koristi (»Meni se zdi problematično, da se tega sami lotevajo, ker nimajo dovolj 

znanj, da bi to lahko sami reševali. In seveda potem starši rečejo, tega mi ne počnemo, doma 

bodo otroka še bolj zastrašili in otrok o tem ne bo več poročal, kar je sporočilo otroku – odrasli 

te ne bomo zaščitili. Torej odrasli te ne zaščitijo – ali poveš ali ne poveš.« –NVO3), tako na 

primer zaradi neznanja ustreznega pogovora izpostavijo otroka v pogovoru s starši (»In 

izpostavili otroka… 'Otrok je rekel, da ste ga včeraj pretepli.' Ali pa… 'Sem se pogovarjala z 

Markom in mi je povedal, da veliko kričite na njega.' Tudi to je zelo problematično. 'Kaj maš 

na šoli za govort, samo še enkrat povej, potem te bomo pa še tepst začeli.' Ne. Je treba vedet, 

kako se pogovarjati s temi starši. Predvsem, da zaščitimo otroka.« –NVO3), in pristopijo kot 

rešiteljice, končajo pa tako, da raje ne naredijo nič (»Ker pa šole pristopijo k temu, da so one 

tiste, ki bodo situacijo rešile, se pa vedno to tako konča, da raje nič ne naredijo. Zato da ne 

mešajo dreka oziroma, da ne mešajo nekaj, kar se itak ne da.« –NVO1). Prehitro lahko preveč 

»razumejo« storilca in tako škodujejo žrtvi (»Valda so pa tut situacije, ko je boljše da šola nič 

ne naredi, ker šola totalno v rešiteljsko vlogo pade, ne, in s tem včasih naredi tudi kakšno 

težavo, ker mislijo, kako bodo oni uspeli to s pogovorom rešit, pa kako bodo očeta spremenil, 

pa kako mu bodo pomagali, pa kako ga bodo pol tut mal razumel, ne, pa pol hitr pride do tega, 

da je razumevanje tut malo večje, kot bi bilo treba.« –fokusni). Slednje direktno prikazuje 

primer ŠSS A, ki je pred prijavo starše povabila na pogovor, jim tam svetovala, jih razumela, 

obljubila zamaknitev prijave in tako tudi izjemno vplivala na potek obravnave, saj je s tem 

mogoče staršu omogočila manipulacijo z otrokom ter posledično tudi zanikanje nasilja s strani 

otroka pri nadaljnjem postopku obravnave (»Potem je pa bilo tisto leto in potem smo povabili 

na šolo očeta. Bil je ves skrušen, kot kup nesreče. Pritoževal se je nad otrokom, ki je bil 

mimogrede res težek. No, in potem smo mu povedali, da moramo prijavit. No, potem pa smo se 

– to je bilo ravno red zimskimi počitnicami – in smo se potem dogovorili, povedali smo mu, da 
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ga moramo prijaviti. Potem je rekel: "Ja, smo mislili iti na zimske počitnice na smučanje, sedaj 

pa ne bomo mogli iti." Ker se je bal pač da… Ne vem kaj, da bo zaprt, ali ne vem kaj. Potem 

smo rekli, naj mirno gredo na počitnice, naj se pogovorijo. Naj se imajo radi, naj mu pokaže. 

In sem mu rekla, "glejte otrok vas neizmerno obožuje," kar je bilo res, ne. Sej to poznamo, ta 

sindrom, ne. "In vi imate tudi njega radi, dajte mu pokazat. In naj otrok začuti, da tega niste 

naredili zato, ker ga ne bi marali, ampak povejte, da vas je tok razjezilo, kar vas pač je," in 

potem smo mu take modre nasvete dajali in ga razumeli in vse sorte. Dobro. Aja. Tudi zato smo 

rekli, da bomo malo zamaknili prijavo, ker potem smo vedeli, da kriminalisti in to, kakšen je 

postopek, ne. Da bi lahko oni mirno šli na dopust in smo po tem, ko so oni že šli na dopust, to 

prijavo poslali.«). ŠSS je nasilje kasneje sicer prijavila, vendar je iz primera razvidna rešiteljska 

vloga šole, ki je negativno vplivala na sam postopek, čemur pritrjujejo tudi NVO. NVO1 primer 

komentira kot šolski primer dejanj posameznih služb, ki niso opravile svojega dela. Kot 

napačno izpostavlja razumevanje storilca in čakanje s prijavo. Društvo za nenasilno 

komunikacijo v Strokovnih smernicah za delo z otroki, ki doživljajo zanemarjanje in/ali nasilje 

(Aničić, Hrovat Svetičič, Hrovat in Sušnik, 2015), razloži, da je zaščita otrok, ki doživljajo 

nasilje ali zanemarjanje zelo težko področje dela tudi zato, ker otrok, ki je žrtev nasilja, pogosto 

zanika že opisane dogodke, saj je čustveno navezan in odvisen od staršev oziroma skrbnikov, 

sočustvuje s starši, poleg tega ima ponotranjene občutke krivde, strah ga je izgube družine. 

Praviloma doživlja tudi hude pritiske s strani staršev ali skrbnikov, naj o nasilju molči oziroma 

ga zanika. Tako za zaščito in pomoč otroku poudarja nujnost pravočasnega ukrepanja in 

sodelovanja različnih organizacij ter posameznic. 

Iz navedenih razlogov problematičnosti samostojne obravnave izvirajo posledice, ki se po 

mnenju NVO kažejo v navideznem prenehanju nasilja, končni nezaščiti otroka s strani institucij, 

ki bi mu morale pomagati, izgubi zaupanja otroka v to, da mu bo kdo pomagal, ga zaščitil ter 

še hujšem nasilju doma, ker je otrok zaupal nasilje. 

Posledice, ki jih NVO vidijo v samostojni obravnavi nasilja s strani šole, pa nekatere ŠSS vidijo 

ravno v prijavi nasilja na CSD. Tu izstopa predvsem ŠSS D, ki ima nekoliko drugačen način 

obravnave, saj ji izkušnje kažejo, da se s postopki obravnave zelo malo doseže, zato pravi, da 

se ji zdi boljša pot od prijave na CSD, vabiti starše na šolo in opozarjati na manjše napredke 

otroka. Gospa spregovori skoraj enake besede kot NVO3 glede navideznega prenehanja nasilja, 

s tem da sama tako situacijo vidi po prijavi na CSD in ne po samostojni obravnavi nasilja na 

šoli, kakor to vidi NVO3 (»Morda so starši za nekaj časa se potegnili nazaj. Sej se, sej se, 

ampak natančno veš, da to ni bila nobena (razmislek) nobena zaresna sprememba v družini. 

Da se je samo nekdo fejst nazaj potegnu. Tako, da meni se zdi bolj smiselno, da tudi če gre za 

hude stvari, delat z mamo, delat pač s tistim delom družine, ki je ogrožen, potem poskušat 

okrepit, pa pomagat raziskat, kaj vse se da, kdo vse lahko pomaga, kdo vse lahko na pomoč 

priskoči.«). 

Tu se torej izraža neskladje v razmišljanju NVO in ŠSS. NVO vidi za učinkovito obravnavo 

nujno prijavo in posredovanje različnih organizacij, ki učinkovito opravljajo svoje delo, ŠSS D 

pa v prijavi vidi plaz ukrepov, ki ne rezultira v dobrih posledicah za otroka (»In potem zato, ker 

je nekdo v šoli nekaj zazna, se takrat, to po izkušnjah govorim, to ni kar nekaj na pamet, se 

potem cel plaz sproži, ki pa zelo redko rezultira v kakšnih dobrih posledicah za otroka. In profit 
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za šolo in za /otroka, kr nekak rečmo, da je isto, je, da se popolnoma zaprejo, ne zveš ničesar 

več, otrok se odmakne še en korak v rikverc.«). NVO vzroke za samostojno reševanje nasilja 

vidi v strahu pred inšpekcijo, maščevanju starša ali občutku ogroženosti, kar so potrdile tudi 

nekatere ŠSS, ŠSSD pa ni ena izmed njih, saj se sama poslužuje samostojne obravnave, ker ji 

izkušnje kažejo, da postopek ni učinkovit in ne prinaša pozitivnih posledic za otroka. Tu bi 

veljajo omeniti tudi (ne)učinkovitost delovanja CSD-ja, saj ŠSS omenja boljše sodelovanje s 

policijo kot CSD19.  

D meni, da sam je trenutni postopek obravnave dober nastavek, vendar družina za uspešno 

delovanje potrebuje tudi druge možnosti, ki bi jih morala zagotavljati družba (»Morale bi biti 

neke, k neke učne baze za na novo zaživet. Tako kot je, ne, sej varna hiša je dober nastavek, tko 

kot je organizirana z vsem, z vso podporo, učenje, s širjenjem zavesti, z osveščanjem, to je vse 

fino, sam ne vem, ne vem, lahko, da narobe sodim. Samo tistih par, ki jih poznam, počasi potem 

zvodenijo.«). S. Murgel (2010) iz Skupnosti centrov za socialno delo med glavne težave pri 

obravnavi nasilja v družini pri delu CSD prišteva tudi pomanjkanje različnih terapij in možnosti 

namestitev za različne populacije. Objasni, da se v načrtu pomoči žrtvi skušajo urejati čim širši 

aspekti njenega življenja in tako čim večja pomoč, velikokrat pa izpade najbolj vitalen del 

pomoči, saj je žrtvi težko zagotoviti stanovanje, kamor bi lahko šla iz krizne namestitve. Občine 

in stanovanjski skladi nimajo dovolj stanovanj za umik žrtev in začetek novem varnem okolju, 

žrtve pa si stanovanja velikokrat ne morejo privoščiti. Tako se tudi na CSD-ju strinjajo z 

nujnostjo zagotovitve kvote stanovanj namenjenih žrtvam nasilja, ki so bile v obravnavi ter je 

bil zanje pripravljen načrt pomoči. F. Premrzel (2015) pravi, da s trenutnim stanjem pomoči ob 

nasilju še vedno niso zadovoljni, čeprav je bilo že veliko narejenega. Avtorja tako deloma 

potrjujeta pomisleke ŠSS D. 

NVO2 na to dogovarja, da mora biti CSD v vsakem primeru obveščen o zaznanem nasilju, saj 

se tu odpira tudi problem sledljivosti primera nasilja ob morebitni preselitvi družine (»Ampak 

če greva na to, da svetovalna služba sama rešuje, to ni prav. Veliko družin se preseli. Na CSD-

ju ni zapisnika. Otrok pri 16-ih, 14-ih štrli ven z vedenjem, zakaj, noben ne ve. In mora biti 

tukaj neka sledljivost. Da vemo, kaj se z otrokom dogaja. Da poznamo družino, da razumemo 

njegovo stisko.« –NVO2). Za kar ŠSS D tudi poskrbi, saj CSD obvesti, vendar ne da prijave. 

NVO2 meni, da je to, da družina v postopku ne »zafunkcionira« in jo zato ŠSS rešuje sama 

»tema, ki jo je za reševati na državni ravni«. 

Z razlogi o večji učinkovitosti samostojnega reševanja nasilja v družini se nekatere ŠSS 

strinjajo v primerih, ki jih ocenjujejo kot »manjše probleme« (E), primerih, kjer ni dovolj 

dokazov za prijavo (C) ali v primerih zanemarjanja (A). E. Hvala (2008) pri neustreznih načinih 

vzgoje, in s tem tudi povečevanja števila težav v družini, meni, da je pogosto v primeru manjših 

težav dovolj že nekaj pogovorov in nasvetov družini ter morda pomoč strokovnjaka, v primeru 

nasilja v družini pa je potrebno ustrezno ukrepanje. V Strokovnih smernicah za delo z otroki, 

ki doživljajo zanemarjanje ali nasilje (Horvat, 2015), pa Društvo za nenasilno komunikacijo 

zapiše, da je starša potrebno tudi seznaniti s primernimi načini vzgajanja, kot so pohvale 

                                                 
19 Dodatno opisano pri poglavju o medinstitucionalni povezanosti. 
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osebnosti in vedenja, izkazovanje naklonjenosti in ljubezni, ustrezno postavljanje meja itd., 

vendar tega ne predvidevajo kot samostojno delo ŠSS. 

Tu se tako ponovno srečamo s problematiko dokazovanja in presojanja o NVD, ki smo jo že 

obravnavali in se sedaj povezuje z »rešiteljsko« vlogo ŠSS. C se tako v nekaterih primerih s 

starši pogovori, predstavi druge načine vzgajanja, možnosti vključevanja v različne programe, 

kar po mnenju NVO3 nima nobenega učinka na storilca in je lahko dober doprinos le v primeru, 

da pri tem sodelujejo tudi druge institucije (»Pa ta vsemogočnost, ki jo imamo ljudje v glavi, 

kako bomo mi, to, kako se bo nasilje, če obstaja, reševalo tako, da bo učiteljica staršem 

razlagala, kateri so drugi načini vzgajanja, se mi zdi tako, kot bi z žlico morje praznil. Pač nič 

od tega. Zdi se mi, da je to lahko zelo dober doprinos, če vsi ostali tudi delajo na tem, ker če 

bo ena učiteljica staršem začela razlagat, kako lahko na drug način vzgajajo, je to za enega 

povzročitelja pač nič.«). NVO nezaupanje v postopek pri obravnavi določenih primerov 

povezuje tudi z neizpolnjenimi pričakovanji šole, kaj bi se moralo zgoditi pri obravnavi. 

Poudarjajo, da je potrebno ubesediti in uskladiti pričakovanja o sodelovanju, ukrepih in 

rezultatih obravnave z ostalimi sodelujočimi v postopku ter tako težiti k istemu cilju, korektno 

opraviti svoje delo in zaupati v druge, da bodo opravili svoje delo20.  

Težavo vidijo tudi v strahu pred izgubo sodelovanja, saj imajo ŠSS s starši zgrajen odnos, ki ga 

ne želijo izgubiti. Izguba odnosa s starši je v intervjujih večkrat omenjana tudi v povezavi s 

prijavo nasilja. B tako omenja, da če v primeru prijave nasilja le-to ni dokazano, šola izgubi 

sodelovanje in tudi možnost sprememb pri starših, ki bi jih lahko dosegla pri samostojnem 

reševanju, kar je bilo omenjeno že v poglavju o zaznavi in prijavi nasilja.  

NVO vlogo šole vidijo v kombinaciji prijave, sodelovanja s centrom, postavljanja mej 

povzročitelju ter podpore otroku. Vloga šole tako ni v delu s povzročiteljem, ampak v 

ustavljanju povzročitelja, postavljanju povzročitelja v iste okvire kot ostale starše, s 

povzročiteljem pa morajo delati tisti, ki so za to usposobljeni. Storilcu je potrebno jasno 

povedati, da dela narobe, kar šola sama težko stori. Šola lahko veliko stvari popravi, če starši 

sprejmejo odgovornost in sodelujejo v postopku, zato je pomembno, da šola nastopi skupaj z 

drugimi organizacijami. V primeru, da se šoli zdi, da center ne deluje učinkovito pri obravnavi, 

se pa lahko vedno pritoži, prijavi policiji, NVO. 

Sogovornica iz NVO3 zaključuje, da se pri obravnavi nasilja ne smemo postaviti v vlogo 

reševalca (»Samo da se ne postavljamo v vlogo reševalca, ker to ne prinaša nič dobrega. Smo 

prec v tistem trikotniku in se preganjamo.«), šolam pa se zdi samostojno reševanje nasilja v 

nekaterih primerih boljša rešitev kot prijava. Filipčič in Klemenčič (2011) poudarjata, da 

»strokovni delavci VIZ lahko otroku pomagajo le v okviru delovanja šole, otrok pa potrebuje 

tudi pomoč drugih organizacij, ki lahko z določenimi ukrepi posežejo v družino in otroka 

ustrezno zavarujejo pred nasiljem. To pa lahko storijo le, če za nasilje izvedo (str. 43). 

V vseh do sedaj predstavljenih neskladjih je težavo predstavljalo tudi to, da delovanja ŠSS niso 

pripeljala do sodelovanja med različnimi organizacijami, kar po mnenju NVO ni učinkovito, 

saj posamezniki brez določenih znanj s področja nasilja lahko naredijo pri obravnavi le-tega 

tudi škodo namesto koristi, zato je nujno, da šole sodelujejo pri obravnavi in ne obravnavajo 

                                                 
20 Opisano že v poglavju o zaznavi in prijavi nasilja v družini. 
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samostojno, ampak nasilje obravnavajo v timu. To pa ni le mnenje NVO, ampak je sprejeto tudi 

v zakonodaji. 

Neskladje lahko povežem s K. Filipčič (2010), ki kot problematično vidi uniformirano in 

avtomatizirano reagiranje, ki zahteva le sledenje zakonskim normam, saj le-te ne morejo zajeti 

vseh raznolikosti primerov in specifičnih potreb žrtev. Tu tako spreminjanju in zaostrovanju 

zakonodaje dodaja nujnost izobraževanj vseh, ki se srečujejo z nasiljem v družini, da bodo le-

ti vedeli, kako najustrezneje obravnavati konkreten primer, kar lahko povežem z mnenjem ŠSS 

D. O neustreznosti šablonskih odločitev zaključuje tudi P. Selič (2010), ki meni, da se »morajo 

s tem področjem ukvarjati ljudje, ki imajo zato potrebne vire, motivacijo in znanje« (str. 41). 

Rešitev vidi v »ustanovitvi posebnih skupin v policiji, državnih tožilstvih in socialnih službah, 

ki bi bile usposobljene prav za področje nasilja v družini« (prav tam). Sama tu dodajam nujnost 

povezovanja nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z nasiljem, kar pogosto poudarjajo tudi 

nevladne same.  

Kot vire za zmanjševanje neskladij, zaradi katerih v večini primerov sploh ne pride do prijave 

in tudi ne do sodelovanja z NVO, vidijo v tem, da posamezna organizacija ve, kaj je njena 

naloga in kaj je naloga drugih organizacij ter da sodeluje s preostalimi organizacijami. 

Dodajajo, da ima šola v primeru opažanja, da obravnava ne poteka v korist otroka, vedno 

možnost posredovanja NVO, hkrati pa je tu mogoča tudi prijava policiji. To omenjata tudi 

Filipčič in Klemenčič (2011), ki pravita, da je v primeru informacije o tem, da se nasilje nad 

otrokom po prijavi nadaljuje, oziroma mnenju, da postopek za zaščito otroka poteka prepočasi 

ali ne dovolj učinkovito, ravnatelj dolžan obvestiti CSD, v primeru, da tudi kasneje postopek 

ne daje ustreznih rezultatov, ravnatelj o tem obvesti socialno inšpekcijo. 

Nevladne organizacije vir vidijo tudi v izobraževanju, saj bo šola z več informacijami delovala 

bolj neodvisno od osebnih razumevanj na lastno vlogo pri obravnavi nasilja. Potrebo po 

izobraževanju je opaziti tudi s strani ŠSS, NVO pa obenem pa obenem navajajo nizko udeležbo 

na nekaterih posvetih in izobraževanjih, kar v svoji raziskavi ugotavlja tudi D. Najrajter (2010), 

ki se sprašuje o vzroku dvojne slike. 

ŠSS D vidi vir za to, da bi bila obravnava bolj uspešna in bi tako tudi sama lažje prijavljala 

predvsem v nadgradnji postopka, pri čemer se deloma strinja tudi ŠSS E, ki poudarja delo s 

povzročiteljem in tako spremembo v obveznosti storilčevega udeleževanja treninga socialnih 

veščin. ŠSS bi to prineslo zaupanje v obravnavo, za uresničitev le-tega pa NVO meni, da bi tudi 

sami morali izpostaviti svoj glas na CSD-ju, NVO-jih oziroma pri vseh organizacijah, ki 

sodelujejo v postopku. Hkrati pa je mogoče že v okviru obstoječe zakonodaje in pravilnikov z 

izobraževanjem, medsebojnim deljenjem izkušenj in pogledov različnih organizacij, dobro 

komunikacijo ter usklajenim sodelovanjem izboljšati obravnavo ter si s tem hkrati tudi povrniti 

zaupanje v doprinos prijave. 

Vir predstavlja tudi delo na lastnih strahovih ob tem, da se NVO in CSD usklajeno odzivata ter 

tako šola zazna, da je nasilje res problem, ki ga je potrebno reševati v sodelovanju z ostalimi 

organizacijami.  



