
Povzetek pravilnika o preprečevanju nasilja v družini

Naša država je v boju proti nasilju sprejela Zakon o preprečevanju nasilja v družinah ter 
Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne. Mi smo kot vzgojno 
izobraževalni zavod dolžni upoštevati določila iz omenjenega pravilnika. 
Ob zaznavi nasilja nad otrokom v družini nam zakon določa naslednje ravnanje: zaposleni  v 
vzgojno izobraževalnem zavodu moramo ob zaznavi suma na nasilja podati prijavo nasilja 
Centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu. 

Oblike nasilja
• Zanemarjanje otroka 
• Psihično, verbalno nasilje
• Fizično nasilje
• Spolno nasilje 
• Ekonomsko nasilje

1. Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar oseba opušča dolžno skrb za družinskega člana, ki jo 
potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin. 

Primeri:
• opuščanje skrbi za otrokovo zdravje
• opuščanje skrbi za otrokovo osebno higieno
• opuščanje skrbi za otrokovo prehrano
• ne zagotavljanje otrokove varnosti v stanovanju
• ne zagotavljanje higiene v stanovanju
• neustrezno bivališče
• zapustitev otroka

2. Psihično nasilje so ravnanja, s katerimi povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči strah, 
ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske. 

Primeri:
• Zavračanje otroka (verbalna in simbolna dejanja)
• Poniževanje otroka
• Teroriziranje otroka
• Izolacija otroka
• Navajanje otroka k antisocialnemu vedenju
• Izkoriščanje otroka
• Zavračanje čustvene odgovornosti za otroka
• Zapiranje otroka, omejevanje njegovega gibanja
• Druge oblike psihološkega trpinčenja



3. Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile, ki pri družinskem članu povzroči bolečino, strah ali 
ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe. 

Primeri:
• zaušnice, udarci z roko ali predmetom
• nepojasnjene rane, ugrizi, opekline, modrice, sledi dlani, maroge
• nepojasnjeni znaki davljenja, vezanja
• pogosti neverjetni opisi nastanka poškodb oziroma opisi malo verjetnih načinov nastanka 

poškodb

4. Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, je vanje prisiljen ali 
zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena. 

Primeri:
• posilstvo
• spolna zloraba otrok, slabotnih oseb
• opolzko govorjenje
• nadlegovanje
• siljenje v gledanje pornografskega gradiva
• incest

5. Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje družinskega člana pri 
razpolaganju z dohodki oziroma upravljanju s premoženjem, s katerim družinski član samostojno 
razpolaga oziroma upravlja ali neupravičeno omejevanje razpolaganja oziroma upravljanja s skupnim 
premoženjem družinskih članov. 

Primeri:
• Neprispevanje v družinski proračun
• Nasilen odvzem denarja
• Nadzor nad nakupi
• Izsiljevanje
• Uničevanje lastnine, osebnih predmetov
• Neplačevanje skupnih stroškov
• Nasilen odvzem vrednih predmetov, osebne lastnine
• Nespoštovanje skupne lastnine

Naj spomnimo, da vsako »neprijazno« ravnanje staršev ni nasilje.
Nasilje ni:

• Prepovedati otroku, nekaj kar mu škoduje
• Zahtevati od otroka, nekaj kar mu koristi
• Postaviti otroku pogoj (ko narediš nalogo, boš gledal tv)
• Uporabiti fizično moč (prijeti otroka za roko, ne na način, da mu povzročamo bolečino, 

temveč, da smo z njim v telesnem kontaktu)
• Zavrniti otrokovo željo, ki presega sposobnosti starša in ne ogroža njegovega življenja 

in razvoja


