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Spoštovani. 
 
Glede na dogodke in nekatere tudi neresnične informacije, ki so zaokrožile v medijih in na 
družabnih omrežjih, vam želimo sporočiti stališče šole glede obravnave medvrstniškega 
nasilja.  
 
Potrdimo lahko, da smo v preteklem mesecu na šoli obravnavali nekaj dejanj z elementi nasilja.  
V vseh primerih, ko smo bili z dogodki seznanjeni, smo se takoj odzvali ter vse primere 
natančno in skrbno obravnavali. Po opravljenih postopkih v šoli, smo glede na težo kršitev, 
nekatere zadeve predali pristojnim institucijam (Policijska postaja, Center za socialno delo). 
 
Na ravni šole smo sprejeli poostrene varnostne ukrepe ter pripravili varnostne načrte za 
posamezne oddelke. Sodelovali smo na sestanku občinskega varnostnega sveta, na katerem 
smo razpravljali o aktualni problematiki na šoli ter sklenili skupne dogovore za nadaljnjo 
obravnavo oziroma preprečevanje medvrstniškega nasilja. Okrepili smo sodelovanje s 
Policijsko postajo Šentjernej, s katerimi načrtujemo izvedbo preventivnih delavnic oziroma 
predavanj za učence, prav tako za učiteljski zbor. V posameznih oddelkih, v katerih zaznavamo 
težave, bosta  delavnice izvedla kriminalistika Sektorja kriminalistične policije PU Novo  mesto 
in pomočnik komandirja PP Šentjernej. Vzgojno problematiko smo obravnavali tudi na 
oktobrski konferenci učiteljskega zbora, prav tako bo to tematika nadaljnjih konferenc. 
Prav tako smo se glede tovrstne problematike povezali z Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport ter Inšpektoratom RS za šolstvo. 
 
Zaradi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov o konkretnih obravnavanih primerih ne 
moremo posredovati podrobnejših informacij. V primerih, v katere so vključeni otroci, je 
potrebno izhajati iz zaščite koristi otrok in njihove zasebnosti in integritete.   
 
Šola se v vseh  primerih, ko zaznamo ali smo obveščeni o kršitvah ali nasilnih dogodkih vedno 
takoj odzove in vse primere natančno obravnava ter vzgojno postopa v skladu s Pravili šolskega 
reda.  
 
Oblike nasilja med vrstniki so različne (psihično, fizično, zaničevanje, ustrahovanje, žaljenje, 
obrekovanje, zasmehovanje itd.), posamezna ravnanja pa imajo  lahko  tudi  znake kaznivega 
dejanja, opredeljenega v Kazenskem zakoniku.  
Na šoli izvajamo preventivne dejavnosti in z različnimi vsebinami učence ozaveščamo o nasilju, 
oblikah nasilja in posledicah, s katerimi poskušamo učence vzpodbuditi, da so občutljivi na 
nasilje, ki se dogaja v njihovi bližini, prepoznajo znake in se v primeru zaznave obrnejo na 
osebe, ki jim zaupajo. Pomembno je, da so učenci seznanjeni, kaj lahko storijo in na koga se 
obrnejo, če postanejo žrtev nasilja. Nemalokrat so namreč kot žrtve nasilnih vrstnikov 
ustrahovani in si ne upajo povedati, kaj se dogaja. Tako da prosimo tudi vas starše, da svoje 
otroke opolnomočite, da v primeru zaznanega medvrstniškega nasilja, o tem nemudoma 
obvestijo razrednika ali šolsko svetovalno službo. Prosimo tudi vas starše, da o vseh stiskah 
učencev, ki so posledica morebitnega medvrstniškega nasilja, sporočite razredniku ali 
svetovalni službi. 
 



                                                                                                
 

 

 
 

Dejstvo  je, da smo za vzgojo otrok odgovorni vsi, zato je pomembno, da jim dajemo  primeren 
zgled in jim tudi na druge načine sporočamo, da nasilje ni sprejemljivo. Varnost in dobro 
počutje naših učencev, je naša glavna skrb, zato bomo storili vse, kar je v naši moči, da 
preprečimo podobne dogodke, učence pa opolnomočimo, da bodo znali ukrepati. 
 
 
S spoštovanjem, 
 

    Vodstvo OŠ Šentjernej 


