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POVZETEK   

Nasilje v družini postaja vse pogostejši pojav, kar je posledica tudi današnjega tempa 

življenja ter slabših ekonomskih razmer. Diplomsko delo se osredotoča na nasilje nad otroki, 

ki se pojavlja v obliki fizičnega, psihičnega in spolnega nasilja, nasilja med sorojenci ter 

zanemarjanja otroka. Slednja oblika nasilja je vključena v empiričnem delu in je 

obravnavana v obliki konkretnega primera. Nasilje v družini je v večini primerov prikrito, 

predvsem ko gre za nasilje nad otroki, saj se le-ti bojijo nekomu izven ali znotraj družine 

povedati, kaj se jim dogaja. Predvsem je težko opazno spolno in psihično nasilje ter seveda 

zanemarjanje otroka, znaki fizičnega nasilja pa so po navadi opazni in jih prej prepoznamo. V 

nalogi so natančneje opisane oblike nasilja, znaki nasilja ter načini prepoznavanja le-teh, 

večji poudarek je na spolnemu nasilju ter zanemarjanju otroka. Vsako nasilje pusti posledice, 

tako pri otroku, kot tudi pri odraslem, zato so opisane posledice nasilja in programi za pomoč 

žrtvam ter storilcem nasilja. V nalogi je tudi navedeno, kam se lahko otroci zatečejo po 

pomoč ter kako poteka psihosocialna pomoč otrokom žrtvam nasilja, kakšne so pristojnosti 

centrov za socialno delo ter drugih institucij, ki se vključujejo v obravnavo primerov, ki se 

drug od drugega razlikujejo med seboj. Iz tega razloga je v nalogo vključen tudi postopek, po 

katerem se rešujejo problemi.  

Za reševanje nasilja obstaja tudi zakonodaja, ki se jo morajo držati centri za socialno delo, 

policija ter druge pristojne institucije, ki so vključene v  določen primer obravnave nasilja. V 

nalogo je v ta namen posebej vključen tudi Pravilnik o sodelovanju organov ter centrov za 

socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini, s 

čimer je lahko na najbolj direkten in natančen način prikazano sodelovanje med institucijami 

pri obravnavanju primerov. 

KLJUČNE BESEDE: nasilje, družina, žrtev, otrok, ukrepi 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Family violence is becoming more and more frequent nowadays, also due to the effects of 

today’s life tempo and worse economic conditions. The dissertation deals with violence on 

children, which may occur in form of physical, mental, sexual and sibling abuse, as well as 

child neglect. The latter form of violence is included in the empirical part and is discussed as 

a concrete example. In most cases, family violence is “hidden”, especially when talking about 

violence on children, as children are afraid of telling their family members or other people 

what is happening to them. Sexual and mental abuse, as well as child neglect, are the most 

difficult to discover, but physical abuse, usually leaving visible marks, can be recognized 

faster. The thesis focuses on sexual abuse and child neglect, but it also describes precisely the 

forms of violence, the abuse marks and the ways of recognizing them. Every form of violence 

leaves its consequences on children as well as on adults. For this reason, the consequences of 

violence and the programmes for helping violence victims and their abusers are described. It 

is also defined where children can ask for help and how psychosocial support for children 

victims of violence is provided, as well as the competences of the centres for social work and 

other institutions involved in solving cases which differ one from another. For this reason, the 

thesis includes also the processes for solving problems. 

There is a legislation on solving violence that must be followed by the centres for social work, 

the police and other competent institutions involved in solving a case of violence. For this 

aim, the work includes the Regulations on the collaboration between the competent 

authorities and the centres for social work, as well as the multidisciplinary teams and the 

regional intervention services dealing with family violence (Pravilnik o sodelovanju organov 

ter centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja 

v družini), which is the most direct and precise way of presenting the collaboration between 

institutions solving cases. 

KEY WORDS: violence, family, victim, child, measures 
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1. UVOD 

Z nasiljem se srečujemo vsak dan, vendar ga morda ne opazimo. Predvsem ni opazno nasilje v 

družinskem krogu, ker se dogaja za zaprtimi vrati, sploh pa se ne opazi nasilja nad otroki, saj 

le-ti prikrivajo, da se nad njimi dogaja nasilje, saj se bojijo, da bodo sankcije še hujše, če starš, 

storilec nasilja izve, da je otrok o tem spregovoril. Normalno je, da starš nad otrokom kdaj 

povzdigne glas, vendar pa kdaj otrok dobi tudi kakšno zaušnico.  To lahko pripelje do nasilja, 

česar se starš v bistvu sploh ne zave. 

Za otroka je morda prav dom, kjer bi se moral počutiti najbolj varnega, ponavadi najbolj 

nevaren kraj, saj se tu s strani staršev nad njim dogaja nasilje, ki je lahko prikrito ali vidno, 

odvisno, za kakšno vrsto nasilja gre. Vendar pa je prav nasilje v družini ena izmed najbolj 

razširjenih oblik nasilja in s tem tudi ena izmed največjih kršitev osnovnih človekovih pravic, 

pa čeprav se starši tega ne zavedajo.  

Obstaja tudi Zakon o preprečevanju nasilja v družini, vendar pa je to mnogokrat samo neka 

zapisana pravica, ki se je ne upošteva in je napisana samo na papirju. Določene institucije 

imajo pri obravnavi določenega nasilja sicer svoje pristojnosti, vendar pa ljudje tega ne 

razumejo in še naprej ukrepajo po svoji presoji, saj so mnenja, da je otrok njihov in bodo sami 

presodili, kaj lahko z njim delajo in česa ne. Mnenja sem, da je mogoče to napaka same 

vzgoje že iz otroštva, saj otroci, ki so priča kakršnemu koli nasilju v družini, tudi če niso sami 

žrtev nasilja in mogoče vidijo, da oče pretepa mater, se starši vedejo nasilno, vulgarno in 

podobno, tudi sami prevzamejo takšne navade in se to prenaša naprej na otroka, kateremu se 

zdi logično, da se mora tako obnašati, saj je takšen vzorec vedenja dobil prav v takšnem 

okolju, ki naj bi mu bilo za zgled in dobro.  

Po drugi strani pa imamo tu za to pristojne institucije, da otroku dajo osnovne vzorce vedenja, 

kot so na primer šola, kjer naj bi otroci spoznavali vzorce vključevanja v družbo in druženja s 

sovrstniki, centri za socialno delo v povezavi s psihologi, kjer s sodelovanjem skušajo s 

terapijami tako otrokom kot staršem pomagati, da bi se soočili z nasiljem, spregledali 

resnično dogajanje ter na nek način obrnili svoje vedenje in dejanja, da bi lahko družina 

normalno delovala, vendar pa je to mnogokrat samo neka praksa, ki se jo sicer izvaja, vendar 

nima vidnega učinka, saj kar je z malega naučeno, se ponavadi težko spreobrne na popolnoma 

drugo ravan. 
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Družinsko nasilje je širok pojem, zato sem se v svoji nalogi osredotočila na nasilje nad otoki, 

saj me ta tema najbolj zanima. Moram pa poudariti, da družinsko nasilje pomeni nasilje tudi 

med partnerji, kjer so v večini primerov žrtve ženske, se pa dogaja tudi nasilje nad moškimi, 

vendar le-ti nasilja ne prijavijo, ker bi se potem počutili nemočne, in je to še dokaj neraziskana 

tema. 
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2. VRSTE NASILJA V DRUŽINI 

2.1.  Zanemarjanje otroka 

 

 Zanemarjanje ali prikrajšanje je, če otrok ne dobi osnovnih stvari za življenje, ki 

zagotavljajo fizično ali čustveno preživetje ali razvoj. Znaki zanemarjanja otroka so: 

 otrokov občutek, da je »nihče«; 

 pogosto so lačni, zaudarjajoči, zaspani; 

 kažejo posebne načine vrtenja, sesanja ali grizenja; 

 zaostajajo v fizičnem razvoju; 

 težave z govorom, slab besedni zaklad; 

 pogosto manjkajo v vrtcu ali šoli; 

 neustrezno so oblečeni glede na vremenske razmere, umazani, raztrgani…; 

 vandalizem in delikventno vedenje; 

 premočno se odzivajo na tekmovanje, poraz jim pomeni potrditev njihove osebnostne 

pomanjkljivosti (Merčnik, str. 1 – 2)  

Kadar se v družini pojavi zanemarjanje otroka, gre za obliko trpinčenja otroka ter 

zanemarjanje njegovih osnovnih potreb, kot so zagotavljanje hrane, varnost, dom, 

zdravstveno varstvo, kar lahko povzroči začasne ali trajne zdravstvene težave otroka,  ter 

pomanjkanja čustvene podpore. Tu se postavlja vprašanje, ali so starši sposobni in zmožni 

zagotoviti zgoraj omenjene potrebe. Predvsem pri družinah nižjega sloja je občutneje zaznati 

pomanjkanje le-teh osnovnih potreb, bodisi zaradi pomanjkanja sredstev bodi si zaradi tega, 

ker so starši manj vključeni v zunanje okolje in družbo na splošno. Prav zanemarjanje otroka 

je najpogostejša oblika nasilja v družini. Le-ta se pogosto pojavi pri mladih materah, ki so 

prezgodaj zanosile oziroma niso še pripravljene na starševstvo in otroku ne morejo 

zagotavljati zadovoljevanja osnovnih potreb, ki jih potrebuje. Zanemarjanje otroka je pogosto 

povezano oziroma posledica drugih vrst nasilja v družini, bistvo le-tega pa je odsotnost 

starševskega varstva. V koncept zanemarjanja otroka sodi več kategorij. Lahko govorimo o 

fizičnem zanemarjanju, kar pomeni nezagotavljanje osnovnih potreb otroka, kot sta obleka in 

hrana, medicinsko zanemarjanje pomeni nezagotavljanje otrokovih osnovnih zdravstvenih 

potreb, čustveno zanemarjanje pomeni, da otroku ni ponujena čustvena podpora s strani 

staršev ali skrbnikov, katero potrebujejo otroci predvsem v dobi odraščanja, in nazadnje je tu 

še izobraževalno zanemarjanje, kar pomeni, da otrok ni deležen 

osnovnošolskegaizobraževanja. (Child neglect) 
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Ko govorimo o znotraj osebni situaciji zanemarjanja otroka, se osredotočamo predvsem na 

zanemarjanje s strani matere, medtem ko zanemarjanje s strani očeta ni globlje raziskano, saj 

matere še vedno veljajo za primarne skrbnike otroka, predstavljajo otroku zaupnika, pa vendar 

mu ne morejo nuditi zadovoljevanja osnovnih potreb, kar otrokom predstavlja precej veliko 

stopnjo stresnih situacij ter slabih socialno-ekonomskih pogojev. Pri znotraj osebni družinski 

situaciji pride tudi do vključitve očetov, in sicer gre za zanemarjanje zaradi slabih odnosov 

med staršema in tako je v proces vključen tudi oče. Zanemarjanje otroka je predvsem občutno 

pri materah, ki so bile same žrtve kakršnega koli nasilja v družini, medtem ko je pri očetih, 

kar seveda velja tudi za matere, zanemarjanje občutno predvsem pri tistih starših, ki posegajo 

po alkoholu in drogah, kar predstavlja tudi večje tveganje, da se bo pri teh osebah 

zanemarjanje otroka konstantno ponavljalo oziroma nadaljevalo. Zanemarjanje s strani očeta 

se najbolj kaže v komunikaciji z otrokom, saj poteka večinoma neverbalna komunikacija ter 

oče otroku kaže manjšo naklonjenost. Vpliv alkohola in zlorabljanje drog se kaže predvsem na 

socialno-ekonomskem vidiku, saj predvsem starši iz nižjih razredov oziroma na pragu 

revščine posegajo po alkoholu in drogah in s tem posledično ne poskrbijo za otrokove potrebe 

po higieni, oblačilih in podobnem, saj nimajo dovolj finančnih sredstev za to, ker večino 

denarja porabijo za alkohol in drogo. Vendar pa to ne velja za vse družine nižjega sloja, saj je 

veliko le-teh lepo urejenih in jim je skrb za otrokove potrebe na prvem mestu.  (Child neglect) 

2.1.1. Učinki in posledice zanemarjanja otrok 

Kakšne učinke in posledice ima zanemarjanje za otroka, je odvisno od vsakega posameznika 

posebej. Predvsem zanemarjanje v prvih dveh letih po rojstvu otroka lahko pusti trajne 

posledice tako za otrokovo zdravje kot tudi fizično stabilnost. Takšni otroci kažejo predvsem 

čustvene težave in agresijo, hkrati pa so pod velikim stresom, kar pri tako majhnih otrocih 

lahko kasneje povzroči odstopanja pri vključevanju med svoje vrstnike. Iz zdravstvenega 

stališča pa zanemarjanje otroka lahko huje vpliva na njegove intelektualne sposobnosti ali pa 

celo povzroči primanjkljaj v rasti, slabši razvoj ter nenormalno vedenje za starost. Posledice 

zanemarjanja so občutnejše v družinah z več otroki in s slabšo socialno-ekonomsko 

razvitostjo, saj starši ne morejo vsem otrokom zagotoviti dostojnega življenja in na ta način 

enemu izmed otrok zagotovijo večinoma vse potrebe, drugi otroci pa so za večino stvari 

prikrajšani. V takšnem primeru gre predvsem za malomarno obnašanje staršev do otroka. Za 

takšne probleme obstajajo programi, ki nudijo strokovno pomoč, podporo tako družinam kot 

posameznikom, da se prilagodijo in poizkušajo popraviti svoje vedenjske vzorce do lastnih 
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otrok, saj na ta način zmanjšajo zanemarjanje otroka in mu ponudijo dostojno življenje ter se 

pripravijo na pravo starševstvo. (Child neglect) 

2.2.  Spolno nasilje 

»Spolna zloraba otroka je nasilje, ki se zgodi, ko odrasla oseba ali mladostnik zlorabi ali 

zlorablja otroka zato, da se spolno vzburi in/ali poteši svojo spolno slo. Spolna zloraba otroka 

je »situacija«, v kateri otrok ali adolescent sodeluje v spolnih dejavnostih, ki kršijo socialne in 

legalne družbene tabuje, ki jih sam ne razume ali na katere ni pripravljen glede na svoj razvoj 

in na katere ne more dati privoljenja.« (Frangež v Dvoršek in Selinšek 2010, str. 96 – 97)  

Spolno nasilje nad otrokom se po navadi zgodi prav v takšnem okolju, kjer naj bi se otrok 

počutil najbolj varnega. Po zbranih podatkih naj bi bilo v Sloveniji kar 30 % spolnega nasilja 

nad otrokom v ožjem družinskem krogu, vendar so ti podatki do sedaj le približni.  

Spolno nasilje nad otrokom se dogaja v družinah ne glede na to, ali so socialno ogrožene, 

problematične, ali pa navzven izgledajo popolnoma normalne, prav tako pa so storilci nasilja 

tako moški kot ženske. Značilno je, da se nasilje nad otrokom dogaja po tridesetem letu 

starosti, predvsem s strani ljudi, ki se težko samoobvladujejo. Oseba, ki v družini zlorabi 

otroka, ni pedofil, vendar nad otrokom izkoristi premoč, da bi zadovoljila svoje seksualne 

užitke. (Frangež v Dvoršek in Selinšek,  2010) 

Glede na to, kako osebe pridobijo žrtev in izvršijo spolno zlorabo nad otrokom, poznamo tri 

tipe storilcev. Prvi med njimi so preferenčni storilci, ki se pri iskanju žrtve aktivno prilagajajo 

okolju, npr. čakajo trenutek, ko sta otrok in storilec sama doma. Značilno je, da ti storilci 

zlorabo že vnaprej več let načrtujejo in si predstavljajo spolno aktivnost z otrokom. Če 

ostanemo pri situaciji, ko sta storilec in žrtev sama doma, izkoristijo priložnostni storilci 

priložnost nasilja v času, ko je storilec slučajno sam doma z otrokom. Tretji tip storilcev so 

situacijski storilci, ki zlorabo izvršijo predvsem v primeru oskrbovanja otrok, vendar jih sicer 

otroci ne privlačijo, ampak na zlorabo vplivajo predvsem okoljski in vedenjski namigi. 

(Frangež v Dvoršek in Selinšek,  2010) 

Otroci so predvsem v času odraščanja, ko še spoznavajo značilnosti svojega telesa, lahek plen 

zlorabe. Poleg tega so navajeni, da starše ubogajo, kar jim rečejo, tako da staršu, ki zlorablja 

otroka, ni težko otroka prepričati, da gre za neko običajno stvar, ki je sicer ne sme povedati 

drugemu staršu, torej staršu, ki otroka ne zlorablja. Otrok tega ne čuti za zlorabo predvsem 

zaradi tega, ker se mu zdi, da se je staršu potreben odkupiti za neko pomoč, kupljeno igračo in 

podobno, zato to tudi velikokrat v družini ostane ''prikrita skrivnost''.  
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O spolni zlorabi otroka govorimo, ko odrasla oziroma starejša oseba usmerja svoje 

aktivnosti tako, da: 

 pride do kontakta spolovila odrasle osebe z otrokovim spolovilom; 

 pride do dotikanja otrokovih prsi ali spolovila v kakršnih koli okoliščinah, ki družbeno 

niso sprejemljive; 

 otroka prisilijo ali drugače privedejo do tega, da se dotika intimnih delov telesa 

starejšega; 

 odrasla oseba namerno razgali svoje intimne dele telesa v okoliščinah, ki so za tako 

vedenje neobičajne (ne ob umivanju, oblačenju, na plaži …); 

 odrasla oseba namerno spodbuja otroka, da razgali svoje spolovilo v neprimernih 

okoliščinah ali ko je to nenavadno; 

 pride do kakršnekoli druge oblike telesnega stika ali siljenja otroka v druge aktivnosti.   

(Merčnik, str. 2 – 3) 

 Poleg tega, da je otrok prisiljen v spolna dejanja, so še trije pomembni vidiki otrokovega 

doživljanja spolne zlorabe. 

 Situacija je zaradi spolnih dejanj postala za otroka zelo ogrožujoča in nepregledna. 

Sorodnik se namreč ne obnaša kot sorodnik ali roditelj, temveč kot ljubimec, ki je v te 

namene zlorabil otrokovo zaupanje. 

 Prisiljevanje in vdori v intimnost otroka obremenjujejo ravno tako kot dovoljevanje 

spolnih dejanj. Počuti se nemočnega, predanega na milost in nemilost starša ali 

sorodnika, razčlovečenega, počuti se kot predmet. 

 Otrok je prisiljen ob hudih telesnih in/ali duševnih grožnjah tajiti spolno zlorabo. 

Obvezna tajnost pritiska kot težko breme na otroka, ki se zaradi tega tudi zelo boji 

izdati svojo skrivnost. (Bouwkamp 1996, str. 18 – 19) 

Kot storilca nasilnega dejanja vsekakor ne moremo upoštevati otroka samega. Otrok sam po 

sebi čuti povezanost do staršev, jih ima rad, pri njih najde varno zavetje in na tak način si 

lahko starš ta čustva predstavlja drugače, kar privede do spolnih odnosov, česar pa otrok ne 

želi. Torej lahko rečemo, da je odgovornost starša ta, da prepozna otrokova čustva in jih na ta 

način ne izkorišča v svojo prid, da zadovolji svoje seksualne potrebe. Otrok je sicer vključen v 

spolno aktivnost, vendar zaradi tega, ker mu to predstavlja njegovo edino možnost, ki jo ima, 

in v odnosu predstavlja predvsem pasivno osebo, saj zlorabe ne more preprečiti, ker se boji 

posledic, da bi ga starš pretepel, da bi se starša zaradi tega ločila, in ima že od otroštva 

ustvarjeno neko pozitivno sliko, da je družina varno zavetje. Če otrok ne bi dovolil spolne 
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aktivnosti, bi se počutil krivega za nekaj, kar mu v resnici sploh ne bi bilo treba storiti, vendar 

se staršu počuti dolžnega to dati, saj je konec koncev njegov starš, ki mu nudi zavetje, dom, 

družino. Otroci ob tem doživljajo velike travme, zato se skušajo izogibati mestom, krajem, 

kjer je bilo spolno nasilje nad njimi storjeno, da tega ne podoživljajo ponovno, vendar pa vse 

to lahko privede do posttravmatskega stresa, kar pomeni zelo velik pritisk na otroka. 

(Bouwkamp,  1996) 

Otroci različno prenašajo spolno nasilje in drugače odreagirajo na to. Dečki so na primer bolj 

nasilno usmerjeni po storjenem nasilju. »Dečki v glavnem drugače reagirajo na spolno 

zlorabo kot deklice. Sami pogosto zlorabljajo druge otroke zelo agresivno in nadvladujoče, da 

bi potisnili občutek nemoči in ga prevladali. S čustveno bližino, ki jo dosežejo s spolnostjo, 

skušajo nadoknaditi občutek, da so zapuščeni in zlorabljeni. Poleg tega jim to vedenje daje 

občutek moči in obvladovanja situacije.« (Bouwkamp 1996, str. 26) Deklice delujejo povsem 

na drugačen, obraten način, saj se zaprejo vase in se krivijo, da so za nastalo situacijo same 

krive, imajo negativno mišljenje, lahko pa se začno pojavljati tudi drugi znaki, kot je na 

primer anoreksija ali pa si je s storilcem lahko celo zelo blizu. (Bouwkamp, 1996) 

2.2.1. Prepoznavanje spolnega nasilja v družini 

Pomembno je predvsem, da drugi starš prepozna drugačne vzorce obnašanja zlorabljenega 

otroka. Prepoznavni so predvsem trije znaki, ki nakazujejo spremembe zlorabljenega otroka.        

Med telesne znake uvrščamo praske, vreznine, modrice (zlasti v mednožju), ožganine 

(od cigaret) in ugriznine, prisotnost tujkov v telesnih odprtinah, razširjeno vaginalno 

ali rektalno odprtino, nosečnost, spremembe v načinu prehranjevanja (prekomerno 

prehranjevanje, stradanje) pa tudi prisotnost spolno prenosljivih bolezni, ponovno 

močenje/blatenje postelje, krvavitve iz nožnice, srbenje spolovila, oteženo požiranje 

sline, neprestano pljuvanje, bruhanje in bolečine v želodcu. Med psihološke znake 

uvrščamo splošno nezainteresiranost, nezanimanje za stvari okoli sebe, odsotnost 

vedrega obnašanja, depresijo, razdražljivost in čemernost, izkazovanje občutka krivde, 

izmikanje prijateljem in aktivnostim v šoli, občutek zadrege in sramu, zapiranje vase, 

izgubo samospoštovanja, slabo spanje in spanje s prižgano lučjo, hude sanje, nočne 

more, strahove, opazno zanimanje za spolnost, ki ni običajna za starost otroka, ter 

spremembe (padec ali uspeh) v šolski uspešnosti. Med socialnimi travmami pa strah 

pred odraslimi, izgubo zaupanja v odrasle, poslabšanje odnosov v družini, nezmožnost 

socializacije, regresijo v vedenju (blatenje, lulanje, otroško govorjenje, sesanje prsta), 
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izrazit strah pred tujci, bežanje od doma, prezgodnje odhajanje v šolo ali prepozno 

prihajanje iz šole ali od interesnih dejavnosti ter uživanje alkohola in drugih drog.«  

(Frangež v Merčnik 2010, str. 101 - 102) 

Zlorabe otrok je težko odkriti, saj otroci tega ne povedo sami od sebe, ampak to kažejo na 

drugačen način. Poleg tega pa otroci, predvsem mlajši, ne vedo, da nekaj, kar jim je starš 

naredil, šteje za zlorabo in da bi to morali prijaviti za to pristojnim organom oziroma tudi 

odrasla oseba (ni nujno starš, ki ni zlorabil otroka) tega ne posreduje naprej. Nekateri starši 

sploh nočejo podati prijave, drugi menijo, da zloraba otroka ni bila resna. (Frangež v Merčnik, 

2010) 

 

Tabela 2-1: Direktni znaki spolnega nasilja nad otrokom v družini 

Telesni znaki Vedenje 

 rane, odebeline, podkožne krvavitve 

na ali okoli spolnih organov 

 rane, podkožne krvavitve na dojkah, 

zadnjici, spodnjem delu trebuha ali 

notranjem delu stegna 

 čudni predmeti v spolnih organih, v 

rektumu ali sečnih poteh 

 nenavadne razširitve sečnih poti, 

vagine ali rektuma 

 sperma v nožnici ali rektumu (pri 

premladem otroku) 

 spolne bolezni, ki jih (lahko) povzroči 

spolni odnos 

 nosečnost (premlado dekle) 

 ponavljajoča se vnetja mehurja in 

sečnih poti 

 išaji okoli ust 

 namigovanje na spolna dejanja 

 nenehne igre s seboj in z drugimi 

otroki, ki so povezane s spolnostjo in 

ne sodijo v razvojno obdobje otroka 

 pretirana masturbacija 

 spolno vedenje do drugih 

 podrobno znanje o spolnosti, ki ne 

sodi v razvojno obdobje otroka (pri 

mladih otrocih) 

 pretirano zanimanje za spolnost, 

 močno seksualizirano vedenje proti 

moškim ali odraslim kot način 

navezovanja stikov 

 veliko manjkajočih se spolnih stikov 

(promiskuitetnost) 

 večkrat žrtev spolnega nasilja 

 strah pred moškimi, strah pred biti 

(ostati) sam z moškimi 

 gnus do spolnosti 

 strah pred dotiki, nenavadno 

umikanje pred dotiki 
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 doživljanje sebe kot umazanega; gnus 

do lastnega telesa 

 predvsem pri majhnih otrocih: 

 drugačen duh od navadnega, ki ga 

imajo otroci 

 negativna predstava lastnega telesa 

(predvsem o trebuhu, zadnjici, dojkah 

in nožnici) 

 togost; ne upa se premikati 

 ne upa se uleči na hrbet 

Psihosomatski znaki Družina 

 nenehne bolečine v spodnjem delu 

trebuha 

 bolečine v stegnih 

 nenehen intimen stik med očetom in 

hčerjo 

 romantičen odnos med očetom in 

hčerjo 

 močno tekmovanje med materjo in 

hčerjo 

 očeta skrajno zanima in je zaskrbljen 

za in/ali močno nadzoruje hčerine 

spolne dejavnosti 

 incest v družini obeh ali enega izmed 

staršev 

Vir: Bouwkamp  (1996, str. 34 – 35) 

2.2.2. Reševanje problema spolnega nasilja nad otrokom 

Spolno nasilje v družini nad otrokom je eno najhujših kaznivih dejanj, zato bom podala 

približen odstotek nasilja, ki so ga zabeležili preko prijave nasilja na policiji. 

Glede na analizo podatkov policije o kaznivih dejanjih za obdobje več let so žrtve 

spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, kot enega najhujših kaznivih dejanj, 

v 83 % deklice in v 17 % dečki. Glede na starost je 14 % otrok, ki so bili žrtve v 

starosti do 7 let, 68 % je starih med 7 in 14 leti, 18 % pa med 14 in 15 leti. Storilci 

tega dejanja so v 98 % moški. Otroci so najpogostejše žrtve spolnih napadov v okolju, 

ki praviloma predstavlja največjo varnost, in najpogostejše jih ogrožajo ljudje, ki bi 
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jih morali varovati. Več kot 80 % storilcev za storitev dejanja izkoristi otrokovo 

zaupanje. (Mušič v Balažic in Kornhauseh 2006, str. 6) 

Glede na zgoraj omenjene podatke res velja, da je otrok najšibkejši člen družine, saj je proti 

staršem nemočen, uboga jih in starši na ta način izkoriščajo zaupanje otroka. Kot pa tudi kaže, 

so moški res bolj nagnjeni k spolnemu nasilju, saj so predvsem deklice ključne žrtve spolnega 

nasilja, predvsem v srednjih letih otroštva, ko se počasi pričnejo razvijati. 