69 

 

Delo s starši ob prijavi 

KATEGORIJA ŠSS NVO 

Delo s starši ob prijavi -skupno srečanje otroka in 

staršev (A) 

-svetovanje povzročitelju (A) 

-obljuba zakasnitve prijave (A) 

-pogovor s starši o prijavi v 

korist otroka (C) 

-upravičiti prijavo pri 

povzročitelju (B, C) 

-delo v debelih »rokavičkah« 

(B, E) 

-naloga šole ni delo s 

povzročiteljem 

-vsako sodelovanje ni v redu 

-delo v »rokavičkah« 

neprimerno 

-potrebno ustavljanje 

povzročitelja 

Vzroki -strah pred povzročiteljem 

-strah pred izgubo sodelovanja 

-srečevanje s povzročitelji v 

kraju bivanja 

 

ŠSS: 

-strah pred povzročiteljem 

-strah pred izgubo sodelovanja 

-neznanje o ravnanju 

-ni jasnih stališč 

-povzročitelj se zna dobro 

predstaviti 

Viri TSV ukrep -NVO oporna točka 

-delo na strahu 

-izobraževanje 

 

Neskladje se je pokazalo tudi pri načinu dela s povzročiteljem nasilja ob prijavi.  

NVO1 meni, da vloga šole ni v direktnem obravnavanju povzročitelja, ampak v ustavljanju 

povzročitelja, postavljanju meja, dajanju v enake okvire kot druge starše. Šola tako lahko doda 

svoj del tudi pri delu s storilci, vendar le v primeru, da nastopi skupaj z drugimi organizacijami, 

ki prevzamejo vsaka svoj del, za katerega so tudi usposobljene (»Ne dela s povzročiteljem, 

ampak ustavlja, ker povzročitelji so ponavadi zelo izvirni glede tega kako… Ne vem… Ena 

klasična je recimo, da en zelo vztrajen povzročitelj bo verjetno zelo velikokrat klicu na šolo, 

hodu na šolo, kontroliru, če je otrok recimo pri mami. Isku informacije, se zanimu kao za otroka 

in vse to, se mi zdi, da ima šola tu veliko možnosti, ga ustavljat in dajat v tiste okvirje kot vse 

ostale starše; govorilne so takrat in takrat, po telefonu ne dajamo informacij, ne morete sredi 

pouka uletet in pogledat, kako je, obrnite se na center, tako v tem smislu, no. Tako, da šola ima 

zelo veliko vlogo, samo verjetno jo velikokrat drugače vidijo.« –NVO1). NVO2 in NVO3 

poudarjata, da ŠSS niso usposobljene za delo s storilci, imajo pa pomembno vlogo pri 

multidisciplinarnem pristopu in tudi pri ustavljanju povzročitelja, s katerim se ne sme delati v 

»rokavičkah«, saj mora storilec dobiti jasno sporočilo, da je njegovo ravnanje napačno (»Tudi 

če pride na šolo in se dere na učitelja, ki je prijavil, ja, pokliče se policijo. Pika, naredi se 

prijavo, pika. Storilec je dobil sporočilo, da tega ne sme delati. In če bo naslednjič isto naredil, 

se ga bo isto prijavilo. Zato je treba pri takih ljudeh ne delati v vatki pa rokavičkah, ampak mu 

dati jasno mejo.« –NVO2). ŠSS E omenja ravno delo s povzročiteljem v debelih rokavicah, saj 
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ima povzročitelj več pravic kot ŠSS in se tako lahko hitro maščuje. Tudi ŠSS B kot najtežji del 

obravnave nasilja omenja prav upravičevanje prijave pri povzročitelju, da se ne maščuje 

(»Najtežje je tisto pol, kakšen kontakt s tistim, ki je bil nasilen. Oziroma kako to speljati, da 

upravičiš, da je res prav in da ne gredo prav kontra tebi.«). ŠSS C pa z željo po nadaljevanju 

sodelovanja s starši, le-tem skuša predstavit prijavo v korist otroka, nudi jim tudi podporo in 

pomoč v šoli, čeprav je navadno ti ne sprejmejo. Tako se potrjuje mnenje NVO, da je delovanje 

šole lahko neskladno z njihovim mnenjem o primernosti delovanja šole prav zaradi strahu pred 

izgubo sodelovanja, pred maščevanjem povzročitelja in tudi zaradi njegovih dobrih 

predstavitvenih zmožnosti. 

ŠSS A opisuje primer maščevanja staršev zaradi prijave ter navaja tudi obisk staršev skupaj z 

otrokom na govorilnih urah, kjer je oče zahteval od otroka, naj pove resnico, učiteljica pa ga je 

k temu spodbudila in dosegla otrokovo potrditev nasilja (»Potem pa je bilo enkrat, ko sta, kmalu 

po tistem, sta prišla oba z otrokom na pogovorno uro. In sta zahtevala od njega, da pove 

resnico, ne. "Povej gospe učiteljici, da sem te samo enkrat malo udaril." Otrok je bil v precepu, 

seveda. In potem je rekla učiteljica: "No, povej, tako kot si povedal pred celim razredom in tudi 

pokazal, kako je bilo." Ker otrok je prav pokazal, kako ga je primil za lase in ga butal z glavo 

v mizo in kako ga je klofutal. No, in potem je bil nekaj časa otrok v strašnem precepu. No, 

ampak potem je pa otrok rekel: "Ne, ni res, ti si me pretepal, me butal z glavo v mizo." No, in 

potem je bilo, "se bomo že pomenili doma, se bomo že pomenili, lagat se ne sme. Veš da lagat 

se ne sme. Bodo očeta zaprli, zato ker se ti lažeš." No, potem pa se je končala ta zgodba z 

inšpekcijo na šoli.«). S primera je razviden strah pred soočanjem s povzročiteljem, 

maščevanjem povzročitelja, ki mu nasilje ni bilo dokazano in tudi želja šole po dokazanju 

nasilja ter s tem potrditvi, da je ŠSS s prijavo ravnala prav. To rezultira v nepravilnem ravnanju 

ŠSS, ki ima za posledico še večjo stisko otroka, ko se mora zoperstaviti očetu ter bo zaradi tega 

doma tudi dodatno kaznovan. Skupen pogovor z žrtvijo in storilcem problematizirajo tako NVO 

kot tudi različni avtorji. M. Milek Ogrinc (2014) pravi, da se »pogovor z žrtvijo in storilcem 

vedno opravi ločeno, ob tem je potrebno ves čas skrbeti za varnost žrtve« (str. 179). 

NVO tako poudarja, da morajo v postopku obravnave storilcem vsi sodelujoči pri obravnavi 

postavljati trdne meje, da dobi vpogled v neprimernost svojega ravnanja. Ob tem lahko ŠSS 

oporo najdejo v nevladnih organizacijah ter pri drugih sodelujočih v postopku, soočanje pa bo 

lažje tudi z izobraževanjem in delom na strahu pred povzročiteljem nasilja. Šole pa za lažje 

sodelovanje s povzročitelji vidijo nujnost dela zunanje institucije direktno s povzročitelji, kar v 

Sloveniji poleg CSD-ja prevzemajo tudi NVO.  

Delo šole z otrokom 

KATEGORIJA ŠSS NVO 

Delo šole z 

otrokom 

-umik šole po prijavi (A, B) 

-varen prostor za otroka (E, F) 

-pogovor z otrokom pred 

prijavo (A, B, C) 

-mnenje o dobrem delu z 

otroki (A) 

-nepotrebnost razgovora ŠSS z 

otrokom pred prijavo  

-vloga šole: 

*podpora otroku 

*varen prostor  

*predajanje informacij CSD 
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Vse NVO vidijo vlogo šole tudi pri delu z otrokom, s čimer se šola strinja. Strinjajo se tudi 

drugi avtorji, kot je na primer iz NVO K. Domiter Protner (2014), iz CSD S. Murgel (2010) iz 

VIZ in področja prava K. Filipčič in I. Klemenčič (2011) 21.  

Neskladje pa v nekaterih primerih nastane pri direktnem pogovoru z otrokom, saj NVO meni, 

da mora šola otroka podpirati in mu omogočiti prostor, kjer se otrok počuti varno, kjer lahko 

otrok spregovori o nasilju, če želi – šola ne rine v otroka z vprašanji, kaj se dogaja v družini. 

Slednje je po mnenju NVO za šolo najtežje, saj ni direktno reševanje, ampak le nabiranje 

informacij, ki jih otrok želi posredovati. Vseeno ima šola v postopku veliko vlogo, saj ima 

vpogled v otrokovo vedenje in njegove spremembe, poleg tega lahko otrok zaupa, v primeru, 

da šola predstavlja varen prostor, veliko informacij, ki so koristne pri nadaljnji obravnavi. 

ŠSS E in F svojo vlogo po prijavi vidita skladno z NVO v nudenju podpornega okolja otroku, 

omenjata izdelavo načrta pomoči in opore otroku ter delovanje šole kot varovalne mreže otroku 

(»Potem kot šola se pa naredi načrt pomoči, kakšna je naša vloga, kako bomo mi otroku 

pomagali vsakodnevno. Tako, kakor neka varovalna mreža, da se dogovorimo, kako bomo temu 

otroku nudili oporo, recimo če opazimo kakršnekoli posebnosti, da bomo mi kot šola takoj javili 

CSD-ju. Je pač ta naša vloga, da smo v stalni navezi, oziroma da takoj obvestimo in pa da 

otroku nudimo podporno okolje. Se pravi, da če v tem občutljivem obdobju ne more ves čas 

zdržati pri pouku, da lahko začasno zapusti pouk, in pride v svetovalno službo, da se samo malo 

odpočije ali da se pogovori. Tako v bistvu je vloga šole bolj podporna v tem obdobju, ko se 

rešuje nasilje v družini.« –F). ŠSS B pravi, da svojo vlogo vidi v obvestitvi centra in prijavi, s 

tem pa se njihova naloga konča, razen v primeru, če jih povabijo na multidisciplinarne time 

(»Pošljemo prijavo. Sej potem pa ni več na nas, ne. Se ne dogaja več pri nas. Razen če nas 

potem povabijo na kakšne time.« –B). Pred samo prijavo tako kot ŠSS E in C omenja razgovor 

z otrokom, s čimer pa se NVO1 in NVO2 ne strinjata, saj ima otrok teh pogovorov v samem 

postopku že preveč (»Jaz z otrokom pogovarjala se ne bi, ker z otrokom se čist preveč 

pogovarja. In potem mora na CSD-ju povedat in potem ga policija zasliši in potem sodišče in 

to je čist preveč. Niti se ne rabi pogovor.« –NVO2). Tudi v primeru, da za nasilje sporoči sosed, 

ki sam ne želi prijaviti, naj ŠSS samo zapiše in prijavi, brez da bi se pogovarjala z otrokom, saj 

je razgovor velikokrat napačno opravljen in povzroča stisko (»Samo zapiše, ne opravlja 

pogovorov z otrokom. Ker je že stigma, razgovor je lahko v večjih primerih napačno opravljen, 

otroka se sili.« –NVO2). »Pomembno je zagotoviti, da bo moral otrok čim manjkrat podrobno 

govoriti o nasilju ali o spolni zlorabi. Na ta način lahko pomagamo, da ne bo vedno znova 

travmatiziran zaradi podrobnega spraševanja, spominjanja, govorjenja o nasilju, katerega žrtev 

je bil« (Štirn, 2014, str. 148).  

Tu lahko dodam, da tudi Filipčič in Klemenčič (2011) v priročniku za zaposlene v VIZ o 

obravnavi nasilja v družini zapišeta, da je določeno vedenje lahko posledica številnih vzrokov, 

zato med ukrepi navajata tudi pogovor s starši o vedenju otroka na govorilnih urah ter v primeru, 

da starš pove za nasilje, seznanitev starša z dolžnostjo ravnanja po ZPND. Prav tako omenjata 

možnost pogovora pedagoškega delavca (lahko v sodelovanju s ŠSS) z otrokom, in v primeru 

zaupanja nasilja, zapis v skladu s pravilnikom. Obenem poudarjata naj otrok za nasilje pove le 

enkrat, saj bo moral v postopku dogodek še ponoviti večkrat in tako večkrat dogodek tudi 

                                                 
21 Vloga šole pri obravnavi NVD podrobneje opredeljena v poglavju Kaj še lahko naredi VIZ. 
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podoživljati. V primeru, da za nasilje pove učitelju, ni primerno, da mora dogodek ponovno 

opisati še svetovalnemu delavcu, ravnatelju ali drugemu strokovnemu delavcu šole, ampak 

mora strokovni delavec, ki mu je otrok zaupal, poznati postopek ravnanja. 

Obveščanje staršev o nameri prijave 

KATEGORIJA ŠSS NVO 

Obveščanje staršev o 

nameri prijave 

-obveščanje staršev pred prijavo:  

*DA (A, B, C) 

*NE (F) 

*odvisno od primera (E)  

-obveščanje problematično 

ob zakasnitvi prijave 

(NVO1) 

Vzroki -strah pred izgubo sodelovanja 

staršev  

-ne želijo igrati skrivalnic (E) 

-strah pred izgubo 

sodelovanja staršev 

 

Med intervjuji s ŠSS sem zaznala razlike med šolami pri obveščanju staršev o nameri prijave 

nasilja v družini, zato sem to kasneje preverila pri NVO1 ter ugotovila, da se le-tej samo 

obveščanje ne zdi problematično v primeru, da je prijava sočasna z obvestitvijo (»Če si sedaj 

predstavljam, da starša obvestiš o tem, čez 14 dni pa center pokličeš in v tem vmesnem času je 

veliko prostora, ko starši lahko pritiskajo na otroka, stopnjujejo nasilje, ker je otrok to povedu, 

ker je pač on tist, zaradi katerega se je to dogajalo. Tako da v tem smislu se mi zdi prav imeti 

to varovalko, da to narediš vzporedno. V smislu, prijavil sem ali pa prijavil bom, ampak to bom 

naredil sedaj.«). Če pa je prijava podana z zamikom, ima povzročitelj veliko časa za 

manipulacijo z otrokom ter je ob tem lahko otrok izpostavljen še večjemu nasilju, kar je bilo 

opisano že v zgornjem poglavju in se je zgodilo tudi v primeru A, ki je na željo povzročitelja 

prijavo zamaknila za dva tedna od obvestitve, v tem času pa je storilec pritiskal na otroka, da je 

na koncu v zaslišanju kriminalistke le-ta nasilje zanikal.  

ŠSS B in C starše prav tako obvestita, E se odloči glede na primer. Kot razlog za obvestitev 

staršev E navaja, da se ne želi iti skrivalnic, ŠSS F, ki staršev ne obvešča, pa kot možen razlog 

za obveščanje drugih navaja strah pred izgubo sodelovanja staršev. Sama staršev pred prijavo 

ne obvešča, saj so jim na posvetu s CSD povedali, da je obveščanje problematično, ker s tem 

vplivajo na to, kaj bo otrok povedal CSD-ju (»To smo imeli ravno lani posvet na CSD-ju, kjer 

so nam jasno razložili naše pristojnosti in dolžnosti in so rekli, da moramo prijavo narediti 

takoj, nemudoma, in sploh ne smemo obvestit staršev, ker s tem bi lahko na nek način že vplivali 

na to, kar bo otrok povedal na CSD-ju. Ker v trenutno, ko bi starši izvedeli, da smo naredili 

prijavo, bi začeli izvajati psihični pritisk na otroka in bi otrok lahko vse zanikal. Tako da mi 

moramo brez vednosti staršev prijaviti že sum, če smo nekaj izvedeli od otroka. In potem se 

CSD pogovori z otrokom in potem tudi s starši.«). 

Tako je neskladje v delovanju prisotno že med samimi šolami, NVO1 pa opozarja, da če šola 

obvesti starše, mora to narediti vzporedno s prijavo, ob tem pa mora postaviti trdno mejo, da 

bo to naredila v vsakem primeru. Različni avtorji se opredeljujejo proti obvestitvi staršev o 

prijavi. K. Bašič (2014) v gradivu izobraževalnega sicer seminarja pravi, da ima vsak starš 

pravico biti seznanjen z opažanji v zvezi z otrokom, ki so ocenjena kot zaskrbljujoča, razen če 
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to ne bi bilo v korist otroka, ob čemer moramo biti posebej pozorni pri soočanju s sumi kaznivih 

dejanj na škodo otrok. V teh primerih je ustrezneje, da postopke obveščanja staršev v skupnem 

sodelovanju izvedeta center za socialno delo in policija. Dodaja, da je pozno poročanje vedno 

na škodo otrok. K. Filipčič in I. Klemenčič (2011, str. 49) pravita, da »šola o prijavi nasilja ni 

dolžna obveščati staršev«, Zloković in Dečman Dobrnjič (2007) pa da jih ne smejo obvestiti. 

Tako lahko zaključim, da si ŠSS, NVO in različni avtorji niso enotni, kakšno je pravilno 

delovanje. V Dogovoru v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o 

preprečevanju nasilja v družini, pa je v 2. členu zapisano, da »VIZ obvesti starše o opravljeni 

prijavi suma nasilja takrat, ko presodi, da je to v korist otroka«. Ob čemer nikjer ni zapisanih 

kriterijev, kdaj je prijava v korist otroka, tako da ŠSS zakona ne kršijo v nobenem primeru. 

Stiki otrok s povzročitelji 

KATEGORIJA ŠSS NVO 

Stiki otrok s 

povzročiteljem 

-ob kršitvi prepovedi poklicati 

policijo (vsi) 

-povzročitelja fizično ne morejo 

ustaviti (B) 

-preprečevanje stika (C) 

-v primeru neizdane odločbe bi o 

stiku vprašala otroka (D) 

-dovolila stik, ko ni bilo prepovedi 

(D) 

-ob prekršitvi prepovedi poklicati 

policijo (vsi) 

-obstaja veliko načinov za 

ustavljanje povzročitelja 

-problematičnost omogočanja 

stikov s strani šole, ko odločba o 

prepovedi približevanja še ni 

izdana (NVO1)  

Vzroki -strah pred prihodom povzročitelja 

 

-strah maščevanjem povzročitelja 

-navodila in podpora nadrejenih 

Viri  -podpora, ko še ni odredbe o stikih 

-dostop do orodij za preprečevanje 

stikov s strani NVO 

 

NVO so kot težavo izpostavile tudi stike otrok s povzročitelji, ko odločba o prepovedi 

približevanja še ni izdana. Neskladje v delovanju na tem mestu nastane, ker NVO izhaja iz 

žrtve, vidi negativen vpliv storilca na otroka, ki je lahko neposredna ali posredna žrtev nasilja 

ter posledično zaznava nujnost delovanja šole v smeri preprečitve stika. Mnenje se sklada z 

besedami M. Plaz (2014), ki meni »da bi morali uvesti nekajmesečni prehodni čas, ko stikov z 

otroki ne bi bilo, če se ženska pred nasiljem umakne v varno hišo. Da se torej njej in otrokom 

omogoči varno okolje, v katerem se lahko umirijo in toliko okrepijo, da bodo stiki potekali s 

čim manj dodatnega stresa« (str. 27). 

Šola na drugi strani, po izkušnjah NVO, v takih primerih opredeljuje nujnost sodelovanja z 

obema staršema, saj sama situacijo vidi drugače, poleg tega ima storilec pravno gledano pravico 

do stika z otrokom, zato tu lahko v ospredje še bolj stopi strah pred maščevanjem s tožbami in 

inšpekcijo, kar ŠSS v intervjujih te raziskave večkrat omenjajo že v drugih situacijah, tudi ko 

se popolnoma držijo pravilnika in zakonov. Tako je strah na tem mestu še toliko bolj verjeten. 

Za delovanje v smeri preprečevanja stikov je po izkušnjah NVO tako potrebna skupna potrditev 
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NVO in CSD na multidisciplinarnem timu, da so stiki za otroka lahko nevarni ter nudenje 

podpore in posredovanje mehanizmov ŠSS za preprečitev stikov šoli.  

Šole izkušenj s takimi primeri niso omenjale, ŠSS D je povedala, da bi v primeru neizdane 

odločbe verjetno upoštevala željo otroka po stiku, ne bi pa povzročitelju dovolila, da otroka 

odpelje. Primorske šole si takih situacij niso predstavljale. Glede na to, da so NVO tiste, ki 

vztrajajo pri tem, da CSD potrdi neprimernost omogočanja stikov med otrokom in storilcem, 

kljub temu, da odločba o prepovedi približevanja ni izdana, primorske šole pa sodelovanja z 

NVO nimajo, lahko zaključim, da je zelo malo možnosti, da bi šole skušale preprečevati stike 

v primeru, da odločba še ni izdana, saj jih k temu nihče ne spodbuja, same pa vidijo dovolj 

težav že v morebitnem preprečevanju stikov v primeru izdane odločbe o prepovedi 

približevanja. Nobena izmed primorskih šol še nima izkušenj s prekršitvami prepovedi 

približevanja, predvsem ŠSS B pa pred tem omenja strah. Že v odgovorih o hipotetičnem 

delovanju v primeru prekršitve prepovedi, se šole ne skladajo povsem v svojem delovanju glede 

preprečitve stika. Po klicu na policijo bi C stik tako skušala preprečiti, B pa glede na posvet na 

področju obravnave nasilja s predstavniki vladnih organizacij, pravi, da se sama ne more 

prepirat s storilcem in tako preprečitev stika ni njena naloga, ampak sama lahko le pokliče 

policijo (B: »Saj še nismo imeli takih primerov. Se bojim, da bi se zgodili, ma se še niso… Se 

pa ubadamo s tem, kaj narediti v takem primeru, če pride… To smo imeli tudi na tem srečanju, 

ki smo ga imeli v (bližnji kraj) prav zaradi nasilja. Tam smo bili s šol, CSD-ja, policaji, 

koordinator. In smo vprašali policaja; mi smo takrat dolžni poklicati policijo in to je to, vse kar 

lahko naredimo. Ne moremo se mi kregat z očetom ali lahko tudi materjo, no, da ne smemo dat. 

