
VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU IN NASILJE 
UČENCEV/VAROVANCEV NAD ZAPOSLENIMI

27.-28. september 2021, Portorož
Jernej Zupančič, strokovni sodelavec GO SVIZ za pravne zadev

„Primeri [nasilja] so bili različni - odrivanje, 
udarec z vrati, razne grožnje z udarci, napad 

posredno v krizi, izsiljevanja, zafrkavanje, 
provociranje, nasilno vdiranje v skupino ,,grožnje 

s starši in odvetniki ... in še mnogo tega je 
vsakdan. “ (učiteljica K)



KRATEK PREGLED REZULTATOV VPRAŠALNIKA
NASILJE IN VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU!

• PREDLOG PREDSEDSTVA – anketa o nasilju učencev 
/varovancev – pregled stanja.

• Negativne posledice pri delavcih. Tako na fizičnem kot tudi na 
psihosocialnem počutju/zdravju (negativne psihične, fizične, 
socialne posledice kot so stres, izgorelost depresija). 

• Tipični vzroki za psihosocialna tveganja :
o nasprotujoče si zahteve in nerazjasnjene vloge;
o nesodelovanje pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na 

delavca, in pomanjkanje vpliva na način opravljanja dela;
o slabo vodene organizacijske spremembe, negotovost 

zaposlitve;
o neučinkovito komuniciranje, pomanjkanje podpore vodstva 

ali sodelavcev;
o psihično in spolno nadlegovanje, nasilje tretje osebe



KRATEK PREGLED REZULTATOV VPRAŠALNIKA
VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU!

Ena od ključnih nalog delodajalca -> pravica delavca!

Predpisi MOD, EU in RS (ZDR-1, ZVZD-1, pravilniki)

DD dolžan poznati vsa tveganja, se o njih podučiti! 

CILJ:
Takšna raven varnosti, da niti 

po preteku polne delovne 
dobe delavec ne bo fizično in 

psihično prizadet zaradi 
opravljanja svojega dela.



KRATEK PREGLED REZULTATOV VPRAŠALNIKA
OCENA TVEGANJA – TEMELJ VZD

Pisna ocena tveganj, katerim so delavci izpostavljeni ali bi 
lahko bili izpostavljeni pri delu:

1. identifikacija nevarnosti, proučevanje vseh dejavnikov

2. kdo bi jim lahko bil izpostavljen

3. možni vzroki za poškodbe ali bolezni in verjetnost

4. odločitev ali je tveganje sprejemljivo

5. odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje tveganja

OCENO DOPOLNITI:
- če se spremenijo podatki na katerih temelji
- ukrepi niso zadostni/ustrezni
- možnosti in načini za izpopolnitev



KRATEK PREGLED REZULTATOV VPRAŠALNIKA
IZJAVA O VARNOSTI – NA PODLAGI OCENE

• Načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov

• Načrt in postopki za izvedbo ukrepov v primerih 
neposredne nevarnosti

• Opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb 
delodajalca in delavcev

• Določitev posebnih zdravstvenih zahtev, ki jih morajo 
izpolnjevati delavci za posamezno DM

Delodajalec
Medicina 

dela
Varstvo 
pri delu

Delavci



KRATEK PREGLED REZULTATOV VPRAŠALNIKA
SODELOVANJE DELAVCEV

• Sodelujejo in soodločajo o VZD pri delodajalcu (ZVZD-1):

o DD posvetovati o oceni tveganja, o vsakem ukrepu za VZD, o izbiri MD, 
delavca za VZD, delavca za PP...

o Predstavnikom delavcev in sindikatom posredovati izjavo o varnosti z 
oceno tveganja, dokumentacijo o nezgodah pri delu

o Pri določanju ukrepov (obveznosti delavcev) predhodno mnenje sindikata

• Zaupnik za varstvo in zdravje pri delu:

o Delavec, voljen s strani sodelavcev (uživa varstvo)

o Zahteva sprejetje ustreznih ukrepov, pripravi predloge za odpravo tveganj

o Zahteva (tudi delavci) nadzor pristojne inspekcije, ko ni ustreznih ukrepov –
lahko prisostvuje nadzoru, obveščen



KRATEK PREGLED REZULTATOV VPRAŠALNIKA
ESENER– REDNA TEMA RAZPRAVE V PRI DD?

Ali so na sestankih zaposlenih ali delovnih skupin težave glede varnosti in 
zdravja pri delu predmet razprav redno, občasno ali tako rekoč nikoli? 
(ESENER, 2019) – dejavnost izobraževanja:



KRATEK PREGLED REZULTATOV VPRAŠALNIKA
UKREPI DELODAJALCA IN NASILJE (ZVZD-1)

23. člen 
(nevarnost za nasilje tretjih oseb)

(1) Delodajalec mora na delovnih mestih, kjer obstaja večje
tveganja za nasilje tretjih oseb, poskrbeti za ureditev
delovnega mesta in opremo, ki tveganje za nasilje zmanjšata
in omogočata dostop do pomoči in ogroženo delovno mesto.