»Strokovna mreža ima tri pomembne naloge. Prva je, da se njeni člani med seboj posvetujejo 

o diagnozi. V tej prvi fazi skrbno zberejo vse podatke in jih ovrednotijo. Druga naloga je, da 

naredijo in izpolnijo načrt osnovnega posredovanja. Tretja naloga je usklajevanje 

napredovanja pomoči.« (Bouwkamp 1996, str. 67) 

Preden pa se lotimo poteka reševanja, moramo izdelati nekakšen načrt pomoči, ki naj nekako 

deluje po štirih točkah, in sicer: 

1. Nasilje ustavimo. 

2. Žrtev pred nasiljem zaščitimo. 

3. Primer analiziramo. 

4. Skušamo preprečiti ponovno nasilje ter za to izberemo ustrezne sankcije. 

Še preden pričnemo z reševanjem postopka, je potrebno nasilje ustaviti, saj ni mogoče 

pravilno in strokovno nasilja reševati še v času, ko se nad žrtvijo še vedno dogaja nasilje. 

Nasilje zaustavimo s tem, da o nasilju obvestimo policijo, ki storilcu izda določene ukrepe, 

lahko se sklene pisni dogovor o tem, da se bo nasilje prekinilo, bodisi storilca ali žrtev 

umaknemo iz okolja, v katerem se je nasilje dogajalo. Ko govorimo o umiku, mislimo umik k 

znancem, prijateljem,v varno hišo, vikend in podobne premike, kjer žrtev in storilec ne moreta 

biti v konkretnem stiku. Žrtev mora biti zaščitena pred storilcem. Velikokrat pa se žrtev 

umika boji, saj meni, da ji pristojne institucije ne bodo verjele, da bo nasilje še hujše, če bodo 

te institucije ukrepale, upa, da se nasilje ne bo ponovilo, saj je storilec v končni fazi dobra 

oseba in podobno, kar v žrtvi vzbuja strah, zato je nujno potrebno, da se storilca umakne iz 

okolja žrtve. Ko je to storjeno, se opravi analiza primera, ki se ponavadi opravi v 24 urah od 

nastalega dogodka, kjer se preuči časovni razpon dogajanja nasilja, kdaj, kje in kako se je 

nasilje dogajalo, na kakšen način je žrtev oškodovana, v kakšnem psiho-fizičnem stanju je, v 

primerih, ko gre za hujšo obliko, je potrebno tudi oceniti stopnjo depresivnosti žrtve ter 

morebitno nagnjenost k samomoru. Bistveno pa je tudi, da preprečimo ponovno nasilje, zato 

se izdela ocena ponovitve nasilja, kjer se na podlagi medsebojnih odnosov v preteklosti med 

storilcem in žrtvijo, kolikokrat se je nasilje ponovilo, v kolikšni meri ter kolikšni stopnji, 

ugotovi, kolikšna je možnost, da se bo nasilje ponavljalo in v takšnih primerih, ko je 
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ugotovljeno, da je možnost ponovitve nasilja, tu postopi policija s prepovedmi približevanja 

in drugimi ustreznimi sankcijami, ki so odvisne od oblike primera. (Munc, 2010) 

Da je pri otroku šlo za spolno zlorabo, pooblaščene osebe lahko sumijo na podlagi zbranih 

podatkov. Pooblaščene osebe so po navadi zdravniki oziroma terapevti specialisti in 

strokovnjaki. Te osebe ne pokažejo oziroma povedo sumov staršem, saj zaradi 

neutemeljenega suma ne morejo sprožiti postopka obravnave. Ker so matere po navadi 

otrokov največji zaveznik, strokovnjaki prav zaradi tega, ker obstaja neutemeljen sum in 

dejstvo, da bi matere nasilje zanikale in silile otroka, naj prijavo prekliče, sum nasilja ohranijo 

v okviru svojih strokovnih voda. Pri tem se skuša ocenjevalec najprej pogovoriti z otrokom, 

preden bi lahko starš oziroma družinski član prisili otroka, da prijavo prekliče. Vendar pa 

morajo strokovnjaki, da utemeljijo sum, najprej natančno preučiti vse zbrane podatke, preden 

lahko steče nadaljnje reševanje problema in posredovanje ustreznih za to usposobljenih oseb. 

Pomembno je, da za obravnavo izberemo pravega terapevta, saj terapevt določi, kako bo 

obravnava potekala, kateri strokovnjaki in službe bodo sodelovali v obravnavi oziroma h 

katerim specialistom in strokovnjakom bo otrok napoten po strokovno in ustrezno pomoč. V 

takšnih primerih je najboljše, da terapevt skliče posvetovalni sestanek, ki se ga udeležijo 

strokovnjaki, da bi ocenili resnost situacije in na podlagi ocen potrdili in utemeljili sum 

zlorabe nad otrokom. Najbolje je, da takšni sestanki potekajo anonimno, saj tako strokovnjaki 

lažje ocenjujejo dano situacijo in odgovorni terapevt s strokovno pomočjo in mnenji 

prevzame svojo vlogo in vodi ter rešuje primer. (Bouwkamp, 1996) 

Terapevt lahko zbere več podatkov na ta način, da se pogovori s t. i. zaupno osebo. Zaupna 

oseba je oseba, ki ji otrok v celoti ali delno pove svoje težave. Pri mlajših otrocih je postopek 

težavnejši, saj zaupna oseba ne sme pokazati suma spolne zlorabe, saj ti otroci težje zaupajo. 

Ko govorimo o delnem zaupanju, to pomeni, da zaupni osebi otrok pove le del svoje zgodbe. 

Zaupna oseba pri tem ne sme pokazati nestrpnosti, ampak mora ostati mirna in iz otrokovega 

pripovedovanja sestaviti zgodbo, spremljati, kako se otrok pri tem vede ter si tako ustvariti 

neko sliko. Zaupna oseba je lahko kdorkoli, ni nujno, da je to eden izmed družinskih članov. 

Zaupno osebo za otroka lahko na primer predstavlja učitelj v šoli. Na primer, da otrok delno 

zaupa svojo zgodbo učitelju, je ta dolžan starša poklicati na sestanek, vendar brez tega, da bi 

jima povedal, da iz otrokovega vedenja sumi, da je bila nad otrokom storjena zloraba, ampak 

skozi pogovor in opažanje vedenja staršev ter odnosa drug do drugega sklepa, ali obstaja 

utemeljen sum zlorabe njihovega otroka. Zaupna oseba mora otroku pokazati, da ga razume, 

saj na ta način otrok do nje pridobi zaupanje ter ji tako odkrije skrivnost zlorabe. Dolžnost 

zaupne osebe je, da za otroka ostane zaupna oseba, vendar te informacije posreduje naprej 
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ustreznim strokovnjakom iz določenega področja, odvisno glede na vrsto zlorabe. Otrok si po 

navadi izbere zaupno osebo, ker želi, da bi se težave doma rešile, vendar to samo od sebe ne 

gre. Razlika pri mlajših in starejših otrocih glede zaupne osebe je v tem, da mlajši otroci z 

zaupno osebo govorijo o tem, ker nekomu želijo o zlorabi povedati oziroma se pogovarjati, 

medtem ko starejši otroci situacijo že nekoliko bolje razumejo in imajo željo po tem, da bi 

situacijo spremenili oziroma se iz nje odstranili. Ko otrok zaupa situacijo zaupni osebi, pride 

na vrsto terapevt, da se o tem z otrokom pogovori. Pomembno je, da je pri tem pogovoru 

navzoča tudi zaupna oseba, saj otrok ob njeni navzočnosti lažje spregovori o tem s terapevtom 

oziroma skuša zaupna oseba otroku pomagati povedati svojo zgodbo. (Bouwkamp, 1996) 

Pri pogovoru med otrokom in terapevtom je potrebno, da je navzoča zaupljiva oseba, ker s 

tem otroka prepričamo, da ne bi odstopil od svoje izjave. (Sgroi v Bouwkamp 1996, str. 72 - 

73) pri ocenjevanju verodostojnosti našteva pet točk, ki so znak verodostojnosti otrokove 

zgodbe: 

1. Jasno izražanje podrobnosti spolnega vedenja 

Če mlad otrok pripoveduje o jasnih spolnih dejanjih, je verodostojnost zgodbe večja. 

2. Več dogodkov v daljšem času  

Večina spolnih zlorab se nanaša na situacije, v katerih spolna zloraba traja dalj časa. 

Kadar otrokova zgodba govori samo o enem dogodkov, se po skrbnem izpraševanju 

pogosto pokaže, da gre za več dogodkov v daljšem času. 

3. Razvoj spolnih dejanj  

Na splošno lahko trdimo, da gre pri spolni zlorabi otrok razvoj spolnih dejanj od manj 

do bolj intimnih. 

4. Elementi skrivnostnosti  

Zelo neobičajno je, če imamo opraviti s spolno zlorabo, ki traja dalj časa z več 

dogodki, ne da bi naleteli na elemente, ki otroka obvezujejo na molk. Če otrok sam od 

sebe označi, da je zloraba skrivnost, o kateri ne bi smel spregovoriti, se poveča 

verodostojnost zgodbe. Izurjen raziskovalec s skrbno izbranimi vprašanji lahko odkrije 

elemente skrivnostnosti, ne da bi otroku polagal besede ali trditve na jezik ali da bi 

oblikoval njegovo izjavo. 

5. Element pritiska in izsiljevanja  

V večini primerov spolne zlorabe obstajajo tudi elementi pritiska in prisiljevanja. 

Storilec uporablja v vseh fazah dogajanja svojo moč in svoj ugled, ki ju kot roditelj 

ima v naši družbi.  



13 
 

Opisala sem primer poteka obravnave žrtve spolnega nasilja, saj je to ena najhujših oblik 

nasilja v družini. Vendar pa podobno kot obravnava spolnega nasilja potekajo tudi obravnave 

drugih vrst nasilja nad otrokom, ki so storjene s strani družinskih članov, očeta ali matere, 

čeprav so v vseh vrstah nasilja pretežni storilci očetje, redkeje drugi ožji družinski člani. 

Nobena družina ne želi, da bi se razkrila skrivnost, da se znotraj nje dogaja spolno nasilje nad 

otrokom. Otrok ne bo pričel z odkritim pripovedovanjem zgodbe, zato mu terapevt mora 

pokazati, da ga razume in pogovor začeti s tem, da mu pove, kakšen drug podoben primer, ko 

se je zgodilo nasilje nad otrokom, saj s tem otrok lažje izrazi svoja čustva in odkrito 

pripoveduje svojo zgodbo. Predvsem pri mlajših otrocih terapevti uporabljajo igro kot pomoč 

pri tem, da se otrok odpre, želi, da nariše družino, mu pripoveduje zgodbo drugega otroka ter 

se z njim nebesedno sporazumeva. To v otroku vzbudi občutek zaupanja. Ko terapevt prične 

postavljati vprašanja med igro, morajo biti njegova vprašanja jasna, vendar naj se ne preveč 

navezujejo na zlorabo, ampak preko nevtralnih vprašanj skuša iz otroka izvleči bistvo. 

(Bouwkamp , 1996) 

Kakšen je končni cilj pogovora otroka s svetovalcem (Bouwkamp 1996, str. 75) navaja v 

petih točkah: 

1. Ustvariti želimo zaupen odnos z žrtvijo, in sicer na ta način, da ji omogočimo 

povedati svojo  zgodbo in da ji povemo, da razumemo njene strahove in da njeno 

zgodbo jemljemo resno. 

2. Zbrati želimo podatke o spolni zlorabi, jih raziskati in ugotoviti, kateri dodatni 

podatki so še potrebni ter na kakšen način in s čigavo pomočjo jih lahko dobimo. 

3. Glede lastne vloge svetovalca moramo biti jasni, kajti bistveno je pomagati otroku 

in morda tudi staršem, ne pa jih sramotiti ali obtoževati. 

4. Raziskava naj zaščiti otroka. Oceniti moramo otrokovo varnost v družini, potem ko 

je izdal družinsko skrivnost, in oceniti nujnost posredovanja. 

5. Posredovanje je potrebno načrtovati, pri čemer se svetovalec z otrokom posvetuje, 

kaj je potrebno storiti. Svetovalec mora biti pri tem pozoren, da otroku ne obljubi 

ničesar, česar ne more izpolniti, denimo, da bo skrbel za zaupnost vseh podatkov. 

(Bouwkamp 1996, str. 75) 

Kadar obstaja utemeljen sum spolne zlorabe in je otrok pripravljen odkriti razmere znotraj 

družine, se sestanejo strokovni delavci, ki bodo sodelovali v procesu obravnave. Na sestanku 

naredijo načrt ter določijo sodelovanje strokovnih služb v procesu obravnave. Bistvo tega 

sestanka je, da se strokovnjaki strinjajo in so enakega mnenja glede poteka obravnave. 

(Bouwkamp, 1996) 
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 Sestanek o akcijskem načrtu določi osnovno strukturo posredovanja in potrebne ukrepe. 

Soglasnost je potrebna pri naslednjih vprašanjih: 

 Kateri strokovnjak je odgovoren za katero akcijo? 

 Katere vloge in naloge imajo policija, pravosodje, zavod za zaščito otrokovih 

pravic, socialna pomoč (socialno delo, zavod za socialno varstvo) v tem 

konkretnem primeru in kako bodo te službe med seboj sodelovale? 

 Kdo je končno odgovoren za posredovanje in kako lahko preprečimo, da bi 

posredovanje postalo prvenstveno terapevtski poseg, kazenskopravni ali poseg, ki 

teži le k zaščiti otrokovih pravic? 

 Kdo se naj pogovarja z otrokom o dejstvih zlorabe in možnih drugih dogodkih? 

 Kdo bo domnevnega storilca in starše soočil z otrokovimi izjavami? 

 Kje naj bo otrok, če ne more več domov? 

 Kako vključiti mater v obravnavo.  (Bouwkamp 1996, str. 76) 

Naslednji korak reševanja problema spolnega nasilja je, ko otrok tudi uradno razkrije, da je 

bilo nad njim storjeno spolno nasilje, pri čemer ponovi zgodbo, ki jo je zaupal zaupni osebi, 

prisoten pa je tudi svetovalec. V tem pogovoru je bistveno zbrati čim več podatkov zlorabe in 

dokaznega gradiva. Glede na to, da gre za uradni pogovor, naj ga vodi strokovna oseba ob 

prisotnosti zaupne osebe. Otroku morajo dati občutek, da ga razumejo ter da ni sam kriv za 

zlorabo in naj ne krivi samega sebe ter se tega sramuje. Morajo mu dati vedeti, da zgodbo 

jemljejo resno in da ni prepovedano govoriti o tej temi. Pogovor naj ne poteka v smislu 

zasliševanja, kot na primer poteka, ko dogodek obravnava policija. Svetovalec se mora 

zavedati svojega in otrokovega položaja ter obenem upoštevati cilje, ki jih želi s pogovorom 

doseči, ter upoštevati svojo strokovno plat v pogovoru, spremljati pa mora tudi otrokov odziv 

na prestano nasilje. Svetovalec naj se z otrokom pogovori o prestajanju otrokovih strahov, 

občutkov, kaj se bo sedaj v družini zgodilo, ko je skrivnost razkrita, in tako otroku pomaga ter 

mu da motivacijo, da se odloči za naslednji korak, in mu da natanko vedeti, kaj bo njegova 

odločitev pomenila za nadaljnji proces, vendar pa mu vseeno nudi trdno oporo pri odločitvah. 

Otroku mora pokazati, da ga obravnava kot enakopravnega sogovornika in da mu ni vseeno za 

položaj, v katerem se je otrok znašel. (Bouwkamp, 1996) 

Ko je otrok razkril skrivnost spolnega nasilja, je naslednji korak, da sooči starše z 

zlorabo. Otroci različno sprejmejo soočenje, ker se bojijo soočiti starše z zlorabo, bojijo 

se vrniti domov k družini, ker se bojijo, da jim bodo starši grozili, bojijo se, kako bo mati 

sprejela, da je bilo storjeno nasilje, predvsem pa se bojijo, da bo njihova družina 
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razpadla. Pri spolni zlorabi je sodelovanje otroka s soočenjem staršev predvsem 

potrebno, saj ta zloraba po navadi ne preneha sama od sebe. Pri tem morajo strokovnjaki 

ugotoviti, kako lahko pomagajo otroku oziroma kaj mu lahko ponudijo, da se nasilje 

preneha, ter kdo lahko znotraj družine otroku predstavlja oporo. To, da otroka 

pripravimo do tega, da sooči starše s spolnim nasiljem, govorimo o procesu 

pregovarjanja in obravnavanja. Svetovalec mora v tem procesu najti srednjo pot med 

naslednjima skrajnostma: 

1. Zanikati izrecne otrokove želje, da se staršev ne sooči z zlorabo in od otroka 

zahtevati, da sodeluje v soočenju, če želi, da svetovalec nadaljuje delo. 

2. Nespodbudno slediti otrokovim strahovom in zahtevam ter usmeriti akcijo na 

starše in šele tedaj, ko otrok pove, da je pripravljen na to.  (Bouwkamp 1996, str, 

79 - 80) 

V končni fazi je terapevtova dolžnost in odgovornost, da zaščiti otroka, zato mora otrok 

upoštevati tudi svetovalčevo mnenje, kaj je zanj dobro in kaj ne, saj otroci sami zavzemajo 

drugačna stališča do nasilja, kot pa je to v terapevtovi pristojnosti, ko odloča, kaj je za otroka 

najboljše. Svetovalec po pogovoru z otrokom presodi, da se le-ta pogovori z mamo, in 

presodi, ali naj mati sodeluje v procesu pomoči. Vendar pa pogostokrat svetovalci tu naletijo 

na težavo, saj otrok noče, da bi se starši soočili z nasiljem. V takšnem primeru svetovalcu 

ostane še ena možnost, in sicer da povabi starše na nekaj pogovorov, na katerih se pogovorijo 

o splošnem stanju v družini in vključenosti otroka v družino, brez da bi svetovalec omenil, da 

je bilo prisotno spolno nasilje. Pri takšnih pogovorih gre predvsem za to, da pričnejo starši 

svetovalcu zaupati ter da skuša svetovalec popraviti odnose med samimi člani družine, na 

primer med materjo in hčerjo, vse skupaj pa lahko privede celo do tega, da se nasilje zmanjša. 

V takšnih primerih lahko otrok izgubi zaupanje v svetovalca, saj se je proti njegovi volji sestal 

s staršema in ju seznanil s spolno zlorabo. Preden pa to svetovalec stori, morajo biti sumi 

nasilja utemeljeni in izdelan akcijski načrt, ki ga sestavi z medstrokovnim timom po obširnih 

posvetovanjih. (Bouwkamp, 1996) 

V prvi vrsti mora biti žrtev pripravljena na zanikanje staršev ter na njihove grožnje in 

zastraševanje. Svetovalec mora spregledati vedenje storilca, s katerim zastrahuje in 

manipulira svojo žrtev. Svetovalec mora povsem podpirati izjavo hčere in poskrbeti za 

to, da starši čutijo, da njo in njene izjave resno jemlje in da njeni zgodbi povsem 

verjame. V pogovoru mora žrtev slediti svetovalcu, da mu pomaga pri soočanju 

staršev. Nikakor ne sme biti tako, da svetovalec prepusti pobudo žrtvi, ji sledi in ji 

pomaga pri soočanju. Hči potrebuje izkušnjo, da jo kdo podpira in da kdo vodi 
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pogovor njej v prid, da prevzame odgovornost zanjo in da usmerja pogovor k soočenju 

staršev.  (Bouwkamp 1996, str. 82) 

(Bouwkamp, 1996) tudi trdi, da ko pričnejo svetovalci s soočanjem očeta in matere, morajo to 

izpeljati tako, da ne eden ne drugi nimata časa, da bi se med seboj posvetovala o zgodbi 

oziroma da bi imela čas za stik s hčerjo, saj to predstavlja pritisk za otroka. Svetovalec mora 

staršem dati natančno vedeti, da pogovor vodi po strokovni plati in da ne govori v otrokovem 

imenu, saj to počne v vlogi uradne osebe. Svetovalec mora storilcu dati jasno vedeti, da se 

pogovarjajta o resni zadevi in da otroku želi pomagati. Storilcu mora jasno utemeljiti dejstva, 

na podlagi katerih je razvidno, da je storilec vršil spolno nasilje nad otrokom. Najboljši primer 

za to je posnetek izjave žrtve, da je bila spolno zlorabljena, saj ta posnetek storilca po navadi 

pripravi do tega, da zlorabo prizna oziroma jo vsaj delno prizna, kljub temu da je storilec 

zlorabo sprva zanikal. V takšnih primerih govorimo o večslojnem pristopu, pomoč le te pa je 

usmerjena na storilca samega. Gre predvsem za to, da svetovalec ne pritiska direktno na 

storilca, da bo priznal zlorabo, saj v takšnih primerih storilci dejanje skoraj vedno zanikajo na 

različne načine. Tu obstajata dve vrsti zanikanja s strani storilca, in sicer popolno in delno 

zanikanje. Razlika med njima je v tem, da pri popolnem zanikanju storilec sploh zanika in 

trdi, da zlorabe ni storil, medtem ko se pri delnem zanikanju sklicuje na druge dejavnike, češ 

da je zlorabo storil, ker ga je žrtev napeljevala v to dejanje in podobno. Zanikanja so 

predvsem posledica strahu storilca, da bo zaradi povzročitve spolnega nasilja moral odsedeti 

zaporno kazen, da se bo žena ločila od njega, da ga bodo drugi družinski člani zaničevali, v 

nekaterih primerih pa pride celo do tega, da storilec stori samomor. Zato tudi (Bouwkamp 

1996, str. 83) navaja strategijo, kako in zakaj najprej soočiti domnevnega storilca: 

1. Psihološko je korektno, da verjetnega storilca prvega soočimo s hčerinimi 

izjavami (razen če je bilo potrebno, da se mati že prej vključi v proces). 

2. V posebnem pogovoru ima oče večjo svobodo za svoj odziv kot v ženini 

navzočnosti. S tem zmanjšamo možnost, da takoj zanika ali da starši takoj 

ustvarijo zvezo ter zanikajo spolno zlorabo. Na ta način očetu preprečimo uporabo 

svojega položaja, da vpliva na ženo, naj ne verjame obtožbi. 

3. Ko se posebej pogovorimo z očetom, mu damo priložnost, da zlorabo kasneje 

prizna pred svojo ženo in družino. (Bouwkamp 1996, str. 83) 

Pogovor z materjo poteka na enak način, kot je bil v zgornjih odtsavkih predstavljen pogovor 

z očetom, le da svetovalec naznani, da gre za pretresljivo zadevo. Pogovor mora potekati ali 

takoj po pogovoru z očetom ali istočasno z drugim svetovalcem iz že zgoraj omenjenih 

razlogov. Odzivi mater so različni - saj nekatere ščitijo svojega otroka, druge storilca, saj ne 
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verjamejo, da se v njihovi družini lahko kaj takšnega dogaja. Svetovalec mora materi 

natančno razložiti sum, saj se matere, ki ščitijo otroka, počutijo krive, ker tega niso opazile, 

čeprav so si v tesnem odnosu s hčerjo oziroma jim je hčer do sedaj zaupala. Po drugi strani pa 

matere nočejo temu verjeti, ker se bojijo  posledic, katere so bodisi prepir z možem, očitki s 

strani otroka, da ga ni dovolj ščitila, in moža, ki ji nudi druga sredstva. (Bouwkamp, 1996) 

(Bouwkamp 1996, str. 88) trdi, da »je pomembno, da mati prevzame odgovornost za dejstvo, 

da očitno ni mogla dovolj zaščititi svoje hčere. Pri tem je zelo pomembno, da nadaljujemo 

pogovor o tem, kako se je to moglo zgoditi, zaradi česa mati svoje hčere ni mogla zaščititi, 

zaradi česa ji ni mogla verjeti, česa se je sama bala, in o podobnem. Vse to počnemo zato, da 

ji pomagamo oblikovati bolj odgovorno materinstvo do svoje hčere.« 

Takoj po posameznem pogovoru z očetom in materjo je potrebno izpeljati še pogovor z 

obema staršema skupaj, da se o sumu pogovorijo ter poglobijo v problem. Da začnejo starši 

svetovalcu zaupati, mora ta obe zgodbi obravnavati enakovredno, brez da bi kogar koli 

direktno obtoževal. Pozoren mora biti predvsem na odzivanje staršev glede hčerine zgodbe o 

spolni zlorabi, saj mnogokrat prav zaradi ugleda družine in sramovanja roditeljev drug do 

drugega, češ da to ni mogoče, pride do zanikanja zlorabe in obtožb do hčere, da si je celotno 

zgodbo domišljala. Iz pripovedovanja in odzivanja staršev lahko svetovalec potrdi sum spolne 

zlorabe otroka, saj ti odzivi povedo veliko o osebnosti posameznega roditelja, sprejemanju 

odgovornosti, odnosov med partnerjema in do drugih ljudi ter kakšen pogled imata do otroka. 

Svetovalčeva naloga je, da v vsakem primeru, ali se zloraba prizna ali ne, zaščiti otroka in ga 

pošlje naprej v obravnavo k ustreznim strokovnjakom, vendar se mora tudi žrtev s to 

odločitvijo strinjati, obveščen pa mora biti tudi medstrokovni krizni tim. Tako svetovalec 

starše lažje pripravi na sprejemanje odgovornosti do otroka in to, da od njih zahteva 

sodelovanje, staršem daje priložnost, da prevzemajo vlogo odgovornega starša. Nujno je, da 

svetovalec na podlagi utemeljenega suma odkrije primer hude zlorabe in odgovarja za hčerino 

varnost in da preko odzivov staršev oceni, ali se zavedajo, da je svetovalec v skrbeh za 

njihovo družinsko življenje. V tem primeru se situacija obrne, saj ni bistvo to, da svetovalec 

dokazuje krivdo enega od staršev, ampak da starši na podlagi hčerinih izjav in utemeljenega 

svetovalčevega suma dokažejo, da razumno pristopajo k trenutni situaciji na odgovoren način. 

Za rešitev takšne situacije obstajajo različni načini zaščite žrtve. Prvi izmed njih je ta, da se 

storilec začasno odstrani iz družine in da s tem drugim družinskim članom možnost, da 

pričnejo med seboj normalno delovati in se spet vzpostavi neka družinska vez, ali pa da otrok 

ostane doma, vendar pod pogojem, da se zaupna oseba vključi v njegovo družinsko okolje in 

mu s tem nudi zaščito pred ponovno zlorabo. Skrajni primer je ta, da se otroka odstrani iz 
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družine in se ga premesti ali k drugim sorodnikom, rejniško družino in podobno, saj mati ne 

more zaščititi otroka, ker čuti do njega sovražno razpoloženje zaradi preteklih dogodkov v 

družini.  (Bouwkamp, 1996) 

Večslojni pristop, ki je usmerjen na družino, se izogne dilemi na naslednji način: 

1. Svetovalec pred soočenjem staršev s sumom spolne zlorabe pripravi v 

medstrokovnem timu morebitno selitev otroka od doma. 

2. V pogovoru, v katerem svetovalec starše sooči s spolno zlorabo, skuša doseči, da 

sodelujejo pri zaščiti lastnega otroka in da prevzamejo odgovornost za to. Odvisno 

od tega, ali prevzamejo odgovornost za otroka, njihove pripravljenosti do 

sodelovanja, se bo odločil, ali je potrebno enostransko ukrepati po vnaprej 

pripravljenem načrtu, ki ga je pripravil s kriznim timom.  (Bouwkamp 1996, str. 

93) 

V zadnjih letih, nekje od leta 2006 dalje pa ima pri obravnavi nasilja v družini svojo 

pristojnost tudi policija, saj lahko izreče ukrep prepovedi približevanja in s tem zaščiti otroka. 

Policisti na kraju, kjer se je spolno nasilje zgodilo, skušajo preiskati vse možnosti ter znake 

nasilja, kot je na primer razmetano pohištvo, postelja in podobno, da imajo kakršen koli dokaz 

o nasilju. S tem lahko storilcu izdajo prepoved približevanja, ki na začetku velja 

oseminštirideset ur. Od storilca zahteva, da zapusti stanovanje, hišo ter se od žrtve odstrani. 

