
ČE JE OTROK PRIČA 
NASILJU SE MORAMO 
ZAVEDATI: 
 
 
 vsaka zloraba otroka s 

strani skrbnika zaznamuje 
otrokov razvoj z bolečimi 
izkušnjami, 

 
 kot posledica nasilja se 

lahko pojavijo čustvene in 
vedenjske težave, težave 
pri stikih z drugimi, slaba 
samopodoba, 

 
 zato je pomembno, da 

otroci dobijo pravočasno in 
primerno pomoč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAJ STORITI? 
 
Dogodek prijavite in poiščite 
pomoč pri: 
 
 POLICIJI 
     113 

IN ANONIMNI   
BREZPLAČNI ŠTEVILKI 
080 12 00 

 
 CENTRU ZA SOCIALNO 

DELO KAMNIK 
830 32 80 

 
 KOORDINATORICI ZA 

NASILJE 
724 63 70 

 
 KRIZNEM CENTRU ZA 

ŽENSKE IN OTROKE, ŽRTVE 
NASILJA 
031 233 211 

 
 VZGOJITELJICI IN 

SVETOVALNI SLUŽBI 
830 33 38 
 

………………………………………. 
Pripravila svetovalna služba VVZ 

Antona Medveda Kamnik 

 

Vzgojno-varstveni zavod 
Antona Medveda Kamnik 
Novi trg 26b 
1241 Kamnik 
telefon 01 830 33 30 
telefaks 01 839 13 27 
e-pošta: info@vrtec-kamnik.si 
e-naslov: www.vrtec-kamnik.si  

 
 
 

USTAVIMO 
NASILJE V 
DRUŽINI 

 
 
 

 
 

 
 

OTROCI IMAJO PRAVICO DO 
MIRNEGA IN SREČNEGA 

ŽIVLJENJA. 
 
 
 



ZA POVZROČANJE NASILJA JE 
VEDNO ODGOVORNA OSEBA, KI 
NASILJE POVZROČA! 
 
NASILJE JE KAZNIVO IN 
NESPREJEMLJIVO! 
 
 
OBLIKE NASILJA:  
 
 FIZIČNO NASILJE  

Je vsaka uporaba fizične sile, ki pri 
družinskem članu povzroči bolečino, 
strah ali ponižanje, ne glede na to, ali 
so nastale poškodbe. 
Pretepanje, brcanje, pljuvanje, 
zvijanje rok… 
 
 PSIHIČNO NASILJE 

So ravnanja, s katerimi povzročitelj 
nasilja pri družinskem članu povzroči 
strah, ponižanje, občutek 
manjvrednosti, ogroženosti in druge 
duševne stiske. 
Poniževanje, žaljenje, zaničevanje, 
ustrahovanje… 
 
 SPOLNO NASIJE 

So ravnanja s spolno vsebino, ki jim 
družinski član nasprotuje, je vanje 

prisiljen ali zaradi svoje stopnje 
razvoja ne razume njihovega pomena. 
Nagovarjanje, slačenje, neprimerno 
dotikanje, prisila v spolno dejanje… 
 
 ZANEMARJANJE 

je oblika nasilja, kadar oseba opušča 
dolžno skrb za družinskega člana, ki jo 
potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, 
starosti, razvojnih ali drugih osebnih 
okoliščin. 
Nepripravljenost zagotoviti drugi 
osebi hrano, vodo, oblačila, zdravila, 
higieno… 
 
 EKONOMSKO NASILJE 

Je neupravičeno nadzorovanje ali 
omejevanje družinskega člana pri 
razpolaganju z dohodki oziroma 
upravljanju s premoženjem, s katerim 
družinski član samostojno razpolaga 
oziroma upravlja ali neupravičeno 
omejevanje razpolaganja oziroma 
upravljanja s skupnim premoženjem 
družinskih članov. 
Nasilni odvzem denarja, nadzor nad 
prihodki, odvajanje prihodkov… 
 
 
 
 

OTROK JE ŽRTEV NASILJA TUDI, 
ČE JE PRISOTEN PRI IZVAJANJU 
NASILJA NAD DRUGIM 
DRUŽINSKIM ČLANOM ALI ŽIVI V 
OKOLJU, KJER SE NASILJE 
IZVAJA. 
 
 
ZNAKI IN POSLEDICE 
NASILJA: 
 
 bolečine v trebuhu in slabost 
 zaspanost, nespečnost 
 zaprtost vase 
 izolacija 
 odsotnost, neodzivnost 
 pomanjkanje samozaupanja 
 prestrašeno odzivanje na 

močnejše glasove 
 nemirnost, jeza 
 težje obvladljivi otroci 
 agresivnost do drugih 
 težave z močenjem postelje 
 poškodbe, podplutbe, odrgnine 
 nepojasnjeni dvigi denarja, 

izginjanje prihrankov 
 dehidracija, nedohranjenost, 

slaba osebna higiena 
 
 


