
 
  

STRATEGIJA PREPREČEVANJA IN OBRAVNAVANJA NASILJA V SERŠ MARIBOR 

Strategija preprečevanja in obravnavanja nasilja v SERŠ Maribor opredeljuje vrste nasilja, preventivne 

dejavnosti, ki jih na področju preprečevanja nasilja izvajamo v šoli in postopke ukrepanje ob zaznanem nasilju. 

Strategija je povzeta po Protokolu ob zaznavi in obravnavi medvrstičnega nasilja v vzgojno-izobraževalnih 

zavodih (izdal ZRSŠ) in prilagojena glede na organizacijo dela in ustaljeno učinkovito prakso v SERŠ Maribor. 

 

1. Medvrstniško nasilje 

 

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

kateri se dijak, nad katerim vrstnik oz. vrstniki izvajajo nasilje, počuti ogroženo, nesprejeto, manjvredno in 

podobno. 

Oblike nasilja 

Najpogostejše in najbolj aktualne oblike medvrstniškega nasilja: 

- Spletno nasilje: namerno in ponavljajoče nadlegovanje in/oz. ustrahovanje preko interneta, mobilnih 

telefonov in drugih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, kot npr. pošiljanje žaljivih sporočil, 

pošiljanje ali objavljanje škodljivih, neresničnih ali krutih izjav, objavljanje občutljivih, zasebnih informacij 

(npr. zasebnih sporočil ali fotografij), pošiljanje ali objavljanje obdelanih fotografij na žaljiv način, 

prilaščanje druge identitete z namenom osramotitve in škodovanja, obrekovanje na forumih, blogih ali 

socialnih omrežjih, izključevanje iz spletne skupnosti oz. spletne skupine prijateljev, snemanje nasilnih ali 

drugače neprimernih videoposnetkov (npr. šolskih pretepov) in razpošiljanje ter objavljanje teh posnetkov 

na spletu, pošiljanje grozilnih sporočil z namenom zastraševanja in izsiljevanja ipd. 

- Fizično nasilje: grizenje, brcanje, porivanje, suvanje, vlečenje za lase, pljuvanje, praskanje, boksanje, 

udarci, klofute in druge oblike fizičnih napadov, fizično poškodovanje ipd. 

- Psihično nasilje: 

• Psihično – verbalno nasilje: žaljenje, zmerjanje, posmehovanje, podcenjevanje, žaljenje po telefonu, 

zmerljivke povezane z imenom, rasistične pripombe, ogovarjanje, širjenje lažnih in zlonamernih 

govoric, zaničevanje, ščuvanje, grožnje ipd. 

• Psihično – neverbalno nasilje:  

▪ direktno: mimika obraza, nesramne kretnje, zaničljive geste ipd.; 

▪ indirektno: manipuliranje/uničevanje prijateljstva, sistematično izključevanje, ignoriranje,  

izolacija, pošiljanje (pogosto anonimnih) strupenih opazk, dopuščanje ogovarjanja, molk kot 

sredstvo pritiska ipd. 

- Materialno nasilje: izsiljevanje ali nasilni odvzem denarja ali druge lastnine, poškodovanje ali uničenje 

osebne lastnine in šolskih potrebščin, odvzem in uporaba telefona ipd. 

- Spolno nasilje: namigovanje na spolnost in šale s spolno vsebino, opolzko gestikuliranje in govorjenje, 

nadlegovanje zaradi pripadnosti spolu, nagovarjanje na spolnost, prikazovanje pornografskega materiala, 

otipavanje, zalezovanje, spolni napad ipd. 

 

2. Preventivna dejavnosti 

 

Šola izvaja raznovrstne preventivne dejavnosti za preprečevanja različnih vrst nasilja: 

1. Ničelna toleranca do vseh oblik nasilja – takojšnje ukrepanje ob zaznavi nasilja. 

2. Vključenost prepovedi vsakršnega nasilja v Šolska pravila SERŠ (poglavje I. – Vzgojno delovanje šole). 



 
  

3. Razredne ure – razredniki v okviru predstavitev Šolskih pravil SERŠ dijake obvestijo o različnih vrstah 

nasilja, prepovedi in posledicah, če do nasilja pride. Izvedejo tudi tematske RU na temo nasilja. RU 

pripravijo razredniki tematsko za svoj oddelek, v primeru širše aktualne problematike razrednikom 

vsebinski predlog RU pripravi svetovalna služba. 

4. OIV/ID – v okviru OIV/ID izvajamo različne preventivne dejavnosti na temo nasilja, npr. predavanja na 

temo varnost na internetu, zdravstvena vzgoja ipd. 

5. Senzibilnost za zaznavanje nasilja in takojšnjo ukrepanje ob zaznanem nasilju – obravnava strategije 

SERŠa na konferenci strokovnih delavcev. 

6. Vzgojno delovanje med poukom in na hodniku s strani strokovnih delavcev šole. 

7. Varnostnik dodeljen s strani MIZŠ. 

8. Navodila dijakom kako ravnati v primeru nasilja znotraj šole (Priloga 1) 

9. Na spletni strani objavljeni in na RU predstavljeni kontaktni podatki in spletne strani, kamor se lahko 

izven šole dijaki in starši obrnejo ob različnih težavah (Priloga 2) 

 

3. Navodila ob zaznavi medvrstniškega nasilja 

 

1. Strokovni delavec ali drug delavec VIZ, ki je zaznal nasilje ali je bil o njem obveščen takoj poskrbi za varnost 

in zdravje dijakov tako, da: 

- izvede vse potrebne ukrepe za zaščito dijaka žrtve, 

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

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

2. Isti dan, izjemoma, če okoliščine tega ne dopuščajo, naslednji dan po zaznavi nasilja naredi zapis dogodka 

in ga posreduje razredniku vseh vpletenih dijakov in šolski svetovalni službi.  

3. Razrednik še isti dan oz. najkasneje naslednji dan opravi ločen razgovor z žrtvijo in  povzročiteljem nasilja 

in po potrebi z  opazovalci dogodka ter izdela zapis pogovorov z namenom razjasnitve situacije. V pogovorih 

glede na presojo razrednika sodeluje svetovalna služba. Razrednik o dogodku obvesti starše vseh vpletenih 

dijakov. Glede na nujnost situacije starše obvesti še pred pogovori z dijaki in razjasnitvijo dogodkov ali po 

pogovorih. V primeru težjih kršitev v pogovorih sodelujejo starši in ravnatelj. 

4. Razrednik in svetovalna služba ocenita, če se v katerih od navedenih faz vključi ravnatelja. 

5. Razrednik ob sodelovanju svetovalne službe in po potrebi ravnateljem v skladu s predpisi: 

- načrtuje vzgojno ukrepanje za povzročitelja,  

- po potrebi:  

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

• s primerom nasilja seznani druge strokovne delavce VIZ, 

• načrtujejo obravnavo žrtve oz. povzročitelja v svetovalni službi po razjasnitvi dogodka, 

• obvestijo zunanje institucije in sodelujejo z njimi v postopku razjasnitve situacije. 

 

Številka: 007-1/2022/12 

Maribor, 13. 1. 2023   

                                                                                                                              Ravnateljica 

Irena Srša Žnidarič, spec. 
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