Prepoved približevanja je distancirana na nekje od petdeset do dvesto metrov. Poleg tega pa 

mora storilec policistom tudi podati lokacijo, kamor se bo umaknil, da mu lahko izročijo 

končno odločbo, kjer morajo biti tudi zapisani tehtni razlogi, zakaj je policija izdala to 

odločbo in na podlagi kakšnih dokazov je izdala prepoved približevanja. (Veselič, 2007)  

2.3. Nasilje med sorojenci 

Vsak izmed nas ob omembi nasilja nad otrokom najverjetneje najprej pomisli na nasilje, ki ga 

izvajajo starši oziroma eden izmed staršev nad otrokom. Pa vendar ni tako, saj se nasilje 

dogaja tudi med brati in sestrami, čeprav se vsakemu izmed nas zdi to normalen pojav, da se 

ruvajo med seboj. (Filipčič, 2002) poudarja, da ne glede na to, ali gre za fantka ali punčko, se 

v nasilju pojavita oba, po navadi pa so agresivnejši fantje, vendar to ni nujno, saj so v 

nekaterih primerih tudi dekleta fizično močnejša od fantkov, predvsem če so starejša od le-

teh. Poleg tega pa navaja tudi, da se nasilje med sorojenci pojavlja predvsem v družinah, kjer 

pride do nasilja tudi med partnerjema, oziroma v družinah, kjer starši slabše ravnajo z otroki 

in to privede do dodatnih trenj tudi med samima otrokoma. 
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Felson in Russo poudarjata pomen mediatorja, ki posreduje v konfliktu med otrokoma. 

Praviloma so to starši, ki imajo moč in večinoma podprejo šibkejšega nasprotnika. 

Takšno ravnanje pa pogosto vzpodbudi nadaljnje agresivno vedenje nasilneža. Starši 

pogosteje kaznujejo starejše otroke zaradi prepirov in telesnih obračunavanj in pogosteje 

fante kot deklice, kadar pride do nasilnega vedenja med njimi. Kaznovanje močnejšega 

otroka ima za posledico njegovo pogostejšo napadalnost, medtem ko pristop ''laissez-

faire'' vodi k upadu agresivnih dejanj. Poudarila sta tudi naslednje ugotovitve: 

 Agresija med otroki je pogostejša, kadar starostna razlika med njimi ne preseže 

treh let. 

 Deklice so ravno tako napadalne do svojih bratov ali sester kot fantje. 

 Telesna agresija je verjetnejša med otroki istega spola.    

(Felson in Russo v Filipčič 2002, str. 228) 

2.4. Psihično nasilje nad otroki 

Katere so najpogostejše oblike psihičnega nasilja nad otrokom? 

 Namensko omalovaževanje, zmerjanje in druge oblike žaljivega vedenja do otroka, 

ki prizadenejo njegovo samospoštovanje in samopodobo. 

 Zanemarjanje otrokovih čustvenih potreb, čustvene topline, neodzivanje na 

čustvene stiske otroka, odklanjanje podpore v okoliščinah, ki jih otrok ne more 

obvladati sam. 

 Postavljanje delovnih in vedenjskih zahtev, ki presegajo njegove sposobnosti. 

 Pogojevanje ljubezni, na primer starši imajo otroka radi, ko se obnaša, kot želijo, 

sicer ga ne marajo oziroma ga zavračajo. 

 Prikrajševanje otroka za to, da se razvija v samostojno, edinstveno osebnost in 

razvija svoje potenciale. 

 Zavračanje in nepravično vedenje v primerjavi s sorojenci in sorojenkami. 

 Neodzivanje na otrokove potrebe in odtegovanje pozornosti, ko je v težavah ali v 

stiski. 

 Zasmehovanje, blatenje otroka, uporaba ponižujočih izrazov, javna ponižanja, 

pripisovanje negativnih lastnosti. 

 Povzročanje strahu, discipliniranje z ustrahovanjem, grožnja s fizičnim napadom. 

 Puščanje malega otroka samega. 
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 Izolacija otroka, prostorska osamitev, zaklepanje v prostore, prepoved stikov z 

odraslimi ali vrstniki. 

 Siljenje otroka, da opazuje nasilje ali se udeležuje nasilnih situacij. Uporaba 

otroka kot sredstvo izsiljevanja med odraslimi. 

 Posploševanje otrokovega neustreznega vedenja na otrokovo osebnost. Na primer: 

»Spet se ne učiš. Navadna lenoba si.« 

 Preusmerjanje svojih neprijetnih čustev na otroka oziroma prelaganje krivde za 

lastna neprijetna čustva na otroka: »Še nikoli v življenju me ni bilo tako sram kot 

danes, ko si se tako obnašal/a.    (Nasilje nad otroki) 

2.5.  Fizično nasilje nad otroki 

    Da otrok doživlja fizično nasilje, lahko posumimo ko: 

 ko ima otrok po telesu rane, modrice in opekline, ki se večkrat ponavljajo, 

 ko otrok rane skriva pod dolgimi rokavi in hlačami in hodi tako oblečen, tudi ko je 

vroče ali pri telesni vzgoji, 

 ko otrok noče govoriti o poškodbah ali si izmišlja čudne zgodbe, kako jih je dobil; 

ko odrasli otrokove poškodbe pojasnjujejo z zgodbami, ki se zdijo čudne ali 

prepogoste, 

 ko ima na mehkih delih telesa podpludbe, ki bi jih lahko nekdo povzročil z 

grizenjem, ščipanjem, 

 ko se boji iti domov, 

 ko reagira zelo prizadeto ali s hudim jokom, ko dobi slabo oceno ali ko naredi 

napako, o kateri bi bilo potrebno obvestiti starše, 

 ko ga je strah, da bi ga pregledal zdravnik, 

 ko otrok kaže samodestruktivna nagnjenja, 

 ko do drugih otrok uporablja nasilje in ima še druge vedenjske  težave, 

 ko beži od doma. (Merčnik, str. 4) 

Fizično nasilje sodi med kazniva dejanja, bodisi je dejanje storjeno med partnerji bodisi nad 

otrokom.  

Pri fizični zlorabi je potrebno omeniti še telesno zanemarjanje, ki tudi sodi med fizično 

nasilje, vendar kot pravi (Bouwkamp 1996, str. 13) je telesno zanemarjanje »puščanje 

otrokovih primarnih življenjskih potreb, kakor so potreba po hrani, tekočini, zaščiti pred 

neustreznim okoljem, po spanju, po varnosti, po zaščiti zdravja in podobno.« Torej, ko 
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govorimo o fizičnem nasilju, ne mislimo s tem samo udarcev, brc in podobnega ter s tem tudi 

vidnih znakov, temveč tudi zanemarjanje osnovnih telesnih potreb. 

3. KDO SO STORILCI NASILJA 

Kdo je storilec nasilja, je navzven težko prepoznati, saj le-ti ne kažejo vidnih znakov, da bi 

nad komer koli izvajali nasilje. V 90 % izvajanja nasilja nad otrokom so to moški, ki so 

otroku najbližji, se pravi ožji družinski člani, ostali delež predstavljajo ženske pripadnice 

družine, vendar pa je stres za otroka prav tako močan, ne glede, ali je nasilje storjeno z ženske 

ali moške strani. Res pa je, da so po navadi ženske manj nasilne kot moški. Poleg tega, da 

storilci kažejo agresivna dejanja, želijo zadovoljiti svoje lastne potrebe ter prevladati nad 

drugimi, je zanje značilno, da so občutljivejši, bolj sramežljivi, imajo pomanjkanje humorja in 

imajo težave pri navezovanju ljubezenskih stikov z drugimi osebami ali so celo imeli v 

preteklosti spolne probleme. (Likar,  2006) 

(Pečar v Likar 2006, str. 43) meni, da so storilci pogosto tisti, ki:  

1. so bili sami v svojem otroštvu žrtve nasilja; 

2. ne dojamejo otrokovih telesnih, čustvenih, duševnih in drugih potreb; 

3. so prezahtevni in preveč kritični do svojih otrok; 

4. v socializaciji preveč pričakujejo od telesnega kaznovanja; 

5. ne uživajo podpore zakonca, prijateljev, sorodnikov, soseske in nimajo stikov s 

šolo in drugimi institucijami; 

6. nimajo starševskih izkušenj in so zaradi tega brez hrabrosti, frustrirani in 

depresivni v starševski vlogi; 

7. so na meji inteligentnosti, psihotiki, izražajo nerazumljivo vedenje ali so kruti, 

sadistični; 

8. imajo neugodne življenjske razmere, probleme z zdravjem, so izolirani, 

netolerirani, brez občutkov za nadzor; 

9. izhajajo iz depriviranih, kriminalnih družin.  

Med materami, pri katerih obstaja večja verjetnost, da bodo fizično trpinčile svoje otroke, 

pa so: 

1. matere nedonošenčkov in matere otrok, ki so dolgo časa preživeli na oddelku za 

nedonošenčke; 

2. matere s psihosocialnimi ali psihiatričnimi motnjami; 
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3. matere, ki so same odraščale brez materinske ljubezni ali so bile v otroštvu žrtve 

nasilja; 

4. matere, ki živijo v socialni osamitvi; 

5. matere, ki niso želele nosečnosti in ne želijo otroka; 

6. mladoletne matere.  (Kos-Mikuž v Likar 2006, str. 43 - 44) 

Nasilje je lahko storjeno namerno, lahko pa se pojavi zaradi izgube samokontrole. Med 

vrstami nasilja obstajajo nekatere bistvene podobnosti, vendar tudi bistvene razlike, ki jih 

storilec kaže. Med spolnim in fizičnim nasiljem na primer je podobnost storilca dejanja v tem, 

da želi otroka izkoristiti. Pri obeh je najbolj zaskrbljujoče, da otrok z nasiljem pridobi trajne 

posledice, ki ga spremljajo skozi celotno življenjsko obdobje. Razlika med psihičnim in 

fizičnim nasiljem je predvsem ta, kdo je storilec nasilja. Za psihično nasilje je značilno, da ni 

neke razlike, ali je storilec moški ali ženska, medtem ko na primer spolne zlorabe pripisujejo 

predvsem moškim, kar potrjujejo tudi razne opravljene raziskave. Možnost, da bo otrok 

razkril spolno zlorabo, pa je zelo majhna, medtem ko so posledice fizičnega nasilja vidne. V 

primeru psihičnega nasilja imajo velik vpliv predvsem okoliščine, v katerih družina živi, ter 

mogoče nedoraslost očeta ali matere za starševstvo. Za ženske je značilno, da na otroke 

usmerjajo svoje želje, ki jih morda niso dosegle, in s tem otroke silijo v nekaj, česar sami 

mogoče nočejo. Pri tem govorimo o psihičnem nasilju nad otrokom. (Likar,  2006) 

Vzrok za nasilno dejanje je po navadi individualen. Tudi storilci se med seboj razlikujejo. Pri 

tem mislim predvsem na to, da nekateri storilci nasilje izvajajo daljše časovno obdobje, lahko 

tudi več let zapored, drugi to storijo le nekajkrat, nekateri samo enkrat. Predvsem storilci 

spolnih zlorab nasilje ponavljajo, se pravi, da traja daljše časovno obdobje. Za razliko od 

spolnega nasilja so storilci fizičnega nasilja povzročitelji le-tega krajše časovno obdobje, 

predvsem v času, ko je otrok majhen, ko pa odraste, nasilje vpade, saj predstavlja večje 

tveganje, da bi otrok za nasilje komu povedal oziroma ga razkril.   

3.1. Storilčeva osebnost 

Tudi storilci nasilja v družini imajo po navadi neko ozadje, da takšna dejanja storijo. Mogoče 

gre za splet nekih okoliščin, ki temeljijo na podlagi psihičnih težav, alkoholizma ali pa so že 

sami po sebi karakterno agresivni. 

(Bouwkamp, 1996) je storilce nasilja v družin razdelil v več kategorij, in sicer:  

 Pasivni storilci kažejo znake negotovosti, zaprtosti vase in socialne nespretnosti. 

To pomeni, da se mož do žene vede kot nekakšen otrok, kar privede do tega, da se 
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žena ne odziva več na njegove potrebe in tako prenese na hčer vlogo matere in na 

nek način nadomestne žene, kar pripelje do čustvene odvisnosti in posledično 

spolnih odnosov s hčerjo. 

 Agresivni storilci si izberejo nemočne žrtve, torej neodraslo in negotovo ženo. V 

družini se počuti najmočnejšega in ko žena ne zadovoljuje njegovih spolnih potreb 

in potreb po čustvenosti, to najde pri hčeri. Družinske člane ob tem vidi kot svojo 

last. 

 Psihopatski storilci so agresivnejši, po navadi s kriminalno preteklostjo, nimajp 

močne čustvene navezanosti do hčere in niti ne poznajo vesti, vendar pa navzven 

in do okolice delujejo popolnoma normalno, ljubeznivo ter za izpolnitev svojih 

želja znajo z okolico zelo preračunljivo ravnati. 

 Psihotični storilci so pod vplivom psihoze in ko le-ta popusti, storijo nasilna 

dejanja, saj nimajo sposobnosti obvladovanja svojih spolnih potreb. So zelo 

nepredvidljivi, zmedeni, nemirni in kažejo težke psihiatrične motnje. 

 Alkoholični storilci dejanja storijo le, ko so do skrajnosti pijani in podležejo 

velikim čustvenim pritiskom. 

 Pedofilni storilci imajo spolna nagnjenja izključno do otrok, so pa spolno aktivni 

tudi z osebami svoje ali podobne starosti in včasih tudi v zakonski zvezi. 

To so ključne skupine storilcev nasilja nad otrokom, ki so značilne za našo družbo v vseh 

družbenih slojih. V tem primeru sem opisala primer moškega kot storilca nasilja, vendar 

enako velja tudi za ženske storilke, le da je spolnega nasilja s strani ženske nad otrokom 

precej manj, zato sem dala poudarek na moške storilce.  

Hčere imajo v takšnih primerih občutek, da so jim matere nedostopne za pogovor oziroma se 

počutijo zapuščene z materine strani. Razlog za to je, da v večini primerov spolne zlorabe nad 

hčerjo sploh ne zaznajo oziroma ne vedo zanjo.  

Mati v redkih primerih aktivno sodeluje pri spolni zlorabi, toda v večini primerov: 

 ve, kaj se dogaja, vendar se boji ukrepati. Pogosto se počuti ravno tako nemočno 

in prestrašeno kot otrok. Svojo jezo in nemoč znese nad otrokom, ne pa nad 

storilcem; 

 skrbno zanika vsak najmanjši sum. Zapre se pred sumom, da se v njeni družini 

dogaja spolna zloraba, in skrbno pazi, da obdrži med otrokom in seboj določeno 

odmaknjenost. Otroku s tem oteži odkriti resnico o dogajanju; 
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 za otroka čustveno ni dosegljiva, ker resnično ničesar ne sumi in otrokovo vedenje 

popolnoma napačno razlaga. (Bouwkamp 1996, str. 24) 

To, da mati ne opazi hčerine stiske, je lahko v tem, da sta bili čustveno zelo navezani ena na 

drugo, pa se je zaradi prihoda drugega otroka in podobnega njun odnos oddaljil ter tako tu 

vstopi oče in to privede do možnih spolnih odnosov s hčerjo. Pri incestu lahko čutimo zaprtost 

matere do otroka tudi zato, ker je njena prioriteta, da brani moža. Vendar pa če obstaja res 

nekakšen trden odnos ter povezanost matere in hčere, ji hčizaupa zlorabo in v takšnih 

primerih matere podajo prijavo storjenega spolnega nasilja nad svojim otrokom. (Bouwkamp, 

1996) 

4. VPLIV NASILJA V DRUŽINI NA OTROKE 

Znano je, da so otroci, ki so izpostavljeni nasilju v družini, že sami po sebi bolj zaprti vase, 

nasilni do drugih otrok, večkrat kažejo tudi močne znake jeze in celo nasilja nad drugimi 

otroki, na primer v šoli, neprestano so v nekem strahu, kažejo agresijo ter so sovražni do 

drugih. Vendar ni v vseh primerih tako. Nekateri otroci, predvsem tisti, ki imajo z drugimi 

družinskimi člani tesnejše odnose, načeloma sploh ne kažejo teh znakov in ni moč prepoznati, 

da je bilo nad njimi storjeno nasilje. (Domestic violence and the child welfare system,  2009)  

Velik vpliv in vzrok za nasilje v družini je tudi adolescenca, ki jo preživlja vsak otrok, le da 

nekateri gredo skozi obdobje odraščanja brez tega, da bi bili žrtev nasilja, drugi to doživijo. 

Otroci so v obdobju adolescence precej občutljivi, nemočni, počutijo se osamljene in 

pogostokrat ne vidijo smisla v življenju in se pogostokrat spustijo v poizkus samomora ter na 

tak način občutijo določene psihosocialne bolečine, psihosocialno odmaknjenost, kar privede 

do tega, da postanejo starši napadalni do njih, saj želijo otroku najboljše, a mu na ta način 

škodujejo, ker ga pretepejo, ker je želel storiti nekaj, s čimer je ogrožal svoje življenje, ali ga 

psihično izmozgajo. Takšni problemi nastajajo predvsem v družinah v podpriviligiranih 

družbenih slojih, kjer je ozračje v družini že na splošno bolj napeto. Otroci se na tak način 

počutijo osamljene, predvsem čustveno osamljene in manjvredne, krive za nastalo situacijo v 

družini. Tu so vidne tudi spolne razlike v dojemanju teh stvari, saj so dekleta načeloma bolj 

nagnjena k zapiranju vase, občutku krivde, osamljenosti kot pa fantje, kar potrjuje že zgoraj 

omenjena dejstva, da so dekleta večkrat žrtve nasilja kot fantje, po drugi strani pa so fantje 

bolj nagnjeni k nasilju, vendar med sovrstniki, ne v družinskem krogu. (Ule, 2008) 
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Nasilje ima velik vpliv na družinske člane predvsem v mladostniškem in adolescenčnem 

obdobju, pa ne zaradi tega, ker otroci in starši ne bi bili povezani, ampak predvsem, ker 

prihaja do konfliktov predvsem zaradi stila oblačenja mladostnika, obutve, stila urejene 

pričeske in podobno, kar iz majhnega konflikta lahko privede do nasilja. Starši avtomatično 

želijo za svojega otroka najboljše, zato nasprotujejo njegovemu oblačenju, stilu in 

podobnemu, kar privede do prepirov, nasilja. Na to vplivajo predvsem psihofizične 

spremembe mladostnikov, ne le leta. Otroci se odmikajo od staršev ter zbližajo z drugimi 

ljudmi, vidno je predvsem izmikanje mladostnikov staršem nasprotnega spola, razne 

raziskave pa so pokazale, da v večini primerov prihaja do konfliktov z materjo, katera nato 

povzroča nad otrokom predvsem psihično nasilje z vpitjem, dajanjem kazni in podobnim in se 

ne zaveda, da je to nasilje, ampak misli da je to del vzgoje, zato prihaja tudi do zapletovv 

smislu, da ona že ne bi storila nasilja nad otrokom, pa čeprav ga je, nezavedno. (Ule,  2008) 

 

 Tabela 4-1: Kako zelo so podporne družine do otrok v Sloveniji? (Odgovori so v %.) 

 ZELO 

VELJA 

SREDNJE 

VELJA 

SPLOH 

NE 

VELJA 

Starši me nikdar ne sprašujejo, kako je v šoli. 9,5 29,0 61,5 

Imam občutek, da me imajo starši radi. 77,0 20,2 2,8 

Za moje starše je spričevalo zelo pomembno. 64,1 32,4 3,5 

Starši me imajo za zelo bistrega/bistro. 39,5 53,7 6,8 

V moji družini preživimo skupaj malo časa. 10,6 50,2 39,2 

Starši imajo velike načrte za mojo prihodnost. 21,4 49,1 29,5 

Zelo se bojim staršev. 3,2 17,1 79,7 

Starši mi redno pomagajo pri domačih nalogah. 11,2 49,2 39,7 

Starši mi kar naprej očitajo, da iz mene nikoli ne bo 

nič. 

6,6 19,9 73,5 

Doma se ne počutim dobro. 18,3 14,4 67,3 

Občutek imam, da me starši kar naprej nadzorujejo. 13,5 41,8 44,6 

Starši me zelo spodbujajo k učenju. 64,5 30,5 5,0 

Vir: Ule (2008, str. 80) 
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Iz tabele lahko potrdim, da se načeloma otroci kar dobro razumejo s svojimi starši (glej zabelo 

4.1.). Res pa je, da so določena odstopanja, na primer, da se starši sploh ne zanimajo oziroma 

otrok ne sprašujejo, kako je v šoli, ni jim prav veliko pomembno končno spričevalo, kar 

polovica otrok je mnenja, da srednje velja, da jim starši pomagajo pri domačih nalogah, in 

nekaj manj, da jih spodbujajo k učenju. Zmotil me je tudi podatek, da se koraj 20 % vprašanih 

doma ne počuti dobro, iz česar lahko sklepam, da se doma dogajajo razne težave. Načeloma 

so odnosi doma dobri, starši se posvetijo otrokom, jih spodbujajo, vendar pa so kot povsod 

tudi v družinah odstopanja, kar lahko razberemo iz zgornje tabele. 

Zgornja razpredelnica prikazuje rezultate ankete, ki je bila opravljena na vzorcu 1800 

osnovnošolk in osnovnošolcev v Sloveniji. V nalogo sem jo vključila, ker želim poudariti, 

kako pomemben je odnos med starši in otroki, da se nasilje ne in kakšno je mišljenje 

slovenskih osnovnošolcev glede odnosa s svojimi starši. (Rener 2000 v Ule 2008, str. 80) 

pravi, da »raziskave družinskih vzorcev in razmerij kažejo značilne premike v vzgojnih 

vzorcih, ki so se zgodili povsod v sodobnih družbah in bi jih lahko označili kot premik od 

modela vzgojne in etične družine k modelu čustvene in podporne družine. Tradicionalna 

rigidna postavitev generacijskih in spolnih vlog s heteronomnimi pravili od zgoraj postaja 

neučinkovita.«  

Poznamo še dodatne dejavnike, ki vplivajo na otroke zaradi nasilja v družini. Odvisno je, 

kakšna je narava nasilja, storjenega nad otrokom. Tisti otroci, ki so doživljali ponavljajoče se 

in močno nasilje, kljubujejo večji stiski kot otroci, ki živijo v normalnih družinskih odnosih. 

Glede na starost otrok je znano, da mlajši otroci precej bolj čustveno občutijo nasilje kot pa 

starejši otroci, saj se le-ti zaradi večje starosti znajo drugače spopasti z nasiljem, drugače 

odreagirajo, ker že razumejo pomen le-tega. Ta čustva so opazna predvsem takoj po storjenem 

nasilju, saj dlje časa, kot je od nasilja preteklo, manj čustvene prizadetosti kažejo otroci. Da je 

bilo storjeno nasilje nad otrokom, je težje zaznati pri dekletih, saj se le-ta po navadi zaprejo 

vase, doživljajo depresijo, medtem ko fantje v večini primerov kažejo predvsem zunanje 

znake, kot so agresija, nasilje in podobno. Vendar pa otroci, ki so bili le priča nasilja v družini 

in niso bili samo žrtev nasilja, to doživljajo drugače in so po navadi čustveno prizadeti ter ne 

kažejo zunanje agresije oziroma nasilja nad drugimi. (Domestic violence and the child welfare 

system, 2009) 

Tudi vrste nasilja se med seboj razlikujejo, predvsem ko gre za dvojni učinek nasilja, saj se le-

ta drugače vpliva na otroka. Z dvojnim učinkom nasilja mislim na to, da so otroci 

izpostavljeni dvojnemu nasilju, kar pomeni, da doživljajo nasilje, ki se dogaja med starši ter 

nasilje, ki se dogaja nad otrokom samim. Otroci, ki doživljajo takšno obliko nasilja, so 
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izpostavljeni še težjim posledicam depresije in celo posttravmatskim posledicam, vse skupaj 

pa je bistveno efektivnejše kot pri otroku, ki je doživel le eno izmed teh oblik nasilja. Ta 

dvojna izpostavljenost predvsem pušča posledice, če otroci takšno nasilje doživljajo še 

majhni. Vplivi le-tega se kažejo predvsem v nagnjenosti do samomora, motnjah hranjenja, 

poseganju po drogah, nevključevanju med vrstnike in s podobnimi socialnimi ter psihološkimi 

problemi, kateri so lahko škodljivi tudi za slabo zdravstveno stanje v odraščanju ter kasnejšem 

življenju. (Domestic violence and the child welfare system,  2009) 

4.1. Razumevanje nasilja in zlorab v družini 

Zlorabe v družini se po navadi dogajajo, ker želi eden izmed staršev prevzeti popoln nadzor 

nad drugimi družinskimi člani.  

Velikokrat je posledica nasilja v družini tudi ločitev staršev. Žena lahko zahteva ločitev od 

moža ali obratno. Tu nastane težava, kako otroku razložiti prave vzroke za ločitev. To lahko 

privede še do nadaljnjih težav, saj se otroci ponavadi odzovejo na to s prepirom, v smislu, saj 

se ne bosta res ločila. V takšnih primerih je odvisna tudi starost otroka, kako se bo na ločitev 

odzval. Mlajši otroci ne razumejo, da je prav nasilje, ki je bilo storjeno v družini, razlog, da se 

bosta starša ločila in tako na nek način razdrla družino. Mogoče nasilja niso opazili, ker je 

bilo prikrito in preprosto ne razumejo. Zato je potrebno, da otroku na čim bolj jasen in 

preprost način starši povedo, zakaj se ločujejo, ter mu tudi povedo resničen razlog in si ne 

izmišljujejo nekih prikritih razlogov. Poleg tega morata biti obe strani, tako oče kot mati, 

odprti, da otroka tudi poslušata ter mu povesta, da ločitev ni njegova krivda, saj se v veliko 

primerih prav otroci počutijo odgovorne za ločitev staršev. Pomembno je tudi, da se starši z 

otrokom pogovorijo v času, ko so mirni in ne razburjeni, saj se s tem izognejo še dodatnim 

prepirom in mogoče celo ponovnemu nasilju. Da se to ne bi zgodilo, otroku razložijo, da je 

ločitev dokončna, starša mu morata pokazati, da ga imata oba rada, ter na nek način mu 

povedati oziroma določiti, pri katerem od staršev bo živel ter kako bodo usklajeni obiski 

drugega starša in kakšne bodo njegove naloge. Predvsem mlajši otroci to težje razumejo, zato 

jim morajo starši prisluhniti, saj se znajdejo v stiski. Ne razumejo vzrokov, zakaj družina ne 

bo več skupaj. (Greenwall Lewis in Lippman, 2008) 

Primer ločitve in odziva otrok sem v nalogo vključila, ker želim pokazati, da se v družinah 

dogaja tudi prikrito nasilje med starši, zaradi katerega so velikokrat prav otroci vzrok, saj gre 

za neko navzkrižje interesov med staršema in na ta način nasilje pripelje do ločitve, kar pa 

povzroči težak psihični pritisk na otroka. 
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Po drugi strani pa je tudi težko razumeti, zakaj na primer v primerih nasilja v družini žena 

kljub nasilju ostane z možem. Velikokrat se postavlja vprašanje, zakaj je ostala z njim, če se v 

družini dogaja nasilje, zakaj se ni ločila od njega. En razlog tega je, da so že kot otrok bile 

priča nasilju v družini in jim je to že na nek način prirojeno in ostanejo. Mnoge od njih se že 

na začetku sprašujejo, zakaj mi to počne, kdaj bo tega dovolj, kako bom prestala vse skupaj, 

vendar pa se za ločitev od moža oziroma partnerja, s katerim sta si ustvarila družino, ne 

odločijo. Poleg tega se bojijo, da bi izgubile otroka, da bi ga obdržal mož, partner in si vedno 

znova dopovedujejo, da se nasilje ne bo več ponovilo, saj sprejmejo opravičilo moža ter 

obljubo, da se res ne bo več ponovilo, pa čeprav se. Velikokrat je razlog v tem, da se ne ločijo 

od moža, prav njihova ljubezen do njega. Velik vpliv ima tudi družina moža ali žene, se pravi 

starši, saj prigovarjajo, da je to sramotno, da se ne spodobi, da se žena loči od moža ali zapusti 

partnerja, saj bodo ljudje govorili o tem. Velik problem pa predstavlja tudi občutek krivde. 

