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Zadeva: Preprečevanje, prepoznavanje in naslavljanje medvrstniškega nasilja v VIZ 
 
Spoštovane ravnateljice in ravnatelji, direktorice in direktorji! 
 
Za nami sta dve dolgi in naporni leti epidemije, kar se odraža v različnih stiskah in 
odzivanju ljudi na okolico. Slednje je močan pečat pustilo tudi na otrocih, učencih, dijakih. 
Po podatkih Inšpektorata RS za šolstvo in šport ter sodelavcev na MIZŠ in ZRSŠ, ki 
opravljajo neposredno delo z vami, smo v začetku letošnjega leta zaznali velik porast 
medvrstniškega nasilja, tudi hujših oblik (hude telesne poškodbe, uporaba različnih orožij, 
itd.).  
 
V preteklih letih smo v okviru aktivnosti varnega in spodbudnega učnega okolja, skupaj z 
vami in v sodelovanju s podpornimi institucijami, pripravili številna usposabljanja 
strokovnih delavcev teršolskih timov.  
 
V želji, da najprej preprečimo, ob nastanku pa pravočasno prepoznamo in ustrezno 
naslovimo vse oblike nasilja, predvsem pa nasilje med vrstniki, vas kot nosilce vzgoje in 
izobraževanja  vljudno pozivamo, da v  kolektivih osvežite ozaveščanje o ničelni toleranci 
do nasilja, da sodelavce spodbudite k tovrstnim strokovnim usposabljanjem in da 
dopolnite vaše načrte za reševanje medvrstniškega nasilja.  
 
Na spletnih straneh Zavoda RS za šolstvo https://www.zrss.si/stiki-s-
prakso/aktualno/varno-spodbudno-ucno-okolje/ so objavljene usmeritve, pripomočki in 
orodja, ki vam bodo pri prepoznavanju in preprečevanju medvsrtniškega nasilja zagotovo 
v pomoč. 
 
Na Zavodu RS za šolstvo s seminarji KATIS (Seminarji na temo varno in spodbudno učno 
okolje: https://www.zrss.si/novice/seminarji-na-temo-varno-in-spodbudno-ucno-
okolje/) odgovarjajo na izzive z aktivnostmi za varno in spodbudno učno okolje, h katerim 
še naprej spodbujajte svoje sodelavce. 
 
Hkrati vas obveščamo, da je ob porastu pojavnosti nasilja Zavod RS za šolstvo pripravil 
posodobitev Protokola ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v VIZ, ki 
naj vam bo v oporo in pomoč pri prepoznavanju in ukrepanju. V protokolu in v procesu 
obravnave nasilja so bolj natančno opredeljena ravnanja strokovnih organov VIZ in pogoji, 
ki VIZ zavezujejo k sodelovanju z zunanjimi inštitucijami pri reševanju medvrstniškega 
nasilja. 
 
Posodobljen protokol je priloga okrožnice in je objavljen na spletni strani Zavoda RS za 
šolstvo (https://www.zrss.si/digitalna-bralnica/). 
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Tematiko medvstniškega nasilja so na srečanjih z direktorji in ravnatelji VIZ predstojnice 
območnih enot ZRSŠ že vključevale v program. Tej temi pa bo namenjen tudi del vsebine 
na srečanju pomočnikov ravnateljev.  
 
Za zdravo in varno družbo smo odgovorni vsi, a je ničelno stopnjo tolerance do nasilja 
potrebno oblikovati in vzgajati od mladih nog, zato vas vzpodbujamo, da se ob vsakem 
pojavu medvrstniškega nasilja odzovete in postopate skladno s Protokolom in  
priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ob 
tem vas seznanjamo, da smo na sistemskem nivoju pri pripravi vseh omenjenih smernic in 
priporočil sodelovali tudi z MDDSZ, NIJZ in Policijo, ki so se zavezali, da bodo v vseh 
omenjenih situacijah, skupaj z vami, takoj pričeli z izvajanjem aktivnosti, za katere so 
odgovorni.  

Zavedanje, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo, je temelj za uspešno nadaljnje 
preprečevanje in zatiranje vseh pojavnih oblik nasilja – dejstvo pa je, da smo skupaj 
uspešnejši.  

S spoštovanjem, 
 

Damir Orehovec 
DRŽAVNI SEKRETAR 
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