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ZAKON
O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI (ZPND)
Prvi del: SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
(1) Ta zakon določa pojem nasilja v družini, določa vlogo in naloge državnih organov,
nosilcev javnih pooblastil, izvajalcev javnih služb, organov samoupravnih lokalnih skupnosti
(v nadaljnjem besedilu: organi in organizacije) in nevladnih organizacij pri obravnavanju
nasilja v družini ter določa ukrepe za varstvo žrtev nasilja v družini.
(2) Za preprečevanje nasilja v družini in za varstvo ter pomoč žrtvi se poleg ukrepov, ki jih
določa ta zakon, uporabljajo tudi ukrepi, določeni z drugimi zakoni in na njihovi podlagi
izdanimi predpisi.
2. člen
(opredelitev družinskih članov)
Družinske članice oziroma člani (v nadaljnjem besedilu: družinski člani) po tem zakonu so:
– zakonec ali zunajzakonska partnerica oziroma partner, bivši zakonec ali bivša
zunajzakonska partnerica oziroma partner,
– partnerica oziroma partner ali bivša partnerica oziroma partner v registrirani istospolni
partnerski skupnosti,
– krvna sorodnica oziroma sorodnik (v nadaljnjem besedilu: sorodnik) v ravni vrsti,
– krvni sorodniki v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena,

– sorodnik po svaštvu do vštetega drugega kolena,
– posvojiteljica oziroma posvojitelj (v nadaljnjem besedilu: posvojitelj) in posvojenka
oziroma posvojenec,
– rejnica oziroma rejnik (v nadaljnjem besedilu: rejnik) in rejenka oziroma rejenec,
– skrbnica oziroma skrbnik (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) in varovanka oziroma
varovanec,
– osebe, ki imajo skupnega otroka,
– osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
3. člen
(opredelitev nasilja v družini)
(1) Nasilje v družini (v nadaljnjem besedilu: nasilje) je vsaka uporaba fizičnega, spolnega,
psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu
članu oziroma zanemarjanje družinskega člana iz 2. člena tega zakona (v nadaljnjem
besedilu: žrtve) ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali
povzročiteljice oziroma povzročitelja nasilja (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj nasilja).
(2) Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile, ki pri družinskem članu povzroči bolečino,
strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe.
(3) Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, je vanje
prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena.
(4) Psihično nasilje so ravnanja, s katerimi povzročitelj nasilja pri družinskem članu
povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske.
(5) Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje družinskega člana pri
razpolaganju z dohodki oziroma upravljanju s premoženjem, s katerim družinski član
samostojno razpolaga oziroma upravlja ali neupravičeno omejevanje razpolaganja oziroma
upravljanja s skupnim premoženjem družinskih članov.
(6) Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar oseba opušča dolžno skrb za družinskega člana,
ki jo potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin.
4. člen
(posebno varstvo in skrb)
(1) Posebno varstvo pred nasiljem uživa mladoletni družinski član (v nadaljnjem besedilu:
otrok).
(2) Otrok je žrtev nasilja tudi, če je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim
članom ali živi v okolju, kjer se nasilje izvaja.
(3) Posebne skrbi pri obravnavanju nasilja in nudenju pomoči žrtvam so deležne starejše
osebe in invalidi ter osebe, ki zaradi osebnih okoliščin niso sposobne skrbeti zase.