Ženska sama sebe krivi, da je sama kriva za določena dejanja moža, da je udaril njo ali otroka, 

da je ona storila nekaj slabega, da je do tega prišlo, čuti se krivo, da je ona sama vpletla otroka 

v to, da je bil tudi sam žrtev nasilja in podobno ter tako misli, da je nasilje del zakona. 

(Paymar, 2000) 

Takšne razloge je težko razumeti, vendar nasilje privede do le-tega.  

4.2. Posledice nasilja nad otroki v družini 

 Tabela 4-2: Stanja, ki so verjetno povezana z zlorabo v otroštvu 

STANJE, MOTNJA FREKVENCA IN MOŽNI VZROKI 

PONAVLJANJA 

Psihiatrične motnje, bolezni (zdravljenje) 50–60 % je bilo žrtev zlorabe v otroštvu. 

Druge psihiatrične motnje 40–70 % je bilo žrtev zlorabe v otroštvu. 

Disociativne osebnostne motnje (''multipla 

osebnost'') 

Skoraj vsi so bili žrtve hude zlorabe v 

otroštvu. 

Motnje hranjenja Večja verjetnost zlorabe v otroštvu, kot velja 

za splošno populacijo. 

Odvisnost od substanc (alkoholizem, droge 

…) 

Večja verjetnost zlorabe v otroštvu, kot velja 

za splošno populacijo. 

Depresija, poskusi samomora Zelo pogosto žrtve zlorabe v otroštvu. 

Somatske motnje Zelo pogosto žrtve zlorabe v otroštvu. 



29 
 

Mejna osebnostna struktura Večina je bila žrtev hude zlorabe v otroštvu. 

Psihoza 44 % jih poroča o spolni zlorabi v otroštvu. 

Posttravmatski stresni sindrom Huda zloraba v otroštvu v skoraj 100 % 

primerov. 

Spolne disfunkcije Pogosta spolna zloraba v otroštvu. 

Samodestruktivno vedenje Večja verjetnost zlorabe, kot velja za splošno 

populacijo. 

Nasilno vedenje Večja verjetnost zlorabe, kot velja za splošno 

populacijo. 

Prostitucija  Okoli 80 % je bilo žrtev spolne zlorabe v 

otroštvu. 

Pedofilija  Okoli 65 % je bilo žrtev spolne zlorabe v 

otroštvu; skoraj vsi so bili izpostavljeni 

različnim travmam. 

Vir: Bezenšek Lalič (2009, str. 31) 

Vsako nasilje pusti človeku pečat, ne glede na to, ali je to nasilje nad otrokom ali nad 

odraslimi osebami. Mnogokrat za nasilje niti ne vemo, saj se po navadi le-to dogaja za 

zaprtimi vrati in ga ne opazimo. Predvsem opazimo, da je bilo nasilje nad otrokom storjeno 

takrat, ko so opazne spremembe v vedenju, psihozi in druge vrste stanj ter motenj, ki sem jih 

predstavila v zgornji razpredelnici. Nasilje je lahko vidno, predvsem kadar gre za fizično 

nasilje, v večini primerov pa ga ne opazimo, saj gre lahko za psihično, spolno nasilje.  

(Bezenšek Lalič, 2009) poudarja, da otroci prikrivajo, da je bilo nad njimi storjeno nasilje, 

bodisi ker se bojijo drugemu odraslemu povedati bodisi ker jim je bilo rečeno, da tega ne 

smejo povedati. Vsak otrok si želi, da bi se nasilje čim prej končalo, zato mnogi sami izzovejo 

nasilje, samo da bi bilo le-tega čim prej konec. Dokazano pa je tudi, da otroci, ki so bili 

zlorabljeni, želijo določeno stvar doseči z agresijo, torej so nasilni nad drugimi, 

tekmovalnostjo in predvsem z jezo. Poleg tega so dečki bolj nagnjeni k omenjenim dejanjem 

kot deklice, saj le-te želijo svojo moč izkoristiti s pomočjo dečkov. Značilno je, da so otroci, 

ki so bili zlorabljeni, manj zaskrbljeni ter se slabše odzivajo do svojih prijateljev, kažejo 

negativna čustva ter so po navadi celo manj družabni in se ne aktivno vključujejo v 

prijateljske odnose oziroma so le-ti zelo prazni. Nasilje pa lahko na otroku pusti še hujše 

posledice, kot so na primer za fizično nasilje značilne modrice, zlomi in podobno, je po drugi 

strani še hujša oblika ta, da so otroci delno zaostali, težje dojemajo in zaznavajo ljudi in 
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okolico, imajo poslabšane motorične sposobnosti, v večini primerov pa se pojavljajo 

vedenjske motnje.  

Otrok ne razkrije, da je bil zlorabljen s strani enega od staršev, ker do njega čuti neko 

čustveno moč oziroma ljubezen, saj je konec koncev le njegov starš. Zaradi tega otrok ne čuti, 

da je starš storil neko slabo dejanje. Posledično je v večini primerov pri otroku prisotna 

molčečnost glede teh dogodkov, saj se na nek način čuti dolžnega izpolnjevati želje enega od 

staršev. Pri tem mu starš da vedeti, da ga ima rad in to izkorišča v svoj prid. Posledice so 

vidne predvsem v zrelejših letih, ko se oseba spominja zlorabe in s tem ugotovi, da je imel/a 

izgubljeno otroštvo. To velja predvsem za spolno zlorabo otroka, saj v zrelejših letih do 

storilca čuti odpor in sovraštvo, ker mu je to storila oseba, kateri je zaupal in se pri njej čutil 

varnega. Nivo sovraštva ter odpora  je na precej visoki ravni, zato je vsaka tolažba, ki jo je 

žrtev deležna, dobrodošla, ker se ravno žrtve počutijo krive, da je do takšnih dogodkov prišlo, 

pa čeprav niso krive. (Smolej)  

5. UKREPI GLEDE ZLORABE OTROK V DRUŽINI 

5.1. Ukrepanje policije 

Preiskovanje vsakega nasilja v družini zahteva tudi od policistov ustrezno usposobljenost. S 

tem želim povedati, da splošni policisti morda ne morejo učinkovito ukrepati, ko gre za 

nasilje v družini, ampak za to potrebujejo ustrezno strokovno podkovanost. Zato v tem 

primeru tu nastopijo preiskovalci. Ko gre na primer za spolno nasilje, je pomembno, da 

preiskovalec otroku pokaže potrpežljivost, ne da mu takoj prične postavljati vprašanja, na 

katera otrok sam še nima točnega odgovora. V praksi se svetuje, da se z otrokm pogovori ena 

sama oseba, torej en policist, da se otrok ne zmede, mu policist pokaže, da ga razume, da je z 

njim, mu nameni pozornost in ga natančno posluša. Delo policista je, da iz otrokovega 

govora, izpovedi izlušči ključne trditve, ki mu jih je otrok povedal, saj otroci velikokrat veliko 

povedo, pa je bistvo nerazumljivo. Storilca je treba čim prej dati v obravnavo, varstvo nad 

otrokom pa prevzame najbližji in pristojni center za socialno delo. (Smolej) 

Z letom 2004 je v veljavo stopila novela Zakona o policiji, in sicer ukrep približevanja 

določenemu kraju oziroma osebi. S tem zakonom lahko policija ukrepa v primerih, ko gre za 

utemeljen sum kaznivega dejanja, lahko tudi prekršek v smislu kaznivega dejanja in so v tem 

primeru zaščitene žrtve nasilja, ki so v tesnejšem razmerju s storilcem. Statistični podatki 
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kažejo, da so žrtve nasilja večinoma ženske, storilci moški, pogoste žrtve pa so mladoletniki, 

v zadnjih letih pa se kaže porast nasilja znotraj družine, ko so storilci mladoletniki, kar je 

posledica vedenjskih vzorcev, ki so jih prevzeli od svojih staršev, kar priča o tem, da so 

najverjetneje sami bili žrtev oziroma priča nasilja. (Miklič, 2013) 

 Tabela 5-1: Pregled števila izrečenih ukrepov prepovedi približevanja mladoletnikom po 

ZPol v letih od 2007 do 2012 

LETO Skupno št. 

ukrepov 

Mladoletniki 

(14–18 let) 

Mlad. moški 

(14–18 let) 

Mlad. ženske 

(14–18 let) 

2007 504 1 1 0 

2008 555 2 2 0 

2009 1.122 11 11 0 

2010 1.080 10 10 0 

2011 1.033 13 10 3 

2012 894 22 22 0 

Vir: Miklič (2013, str. 8) 

Tabela 5-2: Pregled števila obravnavanih prekrškov z elementi nasilja v družini zoper 

mladoletnike po četrtem odstavku 6. člena ZJRM – 1 v letih od 2007 do 2012 

LETO Skupno št. 

prekrškov 

Mladoletniki 

(14–18 let) 

Mlad. moški 

(14–18 let) 

Mlad. ženske 

(14–18 let) 

2007 4.869 131 99 32 

2008 4.715 119 102 17 

2009 3.788 124 105 19 

2010 3.729 144 115 29 

2011 3.639 143 118 25 

2012 3.553 143 107 36 

Vir: Miklič (2013, str. 9) 

Iz zgornjih dveh tabel, ki so zapisane iz statističnih podatkov iz različnih policijskih uprav, 

lahko povzamem, da je nasilje v družini posledica naslednjih nekaj dejavnikov:  

 vse več je primerov, ko gre za ponavljajoč vzorec nasilnega vedenja (odraščanje 

ob spremljanju nasilja očeta nad mamo in/ali otrokom); 

 stopnja nasilnega vedenja se dviguje (hujše posledice); 

 nasilne epizode se pogosteje ponavljajo; 

 delež nasilnih mladoletnic je v opazovanem obdobju zanemarljiv; 
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 pogosto gre za mladoletne odvisnike od prepovedanih drog. (Miklič 2013, str. 8) 

Kot se v zadnjih letih kaže, nasilje v družini do določene mere sicer vpada, se pa pojavlja 

druga vrsta nasilja v družini, in sicer nasilje mladostnikov nad ostalimi družinskimi člani. V 

takšnih primerih so policisti pred dilemo, ali naj podajo prepoved približevanja. Za to se 

odločajo v primerih, ko gre za res hudo obliko nasilja v družini, bodisida so žrtve otroci bodisi 

drugi družinski člani, pri čemer za ožje družinske člane upoštevajo krvne sorodnike, kamor 

spadajo matere, očetje ter sorojenci, ne na primer tete, strici ipd.. (Miklič,  2013) 

6. VKLJUČENSOT CENTROV ZA SOCIALNO DELO PRI NASILJU 

NAD OTROKOM 

Centri za socialno delo naj bi načeloma nudili pomoč vsakomur, naj bo to otrok ali odrasla 

oseba, glede na njihove potrebe oziroma razloge, da so se za pomoč obrnili na center za 

socialno delo. 

»Centri za socialno delo so organizirani kot javni zavodi, ki opravljajo dejavnosti socialnega 

varstva: 1) izvrševanje javnih pooblastil, 2) storitve socialne preventive, 3) storitve prve javne 

pomoči, 4) storitve pomoči družini, 5) storitve osebne pomoči, 6) organiziranje skupnostnih 

akcij za socialno ogrožene skupine prebivalstva.«  (Bezenšek Lalič 2009, str. 25) 

Centri za socialno delo imajo pooblastila, da lahko ukrepajo v družinah in pomagajo otroku ne 

glede na to, ali starši želijo sodelovati v procesu ter se vanj aktivno vključiti. Bistvo centra za 

socialno delo je, da otroka reši pred nasiljem, veliko lažje pa je zadevo rešiti na ta način, da so 

v procesu pripravljeni sodelovati tudi preostali družinski člani, vendar to v veliko primerih ni 

izvedljivo. Vendar pa niso samo centri za socialno delo pristojni za reševanje le-teh težav. 

Pristojno je na primer tudi sodišče, zato je pomembno, da centri sodelujejo tudi z drugimi 

ustanovami in pomagajo na miren način družini ponuditi najboljšo možno rešitev situacije. 

Skozi prakso se je pokazalo, da je najbolje, da o nadaljnjih ukrepih odloča sodišče, saj je le-to 

ustrezno oziroma pooblaščeno za dajanje ukrepov, center za socialno delo pa po obravnavi 

družini nudi socialno podporo, predvsem podporo otroku, kateri je bil žrtev nasilja v 

domačem, družinskem okolju, ki naj bi bilo sicer varno okolje.  (Bezenšek Lalič, 2009) 

»Vsako nasilje je nujno razkriti! Včasih je celo življenjskega pomena, da se obvesti o vsakem 

dejanju, ki ga otrok ne prenaša in ki posega v njegovo psihično in fizično integriteto ter zaradi 

katerega se otrok počuti ustrahovanega, nemočnega, osamljenega … Vsaka prijava prekine 

nasilje. Možno pa je nadaljevanje trpinčenja, a v drugi obliki – iz fizičnega trpinčenja preide 
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povzročitelj na psihično, za katerega ve, da je težje dokazljivo.« (Valentinčič v Sket1997, str. 

91) 

Centri za socialno delo vsakodnevno sprejemajo klice, anonimna pisma v smislu »pri sosedu 

je bil ponovno hrup, mislim, da tepe otroka«, »ločujeva se, pomagajte otroku« in podobno. 

Seveda je naloga socialnih centrov, da v takšnih primerih nemudoma ukrepajo in preverijo 

stanje, glede katerega so bili obveščeni. Po drugi strani pa je na primer psihično nasilje težko 

dokazati, medtem ko so znaki fizičnega nasilja vidni v obliki modric, ran in podobnega. V 

preteklosti so se porajala vprašanja, ali nasilje razkriti in ukrepati ali glede tega ne storiti nič. 

Sedaj je pa že vsak udarec, zaušnica, ki jo otrok prejme od staršev, češ da je nekaj storil 

narobe, nasilje. Prav družina, ki za otroka pomeni varnost, mu je najnevarnejša. To seveda 

velja za družine, kjer je izraženo nasilje. Nekateri otroci se zaprejo vase, so boječi, bojijo se 

stvari, preko katerih so bili žrtve nasilja, drugi otroci pa to pokažejo ravno na nasproten način, 

takoda so tudi sami agresivni in napadalni do okolice, saj počnejo stvari, ki so jih starši počeli 

nad njimi. (Valentinčič v Sket, 1997) 

(Valentinčič v Sket, 1997) opisuje, kako ukrepajo centri za socialno delo v primerih, ko gre za 

hujše oblike nasilja in trpinčenja otroka v družini. Pravi da je najboljši način, da se otroka 

začasno odvzame staršem, saj se le tako nasilje nad otrokom ustavi. Odvzem se zgodi res v 

zelo hudih primerih, ko sodišče potrdi, da je za otroka najbolje in je najbolj varen in zaščiten, 

če ni v družinskem okolju, kjer se je nasilje dogajalo. Opaženo je bilo, da se nasilje dogaja 

predvsem v družinah nižjega sloja, družinah, kjer se pojavi alkohol, ne glede na to, ali ga 

uživa samo en starš ali oba, v zadnjem času pa se pojavlja tudi nasilje zaradi drog oziroma da 

je eden ali celo oba starša odvisnika.  

Ko pride do odvzema otroka ali roditeljske pravice, ostali v družini – starši, še drugi 

otroci – pogosto niso deležni ustreznih obravnav. Obravnave pa se pogosto zaključijo 

brez uspeha, saj so v takih družinah napačni vzorci vedenja preveč zakoreninjeni in je 

še premalo njihovih lastnih želja po spremembah in boljšem življenju ter nudenju 

drugačnih pogojev življenja tistim, do katerih imajo vse dolžnosti – njihovim otrokom. 

Družina ostaja nespremenjena, nadaljuje s slabimi načini reagiranj in ko se otrok čez 

določen čas vrne vanjo, se zgodi, da se nasilje nad njim ponovi. (Valentinčič v Sket 

1997, str. 99) 

Čeprav centri za socialno delo posredujejo na različne načine, npr. poskušajo s pogovori, 

družinskimi terapijami, odvzemom otroka roditeljem, se nasilje lahko ponovi. Slabe navade se 

po navadi najtežje izkoreninijo iz vsakega človeka in tudi če na začetku kaže, da bo družina 



34 
 

po obravnavah ali odvzemu funkcionirala normalno, se v preveč primerih zgodi, da se 

ponavljajo stare navade – nasilje nad otrokom. 

Tabela 6-1: Koraki reševanja problema centrov za socialno delo 

  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Vir: Flaker (2003, str. 38) 

 

Pobuda je lahko vloga, pritožba, zahtevek, zaprosilo za mnenje, posredovanje. Naloga 

socialnega delavca ali delavke je, da kritično preuči pobudo. Zbiranje informacij 

poteka vzporedno z vzpostavljanjem stikov z različnimi udeleženci v situaciji in z 

Pobuda, prijava 

Zbiranje informacij Vzpostavljanje 

delovnega odnosa 

Vzpostavljanje stikov 

Oblikovanje 

Ocen Načrtov 

Zadnje preverjanje 

sklepa 

Izrek odločbe, 

ukrepa 

Spremljanje izvajanja ukrepa, ovrednotenje, 

revizija (nadaljevanje, opustitev) 
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vzpostavljanjem delovnega odnosa. Za to fazo veljajo metode eksploracije, ustvarjanja 

odnosov in vzpostavljanja stikov. Faza se konča, ko imamo dovolj informacij, se pravi, 

ko nam na novo pridobljene informacije ne povedo nič novega (načelo nasičenosti, 

saturacije) in ko je odnos vzpostavljen in dejaven. Pokazatelja slednjega sta zaupanje 

in razumevanje. V tako dozoreli situaciji je mogoče oblikovati smiselne načrte. Ocena 

in načrt se izdelujeta skupaj z uporabnikom. Po navadi so vključeni tudi ostali 

udeleženci. Ko gre za pomembne odločitve, se zaradi varovanja pravic uporabnikov in 

strokovne korektnosti testirata v timu in dokončno na konferenci strokovne komisije 

(kadar je to v postopku predvideno).  (Flaker 2003, str. 39) 

6.1. Vloga socialnih delavcev 

Socialni delavci in delavke imajo vsekakor več kot samo eno izključno vlogo pri opravljanju 

svojega dela. Ena izmed vlog, ki jih opravljajo, je vloga zagovornika, kar pomeni zaščito 

svojega uporabnika in spoštovanje in uveljavljanje njegovih pravic. Ta vloga delavcu 

narekuje, da je uporabnikov zaveznik, vendar je uporabnik seznanjen z vsem, kar ima delavec 

v načrtu storiti in se mora s tem strinjati. Po drugi strani je tu skrbniška vloga socialnih 

delavcev, kar pomeni, da za nekoga delujejo ter poizkušajo uresničiti uporabnikove interese, 

morda tudi proti volji uporabnikov, če je delavec mnenja, da bo to za uporabnika storitve 

najboljša rešitev. Vendar pa se socialni delavci in delavke lahko znajdejo v kočljivem 

položaju, ko morajo ravnati po svoji strokovni presoji in se tako odločijo za rešitev proti volji 

uporabnika. Takšne zagate se pojavljajo predvsem v primerih, ko so socialni delavci v 

izvedniški vlogi in morajo ravnati po strokovni presoji, ne pa po mnenju uporabnika storitve. 

Tu pa se pojavi ponovno skrbniška vloga socialnih delavcev, saj so primeri, ko morajo 

delovati proti avtonomnosti postopka. Cilj povezanosti med uporabnikom in socialnim 

delavcem je v tem, da se povežeta skrbniška in zagovorniška vloga socialnih delavcev, saj je 

cilj le-teh, da za svoje uporabnike najdejo najboljšo rešitev, da bodo uporabniki problem rešili, 

pa čeprav kdaj tudi v nasprotju s postavljenimi pravili. Da bi se temu izognili, pride do delitve 

vlog, se pravi, da se v reševanje problema vključi več socialnih delavcev, in sicer tako, da je 

eden zagovornik otroka, drugi staršev in tako ne prihaja do navzkrižnih poti in je problem 

rešen tako, da je za vsakega izmed uporabnikov najbolje in ne prihaja do protislovij. (Flaker, 

2003) 
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6.2. Storitev prve socialne pomoči in osebne pomoči 

Storitev prve socialne pomoči ter osebne pomoči na centrih za socialno delo obravnavajo in 

vodijo za to strokovno usposobljeni strokovni delavci in delavke.  

Do storitve prve socialne pomoči je upravičen vsakdo, ki se znajde v stiski in težavah 

in se za storitev odloči prostovoljno. Socialna delavka osebo seznani z možnimi 

storitvami, dajatvami in obveznostmi. Predstavi mrežo služb in osebo napoti v 

najustreznejšo. Storitev ni usmerjena v konkretno reševanje težav, temveč v 

informiranje in napotitev po ustrezno pomoč k strokovnjakom, ki so specializirani za 

področje težav, na katerem ima oseba stisko. (Oreški in drugi 2013, str. 25)  

Razlika med storitvijo prve socialne pomoči ter osebne pomoči je v tem, da »na centrih za 

socialno delo izvajajo tudi osebno pomoč, ki vključuje svetovanje, urejanje in vodenje.« 

(Oreški in drugi 2013, str. 25). Pri osebni pomoči je obravnava osebe po navadi daljša, saj gre 

za nek določen in strukturiran sistem obravnave, bodisi je to družinska obravnava, obravnava 

posameznika ali parov. Strokovna delavka oziroma delavec pri tem presodi, ali je osebo 

potrebno napotiti naprej k specializiranim strokovnjakom iz določenega področja ali tega ni 

potrebno. (Oreški in drugi, 2013)  

6.3. Oblike pomoči žrtvam nasilja v družini 

Tudi za pomoč otrokom, ki so žrtve nasilja v družini, obstajajo različne ustanove, centri, 

telefoni, da otroci lahko izrazijo svoja čustva oziroma zaupajo nekomu, ki ga ne poznajo. 

Tako (Romih v Antič Gaber, 2009) daje velik pomen telefonskim linijam, kamor otroci lahko 

pokličejo, saj pogovor poteka, brez da bi se otrok in svetovalec videla ali poznala. Takšna 

vrsta komunikacije je po navadi otrokom lažja, ker govorijo z nekom, ki ga ne poznajo in 

lažje izražajo čustva, stisko ter tako poiščejo pomoč.  

6.4. Programi za storilce 

Pomembni so tudi programi za storilce nasilja, saj nekako predstavljajo pomemben vidik 

glede preprečevanja nasilja nad otroki. Dokazano je, da se največkrat dogajajo spolne zlorabe 

otroka, katere se namreč ponavljajo. Zato je Evropska unija na strokovnem srečanju leta 1999 

dala prednost tem programom, saj bo le tako moč ustrezno izoblikovati ustrezne ukrepe za 

storilce dejanj. Vendar pa morajo storilci sami odgovarjati za svoja dejanja, zato je v teh 

programih prisotno sodelovanje policije ter kazenskopravnega sistema in socialne ustanove, 
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pri čemer naj bi programi trajali najmanj mesec dni in z enim srečanjem na teden. Vključitev 

v te programe večinoma zahteva sodišče, tožilci in socialnovarstveni zavodi, ki vključitev 

storilca zahtevajo in ni to njegova lastna izbira, temveč nuja. (Romih v Antič Gaber, 2009) 

6.5. Timsko delo in multiprofesionalno sodelovanje kot metoda obravnave otrok 

»Organizacija dela pri obravnavi primerov nasilja in zanemarjanja otrok je predvidela: 1) 

strokovni tim za preprečevanje nasilja (imenovan tudi tim za zaščito otrok pred zlorabo in 

zanemarjanjem), sestavljen iz strokovnjakinj in strokovnjakov, ki delajo na področju zaščite 

otrok in družine, in 2) dve obliki medinstitucionalnih kriznih timov, osnovnega in razširjenega 

(pogosto uporabljen termin je tudi multiprofesionalni tim.«  (Bezenšek Lalič 2009, str. 47) 

Za učinkovito ter kakovostno delo so strokovnjaki s področja policije, zdravja, prava ter 

socialnega varstva v Sloveniji pričeli sodelovati na skupnem področju, in sicer pri pripravi 

smernic, imenovanih Strokovne podlage in smernice za obravnavo ogroženih otrok. Čeprav so 

pri nekaterih organizacijah naletele na kritičen pogled, imajo za socialne delavke in delavce 

velik pomen, saj jim nekako predstavljajo in pomagajo, v kakšni smeri naj delajo in kako naj 

se vključujejo v obravnavo otrok. Bistvo Smernic je, da se odločitve sprejemajo timsko in ne 

individualno, v primerih, kjer center za socialno delo nima ustanovljenega tega tima, se 

odločitve sprejemajo na strokovnih kolegijih. Vsi centri za socialno delo namreč nimajo te 

možnosti, da bi ustanovili takšen tim, bodisi zaradi majhnosti centra bodisi zaradi 

manjkajočega strokovnega kadra, ki bi lahko uspešno deloval v takšnem timu. (Bezenšek 

Lalič, 2009) 

Kakšen je pravzaprav pomen Smernic ter kako delujejo, natančneje pove (Bezenšek 

Lalič 2009, str. 48): V Smernicah je posebno poudarjen pristop k delu z ogroženimi 

otroki, ki ne izpostavlja nobene strokovnjakinje oziroma strokovnjaka, stroke, 

ustanove, institucije ali nevladne organizacije kot edinega pristojnega izoliranega od 

drugih ali sposobnejšega zagotoviti pravilno obravnavo in ustrezno zaščito 

ogroženega otroka. Potreba po vzpostavljanju medinstitucionalnih timov je prispevala 

k temu, da so se ti začeli ustanavljati v centrih za socialno delo, ki imajo v timu vlogo 

koordinatorja. Takšen tim je skupnost predstavnikov različnih sistemov: socialnega 

varstva, zdravstva, policije, izobraževanja, pravosodja in manj pogosto nevladnih 

organizacij. Center za socialno delo ima ves čas vlogo središčne ustanove, ki vodi, 

usklajuje in spremlja ves potek obravnave in o tem vodi ustrezno dokumentacijo.  
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Tako kot pri vsakem timu imajo tudi smernice svojega vodjo oziroma nosilca ali nosilko, le-

tem pa strokovni tim ves čas stoji ob strani, daje nasvete, navodila ter opravlja svoje naloge. 

Takšne time imenujemo multiprofesionalni timi, ker jih delimo na osnovne ter razširjene. 

Osnovni tim deluje na lokalni ravni. Ta tim sestavljajo ustrezno izobražena socialna delavka 

oziroma specializirani socialni delavci, predstavnik oziroma predstavnica kriminalistov ter 

pediater ali pediatrinja. Tim določi direktor oziroma direktorica centra za socialno delo. Tim 

mora biti dovolj strokovno podkovan, da je zmožen oziroma sposoben reševati in obravnavati 

nasilje nad otrokom ter se uspešno povezati tudi z drugimi za nasilje pristojnimi ustanovami, 

ki so bile omenjene. Posamezne primere pa rešujejo razširjeni medinstitucionalni timi. 

Razširjeni jih imenujemo, ker v njih sodelujejo tudi predstavniki šol, vrtcev, specializiranih 

ustanov in na ta način rešujejo problematiko nasilja nad otrokom. Razširjeni timi nudijo 

pomoč tako socialnim centrom kot tudi družinam posebej. (Bezenšek Lalič, 2009) 

Multiprofesionalni timi imajo tako kot vsaka stvar svoje dobre ter slabe lastnosti. Dobro pri 

vsem tem je predvsem to, da so vanj vključene različne ustanove in posledično s tem tudi 

večje število strokovnjakov, ki so izobraženi vsak na svojem področju in so usposobljeni za 

nudenje pomoči otroku, kateri je bil izpostavljen nasilju. Pomoč mu je tako lahko ponujena 

tudi v šoli, v specializiranih ustanovah ipd. in ne samo s strani centra za socialno delo. Vendar 

pa se mnogi s takšnimi timi ne strinjajo v celoti.  

