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1. VSEBINA NAVODIL IN OPREDELITEV IZRAZOV  

 Ta navodila določajo ravnanje zaposlenih v VIZ OŠ Martina Krpana (v nadaljevanju VIZ) ob zaznavi in 

obravnavi medvrstniškega nasilja. 

   

2. OPREDELITEV IZRAZOV  

 »Medvrstniško nasilje« je vsaka oblika fizičnega, psihičnega, spolnega, materialnega ali spletnega nasilja, 

pri kateri se otrok, nad katerim vrstnik oz. vrstniki izvajajo nasilje, počuti ogroženo, nesprejeto, 

manjvredno in podobno.        

  

3. UKREPANJE OB MEDVRSTNIŠKEM NASILJU  

 

 3.1 Takojšnja intervencija  

 a. Naloge strokovnega delavca, ki je zaznal nasilje  

 Strokovni delavec ali drug delavec VIZ, ki je zaznal nasilje ali je bil o njem obveščen:  

  

1. takoj poskrbi za varnost in zdravje otrok tako, da:  

- izvede vse potrebne ukrepe za zaščito otroka žrtve,  

- če je potrebno, pokliče nujno zdravniško pomoč in o poškodbi obvesti otrokove starše,  

- se pogovori z otrokom, ki je bil žrtev nasilja in mu nudi čustveno oporo,  

 

2. isti dan, izjemoma, če okoliščine tega ne dopuščajo, naslednji dan po zaznavi nasilja  

- o dogodku obvesti ravnatelja,  razrednika vseh vpletenih otrok, šolsko svetovalno službo in 

starše,  

- naredi zapis dogodka, ki mora vsebovati naslednje informacije:  

• kaj se je zgodilo,  

• kje se je zgodilo,  

• kdaj se je zgodilo,  

• kdo je bil vpleten v nasilje,  
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• ravnanje strokovnega delavca oziroma zaposlenega, ki je zaznal nasilje. 

 

b. Naloge šolske svetovalne službe  

Šolska svetovalna služba isti oz. najpozneje naslednji delovni dan po zaznavi nasilja:  

- po potrebi oblikuje načrt za preprečitev nadaljevanja nasilja,  

- ločeno se pogovori z otrokom žrtvijo in povzročiteljem nasilja in po potrebi z opazovalci dogodka 

ter izdela zapis pogovora z namenom razjasnitve situacije.  

  

c. Naloge vodstva VIZ  

 V odsotnosti šolske svetovalne službe, ali če šolska svetovalna služba oceni, da je to potrebno, ločene 

pogovore iz prejšnjega odstavka opravi ravnatelj ali pomočnik ravnatelja.  

 

 3.2 PROCESNA INTERVENCIJA  

 a. Naloge šolske svetovalne službe  

 Šolska svetovalna služba na podlagi pridobljenih informacij prične s svetovalnim delom z otrokom žrtvijo in 

povzročiteljem nasilja. Na pogovor povabi tudi starše.  

  

Šolska svetovalna služba najpozneje v treh delovnih dneh po zaznavi nasilja skliče tim. Člani tima so: 

svetovalni delavec, razrednik oz. vzgojitelj otroka žrtve ter povzročitelja nasilja, ravnatelj in po potrebi 

drugi strokovni delavci VIZ. Tim vodi svetovalni delavec, ki dejavnosti tima tudi ustrezno dokumentira.  

  

b. Naloge tima  

 Naloge tima iz prejšnjega odstavka so:  

- izdela načrt pomoči za žrtev nasilja,  

- v skladu s predpisi načrtuje vzgojno ukrepanje za povzročitelja,  

- načrtuje delo s starši,  

- načrtuje delo z oddelkom, v katerega sta vključena žrtev, povzročitelj nasilja, in 

opazovalci,  

- sodeluje z zunanjimi institucijami,  
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- določi izvajalce nalog,  

- s primerom nasilja seznani druge strokovne delavce VIZ. 

 

3.3 SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI IN ORGANIZACIJAMI  

  

a. Obveščanje  

Ravnatelj obvesti Center za socialno delo, ko oceni, da je otrok žrtev in/ali povzročitelj nasilja, oziroma 

kadar otrok potrebuje pomoč centra. Za vsa ravnanja, ki ustrezajo opisom kaznivih dejanj, oziroma 

imajo znake prekrškov (npr. povzročena telesna poškodba, spolno nasilje, tatvine, izsiljevanje ali 

poškodovanje stvari-materialno nasilje in v primeru, ko posameznik v šolo prinese predmete, ki so po 

svoji obliki nevarni ali prepovedani - noži, pirotehnika, pištole itd.), ki se preganjajo po uradni dolžnosti, 

ravnatelj obvesti poleg staršev še policijo in center za socialno delo. V omenjenih primerih šolska 

svetovalna služba povabi k sodelovanju v timu (tim v razširjeni sestavi) predstavnika policije, centra za 

socialno delo in predstavnike drugih organov in nevladnih organizacij.  

  

b. Sodelovanje predstavnikov drugih organov in organizacij v timu  

 Naloge tima v razširjeni sestavi so:  

- izmenjava informacij med člani razširjenega tima,  

- načrtovanje in usklajevanje dejavnosti za pomoč otroku žrtvi in za obravnavo povzročitelja 

nasilja,  

- spremljanje napredka obravnave,  

- dogovor o sodelovanju pri izvedbi preventivnih dejavnosti.  
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ODGOVORNOST ZA UKREPANJE 

 

Za ravnanje zaposlenih v VIZ pri zaznavanju in obravnavanju nasilja je v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in 

financiranje vzgoje in izobraževanja, odgovoren ravnatelj. 

 

 

Protokol je bil pripravljen na podlagi gradiva delovne skupine Zavoda Republike Slovenije za šolstvo: 

Protokol ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih  
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