
Na osNovi zNakov 
(vsi zdravstveNi 

delavci)

spoNtaNa 
izpoved žrtve 

(redko)

otroci  
obvezno obveščanje: 
– CSD 
– Policije 
–  Ali državnega tožilstva

Žrtev izrecno nasprotuje 
prijavi in ni znakov 
kaznivega dejanja, ki 
se preganja po uradni 
dolžnosti

Možno v sodelovanju  
s CSD, NVO

–  Po potrebi vključitev 
varnostne službe 

– Nujni primeri: policija 113

oseba zanika izpostavljenost 
nasilju; ni znakov kaznivega 
dejanja, ki se preganja po 
uradni dožnosti:
– Spoštovanje avtonomije 
–  Potrditev zaupnost 
–  Zagotovitev kontinuitete 

stika 
–  Informiranje o oblikah 

pomoči 
–  Dokumentiranje stika  

v zdravstveni karton 

Obrazec dostopen tudi na  
www.prepoznajnasilje.si

–  Izpolnimo obrazec 
»Obvestilo o obravnavi 
nasilja v družini«

–  V 24 urah obvestimo 
pristojni CSD ali policijo 
(pisno, e-pošta, telefon) 

–  V 3. dneh obvestimo 
izbranega zdravnika

–  Izpolnimo obrazec 
»Obvestilo o obravnavi 
nasilja v družini«

–  Takoj obvestimo policijo 
–  V 24 urah obvestimo 

pristojni CSD in izbranega 
zdravnika

iNformacija od 
tretje osebe  

ali druge iNstitucije 
(CSd , viz …) 

aktivNo 
odkrivaNje (druž. 

mediCiNa, giNekologija, 
pSihiatrija, pediatrija) 
pri osebah z dejavNiki 

tvegaNja;
ključNa CiljNa 
SkupiNa: žeNSke  

v rodNi dobi
Vedenje žrtve in  

povzročitelja 

Ponavljajoče poškodbe, pogosti 
obiski ambulant, z nasiljem 

povezane poškodbe in bolezni

Klinični in socio-kulturni dejavniki  
tveganja

prepozNava žrtev NaSilja v družiNi 

komuNikacija 

dokumeNtiraNje ugotovitev  
(StaNdardeN obrazeC), šifre poškodb po mkb 

zazNaN sum 

oCeNa ogrožeNoSt žrtve iN morebitNih otrok

oblikovaNje varNoStNega Načrta 

potrditev suma 

SpremljaNje zdravljeNja, zagotovitev Stika, po potrebi vključitev v multidiSCipliNarNi tim   

zdravstveNa oskrba (v skladu z med. doktriNo)

podpora, opolNomočeNje, iNformiraNje žrtve

zagotovitev varNoSti iN zaščite žrtve iN drugih 

obveščaNje priStojNih iNštituCij

protokol prepozNave iN obravNave žrtev NaSilja v družiNi

Nujni primeri: 

izjema:

običajen postopek:

Seznam hitrih korakov je nastal v okviru projekta POND_SiZdrav.  
Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014. 
Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.



Visoka stopnja ogroženosti žrtve ali nujno potrebno posredovanje policije: 113. 

Prijavo je možno oddati na območne policijske postaje. Seznam in kontakti: http://www.policija.si/index.php/policijske-postaje. 

080-1200 je anonimni telefon za sprejem anonimnih obvestil občanov v zvezi s kaznivimi dejanji. 

pomembNi koNtakti

Krizni centri za ženske žrtve nasilja: akutna situacija, potrebna namestitev
Naziv programa izvajalec koNtakt

Krizni center za odrasle žrtve nasilja Maribor Center za socialno delo Maribor 02 250 66 30,   08 200 68 40
031 776 102 (dežurni telefon)

Krizni center za odrasle žrtve nasilja Center za socialno delo Piran 05 671 23 00,   05 903 95 90
040 303 669 (dežurni telefon)

Krizni center Ženske svetovalnice Ženska svetovalnica, Ljubljana 031 233 211 (vse dni v letu, 24 ur na dan)

Seznam regijskih koordinatoric za obravnavo nasilja v družini  
Dosegljivost: v delovnem času CSD (večinoma od 7.00 do 15.00, ob sredah do 17.00, ob petkih do 13.00). Izven delovnega časa CSD 
je za področje nasilja v družini organizirana interventna služba, ki je dosegljiva preko policije (113).

Nevladne organizacije (izbor)
zavod emma  
Center za pomoč žrtvam nasilja  
(2 enoti) 
p. p. 211, 1001 Ljubljana  
telefon: 01 425 47 32, 080 21 33  
e-pošta: zavod.emma@siol.net

Ckž 53, krško 
telefon: 07 490 65 70, 080 21 33 
e-pošta: zavod.emmakrsko@gmail.com

društvo SoS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja: 080 11 55 
p. p. 2726, 1001 Ljubljana 
telefon: 01 544 35 13, 01 544 35 14, 080 11 55 
e-pošta: drustvo-sos@drustvo-sos.si

društvo za nenasilno komunikacijo – Individualno svetovalno in podporno  
terapevtsko delo in telefonska svetovalna pomoč za osebe, ki imajo izkušnjo nasilja 
Linhartova 13, 1000 Ljubljana 
telefon: 01 434 48 22  
e-pošta: drustvo.dnk@drustvo-dnk.si

Več kontaktov ter Priročnik v pdf različici:  
www.prepoznajnasilje.si 

! V primeru potrebe po pomoči in posvetovanja glede dokumentiranja poškodb, znakov nasilja ali zlorabe in 
varovanja bioloških dokazov je 24 ur na dan na voljo Klinično-forenzična ambulanta na Inštitutu za sodno 
medicino Medicinske fakultete v Ljubljani, Korytkova 2, tel. 01 543 72 22.  

LJUBLJANSKA REGIJA 
(CSD Ljubljana Šiška) 
viktorija.bevc@gov.si 
01 583 98 18

OBLJUBLJANSKA 1 REGIJA 
(CSD Domžale) 
marjana.milek-ogrinc@gov.si 
01 724 63 96

OBLJUBLJANSKA 2 REGIJA 
(CSD Kočevje) 
katarina.tinauer@gov.si 
01 893 83 92

OBALNO KRAŠKA REGIJA 
(CSD Koper) 
damjana.jurman@gov.si 
05 66 34 579

DOLENJSKA IN REGIJA BELE 
KRAJINE – (CSD Novo mesto) 
dubravka.hrovatic@gov.si 
07 39 32 664

KOROŠKA REGIJA 
(CSD Slovenj Gradec) 
csdsg.koor.nas@gov.si 
02 88 50 118 
031 309 561

GORENJSKA REGIJA 
(CSD Škofja Loka) 
aleksandra.kafol@gov.si 
04 517 01 17

POMURSKA REGIJA 
(CSD Gornja Radgona) 
tina.vukan@gov.si 
02 564 93 27

PODRAVSKA REGIJA 
(CSD Maribor) 
franciska.premzel@gov.si 
02 250 66 83 
031 703 521

GORIŠKA REGIJA 
(CSD Nova Gorica
majda.pusnar@gov.si 
05 330 29 18 
031 662 010
CELJSKA REGIJA 
(CSD Celje) 
gabriela.coklc@gov.si 
03 425 63 35
POSAVSKA REGIJA 
(CSD Krško) 
sonja.zugic@gov.si 
07 620 24 51