To moramo naredit takoj.« G: »In otroka zadržati proč od staršev verjetno?« B: »Ne! Ga ne 

moremo, lih to so nam rekli. Da se ne moremo mi kregat, da če se bomo šli tepst s tem očetom? 

Ga ne moremo, ne.«). NVO1 na to odgovarja, da fizično sicer res ne morejo ustaviti 

povzročitelja, vendar strokovni delavci šole niso brez orodij v primeru, da izhajajo iz 

prepričanja, da je potrebno storiti vse, da do stika ne pride (»Samo je neki, če ti štartaš iz tega, 

da boš stik dovolil, ker nimaš druge možnosti. Drugo pa je, da ti veš, da fizično tega ne moreš 

preprečiti, boš pa naredil vse, da do tega ne pride in staršu 116-krat jasno poveš, da ne dovoliš, 

da gre v razred in pika ne. Tako da, v vsakem primeru pokličeš policijo, v tem času pa noben 

ne pričakuje, da bo učitelj bodigard, ampak definitivno niso brez orodij, tako kot vsak človek, 

ki mora nekaj rečt, da neki ne dovoli. Učitelj še bolj.«). Dodaja, da je delovanje strokovnih 

delavcev šole v takih primerih povezano z njihovimi izkušnjami s takimi primeri in navodili 

nadrejenih (»Ja, odvisno koliko je to sploh tema v kolektivu, pa kakšne navodila so. To se ful 

pozna. In koliko imajo že izkušenj s takimi primeri.«). Ob tem lahko seveda, tako kot je bilo 

omenjeno že zgoraj, ŠSS dobijo podporo in dostop do orodij za preprečitev stikov iz strani 

NVO. 

Tu je vidna zagovorniška vloga NVO, ki izhaja z drugačne pozicije kot ŠSS in ima seveda s 

tovrstnimi situacijami mnogo več izkušenj. 

Zaščita šole 

KATEGORIJA ŠSS NVO 
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Zaščita šole -veliko ukrepov v lastno zaščito 

(B) 

-prijava kljub nezaščiti (E) 

-ogrožen je otrok, ne učitelj (D) 

-zaščita otroka mora biti prvem 

mestu 

-ŠSS dela v zaščito šole ne otroka 

Vzroki -strah zaradi izpostavljenosti (A, 

B, E) 

-storilec lahko prebere poročilo 

-ni občutka ogroženosti (D) 

-navidezna varnost prijave (D) 

-strah pred: 

*maščevanjem 

*pričanjem na sodišču 

*posledicami prijave 

-slaba usposobljenost 

-visoka socialna kontrola 

-odsotnost podpore v kolektivu 

-šola izgublja na avtoriteti 

Viri -povezanost z drugimi 

organizacijami 

-NVO oporna točka 

-podpora na šoli 

-podpora multidisciplinarnega tima 

-usposabljanje 

-delo strokovnih delavcev na sebi 

 

NVO so v fokusnem intervjuju opozorile na to, da šole večkrat delujejo v svojo zaščito in ne 

zaščito otroka, kar je osnovno neskladje med delovanjem NVO in ŠSS, s katerim se povezujejo 

tudi vsa ostala neskladja, zato NVO opozarjajo, da je korist otroka na prvem mestu (»Večkrat 

imam občutek, da ŠSS ne delujejo v zaščito otroka, ampak v zaščite šole. Ampak tukaj vedno 

opozarjamo, da je korist otroka na prvem mestu.« –fokusni). Delovanje v zaščito šole se tako 

lahko kaže v neprijavljanju nasilja, iskanju dokazov za nasilje pred prijavo, presojanju o nasilju, 

samostojni obravnavi nasilja, obveščanju staršev o prijavi, ipd. Vzroki za delo v zaščito šole 

lahko so tako lahko vsi vzroki, ki smo jih omenjali v zgornjih neskladjih in se nanašajo 

predvsem na občutek nezaščitenosti, ki je posledica različnih strahov, nezadostne 

usposobljenosti, odsotnosti podpore v kolektivu. ŠSS imajo občutek večje izpostavljenosti tudi 

zaradi tega, ker povzročitelji lahko preberejo vsa poročila v povezavi s prijavo nasilja in tako 

točno vedo, kdo je kaj prijavil, kar je v ruralnem okolju posebno težavno, ker se med seboj vsi 

poznajo, zato je tu pri ŠSS toliko bolj potrebna trdnost stališč glede obravnave nasilja. Na tem 

mestu NVO ponovno poudarjajo pomembno vlogo vodstva šole in kolektiva (»Ker če imaš ti v 

kolektivu neko podporo, če se ve, kdo bo kaj naredil in kaj so stvari za katere te lahko služba 

kot taka zaščiti. Da imaš vsaj občutek neke zaščite.«).  

C kot primer dobre prakse na tem mestu omenja predstavitev Zakona o preprečevanju nasilja v 

družini staršem na roditeljskem sestanku in s tem ozaveščanje o nasilju ter predstavitev nujnosti 

prijave v primeru, da na šoli zaznajo NVD, ob čemer se starši lahko zamislijo o svojih ravnanjih 

(»Da v bistvu v kolikor do tega pride so že seznanjeni s postopkom že prej, ne… In potem včasih 

se starši tudi zamislijo… V bistvu ne obravnavaš njih direkt, ampak jim v bistvu daš vedet, 

mislim tistim, ki potencialno izvajajo kakšno obliko nasilja, da je to v bistvu nasilje. Tako da se 

nekak, na nek način se vsaj zamislijo, če se o tem preventivno več govori.«), B rešitev vidi v 

ozaveščanju prebivalstva o nasilju, NVO3 pa poudarja pomen zunanje opore, ki jo lahko 

predstavlja tudi NVO. 
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Delo v lastno zaščito omenja predvsem ŠSS B, ki med potrebe za lažjo obravnavo nasilja umesti 

tudi pravno pomoč. Tako navaja pisne potrditve staršev za vsako delo ŠSS z otrokom, pazljivost 

pri papirologiji in žigih v postopku obravnave nasilja v družini, saj je to po njenih izkušnjah 

prvo, kar pogleda inšpekcija v primeru pritožbe, zato je tu potrebna posebna previdnost 

(»Glavno, da na papirju vse štima. Tudi ti postopki prijavljanja NVD, to mora biti vse prav 

speljano. Če bi se starš pritožil, bi šli prvo gledat, če so bili postopki prav speljani. In če ne bi, 

če ne bi imeli, ne vem tima kriznega. Čik… Bi padlo vse. Lahko kje narediš kiks, saj je človeško. 

Lahko pač ni napisana ena stvar, ne« … »Zdi se mi, da se ukvarjamo s problemi, s katerimi se 

včasih nismo. Prav ta papirologija na primer, če ni žiga podpisa, ne velja nič. Veliko stvari 

počnemo zato, da zaščitimo sebe.« –B). ŠSS B se tako posebej trudi, da je vsaka stvar, ki jo 

naredi v skladu z zakonom zato, da ne bi imela težav.  

Polovica šol omenja stres zaradi inšpekcije, ob čemer lahko sklepam, da ta strah vpliva na večjo 

previdnost pri prijavljanju tako, da se ŠSS pred prijavo tudi prepričajo o tem, da NVD res 

obstaja in tehtajo, kaj je primerno za prijavo in kaj ne. Mogoča je tudi povezava med strahom 

pred inšpekcijo in samostojno obravnavo nasilja, brez prijave CSD-ju, saj je tako manj možnosti 

za prijavo s strani povzročitelja.  

ŠSS D to potrebo po zaščiti zavrača s tem, da morajo strokovni delavci šole zaščititi otroka in 

ne sebe, saj je otrok v nevarnosti. Glede na svoje delovanje pri obravnavi nasilja, ki ni v skladu 

s protokolom, svoj rizik vidi v tem, da ne prijavi nasilja, saj bi bila v primeru prijave zaščitena, 

ker bi bilo vse po protokolu. Pri svojem delu vztraja, saj ji izkušnje kažejo, da je tako bolje za 

otroka (»Mi nismo tle zato, da bomo ker naprej sebe ščitil pa ker naprej, da bomo mi… dobr, 

no, nismo toliko ogroženi. Ta del me malo moti pri tej strukturi, toliko enega strahu, toliko 

enega… Nič resnega se nam ni še zgodil, da bi bilo lahko toliko strahu prisotnega.« … »Ta 

rizik, ki ga jaz sprejmem, da ne prijavim takoj, ker morda familja še ni prijavljena, ali pa ne 

vem kaj, je moj rizik, se ga moram zavedat, če ga nisem pripravljena sprejet, ga morem takoj 

prijavit. Tukaj ne vidim veliko cincanja.«). Tako se strinja z NVO v tem, da je potrebno delati 

v zaščito otroka in ne v zaščito sebe, neskladje pa ostaja pri definiciji, kaj je delovanje v zaščito 

otroka, saj NVO pri tem predstavlja striktno multidisciplinarno delo, ŠSS D pa večji učinek in 

s tem zaščito otroka vidi v samostojni obravnavi.  

NVO se zavedajo, da je ŠSS težko, saj se z otroki in njihovimi starši srečujejo vsak dan. Vse te 

strahove pa je mogoče zmanjšati s povezovanjem z drugimi organizacijami, ki s svojimi 

izkušnjami in znanjem ŠSS nudijo podporo in pomoč. Tako dobijo potrditev, da delajo prav, 

kar je osnova pri zmanjševanju strahu. NVO dodajajo, da je strokovnim delavcem lažje, če so 

točno seznanjeni s tem, kaj morajo storiti, saj tako vedo, da je to vse, kar so lahko naredili in 

nato zaupajo, da bodo tudi vsi ostali opravili svojo nalogo. Prav tako pa je pomembna že večkrat 

omenjana podpora vodstva na šoli, saj je ob podpori vodstva tudi strah pred inšpekcijo, tožbami 

manjši. Vodstvo bo ŠSS v obravnavi podpiralo vsem inšpekcijam in tožbam navkljub, če bo 

imelo trdno pozicijo ničelne tolerance do nasilja, zato je tu prav tako pomembno delo na 

ozaveščanju. N. Verbič (2008) pravi, da je »treba vedeti, da lahko otroka zaščiti le tista oseba, 

ki se sama počuti dovolj varno in zaščiteno, zato mora imeti vzgojitelj podporo ravnatelja, 

svetovalnega delavca in drugih strokovnjakov« (str. 14). K. Filipčič in I. Klemenčič (2011, str. 

29) temu dodajata, da »ravnatelj ob izraženi potrebi strokovnim delavcem omogoči strokovno 
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podporo kompetentnih strokovnjakov v obliki posvetovanj, zunanjih intervizij«. Slednje bi – 

glede na odgovore ŠSS o nemoči, želji po pravni pomoči, presojanju, kaj je primerno za prijavo 

– koristilo tudi izbranim ŠSS, vendar le-te niso omenjale tovrstne podpore vodstva. »Ravnatelj 

ima ključno vlogo tudi pri načrtovanju ukrepov za zaščito zaposlenih v VIZ pred morebitnim 

nasiljem, do katerega bi lahko prišlo zaradi prijave suma« (prav tam), kar glede na zaznan strah 

in omembe maščevanja storilcev, prav tako v praksi ne deluje.  

E. Rustja (2014) navaja, da je po pravilniku o obravnavi nasilja v družini za VIZ za ravnanje 

VIZ pri obravnavi nasilja v družini odgovoren ravnatelj oziroma ravnateljica, saj strokovni 

delavci in delavke potrebujejo pri obravnavi tako občutljivih tem močno podporo vodstva. 

Zanimivo je, da v intervjujih te raziskave nobena izmed sogovornic ni omenjala vodstva šole, 

kar kaže na to, da se ŠSS čutijo same odgovorne za ravnanje, ŠSS B in E pa to dokazujeta tudi 

s tem, da učiteljev, ki so zaznali nasilje, v poročilih ne omenjata.  

7.2.1 Vzroki za neskladja 

ŠSS in NVO so v intervjujih skoraj več kot o samih neskladjih govorile o vzrokih za ta 

neskladja, oziroma ŠSS o vzrokih, ki pripeljejo do tega, da morda obravnava nasilja ni taka kot 

menijo, da bi morala biti. Tako smo že omenjali strahove povezane s povzročiteljem, torej 

maščevanje povzročitelja, izgubo sodelovanja staršev, prijava inšpekciji, tožbe in strahove 

povezane z otrokom, kjer bi se situacija za otroka poslabšala namesto izboljšala. 

Med vzroke za več neskladij NVO navajajo tudi neznanje in nezadostno usposobljenost 

strokovnih delavcev šol. ŠSS neznanja direktno ne omenjajo, izpostavljajo le, da nimajo 

odgovorov na določena vprašanja povezana s konkretnimi dejanji v primeru težav pri obravnavi 

NVD, kot je neznanje o ukrepih CSD pri prijavi psihičnega nasilja, neznanje o ukrepanju pri 

prekršitvi prepovedi, vprašanje o definiciji zanemarjanja in si tudi same odgovarjajo z 

reševanjem tovrstnih težav z izobraževanjem, posveti z različnimi organizacijami. Tematikam, 

ki jih pri šolah prepoznavajo kot problematične, se na izobraževanjih posvečajo tudi NVO.  

Pomanjkljivo sodelovanje 

Vzrok za neskladja v delovanju NVO in ŠSS prepoznavam tudi v odgovorih primorskih šol o 

pomanjkljivem sodelovanju z drugimi organizacijami. Šola A pravi, da pri obravnavi nasilja 

nima sodelovanja z nobeno organizacijo, kasneje sicer omenja občasno sodelovanje s CSD-

jem, ki pa je bolj enostransko in ji ne prinaša nikakršne opore, informacij, ozaveščanja, 

izobraževanj ali druge podpore, ki bi bila potrebna za uspešno obravnavo ter občutek 

vključenosti šole v obravnavo. A prihaja v stisko tudi zaradi nezadovoljstva z ukrepanjem CSD-

ja ter dodaja, da bi obravnavo izboljšalo tesno sodelovanje z ostalimi organizacijami (»Da bi 

bila obravnava v tesnem sodelovanju. V tesnem sodelovanju!«). ŠSS imajo zelo različne 

izkušnje z vabili na multidisciplinarne time, čeprav je to podlaga sodelovanju, zato neobstoj 

tima zagotovo vpliva na občutek nesodelovanja, nevključenosti v sam postopek obravnave in 

neobstoja podpore drugih organizacij, kar večkrat omenja ŠSS A kot vzrok za neprijavo 

zanemarjanja.  

NVO na to odgovarjajo, da je sodelovanje s šolami v primeru, da je v obravnavo posredno ali 

neposredno vključen tudi otrok, smiselno, zato same spodbujajo sklicevanje multidisciplinarnih 
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timov, vabilo šolam in bolj aktivno vlogo šol na timih. F. Premrzel (2015, str. 152) dodaja, da 

»predlog za sklic multidisciplinarnega tima lahko predlaga centru katerakoli od institucij, ki se 

je srečala z nasiljem nad otrokom ali odraslo osebo«, v Dogovoru v zvezi z opravljanjem nalog 

za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini pa je v 6. členu 

zapisano, da »VIZ lahko kadar koli predlaga CSD-ju sklic multidisciplinarnega tima (da pobudo 

za sklic ali za novo srečanje multidisciplinarnega tima)«, tako lahko tim predlaga poleg NVO 

tudi šola. Šoli B in C pravita, da imata pri obravnavi nasilja sodelovanje le z vladnimi 

organizacijami, kar lahko povežemo tudi z nekaterimi mimohodi oziroma neskladji, saj tako 

nimajo podpore v primeru opažanja, da obravnava ne prinaša potrebnih sprememb za otroka. 

Sogovornica z NVO3 pravi, da »na vsakem centru delajo ljudje, ki so super in ljudje, ki so malo 

manj super. Zato je pomembno, da se povezujejo z nevladnimi. Skupaj smo močnejši«. NVO2 

pa odgovarja, da je sodelovanje odvisno od vsakega posameznika, zato je potrebno za boljše 

sodelovanje delati. V nekaterih primerih bi tako morala ŠSS tudi izpostaviti zaznano 

pomanjkanje sodelovanja in pomanjkanje NVO ter se usmeriti v reševanje teh tematik. NVO 

se zavedajo nepokritosti na določenih področjih z NVO, zato pozdravljajo odpiranje novih 

programov, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini, po Sloveniji. Dodajajo tudi, da pogrešajo 

obratno situacijo, torej, da se šole obračajo na NVO s svojimi potrebami, željami in tako same 

pripomorejo k boljšemu sodelovanju in tudi obravnavi22. Vir tu predstavlja, kot je že bilo 

izpostavljeno, večje poznavanje NVO, sredstva za dosego večjega poznavanja pa so različna. 

Za lažje obračanje na NVO bi šole C, E in F potrebovale osebni stik z NVO (»Da bi NVO prišli 

na šolo, na pogovor, če pošljejo mail, je to le en v poplavi mailov, ni osebno. Če je oseben stik 

se lažje obrneš nanje.« –C). 

ŠSS v povezavi s sodelovanjem z drugimi organizacijami navajajo tudi slabe izkušnje s 

prijavami (ŠSS D, A), občutek, da postopek ne deluje (ŠSS D), da ima CSD oziroma vsi 

sodelujoči premalo moči (ŠSS E) ter pomanjkanje povratnih informacij s strani CSD po podani 

prijavi (ŠSS A, B, C, E, F). V 5. členu Dogovora v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, 

ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini, je zapisano, da »če VIZ pošlje CSD 

prijavo in zapis dogodka o sumu nasilja, je CSD dolžan v petih dneh po prejemu prijave in 

zapisa dogodka poslati VIZ povratne informacije, in sicer:  

- ime in priimek nosilca primera, 

- kontaktne podatke nosilca primera (številko telefona in telefaksa, e-naslov), 

- številko zadeve/spisa,  

- informacijo o opravljenih začetnih dejavnostih in predvidene naloge za nadaljnjo obravnavo 

ter okviren časovni načrt (pridobitev poročil, obisk na domu, sklic tima ipd.), če CSD oceni, da 

je to potrebno.« To pa se ponovno povezuje s poznavanjem zakonov, pravilnikov in dogovorov 

s strani ŠSS.  

Drugačna pozicija NVO 

Na fokusnem intervjuju je sogovornica iz NVO2 povedala, da je ob ugotavljanju neskladij 

potrebno upoštevati tudi to, da so nevladne organizacije v popolnoma drugačni poziciji kot 

javni zavodi, saj imajo drugačna pooblastila in nadzor ter se ukvarjajo izključno s to 

                                                 
22 Podrobneje opredeljeno v poglavju Vzpostavitev kontakta. 
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problematiko (»Jaz bi samo povedala… Vseeno smo mi nevladniki v drugačni poziciji kot javni 

zavodi, z različnimi pooblastili, zakoni, in ostalim, čeprav imamo tudi mi nekaj, ampak ne tak 

zavezujoče vseeno. Ker jaz sem delala v zavodu in na CSD-ju in poznam razliko zelo dobro. 

Kdo vse ti tam lahko visi za vratom, kdo pa tukaj. Pa žal ta razlika je in to je dejstvo. In sem 

hvaležna za to izkušnjo, ker v bistvu sedaj lažje razumem, zakaj tako razmišljajo, kjer so težave 

in vse, ne. Zato ker dostikrat poslušamo centri ti-ti-ti, šole ti-ti-ti. Meni to ni čisto všeč, no. Ker 

sem bila že v drugi vlogi in meni je sodelovanje ključnega pomena.«). Zato NVO poudarjajo, 

da se morajo organizacije za uspešno sodelovanje med seboj poznati, poznati delo in možnosti 

drug drugega ter si zaupati, da bo vsak opravil svoje delo. 

Po končanem pogovoru o stanju pri obravnavi nasilja v družini na nekaterih šolah, sogovornica 

društva NVO2 pravi, da je dobro, da šole zaznavajo te potrebe, ter dodaja, da je treba delati na 

tem področju, prav tako mora šola pokazati interes za sodelovanje in za zadovoljitev njihovih 

potreb, saj NVO ne more sama pristopiti k vsaki ŠSS. Rešitev za odpravo nekaterih težav, s 

katerimi se srečujejo šole, vidi v aktivni vlogi šole, saj se lahko šole združijo, zahtevajo 

izobraževanja, gredo na CSD in podobno (»Res, šola mora pokazati interes, da se mogoče par 

šol skupi združi in se pogovarjajo o tem, kako vi, kaj opažate. Ok, opažamo to, gremo na center. 

