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ZAKONSKE PODLAGE 

 Zakon o preprečevanju nasilja v družini  (Ur. l. RS št. 16/08) 

 Kazenski zakonik RS (Ur. l. RS št. 55/08)  

 Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih 
timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini (Ur. l. RS št. 31/09)  

 Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (Ur. l. RS št.104/09) 

 Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in 
preprečevanju nasilja v družini (Ur. l. RS št. 25/10) 

 Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene 
dejavnosti (UR. l. RS št. 38/2011) 

 Pravilnik o prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju (Ur. l. RS št. 15/13) – 
spremenjena verzija  

  

  

  



ZAKON O PREPREČEVANJU NASILJA V 
DRUŽINI 

 Opredelitev nasilja 

 Dolžnost nudenja pomoči žrtvi 

 Zagotoviti strokovno obravnavo žrtvam 

 Sodelovanje med institucijami 

 Zagotavljanje varnosti žrtvam 

 Brezplačna pravna pomoč 

 Strokovno delo s povzročiteljem 

 Pomoč v čim krajšem času 

  



VLOGA CSD 

 Center je koordinator obravnave nasilja 

 Prevzema odgovornost za vodenje postopka 

 Odloča o korakih dela, priteguje k sodelovanju 

 Sočasno dela na več opravilih 

  

 POGOJI ZA DOBRO DELO 

 

 Poznavanje dela drug drugega 

 Poznavanje delovnih meja vsake organizacije 

 Sodelovanje  v korist ogrožene osebe 

  



PRIJAVA NASILJA NA CSD 

Informacija je lahko posredovana: 

 interventni službi 

 pisna 

 ustna  

 osebna 

 anonimna 

 … 



                                                                                P R I J A V A          
                              
                                     

                            Takojšnje informiranje v primeru  
                                      neposredne ogroženosti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

 

 

POLICIJA 

 

CENTER ZA 
SOCIALNO 

DELO 
 

Takoj stopi v stik z 
žrtvijo in preveri 
informacijo. 

Razgovor s 
povzročiteljem 
nasilja 

Identifikacija nasilja: 
 
o Kdo? 
o Vrsta, intenziteta 

nasilja 
o Dejavniki tveganja 
o Posledice 

 
 

Ocena ogroženosti 
                                 

 
 

SOGLASJE IN 
SODELOVANJE 

ŽRTVE 

Izdelava 
individualnega 
varnostnega načrta 

 

Ocena potrebe po sklicu 
multidisciplinarnega tima 
 

Zaključek 
Usmeritev v 

mrežo 



 

PRVI MULTIDISCIPLINARNI TIM 
 
o Center za socialno delo skliče in vodi tim 
o Obvezna udeležba vabljenih 

 

ŽRTEV 
Regijski 

koordinator 

SPREMLJEVALEC 

Nevladne organizacije 

Zdravstveni dom 

In drugi 

POLICIJA 



 

N A Č R T     P O M O Č I 
 
 
ELEMENTI: 
 
o Varnost  
o Možni načini ukrepanja              
o Pomoč                 

 

PONOVNA 
OCENA 
OGROŽENOSTI 
 
 

o IZVEDBA NALOG, KI SO BILE DOGOVORJENE NA TIMU     
           (Napotitve v storitve, nevladne organizacije, brezplačna pravna pomoč) 
o SPREMLJANJE UKREPA za povečanje varnosti 
o KOORDINACIJA POMOČI 

DRUGI MULTIDISCIPLINARNI TIM 
 
o PONOVNA OCENA OGROŽENOSTI 

ZAPISNIK (Sklepi) 

KONKRETNE NALOGE 
VSEH PRISOTNIH 

CILJI 

OBLIKE POMOČI 

NAČIN SPREMLJANJA 

TRAJANJE OBRAVNAVE 

SOGLASJE ŽRTVE NASILJA 

MEDSEBOJNO OBVEŠČANJE 

EVALVACIJA 



FUNKCIONIRANJE ŽRTVE 

 Sporočila, ki jih na strokovnjake naslavljajo žrtve predstavljajo 
potrebo po aktivnosti, aktivnem delu tistega, ki to sporočilo 
sprejme. 

 To za sabo potegne konkretno delo, ki je v različnih primerih 
različno obsežno. 

 Žrtev pričakuje pomoč, potrditev, da se ji to kar se ji dogaja ne 
bi smelo zgoditi.  

  

  



FUNKCIONIRANJE POVZROČITELJA 

 In na drugi strani povzročitelj od strokovnjaka, v kolikor se 
vključi v reševanje, ne zahteva in ne pričakuje nič, celo želi, da 
ničesar ne napravimo.  

 Je zelo vljuden in prijazen ter se s svojo prijaznostjo trudi, 
prepričati strokovnjaka, da vse to kar je povedala žrtev ne drži. 

  

 Prisotnost stereotipov, nepoznavanje dinamike nasilja 
prevečkrat povzroči, da ne naredimo nič, kar na drugi strani 
pomeni, da pomagamo povzročitelju in ne pomagamo žrtvi.    



VLOGA ZDRAVSTVENEGA RESORJA PRI 
OBRAVNAVI NASILJA 

 Prepoznati, slišati in dati čas žrtvi nasilja. 

 Jo opogumiti za iskanje nadaljnje pomoči. 

 Ji stati ob strani in izraziti skrb zanjo. 

 Prijaviti izvršeno nasilje nad njo na način kot ga opredeljuje 
ZPND. 

 Sodelovati v MDT na CSD-ju, kadar ste v sodelovanje 
povabljeni.  



 HVALA ZA STRPNO POSLUŠANJE! 