5. člen
(dolžnost ravnanja)
Organi in organizacije so dolžni izvesti vse postopke in ukrepe, ki so potrebni za zaščito
žrtve glede na stopnjo njene ogroženosti in zaščito njenih koristi in pri tem zagotoviti
spoštovanje integritete žrtve. Če je žrtev nasilja otrok, imajo koristi in pravice otroka prednost
pred koristmi in pravicami drugih udeleženk oziroma udeležencev postopka.
6. člen
(dolžnost prijave)
(1) Organi in organizacije ter nevladne organizacije, ki pri svojem delu izvedo za
okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje, so dolžni o tem takoj
obvestiti center za socialno delo, razen v primeru, če žrtev temu izrecno nasprotuje in ne gre
za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
(2) Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke v zdravstvu ter osebje vzgojnovarstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodov, mora ne glede na določbe o varovanju
poklicne skrivnosti takoj obvestiti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar
sumi, da je otrok žrtev nasilja.
7. člen
(spremljevalec žrtve)
(1) Žrtev nasilja si lahko izbere osebo, ki jo lahko spremlja v vseh postopkih, povezanih z
nasiljem (v nadaljnjem besedilu: spremljevalec).
(2) Za prisotnost spremljevalca v postopkih iz prejšnjega odstavka zadostuje, da žrtev pred
pričetkom postopka ali v postopku izjavi, da jo določena oseba spremlja in da želi, da je v
postopku prisotna.
(3) Spremljevalec je lahko vsaka polnoletna oseba, ki v postopku ni obravnavana kot
povzročitelj nasilja.
(4) Spremljevalec pomaga žrtvi pri zaščiti njene integritete v postopkih pred organi in
organizacijami, pomaga pri iskanju rešitev in nudi žrtvi psihično oporo.
(5) Organ, ki vodi postopek, prepove osebi spremljati žrtev v postopku, če ne izpolnjuje
pogoja iz tretjega odstavka tega člena oziroma, če obstoji verjetnost, da oseba ne bo mogla
opravljati nalog iz prejšnjega odstavka glede na sorodstvene ali druge povezave z žrtvijo ali
povzročiteljem nasilja.
8. člen
(pravica žrtve do zagovornika)
Žrtev nasilja ima pravico do zagovornice oziroma zagovornika (v nadaljnjem besedilu:
zagovornik), ki v skladu s posebnimi predpisi ščiti žrtvine koristi v postopkih in aktivnostih, ki
jo zadevajo.

9. člen
(varstvo identitete žrtve)
(1) O žrtvah ali povzročiteljih nasilja ne smejo biti javnosti posredovani podatki, na podlagi
katerih bi bilo mogoče prepoznati žrtev ali njeno družino. Posredovanje podatkov je dopustno
le, če polnoletna žrtev s tem izrecno soglaša.
(2) Starši ali otrokov skrbnik, rejnik, posvojitelj so dolžni v okviru izvajanja skrbi za otroka
tega varovati pred izpostavljanjem javnosti.
Drugi del: MREŽA IN NALOGE ORGANOV IN ORGANIZACIJ TER NEVLADNIH
ORGANIZACIJ
10. člen
(vloga organov in organizacij ter nevladnih organizacij)
(1) Organi in organizacije ter nevladne organizacije so dolžne v okviru z zakoni in drugimi
predpisi določenimi nalogami in pooblastili prednostno obravnavati primere nasilja,
zagotavljati medsebojno obveščanje in pomoč z namenom preprečevanja in odkrivanja
nasilja, odpravljanja vzrokov ter nudenja pomoči žrtvi pri vzpostavitvi pogojev za varno
življenje.
(2) Ministrica oziroma minister (v nadaljnjem besedilu: minister) pristojen za delo, družino
in socialne zadeve, natančneje določi postopke medsebojnega obveščanja in nudenja
pomoči iz prejšnjega odstavka.
(3) Ministri, pristojni za delovanje policije, zdravstvenih organizacij, socialno-varstvenih in
vzgojno-izobraževalnih zavodov, določijo v soglasju z ministrom pristojnim za delo, družino in
socialne zadeve, pravila in postopke, ki zagotavljajo usklajeno delovanje organov in
organizacij, in ki jih morajo organi in organizacije z navedenih področij upoštevati pri
obravnavanju primerov nasilja.
(4) Strokovne delavke oziroma delavci (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci) v organih
in organizacijah, ki so v okviru pravil in postopkov iz prejšnjega odstavka zadolženi za
opravljanje nalog na področju nasilja, se morajo v okviru stalnega izobraževanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja obvezno redno izobraževati s področja nasilja v obsegu, ki
ga določijo pristojni ministri iz prejšnjega odstavka. Odgovorne osebe v organih in
organizacijah ter nevladne organizacije so dolžne zagotoviti usposabljanje vseh strokovnih
delavcev, ki se v okviru svojega dela srečujejo z žrtvami oziroma povzročitelji nasilja.
(5) Center za izobraževanje v pravosodju med izobraževalne vsebine uvrsti področje
nasilja v družini.
11. člen
(nacionalni program)
(1) Državni zbor sprejme na predlog vlade nacionalni program preprečevanja nasilja v
družini (v nadaljevanju: nacionalni program) za obdobje petih let.