Da se tam razreši. Nimamo nevladnih, kaj bi še lahko, koga še lahko pokličemo. Letni načrt 

izobraževanj za zaposlene. Vse to lahko vključuje.«). Ta doprinos aktivne vloge šole se pokaže 

v primeru ŠSS E, ki se je združila z drugimi ŠSS zaradi nezadovoljstva s postopkom in vlogo 

šol, kar je na koncu rezultiralo v boljšem sodelovanju (»Mi smo celo enkrat kot šola šli v javnost, 

ker smo na svetu staršev in posvetu šole ugotovili, da smo malo nemočni kot šole« … »Zej smo 

se tudi svetovalni delavci (ime kraja) razjezili, ne, kakšni so ti postopki in smo se malo 

pozanimali in ugotovili, da to ni res, da imaš ti lahko sestanek brez teh storilcev in da se najprej 

strokovni delavci dogovorimo kako in kaj bomo počeli.« –E). 

NESKLADJA VIRI ZA ZMANJŠEVANJE NESKLADIJ 

Zaznava in prijava nasilja v 

družini 

-izobraževanje 

-sodelovanje 

-poudarjanje protokola 

Dokazovanje NVD in 

presojanje o NVD 

-nadgradnja postopka 

-izobraževanje 

-aktivna vloga šole 

-poznavanje nalog in pristojnosti drug drugega 

-sodelovanje 

Prijava zanemarjanja -nadgradnja postopka  

-sodelovanje 

-izobraževanje 

Šola rešiteljica -izobraževanje 

-delo na lastnih strahovih 

-usklajeno odzivanje NVO in CSD 

-predstavitev pozitivnih učinkov sodelovanja 

-sodelovanje 

-opozarjanje na napake institucij 
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-reševanje težav s CSD 

-ubeseditev pričakovanj 

-dopolnjevanje zakonodaje 

-NVO oporna točka 

Delo s starši ob prijavi -NVO oporna točka 

-delo na strahu 

-izobraževanje 

-TSV ukrep 

Delo šole z otrokom -izobraževanje 

Stiki otrok s 

povzročiteljem 

-podpora, ko še ni odredbe o stikih 

-dostop do orodij za preprečevanje stikov s strani NVO 

Zaščita šole -podpora na šoli 

-multidisciplinarni tim bi moral biti podpora 

-usposabljanje 

-delo strokovnih delavcev na sebi 

-povezanost z drugimi organizacijami 

-NVO oporna točka 

Pomanjkljivo sodelovanje -povezovanje z nevladnimi organizacijami 

-aktivna vloga šol 

-večje poznavanje NVO 

-osebni stik z NVO  

Nezaupanje v postopek -delavnice za povzročitelje nasilja ukrep 

-osvetlitev pričakovanj vseh udeležencev v postopku 

-aktivna udeležba šole v postopku 

-povezovanje z nevladnimi organizacijami 

-multidisciplinaren pristop 

Drugačna pozicija NVO -poznati delo in možnosti drug drugega 

 

7.3 Potrebe VIZ in NVO pri medsebojnem sodelovanju ter viri za boljše 

sodelovanje 

Komunikacija  

KATEGORIJA NVO 

Komunikacija -ubesediti pričakovanja (fokusni) 

-skomunicirati sodelovanje 

-ubesediti potrebe (fokusni) 

-ovrednotiti sodelovanje (fokusni) 

-zaupanje med člani 

-delovanje z istim ciljem 

 

Nevladne organizacije so v fokusnem intervjuju poudarjale pomen komunikacije pri 

sodelovanju. Tako sogovornica z Društva NVO2 pravi, da je sodelovanje odvisno od vsakega 
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posameznika, zato je potrebno med člani, ki sodelujejo, veliko dogovarjanja in poslušanja 

(»Sodelovanje je odvisno od vsakega posameznika. Če ne gre neko sodelovanje, ga je treba 

skomunicirat.«). Jasno morajo biti določene naloge vsake posamezne institucije, prisotno pa 

mora biti tudi zaupanje med člani, da bo vsak opravil svojo nalogo. Pogosto imajo šole v 

primerjavi s CSD in NVO različna pričakovanja glede poteka ter rezultatov obravnave nasilja 

v družini, kar je treba izpostaviti in uskladiti, da se vsi akterji pri obravnavi nasilja počutijo 

slišani in lahko delujejo v otrokovo najboljšo korist (»Ker vsak vstopa s svojimi pričakovanji 

in jih je treba povedati, sploh tam, kjer se zalomi. So sigurno šole, kjer bi jaz lahko rekla: "Ja, 

ni bilo nič z njihove strani". Ampak kaj pa so moja pričakovanja in kaj je šola, ne lejte, jaz 

takrat pokličem in vprašam, kaj je to, kaj je tam, aha, opažate to«. –NVO2). Na NVO1 pravijo, 

da je za večjo motiviranost pri sodelovanju šol potrebno več narediti na področju ovrednotenja 

sodelovanja in njegovih pozitivnih učinkov. Glede na izsledke intervjujev s ŠSS, ki med drugim 

predstavljajo tudi samostojno reševanje nasilja, navajajo pomanjkanje povratnih informacij s 

strani centra ter dileme o tem, koliko CSD sploh deluje na določenih področjih, bi lahko 

ubeseditev pričakovanj in nalog posameznih institucij velikokrat pomagala pri lažjem 

sodelovanju, saj bi institucije le tako lahko videle smisel v sodelovanju in delale za isti cilj. 

Potrebo po povratnih informacijah s strani ŠSS oziroma koristnost le-teh za lastno delovanje 

izpostavljajo tudi NVO, ter tako dodatno potrjujejo nujnost pretoka informacij med posamezni 

udeleženci obravnave nasilja (»Fajn bi bilo, da bi povedali, kaj bi oni rabili od nas. Kaj je res 

tisto, kar bi potrebovali. Kaj je tisto, kar je čisto too much in nikakor nočejo več od nas. Kaj pa 

bi rabili in jim ne damo.« –fokusni). Tako vir za boljše sodelovanje predstavlja dvosmerna 

komunikacija, ob tem usklajena pričakovanja in izražene potrebe iz obeh strani. 

Osebni stik med NVO in VIZ 

KATEGORIJA ŠSS NVO 

Osebni stik med NVO 

in VIZ 

-osebni stik (C, D, E, F) 

-osebno poznavanje 

-vzpostavitev stika  

-odg.: možnosti ŠENT-a (NVO2, 

NVO3) 

-odg.: šole naj pokažejo potrebo po stiku, 

izobraževanju, delavnici (NVO3) 

-odg.: šole naj se udeležujejo posvetov 

(NVO3) 

 

Potreba po osebnem stiku med NVO in VIZ ter osebnem poznavanju strokovnih delavcev NVO 

za lažje sodelovanje je bila navedena v več intervjujih šol in izpostavljena kot pogoj 

multidisciplinarne povezanosti ter kot potreba pri obračanju ŠSS na NVO in odločanju za 

preventivno delovanje NVO. Svetovalna delavka šole E ima izmed vseh šol največ stikov z 

določeno NVO, zato pravi, da ji je lažje sodelovati z njimi, saj ve, kakšna je oseba, s katero 

sodeluje, zato bi osebni stik potrebovala za lažje sodelovanje tudi z ostalimi NVO (»Mogoče za 

sodelovanje, da bi vedeli točno koga lahko pokličemo pri določeni težavi. Ker jaz imam rada 

zelo oseben stik. Če imam oseben stik, mi je to lažje. Potem vem, s kom imam opravka in kako 

ta človek razmišlja. Ne. Ker pravila so eno, zadaj za vsakim pa stoji neka oseba. In vsak ravna 

po tem, glede na to, kar je. In jaz se rada obračam na nekoga, za katerega vem, da mi bo dal 

neke informacije ali pa napotke, ki bodo meni koristile. In da vem, da je to oseba, na katero se 
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lahko zanesem. Pa saj smo tudi že preko aktivov to delali, ne. Smo jih povabili, da jih spoznaš, 

da pridejo, da vidiš, kdo je.«). Tudi D pravi, da bi se v primeru iskanja pomoči obrnila le na 

osebo katero osebno pozna oziroma bi jo priporočala znana oseba, ki ima z njo oseben stik 

(»Tudi to, da nekdo dela na področju NVO, mi še ni garancija, da mu jaz lahko brezpogojno 

zaupam.«). C dodaja, da pri NVO ne išče nasvetov ali pomoči, ker jih osebno ne pozna. ŠSS 

menijo, da bi osebni stik organizacije lahko vzpostavile preko izobraževanj, preventivnih 

delavnic, posvetov (»Včasih so bili stiki na raznih izobraževanjih.« –D; »To pomeni, da bi 

morali priti skupaj na šolo, imeti izobraževanje predstavniki CSD in še recimo nekih teh 

društev.« –F) in multidisciplinarnih timov (»Zej mi je že lažje, ker jih vidim večkrat na teh timih, 

ne.« –E). 

NVO odgovarjajo, da težko vzpostavljajo oseben stik z vsemi šolami po Sloveniji. Glede na 

izraženo potrebo po osebnem stiku bi šole lahko vzpostavile stik z novo odprto pisarno za 

pomoč žrtvam, ki jo je v Novi Gorici odprl ŠENT (»To je sigurno problem, ki se ga zavedamo, 

da S Primorska in še kak del ni pokrit in da nujno rabijo mrežo. … Sigurno bo zej ŠENT, mi je 

prišlo na uho, izvajal en ta del tudi. Se jih pokliče v šolo, bodo prišli, pa se predstavi.« –NVO2). 

Sogovornica z NVO3 se strinja z možnostmi vzpostavljanja stika preko srečevanj na posvetih 

izobraževanjih in delavnicah, vendar dodaja, da lahko tudi šole vzpostavijo kontakt z 

izpostavitvijo potrebe po delavnici, izobraževanju, prav tako pa imajo šole tudi možnost 

udeleževanja posvetov po Sloveniji in tam tudi vzpostavljanja osebnega stika, kar bo prikazano 

v spodnji kategoriji.  

O več stikih govori tudi S. Murgel (2010), ki pravi, da je potrebno organizirati več skupnih 

sestankov organov in organizacij, ki na tem področju sodelujejo, da spoznajo naloge in 

pristojnosti vseh, da skupaj ugotavljajo, na katerih področjih so še odprte potrebe o programih 

ter namestitvah. 

Vzpostavitev kontakta 

KATEGORIJA ŠSS NVO 

Vzpostavitev 

kontakta 

-šola ne vabi NVO (F) 

-bolj agresivna predstavitev 

NVO (D) 

-ponujanje delavnic s strani NVO 

(B, F) 

-šola naj izrazi potrebe (fokusni) 

-šola naj vzpostavi kontakt (NVO2) 

-večje sprejemanje sodelovanja s 

strani šol (fokusni, NVO3) 

-večja aktivnost šol za sodelovanje 

(NVO2, NVO3) 

 

Kot smo videli zgoraj, imajo šole težnjo po osebnem stiku z NVO pri sodelovanju, nobena pa 

ob tem ne izpostavi svoje aktivnosti pri vzpostavljanju teh stikov. NVO na drugi strani prikažejo 

obratno situacijo, ki kaže na potrebo po tem, da bi tudi šole same pokazale interes in potrebo 

po sodelovanju, po osebnem stiku, saj imajo veliko izkušenj s tem, da šole niso sprejele njihove 

ponudbe za delavnice, izobraževanja, manj pa je takih, da bi šole same dale pobudo, pokazale 

svoje potrebe in željo po sodelovanju (»Jaz šole tako vidim… Meni se zdi super tam, kjer imamo 

delavnice, pa da lahko tako sodelujemo. Samo šole so se zelo v ta učni proces postavile in če 

bo ravno kdo prišel na vrata pa če bodo imeli ravno 5 minut časa, te bodo sprejeli, drugače pa 
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ne. Ker oni imajo toliko veliko za šolo za naredit, pa pole lahko odpade kej, pa ne gre naprej. 

Kaj pa obratna situacija. Aha, toliko in toliko nasilja v družini smo zaznali, kaj če bi povabili 

policijo, CSD pa nevladne pa da nam povejo svoje izkušnje. Te obratne situacije ni nikoli. Ko 

pa ti narediš posvet, šol ni. Ker je to popoldan ali pa v soboto in takrat one ne delajo. V NG ni 

bilo nikogar od šol, ko smo imeli s ŠENT-om. Od ZPM-ja je bila in to je to.« –NVO3). Za šolske 

svetovalne delavce, se ji zdi škoda, da se ne obračajo na NVO, ampak čakajo, da bo pobuda za 

sodelovanje prišla s strani NVO, saj se NVO-ji z nasiljem v družini srečujejo vsak dan, zato 

imajo veliko izkušenj, ki bi lahko šolam koristile (»Mi je škoda, če potem dobiš pozicijo, da 

čakaš da bo z drugje prišlo, seveda se čutiš, da se nič ne da, ampak jaz mislim, da to ni res ne. 

Ker če smo tuki, lahko oni pokličejo, lahko povejo, ne vem. Tisti, ki nas dejansko rabijo, nas 

pokličejo. Vse sorte. Sej zdravniki zej nas tut, ali nas oni pokličejo ali dajo ljudem informacije, 

da nas sami pokličejo, karkoli. Samo da vedo, da obstajamo. Ker jim bo sigurno lažje, jaz sem 

prepričana, da je to tudi njim v podporo. Ne pa nič se ne da.«). Dodaja, da se NVO v 

sodelovanje pri posameznem primeru ne morejo vključevati brez informacij o tem, da se nekaj 

dogaja (»Mi ne moremo vstopati nikamor, če nam noben nič ne pove o tem. Če ne dobimo 

informacij, da se nekaj dogaja. Tako da to je prvo. Ni veliko treba. Saj lahko dvignejo telefon 

ali pošljejo.«), zato potrebujejo informacije, pobudo tudi s strani šol.  

ŠSS F na drugi strani meni, da vzpostavljanje kontakta z NVO ni njihova naloga, saj sami 

opravijo nalogo s tem, ko nasilje prijavijo vladnim organizacijam. Vzpostavitev kontakta za 

kasnejše sodelovanje se ji zdi mogoča preko skupnega izobraževanja NVO in CSD, preko 

katerega bi dobila potrditev, da CSD in NVO timsko sodelujejo in bi se tako tudi sama lažje 

obračala nanje. Delavnice omenja tudi ŠSS B, ŠSS D pa meni, da bi za lažje obračanje na NVO 

in s tem tudi vzpostavitev kontakta potrebovali bolj agresivno predstavitev, promocijo NVO, 

čeprav razume, zakaj to ni mogoče (»No, zdej sem hotla rečt, da mogoče to, da se znajo bolj 

agresivno predstavit in da zlezejo pod kožo, ampak lej, če delaš tam na enem polju z zavihanimi 

rokavi, si tam, ne, in se ne promoviraš, ne letaš okoli in se ne… Tako da, kaj pa vem.«). 

Za začetek sodelovanja mora ali šola ali NVO narediti prvi korak, ŠSS ob tem apelira naj 

nevladne ponudijo delavnice, bolj agresivno predstavitev, NVO pa si želi, da bi šole pokazale 

potrebo po sodelovanju, saj same ne morejo ponujati sodelovanja vsaki šoli. Tu si potrebe torej 

malo nasprotujejo in se na tak način delovanja tudi ne bodo zadovoljile, saj mora ena stran 

vseeno narediti prvi korak. Možnosti vzpostavitev kontakta tako predstavljajo večji projekti, 

pri katerih bi se lahko povezali CSD in NVO ter multidisciplinarni timi.  

Prisotnost NVO 

KATEGORIJA ŠSS NVO 

Prisotnost nevladnih 

organizacij 

-ni NVO v okolici (A, B, C) 

-redek stik z NVO (D) 

-teren mora sam zaznati potrebo (D) 

-S Primorska nepokrita z 

NVO (vse NVO) 

 

Intervjuji so pokazali, da ima za večje možnosti sodelovanja velik pomen prisotnost NVO v 

okolju izbranih šol. Primorske NVO so tako kot osnovno potrebo pri sodelovanju najprej 

izpostavile prisotnost NVO v lokalnem okolju, saj težje sodelujejo z organizacijami, ki so 
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postavljene v Ljubljani in tako nimajo velikih možnosti vzpostavljanja osebnega stika (»Tako 

da, jaz mislim, da s tega vidika bi bilo fajn, da bi bilo tudi na tem koncu malo več tega. Da bi 

bili mogoče zraven.« –C), poleg tega pa je ŠSS B kot težavo navedla tudi denar, saj se za 

sodelovanje z NVO iz Ljubljane ne odločajo zaradi plačil potnih stroškov in delavnic. Kot je 

bilo omenjeno že v poglavju o Značilnostih sodelovanja, je težava financiranja povezana tudi s 

tem, koliko se določeni šoli zdi pomembno izobraževanje in poudarjanje tematike nasilja v 

družini. Vseeno lahko predvidevam, da bi bilo v primeru obstoja NVO s področja nasilja v 

okolici izbranih šol tudi sodelovanje večje, saj bi šole imele NVO »na dlani«, NVO pa bi s tem, 

ko bi več delale z žrtvami nasilja, ki se nahajajo na tem področju, tudi bolj spodbujale 

multidisciplinarne time in na njih sodelovale ter tako vzpostavljale stik s ŠSS. ŠSS B zaznava 

potrebo po NVO v okolici, ki bi delala direktno z družino (»Nam je bolj problem, da potem en 

to rešuje, da dela z družino, to je tisto ključno.«), ob delu z družino pa bi se verjetno tudi več 

povezovala s ŠSS in CSD. 

D meni, da bi za širitev NVO po Sloveniji moral teren zaznati in tudi izraziti potrebo. To 

aktivnost šol izpostavlja tudi strokovna delavka NVO2 (»Vsem nam je lažje, da se obrnemo na 

nekoga, ki ga poznamo. Sigurno bo zej ŠENT, mi je prišlo na uho, izvajal en ta del tudi.«), kar 

nakazuje na to, da se NVO lahko širijo v kraje izven Ljubljane v primeru, da se tam pokaže 

realna potreba. Tako je na primer Zavod Emma odprl enoto v Krškem, ker so od tam več let 

zapored prejemali največ klicev na anonimno številko za žrtve nasilja (Jazbinšek, 2016, v 

Stanković, 2016). 

Poznavanje delovanja in možnosti akterjev pri obravnavi nasilja 

KATEGORIJA ŠSS NVO 

Poznavanje 

delovanja in 

možnosti NVO 

-predstavitev sodelovanja in 

dela CSD in NVO (F) 

-ni poznavanja NVO (A, B, 

C) 

-potrebno poznavanje zakonov  

-potrebno poznavanje NVO 

-člani tima morajo poznati delo in 

možnosti drug drugega  

 

Da se šole sploh lahko obračajo na nevladne organizacije, jih morajo poznati. Poznati ne le ime, 

ampak tudi njihovo vlogo in možnosti pri obravnavi nasilja v družini. NVO so v fokusnem 

intervjuju povedale, da bi šole in tudi centri morali poznati nevladne organizacije s področja 

nasilja v družini, vseeno pa pri določenih nepoznavanje ostaja. Sogovornica iz NVO3 pravi, da 

bi šolske svetovalne delavke poznale vlogo in možnosti NVO, če bi dobro poznale ZPND in k 

njemu pripadajoče pravilnike, kar pa je tudi njihova dolžnost (»Če bi one prebrale ZPND, tam 

notri piše, kakšna je vloga nevladnih in kaj lahko nevladne naredijo. In kakšno je sodelovanje 

vladne–nevladne. In tudi kaj delajo nevladne, vse na internetu piše.«). NVO se strinjajo, da 

morajo člani, ki obravnavajo nasilje v družini poznati delo in možnosti drug drugega, kar je bilo 

sicer že večkrat omenjeno. Za uspešno obravnavo pa morajo biti tudi jasno določena navodila 

za vse člane v timu (»Pomembno je, da so jasno določena navodila za vse člane, ki sodelujejo.« 

–fokusni), kar je ponovno povezano s poznavanjem zakonov in pravilnikov ter dobro, 

dvosmerno komunikacijo. F. Premrzel (2015) iz CSD pravi, da »nepoznavanje pristojnosti drug 

drugega je velikokrat razlog za prevelika pričakovanja drug do drugega in s tem iskanje krivca 



85 

 

za nekaj, kar je v pristojnosti nekoga drugega. Pogoja za dobro prakso sta tako poznavanje drug 

drugega in poznavanje meja vsake organizacije« (str. 151). 

