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NASILJE 
NAD VRSTNIKI

se zgodi, ko nekdo, ki ravna, kot da je močnejši, 
odvzame pravico do varnosti drugi osebi, tako 

da jo prizadene, prestraši, jo žali, poškoduje, 
ali povzroči, da se počuti šibko, nemočno. 
Nasilje se običajno ne zgodi samo enkrat. 

Lahko se stopnjuje oziroma postaja 
vedno hujše. Nasilje nad vrstniki

 se lahko zgodi komurkoli. 
Doživljajo ga tako fantje 

kot dekleta.

Nasilje nad vrstniki je lahko:
• zmerjanje, poniževanje, žaljenje ali izrekanje besed,  

ki prizadenejo;

• pretepanje, porivanje, suvanje, spotikanje, lasanje, 
boksanje, brcanje, metanje predmetov v osebo;

• grožnje, izključevanje iz družbe, širjenje neresnic, 
poniževanje;

• izrekanje žaljivih besed, komentarjev v zvezi 
 z narodno pripadnostjo osebe;

• neprimerne pripombe ali geste, dejanja, ki 
namigujejo na spolnost in drugega prizadenejo, 

 se zaradi njih počuti nelagodno, neželeni telesni 
dotiki, posilstvo;

• kraja, uničevanje predmetov vrstnika ali vrstnice;

• žaljenje, širjenje laži, grožnje ali ustrahovanje po 
internetu ali mobilnem telefonu.

S P O L N O 

NASILJE
je vsako vedenje ali dejanje s spolno vsebino, 

ki si ga oseba ne želi, in takšno ravnanje 
v njej/njemu vzbuja občutek, 

da je njeno/njegovo telo le objekt za 
zadovoljitev potreb ali želja drugega. 

Spolno nasilje se lahko zgodi 
tako dekletom kot fantom. 

Povzročajo ga lahko tako odrasli 
kot mladostniki in mladostnice 

ter včasih tudi otroci.

Spolno nasilje so lahko:
• neprimerne pripombe ali geste, ki namigujejo na 

spolnost in drugo osebo prizadenejo, se zaradi njih
 počuti nelagodno;
• neželeno dotikanje, božanje, poljubljanje, otipavanje, 
• posilstvo, siljenje v spolna dejanja, ki si jih oseba ne 

želi; 
• samozadovoljevanje pred drugo osebo brez njene 

privolitve;
• neprimerno razkazovanje golega telesa, zahtevanje, 

da druga oseba razkazuje svoje gole telo ali dele 
telesa, ko druga oseba tega ne želi;

• prisiljevanje v prostitucijo;
• prikazovanje gradiv s spolno vsebino drugi osebi, 
 če ta tega ne želi, siljenje druge osebe v proizvajanje 

gradiva s spolno vsebino;
• zahteva po spolnem odnosu v zameno za dobre 

ocene.

Z A R A D I 

NASILJA
se ti lahko 

spremeni svet! 
Lahko si v stiski, 

vidiš le še 
skrbi. 

Posledice nasilja so lahko:
• neprijetna čustva, kot so strah, sram, jeza, žalost, 

razočaranje, občutek nemoči, občutek krivde, 
tesnoba; 

• izogibanje stikom z drugimi, nepotrpežljivost, 
 večja razdražljivost, več konfliktov z drugimi;

• težave s koncentracijo, s spominom, težave z 
učenjem;

• glavoboli, slabost, bolečine v trebuhu, težave z 
dihanjem, povečan utrip srca, težave s spanjem, 
nočne more.

Reci »NE« 
(»DOVOLJ«, »NEHAJ«) 

osebi, ki povzroča nasilje. 

POJDI STRAN od osebe, ki povzroča nasilje.

Na spletu se NE ODZOVI na nasilje 

s komentarji.  BLOKIRAJ tistega, 

ki nasilje povzroča. Nasilje PRIJAVI.

POVEJ nekomu od odraslih, 

ki mu zaupaš. NE BODI TIHO.

ZA PODPORO SE OBRNI 
na vrstnike in vrstnice, ki jim zaupaš.

KAJ 
LAHKO NAREDIŠ, 

ČE DOŽIVLJAŠ 
NASILJE

?