(2) Nacionalni program pripravi ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve, v
sodelovanju z drugimi ministrstvi, obsega pa zlasti:
– oceno stanja in opredelitev ključnih problemov na področju preprečevanja nasilja v
družini,
– temeljne cilje, usmeritve in naloge na področju preprečevanja nasilja v družini v obdobju,
ki ga obsega nacionalni program,
– nosilce akcijskih načrtov za izvajanje usmeritev in nalog iz nacionalnega programa na
posameznih področjih,
– preventivne dejavnosti,
– podatke, ki se bodo v okviru dejavnosti državne statistike zbirali, obdelovali, povezovali,
shranjevali, analizirali in izkazovali,
– usmeritve za izobraževanje in usposabljanje,
– zagotavljanje finančnih in drugih sredstev tudi za delovanje nevladnih organizacij.
12. člen
(akcijski načrti)
(1) Akcijski načrti so izvedbeni akti nacionalnega programa, ki za posamezno področje
opredelijo potrebne aktivnosti za obdobje dveh let.
(2) Predloge akcijskih načrtov na podlagi poročil o preteklem dveletnem obdobju in
morebitne dodatne predloge posameznih ministrstev pripravi delovna skupina, ki jo za ta
namen ustanovi ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve, in skupni akcijski
načrt za dveletno obdobje predloži v sprejem vladi.
(3) Ministrstva pošljejo ministrstvu, pristojnemu za delo, družino in socialne zadeve,
poročilo iz prejšnjega odstavka najkasneje dva meseca pred iztekom vsakokratnega
akcijskega načrta.
13. člen
(poročanje o izvajanju nacionalnega programa)
Vlada vsaki dve leti poroča državnemu zboru o izvajanju nacionalnega programa. V
poročilu navede ukrepe in aktivnosti, izvedene v preteklem dveletnem obdobju.
14. člen
(naloge centrov za socialno delo)
(1) Center za socialno delo nudi žrtvi in povzročitelju nasilja storitve po zakonu, ki ureja
socialno varstvo, pri čemer je cilj obravnavanja odprava neposredne ogroženosti in skrb za
žrtvino dolgoročno varnost, z odpravo vzrokov oziroma okoliščin, v katerih prihaja do nasilja,
prek reševanja njenih socialnih in materialnih pogojev bivanja.

(2) Center za socialno delo lahko napoti povzročitelja nasilja v ustrezne izobraževalne,
psihosocialne in zdravstvene programe, ki jih izvajajo organi in organizacije ter nevladne
organizacije.
(3) Pri centru za socialno delo se za obravnavanje nasilja v družini ustanovi
multidisciplinarni tim.
(4) Sestavo multidisciplinarnega tima in način dela določi minister, pristojen za delo,
družino in socialne zadeve.
15. člen
(načrt pomoči žrtvi)
(1) Center za socialno delo je po proučitvi okoliščin primera dolžan nuditi žrtvi oblike
pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvo in oceniti, ali je potrebno oblikovati načrt pomoči
žrtvi, ki ga oblikuje skupaj z žrtvijo. Načrt pomoči oblikuje, če je za vzpostavitev varnega
okolja žrtve potrebno dlje časa trajajoče ukrepanje oziroma je potrebnih več ukrepov pomoči
in v drugih primerih, če oceni, da je to potrebno.
(2) Načrt pomoči se pripravi v okviru multidisciplinarnega tima iz tretjega odstavka 14.
člena tega zakona. Center za socialno delo pozove k sodelovanju v timu tudi druge organe in
organizacije, ki so ali bodo v okviru področja svojega delovanja obravnavali žrtev oziroma
povzročitelja nasilja ter nevladne organizacije. Odgovorne osebe organov in organizacij, ki so
pozvane k pripravi načrta pomoči, so dolžne zagotoviti sodelovanje predstavnikov organov in
organizacij.
(3) Če je žrtev nasilja otrok, se v načrtu pomoči predvidijo tudi ukrepi za varstvo otroka po
predpisih, ki urejajo družinska razmerja.
16. člen
(regijska služba za koordinacijo in pomoč žrtvam)
(1) Z namenom zagotavljanja pomoči žrtvam nasilja, izvajanja interventne službe,
povezovanja dejavnosti organov in organizacij, spremljanja in analiziranja pojavov nasilja v
regiji, se oblikuje regijska služba za koordinacijo in pomoč žrtvam (v nadaljnjem besedilu:
regijska služba). Regijska služba izvaja storitve po zakonu, ki ureja socialno varstvo in nujne
ukrepe za varovanje otrokovih koristi po zakonu, ki ureja družinska razmerja.
(2) Regijska služba vključuje interventno službo, krizne centre in regijskega koordinatorja
za preprečevanje nasilja.
(3) Regijska služba se oblikuje pri centru za socialno delo, ki ga določi njegov ustanovitelj
in deluje na območju posameznega centra za socialno delo ali več centrov za socialno delo.
Območje delovanja regijske službe določi ustanovitelj.