Nepoznavanje vloge in možnosti NVO s strani šolskih svetovalnih služb je vidno pri štirih 

intervjujih. Primorske šolske svetovalne službe NVO večinoma niti ne poznajo, zato tudi 

nimajo artikuliranih potreb pri sodelovanju, ampak le splošne potrebe za lažjo obravnavo NVD, 

ki jih navezujem na morebitno prihodnje sodelovanje z NVO (»Če bi šlo prav za nasilje, 

mogoče da bi se obračali na NVO. Če bi jih poznali. Ampak jih ne poznamo.« –A). Šolska 

svetovalna delavka F pozna NVO, je pa nekoliko zadržana glede sodelovanja z NVO, zato 

izpostavlja potrebo po prikazu timskega sodelovanja nevladnih in vladnih organizacij preko 

določenega izobraževanja ali posveta za strokovne delavce šol (»Vedno je pa nekaj tiste 

zadržanosti, da NVO niso ravno tista uradna pot in bi rabili tisto zagotovilo, da oni tudi delajo 

tudi skupaj timsko in da se dopolnjujejo.«). 

Sprejemanje NVO kot partnerja in ne nadzor 

KATEGORIJA ŠSS NVO 

Sprejemanje NVO 

kot partnerja in ne 

nadzor 

-večja vloga šol in NVO v postopku 

(E) 

-ceni NVO-je (D) 

-potrebno upoštevanje mnenja ŠSS 

(A, C) 

-ne želijo funkcije nadzora 

(fokusni) 

-želja po sprejemanju 

sodelovanja (fokusni) 

-sprememba na strani NVO 

 

NVO so v fokusnem intervjuju izpostavile potrebo po sodelovanju vseh vpletenih institucij, ki 

pa so med seboj enakovredne (»Ne predstavljam si reševanja enega primera nasilja brez 

sodelovanja vseh institucij, ki so vpletene. Ne gre, no. Zato je… Da smo vsi enakovredni, da 

imamo zaupanje med sabo in da mamo znanje.«). Ob tem poudarjajo, da same ne želijo prevzeti 

funkcije nadzora, ampak želijo le sodelovati. Sogovornica z NVO2 vidi delo nevladnih 

organizacij na tem, da jih ne bi videli kot nekoga, ki kritizira ali poučuje, ampak kot 

enakovrednega partnerja (»To, ko ste vprašali, kje bi lahko bil naš doprinos, neka naša 

sprememba, da nas ne bi jemali kot grožnjo, ker si pač si to lahko privoščimo, da vidimo ene 

stvari, ki so prav in opozarjamo. Ampak kako bi lahko nastopili, da bi nas jemali kot 

enakopravne partnerje, ne kot nekoga, ki bomo kritizirali ali kazali, kaj vse so naredili narobe, 

ali pa ki jih bomo poučevali, zato pač, ker si mi to lahko privoščimo. Ne vem, tu pa res vidim 

naš del.«).  

NVO menijo, da jih šole vidijo stereotipno kot preveč aktivistične in nekoliko agresivne, ŠSS 

D, ki z njimi občasno sodeluje, pa jih opisujejo kot »en tak biserček pri tem, kar vse obstoja«, 

ŠSS E meni, da bi bilo potrebno nevladnim organizacijam dati večjo vlogo v postopku 

obravnave nasilja v družini, kot jo imajo sedaj, saj ti lahko veliko doprinesejo k obravnavi. Prav 

tako meni, da bi večjo vlogo v postopku potrebovala šola. Tako NVO in šola ne bi bila več le 

pomočnika v obravnavi, ampak enakovredna partnerja (»Jaz mislim večjo vlogo. Da jim nekdo 

da vlogo in da bi bil to ukrep… Se mi zdi, da smo neki sateliti šole in oni neki sateliti in potem 

vse skupaj odloča center. Mi smo samo kao neki pomočniki. Mislim, da bi oboji morali imeti 

večjo vlogo. Bolj vplivno. Zej če ti… Ne vem… Zdravstvo bo melo, ker je po defoltu, policija 
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tudi, ker je že po defoltu, včasih se pa ne eni ne drugi ne toliko angažirajo, kot se ena nevladna 

organizacija. In se mi zdi, da bi morali biti bolj slišani in bolj vključeni kot del tega, bom rekla 

kar kot obvezen del tega. Teh timov. Sploh pri nasilju.«). Tako se je v teh dveh primerih izkazalo 

mnenje NVO za nepravilno, seveda pa je potrebno upoštevati, da nobena izmed ŠSS ni imela 

pogostega sodelovanja z NVO, zato njihovi odgovori ne morejo predstavljati splošnega mnenja 

ŠSS. 

Tudi nekatere druge ŠSS so izpostavile potrebo po večjem upoštevanju mnenja šol pri 

sodelovanju v postopku obravnave nasilja v družini. Potreba je bila argumentirana iz dveh 

vidikov. Prvi se nanaša na poznavanje otroka s strani strokovnih delavcev šol, saj delavci šole 

z otrokom preživijo veliko časa, zato imajo boljši vpogled v otrokovo vedenje (»Mislim, da 

imamo šole in vrtci zelo pomembno vlogo, ker si ti tisti, ki si na koncu koncev skos z otrokom, 

večji del dneva praktično. Včasih še več kot starši.« –C). Drugi vidik se nanaša na to, da se 

strokovni delavci izpostavijo ter pišejo, zato jih je potrebno upoštevat v postopku (»Mislim, 

zakaj moramo mi prijavljati in vse pisati in se izpostavljati, če pa oni, ne, ne verjamejo in ne 

raziščejo.« –A). 

Tako potrebo po sprejemanju kot enakovrednega partnerja izpostavljajo tako NVO kot ŠSS. 

Delo šolskih strokovnih delavcev na sebi 

KATEGORIJA NVO 

Delo šolskih strokovnih 

delavcev na sebi 

-sprememba v razmišljanju šol o NVD 

-premagovanje strahu  

-večja zagretost za sodelovanje 

-pridobivanje znanja  

 

Pri sodelovanju s šolami bi NVO potrebovala tudi spremembo v razmišljanju šol o nasilju v 

družini, malo večjo zagretost šol za obravnavo, angažiranost in znanje za obravnavo nasilja v 

družini (NVO3: »Ja, mi smo nevladne, ampak vseeno pričakujemo malo več entuziazma, delajo 

z otroki, in v prvi vrsti, vsaj mal ene angažiranosti pogrešam, ja.« G: »Za boljše sodelovanje 

bi bila pri ŠSS potrebna sprememba v razmišljanju o nasilju v družini in malo večja zagretost 

za obravnavo?« NVO3: »Tako. In znanje.«), sogovornica iz NVO2 pa pravi, da bi to moralo 

priti že s poklicem, ter razmišlja o dopolnitvah izobraževanja (»To naj bi prišlo s poklicem, jaz 

se dost na to zanesem, no. Mogoče bi bilo potrebno kaj spremeniti v izobraževanju, znotraj 

poklica, ali pa na sami šoli.«). Nevladne razumejo, da je šole strah obravnave nasilja, vendar 

poudarjajo, da je to neizogiben del tega poklica, zato je potrebno ta strah predelati (»Ja, pa tut 

to, da imamo jasna stališča, to imamo razčiščeno, no. Strah te je, kaj bomo nardil, ja, mene je 

tut. Zej pa razmišli v zvezi s tem. Ne boš spregledu situacije. Strah te je, ampak je treba imet 

razčiščeno. Včasih res potrebuješ pogum, da ne spustiš stvari, da ne zakriješ stvari in 

minimaliziraš.« –fokusni). 

NVO tako poudarjajo, da morajo strokovni delavci šole delati tudi na strahu pred nasiljem, pred 

obravnavo nasilja in pred posledicami prijave. Strah pa se po njihovem mnenju zmanjšuje s 

pridobivanjem znanja in izkušenj ter vedenjem, da v postopku niso same, ampak postopek 

obravnava multidisciplinarni tim strokovnjakov, katerih naloga je tudi opora drug drugemu 
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(»Če bi raziskovali, bi res lahko rekli, malo večja stopnja osveščenosti o nasilju pa poznavanje 

oblik pomoči. Pač ti hočeš neki reševat, moraš imeti tudi informacije, da ponudiš znanje, 

podporo in to je to. In ne ukrepajo samo iz teh razlogov, nimajo dovolj znanja, strah jih je 

seveda, to je človeški faktor, pa ne poznajo oblike pomoči, ki obstajajo.« –NVO3; »Če bi imeli 

vsaj eno dobro izkušnjo, bi šlo potem lažje naprej.« –NVO2; »Tim bi moral biti podpora. To je 

smisel tima za strokovne delavce, da smo podporni en drugemu in predvsem žrtvam.« –NVO3). 

Za lažje sodelovanje bi šole morale premagati tudi strah pred sodelovanjem. NVO menijo, da 

je šole strah sodelovanja, ker vedo, da bodo v primeru sodelovanja morale bolj aktivno delovati, 

zato se lahko sodelovanja tudi izogibajo (»Strah pred sodelovanjem, ker pol morjo neki narest, 

ne. Mi ne kličemo zato, da vprašamo, kako je. Ampak spet bomo neki hotle.«).  

Za obravnavo nasilja tako NVO kot tudi literatura poudarjajo izobraženost in ozaveščenost o 

nasilju v družini ter o oblikah pomoči. Strokovne delavke šol, ki se v svojem poklicu z nasiljem 

pogosto srečujejo, bi tako morale pridobiti znanja iz obravnave nasilja že z univerzitetnim 

izobraževanjem, če takrat tovrstnega znanja niso pridobile, je njihova dolžnost, da se dodatno 

izobražujejo, možna je tudi vključitev snovi v strokovni izpit, saj bi tako vse (nove) strokovne 

delavke pridobile znanje glede obravnave nasilja in se ob boljšem poznavanju zakonodaje tudi 

lažje obračale na NVO. 

Potreba po zaščiti 

Kategorija Šolska svetovalna služba-

ŠSS 

Potreba po zaščiti -zaščita strokovnih delavcev 

pred povzročitelji (A, B, E) 

 

Zaznana je bila potreba po zaščiti v postopku obravnave s strani šol (»Za lažjo obravnavo bi 

potrebovali tesno sodelovanje z drugimi institucijami in da bi bili zavarovani kot posamezniki 

in kot šola pred nasilnimi starši.« –A; »Doživela sem veliko različnih situacij, zato razumem, 

zakaj ljudje ne prijavljajo NVD, saj si izpostavljen kot oseba po imenu in priimku, naslovom in 

družino, ne le kot predstavnica šole po uradni dolžnosti.« –E). Ta potreba sicer ni direktno 

povezana s sodelovanjem, vendar glede na poudarjanje občutka nezaščitenosti strokovnih 

delavcev skozi nekatere pogovore lahko sklepam, da bi temeljni občutek varnosti in zaščitenosti 

vplival tudi na sodelovanje med nevladnimi organizacijami in šolskimi svetovalnimi delavci. 

ŠSS tako ne bi toliko skrbela za lastno zaščito, ampak za učinkovitost postopka za zaščito otroka 

ter bi posledično v sam postopek bolj vključevala tudi NVO, ki imajo v postopku drugačne 

možnosti kot vladne organizacije ter bila tudi bolj pripravljena na sodelovanje z njimi. V 

razmislek bi veljalo dati tudi možnost, da bi na večji občutek varnosti v postopku obravnave 

nasilja v družini vplivalo že samo poglobljeno sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki bi 

šoli lahko nudile svoje izkušnje, posredovale različna orodja in mehanizme pri delu, nudile 

izobraževanja, delavnice, posvete ter tako povečevale njihovo znanje glede obravnave nasilja 

v družini, ob tem pa morda ŠSS ne bi čutile, da so same v postopku, saj bi v NVO lahko našle 

oporo.  
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7.4 Prepoznavanje doprinosa medsebojnega sodelovanja pri obravnavi nasilja v 

družini z vidika ŠSS in NVO, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini  

Doprinos 

medsebojnega 

sodelovanja  

Šolska svetovalna 

služba-ŠSS 

Nevladne organizacije-NVO 

Obstoj 

doprinosa 

-doprinos: 

*ni (A) 

*ne more oceniti (B, 

F) 

*možen (C) 

* je (D, E) 

-doprinos v postopku obravnave 

-doprinos za žrtev nasilja 

-doprinos za šolo 

Doprinos 

delavnic za 

otroke 

-se poslužujejo 

delavnic za otroke s 

strani različnih NVO 

(E, B, F) 

-ozaveščanje družbe 

-doprinos pri zavesti glede nasilja 

-lažji začetek dela učiteljev na tem področju 

Ozaveščanje 

strokovnih 

delavcev šol 

-posveti so dober 

način ozaveščanja 

-delavnice za 

strokovne delavce šol 

(C) 

-opozarjajo na znake NVD 

-šole postajajo ozaveščane in enakovredni 

partner  

-posveti 

-spodbujane avtonomne drže šole (NVO2) 

-ozaveščanje o nujnosti sodelovanja 

-zmanjševanje odpora šol 

Ozaveščanje 

družbe 

-več reakcij prič (C) 

-potreba po 

ozaveščanju družbe – 

možnost NVO (B) 

-posreden vpliv NVO 

na politiko (D) 

 

Doprinos dela s 

povzročitelji23 

NVD 

-delo s starši (C) 

-potreben nekdo, ki bo 

delal z družino (A, B) 

-delo s storilci (D, E, 

F) 

 

Dostop do 

orodij za 

preprečitev 

stikov med 

povzročiteljem 

NVD in 

otrokom 

 -opremljanje šol z mehanizmi ravnanja za 

preprečitev stikov med storilcem 

-deljenje znanj in izkušenj šolam 

-preprečevanje stikov 

                                                 
23 Beseda označuje tako povzročitelje kot tudi povzročiteljice nasilja v družini. 
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Ustvarjanje 

varnega terena 

za otroka 

 -opozarjanje na korist otroka  

-ustvarjanje varnega terena 

Zaščita 

intimnosti žrtve 

in hkrati dostop 

šole do 

zadostnih 

informacij 

-uvid v družino (E) -razlaga funkcioniranja žrtve  

- ustrezne informacije ter zaščita intimnosti 

žrtve 

 

NVO lahko šoli 

nudi pomoč in 

oporo 

-morebiten doprinos 

NVO v oporni točki 

(C) 

-zunanja podpora šoli 

(E, D) 

-drugo mnenje (E) 

-šoli nudijo informacije in pomoč 

-nudenje opore šoli po telefonu 

-zunanja podpora šoli 

-se odzivajo na pobude šole za predavanja, 

konzultacije, pomoč otroku 

-svetovanje glede ravnanja v določeni situaciji 

Predstavitev 

pozitivnih 

učinkov 

sodelovanja 

 -opozarjanje na dolžnost prijave 

-pozitivne potrditve s strani NVO 

-šole, ki dobro sodelujejo, ne nujno dobro 

ukrepajo 

-ozaveščajo, da so institucije skupaj močnejše 

(NVO3, NVO2) 

-vrednotenje sodelovanja 

Povečanje 

učinkovitosti 

postopka 

-NVO gre v akcijo (E) 

-vpliv NVO na 

politiko (D) 

-opozarjajo na napake v institucijah 

-opozarjajo na napake v postopku 

-iščejo načine pomoči šoli 

-opozarjajo na korist otroka  

-spodbujajo udeležbo šol na multidisciplinarnih 

timih (NVO1) 

-potrjujejo šolo v njihovih dejanjih 

 

Obstoj doprinosa 

Pri vprašanju doprinosa sodelovanja med šolo in nevladnimi organizacijami me je najprej 

zanimalo, ali intervjuvane osebe sploh vidijo kakšen doprinos. Pri nevladnih so bili odgovori 

enotni, da doprinos je. Omenjali so doprinos na več ravneh, tako za postopek obravnave nasilja, 

kot za žrtev nasilja in tudi šolo samo. Pri šolah so si odgovori bolj raznoliki. Najbolj izstopa 

odgovor šole A, ki pravi da: »Če uradne institucije nič ne morejo pri nasilju v družini, kaj bodo 

NVO«, kar kaže na popolno nezaupanje v NVO. Ob tem je potrebno poudariti, da svetovalna 

delavka ne sodeluje z izbranimi NVO in tudi ne pozna njihovega delovanja, zato doprinosa ne 

more oceniti. F in B na vprašanje direktno ne moreta odgovoriti, ker nimata dovolj izkušenj 

(»Ne znam odgovoriti, ker sem z njimi premalo sodelovala.« –F). C si doprinos predstavlja, D 

in E pa ga zaznavata v praksi.  
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Doprinos delavnic za otroke k zmanjšanju nasilja na šoli in ozaveščanju otrok o nasilju 

Vse tri NVO omenjajo doprinos delavnic za otroke, ki so lahko v obliki preventive o nenasilni 

komunikaciji, o medvrstniškem nasilju, nasilju v družini, ali tudi v obliki kurative, ko jih šole 

povabijo zaradi otroka, ki doživlja nasilje v družini ali medvrstniško nasilje (»Izvajamo tudi 

delavnice na dotičnih šolah, posebej če nas povabijo zaradi otroka, ki doživlja nasilje v družini 

ali medvrstniško nasilje. Potem mi pridemo v razred in izvajamo delavnice. Seveda ne 

izpostavimo otroka, ampak delujemo na splošno v razredu in to se je izkazalo kot dobra praksa. 

In takrat tudi učitelji masovno sodelujejo«. –NVO3). Delavnice so lahko enkratne in tako 

predstavljajo le uvod za lažji začetek dela učiteljev na tem področju ali pa so zastavljene širše 

in tako zajamejo več delavnic z različnimi generacijami otrok ter tako pripomorejo tudi k 

ozaveščanju družbe. Predpogoj za uspešnost tovrstnega delovanja je tudi odzivno sodelovanje 

šol (»Te delavnice so tako v primeru odzivnega sodelovanja šol zelo uspešne.« – NVO3), 

doprinos pa se vidi v zavesti glede nasilja (»Zej s to šolo kar lepo sodelujemo, sicer se pol vidi 

to zavest glede nasilja.« –NVO2). 

Pri vprašanju o sodelovanju z nevladnimi organizacijami je večina šol (B, C, E, F) omenila 

različne preventivne delavnice s področja nenasilja za otroke, pa tudi kurativne delavnice, ko 

je že bilo zaznano nasilje, po čemer zaključujem, da tu tudi najprej zaznajo doprinos 

sodelovanja z nevladnimi organizacijami (»Nevladne smo imeli enkrat tele NVO pred leti, ko 

smo imeli nasilje v razredu in smo rekli, kaj pa če bi probali še nekako osveščat otroke, pa smo 

se z njimi zmenili, da smo imeli te delavnice na temo nasilja, ne.« –E). Čeprav se na delavnicah 

v večini primerov posvečajo medvrstniškemu nasilju, delavnice ozaveščajo in zmanjšujejo tudi 

nasilje v družini. T. Horvat (2017) meni, da preventiva vrstniškega nasilja potrebuje dodatno 

pozornost, saj prispeva ne le k zmanjšanju vrstniškega nasilja, ampak tudi k zmanjševanju 

nasilja odraslih oseb, saj »otroci in mladostniki, ki odraščajo v duhu spoštovanja, 

enakovrednosti in nenasilja, ponotranjajo vrednote in prepričanja, ki jim kot odraslim osebam 

preprečujejo uporabo nasilja. Prav tako s senzibiliziranjem za nasilje dosežemo, da bo 

potencialna odrasla žrtev nasilje hitreje prepoznala in vedela, kako ukrepati in kje iskati pomoč« 

(str. 31). Dodaja, da »mora glede na pomembnost reševanja vrstniškega nasilja le-to nujno 

postati del šolskega sistema in učnega načrta, dejavnosti pa redno financirane s strani države« 

(prav tam). 

Ozaveščanje strokovnih delavcev o NVD 

Del programa NVO je tudi delo na ozaveščenosti o nasilju (v družini), zato vse NVO vidijo 

doprinos sodelovanja pri ozaveščanju učencev, kot smo že zapisali zgoraj, in tudi strokovnih 

delavcev šol. Sogovornica iz NVO2 je v začetku svojega dela opažala veliko zatiskanja oči pri 

zaznavanju in prijavljanju nasilja v družini, sedaj pa vidi, da se je stanje zelo izboljšalo, saj so 

strokovni delavci šol postali dobro ozaveščeni, enakovredni partner v borbi proti nasilju v 

družini, v čemer vidi tudi doprinos sodelovanja med NVO in šolo (»Ko sem začela je bilo veliko 

zatiskanja oči, na primer da se nasilje potem v OŠ zgodi, v vrtcu ga ni. … Se mi zdi da se je v 

zadnjih letih res en tak razkorak naredil in da so šole dobro ozaveščene. Da so enakovreden 

partner v borbi proti nasilju. Da jih je zelo veliko, ki si želijo pomagat otroku tudi preko svojih 

mej.«). S. Murgel (2010) s strani CSD podobno opaža, da se »šole odzivajo na 
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multidisciplinarne time, so kooperativne in tudi v okviru svojih šol iščejo možnosti dodatne 

pomoči, tudi s prostovoljci za otroke, ki so pri njih v varstvu« (str. 126). 