Medtem ko so stalni krizni medinstitucionalni timi strateški in imajo svetovalno vlogo, 

je vprašljivo delovanje razširjenih ali tako imenovanih operativnih timov, ker so 

njihovi člani in članice strokovnjakinje in strokovnjaki različnih institucij, ki vodijo 

konkretne postopke in operativne naloge v primeru obravnave primerov in nastopajo 

kot priče v sodnem postopku. Delovanje teh timov je lahko sporno zaradi fluktuacije 

informacij, ki lahko vplivajo na ocenjevanje dejstev in posledično na konkretno 

izvajanje dokazov v preiskovalnem postopku. V takšnih primerih govorimo o vplivanju 

na priče.  (Bezenšek Lalič 2009, str. 50) 

(Bašič v Bezenšek Lalič, 2009) omenja nezadovoljstvo nad  multiprofesionalnimi timi 

predvsem zaradi dejstva, da centri za socialno delo neenakopravno izbirajo med drugimi 

ustanovami ter nevladnimi organizacijami, kdo bo v procesu pomoči otroku sodeloval, 

oziroma da sami izbirajo, kdo bo v pomoč vključen in kdo ne. Pri tem lahko pride do 

neenakopravne razporeditve pomoči ter zaščite otroka oziroma so zaradi tega odločitve 

določene že vnaprej. Pri tem ima center za socialno delo glavno besedo in tako lahko sprejme 

ali preprosto zavrne predloge, ki so prišli s strani različnih predlagateljev, pa so prav tako 

pomembni, a žal na končni razplet nimajo nobenega učinka. Mnogokrat tudi pozabljajo na 
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pomembnost lokalne skupnosti, da so v takšen tim vključeni tudi predstavniki lokalnih 

skupnosti in imajo pri tem besedo in delujejo v največjo možno korist otroku, ki je bil žrtev 

nasilja.  

 Ključna merila za sestavljanje tima  

Sklicujejo se redni in izredni družinski timi, pri čemer se redni družinski tim sestane na vsakih 

14 dni oziroma po potrebi glede na nujnost obravnave primera, izredni družinski tim pa 

obravnava kompleksnejše zadeve v zvezi z obravnavo nasilja nad otroki do 14 let, rejništvom, 

posvojitvami, skrbništvi ter problematiko družinske krize in podobnim in sicer se sestane 

takrat, ko nosilec primera presodi, da je potrebna timska obravnava primera, da se pridobi 

podatke o dosedanjih obravnavah družine ter določitvah nadaljnjih smernic dela in nalog. 

Redni družinski tim sestavljajo člani tima in družina, izrednega pa nosilec primera ter po 

potrebi pravnik, psiholog in koordinator za obravnavo nasilja ter strokovni delavci, ki so 

družino že obravnavali. Pri izrednem in rednem družinskem timu so cilji enaki, in sicer da 

primer predstavijo, ga analizirajo in načrtujejo nadaljnje korake ter si člani razdelijo 

posamezne naloge. V izrednem timu imajo nosilci primera nalogo predstaviti tim, podati 

strokovna stališča ter opraviti naloge glede na delovno področje posameznega člana in 

specifičnosti primera, v izrednem timu pa nosilec primera predstavi primer, podajo se različna 

strokovna dela in opravijo naloge glede na delovno področje, kakšno nalogo ima vsak 

posameznik pa sem opredelila v opombah.  (Interni vir CSD Nova Gorica,  2014) 

Razlaga: 

1. psiholog 

 po potrebi z nosilcem primera opravi obisk na domu 

 pogovor z otrokom in izdelava poročila 

 pomoč pri izdelavi ocene ogroženosti in predstavitev staršem 

2. pravnik 

 pomoč pri pripravi pravnih aktov, dopisov ipd. 

 vodenje ustne obravnave 

 sodelovanje v času vodenja zadeve z namenom razjasnitve pravnih dilem 

 po potrebi sodelovanje na MDT (multidisciplinarni tim) 

3. koordinator 

 naloge strokovne podpore strokovnim delavcem, nosilcem obravnave na CSD 
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a) Strokovni delavec - nosilec primera vzpostavi stik z regijsko koordinatorko v 

smislu konzultacije in predstavitve trenutnega problema, ki zahteva vključitev 

regijske koordinatorke. 

b) Strokovni delavec na podlagi predhodne obravnave ter na podlagi zbranih 

podatkov v konkretni fazi obravnave opravi strokovno oceno in izpostavi strokovni 

problem, ki predstavlja oviro za nadaljnje delo in zato predlaga vključitev regijske 

koordinatorke. 

c) Koordinatorka za obravnavo nasilja v družini se vključuje v vse strokovne naloge, 

povezane z nasiljem v družini, ki jih izvajajo centri za socialno delo, tako v delo z 

žrtvijo, povzročiteljem nasilja, kot tudi v delo s celotno družino, v kateri je prisotno 

nasilje. Je vezni člen med obravnavami in strokovne obravnave usmerja znotraj 

centrov ter koordinira sodelovanje z zunanjimi institucijami v mreži pomoči 

uporabnikom na področju obravnave nasilja v družini. 

d) Koordinatorka sodeluje na MDT, lahko prevzame konkretne naloge, zlasti se 

povezuje s policijo. V nujnih primerih lahko koordinatorka sodeluje z nosilcem 

primera v smislu dela v strokovnem paru. 

e) Strokovni delavci centrov lahko kadarkoli pokličejo koordinatorko za sodelovanje 

na določenem primeru ali posvetovalno ali z neposredno vključitvijo v različne 

faze obravnave. 

f) Koordinatorka za obravnavo nasilja seznanja strokovne delavce z novostmi na 

področju nasilja v družini (zakonodaja, nove službe, vsebine programov …). 

g) Koordinatorka za nasilje vodi regijsko intervencijsko skupino strokovnih delavcev 

CSD (aktiv strokovnih delavcev), ki se srečuje na vsaka dva meseca. Namen je 

obravnavanje organizacijskih, torej sistemskih vprašanj, in konkretnih vsebinskih 

vprašanj na področju obravnave nasilja in delo na konkretnih primerih iz prakse. 

Aktiv ima tudi funkcijo povezave med koordinatorko in CSD. 

4. Strokovna komisija 

 Dve redni strokovni komisiji, ki sta zastopani z različnimi profili (stalni člani, 

koordinator za obravnavo nasilja v družini, koordinator za obravnavo v skupnosti, 

psiholog, socialni delavec).  (Interni vir Centra za socialno delo Nova Gorica, 

2014) 

Predlog nalog psihologa v timih 

Timi za ugotavljanje ogroženosti (ZPND) in zaščito: 

 usmerjeni anamnestični intervju s starši 
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 psihodiagnostika z otrokom 

 po potrebi obisk na domu 

 ocena odnosov v družini in otrokove ogroženosti 

 izdelava psihološko-strokovnega mnenja v zadevi 

 sodelovanje pri izdelavi ocene ogroženosti 

 sodelovanje na posvetovalnih timih 

 po potrebi sodelovanje v razgovorih s starši 

Timsko delo na področju rejništva: 

 izdelava strokovnega mnenja o primernosti kandidatov za izvajanje rejniške 

dejavnosti 

 izdelava strokovnega mnenja o primernosti rejniške družine za posameznega 

rejenca 

 stalno sodelovanje v timu pri namestitvi rejenca v rejniško družino 

 psihološko diagnostično in suportivno delo z rejencem ob namestitvi v rejniško 

družino 

 po potrebi, na pobudo strokovnega delavca, ki vodi rejništvo, spremljava rejenca 

 psihološko diagnostično in suportivno delo z rejencem ob spremembah (namestitve 

…) 

 Sodelovanje pri izobraževanju rejnikov (predavanja, skupinsko delo …) 

Timsko delo na področju posvojitev: 

 idelava strokovnega mnenja o primernosti kandidatov za posvojitve 

 izdelava strokovnega mnenja o primernosti posvojiteljske družine za posameznega 

otroka 

 po potrebi sodelovanje v timu pri namestitvi otroka v posvojiteljsko družino 

 sodelovanje pri izobraževanju kandidatov za posvojitelje in posvojiteljev 

(predavanja, skupinsko delo …) 

Sodelovanje s strokovnim delavcem, ki vodi JP v težjih primerih urejanja zaupanja in 

stikov: 

 usmerjeni anamnestični intervju s starši 

 psihodiagnostika z otrokom 

 po potrebi obisk na domu 

 ocena odnosov v družini 

 izdelava psihološko-strokovnega mnenja v zadevi 
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Razlaga: obseg izvajanja nalog psihologa v timskem delu je odvisen od prilagajanja 

obsega ostalega dela, ki naj ga opravlja strokovni delavec za eno ali več področij, ki 

je po izobrazbi psiholog.  (Interni vir CSD Nova Gorica, 2014) 

Interni vir Centra za socialno delo v Novi Gorici je bil izdelan konec leta 2013. Po teh 

postopkih naj bi bili obravnavani primeri, ki se tičejo nasilja v družini ter oddaje otroka ali v 

skrbništvo, rejništvo ali posvojitev. Gre za nek okvir, po katerem naj bi se strokovni delavci, 

koordinatorji, psihologi ravnali. 

6.6. Pomoč družini za dom 

Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov 

med družinskimi člani, strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke in 

usposabljanje družine za opravljanje njene vsakdanje vloge. Upravičenci do storitve 

so posamezniki in družine v primerih, ko socialne stiske in težave izhajajo iz 

neurejenih odnosov v družini in so rešljive le s spremembami v družini kot celoti, 

kadar družina išče strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke, vendar vzorci 

vedenja in znanja družine ne zadoščajo za odpravljanje težav, ter v primerih, ko 

socialne stiske dveh ali več družinskih članov za zagotovitev normalnih pogojev za 

obstanek in razvoj družine zahtevajo trajnejšo podporo in vodenje. Pogoj za uporabo 

storitve sta ocena, da so družinski člani motivirani za uresničevanje potrebnih 

sprememb v svojih socialnih vlogah, ter sprejem dogovora o sodelovanju. Izvajalci 

pomoči družini za dom so centri za socialno delo.  (Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti)  

Pomoč družini se začne, ko eden od družinskih članov zaprosi za pomoč. Člani družine 

poiščejo pomoč, potem ko vidijo, da ne bodo zmogli sami rešiti družinske stiske. Pogovor 

poteka v štirih fazah. Prva je socialnokontaktna faza, ki pomeni prvi stik z družino in kjer jih 

svetovalec seznani, kako bo pogovor potekal ter jim da vedeti, da gre za tajnost podatkov in 

da pogovor ostane med družino in svetovalcem. Drugo fazo predstavlja problemska faza, kjer 

se opredeli problem in vsak član družine pove, kaj ga moti in kaj je bil povod k temu, da so se 

odločili za svetovalca. Pri tem svetovalec spodbuja člane, da povedo svojo zgodbo, 

nestrinjanja in ob koncu pogovora naredi celovito sliko na podlagi slišanega. Tretja faza je 

interakcijska faza, kjer pride do razkritja družinskih odnosov. Svetovalec posluša mnenja 

vsakega izmed družinskih članov, opazuje neverbalno komunikacijo in na ta način vidi tudi 

čustveno reakcijo na dogajanje. Čim mirnejše je vzdušje, tem bolje je razvita razumska ravan 
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dogajanja in lažji je pogovor. V tej fazi je bistveno dogajanje med člani, svetovalec poseže v 

pogovor, ko želi opisati situacijo problema. Svetovalec skuša z metaforami voditi pogovor, da 

lahko člani družine dopolnjujejo svojo situacijo in podajajo primere. (Korva Kuzmanič, 2001) 

 Za uspešno vodenje interakcijske faze  je za svetovalca pomembno, da: 

 poskrbi za pogovor med člani sistema ter da se ti med seboj poslušajo in slišijo; 

 prekine pogovor, kadar česa ne razume, in če je treba, predlaga pomožne 

komunikacijske tehnike (npr. govorjenje v prvi osebi ednine); 

 pazljivo spremlja;  

 si zapomni vsebino in posebnosti v poteku medsebojnega sporazumevanja; 

 omogoči dogajanje, ki lahko pojasni čustveno doživljanje z nazornimi predstavami 

posameznih položajev (igra vlog, risanje ipd.); 

 preusmerja pozornost k izražanju želja po spremembi, kadar zazna, da člani 

družine po analognih načinih komunikacije vdano sprejemajo danost. (Korva 

Kuzmanič, 2001) 

7. OD PRIJAVE DO ZAKLJUČKA PRIMERA 

7.1. Nasilje – ogroženost  

Nasilje so oblike neustreznega ravnanja. 

Nasilje je nujen, a ne zadosten pogoj za ogroženost. 

Ogroženost je posledica 

nezadovoljenih otrokovih potreb in 

koristi zaradi neustreznega, družbeno 

nesprejemljivega ravnanja staršev. 

 Nasilje po ZPND: 

 (1) Nasilje v družini je vsaka uporaba 

fizičnega, spolnega, psihičnega ali 

ekonomskega nasilja družinskega člana proti 

drugemu družinskemu članu oziroma 

zanemarjanje družinskega člana. 

 (2) Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične 

sile, ki pri družinskem članu povzroči 

bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, 

 Ko starši z neposredno skrbjo, 

s svojim delom in dejavnostjo 

ne zagotavljajo uspešen 

telesni in duševni razvoj 

svojih otrok. 

 Starši ne delajo v otrokovo 

korist, ker ne zadovoljujejo 

njegove materialne, čustvene 

in psihosocialne potrebe. 



44 
 

ali so nastale poškodbe. 

 (3) Spolno nasilje so ravnanja s spolno 

vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, je 

vanje prisiljen ali zaradi svoje stopnje 

razvoja ne razume njihovega pomena. 

 (4) Psihično nasilje so ravnanja, s katerimi 

povzročitelj nasilja pri družinskem članu 

povzroči strah, ponižanje, občutek 

manjvrednosti, ogroženosti in druge 

duševne stiske. 

 (5) Ekonomsko nasilje je neupravičeno 

nadzorovanje ali omejevanje družinskega 

člana pri razpolaganju z dohodki oz. 

upravljanju s premoženjem, s katerim 

družinski član samostojno razpolaga 

oziroma upravlja, ali neupravičeno 

omejevanje razpolaganja oziroma 

upravljanje s skupnim premoženjem 

družinskih članov. 

 (6) Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar 

oseba opušča dolžno skrb za družinskega 

člana, ki jo potrebuje zaradi bolezni, 

invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih 

osebnih okoliščin. 

 (7) Otrok je žrtev nasilja tudi, če je prisoten 

pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim 

članom ali živi v okolju, kjer se nasilje 

izvaja. 

 Ravnanja staršev okolje ne 

sprejema in ne odobrava, saj 

ne kaže na njihovo skrb in 

odgovornost do otroka ter ne 

kaže na upoštevanje otrokove 

osebnosti in želja. 

Vir: Interni vir CSD Slovenije (2013) 

7.2. Ocena ogroženosti otrok 

Pri oceni ogroženosti otroka je potrebno najprej poznati temperament otroka ter njegove 

značilnosti, ki vključujejo biološke, kognitivne, vedenjske ter osebnostne in čustvene 
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značilnosti. Pri bioloških značilnostih je potrebno opredeliti otrokovo fizično zdravje, telesni 

razvoj in notranjo moč, torej kolikšna je otrokova energija za preživetje. Kognitivne 

značilnosti vključujejo otrokove intelektualne sposobnosti, kot so verbalna in neverbalna 

komunikacija, kodiranje informacij, presojanje, načrtovanje, realizacije, vrednotenje ter 

otrokova učna sposobnost in sposobnost koncentracije in pozornosti, imenovane tudi ADHD. 

Pomembno je prepoznati otrokovo čustveno doživljanje, kakšna je njegova samopodoba v 

šoli, družini, socialni vključenosti, komu otrok pripisuje odgovornost za lastna ravnanja ter 

ravnanja drugih, ali se je otrok sposoben prilagajati in kakšne so njegove motivacijske 

značilnosti. Ugotoviti je potrebno impluzivnost otroka, ali se je sposoben samokontrolirati, 

obvladuje svoja čustva ter kako se sooča in spoprijema s težavami.  Temperament otroka je 

bistvenega pomena, saj je za oceno ogroženosti potrebno spredvideti ritmičnost in 

predvidljivost otroka, kako reagira ob prvem stiku z ljudmi, njegov prag občutljivosti, 

razpoloženje v danih situacijah, vztrajnost v situacijah ter njegovo odprtost do ljudi ter točke 

ranljivosti. (Interni vir CSD Slovenije, 2013) 

7.3. Ocena ogroženosti – okolje 

Ocena ogroženosti okolja je pomemben faktor pri obravnavi okolja, saj je potrebno ugotoviti 

socialno podporno mrežo otroku in družini, kar pomeni ugotoviti, katere so pomembne osebe 

v bližnjem okolju, sorodstvu, lokalne in državne vladne organizacije, kakšen je socialno 

ekonomski status družine, kakšni so otrokovi odnosi z vrstniki, kako se otrok vključuje v 

formalne ali neformalne vrstniške skupine, dejavnosti ipd.. Pomembno je, v kakšnem okolju 

otrok živi, ali je to mesto, vas, kakšno je šolsko okolje, velikost šole, število učencev, kakšne 

so možnosti za obšolske dejavnosti ter možnosti izobraževanja in zaposlitve v tem okolju.  

To so kriteriji, ki jih je potrebno upoštevati pri oceni ogroženosti s strani okolja, saj ima 

okolje velik pomen za otroka, kako se s tem okoljem ujema, kako se ujema z ljudmi v okolju 

ter z institucijami za izobraževanje ter kasnejšo zaposlitev. Če se z okoljem ne ujame, je že to 

velik pokazatelj otrokovega obnašanja ter njegovih čustvenih, psihičnih težav.  (Interni vir 

CSD Slovenije, 2013) 

7.4. Ocena ogroženosti – starši 

Pri oceni ogroženosti se opravlja tudi oceno ogroženosti s strani staršev. Kako starši skrbijo 

za nego, varstvo ter oskrbo otroka, mu nudijo zadostno prehrano, ustrezne bivalne pogoje, 

varstvo in skrbijo za otrokovo zdravje. Vsi starši nimajo dobrega čustvenega odnosa do svojih 
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otrok, ne sprejemajo jih globoko čustveno, niso jim naklonjeni in zainteresirani, jih 

odklanjajo, sovražijo. V odnosu med starši in otrokom je pomembna ustrezna komunikacija, 

starši morajo otroku ponuditi možnost igre, jih intelektualno spodbujati, pokazati ustrezne 

vzgojne stile, kaj starši od otroka pričakujejo in zahtevajo, kakšen tip vzgoje bodo izbrali in 

kako bodo postavljali meje, držali disciplino ter otroku pokazali varnost. Za pridobitev ocene 

ogroženosti so pomembne tudi značilnosti staršev in značilnosti družinskega sistema. Kako 

starši vidijo problem, so starši pripravljeni za sodelovanje v postopku ter priključitev v 

svetovanje in terapijo, v kakšnem psiho-fizičnem stanju so ter ali so se sposobni soočiti in 

razrešiti probleme. Na to vpliva tudi struktura družine, kakšne so vloge posameznikov v 

družini,  in družinskih odnosov, odnosov med staršema in kdo sprejema večino odločitev 

glede prostega časa, financ, spolnosti in podobnega, kako starša sodelujeta pri vzgoji otrok in 

kako jih sprejemata v družinsko okolje ter kakšna je komunikacija tako med starši kot med 

starši in otroki. Poseben pomen imajo vzgojni stili, se pravi, kaj starši od otroka pričakujejo, 

ga pohvalijo oziroma nagradijo, ko naredi nekaj dobrega ali prinese na primer dobro oceno iz 

šole, starš otroku poda kritiko, ko ne naredi česa prav, ali ga celo za takšno dejanje kaznuje. 

Dejstvo je pa tudi, da otroci te vzorce včasih obravnavajo do enega kot do drugega starša, kar 

je posledica navezanosti na enega od staršev, se pravi, da je otrok na primer bolj navezan na 

očeta kot na mater. Bistvo je vrsta navezanosti in ne moč navezanosti. (Interni vir CSD 

Slovenije, 2013) 

To so kriteriji, na podlagi katerih se opravljajo ocene ogroženosti, kadar je govora o sumu 

nasilja v družini oziroma kazenskega postopka in so bili vročeni vsem centrom za socialno 

delo v Sloveniji. Gre za nekakšno vrsto pravilnikov in določil, po katerih naj bi centri delovali 

v prid zaščite otrok in izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini. 

8. PSIHOSOCIALNA POMOČ 

Na splošno bi lahko rekli, da smo ljudje zaprti samo vase, si ne poiščemo ustrezne pomoči, 

kar še posebej velja za žrtve nasilja. Mnogokrat so prav osebni zdravniki tej, ki opazijo znake 

nasilja. Ljudem pomaga, če vidijo, da zdravnik razume njihov položaj. Žrtvi nasilja pomagajo 

izdelati nekakšen varnostni načrt, kar seveda ne pomeni, da se bo varnost žrtve s strani 

storilca izboljšala, jim pa pomaga pri koraku, da razmislijo, kaj je dobro za eno in kaj za 

drugo stran ter morda uvidijo pot za odhod iz tega nasilja. Ko gre za primer nasilja v družini, 

se mnogokrat zgodi, da žrtev sicer prijavi nasilje oziroma da na primer eden od staršev prijavi 
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nasilje nad otrokom, ko pa ukrepajo ustrezni organi, na začetku policija, kasneje obiski pri 

psihiatru, žrtve oz. osebe, ki so nasilje prijavile, nasilje zanikajo. Gre za psihološko posledico 

žrtve nasilja. Prav zaradi tega mora terapevt vztrajati in žrtvi ponuditi ustrezno 

psihoterapevtsko pomoč, žrtev mora zaščititi ter poizkusiti sodelovati s povzročiteljem nasilja, 

če seveda tako žrtev kot povzročitelj pristaneta na to. Tako s terapijami poizkusi priti do dna, 

zakaj se je nasilje dogajalo, ter pridobi zaupanje žrtve do storilca, da se nasilje ne bo 

ponavljalo, kar pa je seveda  po prestanem nasilju. (Veselič, 2007) 

Psihološka obremenitev človeka v posameznem življenjskem obdobju je odvisna od 

količine problemov  pa tudi od tveganosti in težavnosti problemov ter , od občutka 

subjektivne odgovornosti za probleme, ter od dejavnikov, ki varujejo posameznika pred 

tveganji in timu omogočijo bolj ali manj uspešno obvladovanje problemov. Raziskave in 

izkušnje kažejo, da se pri obvladovanju problemskih situacij po navadi opremo na tri 

izvorne pomoči: 

 socialne: socialne mreže, ki so opora posamezniku v kriznih razmerah, na primer 

družina, prijatelji, sosedje, kolegi na delu in drugi. 

 psihološke: to so psihološke lastnosti, na katere se opre posameznik v kriznih 

razmerah. To so predvsem samospoštovanje, odsotnost samopodcenjevanj, 

občutek, da lahko upravljamo svoje življenje. 

 individualno premagovanje težav: to so specifični načini vedenja in zaznavanja, ki 

so se jih posamezniki naučili uporabljati, kadar so postavljeni pred življenjske 

težave. Teh se ljudje lotevamo zelo različno: od poskusov, da samo rešimo 

obremenilne razmere, do kognitivnih trikov, na primer primerjav s tistimi, ki jim 

gre še slabše kot meni. (Ule 2008, str. 110) 

 

To so tri metode, s katerimi si poizkuša posameznik pomagati sam, brez strokovne pomoči, 

ker je mnenja, da so težave rešljive brez strokovnjakov, pa naj bo to pomoč kot posamezniku 

ali kot družini. Vendar pa vse težave niso rešljive na tak način, zato pride tu do psihosocialne 

pomoči, ki poteka preko strokovno usposobljenih strokovnjakov za različne probleme. V 

mojem primeru gre za psihosocialno pomoč družini.  

Psihosocialna pomoč je ključna pri vseh vrstah reševanja problemov oziroma pomoči ljudem, 

zato bom v naslednjih korakih opisala postopek reševanja problemov, ki nastopijo in veljajo 

za reševanje problemov v družinah oziroma ko so žrtve otroci. 

Katere so posebnosti psihiatričnega pregleda otroka v procesu medicinskega izvedenstva, 

navaja (Tomori v Miklič 2013, str. 5):  
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Znanost – ocena razvojne stopnje, zakonitosti razvoja spoznavnih, vedenjskih, 

emocionalnih in izrazitih sposobnosti, prepoznavanje in razločevanje razvojnih 

značilnosti in psihopatologije, uporaba jezika, način zastavljanja vprašanj … ocena 

družinske dinamike. 

Umetnost – komunikacija z otrokom, ravnanje z otrokom v stiski, pomen izbire besed 

in nebesednih sporočil, izbira in interpretacija posrednih (projektivnih) diagnostičnih 

pristopov: igra, pripovedovanje zgodb, risba … 

Izkušnje iz dela z otrokom – široke meje individualnosti in »normalnosti«, poznavanje 

patologije v dinamiki osebnostnega razvoja in upoštevanje dinamike družine. 

Profesionalna nevtralnost do dejanja, do otroka, do storilca, do družine. (Tomori v 

Miklič 2013, str. 5) 

8.1. Funkcija in cilj psihosocialne pomoči 

Kakšna je funkcija ter cilj psihosocialne pomoči, se osredotočam predvsem na  nalogo centrov 

za socialno delo ter centre za mladino, kjer je psihosocialna pomoč ključnega pomena tako za 

posameznika kot za širšo skupnost, v kateri deluje oziroma živi. Predvsem pomoč 

mladostnikom je usmerjena v to, da poleg pomoči posamezniku ponudi čim boljšo pomoč pri 

vključevanju v njegovem okolju. (Bouwkamp in de Vries, 2002) 

Medsebojno vplivanje med osebo in njenim socialnim sistemom tvori interakcijski sistem, 

ki ga sestavljajo tri glavne komponente: 

(1) klientov problem; 

(2) pozicija, ki jo zavzemajo drugi vpleteni iz klientovega najbližjega življenjskega 

okolja do klienta in njegovih problemov ter njihovi problemi s tem; 

(3) odnos med vpletenimi in klientom ter strukturo, ki jo skupaj ustvarjajo.  

(Bouwkamp in de Vries 2002, str. 54)  

 

Reševanje takšnih zapletov, predvsem ko govorimo o nasilju, zahteva kompleksno, 

sistematično ter dobro strukturirano psihosocialno pomoč ustreznih strokovnjakov. Takšne 

situacije pri človeku povzročijo stres in mu s tem onemogočijo normalno funkcioniranje, zato 

strokovnjaki posegajo po programu, katerega splošni cilj je: 

 omiliti škodljiv vpliv dogodka (zmanjševanje tenzije); 

 olajšati normalne procese okrevanja pri normalnih ljudeh, ki so se normalno 

odzvali na nenormalni (neobičajni) dogodek ali dogodke; 
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 ponovno vzpostavlanje prilagoditvenih funkcij; 

 triaža huje prizadetih za nadaljnje zdravljenje; 

 izobraževanje o kriznem odzivanju. (Anzeljc 2010, str. 16) 

9. VLOGA  DRŽAVE PRI UREJANJU DRUŽINSKIH RAZMERIJ 

Družina je ključna enota za otrokovo bivanje, varnost ter socializacijo. Pri urejanju in 

reševanju družinskih razpletov pa ima tudi država veliko vlogo, saj v okviru pristojnih 

institucij ureja in nadzoruje družinska razmerja, tako na socialnem kot tudi drugih pomembnih 

področjih, saj ima pooblastila za takšna dejanja. Sprva je veljalo pravilo, da je oče tisti, ki mu 

je dana moč urejanja družinsko-pravnih razmerij, ostali člani pa naj ne bi imeli te vloge. 

