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Zadeva: Dogovor v zvezi z opravljanjem nalog za zascito otrok, ki izhajajo iz Zakona 0
preprecevanju nasilja v druzini

Spostovani,

Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport, Ministrstvo za delo, druzino, socialne zadeve in enake
moznosti ter Policija so sprejeli Dogovor v zvezi z izvajanjem nalog za zascito otrok, ki izhajajo iz
Zakona 0 preprecevanju nasilja v druzini (v nadaljevanju: dogovor). Dogovor velja od dne podpisa, in
sicer od 5. decembra 2013.

Podlaga za sprejem dogovora je Zakon 0 preprecevanju nasilja v druzini, ki je bil sprejet pred petimi leti
in predstavlja skupaj z Resolucijo 0 nacionalnem programu preprecevanja nasilja v druzini 2009-2014
pravno podlago za boj proti temu pojavu v nasi druzbi. Nastal je na podlagi vecletnih ugotovitev, kako
kompleksen in siroko razsirjen je pojav nasilja v druzini, zato je bilo potrebno sprejeti ukrep, v okviru
katerega bo jasno opredeljeno, katere oblike druzinskega nasilja poznamo, kaksne vrste pomoci nudimo
zrtvam in kako obravnavamo storilca. Zakon opredeljuje otroke kot ranljivo druzbeno skupino, ki mora biti
se posebej zascitena. Opredeljeno je tudi, da je otrok zrtev nasilja v druzini tudi takrat, ko je prisoten
izvajanju nasilja enega starsa nad drugim. Na podlagi zakona so bili zaradi kompleksnosti problematike
sprejeti stirje pravilniki stirih resorjev (ministrstva, pristojnega za delo, druzino in socialne zadeve,
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve oz. policijo, ministrstva, pristojnega za zdravje ter ministrstva,
pristojnega za izobrazevanje). Za podrocje izobrazevanja je nastal med drugim tudi Pravilnik 0 obravnavi
nasilja v druzini za vzgojno-izobrazevalne zavode (Uradni list, st. 104/2009 z 18. 12. 2009).

Za boljse sodelovanje med posameznimi resorji v praksi pa je na pobudo nekaterih ravnateljev osnovnih
sol v medresorski delovni skupini, ki so jo zastopali predstavniki druzine in sociale, izobrazevanja in
policije, nastal Dogovor kot pripomocek za strokovne de/avke in de/avce v vzgoji in izobraievanju,
centrov za socia/no de/o in policije za usk/ajeno in ucinkovito ukrepanje na podrocju obravnave
nasilja v druiini. Usmerjen je v resevanje primerov, ko strokovni delavec v vzgoji in izobrazevanju opazi
sum storitve nasilja nad otrokom zaradi nasilja v druzini (na otroku lahko opazi spremembe; otrok zaupa
nasilje, storjenega nad njim v druzini; informacije 0 nasilju nad otrokom /ahko strokovni de/avec dabi ad
trelje osebe, /ahko pa je sam prica nasilju v druzini). Kljucni cilj dogovora je vecja zascita otrok.



•

•

Dogovor ponuja konkretne odgovore na vrsto pravnih in strokovnih vprasanj, ki so se pojavila v zadnjih
petih letih, to je od sprejema Zakona 0 prepreeevanju nasilja v druzini. Gre za konsenz med pristojnimi
organi, kako v tem primeru teee postopek ugotavljanja dejstev glede na pristojnosti posameznega organa.
Naslavlja tudi vprasanje, kdaj pristojni organi obvestijo starse, kar je aktualno zlasti v primeru, ko otrok
pove, da nasilje izvaja eden od njiju ali oba. V tem primeru daje dogovor jasno sporoeilo, da je v primeru
druzinskega nasilja nad otrokom korist otroka pred starsevsko pravico.

Dogovor nataneneje usmerja, kako naj vzgojno-izobrazevalni zavod (v nadaljevanju) VIZ prijavlja sum
nasilja v druzini in kaj sledi, poleg tega pa so z dogovorom nekateri podatki, ki na terenu niso vedno dovolj
jasni, ponovno poudarjeni (npr. kaksna je dosegljivost in odzivnost centrov za social no delo in VIZ).
Ponovno je izpostavljen poudarek, da morajo CSD-ji dajati povratne informacije solam glede njihovih prijav
(kaksni so bili nadaljnji ukrepi po prijavi sol), kako potekajo multidisciplinarni timi na CSD. Zelo pomembni
so dogovori glede poteka razgovora z otrokom, ki potekajo v vrteevskem/solskem prostoru: policija in CSD
skupaj opravita razgovor z otrokom v prostorih VIZ brez vnaprejsnje vednosti starsev. StarSe 0
opravljenem razgovoru eimprej obvesti policija. V dogovoru je tudi jasno zapisan postopek v primeru, ko je
kot kraj, na katerega se nanasa ukrep prepovedi priblizevanja, doloeen VIZ oziroma ee je oskodovanec,
na katerega se nanasa ukrep prepovedi priblizevanja, otrok ali mladoletnik, ki obiskuje VIZ. V teh primeru
policisti 0 tem obvestijo VIZ. Glede na dosedanjo prakso dogovor nataneneje opisuje postopek glede
odvzema otroka v prostorih VIZ in doloeuje, da je obveseanje starsev 0 postopku odvzema je v pristojnosti
CSD.

Menimo, da bo uporaba dogovora pripomogla k pravilni obravnavi nasilja nad otrokom in zlasti k
veeji zaseiti in koristi otroka. Zato predlagamo eim boljse sodelovanje z reso~i, ki delajo na podroeju
nasilja v druzini (centrov za socialno delo, policije, nevladnih organizacij itd.). 0 dogovoru, prav tako pa
tudi 0 ostali zakonodaji in gradivu s podroeja obravnave nasilja v druzini (spletna stran MIZS:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna _pod rocja/urad_ za_razvoLizobrazevanja/prepoznavanje _preprecevanje
jn_obravnava_nasilja/nasilje_v_druzini/), seznanite vse delavce v vzgojno-izobrazevalnem zavodu,
otroke/ueence/dijake ter starse.
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