Doprinos sodelovanja šol z NVO vidi tudi pri reševanju določenih težav, ki pri prepoznavi 

nasilja ostajajo. Tako na različnih predavanjih ali delavnicah govorijo ravno o teh odklonih v 

vedenju otroka, ki so lahko posledica NVD, kar zmanjšuje vrzel v (ne)reagiranju ŠSS na 

določena vedenja (»Da če zej v šoli, ko gremo predavat, ko predstavljamo samo osnovo nasilja 

v družini ali pa nasilja nad otroki, govorimo prav o teh odklonih. V primeru, da je otrok zaprt 

vase ali pa do vseh ostalih otrok odprt, provocira, mogoče psihično, fizično, kakorkoli.« –

NVO2).  

Vse NVO vidijo velik pomen v izobraževanju in ozaveščanju strokovnih delavcev šol o nasilju 

v družini in z njim povezanih zakonih, pravilnikih ter s tem ukrepanju šol. NVO3 ob tem dodaja, 

da izobraževanja lahko izvajajo tudi NVO, ki delajo na področju nasilja v družini, saj imajo o 

tem podrobna in konkretna znanja. Doprinos sodelovanja vidi med ostalim v spodbujanju 

ničelne tolerance do nasilja oziroma spodbujanju avtonomne drže šole proti nasilju in dela na 

sebi, ki je za to potrebno. Vse tri NVO za večjo ozaveščenost strokovnih delavcev šol skrbijo 

tudi preko različnih posvetov na temo nasilja v družini. NVO1 tako omenja zadnji posvet, ki je 

bil ob izdaji priročnika »Nasilje nad otrokom«, na katerega so bile vabljene tudi šole. Vse šole 

so priročnik tudi dobile v trajno last, kar šolam zagotavlja hiter dostop do vsebin in tudi 

kontaktov povezanih z obravnavo nasilja v družini. 

Z učinkovitostjo posvetov se strinja tudi strokovna delavka šole F, ki meni, da bi moralo biti 

teh posvetov več, ter ob tem dodaja, da bi lahko vladne in nevladne organizacije skupaj vodile 

posvet ali izobraževanje o obravnavi nasilja v družini ter tako v očeh šole povečale 

verodostojnost nevladnih organizacij (»Posvetov o NVD bi moralo biti več. … Dobro bi bilo, 

da bi NVO in vladne organizacije stopile skupaj in bi imeli skupaj kakšno izobraževanje za 

učitelje.« –F). Strokovna delavka šole C z izbranimi nevladnimi sicer še ni sodelovala, doprinos 

le-teh pa si predstavlja prav preko izobraževanja strokovnih delavcev šol, ki bi tako dobili 

informacije z različnih zornih kotov. 

Ozaveščanje družbe 

Poleg ozaveščanja otrok in strokovnih delavcev, šole vidijo doprinos delovanja NVO v 

ozaveščanju javnosti, kar posredno tudi vpliva obravnavo nasilja v družini v šoli. Ob tem v 

šolah poudarjajo, da bi moralo biti ozaveščanja še več, saj je »v družbi še vedno prisotno 

prepričanje, da klofuta, mrzel tuš, stanje na dežju ni nasilje, ampak samo vzgojno in s tem se 

storilci tudi zagovarjajo« (ŠSS C).  

D omenja, da se sama obravnava spreminja skozi zakone in pravilnike, pri tem pa so NVO zelo 

pomembne (»Vem, da se stvari zares tako spreminjajo, skozi pravilnike.«). Strokovni delavki 

NVO3 in NVO2 pa na to dodajata, da lahko tudi šole s svojimi predlogi, pomanjkljivostmi 

pravilnikov, ki jih zaznavajo v praksi, izpostavijo svoj glas in v sodelovanju z drugimi 

organizacijami pripomorejo k izboljševanju obravnave (»Glede na ZPND, ki iz njega vse to 

izhaja, je možnost, da se ga vsakih tok let dopolnjuje, da se vidi, kako se ga izvaja v praksi in 

pri nas kolegice so v tej delovni skupini in mislim, da bi šole tudi mogle nujno se dvignit in 

povedat tle.« –NVO2), kar kaže tudi na možnosti sodelovanja ŠSS z NVO na tem področju. 
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Delo s povzročitelji nasilja v družini 

Strokovne delavke šol so kot posreden doprinos sodelovanja omenjale tudi delo nevladnih 

organizacij s povzročitelji nasilja v družini, saj le-to vpliva na delovanje družine in tudi 

sodelovanje šole s povzročitelji (»In to mi je všeč, da se nekdo ukvarja tudi s storilci. Ne da so 

oni kot zaščiteni severni medvedi, katerih se ne sme nihče dotaknit.« –E). B in A zaznavata 

potrebo po tem, da bi strokovnjak delal direktno z družino in s povzročiteljem nasilja v družini, 

ker pa v njunem okolju NVO niso toliko prisotne, do sedaj nista imeli vedenja o tem, da NVO 

delajo tudi s povzročitelji in žrtvami. B to delovanje zaznava kot dobrodošlo in tudi kot 

morebiten doprinos k lažjemu soočanju šole z nasiljem v družini (»Nam je bolj problem, da 

potem en to rešuje, da dela z družino, to je tisto ključno.«). Podobno tudi C zaznava morebiten 

doprinos sodelovanja z nevladnimi organizacijami pri delu z družino, saj meni, da imajo NVO 

odprte druge možnosti za delo z družino in drug pristop za obravnavo kot na primer CSD, kar 

starši tudi lažje sprejmejo. Ob tem dodaja, da tovrstnih izkušenj, zaradi neobstoja nevladnih 

organizacij v lokalnem okolju, nima, si pa, glede na poznavanje NVO, tako predstavlja doprinos 

sodelovanja. Sama to dopolnjujem, da mora biti nasilje v družini po Zakonu o preprečevanju 

nasilja v družini v vsakem primeru prijavljeno na CSD, ob tem pa imajo nevladne organizacije 

razvite različne programe dela s povzročitelji in žrtvami, kot so Trening socialnih veščin za 

moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami, Svetovalno delo z osebami, ki povzročajo nasilje, 

Zmorem drugače – vodena skupina za mlade fante, ki se vedejo nasilno, Trening starševskih 

veščin ipd. (Društvo za nenasilno komunikacijo, b.d.). Te programe lahko povzročitelji 

obiskujejo na svojo željo oziroma po zahtevi CSD-ja ali tožilstva. Programe kot doprinos 

zaznavata D in E (»Par fotrov, da se je udeleževalo ravno pri NVO1-ju treningov. Ja, tako da 

vem, da so prisotni, vem, da imajo vpliv.«), pozna pa jih tudi F (»Po moje je njihova vloga bolj 

podporna, ko začnejo vladne že obravnavat družino.«). 

Nevladne organizacije poudarjajo, da morajo s povzročiteljem »delati tisti, ki so usposobljeni 

za delo s povzročiteljem. Na CSD-ju ali na NVO-ju, če do tega pride« (NVO1), vendar tega ne 

omenjajo kot doprinos sodelovanja, saj ne poteka v sodelovanju z vzgojno-izobraževanimi 

zavodi. Vzgojno-izobraževalni zavodi pa le to omenjajo v odgovorih na vprašanje o doprinosu 

sodelovanja, kar je najverjetneje posledica tega, da so tudi sami prisotni na multidisciplinarnih 

timih, kjer se odločajo o ukrepih, poleg tega pa doprinos samih programov vidijo tudi pri 

svojem delu. 

Dostop do orodij za preprečitev stikov med storilcem in otrokom v primeru, da še ni izdana odločba o 

prepovedi približevanja 

Šole torej zaznavajo doprinos nevladnih organizacij pri delu s storilci, nevladne organizacije pa 

so izpostavile možnost, da s šolami delijo svoja znanja in izkušnje glede preprečevanja stikov 

s storilcem in otrokom, ob tem da odločba o prepovedi približevanja še ni izdana ter ob 

podobnih situacijah, ko šole nimajo orodij ter ne poznajo mehanizmov za najprimernejše 

delovanje. To je področje, kjer delovanje šol ni zakonsko opredeljeno, saj ima povzročitelj v 

primeru, da ni prepovedi približevanja ali odločbe o stikih, pravno gledano pravico do stikov z 

otrokom. NVO vidi, v primeru suma nasilja v družini, v stikih povzročitelja z otrokom 

nevarnost za otroka, zato doprinos sodelovanja s šolami vidi tudi v zaščiti otroka pred 

tovrstnimi stiki. S šolami tako skušajo delati, že preden pride do situacije, v kateri ne vedo, 
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kakšen je najboljši način delovanja, v primeru srečevanja s tako situacijo pa jih usmerjajo k 

temu, da se obrnejo na NVO ali na CSD, pri katerih lahko dobijo veliko orodij za delo (»Ful 

jih usmerjamo na to, da če pride do kake situacije, da pokličejo ali nas ali na center, tako no, 

da imajo ful nekih orodij, ki se jih lahko primejo, ne. Pa ful je pomembno da imajo vsi navodila, 

kaj narest, ne. Valda je pa ful mehanizmov, ki preprečijo te zadeve, zato je treba čim prej začet 

delat z njimi, zato da se jim ponudi, kake so možnosti, preden one padejo v to. Ne da fotr tja 

pride in one morejo takrat neki narest«. –NVO1). Nevladne se strinjajo, da je potrebno biti v 

stalnem stiku s šolami, jim ponujati kar potrebujejo, vnaprej predvideti situacije in šole opremiti 

z znanjem, kako naj ravnajo v določenih težavnih primerih (»Šole lahko pridejo v različne 

situacije, ki si jih ne predstavljajo, ne. Mi pač mamo izkušnje, da bo fotr lahko prišel v 

popoldansko varstvo, ne, lahko bo prišel zjutri, lahko bo prišel 16-krat na govorilne dopoldan, 

ko jih ne bo. In zato, da jim kar tako konkretiziramo situacije, kaj v kakšnem primeru lahko 

naredijo, kako recimo lahko po telefonu ne dajejo informacij, ker je itak varstvo podatkov to 

pokriva tako pač. Vse te situacije vnaprej čimbolj predvidet namesto njih, zato da so opremljeni 

za to kaj in kako.« –NVO1). 

Šole tovrstnega sodelovanja in njegovega doprinosa niso omenjale, saj primorske šole s tem do 

sedaj niso imele težav, D je imela le eno tako situacijo, vendar jo je reševala sama, F s tem nima 

izkušenj, E pa tega ni omenjala, čeprav je dodala, da se v različnih situacijah obrača na določeno 

nevladno organizacijo, zato je mogoče, da je pod to mislila tudi tovrstne težavne situacije. Take 

situacije niso zelo pogoste, zato je razumljivo, da jih šole niso omenjale, se pa z njimi pogosteje 

ukvarjajo nevladne, ki imajo izrazito zagovorniško vlogo, zato se jim ta doprinos sodelovanja 

toliko bolj pomemben. 

Ustvarjanje varnega terena za otroka 

NVO doprinos sodelovanja s šolami vidijo tudi v ustvarjanju varnega terena za otroka, ki je 

žrtev nasilja v družini. V ta namen NVO vzpostavijo stik s šolami in drugimi institucijami ter 

tako ustvarijo krog oseb, v katerem se otrok lahko počuti varno (»Da bi mi ustvarili nek varen 

teren, vzpostavimo stik s šolami in ne samo s šolami. Posebej če so starši povzročitelji, ne. 

Potrebujemo to, da zaščitimo otroka in najdemo eno odraslo osebo, ki lahko razbremeni 

situacijo, ker mi nismo v situaciji, da gremo ne vem v Ščavnico ob Lendavi.« –NVO3). S takim 

namenom sodelujejo tudi s šolami, ki jih obiskujejo otroci, ki so v VH NVO. Svojo vlogo vidijo 

tudi v tem, da opozarjajo na korist otroka, ki je v postopku obravnave nasilja v družini na prvem 

mestu, saj opažajo, da šole večkrat delujejo v zaščito sebe in ne otroka. To potrjuje tudi 

sogovornica šole B, ki pravi, da imajo strokovni delavci šole velikokrat določene ukrepe za 

lastno varnost in zaščito, zato lahko zaključim, da je skrb NVO za delo v korist otroka lahko 

res pomembna. 

Zaščita intimnosti žrtve in hkrati dostop šole do zadostnih informacij 

NVO so izpostavile tudi doprinos sodelovanja s šolami, ki je ponovno povezan z zagovorniško 

vlogo nevladnih organizacij. Tako NVO pazijo, da je v postopku zaščitena intimnost žrtve, ob 

tem pa šole dobijo tudi zadostne informacije, da vedo, na kaj morajo biti pozorni (»Velikokrat 

v teh situacijah, ko je nasilje, so ženske zelo v dilemi kolk kje povedat, ker itak se kar naenkrat 

začnejo razkrivat njihove intimne stvari in zadnji del, kjer pa to hočjo povedat, so pa šole in 



94 

 

kar je povezano z njihovimi otroki. Dobro je, da nevladne organizacije sodelujejo s šolo v tem, 

da hkrati zaščitijo to, bom rekla intimnost ženske, to, kar noče, da bi prišlo ven in hkrati dajo 

prave informacije šoli, na kaj mora biti pozorna.« –fokusni). Šole tudi ozaveščajo o tem, zakaj 

določena ženska, ki je žrtev nasilja v družini, deluje na določen način, saj se lahko strokovni 

delavci šole ob izredno manipulirajočem vedenju povzročitelja nasilja v družini hitro obrnejo 

proti ženski, ki je žrtev nasilja. Doprinos zagovorništva za žrtev opazijo predvsem NVO, ŠSS 

E pa omenja predvsem ta drugi del, ki ga predstavljajo informacije s strani NVO. Te informacije 

so pomembne tudi za delo svetovalne službe, ki lahko tako bolj prilagojeno ravna, kot če ne bi 

posedovala teh informacij (»Malo ti dajo uvid v družino, če oni poznajo, da malo spoznaš 

dinamiko. Pa potem včasih tudi drugače ravnaš, kakor bi, če ne bi imel teh informacij.« –E).  

Ob tem lahko izpostavim tudi pretok informacij v drugi smeri, ki prinaša doprinos za delo NVO 

z žrtvami nasilja v družini, saj nevladne organizacije predvsem na multidisciplinarnih timih s 

strani šole pridobijo informacije o delovanju in spremembah pri vedenju otroka na šoli, kar jim 

lahko pomaga pri njihovih programih pomoči žrtvam nasilja v družini.  

NVO lahko nudi pomoč in oporo šoli 

Doprinos, ki sta ga izpostavili tako NVO kot tudi nekatere šole, je pomoč in opora šoli s strani 

NVO. Predpogoj vsake pomoči in opore pa je to, da šole poznajo nevladne organizacije in se 

nanje obračajo. Tako lahko NVO šolam predajajo informacije, jim pomagajo pri načrtovanju 

ravnanj, da bodo bolj varne, jim zmanjšujejo strah in nepotrebno paniko pred ravnanji storilca 

ter jih spodbujajo v njihovih ravnanjih (»Jim predajamo kakšne informacije, jim pomagamo pri 

razmišljanju, kako načrtovat stvari, da bodo bolj varne, kako jim zmanjšat to frko, zej bo prišel 

in vse postreljal. Kako podpreti tisto, kar je fajn, pa kako malo zmanjšati tisto paniko, ki je 

brezvezna, ali pa tudi spodbuditi, da vsaj naredijo kaj, čeprav v zakonu ne piše tako.« –NVO1). 

Sogovornica iz NVO3 poudarja, da je tudi v ruralnem okolju, kjer je socialna kontrola še večja 

kot v mestih (kar potrjujejo tudi intervjuji ŠSS), pomembna podpora nevladnih organizacij iz 

daljne okolice (»Sploh oni, ki so v ruralnem okolju. Njim je še težje, ker je socialna kontrola še 

večja in zato je fajn, da dobijo podporo iz daljne okolice. Je fajn, če ima tudi ona (ŠSS-op.) 

podporo od nekoga od zuni.«). NVO sicer ne more vedno priti na vsako šolo, veliko pa se da 

storiti tudi preko telefona. Sogovornica NVO2 zagotavlja, da se strokovni delavci šol vedno 

lahko obrnejo na brezplačno linijo društva in tudi tam dobijo odgovor, posvet, potrditev, da niso 

same. NVO1 tako opaža tudi klice povezane z željo po pomoči društva zaradi nezadovoljstva 

dotedanje obravnave ali z željo po pomoči otroku, zaradi zaznavanja stiske tega otroka. NVO3 

pravi, da bi šole morale dobiti podporo že na multidisciplinarnem timu, če pa na timu ne dobijo 

dovolj podpore, imajo vedno na voljo telefon in s tem možnost, da pomoč in podporo poiščejo 

pri NVO.  

Doprinos pri podpori in nudenju pomoči s strani NVO vidijo predvsem ljubljanske šole, saj 

primorske tovrstnih izkušenj nimajo. C to možnost vidi kot morebiten doprinos (»Da bi se že 

prej povezali z nevladnimi… To mogoče tudi ne bi bilo slabo.«), E to možnost večkrat uporablja, 

saj tako pridobi orodja za delo, poleg tega pa tako zadevo vidi tudi iz drugačnega zornega kota, 

D pa bi to možnost uporabila v primeru, da bi potrebovala pomoč ali podporo. 
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Predstavitev pozitivnih učinkov sodelovanja 

NVO opozarjajo, da pri sodelovanju šol z NVO v določeni situaciji velikokrat ni takoj opazne 

direktne koristi za otroka, čeprav vsi delajo v korist otroka, zato mora NVO prikazovati učinke 

sodelovanja za šolo, ki bo tako sicer imela več dela, vendar manj možnosti za situacije, kjer bi 

se stvari dodatno zapletale (»Težava, kako prikažemo pozitivne učinke tega sodelovanja… Se 

mi zdi, da je ful pomembno to, da izhajaš iz tega, da je to neki, kar je treba in tuki nimaš kej 

debatirat, in hkrati predstaviš pozitivne učinke za njih, če bodo sodelovali in ne za otroka, ne. 

Njim bo lažje, ker bodo vedli kaj narest, imel bodo več dela, ampak manj situacij, kjer se bodo 

stvari dodatno zapletale in kjer bi lahko naredili kakšno dodatno komplikacijo.« –fokusni). 

NVO vidijo svojo vlogo tudi v tem, da poudarjajo, kaj je prav in kaj je protokol, torej družbeno 

sprejeto, da je tako prav. Šole tako opozarjajo na njihove naloge, ki zajemajo prijavo nasilja 

ustreznim službam in ne raziskovanje resničnosti ter intenzivnosti zaznanega nasilja (»To mi 

skos poudarjamo. Vaša naloga je, da opozorite ustrezne službe na sum nasilja. To ne pomeni, 

da se morate prepričat, ali je to res nasilje tuki. Vi ste dolžni podat pač neko opozorilo na sum.« 

–fokusni) ali samostojno obravnavo nasilja. NVO poudarjajo, da je nasilje mogoče uspešno 

obravnavati le v sodelovanju različnih strokovnjakov, ki si nudijo medsebojno oporo, predvsem 

pa nudijo oporo in zaščito žrtvi. V timu tako lahko žrtev in strokovnjaki različnih disciplin 

izrazijo svoj pogled ter se na podlagi vseh mnenj odločajo o ukrepih. Posledično vse 

organizacije delajo za isti cilj, ob čemer je tudi obravnava povzročitelja nasilja uspešnejša (»Tko 

da, če potem vsi, tako kot smo ugotovili, v isti rog tulimo, bomo mogoče celo dosegli kakšne 

spremembe pri izvajalcu nasilja… Hkrati pa še ena dobrobit za otroka, kar rabi podporo, 

pomoč, pozornost.« –fokusni; »Več glav več ve, če vsak dela tisto kar najbolje zna so rezultati 

dobri.« –NVO3).  

V fokusnem intervjuju so NVO povedale, da ni nujne povezave med dobrim sodelovanjem šol 

z NVO in dobrim ukrepanjem (»In res, to ni nujno, da tista šola, ki z nami dobro sodeluje, ne, 

ker jaz imam pozitivne izkušnje, ne vem pa, kako ni ukrepanja na splošno.« –fokusni), glede na 

izsledke intervjujev, pa zaključujem, da pogostejše sodelovanje z NVO vpliva na večjo 

ozaveščenost o nasilju ter s tem tudi ustreznejše ravnanje. 

Povečanje učinkovitosti postopka  

Pri multidisciplinarni obravnavi NVO3 opozarja na doprinos sodelovanja NVO, saj le-ti s 

svojimi znanji in aktivnostjo dodajo del k učinkovitejši obravnavi nasilja tudi v primeru, ko 

druge institucije ne opravljajo učinkovito svoje vloge.  

Sogovornica NVO2 pravi, da so »NVO po navadi tiste, ki težijo. NVO2 ima veliko prijav na 

področju nasilja nad otroki«. Tako opozarjajo na neprimerno oziroma neučinkovito delovanje 

centra, policije, šole; zahtevajo multidisciplinarne time, vpogled v delovanje institucij pri 

določenem primeru, iščejo načine pomoči institucijam (»Damo mi prijavo in da šola prijavo. 