(Končina Peternel, 1998) 

Danes država sodeuje v fazi nastajanja in prenehanja družine, subsidiarno prevzema 

tudi nalogo vzgoje in varstva otroka, kadar meni, da te naloge v družini ne opravljajo 

ustrezno. V rokah države so kazenskopravno varstvo, socialno varstvo, zdravstvene in 

izobraževalne ustanove, davčni sistem in družinske olajšave ter stanovanjska politika. 

Po vsej verjetnosti bo vedno več nalog družine prevzemala država in s tem se bo 

povečalo tudi poseganje države v družino. (Končina Peternel1998, str. 17) 

Pomembno je, da država preko omenjenih institucij lahko posega v družinska razmerja, saj če 

starši niso sposobni skrbeti za otroka in posledično to privede do nasilja, otrok sam ne more 

ukrepati in tako živi pod stalnim pritiskom, fizičnim in psihičnim nasiljem ter podobnim. Po 

drugi strani pa pretirano poseganje države v družino lahko škoduje. V vsaki družini prihaja do 

prepirov, kar pa ni nujno povod, da bi zaradi tega država morala ukrepati znotraj družine. 

Najprej družinski člani sami skušajo stvari zgladiti, v primeru, da pa stvari ne zgladijo, je 

smiselno, da država prevzame skrb nad otrokom ter mu tako omogoči dostojno in varno 

življenje. 

V letu 99 smo praznovali deseto obletnico sprejema Konvencije o otrokovih pravicah. 

Po tej konvenciji, ki je del notranjega pravnega reda Republike Slovenije in se 

neposredno uporablja, gredo otrokom posebne pravice, ki jih ustava sicer ne omenja. 

Njena pomembna prednost je tudi v tem, da izhaja iz pravice otroka in ne iz pravice 

staršev, s tem pa poudarja otroka kot osebnost. Takšna ureditev temelji na spoznanju, 

da je otrok sorazmerno zgodaj sposoben izraziti lasten interes, kar mora pri vseh 
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dejavnostih v zvezi z otroki upoštevati in spoštovati tudi država.  (Markač 2008, str. 

137) 

Vsak otrok in prav tako očetje in matere morajo biti varovani s strani države. Predvsem takrat, 

ko je razvoj otroka ogrožen, ko starši ne izpolnjujejo svojih starševskih obveznosti, ne 

delujejo v smeri otrokove koristi in podobno, mora posredovati država in se postaviti za 

otroka ter njegovo dostojno življenje. Vendar pa kot povsod se tudi tu dogajajo razno razne 

kršitve, bodisi zaradi pomanjkanja oziroma slabega strokovnega znanja strokovnjakov, 

preslabega poznavanja zakonodaje, kršitve zakonodaje s strani organov, ki so za to pristojni, 

in podobnega, vendar pa takšna dejanja prizadenejo prav otroka, ki je ravno te pomoči najbolj 

potreben. Ko pa gre za delo sodišča, mora organ sodišča tudi staršem zagotoviti možnost, da 

povedo razna dejstva, svojo plat zgodbe, svoje interese, saj organ sodišča vse to upošteva pri 

razrešitvi primera. Takšna dejstva so ključna predvsem pri tem, ko na primer sodišče odloča, 

kateremu od staršev bo otrok dodeljen, saj roditeljska pravica velja obema staršema, ne samo 

enemu od njiju. Organ sodišča mora biti enakopraven, upoštevati interese obeh staršev in na 

podlagi temeljite presoje ter upoštevanja v primer vključenih dejavnikov razsoditi, kateremu 

od njiju bo otrok dodeljen. (Markač, 2008) 

Obstajajo ustrezni ukrepi, ki so tudi v pristojnosti države in jih bom opredelila v naslednjih 

točkah. 

9.1. Odvzem otroka staršem 

Po 122. členu ZZZDR sme center za socialno delo otroka odvzeti 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. Tudi določba 120. 

člena ZZZDR je premalo natančna in zaradi svoje splošnosti po eni strani ne 

zagotavlja dovolj učinkovitega varstva otrokovih koristi, po drugi strani pa nudi 

preslabo pravno varstvo pred neupravičenimi posegi države v družino.  (Končina 

Peternel 1998, str. 161) 

Pomanjkljivosti se kažejo tudi v zakonih. Presplošno razloženi zakoni ne navajajo točnih 

postopkov ter ukrepov države oziroma za to pristojnih organizacij ter ustanov, kadar 

govorimo o nasilju v družini nad otrokom. Sicer je zapisano, do česa je otrok upravičen, 

nikjer pa ni natančno določene stopnje nasilja. 
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9.2. Nastanitev v krizni center 

Krizni centri v Sloveniji delujejo od leta 1995 dalje in so namenjeni mladim, ki so prikrajšani 

za normalno družinsko življenje. Ti centri delujejo 24 ur na dan, imajo urejeno intervencijsko 

službo za primere nasilja in pomagajo mladim med 6. in 18. letom, kadar je potrebna nujna 

odstranitev iz okolja, v katerem bivajo. Naloga kriznih centrov je, da nudijo prvo socialno 

pomoč mladim v stiski, jih sprejmejo v center, dokler se težave mladostnikov ne razrešijo, in 

jih na ta način odstranijo iz nevarnega družinskega okolja ter pripravijo ukrepe, s katerimi 

bodo otroku lahko omogočili varno vrnitev v družinsko okolje, poleg tega pa sodelujejo s 

centri za socialno delo ter drugimi ustanovami, ki so pristojne za obravnavo mladostnikov. 

(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)  

9.3. Sprejem v mladinski dom 

V mladinske domove sprejemajo mladostnike, ki so vzgojno težavni in s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami. Sem jih usmerijo centri za socialno delo z namenom zagotovitve 

zdravega in varnega osebnostnega razvoja ter da dosežejo neko dokončno poklicno izobrazbo. 

V domove so vključeni mladostniki, ki se ali zaradi nasilja ali zaradi drugih težav doma ne 

morejo vrniti nazaj v družinsko okolje in si morajo na ta način ustvariti samostojno življenje 

oziroma se privaditi na to, da bodo sami odgovarjali zase. Pri tem jim pomaga mladinski dom 

in center za socialno delo. Zgoraj omenjeni program se izvaja v vzgojnih skupinah, kjer imajo 

organizirano skupno preskrbo, se pravi hrana, pijača, likanje, pranje ipd,. ter v stanovanjskih 

skupinah, kjer mladostniki s pomočjo mentorjev skrbijo sami zase. (Zavodi za vzgojo in 

izobraževanje)  

10.  ZAKONSKA UREDITEV NASILJA NAD OTROKI 

Kot pa glavni zakon glede nasilja v družini opredeljuje Zakon o preprečevanju nasilja v 

družini. Ker so prav otroci najranljivejša skupina, nad katerimi je lahko storjeno nasilje, so z 

Zakonom o preprečevanju nasilja prav otroci najbolje zavarovani. Ta zakon določa, da je 

potrebno kakršno koli nasilje nad otrokom prijaviti, oziroma celo zahteva, da tisti, ki vidi 

oziroma nasilje nad otrokom sumi, to prijavi ustreznim organom, kot so policija, centri za 

socialno delo, tožilstvo ter drugi pristojni. Vendar se ta zakon ne posveča samo žrtvam nasilja, 

ampak tudi povzročiteljem le-tega. Pri povzročiteljih nasilja gre predvsem za to, da bi 
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spremenili svoje vedenje, oziroma zakon določa, da namesto, da se žrtev (otrok) umakne v 

ustanove, kot so varni domovi, se mora umakniti povzročitelj nasilja.  (Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti) 

Posebno nalogo oziroma točno določene pristojnosti pa pripisuje centrom za socialno delo, saj 

»cntrom za socialno delo zakon nalaga, da vodijo lastno evidenco o nasilju v družini, saj bodo 

tako lahko pravočasno ukrepali in zaščitili vse, ki so tega potrebni. Zakon hkrati določa 

tudi redno strokovno izobraževanje vseh, ki se ukvarjajo s problematiko nasilja, in 

predpisuje multidisciplinarni pristop pri obravnavi žrtve, kar se je v evropskem prostoru 

izkazalo kot zelo ustrezno in učinkovito.«  (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti) Kar se po eni strani zdi smiselno, saj so prav centri za socialno delo tisti, ki 

začno z reševanjem problematike nasilja nad otrokom oziroma so prvi, ki sprožijo postopek 

reševanja težave tudi preko psihosocialne pomoči otrokom.  

Multidisciplinarne time, centre za socialno delo ter regijske službe obravnava Pravilnik o 

sodelovanju organov ter delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in 

regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini. Bistvo pravilnika je, da daje točno določena 

določila, kako naj centri, timi ter službe delujejo, sodelujejo, da bi bila zagotovljena čim 

boljša možna strokovna pomoč ter da bi se v čim večji meri lahko zmanjševalo nasilje v 

družini.   

Vlogo in delovanje CSD opredeljuje 6. člen (Pravilnika o sodelovanju organov ter delovanju 

centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v 

družini  2009) in pravi:  

1.) Pri obravnavi nasilja v družini CSD deluje z namenom povečanja varnosti žrtve 

nasilja, preprečevanja novega nasilja, motiviranja žrtve za vključitev v pomoč in 

sprejemanja ukrepov za zaščito pravic in koristi žrtve. CSD pri obravnavi nasilja v 

družini sodeluje z organi. 

2.) CSD takoj po prejemu informacije o nasilju v družini prouči okoliščine primera ter 

zbere vse že znane informacije v okviru CSD. Na podlagi tako zbranih informacij 

izdela oceno ogroženosti žrtve in oceni potrebo po pripravi načrta pomoči žrtvi. 

Če oceni, da je pri tem potrebno sodelovanje drugih organov, se pri CSD 

izoblikuje multidisciplinarni tim v skladu z 8. členom tega pravilnika.  

3.) V primeru potrebe po takojšnji intervenciji se takoj poskrbi za varnost žrtve, nato 

pa se izvedejo aktivnosti iz prejšnjega odstavka. 

4.) Kadar je o nasilju v družini obveščen samo CSD, odgovorni strokovni delavec 

informacijo o zaznanem nasilju takoj posreduje policiji. Kadar gre za sum storitve 
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kaznivega dejanja, kjer je žrtev nasilja otrok, se takoj poda prijava na policijo ali 

državno tožilstvo, CSD pa izvede vse ukrepe za zaščito žrtve, skladno s strokovnimi 

smernicami za delo z žrtvami nasilja.  

Na kakšen način ter kakšna je vloga multisciplinarnega tima, pa opredeljujeta 7. in 9. člen 

zgoraj omenjenega pravilnika.  

Naloge multidisciplinarnega tima za obravnavanje nasilja v družini, ki so usmerjene v 

zagotovitev dolgoročne varnosti žrtve, 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 oblikami 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. (Pravilnik o sodelovanju 

organov ter delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in 

regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini-  7. člen) 

 (1) Tim je ustanovljen, ko se sestane na svoji prvi seji. Sejo se skliče v najkrajšem 

možnem času oziroma najkasneje v treh dneh po določitvi njegovih članov. Člani tima 

so se dolžni udeleževati sej na podlagi vabila, ki ga pošlje CSD. Tim se sestaja na 

sejah, kjer sprejema sklepe o svojih odločitvah v obravnavanem primeru, glede na 

okoliščine primera pa lahko člani tima lahko komunicirajo tudi na drug primeren 

način (preko telefona, elektronske pošte …). 

(2) Na sejah se o delu tima piše zapisnik, ki vsebuje mnenje tima in sprejete sklepe. Če 

člani tima komunicirajo na drug primeren način, o poteku dogovorov naredi zapisnik 

vodja tima. Zapisnik je uradni dokument, varovan v skladu s predpisi, ki urejajo 

zbiranje in varstvo osebnih podatkov ter vodenje in hranjenje dokumentacije. Zapisnik 

se posreduje članom tima. Na sejah tima je javnost izključena. 

(3) Tim zagotavlja usklajeno, enotno in učinkovito delovanje sodelujočih organov. 

Organi, katerih predstavniki sodelujejo kot člani tima, morajo zagotoviti, da se bodo 

sklepi, sprejeti na sejah tima, uresničevali. Skupaj z žrtvijo se na podlagi sprejetih 

odločitev aktivno izvajajo vključitve v razpoložljive oblike pomoči. 
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(4) Na določeno sejo tima se lahko povabi tudi strokovnjak s posebnimi znanji, ki 

lahko pripomore k boljši obravnavi žrtve ali razjasnitvi določenih vprašanj, ni pa član 

tima. (Pravilnik o sodelovanju organov ter delovanju centrov za socialno delo, 

multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini - 9. člen) 

11.  EMPIRIČNI DEL 

V diplomski nalogi sem uporabila singularno študijo primera, obravnavala sem samo en 

konkreten primer, in sicer zato, ker gre za občutljivo temo obravnave in sem v vpogled dobila 

samo en primer, saj gre tudi za varovanje podatkov in je nemogoče pridobiti več soglasij, da 

bi lahko v raziskavo vključila več primerov.  

11.1. Metodologija, vzorec in cilj obravnave 

Za obravnavo primera sem se obrnila na Center za socialno delo Nova Gorica, kjer mi je 

direktorica Nataša Košiček, univ. dipl. prav., odobrila prošnjo za vključitev konkretnega 

primera, ki je bil obravnavan na centru, v svojo diplomsko nalogo. Pri obravnavi primera sta 

mi pomagali mag. Tanja Cink in univ. dipl. soc. delavka Vesna Lipušček. Obravnava primera 

je potekala na tak način, da sem v roke dobila spis, ga v celoti prebrala, nato pa sta mi delavki 

po korakih razložili, kako je konkretno reševanje potekalo, kakšni so bili ukrepi, kako so 

otroku pomagali in kaj se je zgodilo s starši, kako je bil pri vsem vključen center za socialno 

delo ter kakšne pristojnosti je imel. 

Kasneje sem z mag. Tanjo Cink opravila intervju, ki se je navezoval na obravnavan primer in 

sem ga v nalogo vključila kot prilogo. V intervjuju sem jo na splošno izprašala o samem 

poteku obravnave primerov, se pravi od začetka, ko prejmejo prijavo o določenem problemu, 

do zaključka primera. Pri tem moram opozoriti, da je to nekakšen okvir poteka reševanja 

problema, saj se primeri med seboj razlikujejo in so glede na dane okoliščine obravnavani 

vsak na svoj način. Bistvo pa je, da se tako centri za socialno delo kot druge institucije, ki se v 

primer vključijo, tega okvira držijo in upoštevajo dane zakonike, pravilnike o delovanju 

institucij in njihovih pristojnosti.  

Za lažje razumevanje ter kasnejšo interpretacijo primera sem uporabila interno gradivo 

centrov za socialno delo Slovenije ter Centra za socialno delo Nova Gorica. Interno gradivo 

centrov za socialno delo Slovenije je bilo izročeno vsem centrom v Sloveniji in kaže na okvir 
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delovanja ter pristojnosti, ki jih centri imajo. Gradivo Centra za socialno delo Nova Gorica 

sem uporabila za pomoč obravnave primera, ki sem ga vključila v diplomsko nalogo, in sicer 

sem se osredotočila predvsem na pravila delovanja multidisciplinarnih timov. Centri za 

socialno delo si lahko v okviru gradiva centrov za socialno delo Slovenije sami izoblikujejo 

določene postopke in pravila njihovega delovanja, vendar pa se morajo navezovati in 

upoštevati pravila, zapisana v gradivu centrov za socialno delo Sloveije, ter seveda vseh 

pravnih zapisov, ki določajo delovanje in obravnave centrov za socialno delo ter njihove 

pristojnosti na sploh.  

Za vzorec sem vzela primer mladoletnega otroka, mlajšega od 14. let, nad katerim se je 

pojavljalo nasilje, in sicer v obliki zanemarjanja otroka. Z zanemarjanjem otroka so mišljeni 

primanjkljaji v smislu osnovnih življenjskih potreb- osnovna higiena, pomanjkanje hrane, 

pijače, umazana oblačila, zanemarjanje šolskih obveznosti ipd.. V mojem primeru so bili prav 

ti znaki očitni in so pokazali na to obliko nasilja, saj je otrok izostajal iz šole, ni izpolnjeval 

šolskih obveznosti, bil je v raztrganih oblačilih, vidno je bilo, da ne zadovoljuje osebne 

higiene, pri obisku na domu je bilo opaženo pomanjkanje hrane in vode. 

Cilj, ki ga želim doseči z obravnavo konkretnega primera, pridobljenega na Centru za 

socialno delo Nova Gorica, je, da dokažem, da je nasilje v družini v večini primerov prikrite 

narave in da imajo centri oziroma socialni delavci težave pri odkrivanju in dokazovanju le-

tega. Kaj se dogaja za zaprtimi vrati družin, vedo le družinski člani sami. Dejstvo je, da so 

otroci v dobi odraščanja v najobčutljivejših letih in jim nasilje pusti lahko hude psihične 

posledice, po drugi strani pa se bojijo komurkoli povedati, da se nasilje nad njim izvaja. V 

mojem primeru gre za zanemarjanje otroka, torej njegovih osnovnih življenjskih potreb, 

vendar pa to velja za vse vrste nasilja, tako za zanemarjanje, psihično nasilje, fizično nasilje, 

pri katerem so znaki nasilja vsaj vidni, do vseh drugih oblik.  

Po drugi strani želim dokazati tudi to, da se nasilje nad otrokom velikokrat ponavlja in da ni 

to enkraten primer, čeprav starši ob razgovoru s socialnimi delavci obljubijo, da se nasilje ne 

bo dogajalo več. Seveda pa moram poudariti, da to ne velja za vse primere, saj se nekateri 

primeri nasilja res zgodijo samo enkrat, žal pa se velika večina primerov nasilja nad otrokom 

ponavlja, tako kot se je to zgodilo v mojem primeru. Mati  je obljubila, da bo bolje poskrbela 

za otroka in mu zagotovila redne osnovne življenjske potrebe, vendar pa je bilo ravno 

obratno, da je moral v bistvu otrok prevzeti odgovornost starša, kar pa seveda ni moglo 

dolgoročno trajati, saj otrok sam ne more nuditi sebi in staršu osnovnih življenjskih potreb, saj 

to niti ni njegova naloga, ampak naloga staršev. 
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11.2. Raziskovalna vprašanja in rezultati 

 Je zanemarjanje otroka težko prepoznati prav zaradi tega, ker ni očitnih znakov 

nasilja? Otroci težko komurkoli spregovorijo o nasilju, saj se bojijo posledic le-tega 

dejanja. 

 Obstaja tako za žrtve nasilja kot za storilca nasilja ustrezna obravnava in pomoč? 

 Imajo socialni delavci in centri za socialno delo težave z odkrivanjem in 

dokazovanjem  nasilja in zakaj? 

Pričakujem, da bom s predstavitvijo konkretnega primera potrdila naštete hipoteze ter na ta 

način povedala, da se nasilje dogaja za zaprtimi vrati družin, vendar se s časom opazi, ter da 

je zanemarjanje otroka hujša oblika nasilja, saj nima zagotovljenih osnovnih življenjskih 

potreb.  To otroku lahko prinese hujše psihične in zdravstvene posledice, predvsem tudi zato, 

ker se otrok boji o tem spregovoriti in imajo tako tudi socialni delavci pri tem težave, da 

opazijo in potrdijo nasilje ter na ta način pomagajo tako otroku z odstranitvijo iz tega okolja 

za določen čas kot tudi storilcu, da mu ponudijo terapije in druge oblike pomoči, da po nasilju 

nad otrokom ne bo več posegal. 

Moram pa poudariti, da je na podlagi samo enega primera zgoraj naštete trditve težko 

posplošiti, vendar po pogovoru s socialno delavko ugotavljam, da se večina primerov konča 

na tak način. 

11.3.  Konkreten primer obravnave 

Na podlagi 10. b člena v povezavi s 120. členom Zakona o zakonski zvezi in družinskih 

razmerij (Uradni list RS št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 221. in 2. 

odstavka 236. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/2006 - UPB 2, 

126/07, 65/08 in 8/00) je center za socialno delo 17. 7. 2003 izdal začasno odločbo o odvzemu 

otroka staršem. 

3. 1. 2003 je center za socialno delo prejl anonimno prijavo, češ naj bi sosednje zanemarjali 

svojega otroka. Poleg tega je anonimni prijavljatelj tudi povedal, da starši posegajo po drogah, 

vendar da tega ne more zagotovo trditi, češ da to lahko sklepa iz obnašanja staršev, saj naj bi 

se ti občasno obnašali zelo čudno, kot bi bili vinjeni ali zadrogirani. Center je takoj ukrepal ter 

staršema poslal vabilo na razgovor.  

6. 1. 2003 sta se starša odzvala vabilu. Ugotovljeno je bilo, da sta starša v preteklosti bila 

odvisnika od drog, vendar da po drogah ne posegata več.  
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Center za socialno delo je oba starša napotil na test za droge, kjer so ugotovili, da sta res oba 

negativna in po drogah ne posegata več. Prav tako je center za socialno delo v svojo 

obravnavo vključil tudi šolo, ki jo je otrok obiskoval, šolska psihologinja jim je zatrdila, da 

otrok v šoli nima nikakršnih problemov, obiskoval je nižje razrede osnovne šole, s sošolci se 

je dobro razumel in njegov učni uspeh je bil odličen.  

7. 1. 2003 je socialna delavka centra opravila razgovor z otrokom. Otrok je rekel, da starši z 

njim ravnajo v redu, da je od časa do časa sam doma, vendar da se starši hitro vrnejo, da se v 

njihovi družini počuti varnega in da ni nič narobe. 

5. 2. 2003 je na center ponovno prišla anonimna prijava, da sta bila starša vinjena ter da sta 

otroka pustila samega v njihovi hiši, ta pa naj bi jokal, ker je bil cel dan zaprt in ni mogel ven. 

Ko pa sta prišla starša domov, naj bi otrok tarnal, da je lačen in žejen. Kmalu po tem, ko sta se 

starša vrnila, naj bi v njihovo hišo prišlo nekaj ljudi in imeli naj bi zabavo, otrok naj bi večino 

časa sedel pred hišo še pozno v noč, tam pa naj bi bili ljudje pod vplivom alkohola ali drugih 

substanc. Prijavljatelj ne ve natančno, saj ni bil prisoten in je vse to sklepal le iz obnašanja, ki 

ga je zaznal med udeleženci. Omenil je tudi, da se otrokova mati najverjetneje ukvarja tudi s 

prostitucijo, saj menda večkrat opazijo, da k njej prihajajo moški ter čez nekaj časa odidejo. 

Zaznal naj bi, da je bilo v zadnjem času v njihovo hišo videti prihajati in odhajati kar več 

različnih moških. 

Na podlagi zgoraj omenjenih prijav je center podal prijavo nadlegovanja in zanemarjanja 

mladoletnega otroka.  

17. 2. 2003 je bil otrokov oče poslan v zapor zaradi poseganja ter preprodaje prepovedanih 

substanc. 

24. 3. 2003 je socialna delavka, ki obravnava primer, prejela obvestilo šolske psihologinje, da 

pri otroku opaža visok padec v učnem uspehu, zapiral naj bi se vase ter se izogibal sošolcev, 

pogovora z učitelji, psihologinjo, poleg tega pa učitelji opažajo, da je otrok zanemarjen, 

pogosto zaudarja, v šolo hodi neurejen, v neopranih in občasno strganih oblačilih. Vse 

pogosteje naj bi tudi izostajal od pouka. Mogoče ga ni en dan, mogoče manjka po nekaj dni, 

za razlog pa navede, da je bolan, bolečine v glavi in trebuhu. Takšna opravičila naj bi 

prejemala razredničarka od mame, če pa že pride v šolo, pride kasneje, zamudi prvo, drugo 

uro, zgodilo pa se je tudi, da je k pouku prišel samo zadnjo uro. Pri otroku opažajo tudi 

neprespanost in odsotnost, zamišljenost med poukom, nesledenje uram, prihaja brez domačih 

nalog, pojavljajo se večinoma samo negativne ocene. 
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2. 4. 2003 se je razgovoru odzvala mati. Mati je priznala, da posega po alkoholu, saj si s tem 

lajša bolečine ob stiski, ker je šel mož v zapor. Socialna delavka ji je svetovala obisk pri 

psihiatru. Mati je zagotovila, da bo šla k psihiatru, saj bodo v nasprotnem primeru sprožili 

postopek za odvzem otroka, ker otrok živi v slabih razmerah oziroma v razmerah, kjer mati ni 

sposobna skrbeti zanj, oče pa služi zaporno kazen.  

3. 4. 2003 se je obisku odzval tudi otrok. Povedal je, da so doma razmere res slabe, mati da je 

velikokrat pod močnim vplivom alkohola, slabo skrbi zanj, otrok skoraj nič ne je, saj mama 

ne pripravlja nobene hrane, kupuje večinoma samo suho hrano, ne pere oblačil, ne kupuje 

potrebščin za higieno, neprestano je kdo pri njih doma, po besedah otroka večinoma moški. 

Ko pride kateri od moških v hišo, mati otroka pošlje ven ali ga zapre v sobo. Zaradi 

neprestanega hrupa in obiskov v hiši otrok ne more pisati domačih nalog, zato se tudi izogiba 

obiskovanju šole ter opravljanju šolskih obveznosti. Sram ga je oditi v šolo, ker je umazan in 

ima umazana ter strgana oblačila, saj ga sošolci zmerjajo in se mu posmehujejo. 

Po teh dveh razgovorih je socialna delavka mamo napotila v ustrezno obravnavo k psihiatru, 

vendar se mati prvih dveh srečanj ni udeležila. Ko ji je socialna delavka povedala, da bodo v 

primeru, da ne bo sprejela obiska pri psihiatru ter da bo še naprej uživala alkohol, sprožili 

ustrezen postopek za odvzem otroka. Ob teh besedeh se je mati napotila na obravnavo k 

psihiatru. Prav tako je bil otrok obravnavan pri otroškem psihologu, kar mu je po pogovoru z 

njim zelo pomagalo. 

7. 5. 2003 je socialna delavka odšla na obisk na dom. Ugotovila je, da otrok živi v res slabih 

razmerah. Stanovanje je zanemarjeno, povsod ležijo prazne steklenice alkoholnih pijač. 

Povsod so ležali kupi umazanega perila, smeti in vsa nesnaga. Socialna delavka se je odločila, 

da se skliče multidisciplinarni tim. 

10. 5. 2003 zaradi nesodelovanja mame ni bila mogoča namestitev otroka v center za 

zdravljenje otrok. Glede na okoliščine primera je CSD Nova Gorica ocenil, da gre pri otroku 

za visoko stopnjo ogroženosti, zato je v skladu z 221. členom Zakona o splošnem upravnem 

postopku (v nadaljevanju ZUP) odločil, da pred koncem postopka izda začasno odločbo, ker 

je nujno potrebno zaščititi interese in pravice mladoletnega otroka. Center za socialno delo bo 

po končanem ugotovitvenem postopku izdal končno odločbo. V obdobju do izdaje končne 

odločbe pa se bo s pomočjo strokovnjakov poskušalo ponovno vzpostaviti odnos med mamo 

in otrokom, izboljšati mamino starševsko vlogo, poskrbeti za njeno vključitev v programe 

zdravljenja odvisnosti ter jo opolnomočiti pri skrbi in vzgoji lastnega otrok. 
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V času opazovanja omenjenega problema je bilo ugotovljeno, da mati sicer prevzema določen 

del odgovornosti za svojega otroka, vendar večji del odgovornosti za družinsko življenje 

prevzema otrok sam. 

