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PRAVNA OPREDELITEV NASILJA
3. člen Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND):*
„(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.“

* Uradni list RS, št. 16/08 in 68/16.

„(6) Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali
omejevanje žrtve pri razpolaganju z dohodki oziroma upravljanju
s premoženjem, s katerim žrtev samostojno razpolaga oziroma
upravlja ali neupravičeno omejevanje razpolaganja oziroma
upravljanja s skupnim premoženjem družinskih članov,
neupravičeno neizpolnjevanje finančnih oziroma premoženjskih
obveznosti do družinskega člana ali neupravičeno prelaganje
finančnih oziroma premoženjskih obveznosti na družinskega
člana.“

EKONOMSKO

„(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.“

SPOLNO
ZANEMARJANJE

OBLIKE NASILJA
(po 3. členu ZPND)

DUŠEVNO (PSIHOLOŠKO)

TELESNO (FIZIČNO)
„(3) Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične
sile ali grožnja z uporabo fizične sile, ki žrtev
prisili, da kaj stori ali opusti ali da kaj trpi ali ji
omejuje gibanje oziroma komuniciranje in ji
povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede
na to, ali so nastale telesne poškodbe.“

ZALEZOVANJE

„(5) Psihično nasilje so ravnanja in
razširjanje informacij, s katerimi
povzročitelj nasilja pri žrtvi povzroči
strah, ponižanje, občutek
manjvrednosti, ogroženosti in druge
duševne stiske, tudi če so storjena z
uporabo informacijsko komunikacijske
tehnologije.“

BESEDNO
(VERBALNO)
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NASILJE V ŠOLI – ZAKAJ POSEBNA OBRAVNAVA?
„UČITELJ“ - „UČITELJ“

STARŠI - „UČITELJ“

ODRASLA OSEBA – ODRASLA OSEBA

VRSTE NASILJA
GLEDE NA RAZMERJA

OTROK - OTROK

OTROK – ODRASLA OSEBA
OTROK - „UČITELJ“

OTROK - STARŠI

NASILJE IN PRAVO
+ PRAVO PREPOVEDUJE RAZLIČNE OBLIKE NASILJA
(IN GA OPREDELJUJE)
+ PRAVO OPREDELJUJE POSTOPKE V ZVEZI Z
OBRAVNAVANJEM NASILJA
+ PRAVO OPREDELJUJE POSLEDICE NASILJA
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PREPOVEDI NASILNIH RAVNANJ
IN OPREDELITEV ODGOVORNOSTI
V ŠOLI:
npr. Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (2010):*
2. člen: dijak ima pravico do varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja
4. člen: v šoli je prepovedano psihično in fizično nasilje
9. člen: šola s preventivnim delovanjem ozavešča dijake o različnih vrstah nasilja
16., 17., in 18. člen: pravilnik ureja lažje, težje in najtežje kršitve.
Psihično in fizično nasilje predstavlja najtežje kršitve

SPLOŠNA PREPOVED ravnanj, ki jih lahko definiramo kot nasilje:
+ KAZENSKO PRAVNO VARSTVO (KZ-1 opredeljuje ravnanja, ki so
prepovedana in vzpostavlja odgovornost za storilca takšnih ravnanj)
+ CIVILNO PRAVNO VARSTVO (OZ- prepoveduje povzročanje škode in
odgovornost zanjo)
* Uradni list RS, št. 60/10.

PREPOVEDI NASILNIH RAVNANJ IN OPREDELITEV
ODGOVORNOSTI
KAZENSKOPRAVNO VARSTVO – Kazenski zakonik (KZ-1)*
Nekatera kazniva dejanja, ki lahko pomenijo nasilje:
- povzročitev telesne poškodbe (122.-124. člen)
- sodelovanje pri pretepu (126. člen)
- prisiljenje (132. člen)
- zalezovanje (134a. člen)
- grožnja (135. člen)
- mučenje (135a. člen)
- nasilništvo (296. člen)
- neupravičeno slikovno snemanje (138. člen)
- razžalitev (158. člen)
- obrekovanje (159. člen)
- izsiljevanje (213. člen)
- posilstvo (170. člen)
- spolno nasilje (171. člen)
- javno spodbujanje sovraštva, naslja ali nestrpnosti (297. člen)
- nasilje v družini (191. člen)
*Uradni list RS, št. 50/12 –UPB, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16.