Šola z ene strani pritiska na CSD in NVO z druge. Zahtevamo time, odprte karte, kaj je CSD 

naredil, kaj so nevladne, kaj je šola. Kje lahko šoli pomagamo, ker je v njihovem okolju. To je 

smisel tima.« –NVO3), vztrajajo pri delu na primeru, prijavljanju neučinkovitega sodelovanja 

institucij policiji in sodelovanju vseh institucij na multidisciplinarnih timih – tudi šole ali vrtca. 

Odzivajo se, ko se nanje obrne šola ter dajo poizvedbo o obravnavi določenega primera ter tako 
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šolam dajo tudi potrditev, da niso same (»Tej težki primeri, ko se tudi šola obrne na telefon in 

pove, da ne morejo in da naj še društvo odreagira. Lahko odreagira. Ko je že prijavljeno, lahko 

damo poizvedbo…. To, da dobijo potrditev, da delajo prav. Da niso same.« –NVO2). 

Veliko angažiranost NVO vidi tudi svetovalna delavka šole E, ki ima s sodelovanjem z NVO 

največ izkušenj, D pa omenja pomen NVO na politiko, spreminjanje zakonov in s tem boljšo 

obravnavo NVD. Ob vsem tem tudi potrjujejo šolo v njihovih dejanjih ter zmanjšujejo njihov 

strah pred posledicami in posledično zmanjšujejo odpor šol do sodelovanja pri obravnavi nasilja 

v družini ter jih pripravljajo za korak v smeri dela v najboljšo korist otroka. 
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IV. SKLEP IN PREDLOGI 
 

V magistrski nalogi sem raziskovala sodelovanje nevladnih organizacij in šolske svetovalne 

službe pri obravnavi nasilja v družini ter ugotovila, da to sodelovanje ne zajema vseh šol po 

Sloveniji, ampak obstajajo siva območja, kjer je sodelovanje pri obravnavi nasilja v družini 

omejeno samo na vladne organizacije. Za obstoj sodelovanja z NVO se je tako kot bistvena 

pokazala prisotnost NVO v bližini šole, ki je povezana tudi s poznavanjem NVO. ŠSS so kot 

predpogoj sodelovanja izpostavile tudi osebno poznavanje delavcev v NVO, saj je nasilje v 

družini občutljivo področje, zato pri obravnavi potrebujejo sodelavce, na katere se lahko 

zanesejo in katerim lahko zaupajo. Ker NVO ni uradna institucija, na katero se ŠSS lahko 

obrnejo, je vidik zaupanja in pri nekaterih tudi potrditve, da je obračanje na NVO dovoljeno, 

ključen pogoj za sodelovanje.  

Sodelovanje z NVO je možno na različne načine in ne le kot prošnja ŠSS za intervencijo ali 

pomoč pri določenem težavnem primeru obravnave nasilja, zato kot pogoj sodelovanja lahko 

predpostavim tudi postavljanje pomembnosti preventive pri nasilju v družini in obravnave 

nasilja v družini ter s tem povezanega sodelovanja z drugimi institucijami. Tu se tako 

dotaknemo sodelovanja pri preventivi, izobraževanjih in pripravljanju pogojev za druženje 

otrok, ki so preživeli nasilje v družini, kar zaenkrat ni sistemsko urejeno, čeprav različni 

strokovnjaki (na primer Najrajter, 2010; Premrzel, 2015) poudarjajo, da bi bilo potrebno 

preventivo na področju nasilja v družini sistemsko urediti, da bi bila dolgoročno naravnana in 

večplastna. Po izkušnjah NVO se želja šol po tovrstnem sodelovanju zmanjšuje, saj si nekatere 

šole želijo obdržati kuliso popolne šole, kjer se nasilje ne dogaja, zato tudi vrstniškega nasilja 

ne priznavajo in se tudi ne odločajo za sodelovanje v takih primerih. Podobno zaznavajo tudi 

pri obravnavi nasilja v družini, saj se po mnenju NVO na nekaterih šolah še vedno pojavlja 

mnenje, da se v družino šola ne sme vmešavati, zato takim primerom ne dajejo pozornosti in 

posledično tudi ne želijo sodelovanja z NVO. Bojazen pred vdorom šole v zasebno družinsko 

življenje opisuje tudi več drugih avtorjev (npr. Domiter Protner, 2015), zato se kot nujno 

prikazuje ciljno usmerjeno ozaveščanje strokovnih delavcev šole o nasilju v družini. Čeprav 

NVO ugotavljajo odklonilen odnos nekaterih šol do izobraževanj, intervjuvane šole 

izobraževanja, posvete ali delavnice vidijo kot dobrodošel vir znanja za lažjo obravnavo nasilja 

v družini. Ob tem velja poudariti, da šole govorijo o izobraževanjih na splošno, zato je pavšalno 

sprejemanje NVO in njihovih ponudb posledica nepoznavanja samih NVO, posebej pa 

nepoznavanja njihove vloge, ki je sicer predstavljena tudi v ZPND. Opaženo je večje 

sodelovanje šol v primeru, da je izobraževanje/delavnica ponujena v okviru evropskih 

projektov, saj le-ta nevladnim potrdi verodostojnost. Tu se kot vir pojavlja novo vseslovensko 

izobraževanje, pri katerem bodo aktivno vlogo imele tudi nevladne organizacije. Nujnost 

zagotovitve in financiranja izobraževanja vseh nosilcev odgovornosti za ukrepanje izpostavlja 

tudi B. Pečavar Nežmah (2014), ki ob tem poudarja, da morajo biti izobraževanja usmerjena k 

uporabnim in primernim praktičnim rešitvam in ne le zakonskim pravilom, obenem pa morajo 

biti pogostejša kot so sedaj, saj se socialno stanje v državi izredno hitro spreminja in že v letu 

dni lahko pride do velikih sprememb. Sama tu dodajam, da se strokovni delavci v različnih 

organih in organizacijah menjajo, zato vsi niso bili udeleženi na izobraževanjih po sprejemu 

ZPND, in tako kljub temu, da so na izobraževanjih sodelovale tudi NVO, le-teh ne poznajo. K. 
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Domiter Protner (2014) kot smiselno predlaga vključitev vsebin iz področja nasilja v družini že 

v študijske programe in strokovni izpit. Na to opozarjajo tudi NVO, saj je večje znanje 

povezano z večjo odločnostjo do udejanjanja ničelne tolerance nasilja, posledično manj strahu 

pred sodelovanjem ter tako odpiranjem več možnosti za preventivno, izobraževanja in druge 

aktivnosti, ki jih lahko izvajajo tudi NVO. V primeru manj izkušenj in pomanjkljivega znanja 

so po mnenju NVO različni strahovi (pred maščevanjem storilca, inšpekcijo, posledicami 

prijave…) večji, zato je tudi želja po izpostavljanju tematike manjša. To lahko povežem s K. 

Filipčič in I. Klemenčič (2011), ki pravita, da bodo ustrezno usposobljeni strokovni delavci, 

situacijo obravnave nasilja doživljali kot manj obremenjujočo.  

D. Najrajter (2010) podobno kot nekatere NVO zaključuje, da je »za pedagoge potrebno uvesti 

dodatna usposabljanja, v katerih bodo bolj podrobno seznanjeni z institucijami in njihovimi 

vlogami pri preprečevanju nasilja v družini«. Murgel (2010) pa dodaja, da je »potrebno 

organizirati več skupnih sestankov organov in organizacij, ki na tem področju sodelujejo, da 

spoznajo naloge in pristojnosti vseh, da skupaj ugotavljajo, na katerih področjih so še odprte 

potrebe o programih, namestitvah. Če vemo, kateri organ in organizacija kaj lahko opravi in 

česa ne more, kje so naše meje in kje druge pristojnosti, bomo vsi skupaj lažje in bolje reševali 

problematiko žrtev nasilja v družini« (str. 129), kar je povezano z uskladitvijo pričakovanj in 

poznavanjem možnosti drugih organizacij, kar večkrat poudarijo tudi NVO. Prispevka se 

nanašata na problematiko izpred sedmih let, ki je bila do sedaj z različnimi izobraževanji in 

sprejetji podrobnih pravilnikov že precej obravnavana, vendar glede na rezultate intervjujev 

nekatere problematike ostajajo in tako potrebujejo dodatno pozornost. Ob zagotovljenih stikih 

in tako tudi osebnemu poznavanju se bodo ŠSS po izsledkih intervjujev lažje obračale na NVO, 

prav tako pa je mogoča tudi omejitev predsodkov o tem, da sodelovanje z NVO nima smisla, 

ker nimajo nobenih pooblastil in predsodkov, da so NVO tiste, ki drugim organizacijam gledajo 

pod prste, kar jih, po mnenju nekaterih NVO, lahko omejuje pri sodelovanju, ter tako pridobili 

zaupanje v NVO. NVO izpostavljajo potrebo po tem, da bi jih ŠSS in drugi sodelujoči 

sprejemali kot enakovrednega partnerja in ne kot nadzor. Šole na drugi strani z vzpostavljenim 

sodelovanjem z NVO le-teh niso doživljale v funkciji nadzora, kar pa zaradi majhnega vzorca 

ŠSS, ki z NVO sodelujejo, ni posplošljivo. Pri šolah je zaznati zelo različno mnenje o moči in 

možnostih NVO, ki so povezane tako s poznavanjem posameznih NVO kot tudi splošnemu 

mnenju o NVO, zato lahko vseeno potrdim mnenje NVO, da morajo delati na tem, da se bo 

NVO sprejemalo kot enakovrednega partnerja pri obravnavi nasilja v družini.  

V magistrski nalogi so me zanimala tudi morebitna neskladja med delovanjem in razmišljanjem 

ŠSS in NVO pri obravnavi nasilja v družini, pri čemer sem ugotovila, da neskladja niso 

morebitna, ampak realna. Pri obravnavanju nasilja se kažejo predvsem v udejanjanju prvega 

dela protokola, ki se nanaša na zaznavanje in prijavljanje. Zaradi mišljenja, da se v družino 

zunanje institucije ne smejo vtikati, strahu pred posledicami prijave (kar omenjajo NVO), 

pomanjkljive občutljivosti na znake nasilja (omenjajo oboji) ter razočaranja nad obravnavo 

(omenjajo tri ŠSS A, D, E), nekatere ŠSS nasilja v družini ne prijavijo, zaradi česar do 

multidisciplinarnega sodelovanja, ki ga tako NVO kot tudi avtorji z različnih področij in ZPND 

izredno poudarjajo, sploh ne pride. Intervjuji kažejo, da nekatere šole svojo vlogo pri obravnavi 

nasilja doživljajo drugače, kot jo vidijo NVO in kot je zapisana v zakonih ter pravilnikih, kar 

se pri nekaterih ŠSS odraža v prijavljanju nasilja, ko je za to dovolj dokazov, prijavljanju le 
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določenih vrst nasilja in v samostojni obravnavi nasilja v družini. Neskladja v delovanju niso 

povezana s tem, ali ŠSS sodeluje z NVO ali ne, saj nobena od ŠSS nima poglobljenega 

sodelovanja z NVO. Vir za reševanje teh neskladij je predvsem v izobraževanju, ozaveščanju 

šolskih svetovalnih delavcev in tudi vodstva, ki bo tako lahko strokovnim delavcem nudila več 

podpore. Pomen izobraževanja za lažje prepoznavanje nasilja in tudi odločanje o ukrepanju 

navaja tudi T. Kurdja (2010), ki tovrstne težave ugotavlja pri policistih ob odločanju ali vsebuje 

določeno delanje elemente prekrška ali kaznivega dejanja.  

Poudariti moram, da zgornji opisi ne odražajo delovanj vseh ŠSS, saj nekatere poudarjajo, da 

prijavljajo tudi sum, ker je iskanje dokazov delo drugih organizacij, prav tako večina NVD 

prijavi in ga ne obravnava samostojno. ŠSS se za dejanja, ki niso v skladu s pravilnikom, odloči 

zaradi slabih izkušenj z rezultati obravnave po pravilniku, zaradi občasnega neverjetja o teži 

nasilja s strani drugih organizacij, ter zaradi izgube sodelovanja s starši in tako možnosti 

spremembe njihovega delovanja v primeru, da nasilje ni dokazano. Z ubeseditvijo potreb, 

neskladij, neučinkovitosti postopkov s preostalimi institucijami obstaja tudi možnost vpliva na 

zakonodajo in načine obravnave. NVO so kot pomembno izpostavile podporo ŠSS s strani 

zunanjih organizacij, med katerimi so lahko tudi NVO. Le-te podporo lahko nudijo tudi v 

primeru slabšega sodelovanja ŠSS s CSD, kar bi lahko bilo pomembno za zaupanje ŠSS v sam 

postopek obravnave nasilja, saj tudi K. Domiter Protner (2015) strah pri ŠSS, da bo po prijavi 

za mladostnika še slabše in da prijava za mladostnika ne bo prinesla nikakršnih koristi, povezuje 

z nezadovoljstvom z ukrepanjem drugih institucij pri obravnavi nasilja v družini. NVO rešitev 

vidi v uskladitvi pričakovanj ŠSS s preostalimi organizacijami, aktivni vlogi šole v postopku 

obravnave nasilja ter v možnostih prijave neučinkovitega postopka obravnave policiji, socialni 

inšpekciji, posredovanju NVO itd. Obenem velja pomisliti na to, da se je sodelovanje med ŠSS 

in CSD za najslabše izkazalo pri šoli iz S Primorske, kjer tudi NVO redkeje delujejo, prav tako 

razočaranje dveh šol iz S Primorske nad pridobivanjem povratnih informacij s strani CSD 

omenja tudi Čretnik (2016), zato bi dodatno pozornost vseh organizacij, ki sodelujejo pri 

obravnavi nasilja v družini, potrebovala multidisciplinarna povezanost organizacij tega 

področja. 

Med razmišljanjem NVO in nekaterih ŠSS se pojavlja tudi neskladje pri sodelovanju s 

storilcem, saj nekatere ŠSS s povzročiteljem delajo »v rokavičkah«, NVO pa meni, da je 

potrebno povzročitelju postavit trdne meje in tako opozarjati, da je bilo njegovo ravnanje 

napačno. Vzroki so tu ponovno v strahu pred posledicami, pred maščevanjem storilca, pred 

prijavo inšpekciji in podobno. NVO pa pravi, da se proti temu boriš tako, da »veš, da delaš 

prav«, to pa je mogoče s podporo drugih institucij in izobraževanjem. Prav tako ni potrebno 

obveščanje staršev o prijavi nasilja v družini oziroma je v primeru zamaknitve prijave, kar so 

omenile nekatere ŠSS, lahko tudi zelo napačno. Slednje je zapisano tudi v Dogovoru v zvezi z 

opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini 

(2014). 

Vsa neskladja se nanašajo na dojemanje drugačne vloge ŠSS v primerjavi s predpisano v 

zakonu. Izjema je neskladje pri stikih otrok s povzročiteljih, ko še ni izdane odločbe. Tu imajo 

NVO drugačna prepričanja, kot jih predpisuje zakon. NVO tako menijo, da stiki med otrokom 

in povzročiteljem nasilja v družini, medtem ko je na primer mama z otrokom v varni hiši, niso 
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primerni, ne glede na obstoj odločbe o prepovedi približevanja, ŠSS pa opredeljuje nujnost 

sodelovanja z obema staršema. Obstoječ vir za preseganje teh neskladij predstavlja poglobljeno 

sodelovanje med NVO in ŠSS ter s tem posredovanje mehanizmov za ustavljanje 

povzročiteljev. Ob tem je za šolo pomembno, da dobi z več strani potrditev o tem, da stiki niso 

priporočljivi, po mnenju M. Plaz (2014) pa bi bilo »potrebno uvesti nekajmesečni prehodni čas 

brez stikov povzročitelja z otrokom, če se ženska zateče v varno hišo« (str. 27). Tako bi bilo 

tudi šolam lažje, saj bi vedele, da je to uzakonjeno in posledično zanje tudi pravno zavezujoče. 

Vsa neskladja deloma izvirajo tudi iz občutka nezaščite šole, ki se kaže skozi strah pred 

maščevanjem storilca, pred inšpekcijo ter posledično večja previdnost pri prijavljanju nasilja in 

tudi drugem delu ŠSS. Kot dobra praksa se kaže predstavitev ZPND staršem na roditeljskem 

sestanku in tako vnaprejšnje soočanje s potekom ravnanja ob zaznanem nasilju ter poglobljeno 

sodelovanje z drugimi organizacijami, ki šoli potrjujejo pravilno ravnanje. Vir lahko ponovno 

predstavlja tudi poglobljeno sodelovanje z drugimi organizacijami, ki šoli predstavljajo oporo 

in s tem povečujejo občutek zaščite. 

Predlogi za zmanjšanje neskladij med delovanjem in razmišljanjem NVO in ŠSS se v veliki 

meri nanašajo na večje sodelovanje ŠSS z drugimi organizacijami. NVO sicer opozarjajo, da 

dobro medsebojno sodelovanje ŠSS in NVO ni nujno povezano z dobrim ukrepanjem ŠSS v 

primeru zaznave nasilja, vendar rezultati kažejo, da tesno sodelovanje ŠSS z drugimi 

organizacijami lahko privede do večjega zavedanja problematike nasilja in s tem tudi bolj 

učinkovitega obravnavanja. Ker so intervjuji z nekaterimi ŠSS pokazali nezadovoljstvo s 

sodelovanjem s CSD, kar potrjujejo tudi drugi avtorji (npr. Domiter Protner, 2015) se na tem 

mestu kot pomembno kaže tudi sodelovanje z NVO. Poglobljeno sodelovanje med ŠSS in NVO 

tako lahko zmanjša predstavljena neskladja, ob čemer je poglabljanje sodelovanja možno tako, 

da stik vzpostavi šola ali NVO. Ker je NVO s področja nasilja v družini malo, oziroma so v 

večini locirane v Ljubljani, se tako kot rešitev poraja vzpostavitev enot NVO na vseh koncih 

Slovenije. Na S Primorskem, ki se je v intervjujih pokazala kot problematična glede 

sodelovanja z NVO, je v letu 2016 ŠENT vzpostavil program svetovanja za žrtve nasilja v 

družini, vendar pri tem ni omenjenega morebitnega sodelovanja s šolami, vsekakor pa 

predstavlja dobrodošlo možnost za žrtve nasilja in pomeni, da je teren že zaznal potrebo po 

tovrstni obravnavi. Da bi ob tem prišlo še do večjega sodelovanja s šolami, pa morajo tudi šole 

izpostavit svoj glas, izoblikovati potrebo in se zavzeti za širše možnosti, ki lahko pripomorejo 

k uspešnejši obravnavi. 

Socialne pedagoginje in pedagogi se pogosto pojavljajo v vlogi šolskih svetovalnih delavk 

oziroma delavcev in tudi v vlogi strokovnjakov različnih NVO, med njimi tudi tistih, ki se 

ukvarjajo z nasiljem. Tako magistrsko delo lahko doprinese k bolj učinkovitemu delu obeh, saj 

vsem ŠSS predstavlja načine, možnosti in doprinos sodelovanja z NVO, ter tako prikaže 

dodatno oporo pri obravnavi tako občutljivega problema kot je nasilje v družini. Obenem kaže 

tudi na ravnanja ŠSS, ki niso le neskladna z ravnanji in razmišljanji NVO, ampak so tudi v 

nasprotju z zakonom. V besedilu reflektirana neskladja so lahko pomembna za ozaveščanje 

samih ŠSS o svojih ravnanjih, hkrati pa NVO prikažejo področja, katerim se je potrebno v 

prihodnje dodatno posvetiti in prikazujejo vire, ki lahko še izboljšajo sodelovanje ter zmanjšajo 

prikazana neskladja. V raziskavi so bile ugotovljene opazne razlike v delovanju posameznih 
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ŠSS pri obravnavi nasilja ter medinstitucionalnem sodelovanju, kar je skladno z ugotovitvami 

drugih avtorjev, ob tem velja poudariti razlike med ŠSS osrednje Slovenije in S Primorske, kar 

za NVO lahko predstavlja pomemben podatek za nadaljnje delovanje in morda tudi širitev enot 

izven Ljubljane.  

Verjamem, da bi razširitev same raziskave v druge predele Slovenije ter na ŠSS vrtcev in 

srednjih šol poglobila vpogled v sodelovanje ŠSS ter NVO, povečala obseg morebitnih 

neskladij in hkrati prikazala več virov za zmanjševanje neskladij ter izboljšanja sodelovanja, 

vseeno pa menim, da delo tako ŠSS kot NVO in tudi drugim bralcem približa pomembnost 

(so)delovanja različnih institucij na področju preprečevanja in obravnave nasilja v družini ter 

bralce spodbudi k aktivni vlogi v sodelovanju, obravnavi nasilja in postopoma tudi k 

zmanjševanju samega nasilja v družini.  

