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Pri uresničevanju programa VARNAŠOLA
sodelujejo ljubljanske osnovne šole
(učenci in vsi zaposleni na šolah), starši,
policija, centri za socialno delo,
četrtne skupnosti in nevladne
organizacije ter društva.

Mestna občina
Ljubljana

Svet za varnost meščank in meščanov
Iniciativna skupina za področje problematike mladih
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Zahvaljujemo se:
Pristop d.o.o., Tiskarna Ljubljana d.d.

Ustavimo nasilje nad otroki!

varna šola



Kaj je nasilje? Kako lahko ustavimo nasilje in
kaj je pri tem pomembno?Nasilje je zloraba moči. Dogaja se lahko v šoli,

doma in na ulici. Najpogosteje je to medvrstniško
nasilje ali nasilje odraslih nad otroki.

• zmerjanje, žaljenje, posmehovanje,
zasmehovanje, norčevanje, ustrahovanje, pretnje
z grožnjami,

• pretepanje, udarjanje, porivanje, lasanje,
• poškodovanje, uničevanje ali kraja tuje lastnine,
• izločanje kogarkoli iz skupine ali skupinskih

aktivnosti, ignoriranje,
• uporaba vulgarnih besed in agresivnih kretenj,
• diskriminacija (po spolu, rasi, veri, učni

uspešnosti, finančnem položaju družine itd.)
• spolno nasilje (vsako spolno poseganje v tvoje

telesne meje proti tvoji volji),
• siljenje v nekaj. česar nočemo itd.

Nasilje lahko ustavljamo samo vsi skupaj:
• nasilje moramo prepoznati, povečati moramo

zaupanje žrtve, da spregovori o nasilju,
• povečati pripravljenost vseh, ki jih problem

zadeva, za zgodnje ustavljanje nasilja,
• zavedati se moramo, da je nasilje nedeljivo, zato

nobena od oblik nasilja ne sme biti sprejemljiva
ali tolerirana.

Kaj to pomeni?

Otroka, ki govori o nasilju,
vedno jemljimo resno in mu
prisluhnimo.
Če do nasilja pride v šoli,
• je potrebno otroka zaščititi pred nasiljem,
• je dolžnost odraslih, da nasilje preprečijo.

• zadržanost, potegnjenost vase,
• nerad hodi v šolo ali začne izostajati od pouka,
• pogostejša so obolevanja,
• slabša se mu učni uspeh,
• je raztresen, neješč, joče "brez razloga",
• njegov razvoj in uspevanje nista dobra itd.

Otroci,
• nasilje ni sprejemljivo in ne bo tolerirano,
• če si del skupine, ki povzroča nasilje, si tudi ti

vpleten v nasilno ravnanje,
• če za nasilje ne poveš nikomur, pomagaš

nasilnežu in nasilje se bo nadaljevalo,
• o vsaki obliki nasilja, ki ga trpiš, ali o grožnjah z

nasiljem, sporoči tistim, ki jim zaupaš v šoli
ali doma.

Kakšne znake kaže otrok, ki
doživlja nasilje?

Pred nasiljem te bomo zaščitili.