4

PREPOVEDI NASILNIH RAVNANJ IN OPREDELITEV
ODGOVORNOSTI
KAZENSKOPRAVNO VARSTVO – Kazenski zakonik (KZ-1)*
135. člen
(Grožnja)
„(1) Kdor komu, zato da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel
njegovo življenje ali telo ali prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali
da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo, se kaznuje z denarno kaznijo ali
zaporom do šestih mesecev.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti dvema ali več osebam ali z grdim
ravnanjem ali z orožjem, nevarnim orodjem, drugim sredstvom ali na tak način, da se
lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se kaznuje z denarno kaznijo ali
zaporom do enega leta.
(3) Pregon za dejanje iz prvega in drugega odstavka tega člena se začne na predlog.“

*Uradni list RS, št. 50/12 –UPB, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16 (poudarki dodani).

PREPOVEDI NASILNIH RAVNANJ IN OPREDELITEV
ODGOVORNOSTI
KAZENSKOPRAVNO VARSTVO - ODGOVORNOST

Pogoji:
- starost vsaj 14 let
- naklep (ali malomarnost)
- prištevnost
- storitev ali opustitev
Nekatera kazniva dejanja, kjer zakon vzpostavlja večjo odgovornost za osebe, ki jim
je otrok zaupan (npr. učitelj, vzgojitelj itd.):
- spolni napad na osebo mlajšo od petnajst let (173. člen, 3. odstavek)
- kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja (174. člen, 2. odstavek)
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PREPOVEDI NASILNIH RAVNANJ IN OPREDELITEV
ODGOVORNOSTI
CIVILNOPRAVNO VARSTVO –
ODGOVORNOST
Obligacijski zakonik (OZ)*
Odškodninska
odgovornost
mladoletnika (137. člen):
- oseba do 7. leta starosti
NE odgovarja
- oseba med 7. in 14.
letom NE odgovarja,
razen če se dokaže, da je
bila pri povzročitvi škode
zmožna razsojati
- oseba po 14. letu
odgovarja po splošnih
pravilih

Odgovornost drugih za
mladoletnika (144. člen):

Odgovornost staršev za
mladoletnega otroka (142.
člen):
- do 7. leta otroka ne gede na
krivdo staršev (razen če je škoda
nastala medtem, ko je otrok
zaupan drugemu in je odgovorna
ta oseba)
- od 7. leta otroka starši
odgovarjajo, razen, če dokažejo,
da je škoda nastala brez njihove
krivde

„(1) Za škodo, ki jo drugemu
povzroči mladoletnik
medtem, ko je pod
nadzorstvom skrbnika, šole
ali druge ustanove,
odgovarjajo skrbnik, šola
oziroma druga ustanova,
razen če dokažejo, da so
opravljali nadzorstvo z
dolžno skrbnostjo, ali da bi
škoda nastala tudi pri
skrbnem nadzorstvu.“

* Uradni list RS, št. 97/07 – UPB in 64/16 – odl. US.

POSTOPKI V PRIMERU ZAZNANEGA NASILJA

ČE SE ZGODI
MEDVRSTNIŠKO NASILJE
V ŠOLI

ČE ŠOLA ZAZNA, DA BI
OTROK LAHKO BIL ŽRTEV
NASILJA V DRUŽINI

6

MEDVRSTNIŠKO NASILJE V ŠOLI

Navodila za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih
zavodih*
- Navodila niso zavezujoč pravni akt, ampak le pripomoček, ki zaposlenim v
vzgojno-izobraževalnih zavodih pomaga pri soočanju z nasiljem;
- Pripravila jih je Delovna skupina Zavoda RS za šolsvo, skupaj s priročnikom so
bila izdana leta 2016;
- Opredelitev: „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.“**
- Navodila se ne uporabljajo le za otroke (mladoletnike), pač pa v primeru
medvrstniškega nasilja tudi glede polnoletnih udeležencev izobraževanja;
- Opisuje tudi načela obravnave medvrstniškega nasilja.
*V nadaljevanju povzeto po: Lešnik Mugnaioni, D: Navodila s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih
(ur. Tanja Novakovič), Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 2016. (v nadaljevanju Navodila)
**Glej str. 7 Navodil.
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