Zaključim lahko s citatom F. Premrzel (2015), ki deloma tudi povzema magistrsko nalogo: 

»Žrtev bo iz kroga nasilja z lastno aktivnostjo in s pomočjo vsega, kar imamo, lahko izstopila, 

če bo imela ob sebi strokovnjake, ki bodo verjeli v ničelno toleranco do nasilja, zmogli in znali 

opraviti z lastnimi miti ter stereotipi odgovornosti za nasilje, opraviti svoj del brez prelaganja 

in očitanja drugim, videli nasilje v družini kot kaznivo dejanje ter spoštovali prednostno 

obravnavo in se zavedali svojega poslanstva, ki ga v družbi imajo, ter odgovorno opravili 

zaupano jim delo. In dokler tega ne bomo dosegli, bo še vedno veliko prostora ter možnosti za 

nadaljevanje našega dela, ki bo pa v naslednjem obdobju veliko bolj temeljilo na sodelovanju« 

(str. 153). 
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VI. PRILOGE 

PRILOGA 1: Sestavljenost kode medinstitucionalna povezanost 

Fokusni intervju:  

Medinstitu

cionalna 

povezanos

t 

Pri NVD se 

šola obrne na 

CSD 

Če zaznajo NVD se 

obrnejo na CSD. 

Kaj pa recimo same 

svetovalne službe tudi 

vzpostavijo stik z vami? 

A: Tudi. Sicer ne ponavadi, 

zarad tega, ker so zaznale 

problem nasilja v družini. 

Kadar je tako, se ponavadi 

obrnejo direktno na CSD, na 

nas se obrnejo, ko opazijo 

neko stisko pri otroku in da 

rečejo, če bi lahko kakšno 

pomoč za otroka. 

 

Sodelovanje s 

šolami 

ŠSS sama vzpostavi stik z 

NVO 

Obračanje na NVO v 

primeru zaznave stiske 

otroka 

Želja šol po pomoči za 

otroka s strani NVO  

 

 

 

Različna povezanost 

 

Sodelovanje s šolami v LJ 

Na nas se obrnejo, ko opazijo 

neko stisko pri otroku in da 

rečejo, če bi lahko kakšno 

pomoč za otroka. 

Zej mi sodelujemo z 

različnimi šolami v Ljubljani 

in drugod in imamo tudi zelo 

različne izkušnje. 

Nepovezanost 

ŠSS in NVO 

Ob pogostem sodelovanju 

naveličanost šol 

 

 

Nepoznavanje področja 

kjer ni povezanosti 

 

Obstoj šol kjer ni 

povezanosti 

 

VH velika povezanost z 

dvema šolama 

Če mi ful sodelujemo z njimi 

in je pol: a spet una z (NVO) 

kliče, kaj bi spet rada. 

Se vam zdi da je v Slo kakšno 

področje, ki nima sodelovanja 

z NVO, zaradi različnih 

razlogov? 

E: Gotovo je kakšno področje, 

ne mormo pa rečt katero. 

 

Ja, mi dve šoli uporabljamo 

konstantno, ne. V bistvu manj 

sodelujemo s šolami, ki so od 
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drugod, ker v bistvu večinoma 

gre za prešolanje 

Sodelovanje s 

CSD 

 

Nekateri CSD-ji srečni, ker 

sodelujejo z NVO 

CSD-ji odzivni, kličejo 

Dobro poznavanje med 

NVO in CSD 

20-letno sodelovanje z 

nekaterimi CSD-ji 

Veliko vedo o nasilju 

Skupno reševanje nasilja 

Nekateri so srečni zato, ker 

sodelujejo in so res odzivni in 

nas kličejo non-stop. In se 

dobro poznamo, ne. Zej pa 

lahko obrneš telefon in točno 

v določenih centrih imaš 

sodelovanje že 20 let in veš, da 

veliko vedo o nasilju in da se 

bomo usedli in reševali.  

 Ni povezanosti 

med NVO in 

CSD 

Nekateri CSD-ji ne 

poznajo NVO 

V manjših krajih ne 

poznajo NVO 

Ob začetku kariere SD na 

CSD 

 

CSD ni nesposoben, 

nesodelujoč 

 

Sistem CSD zelo 

obremenjen 

 

Tudi na CSD pripravljeni 

strokovni delavci 

 

Zmanjka energije, časa 

Imamo pa tudi centre, ki ne 

vedo, kdo smo. V manjših 

krajih, ko recimo šele pridejo 

dekleta delat, pripravništva in 

to. 

 

Jaz ne bi bila kritična v smislu, 

da so oni nesposobni, 

nesodelujoči. Ampak cel 

sistem je tako obremenjen, da 

so vsi tolk obremenjeni, da ne 

pride do tega. Sej so tudi tam 

strokovni delavci, ki so 

pripravljeni in to. Ampak 

zmanjka. In časa in energije in 

vsega, ne. Zej niso to 

opravičila, ampak pojasnitev 

situacije, ne.  

 

 Povezanost 

lokacije NVO 

in sodelovanja 

Izven LJ manjše 

poznavanje NVO 

Pa tudi logično, ne, ker so ta 

območja izven Ljubljane 

veliko manj pokrita z 

nevladnimi organizacijami in 

samo poznavanje ne more biti 

tako kot v Ljubljani, ne. 

 

Intervjuji z NVO: 

Medinstitu

cionalna 

povezanos

t 

Ni povezanosti 

med ŠSS in 

CSD 

Šoli težko sodelovati s 

CSD 

 

Kar povejo je to, da jim je 

težko sodelovat s CSD-ji. Sem 

naletela tudi na to, ja, lejte, sej 
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Šola pokliče CSD, ta nič ne 

naredi 

center pokličemo pa nič ne 

naredi. 

 Povezanost 

ŠSS in NVO 

Povečevanje sodelovanja So šole, ki pokličejo, pa niso 

še sodelovale z nobenim od 

nas, res se pa pokriva ta del, da 

ko enkrat šola začne 

sodelovat, potem veliko več 

sodeluje z nami, tudi 

samoiniciativno. 

 Nepovezanost 

ŠSS in NVO 

Mnenje CSD o NVO kot 

nadzoru 

 

 

 

 

ŠSS bi morale vedeti, kako 

se lahko obračajo na NVO 

Tako da s centri vse NVO 

načeloma veliko sodelujemo, 

res pa je, da je bilo včasih res 

tako, da smo NVO tisti, ki 

centrom gledamo pod prste, 

pa nas ne marajo. 

Ampak kaj zej to, da ne vedo, 

kako se obračat. Tako je malo 

tako. 

 Povezanost 

NVO s CSD  

 

Dobro sodelovanje NVO in 

CSD 

Ovire 

Prednost sodelovanja z 

manj CSD-ji 

 

Dolžni obvestiti CSD 

 

Prihodu Ž v VH sledi MT 

 

CSD je nosilec primera  

 

NVO ima sodelovanje pri 

vsaki ženski/otroku, v VH 

ali na svetovanju 

 

Različna sodelovanja 

 

Teženje NVO za MT 

 

Zagovorništvo 

 

Obračanje CSD-jev na 

NVO 

 

Dobro večinoma dobro. 

Naletim pa večkrat na ovire. 

Ja. Se mi zdi prednost, da 

sodeluješ z enim al pa dvema 

centroma. Da se lahko te stvari 

res doreče, spregovori, da si 

upajo.  

Mi smo dolžni obvestiti CSD 

o vsaki Ž, ki pride v VH. Tako 

da, v večini primerov sledi 

MT. 

 

CSD je nosilec primera, vsi 

ostali smo sodelujoče 

organizacije in s CSD-ji 

imamo mi sodelovanje pri 

vsaki ženski ali otroku, ki ga 

dobimo. 

In ta sodelovanja so zelo 

različna. Nekaj so timski 

sestanki, ki jih center skliče, 

če jih ne skliče, mi težimo, da 

jih skliče. Veliko sodelujemo 

s centri v smislu 

zagovorništva, velikokrat se 
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Veliko sodelovanja med 

NVO in  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupen cilj NVO in CSD 

 

CSD-ji obračajo na nas, ker 

potrebujejo kakšno 

informacijo in tako kontra 

varianta. Imajo en primer in ga 

ne vedo kako reševati, ali je 

gospa za v hišo ali ni za v hišo, 

a bi svetovanja ali ne bi 

svetovanja, tako, te situacije. 

Tako da s centri vse NVO 

načeloma veliko sodelujemo, 

res pa je, da je bilo včasih res 

tako, da smo NVO tisti, ki 

centrom gledamo pod prste, 

pa nas ne marajo.  

 

Oni imajo pooblastila 

drugačna kakor mi. Ampak 

nekako naj bi bil skupen cilj. 

 Ni povezanosti 

med CSD in 

NVO 

CSD si ne želi sodelovanja 

NVO 

Noben center si ne želi, da se 

NVO vključi. Razen nekateri 

ljubljanski. 

 

 Potreba po 

povezanosti 

Vsak člen v 

multidisciplinarnem 

pristopu pomemben 

 

Šola najbolj pozna otroka 

 

Šola lahko podporna  

 

NA CSD-jih različni 

strokovni delavci 

Pomembno povezovanje z 

nevladnimi 

Skupaj smo močnejši 

 

Meni je vsak člen v 

multidisciplinarnem pristopu 

pomemben. Šola ima otroka 

večino dneva, nekako 

objektivno gleda, vidi, kaj se 

dogaja. Zelo je lahko 

podporna, če sprejmejo to 

pomoč.  

Na vsakem centru delajo 

ljudje, ki so super in ljudje, ki 

so malo manj super. Zato je 

pomembno da se povezujejo z 

nevladnimi. Kot sem prej 

rekla. Skupaj smo močnejši. 

 Povezanost 

lokacije NVO 

in sodelovanja 

Lokacijska povezanost 

sodelovanja 

 

 

S Primorska izolirana 

  

Pri nas je pravilo da 2 km okol 

VH. Načeloma imamo dve 

šoli, z njimi dobro sodelujemo 

z roko v roki. 

Se mi zdi, da S primorska je 

sploh izolirana. 
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Ljubljanske šole dobro 

pokrite 

 

 

Zato so ljubljanske šole dobro 

pokrite, ker mi z veliko šolami 

sodelujemo v smislu timskih 

sestankov.  

 

 NVO nadzor 

CSD 

NVO nadzor Tako da s centri vse NVO 

načeloma veliko sodelujemo, 

res pa je, da je bilo včasih res 

tako, da smo NVOji tisti, ki 

centrom gledamo pod prste, 

pa nas ne marajo. 

 

Intervju s ŠSS C24: 

Povezanost s CSD 

Povezanost s policijo 

Ob negotovostih obračanje 

na zdravstvo, CSD 

 

 

 

 

 

 

ŠSS veliko kliče CSD 

 

 

Dobra odzivnost CSD 

 

Dobre izkušnje sodelovanja 

s CSD 

 

 

Sodelovanje z vladnimi na 

MT 

 

 

Izobraževanje  

 

 

Pobuda ŠSS za 

izobraževanje 

Potem pa odvisno, če vem, 

da je otrok obravnavan že 

kje… Recimo sem klicala 

tudi že zdravstvo, ker sem 

vedela, da je otrok 

obravnavan pri 

pedopsihiatru, recimo ne. 

Potem CSD. 

 

Jaz osebno ne vem, mogoče 

sem tudi jaz taka, ker jaz kar 

kličem, ampak se mi zdi, da 

je kar v redu odzivnost ne. 

Imam v redu izkušnje 

večinoma.  

 

Na dobro opravljene 

multidisciplianrne time je 

prišla tudi policija, mi, CSD, 

zdravstvo. 

 

Smo pa imeli vmes še nekaj 

no (izobraževanje, (op.)), 

preko Centra pa policije. To 

je bila v bistvu pobuda 

svetovalnih delavcev in tako 

smo imeli s Centrom in še 

policijo… Kako se 

                                                 
24 Zaradi velike količine podatkov je predstavljena sestavljenost kategorije samo enega intervjuja 
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obravnava, kako se prijavi in 

o vseh teh stvareh. 

Posredovanje kritik CSD-ju ŠSS posreduje kritike CSD 

 

 

Stanje se izboljšuje 

 

 

Komunikacija med CSD in 

ŠSS deluje bolje 

 

CSD sprejel kritike 

Razen v nekaterih primerih, 

kjer kot sem že povedala, ni 

bilo nekih povratnih 

informacij. To smo tudi njim 

že povedali in mislim, da se 

je spremenilo na precej 

boljše, no. Smo kar 

posredovali te kritike in 

mislim, da sedaj to bolje 

deluje. So sprejeli. 

 

Ni sodelovanja z NVO Ni se še obrnila na NVO 

 

Težje obračanje na NVO ker 

ni sodelovanja 

 

Ni osebnega kontakta 

 

 

Ni sodelovanja z NVO na 

MT 

Nevladne pa… V bistvu jaz 

zaenkrat jih nisem, ne. 

Mogoče tudi ker z njimi ne 

sodeluješ, ne. In potem je 

nekak težje poklicat, ker 

nimaš nekega osebnega 

kontakta, ne. 

Multidisciplinarni tim vedno 

sklicuje center. In on povabi. 

Lahko, da ima kdo drug 

kakšno drugo izkušnjo. Po 

mojih izkušnjah NVO niso 

bile prisotne. 

 

Sodelovanje z lastno mrežo  

 

 

Obračanje na prijateljice 

 

Intervizija s prijateljicami 

glede stiske otroka 

Na koga se pa obrnete v 

primeru vaše negotovosti, ko 

ste v dilemi, stiski glede 

določenega otroka? 

Š: Ma jz bom tako rekla. 

Različno ne. Jz včasih 

pokličem kakšne prijateljice, 

ki so iz drugega okolja, ne iz 

tlele blizu, ne. V bistvu bolj 

kot intervizija varianta, da se 

potem tako posvetujem. 
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PRILOGA 2: Okvirna vprašanja za fokusni intervju 

Po sprejemu ZPND in z njim povezanih pravilnikov je bilo veliko napisanega o 

medinstitucionalni obravnavi, sodelovanju CSD z VIZ, policijo, NVO, zdravstvenimi 

organizacijami, VIZ in policijo… Nisem pa zasledila kakšnih konkretnih raziskav ali zapisov 

o sodelovanju NVO in VIZ, zato se bom temu posvetila v magistrski nalogi. V magistrski nalogi 

me bo zanimal tudi vaš pogled na delo šolske svetovalen službe pri obravnavi NVD. 

Posvetile se bomo vašemu pogledu na sedanje sodelovanje, vašim željam glede sodelovanja, 

oviram, ki sodelovanje otežujejo, doprinosu sodelovanja, morebitnim izboljšavam samega 

sodelovanja, ter vašemu pogledu na delo šolske svetovalne službe pri obravnavi nasilja, 

ocenam, koliko sodelovanje z vami vpliva na delo šolske svetovalne službe, pogledale si bomo 

konkretne primere, kjer šola po vašem mnenju ni ravnala v korist otroka ter pri le-teh analizirale 

morebiten doprinos sodelovanja z NVO. 

SODELOVANJE Kako poteka sodelovanje med vami in šolskimi svetovalnimi službami pri 

obravnavi nasilja v družini? Kako sodelujete s šolami? Vaše izkušnje? Vas največkrat 

kontaktirajo šole ali vi kontaktirate šole? S kom na šoli točno sodelujete? Kako izgleda 

sodelovanje na vsakodnevni ravni? So kakšne razlike v sodelovanju z različnimi šolami? Kaj 

ustvarja te razlike? 

Kaj za vas pomeni uspešno sodelovanje s šolami? Kakšne so vaše želje glede sodelovanja s 

šolami? Od koga/česa je odvisno sodelovanje? –V primeru, da sodelovanje ni najboljše – kaj bi 

morali spremeniti (v delovanju, razmišljanju, zakonih, pravilnikih,…?) za še uspešnejše 

sodelovanje šol in NVO? Kaj bi potrebovali s strani šol? Kaj bi lahko spremenili v svojem 

delovanju? 

DOPRINOS SODELOVANJA NVO IN VIZ Kaj menite, da doprinaša sodelovanje VIZ z 

NVO (rezultati sodelovanja)? V primeru, da sodelovanje še ni popolnoma izpopolnjeno; kaj bi 

bil doprinos bolj tesnega/aktivnega/uspešnejšega sodelovanja z osnovnimi šolami? Kje so 

koristi za šolo, za NVO, za obravnavanega otroka ter njegovo družino? 

MIMOHODI OZ. NESKLADJA V RAZMIŠLJANJU IN DELOVANJU NVO IN VIZ 

 Obravnavo nasilja v družini z vaše strani in strani VIZ težko primerjamo, če pa to vseeno 

poskusimo, kakšne so glavne razlike in podobnosti v razmišljanju o nasilju v družini ter 

posledično tudi obravnavi NVD? 

-Ali opažate preko vašega sodelovanja s šolami kakšna neskladja pri razmišljanju o nasilju v 

družini? Kaj pa pri načinu obravnave? Če ja, kakšna so ta neskladja? Kaj jih ustvarja? Kaj bi 

jih zmanjšalo? 

-Kako ocenjujete delo šolskih svetovalnih služb na področju nasilja v družini? Kje imajo šolski 

svetovalni delavci pri obravnavi nasilja v družini največ težav? Kje največkrat ravnajo 

neprimerno, oziroma ne v največjo korist otroka? Na katerih področjih obravnave nasilja v 

družini se vam zdi, da so šolski svetovalni delavci najbolj močni, ravnajo pravilno? 

- Ali zaznavate na področju obravnave nasilja v družini s strani VIZ kakšne pomanjkljivosti? 

Ali bi se pri obravnavi nasilja v družini s strani šol moralo kaj spremeniti? Kaj bi bilo pri tem 
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potrebno spremeniti (v šoli/pri vas), kaj bi lahko naredili za še uspešnejšo obravnavo? Se je v 

zadnjih letih po vaših opažanjih kaj spremenilo obravnavanje nasilja v družini s strani šol? Kaj 

pa vaše obravnavanje nasilja v družini? Kje vidite vire za zmanjšanje neskladij? 

Kako so ta neskladja povezani s sodelovanjem? Kako ta neskladja v razmišljanju/praksi 

delovanja pri nasilju v družini vplivajo na medsebojno sodelovanje? 
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PRILOGA 3: Okvirna vprašanja za intervju s ŠSS 

Vzgojno-izobraževalna dejavnost ima zaradi narave dela pomembno mesto pri preprečevanju 

in odkrivanju nasilja v družini. Kako pogosto se srečujete z nasiljem v družini? Kako zaznate 

nasilje? Kako na vaši šoli navadno poteka obravnava NVD od zaznave dalje? Postopek? Od 

česa odvisno? Kdaj se odločite za prijavo?  

Obravnavanje nasilja v družini je zelo občutljivo področje, ki »pogosto prinaša veliko težav in 

nobene nagrade ali zadoščenja« Kaj vam povzroča največ težav pri obravnavi NVD? Ali 

obravnavo kaj otežuje? Kaj vam pomaga? Kaj vam daje največ podpore?  

Ali ob prijavi delate tudi z otrokom? Na kakšen način? 

Ali delate s starši otroka oziroma povzročitelji nasilja? Na kakšen način? Ob tem prijavite 

nasilje?  

Ste imeli kdaj težave s sodelovanjem s storilci nasilja v družini? Kako ste takrat ravnali? Kdo 

vam je bil v pomoč? Kaj bi takrat potrebovali? 

Ali ste kdaj prepoznali/prijavili zanemarjanje otroka? Kako prepoznate zanemarjanje? Kako 

delujete v primeru zaznave zanemarjanja? 

ZPND določa tudi ustanovitev multidisciplinarnih timov in sodelovanje organov in organizacij 

pri pripravi načrta pomoči. Kdo po vaših izkušnjah sproža medinstitucionalne time? Ste 

vabljeni na time? Kako tam vidite svojo vlogo? Bi kaj spremenili? 

S katero institucijo/organizacijo največ sodelujete pri obravnavi NVD oziroma pri srečevanju 

z NVD? Ali sodelujete z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini? Na 

kakšne načine? Kako začnete sodelovanje? Kdo koga kontaktira? Kakšne so vaše izkušnje s 

sodelovanjem? Kaj vam je/ni všeč?  

Ali bi kaj potrebovali od NVO pri obravnavi NVD, pa sedaj ne dobite? Ali vas kaj moti pri 

sodelovanju? Ali vam NVO kaj ponujajo, pa vi tega ne potrebujete? 

Ali bi kaj potrebovali za lažjo obravnavo NVD? 

Kaj bi po vašem mnenju še izboljšalo sodelovanje z NVO? 

Kje vidite doprinos sodelovanja z NVO? Kaj bi za vas doprineslo tesnejše sodelovane z NVO? 

(Če ne sodelujejo – Ali poznate nevladne organizacije? Kako si predstavljate njihovo delo? Ali 

se vam zdi, da bi vam lahko sodelovanje z NVO koristilo? Na kakšen način? Kje so 

področja/točke, kjer morda zaznavate morebitno korist sodelovanja z NVO? Kaj bi lahko 

pripomoglo k sodelovanju z NVO?) 

 

 

 