Na podlagi do sedaj izvedenih dokazov CSD Nova Gorica ugotavlja, da je mama ravnala v 

nasprotju s koristmi in s potrebami mladoletnega otroka, predvsem pa v nasprotju s pravicami 

in obveznostmi, ki izhajajo iz roditeljske pravice staršev, po kateri imajo sicer starši pravico, 

da skrbijo za življenje, osebnostni razvoj, pravice in koristi svojih mladoletnih otrok, v 

kolikor pa pri tem na kakršenkoli način ravnajo v smeri, ki ni v korist otrok, pa mora država 

na podlagi 6. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR) 

zagotoviti varstvo mladoletnim otrokom vselej, kadar je ogrožen njihov zdrav razvoj in kadar 

zahtevajo to druge koristi otrok. Pravice in dolžnosti staršev ter njihove omejitve opredeljuje 

tudi 54. člen Ustave RS. Ustava RS v 3. odstavku 56. člena tudi opredeljuje, da otroci in 

mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne družinske 

oskrbe, uživajo posebno varstvo države. Njihov položaj ureja zakon. Prav tako Ustava v 

drugem odstavku 57. člena opredeljuje, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno. V 34. 

členu Ustave je opredeljeno, da ima vsakdo pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. 

Center za socialno delo je zato v skladu z določbo 120. člena ZZZDR, ki navaja, da sme 

center za socialno delo 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, mladoletnega otroka materi začasno odvzel in ga namestil v 

mladinski dom. To izhaja iz prve in druge točke izreka te odločbe.  

Po drugem odstavku 236. člena ZUP se lahko izjemoma izvrši odločba, zoper katero 

pritožbeni rok še teče, in odločba, zoper katero je vložena pritožba, če zakon tako določa, če 

gre za nujne ukrepe v javnem interesu, s katerimi ni mogoče odlašati, ali če bi zaradi 

odložitve izvršbe nastala za kakšno stranko nepopravljiva škoda. Smisel nesusupenzivnosti 

odločbe je v tem, da se zavarujejo interesi oz. trenutne potrebe mladoletnega otroka in se s 

tem prepreči nepopravljiva škoda v vzgojnem in zdravstvenem smislu. To izhaja iz tretje 

točke izreka. 

Zaradi varovanja podatkov sem iz primera izključila vsa imena, ulice, hišne številke in imena 

drugih udeležencev, vključenih v primer, saj se osebe v primeru lahko prepoznajo in lahko 

pride do tožbe Centra za socialno delo Nova Gorica ter mene osebno zaradi podajanja 

podatkov v javnost brez obvestila oseb, ki so bile na centru obravnavane. 
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11.4. Singularna študija primera  

Primer, ki sem ga obravnavala v diplomski nalogi, je primer nasilja v družini, in sicer 

zanemarjanje otroka.  

Ko so na center za socialno delo v Novi Gorici prijeli anonimno prijavo o sumu zanemarjanja 

otroka ter da starši najverjetneje posegajo tudi po alkoholu in drogah, je bil center primoran 

takoj ukrepati, saj v trenutku, ko prejmejo takšne prijave oziroma prijave nasilja, je njihova 

naloga, da takoj sprožijo postopek obravnave nasilja, četudi gre za blažjo obliko.  

Na razgovor so najprej poklicali oba starša, ki sta sicer zatrjevala, da po drogah ne posegata, 

po alkoholu občasno. Seveda mora center v takem primeru osebe, ki naj bi nasilje izvajale, 

poslati v ustrezne ustanove na pregled, v mojem primeru na test odvisnosti od drog, za 

katerega se je sicer izkazalo, da je negativen. Vendar pa se je center dolžan pozanimati tudi o 

preteklosti storilcev nasilja, pri čemer je bilo ugotovljeno, da sta bila obravnavana na oddelku 

za droge ter da sta droge uživala. To predstavlja nek ključni povod za nadaljnjo obravnavo, 

saj se v takšnih primerih mora center za socialno delo zavzeti za otrokovo dobro. 

Center je v obravnavo vključil tudi šolo. Kadar gre za takšne obravnave, center ne opravlja 

celotnega primera obravnave sam, ampak v to vključi tudi druge institucije, kot je na primer 

šola, saj morajo vedeti, kako se otrok obnaša v šoli, je družaben s sošolci, se zapira vase, 

kakšen učni uspeh ima in podobno. Na podlagi teh ugotovitev center lažje sklepa o dejanskem 

stanju doma, saj pritisk na otroku pusti psihične posledice.  

Ponovno je na center prišla anonimna prijava, in sicer da so starše opazili v vinjenem stanju, 

otrok naj bi bil večkrat pred hišo, sklepali so, da so ga starši zaklenili ven, saj so imeli zabavo. 

Ko pride do takšnih ekstremov, mora center spet posredovati. Nekaj dni po tem dogodku je 

bil oče poslan v pripor in nato v zapor, saj je bil vpleten v posle s posredovanjem 

prepovedanih drog. Jasno je, da otrok v takšnih razmerah ne more živeti.  

Po pogovoru s šolsko psihologinjo je socialna delavka izvedela, da je učni uspeh otroka zelo 

padel, da se je izoliral od drugih otrok, veliko je bilo izostanka iz šole, otrok ni izpolnjeval 

šolskih obveznosti in podobnega. Po teh razmerah je socialna delavka že lahko sklepala, da 

resnično doma ni nekaj v redu, zato je otroka poklicala na razgovor, kjer ji je to tudi priznal. 

Da je mama večkrat v vinjenem stanju, ne nudi mu nujnih življenjskih potreb, otrok ne spi 

zaradi obiskov, saj k njej hodijo razni moški, predvsem v nočnem času ipd., kar sem napisala 

že v konkretnem primeru. Iz tega lahko sklepam, da je na prvem pogovoru otrok prikrival 

stvari, ker se je bal povedati, ali pa stvari niso bile še tako slabe, kot so bile kasneje, ko je oče 

odšel v zapor.  
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Takšni dogodki so se nadaljevali v nedogled. Zato sta socialni delavki opravili nenapovedan 

obisk na domu, da sta se sami prepričali o domnevni situaciji in videli, da so doma res 

razmere slabe, da v bistvu otrok skrbi za mater, stanovanje je bilo razmetano, povsod so bile 

pločevinke in steklenice alkoholnih pijač in podobno. Žal je tako, da samo po domnevnem 

sumu center še ne more takoj ukrepati, ampak za to rabi nek tehten dokaz danih razmer 

oziroma razmer, ki naj bi se doma dogajale. S tem sta delavki to videli na lastne oči in se 

prepričali o razmerah.  

Ko pride do čustvenega pritiska na otroka, se center obrne tudi na pomoč k ustreznim 

zdravstvenim strokovnjakom, in sicer k psihologom in psihiatrom, kamor je tudi v mojem 

primeru bil otrok poslan na terapije v obliki pogovorov, da se lahko nekomu izpove in ga na 

ta način skuša psiholog oziroma psihiater na nek način ponovno ''postaviti na noge'', da začne 

otrok ponovno pozitivno razmišljati in gledati na stvari, da ni vse tako črno in mu da vedeti, 

da se bodo stvari popravile. 

Poleg tega mora socialna delavka v takem primeru sklicati multidisciplinarni tim, kar pomeni, 

da gre za neko srečanje, sestanek, posvet več strokovnjakov oziroma predstavnikov različnih 

institucij, katere so vključene v primer. V mojem primeru sta bili to socialni delavki, ki sta 

obravnavali primer, šolska psihologinja, psihiatrinja, pri kateri je bila otrokova mati že v 

obravnavi, ter otrokov psiholog, pri katerem je bil otrok trenutno obravnavan. Na takšnih 

timih se skušajo najti najustreznejše rešitve za otrokovo najboljše. Tu potekajo pogovori, kaj 

in kako bi lahko naredili za otrokovo dobro ter po kakšnih postopkih, ali je treba v primer 

vključiti še kakšno institucijo, kot je na primer policija, sodstvo. 

V obravnavanem primeru sem predstavila primer odvzema otroka, kar predstavlja prav 

skrajno obliko preprečevanja nasilja. Za to obliko se je multidisciplinarni tim odločil, ker mati 

ni želela sodelovati oziroma je zavračala kakršno koli pomoč. Torej pomoč psihiatra, centra 

za socialno delo kot tudi predloga, da gre na zdravljenje odvisnosti od alkohola. To je seveda 

za otroka še vedno pomenilo nedopustne razmere za njegovo dostojno življenje. To morajo 

ustrezno dokazovati oziroma oceniti po določenih postopkih, in sicer se tu najprej opravi 

oceno ogroženosti, ki vsebuje določene kriterije, po katerih centri za socialno delo izdajo 

stopnjo ogroženosti. V mojem primeru je šlo za visoko stopnjo ogroženosti, kar posledično 

pomeni takojšen odvzem otroka ter namestitev v mladinski dom.  

Podana je bila začasna odločba, da se otroka namesti v mladinski dom, kjer bodo zagotovljene 

njegove osnovne življenjske potrebe. Za takšne odločitve morajo seveda centri upoštevati 

določeno zakonodajo, ki je zapisana na vsaki odločbi, na koncu spisa, tako kot je to 

opredeljeno v mojem primeru, saj skušajo ponovno vzpostaviti nek normalen odnos med 
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otroki in starši, vendar je to dokaj dolgotrajen proces in šele po tem, ko je ta proces uspešen 

ali neuspešen, se izda končna odločba o zaključitvi primera. 

Tudi v obravnavi mojega primera je bila izdana odločba, saj so skušali mater pripraviti na to, 

da bi odšla na zdravljenje odvisnosti od alkohola. Center bi seveda to spremljal in če bi mati 

uspešno opravila zdravljenje, bi nato pričeli s ponovnim vključevanjem otroka v družinsko 

okolje. Takšen proces poteka do otrokove polnoletnosti, kasneje se otrok lahko sam odloča o 

nadaljnjem življenju oziroma izbira lastne odločitve. 

11.5. Interpretacija rezultatov  

Pri interpretaciji sem se ob študiji primera sklicevala tudi na Pravilnik o sodelovanju organov 

ter Pravilnik o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb 

pri obravnavi nasilja, katerega bom povzela tudi v nadaljevanju naloge in izpostavila ključne 

točke, ki so pomembne za obravnavo mojega primera. 

Na podlagi omenjenega primera lahko potrdim, da je zanemarjanje otroka težko prepoznati. 

Tudi v mojem primeru na začetku kakršno koli zanemarjanje sploh ni bilo opazno, vse dokler 

nasilje ni postalo hudo oziroma dokler ni bil otrok primoran skrbeti za mater in ne obratno. 

Takrat so se pokazali vidni znaki zanemarjanja otroka, kot so umazana oblačila, nehigiena, 

pomanjkanje hrane, pijače in podobnega. Ti znaki so pokazali, da gre v družini res za 

zanemarjanje, se pravi nasilje nad otrokom. 

Da otroci težko spregovorijo, je vidno tudi v mojem primeru, saj je otrok na prvem srečanju 

zatrjeval, da je doma vse v redu, pa čeprav so na center prihajale anonimne prijave o 

dogajanju in stanju pri otroku doma. Otrok se je bal, kaj se bo zgodilo, če prizna, kaj se doma 

dogaja. Takšne težave so prisotne v večini primerov, saj zanemarjanje otroka nima nekih 

vidnih posledic nasilja in ga je težko prepoznati. Najverjetneje, ko je pritisk na otroka že tako 

velik, da niti sam ne zmore prenašati več vsega tega, to pove nekomu, ki ni del družinskega 

okolja. V mojem primeru je v drugem pogovoru stanje doma opisal socialni delavki ter ji 

priznal, da v bistvu otrok skrbi za mater, da zaradi tega izostaja iz šole in ne izpolnjuje šolskih 

obveznosti, saj se mu sošolci zaradi izgleda, osebne nehigiene in podobnega posmehujejo, 

slabo je, v stanovanju imajo prazne steklenice in pločevinke alkoholnih pijač, umazanega 

perila, celotna hiša je zanemarjena. Na podlagi tega primera lahko istočasno tudi potrdim 

dejstvo, da imajo tudi centri za socialno delo oziroma socialni delavci težave pri dokazovanju 

dejstev oziroma da bi dokazali nasilje v družini, saj samo na podlagi anonimnih prijav nimajo 

neke slike o točnem dogajanju v družini, v pogovorih pa lahko starši govorijo povsem nekaj 
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drugega, kot pa je dejansko stanje doma, rekoč da pri njih se to ne dogaja, da lepo skrbijo za 

otroka, da so ugledna družina in podobno, ne priznajo dejanskega dogajanja za zaprtimi vrati 

družine, otroci pa tega vsaj na prvem srečanju ne priznajo, se izmikajo, so zaprti vase, ne 

spregovorijo in je tudi socialnim delavcem težko kakorkoli ukrepati. Zato je potrebno, da se 

izvede obisk na domu, kjer se lahko prepričajo na lastne oči, tako kot se je to dogodilo v 

mojem primeru.  

Vendar pa obstajajo ustrezne obravnave in pomoč družinam, tako žrtvam kot storilcem 

nasilja. V primerih nasilja skušajo socialni delavci s pomočjo drugih institucij z raznimi 

obravnavami, kot so terapije, pogovori, poskusi navezovanja ponovnih normalnih odnosov, na 

nek način zgladiti in zatreti nasilje. V določenih primerih takšne stvari uspejo in začne družina 

ponovno normalno funkcionirati, v nekaterih ne. V mojem primeru smo bili priča res 

skrajnemu primeru, ki ga center izvede, in sicer odvzemu otroka. Po tem primeru centri v 

sodelovanju z drugimi pristojnimi ustanovami posežejo le, ko vidijo, da res ni druge rešitve in 

je to za otroka najboljše. Seveda pa to ni končen proces. Starše, če je le mogoče, dajo v 

ustrezne ustanove na zdravljenja, v mojem primeru odvisnost od alkohola, če se seveda  s tem 

strinjajo. Procesi so po navadi dolgotrajni, nekaterim uspe ponovno združiti družino, v 

nekaterih primerih to žal ni mogoče. 

Vendar pa še enkrat poudarjam, da so to rezultatina katere lahko sklepam na podlagi mojega 

primera in ne pomeni, da so pri vseh obravnavanih primerih enaki, pri večini pa žal so. 

Pravilnik sem vključila v nalogo s tem razlogom, ker na ta način najlažje prikažem vse 

zahteve, ki jih morajo centri za socialno delo ter druge institucije upoštevati pri obravnavi 

nasilja v družini. Prav tako so morali ta prailnik upoštevati pri obravnavi mojega primera, ki 

sem ga vključila v diplomsko nalogo in je bil obravnavan s strani Centra za socialno delo 

Nova Gorica.  

Opozoriti pa moram, da so vsi primeri obravnavani v tem okviru, vendar v določenih primerih 

prihaja do določenih odstopanj, saj so nekje drugačne okoliščine. Centri se sicer morajo držati 

pravilnika, vendar v manjšem odstotku primerov pride do določenih odstopanj, katere pa 

odobrijo ali zavrnejo drugi za to pristojni organi, saj ni to v pristojnosti centrov za socialno 

delo.  

11.6. Sodelovanje organov in institucij pri obravnavi nasilja v družini 

Pravilnik opredeljuje posamezne postopke o medsebojnem sodelovanju institucij, obveščanju 

ter nudenju pomoči med državnimi organi, nosilci javnih pooblastil, izvajalci javnih služb, 
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organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nevladnimi organizacijami, ki so vključene v 

obravnavo nasilja v družini pri centrih za socialno delo, kakšna je vloga centrov za socialno 

delo, kako so službe organizirane ter potek izobraževanja strokovnih delavcev, omenjenih 

institucij. 

Za obravnavo konkretnega primera je pristojen center za socialno delo, vendar pa sodeluje z 

zgoraj omenjenimi institucijami, odvisno od primera do primera, katere institucije je potrebno 

v primer še vključiti. Kadar kateri koli od drugih organov, na primer policija, prejme prijavo o 

nasilju, je to v 24 urah dolžan sporočiti centru za socialno delo, predvsem kadar gre za nasilje 

nad otrokom. Informacije so lahko poslane pisno ali preko telefona, potrebno pa je podati vsa 

strokovna opažanja. Ko center prejme obvestilo, je dolžan žrtev zaščititi v okviru svojih 

pristojnosti, zbrati informacije o ogroženosti od vseh vključenih organov in če ugotovi, da se 

kažejo znaki kaznivega dejanja, mora center obvestiti policijo, ki prične z ustreznimi postopki 

obravnave. Ko gre za neposredno ogroženost, je potrebno žrtev takoj zaščititi. To je ukrep, ki 

ga izvajata center za socialno delo in policija v okviru svojih pristojnosti. Ko so informacije 

zbrane, mora CSD podati oceno ogroženosti žrtve ter načrt pomoči. Če CSD meni, da je 

potrebno, da so v postopek vključene tudi druge institucije, skliče multidisciplinarni tim. Če je 

potrebna zaščita žrtve takoj po intervenciji, se najprej žrtev zaščiti in nato sledijo zgoraj 

opisane aktivnosti.  

Naloge multidisciplinarnih timov so, da si z drugimi institucijami izmenjujejo informacije, 

usklajujejo aktivnosti, žrtve seznanijo z možnimi oblikami pomoči, izdelajo načrt za pomoč 

žrtvi ter ji nudijo ustrezno zaščito. Multidisciplinarni tim sestavljajo strokovnjaki z različnih 

področij z namenom, da žrtvi ponudijo celovito pomoč in so se na poziv CSD dolžni odzvati 

in se udeleževati sklicanih sej, na katerih primer obravnavajo. Ni nujno, da se tim sestane 

konkretno, lahko sodelujejo tudi preko telefona ali elektronske pošte, če ne morejo biti vsi 

prisotni na določen dan in ob določeni uri na dogovorjenem mestu. Po vsaki seji, 

komunikaciji med člani mora biti zapisan zapisnik, kaj so se člani dogovorili in kakšne sklepe 

so sprejeli. Zapisnik velja kot uradni dokument in je varovan v skladu s predpisi, ki urejajo 

zbiranje in varstvo osebnih podatkov in hranjenje dokumentacije, in je posredovan vsem 

članom tima. Na nekatere seje so povabljeni strokovnjaki, ki imajo posebna znanja, in tako 

pripomorejo k boljši obravnavi žrtve. Na vsaki seji tima je potrebno preveriti potek 

uresničevanja pomoči žrtvi ter uresničevanja podanih sklepov. O izrečenih ukrepih strokovni 

delavec na CSD obvešča ostale člane tima, s timom se opravi evalvacija doseženih sprememb, 

se ponovno pripravi ocena ogroženosti, ali je potrebno nadaljevanje procesa obravnave in 

pomoči za zaščito otroka. Pri tem ima nalogo tudi regijska služba, da povezuje dejavnosti 
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organov in spremlja ter analizira pojave nasilja v družini v določeni regiji. K regijski službi 

spada interventna služba, krizni center in regijski koordinator za preprečevanje nasilja. 

regijski koordinator predstavlja strokovno podporo vzdrževanja mreže socialno varstvenih 

storitev in povzročitelju nasilja tudi nudi storitev prve socialne pomoči, ko pride do izreka 

prepovedi približevanja. Na drugi strani je interventna služba, katere naloga je, da posreduje v 

vseh nujnih in neodložljivih primerih izven poslovnega časa CSD, poskrbi za vsa nujna 

opravila in žrtev takoj krizno namestijo na varne lokacije, če je to v danem primeru nujno. 

Takoj, ko interventna služba posreduje, mora ali po elektronski pošti ali telefaksu o tem 

obvestiti CSD. Krizno namestitev žrtve morajo zagotoviti krizni centri in žrtvam ponuditi 

pomoč, možnost vključitve v programe, zagotoviti namestitev, ko gre za varnost žrtve. 

Pravilnik tudi določa redna izobraževanja strokovnih delavcev, ki so zadolženi za delo z 

žrtvami nasilja oziroma s povzročitelji nasilja, in ta izobraževanja morajo trajati v obsegu 

najmanj treh dni na leto, vsebino izobraževanj pa določi minister za delo, družino in socialne 

zadeve. Izobraževanja morajo strokovnim delavcem omogočiti socialno-varstveni zavodi, 

izvajalca izobraževanj pa sta Skupnost CSD Slovenije in Socialna zbornica Slovenije.  

(Uradni list RS  št. 31/2009  2009) 
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12.  ZAKLJUČEK 

Na podlagi konkretnega primera, pridobljenega na Centru za socialno delo v Novi Gorici sem 

lahko potrdila zgoraj navedene hipoteze ter pričakovane rezultate v svoji diplomski nalogi. 

Kot sem že poudarila, je na podlagi samo enega primera težko sklepati in zagotovo potrditi 

dane hipoteze ter pričakovane rezultate, vendar lahko iz vseh pogovorov s socialno delavko, 

primerov, ki sem jih dobila v vpogled ter izpeljanega intervjuja sklepam, da trditve veljajo za 

vse obravnavane primere, vendar pa se kot povsod v življenju tudi primeri, obravnavani na 

centrih za socialno delo, razlikujejo, tako da lahko rečem, da obstajajo določene izjeme, ki so 

sicer redke in ne sledijo oziroma se razlikujejo od mojega primera. 

Nasilje v družini je predvsem prikrito, težko ga je prepoznati, razen ko gre za navzven vidne 

posledice, kot so na primer posledice fizičnega nasilja. Za druge oblike nasilja, kot je psihično 

nasilje, zanemarjanje otroka, pa je potrebno, da preteče kar nekaj časa, preden ga lahko sploh 

opazimo ter se o tem prepričamo in ga nato tudi dokažemo. 

Na področju zakonodaje se je v zadnjih nekaj letih zgodilo tudi kar nekaj sprememb, ki so 

morda boljše oziroma nudijo več zaščite in boljšo pomoč žrtvam nasilja v družini. Tu je na 

pomenu pridobila predvsem policija, saj je ključna nosilka varnosti, ko gre za ukrepanje.  

Naloga policije je, da odkrije in preišče kazniva dejanja ter jih tako na nek način tudi 

preprečuje. Predvsem je policija pridobila na zakonu s stališča prepovedi približevanja, s 

katerim žrtvi nasilja lahko občutno ponudi večjo varnost pred storilci, saj so le-ti v primeru 

kršitve ustrezno z zakonom sankcionirani. Ta zakon je prišel v veljavo z letom 2004, vendar 

pa od leta 2006 dalje lahko policija izreče prepoved približevanja, ko gre za nasilna kazniva 

dejanja. Skupno s tem imajo lažje delo tudi centri za socialno delo, saj žrtve niso v stiku s 

storilci nasilja, kar centrom in socialnim delavcem omogoča lažje delo tako z žrtvami nasilja 

kot tudi s storilci nasilja. Končni razrešeni problemi so učinkovitejši in se lažje vzpostavi 

ponoven normalen odnos med žrtvijo in storilcem, saj jim pristojne institucije s terapijami in 

drugimi ukrepi pomagajo spet normalno zaživeti in vzpostaviti dober stik in odnos. 

Poleg tega sem obravnavala v diplomski nalogi najobčutljivejšo skupino, ki je deležna nasilja 

v družini, in to so otroci. Bojijo se komurkoli o nasilju povedati, zaprejo se vase, ker se bojijo 

posledic in tega, da bi morda prišlo še do druge oblike nasilja, fizičnega nasilja, če bi 

komurkoli o težavah doma povedali. 

Zato so tu ustanove, kjer je žrtvam nasilja ponujena pomoč. To so centri za socialno delo, 

šolski psihologi, psihiatri in druge institucije, ki jim je v interesu, da poskrbijo za otrokovo 
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najboljše in to, da so jim dane najboljše možnosti za življenje. Potrebno pa je tudi vedeti, da 

obstajajo prav tako programi za povzročitelje nasilja in da se s pogovori ter pomočjo ustreznih 

institicij da rešiti tudi nasilje v družini in podati možnost, da ponovno normalno funkcionirajo 

ter otroku ponudijo toplino ter varno zavetje, kar najbolj potrebuje.  
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Priloga 1 - INTERVJU 

 

Jaz: Kako pridobite informacije, da gre za nasilje nad 

otrokom v neki družini? 

SD: s primerom pričnemo, kadar dobimo prijavo, da gre za 

nasilje nad otrokom, bodi si od sosedov, enega od staršev, 

otroka samega, anonimne prijave in podobnega. Od njih 

skušamo dobiti čim več informacij, po čem sklepajo, da gre 

nasilje, ali so to videli, slišali in si stvari čim bolj natančno 

zapišemo, vprašamo, ali se to dogaja že dlje časa oziroma če 

se je nasilje nad otrokom dogajalo že prej. Po zbranih 

informacijah, ki jih pridobimo od osebe, ki je nasilje prijavila, 

na centru preverimo, če smo primer omenjenih oseb že 

obravnavali oziroma ali so bili obravnavani v kateri drugi 

instituciji. To storimo ali preko telefona, pogovori z organi 

institucij, poročila, sodelavci… Če sumimo, da gre za primer 

kaznivega dejanja, moramo to prijaviti policiji ali tožilstvu, da 

tudi oni izvedejo za to potreben ukrep. Na centru v takšnih  

primerih nato skličemo multidisciplinarne time, če je to 

potrebno oziroma ko načrtujemo nadaljnjo obravnavo. Je pa 

potrebno multidisciplinarni tim sklicati v primeru, če gre za 

spolno ali fizično zlorabo, če ne multidisciplinarni tim ni 

nujen v tem postopku. 

 

Jaz: kako pa veste, ali je ali ni potrebno ukrepati? 

SD: to ugotovimo z začetno oceno ogroženosti. Z oceno 

ogroženosti skušamo sploh ugotoviti, kdo ogroža otroka ter če 

sploh obstaja nekdo, ki je sposoben tega otroka zaščititi. Ko 

ugotavljamo oceno ogroženosti, gre lahko za tri vrste 

ogroženosti in sicer za osnovno, srednjo in visoko. Za katero 

gre, ugotavljamo preko posebnih kriterijev, ki so izdelani za 

to. Vendar pa za kakšno stopnjo ogroženosti gre, lahko na nek 
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način poizkušamo ugotoviti tako, da se pogovorimo z 

otrokom, njegovimi starši oziroma da sodelujemo tudi z 

drugimi institucijami, kjer govorim predvsem o policiji ter 

pravosodju. Naša naloga je, da ogroženega otroka na nek 

način opazujemo, pri čemer se moramo predvsem osredotočiti 

na opazovanje otroka, ko je v odnosu z osebo, ki naj bi ga 

sicer ogrožala. Ko je vse to opravljeno, pa se delavci 

odločimo, ali skličemo multidisciplinarni tim ali ne. Pri 

multisciplinarnem timu sodelujejo vse službe in se trudimo, 

da otroka zaščitimo, vendar pri multidisciplinarnih timih je 

veliko krat govora o odvzemu otroka staršem, da ga damo v 

rejništvo, vzgojne domove, kar ne radi počnemo in je prav 

skrajna točka, za katero se odločimo, vendar je v določenih 

primerih žal to potrebno, ko gre za spolno in hudo fizično 

nasilje, kot sem zgoraj omenila in predstavlja to, da otroka 

umaknemo od staršev, najboljšo rešitev. Niso pa ti timi 

potrebni, če presodimo, da bomo s pomočjo pogovorov ter 

srečanj z otrokom in starši prišli zadevi do dna in jo 

sporazumno rešili. 

 

Jaz:  prej ste omenila, da razvrščate ogroženost po treh 

stopnjah. Kaj na primer storite, če ugotovite da gre za 

visoko stopnjo ogroženosti? 

SD: visoko stopnjo ogroženosti ugotovimo z 

multidisciplinarnim timom, kjer je potrebno izvesti nek nujen 

ukrep za zaščito otroka in tako pričnemo z ugotovitvenim 

postopkom z Zakonom o upravnem postopku. 

 

Jaz: kaj je ugotovitveni postopek? 

