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Poziv MIZŠ k odločnemu in učinkovitemu ukrepanju ob povečanem vstopanju problematike 

spletnega nasilja v vzgojno-izobraževalni prostor 

 

 

 

Spoštovani gospod minister,  

 

v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo v zadnjem obdobju 

prejeli številna zaskrbljujoča vprašanja naših članic in članov, povezana z zaznanim intenzivnejšim 

vstopanjem spletnega nasilja v vzgojno-izobraževalni prostor. Da je ta problematika postala v naših 

šolah nadvse pereča in je nikakor ni več sprejemljivo prepuščati posameznim deležnikom in 

zavodom, ki so na tem področju sicer opravili že ogromno pomembnega dela, pa se je zgolj še 

potrdilo na izobraževalnem seminarju za naše sindikalne zaupnice in zaupnike, ki se je pravkar 

končal v Portorožu. Sindikalna konferenca osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje 

odraslih SVIZ, ki v skladu z načeli delovanja SVIZ zavrača in obsoja vsakršno obliko pojavnosti 

nasilja, je zato na dogodku soglasno sprejela sklep, da se mora Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport (MIZŠ) nemudoma odločno in učinkovito odzvati na porast spletnega nasilja v 

šolskem okolju.  

 

Članice in člani konference pozdravljajo siceršnje trdno stališče ničelne tolerance do različnih 

pojavnih oblik nasilja in številne preventivne dejavnosti ministrstva na tem področju, a ob tem 

pričakujejo, da bo slednje enako odločno ravnalo tudi v primeru spletnega nasilja. Zaposleni v 

šolah namreč sindikatu vse pogosteje sporočajo, da nujno potrebujejo jasne sistemske smernice, 

kako preprečevati nasilna dejanja na spletu, preden do njih pride, zatem pa tudi, kako takšna 

dejanja, ko se že zgodijo, učinkovito obravnavati, kako ustrezno pomagati prizadetim in kako 

kaznovati povzročitelje. Nedopustno je namreč, kar se je zgodilo tudi v nekaj zadnjih javno 

izpostavljenih primerih, da so bile žrtve nasilnih dejanj zaščitene manj kot storilci le-teh.  

 

Ministrstvo mora po prepričanju SK osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih 

s takojšnjim sprejemom ustreznih ukrepov in zakonodaje tudi na področju spletnega nasilja 

pokazati, da se zaveda izzivov sodobne realnosti na tem področju, ter zagotoviti, da prav nikomur, 

ki vstopa v vzgojno-izobraževalni prostor, tudi s tega vidika ne bo odvzeta pravica do varnega 
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učnega okolja. Ob tem smo v SVIZ prepričani, da bi možnost – in obenem odgovornost – ustrezno 

odzvati se na vsakršno obliko nasilja, ki bi jo ministrstvo zagotovilo z oblikovanjem ustrezne 

zakonodaje, tudi pomembno zvišala zavedanje o nesprejemljivem ravnanju na spletu, s katerim je 

posamezniku pogosto narejena tudi nepopravljiva škoda. Posledično bi prisotnost takšnih 

zakonodajnih ukrepov delovala preventivno in zmanjševala pojavnost tovrstnega nasilja, ob 

zdajšnji odsotnosti le-teh pa po mnenju sindikalne konference marsikatero nasilno dejanje ostane 

spregledano ali vsaj ni ustrezno obravnavano.  

 

Članice in člani Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje 

odraslih SVIZ, spoštovani gospod minister, v skladu z zapisanim od MIZŠ pričakujejo, da bo na 

področju preprečevanja in obravnave spletnega nasilja nemudoma zavzelo proaktivno in 

preventivno vlogo. Le tako bodo lahko vodstva šol, učiteljice in učitelji ter drugi zaposleni v 

vzgojno-izobraževalnih zavodih trdno vztrajali pri stališču ničelne tolerance tudi do nasilja na 

spletu ter krepili zavedanje o pomenu varne in odgovorne rabe interneta – tudi ta mora biti varen 

prostor za vse.  

 

 

S spoštovanjem,  

 

 

 

Jelka Velički, l. r.,                                                                                                        Branimir Štrukelj, 

predsednica SK osnovnih in glasbenih šol ter                                                       glavni tajnik SVIZ 

zavodov za izobraževanje odraslih 

 

 

 

 