(2) Delodajalec mora načrtovati postopke za primere nasilja iz
prejšnjega odstavka tega člena in seznaniti z njim delavce, ki
na takih delovnih mestih delajo.

24. člen 
(nasilje, trpinčenje, nadlegovanje, psihosocialno tveganje)

Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje
in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in
drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki
lahko ogrozijo zdravje delavcev.



KRATEK PREGLED REZULTATOV VPRAŠALNIKA
VZD IN NASILJE – VIZ 

• Zaposleni v VIZ bolj izpostavljeni psihofizičnim 
obremenitvam. 

• VIZ med bolj izpostavljenimi nasilju na delovnem mestu 
(mobbing, nadlegovanje in nasilje; EU working condition
survey, ETUCE action plan 2010).

• Delavci - rizikom za nasilje predvsem (OSHA bilten):
• delajo neposredno z učenci oziroma njihovimi 

skrbniki; 
• delajo do poznih ur ali pa delajo sami; 
• opravljajo obiske zunaj šole ali na domovih; 
• delajo z učenci, ki imajo posebne potrebe.



KRATEK PREGLED REZULTATOV VPRAŠALNIKA
PRIMER NEMŠKE RAZISKAVE O DUŠ. ZDRAVJU

- Učitelji v šolah za otroke s posebnimi potrebami.

Raziskava (N) o rizikih za pojav slabšega duševnega 
zdravja zaposlenih (Hasselhorn, Nubling; 2004)



KRATEK PREGLED REZULTATOV VPRAŠALNIKA

• Pripravili v strokovni službi s pomočjo 
predsedstva. Zgled tuji in domači vprašalniki na 
enko temo.

• Nacionalna študija nasilja učencev nad učitelji in 
ravnatelji (PI, 2020) – delna primerjava z OŠ

• 45 vprašanj, 292 anketirancev, možnost 
vpisovanja lastnih izkušenj, predlogov (35) 

„tema, ki je pogosto "skrita", neodkrita, pereča, sporna...premalo 
se o tem govori in premalo se naredi na tem področju...se pa 
dogaja zelo pogosto“ (učiteljica v anketi)



KRATEK PREGLED REZULTATOV VPRAŠALNIKA



OBLIKE NASILJA – NEKAJ OPISOV DELAVCEV 

• „Nekaj primerov nasilja: močni udarci s pestjo v 
hrbet, trebuh, noge, roke. Ščipanje, grizenje in 
praskanje (ali zatikanje nohtov v mojo roko)“ 
(delavka A).

• „Žaljivke, poniževanje, metanje težjih predmetov 
(stoli) "mimo" mene po razredu, metanje telefona 
vame in prelaganje odgovornosti name, grožnje z 
umorom, beg iz šole in prerivanje z mano,....“ 
(delavka B)

• „Eden od uporabnikov v zavodu me je podrl na tla, 
padel na mene, me scukal, imela sem poškodbe 
na vratni hrbtenici, roke, podplutbe....“ (delavka C)



OBLIKE NASILJA  

• fizično nasilje (odrinili, opraskali, udarili, spotaknili, kaj vrgli v vas, 

grozili s predmeti):
• 39  vsak teden (13% vseh anketirancev), 39 vsak mesec, 83 

nekajkrat v letu, 21 manj oz. skoraj nikoli

• najpogosteje se zgodi v skupini pri izvajanju učne obveznosti oz. 
vzgojnega dela

• Primerjava z nac. Raziskava – povezava (str. 28)

• psihično (kričanje na vas, zmerjanje, grožnje, obrekovanje):
50  vsak teden, 51 vsak mesec, 59 nekajkrat v letu, 19 manj 
oz. skoraj nikoli
najpogosteje v skupini pri izvajanju pouka / vzgojnega dela

• pri 90 anketirancih tudi škoda na premoženju 
(večinoma nekajkrat v letu ali manj oz. skoraj nikoli)

https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-321-9.pdf


POSLEDICE NASILJA - ODZIV DELAVCEV

• „....pred kratkim tako močan udarec po vratu, da sem 
bila zaradi neznosnih bolečin dva meseca v bolniškem 
staležu....“ (delavka D). 

• „Učenec je .....med poukom postal agresiven do mene in 
sošolcev, prevračal je mizo in nam grozil... Večkrat sem 
morala umakniti ostale učence iz razreda, da sem jih 
zaščitila.......tak dogodek v službi izredno vpliva name in 
sem potem še skozi celoten dan obremenjena, kar pa 
posledično žal vpliva tudi na mojo družino. Taki dogodki 
me zelo psihično izčrpajo.“ (delavka E)

• „Pretepena, popraskana, vržena ob steno. 100% BL 
dobila šele po "moji grožnji" prijave, večkrat slišan 
stavek, veš, kje delaš, če ti kaj ni prav, išči službo 
drugje.“ (delavka F)



POSLEDICE NASILJA - DELAVCI

• 14% anketirancev, deležnih nasilja, posledično odsotnih z dela. 
Od teh 1/3 do 3 dni in 1/3 preko 1 meseca! Večina naj NE bi 
prejemala nadomestila plače v višini 100%!

