
 
Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica | Lipnica 12, 4245 Kropa | www.os-lipnica.si | telefon: 04 533 71 00 
Podružnična šola Ovsiše | Ovsiše 56, 4244 Podnart | telefon: 04 533 00 10 

 

1 
 

 

Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega 

nasilja v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica 

 

1. Vsebina in namen navodil 

Ta navodila določajo ravnanje zaposlenih v VIZ OŠ Staneta Žagarja Lipnica (v nadaljevanju VIZ) 

ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja. 

 

 

2. Opredelitev pojma 

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

spletnega nasilja, pri kateri se učenec, nad katerim vrstnik oz. vrstniki izvajajo nasilje, počuti 

ogroženo. 

 

3. Ukrepanje v primeru medvrstniškega nasilja 

3. 1     TAKOJŠNJA INTERVENCIJA 

a. Naloge strokovnega delavca, ki je zaznal nasilje 

Strokovni delavec ali drugi delavci VIZ, ki so zaznali nasilje ali so bili o njem obveščeni, ravnajo 

v skladu z naslednjim protokolom:  

 

PROTOKOL OB KONFLIKTIH MED UČENCI  

- Prisotni strokovni delavec ustavi konflikt. 

- Pogovori se z učenci. 

- Obvesti razrednika in po presoji starše. 

- Razrednik odloča o nadaljnjem delu z učenci in o ukrepih. 

- Razrednik izdela zapis dogodka. 

 

PROTOKOL OB PONAVLJAJOČIH SE HUJŠIH OBLIKAH VERBALNEGA IN NEVERBALNEGA NASILJA 

1.  prisotni strokovni delavec takoj poskrbi za varnost učenca, tako da: 

- izvede vse potrebne ukrepe za zaščito učenca (umakne ga v pisarno svetovalne službe 

ali v knjižnico), 

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

- strokovni delavec (priča) ostane v šoli, dokler se ne razjasni dogodek. 
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2. isti oz. najpozneje naslednji delovni dan po zaznavi nasilja: 

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

ravnatelja in starše, 

- naredi zapis dogodka in ga izroči šolski svetovalni službi (obrazec v e-zbornici). 

Zapis zaznave nasilja mora vsebovati naslednje informacije:  

- kaj se je zgodilo, 

- kje se je zgodilo, 

- kdaj se je zgodilo, 

- kdo je bil vpleten v nasilje, 

- ravnanje strokovnega delavca oziroma zaposlenega, ki je zaznal nasilje. 

 

b. Naloge šolske svetovalne službe 

Šolska svetovalna služba po zaznavi nasilja: 

- če je potrebno, pokliče nujno zdravniško pomoč in policijo, 

- obvesti starše, da učenca po potrebi pridejo iskat in z njimi opravi 1. pogovor, 

- ločeno se pogovori z učencem žrtvijo in povzročiteljem nasilja ter po potrebi z 

opazovalci dogodka in izdela zapis pogovora z namenom razjasnitve situacije, 

- v sodelovanju z razrednikom po potrebi oblikuje načrt za preprečitev nadaljevanja 

nasilja. 

 

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 

učencem žrtvijo in povzročiteljem nasilja.  

Najpozneje v treh delovnih dneh po zaznavi nasilja skliče tim. Člani tima so: svetovalni delavec, 

razrednik učenca 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, 
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- načrtuje delo s starši, 

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

nasilja in opazovalci, 

- sodeluje z zunanjimi institucijami, 

- določi izvajalce nalog, 

- s primerom nasilja seznani druge strokovne delavce VIZ. 

 

3.3           SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI IN ORGANIZACIJAMI 

 

Obveščanje  

Če je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in je povzročitelj nasilja 

že dopolnil 14 let, ravnatelj o tem obvesti policijo in center za socialno delo. Center za socialno 

delo obvesti ravnatelj tudi, če tim oceni, da učenec žrtev in/ali učenec povzročitelj nasilja 

potrebuje pomoč centra 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. 

 

 

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 učencu žrtvi in za obravnavo 

povzročitelja nasilja, 

- spremljanje napredka obravnave, 

- dogovor o sodelovanju pri izvedbi preventivnih dejavnosti.  

 

 

 

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. 
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3.4       NASILJE V DRUŽINI 

 

V skladu z Dogovorom  v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhaja iz Zakona o 

preprečevanju nasilja v družini, smo k prijavi suma nasilja v družini zavezani vrtci, šole, in 

zdravstvene organizacije (zdravniki, terapevti, psihiatri idr.). 

 

 V primeru suma nasilja v družini VIZ pošlje na CSD prijavo o sumu nasilja v družini in 

zapis dogodka (VIZ ne sme uporabiti anonimne prijave).  

 Če učenec v VIZ naznani, da je bil s strani staršev (ali drugih članov družine) deležen 

nasilja (gre za sum storitve kaznivega dejanja in ogroženost s strani družinskih članov), 

VIZ o tem obvesti policijo, ta pa obvesti CSD. Policija in CSD skupaj opravita razgovor z 

otrokom v prostorih VIZ brez vnaprejšnje vednosti staršev. Starše o opravljenem 

razgovoru čim prej obvesti policija. Policija in CSD ravnata enako, če prijavo o sumu 

nasilja nad otrokom pošljejo drugi mogoči prijavitelji (npr. zdravstvo, anonimna prijava 

idr.).   
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