Zapomni si:
Nasilje NI NIKOLI pravi način ravnanja 

v medosebnih odnosih.

Vsi otroci, mladostnice in mladostniki 
imate pravico, da ste 

VARNI, MOČNI in SVOBODNI. 
Vsi ste odgovorni, da skrbite 

za svoje pravice in pravice drugih. 

Nihče si ne zasluži, da so drugi do njega nasilni. 

Če doživljaš nasilje, ne pomeni, 
da je s tabo nekaj narobe. 

ZA NASILJE JE VEDNO ODGOVOREN 
TISTI, KI GA POVZROČA!

Nasilje se ne bo končalo samo od sebe. 
Če ne ukrepaš takoj, se bo stanje zelo 
verjetno poslabšalo. 

Na nasilje se ne odzivaj z nasiljem. 
S takšnim ravnanjem lahko samo poslabšaš situacijo, 
tvegaš lastno varnost in hude posledice. 

ZASE SE LAHKO POSTAVIŠ ODLOČNO, 
PA VENDAR NENASILNO. 
Poskusi se odzvati z umirjenim, a odločnim glasom. 
Če je mogoče, reci »NE« in »POJDI STRAN«.

POGOVORI SE z odraslimi, ki jim ZAUPAŠ. 
Odrasli so dolžni poskrbeti za tvojo varnost 
in večina želi pomagati. 
Po podporo in pomoč se lahko obrneš 
tudi na svoje prijatelje in prijateljice.

Osebi, ki doživlja nasilje, lahko:

• pomagaš, da se postavi zase in reče »NE« osebi, 
 ki povzroča nasilje;

• poveš, da je prav, da o nasilju pove nekomu 
 od odraslih, ki mu zaupa;

• pomagaš premisliti o tem, komu lahko zaupa;

• poveš, da nasilje ni njena/njegova odgovornost, 
 da ni ničesar kriv/-a. Za nasilje je vedno odgovoren 

tisti, ki ga povzroča;

• poveš, kam se lahko obrne po pomoč;

• daš to zgibanko;

• pomagaš s tem, da ostaneš njen/njegov 
 prijatelj/prijateljica, si ji/mu v podporo 
 in na voljo za pogovor.

KAJ 
LAHKO NAREDIŠ, 

ČE VEŠ ALI SE TI ZDI, 
DA JE ŽRTEV NASILJA 

NEKDO V TVOJI BLIŽINI 
(v razredu, šoli, 

med prijatelji, doma …)

?

Če si priča nasilju,
 je pomembno, da 

POMAGAŠ 
nasilje ustaviti. 

ODZOVI 
SE. 

NE BODI TIHO.

Priče 
so tiste osebe, 

ki so prisotne, ko se nasilje 
zgodi, vidijo ali izvedo 

za takšno ravnanje. 

Mnogi se ne zavedajo, 
da imajo veliko moči 
in lahko pomagajo 

ustaviti nasilje. 

Pomembno je, 

da vztrajaš in poveš še komu. 

VZTRAJAJ 
toliko časa, 

dokler ne najdeš nekoga, 

ki ti 

VERJAME 
in ti 

POMAGA.

KAJ PA, 
ČE SI NEKOMU ŽE 

POVEDAL/-A 
O NASILJU, PA TI TA 
OSEBA NI VERJELA 

ALI NI NIČ NAREDILA, 
DA BI SE NASILJE 

PRENEHALO

?
Oblikovala: MOE

KOMU LAHKO PRIJAVIŠ NASILJE? 
POLICIJI:

 113 (24 ur na dan) • 080 12 00 (24 ur na dan)

KAM LAHKO ŠE POKLIČEŠ, 
SE OBRNEŠ PO POMOČ ALI NASVET?

TOM telefon: 

116 111
Društvo za nenasilno komunikacijo: 

01/43 44 822, info@drustvo-dnk.si

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja: 

080 11 55 

Safe.si / info@safe.si

Spletno oko / www.spletno-oko.si 

»FACA« SI, 
ČE ZNAŠ REČI 
NASILJU »NE«.

113   (Policija)

080 11 55   (SOS telefon)

116 111   (TOM telefon)