• Škoda na lastnem premoženju (obleka, telefon, očala, avto) 
-> morajo sami kriti stroške škode! 



POSLEDICE NASILJA – PEDAGOŠKI PROCES



OBRAVNAVA NASILNIH DODGKOV

• Žrtve nasilja pogosto obvestijo vodstvo ali svetovalno 
službo, občasno le zaposlene, redko nikomur.

• Ko ne obvestijo vodstva ali kolegov, razlogi predvsem:
1. da zmorejo sami rešiti situacijo brez poročanja
2. usmiljenje/razumevanje otrokovih PP 
3. da ni morali že sami preprečiti dogodek (strah pred očitkom 

nesposobnosti)
4. niso misili, da je poročanje potrebno

• Odziv vodstva zavoda/svet. sl. – je izražena podpora a
ne zadostna

• Zunanje institucije se redko vključujejo.



POLOŽAJ V ZAVODIH PRI OBRAVNAVI NASILJA 
UČENCEV/VAROVANCEV NAD ZAPOSLENIMI:



KRATEK PREGLED REZULTATOV VPRAŠALNIKA
POLOŽAJ V ZAVODIH PRI OBRAVNAVI NASILJA 
UČENCEV/VAROVANCEV NAD ZAPOSLENIMI:
• Večina se počuti varno vedno ali večino časa (18% in 70%).

• Le 1/3 meni, da ima zavod jasen in uresničljiv protokol ravnanja ob 
pojavu nasilja nad zaposlenimi s strani oseb s PP. Ostali: ga ni/ne vedo

• Ali poškodb redno prijavljajo in obravnavajo kot poškodbe na delu (55% 
ne ve, 33% ne, 12% da). Večina ne pozna prijave (60%)!



KRATEK PREGLED REZULTATOV VPRAŠALNIKA
POLOŽAJ V ZAVODIH PRI OBRAVNAVI NASILJA 
UČENCEV/VAROVANCEV NAD ZAPOSLENIMI:

• „Vodstvo večinoma odreagira tako, da skomigne z rameni in 
reče, da saj vemo, kje delamo. Pišemo poročila, ker pa ni 
nobenih evalvacij in feedbackov, imamo občutek, da je vse, 
kar se zgodi, samo polna polica fasciklov z našimi poročili. 
Veliko kolegic in kolegov jih sploh ne piše več, ker se jim zdi 
samo izguba časa.“ (učiteljica D)

• „...fizično in verbalno nasilje. Tovrstni dogodki so pri nas 
vedno obravnavani po vnaprej določenem protokolu....starši 
lahko tukaj zelo "močni", imajo velik vpliv in včasih se lahko 
zgodi, da si učitelji s tem...nakopljemo še večje težave in 
včasih tudi (na žalost) pritiske s strani vodstvenega kadra.“ 
(učiteljica G)



KRATEK PREGLED REZULTATOV VPRAŠALNIKA
VZROKI ZA NASILJE IN PREDLOGI ANKETIRANCEV:

Vzroki, ki najbolj prispevajo k nasilju:
1. Večje št. otrok s čustveno-vedenjskimi motnjami
2. Napačna usmeritev otrok/oseb s PP
3. Večje št. otrok s težjimi in težkimi motnjami avtizma

Med predlogi za izboljšanje:
1. Več neposredne pomoči v oddelkih
2. Manjše št. otrok v skupini 
3. Več namenskega dodatnega izobraževanja in 

usposabljanja
4. Poseben prostor, namenjen za reševanje problematike 

nasilja.



KRATEK PREGLED REZULTATOV VPRAŠALNIKA
NADALNJE AKTIVNOSTI ?

Podrobnejši pregled in analiza vprašalnika s strani predsedstva

AKTIVNOSTI SVIZ (zaupnikov, članstva, strokovne službe)

NA RAVNI ZAVODOV:
• Širjenje zavedanja o pravici do 

zdravje pri zaposlenih
• Pregled/dopolnitev ocene 

tveganj in izjav 
• Sprejetje/pregled protokolov ob 

nasilju + dosledno spoštovanje
• Izvolitev zaupnika za VZD

NA RAVNI DRŽAVE:
• Predlogi sprememb 

normativov – že oblikovali te 
predloge -> dodaten argument

• Predsedstvo SK + strok. služba

Zbiranje dobrih praks, protokolov, 
dodatna priporočila SZ....



HVALA ZA POZORNOST !