SD: ugotovitveni postopek je v bistvu postopek, ko prejmemo 

informacijo o ogroženosti otroka, nasilju oziroma to, da gre 

celo za otrokovo življenje oziroma da obstaja utemeljen sum, 

ki se veže na to. Tu gre veliko krat za težke duševne in fizične 
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poškodbe, po čemer se sklepa, da starši oziroma skrbniki 

otroka nočejo, niso sposobni peljati k zdravniku in v takšnih 

primerih moramo takoj nujno ukrepati. Otroci predstavljajo 

veliko krat tudi nek predmet maščevanja, da se bo en od 

staršev maščeval drugemu, pride do groženj da bo zbežal z 

njim, kar pomeni da se otrok znajde v hudih in nevarnih 

okoliščinah, starši so agresivni, imajo psihične težave, 

osebnostne motnje… vse to privede do nasilja, zlorab v 

družini in v teh primerih govorimo o visoki stopnji 

ogroženosti in otroka takoj odstranimo iz družinskega okolja. 

Zaradi njegovega dobrega in mu zagotovimo prostor za 

bivanje ter prepovemo stike s točno določeno osebo. Vse 

zaradi varnostnih razlogov in zaščite otroka.  

 

Jaz: kaj sledi po ugotovitvenem postopku? 

SD: po ugotovitvene postopku izdamo začasno odločbo, ko 

ugotovimo, da je otrok v globoki stiski, kar predstavlja težak 

psihičen napor za otroka, kar seveda zanj ni dobro. Tu se 

moramo obrniti tudi na zakonodajo, ki ima sicer ponekod 

določene pomanjkljivosti in nejasnosti, v grobem je postopek 

isti, se pa od primera do primera na določenih ločnicah 

razlikuje. Po pogovoru z otrokom sestavimo zapisnik, ki ga na 

nek način narekuje 51. člen Zakona o upravnem postopku. Ta 

člen narekuje, da razgovor poteka brez soglasja staršev, 

zastopnikov in v tem primeru otroku postavimo začasnega 

zastopnika. Tu so v bistvu bistvo zapisniki. Prav tako moramo 

izdati zapisnik pogovora s starši. Tu gre za neko soglasje, da 

otrok biva v kriznem centru, vendar samo na ta način da starši 

to sprejmejo, kajti to še ne zadovoljuje otrokovih potreb, 

dobrega starševstva… in to soglasje ne pomeni soglasja za 

namestitev izven družine in ne pomeni da ne gre za odvzem 

otroka, zato moramo sodelovati tudi z drugimi institucijami ki 

sem jih že prej omenila in moramo narediti neke uradne 
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zaznamke vseh pogovorov, poročil, ki so poslana po faksu, e-

pošti in podobno. Dolgotrajen in zahteven postopek. Bistvo 

je, da se strokovni tim odloči na podlagi trenutnih dejstev, da 

se otroka začasno odvzame družini in se ga premesti v krizni 

center. To imenujemo začasna odločba, ki velja dokler se ne 

izda končne odločbe. Potek je zapleten, so določene luknje, 

treba je biti pozoren. Če se na primer po določenem času 

otrok vrne domov, se izda sklep o ustavitvi postopka ter se 

poslužujemo drugih pomoči družini ali pa je celo uveden 

ponovni postopek po Zakonu o upravnem postopku, če 

pridobimo nove dokaze, ki jih do sedaj nismo imeli. Treba je 

sestaviti plan, načrt, kako bomo naprej z družino delali in ta 

načrt moramo potem posredovati tudi kriznemu centru, ker je 

bil otrok pri njih.  

 

Jaz: zgoraj ste omenili pogovor s starši. Kako, na kakšen 

način poteka? 

SD: staršem najprej pošljemo pisno vabilo, kje in kdaj naj bi 

se srečali ter podatke, da nas lahko kontaktirajo, če jim termin 

ne ustreza. Na srečanju jim obrazložimo, kakšne pravice in 

dolžnosti imajo ter jih podučimo, da morajo na srečanjih 

govoriti resnico ter če nekoga pooblastijo, da se bo namesto 

njih udeležil srečanja, kakšna je vloga ter pravica le tega. 

Seznanimo jih, kako bo center pridobival dokaze, da jih bomo 

obiskali na domu, da bodo morda vključene tudi druge 

institucije, da bomo pridobili mnenje strokovne komisije, 

poleg tega pa imajo starši vpogled v dokumentacijo pred 

ustno obravnavo, da postopek traja cca 2 meseca, če pa center 

izpelje odvzem otroka, kakšne pravice in dolžnosti imajo 

starši. V tem postopku na nak način starši od nas pričakujejo, 

da bomo preverili informacije, ki smo jih pridobili ter jih 

natančno obdelali, ocenili, vedeti morajo, kdo vse ima 

vpogled do danih in prejetih informacij, da bodo z danimi 
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informacijami seznanjeni, kar pa se tiče telefonskih klicev, 

obiskov, dopisov, se mora tudi center držati dogovorov glede 

terminov in podobnega. Na srečanjih moramo biti natančni, 

kaj želimo izvedeti, kdo in kako je bil udeležen ter moramo 

postaviti neko mejo o neprimernem in nedopustnem ravnanju, 

brez da bi starše natančno in direktno obsojali. Na tak način se 

po navadi ne da normalno komunicirati in pride do zapletov. 

Delavci moramo velikokrat umiriti živce, čeprav vemo, za kaj 

se je v primeru šlo in stvari prevzeti na lep način. 

 

Jaz: verjetno je pogovor z otroki težji? 

SD: je in ni. Otroci so občutljivejša skupina in je tudi 

zakonodaja glede pogovora z otroki bolj zapletena, saj 

moramo pri tem upoštevati 51. člen Zakona o upravnem 

postopku. Otroku postavimo začasnega zastopnika, ki pa 

mora biti polnoletna oseba ter otroku tudi ponudimo možnost 

t.i. zaupne osebe. Pogovor izpeljemo tako, da postopoma od 

začetka do konca otroka izprašamo o zadevi in nato še enkrat 

od konca proti začetku in preverimo tudi, kako so druge osebe 

to stvar videle. Z otrokom je pogovor težje izpeljati, saj mu ne 

smemo postavljati direktnih vprašanj, na primer kdo te je 

udaril, ampak poizkušamo preko trditev na nek način otroka 

pripraviti do tega, da nam sam pove zgodbo in v ta pogovor 

vključimo igro, ponudimo mu barvice in list papirja, kamor 

po navadi rišejo družino in podobne stvari, ki se navezujejo 

na družino. Vprašamo ga na primer, kdo mu kupuje stvari, 

kdo je najbolj prijazen z njim in podobno ter nato iz tega 

poizkušamo zaključiti zgodbo ter otroku dopustimo preko več 

srečanj, da se sam izpove o zadevi. 

 

Jaz: prej je bilo govora o ugotovitvenem postopku. V tem 

postopku sodelujete z drugimi institucijami. Kako? 

SD: no, sodelujemo z institucijami, ki sem jih prej omenila. 
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Policija, sodstvo, šola ipd.. kako sodelujemo z njimi, je 

odvisno od primera do primera, ne sodelujemo povsod enako. 

Če gremo osebno v eno od institucij, moramo to zabeležiti kot 

terensko poročilo. Če kontaktiramo preko telefona, moramo 

podati uradni zaznamek. Če pa zadevo rešujemo pisno, 

moramo navesti natančno zakonsko podlago in postaviti vsa 

vprašanja, ki so za primer potrebna. Pisno poročilo je po 

navadi obsežnejše zaradi navajanja zakonske podlage, je pa 

tudi bolj razumljivo in bolje pojasnjeno. 

 

Jaz: rekli ste, da greste na obisk tudi v šolo. Kakšne 

informacije zbirate na šoli? 

SD: v šoli se po navadi obrnemo na šolske pedagoge. 

Postavimo jim pač čim več vprašanj, ki zadevajo otroka in 

njegovo vedenje, saj na podlagi tega lahko sklepamo 

nadaljnje ugotovitve. Vprašamo na primer kakšen je njegov 

odnos do šolskega dela, se trudi, dosega učne rezultate, ki 

ustrezajo njegovim sposobnostim… kar se tiče odnosa s 

sošolci, ali prihaja v konflikte z njimi, je družaben, se drži 

sam zase. Pomembno je da izvemo, kakšen odnos oziroma 

skrb za otrokov uspeh v šoli imajo starši, starši poskrbijo za 

otroka glede vzgoje, osebne higiene, šolskih navad, če se 

otrok potoži o razmerah in odnosih s starši doma. 

Pozanimamo se, če so učitelji in drugi zaznali, da otrok kaže 

kakršne koli znake stiske, opazili čudno vedenje, so bili 

opaženi kakšni znaki nasilja nad otrokom… Tu je problem, da 

so znaki fizičnega nasilja vidni, med tem ko recimo, da je bilo 

storjeno psihično nasilje, spolno, znaki niso vidni in ga je 

težko opaziti. Takšne stvari večinoma, da nekako skušamo 

prepoznati vedenje otroka in preko tega, koliko se starši 

zanimajo za šolske obveznosti, pove veliko o tem, kaj se in 

kaj se ne dogaja med starši in otroci.  
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Jaz: stopite v stik tudi z zdravniki? 

SD: stopimo, da vidimo, če je imel otrok kakšno obravnavo, 

ki bi bila pomembna za nas. To se sicer morda ne zdi 

pomembno, vendar je. Tu se osredotočimo predvsem na 

vprašanja, ki vključujejo socialni in čustveni razvoj otroka 

oziroma če so bile opažene kakršne koli spremembe le tega. 

Povprašamo tudi o tem, kako je bil do sedaj otrok obravnavan 

glede cepljenj, sistematskih pregledov… Kadar se obrnemo 

po informacije k zdravniku, skušamo pač izvedeti čim več o 

tem, kako zdravnik s svoje strokovne plati vidi otroka, se mu 

zdi dovolj zrel za svoja leta, kakšno se mu zdi mišljenje, 

vedenje otroka, je mogoče kdaj zaznal stisko pri otroku ali 

kakršne koli znake, ki bi recimo pričali o nasilju, predvsem 

damo poudarek, če je bilo opaziti znake spolnega nasilja, če je 

morda pri starših zaznal zlorabo psihoaktivnih substanc in 

podobne zadeve. 

 

Jaz: kakšne informacije pa pridobite pri policiji? 

SD: pri zbiranju informacij s strani policije moramo 

upoštevati nekatere zakone. In sicer jih je kar nekaj: Zakon o 

splošnem upravnem postopku, Zakon o socialnem varstvu, 

Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o preprečevanju 

nasilja v družini, Pravilnik o sodelovanju organov ter o 

delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov 

in regijskih služb. Gre tako rekoč za nek protokol, ki ga 

moramo upoštevati. Tu v bistvu policijo zaprosimo, da nam 

posreduje poročilo o intervenciji v družini, katere primer 

obravnavamo, natančne datume, vrste kaznivega dejanja, 

vrsta ukrepa v družini, ker te podatke potrebujemo, da 

ocenimo stopnjo ogroženosti mladoletne osebe oziroma 

otroka in bomo s pomočjo teh informacij načrt za zaščito 

otroka.  
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Jaz: rekli ste tudi, da izvajate tudi obiske na domu. Kako 

je pa s tem? 

SD: ko se center za socialno delo odloči, da bomo na primeru 

izvajali tudi obiske na domu, gremo na dom vedno v paru, 

torej po dve osebi, pri čemer morata imeti ta dva socialna 

delavca različna strokovna profila. Tu je zelo pomembno, da 

se napišeta dve poročili, saj vsaka strokovna plat poda svoje 

poročilo, kar precej pripomore k nadaljnjemu reševanju 

oziroma zaščiti otroka. Pri obiskih na domu predvsem 

opazujemo. Opazujemo, kako starši na nek način otroka 

vodijo. Kako starši podpirajo svojega otroka, njegove 

izkušnje, kako se starš vživi v otrokovo početje in doživljanje, 

ali starš predvideva, kakšne bodo lahko razvojne posledice 

otroka, če ga neko dejanje pač vodi v neko nevarnost, kako 

starš opazuje svojega otroka. Opazovanje odnosov tako rekoč 

in skrbi staršev za otroka. 

 

Jaz: to bi bilo vse. Iskreno se vam zahvaljujem za vaš čas. 

SD: malenkost. 

 

 

 

 

 

Obiski na 

domu 

Jaz: Kako pridobite informacije, da gre za nasilje nad 

otrokom v neki družini? 

SD: s primerom pričnemo, kadar dobimo prijavo, da gre za 

nasilje nad otrokom, bodi si od sosedov, enega od staršev, 

otroka samega, anonimne prijave in podobnega. Od njih 

skušamo dobiti čim več informacij, po čem sklepajo, da gre 

nasilje, ali so to videli, slišali in si stvari čim bolj natančno 

zapišemo, vprašamo, ali se to dogaja že dlje časa oziroma če 

se je nasilje nad otrokom dogajalo že prej. Po zbranih 

informacijah, ki jih pridobimo od osebe, ki je nasilje prijavila, 

na centru preverimo, če smo primer omenjenih oseb že 

obravnavali oziroma ali so bili obravnavani v kateri drugi 

instituciji. To storimo ali preko telefona, pogovori z organi 
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primera 
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institucij, poročila, sodelavci… Če sumimo, da gre za primer 

kaznivega dejanja, moramo to prijaviti policiji ali tožilstvu, da 

tudi oni izvedejo za to potreben ukrep. Na centru v takšnih  

primerih nato skličemo multidisciplinarne time, če je to 

potrebno oziroma ko načrtujemo nadaljnjo obravnavo. Je pa 

potrebno multidisciplinarni tim sklicati v primeru, če gre za 

spolno ali fizično zlorabo, če ne multidisciplinarni tim ni 

nujen v tem postopku. 

 

Jaz: kako pa veste, ali je ali ni potrebno ukrepati? 

SD: to ugotovimo z začetno oceno ogroženosti. Z oceno 

ogroženosti skušamo sploh ugotoviti, kdo ogroža otroka ter če 

sploh obstaja nekdo, ki je sposoben tega otroka zaščititi. Ko 

ugotavljamo oceno ogroženosti, gre lahko za tri vrste 

ogroženosti in sicer za osnovno, srednjo in visoko. Za katero 

gre, ugotavljamo preko posebnih kriterijev, ki so izdelani za 

to. Vendar pa za kakšno stopnjo ogroženosti gre, lahko na nek 

način poizkušamo ugotoviti tako, da se pogovorimo z 

otrokom, njegovimi starši oziroma da sodeujemo tudi z 

drugimi institucijami, kjer govorim predvsem o policiji ter 

pravosodju. Naša naloga je, da ogroženega otroka na nek 

način opazujemo, pri čemer se moramo predvsem osredotočiti 

na opazovanje otroka, ko je v odnosu z osebo, ki naj bi ga 

sicer ogrožala. Ko je vse to opravljeno, pa se delavci 

odločimo, ali skličemo multidisciplinarni tim ali ne. Pri 

multisciplinarnem timu sodelujejo vse službe in se trudimo, 

da otroka zaščitimo, vendar pri multidisciplinarnih timih je 

veliko krat govora o odvzemu otroka staršem, da ga damo v 

rejništvo, vzgojne domove, kar ne radi počnemo in je prav 

skrajna točka, za katero se odločimo, vendar je v določenih 

primerih žal to potrebno, ko gre za spolno in hudo fizično 

nasilje, kot sem zgoraj omenila in predstavlja to, da otroka 

umaknemo od staršev, najboljšo rešitev. Niso pa ti timi 
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potrebni, če presodimo, da bomo s pomočjo pogovorov ter 

srečanj z otrokom in starši prišli zadevi do dna in jo 

sporazumno rešili. 

 

Jaz:  prej ste omenila, da razvrščate ogroženost po treh 

stopnjah. Kaj na primer storite, če ugotovite da gre za 

visoko stopnjo ogroženosti? 

SD: visoko stopnjo ogrožensoti ugotovimo z 

multidisciplinarnim timom, kjer je potrebno izvesti nek nujen 

ukrep za zaščito otroka in tako pričnemo z ugotovitvenim 

postopkom z Zakonom o upravnem postopku. 

 

Jaz: kaj je ugotovitveni postopek? 

SD: ugotovitveni postopek je v bistvu postopek, ko prejmemo 

informacijo o ogroženosti otroka, nasilju oziroma to, da gre 

celo za otrokovo življenje oziroma da obstaja utemeljen sum, 

ki se veže na to. Tu gre veliko krat za težke duševne in fizične 

poškodbe, po čemer se sklepa, da starši oziroma skrbniki 

otroka nočejo, niso sposobni peljati k zdravnku in v takšnih 

primerih moramo takoj nujno ukrepati. Otroci predstavljajo 

veliko krat tudi nek predmet maščevanja, da se bo en od 

staršev maščeval drugemu, pride do groženj da bo zbežal z 

njim, kar pomeni da se otrok znajde v hudih in nevarnih 

okoliščinah, starši so agresivni, imajo psihične težave, 

osebnostne motnje… vse to privede do nasilja, zlorab v 

družini in v teh primerih govorimo o visoki stopnji 

ogroženosti in otroka takoj odstranimo iz družinskega okolja. 

Zaradi njegovega dobrega in mu zagotovimo prostor za 

bivanje ter prepovemo stike s točno določeno osebo. Vse 

zaradi varnostnih razlogov in zaščite otroka.  

 

Jaz: kaj sledi po ugotovitvenem postopku? 

SD: po ugotovitvene postopku izdamo začasno odločbo, ko 
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ugotovimo, da je otrok v globoki stiski, kar predstavlja težak 

psihičen napor za otroka, kar seveda zanj ni dobro. Tu se 

moramo obrniti tudi na zakonodajo, ki ima sicer ponekod 

določene pomanjkljivosti in nejasnosti, v grobem je postopek 

isti, se pa od primera do primera na določenih ločnicah 

razlikuje. Po pogovoru z otrokom sestavimo zapisnik, ki ga na 

nek način narekuje 51. Člen Zakona o upravnem postopku. Ta 

člen narekuje, da razgovor poteka brez soglasja staršev, 

zastopnikov in v tem primeru otroku postavimo začasnega 

zastopnika. Tu so v bistvu bistvo zapisniki. Prav tako moramo 

izdati zapinsnik pogovora s starši. Tu gre za neko soglasje, da 

otrok biva v kriznem centru, vendar samo na ta način da starši 

to sprejmemjo, kajti to še ne zadovoljuje otrokovih potreb, 

dobrega starševstva… in to soglasje ne pomeni soglasja za 

namestitev izven družine in ne pomeni da ne gre za odvzem 

otroka., zato moramo sodelovati tudi z drugimi institucijami 

ki sem jih že prej omenila in moramo narediti neke uradne 

zaznamke vseh pogovorov, poročil, ki so poslana po faksu, e-

pošti in podobno. Dolgotrajen in zahteven postopek. Bistvo 

je, da se strokovni tim odloči na podlagi trenutnih dejstev, da 

se otroka začasno odvzame družini in se ga premesti v krizni 

center. To imenujemo začasna odločba, ki velja dokler se ne 

izda končne odločbe. Potek je zapleten, so določene luknje, 

treba je biti pozoren. Če se na primer po določenem času 

otrok vrne domov, se izda sklep o ustavitvi postopka ter se 

poslužujemo drugih pomoči družini ali pa je celo uveden 

ponovni postopek po Zakonu o upravnem postopku, če 

pridobimo nove dokaze, ki jih do sedaj nismo imeli. Treba je 

sestaviti plan, načrt, kako bomo naprej z družino delali in ta 

načrt moramo potem posredovati tudi kriznemu centru, ker je 

bil otrok pri njih.  

 

Jaz: zgoraj ste omenili pogovor s starši. Kako, na kakšen 
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način poteka? 

SD: staršem najprej pošljemo pisno vabilo, kje in kdaj naj bi 

se srečali ter podatke, da nas lahko kontaktirajo, če jim termin 

ne usreza. Na srečanju jim obrazložimo, kakšne pravice in 

dolžnosti imajo ter jih podučimo, da morajo na srečanjih 

govoriti resnico ter če nekoga pooblastijo, da se bo namesto 

njih udeležil srečanja, kakšna je vloga ter pravica le tega. 

Seznanimo jih, kako bo center pridobival dokaze, da jih bomo 

obiskali na domu, da bodo morda vključene tudi druge 

institucije, da bomo pridobili mnenje strokovne komisije, 

poleg tega pa imajo starši vpogled v dokumentacijo pred 

ustno obravnavo, da postopek traja cca 2 meseca, če pa center 

izpelje odvzem otroka, kakšne pravice in dolžnosti imajo 

starši. V tem postopku na nak način starši od nas pričakujejo, 

da bomo preverili informacije, ki smo jih pridobili ter jih 

natančno obdelali, ocenili, vedeti morajo, kdo vse ima 

vpogled do danih in prejetih informacij, da bodo z danimi 

informacijami seznanjeni, kar pa se tiče telefonskih klicev, 

obiskov, dopisov, se mora tudi center držati dogovorov glede 

terminov in podobnega. Na srečanjih moramo biti natančni, 

kaj želimo izvedeti, kdo in kako je bil udeležen ter moramo 

postaviti neko mejo o neprimernem in nedopustnem ravnanju, 

brez da bi starše natančko in direktno obsojali. Na tak način se 

ponavadi ne da normalno komunicirati in pride do zapletov. 

Delavci moramo velikokrat umiriti živce, čeprav vemo, za kaj 

se je v primeru šlo in stvari prevzeti na lep način. 

 

Jaz: verjetno je pogovor z otroki težji? 

SD: je in ni. Otroci so občutljivejša skupina in je tudi 

zakonodaja glede pogovora z otroki bolj zapletena, saj 

moramo pri tem upoštevati 51. Člen Zakona o upravnem 

postopku. Otroku postavimo začasnega zastopnika, ki pa 

mora biti polnoletna oseba ter otroku tudi ponudimo možnost 

strokovnih 

delavcev 
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t.i. zaupne osebe. Pogovor izpeljemo tako, da postopoma od 

začetka do konca otroka izprašamo o zadevi in nato še enkrat 

od konca proti začetku in preverimo tudi, kako so druge osebe 

to stvar videle. Z otrokom je pogovor težje izpeljati, saj mu ne 

smemo postavljati direktnih vprašanj, na primer kdo te je 

udaril, ampak poizkušamo preko trditev na nek način otroka 

pripraviti do tega, da nam sam pove zgodbo in v ta pogovor 

vključimo igro, ponudimo mu barvice in list papirja, kamor 

po navadi rišejo družino in podobne stvari, ki se navezujejo 

na družino. Vprašamo ga na primer, kdo mu kupuje stvari, 

kdo je najbolj prijazen z njim in podobno ter nato iz tega 

poizkušamo zaključiti zgodbo ter otroku dopustimo preko več 

srečaj, da se sam izpove o zadevi. 

 

Jaz: prej je bilo govora o ugotovitvenem postopku. V tem 

postopku sodelujete z drugimi institucijami. Kako? 

SD: no, sodelujemo z institucijami, ki sem jih prej omenila. 

Policija, sodstvo, šola ipd.. kako sodelujemo z njimi je 

odvisno od primera do primera, ne sodelujemo povsod enako. 

Če gremo osebno v eno od institucij, moramo to zabeležiti kot 

terensko poročilo. Če kontaktiramo preko telefona, moramo 

podati uradni zaznamek. Če pa zadevo rešujemo pisno, 

moramo navesti natančno zakonsko podlago in postaviti vsa 

vprašanja, ki so za primer potrebna. Pisno poročilo je po 

navadi obsežnejše zaradi navajanja zakonske podlage, je pa 

tudi bolj razumljivo in bolje pojasnjeno. 

 

Jaz: rekli ste, da greste na obisk tudi v šolo. Kakšne 

informacije zbirate na šoli? 

SD: v šoli se ponavadi obrnemo na šolske pedagoge. 

Postavimo jim pač čim več vprašanj, ki zadevajo otroka in 

njegovo vedenje, saj na podlagi tega lahko sklepamo 

nadaljnje ugotovitve. Vprašamo na primer kakšen je njegov 
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odnos do šolskega dela, se trudi, dosega učne rezultate, ki 

ustrezajo njegovim sposobnostim… kar se tiče odnosa s 

sošolci, ali prihaja v konflikte z njimi, je družaben, se drži 

sam zase. Pomembno je da izvemo, kakšen odnos oziroma 

skrb za otrokov uspeh v šoli imajo starši, starši poskrbijo za 

otroka glede vzgoje, osebne higiene, šolskih navad, če se 

otrok potoži o razmerah in odnosih s starši doma. 

Pozanimamo se če so učitelji in drugi zaznali, da otrok kaže 

kakršne koli znake stiske, opazili čudno vedenje, so bili 

opaženi kakšni znaki nasilja nad otrokom… tu je problem, da 

so znaki fizičnega nasilja vidni, med tem ko recimo, da je bilo 

storjeno psihično nasilje, spolno, znaki niso vidni in ga je 

težko opaziti. Takšne stvari večinoma, da nekako skušamo 

prepoznati vedenje otroka in preko tega, koliko se starši 

zanimajo za šolske obveznosti, pove veliko o tem, kaj se in 

kaj se ne dogaja med starši in otroci.  

 

Jaz: stopite v stik tudi z zdravniki? 

SD: stopimo, da vidimo, če je imel otrok kakšno obravnavo, 

ki bi bila pomembna za nas. So se sicer morda ne zdi 

pomembno, vendar je. Tu se osredotočimo predvsem na 

vprašanja, ki vključujejo socialni in čustveni razvoj otroka 

oziroma če so bile opažene kakršne koli spremembe le tega. 

Povprašamo tudi o tem, kako je bil do sedaj otrok obravnavan 

glede cepljenj, sistematskih pregledov… Kadar se obrnemo 

po informacije k zdravniku, skušamo pač izvedeti čim več o 

tem, kako zdravnik s svoje strokovne plati vidi otroka, se mu 

zdi dovolj zrel za svoja leta, kakšno se mu zdi mišljenje, 

vedenje otroka, je mogoče kdaj zaznal stisko pri otroku ali 

kakršne koli znake, ki bi recimo pričali o nasilju, predvsem 

damo poudarek, če je bilo opaziti znake spolnega nasilja, če je 

morda pri starših zaznal zlorabo psihoaktivnih substanc in 

podobne zadeve. 
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Jaz: kakšne informacije pa pridobite pri policiji? 

SD: pri zbiranju informacij s strani policije moramo 

upoštevati nekatere zakone. In sicer jih je kar nekaj: Zakon o 

splošnem upravnem postopku, Zakon o socialnem varstvu, 

Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o preprečevanju 

nasilja v družini, Pravilnik o sodelovanju organov ter o 

delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov 

in regijskih služb. Gre tako rekoč za nek protokol, ki ga 

moramo upoštevati. Tu v bistvu policijo zaprosimo, da nam 

posreduje poročilo o intervenciji v družini, katere primer 

obravnavamo, natančne datume, vrste kaznivega dejanja, 

vrsta ukrepa v družini, ker te podatke potrebujemo, da 

ocenimo stopnjo ogroženosti mladoletne osebe oziroma 

otroka in bomo s pomočjo teh informacij načrt za zaščito 

otroka.  

 

Jaz: rekli ste tudi, da izvajate tudi obiske na domu. Kako 

je pa s tem? 

SD: ko se center za socialno delo odloči, da bomo na primeru 

izvajali tudi obiske na domu, gremo na dom vedno v paru, 

torej po dve osebi, pri čemer morata imeti ta dva socialna 

delavca različna strokovna profila. Tu je zelo pomembno, da 

se napišeta dve poročili, saj vsaka strokovna plat poda svoje 

poročilo, kar precej pripomore k nadaljnjemu reševanju 

oziroma zaščiti otroka. Pri obiskih na domu predvsem 

opazujemo. Opazujemo, kako starši na nek način otroka 

vodijo. Kako starši podpirajo svojega otroka, njegove 

izkušnje, kako se starš vživi v otrokovo početje in doživljanje, 

ali starš predvideva, kakšne bodo lahko razvojne posledice 

otroka, če ga neko dejanje pač vodi v neko nevarnost, kako 

starš opazuje svojega otroka. Opazovanje odnosov tako rekoč 

in skrbi staršev za otroka. 
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Jaz: to bi bilo vse. Iskreno se vam zahvaljujem za vaš čas. 

SD: malenkost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