17. člen
(nevladne organizacije)
(1) Nevladne organizacije s področja obravnave in zaščite proti nasilju v okviru svojih
programov nudijo zaščito in psihosocialno pomoč žrtvam, organizirajo programe za
obravnavo povzročiteljev nasilja in sodelujejo z organi in organizacijami z različnih področij
(policija, tožilstvo, sodišče, center za socialno delo, zdravstvene organizacije, vzgojnoizobraževalni zavodi).
(2) Nevladne organizacije sodelujejo z organi in organizacijami pri obravnavanju
posameznih primerov žrtev in povzročiteljev nasilja. Nevladne organizacije se v okviru
programov, ki jih izvajajo, vključujejo tudi v neposredno izvedbo ukrepov za zaščito žrtve.
Tretji del: UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI ŽRTVE
18. člen
(varovanje življenja in zagotavljanje osebne varnosti žrtve)
Policija varuje življenje in zagotavlja osebno varnost žrtve v skladu s predpisi, ki urejajo
delovanje policije. Na prošnjo žrtve policija zagotovi žrtvi varnost ob vstopu v stanovanjske
prostore, v katerih prebiva, da lahko iz njih vzame stvari, ki so potrebne za zagotavljanje
njenih osnovnih življenjskih potreb in osnovnih življenjskih potreb njenih otrok.
19. člen
(prepovedi zaradi nasilnih dejanj)
(1) Žrtev lahko sodišču predlaga, da določi ukrepe za odvrnitev nadaljnje škode. Sodišče
lahko povzročitelju nasilja, ki je žrtev telesno poškodoval, ali ji je prizadejal škodo na zdravju,
ali je drugače posegel v njeno dostojanstvo ali druge osebnostne pravice, na predlog žrtve z
odločbo prepove zlasti:
– vstopiti v stanovanje, v katerem živi žrtev;
– zadrževati se v določeni bližini stanovanja, v katerem živi žrtev;
– zadrževati in približevati se krajem, kjer se žrtev redno nahaja (delovno mesto, šola,
vrtec …);
– navezovati stike z žrtvijo na kakršenkoli način, vključno s sredstvi za komuniciranje na
daljavo;
– vzpostaviti vsakršno srečanje z žrtvijo.
(2) Ukrepe po prejšnjem odstavku lahko sodišče izreče tudi:
a) če je povzročitelj nasilja žrtvi grozil, da jo bo poškodoval ali drugače protipravno posegel
v njeno dostojanstvo ali druge osebnostne pravice;
b) če je povzročitelj nasilja protipravno vstopil v stanovanje, v katerem živi žrtev ali
drugače motil njeno mirno posest;

c) če povzročitelj nasilja žrtev proti njeni izrecni volji protipravno nadleguje, na primer z
zasledovanjem ali uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo;
d) če povzročitelj nasilja žrtev proti njeni izrecni volji protipravno nadleguje z uporabo
oziroma objavljanjem vseh osebnih podatkov žrtve, sodnih spisov in osebnih zapisov na
svetovnem medmrežju.
(3) Ukrepe po prvem in drugem odstavku tega člena sodišče izreče tudi, če je povzročitelj
nasilja dejanje izvršil v stanju prehodne nerazsodnosti, razen če se dokaže, da ni po svoji
krivdi prišel v takšno stanje.
(4) Sodišče časovno omeji trajanje ukrepov iz prvega odstavka tega člena na največ šest
mesecev. Žrtev lahko predlaga podaljšanje ukrepa še za največ šest mesecev.
(5) Pritožba zoper ukrep, ki ga izreče sodišče, ne zadrži izvršitve ukrepa.
20. člen
(varstvo otrok)
(1) Postopek za odločitev o ukrepih iz prvega odstavka 19. člena tega zakona začne
sodišče v primerih, ko je žrtev otrok, na predlog otroka, starejšega od petnajst let, staršev
oziroma enega od staršev, če jim ni odvzeta starševska skrb, ali centra za socialno delo. Če
so navedeni ukrepi izrečeni zaradi varstva otroka, spremlja njihovo izvajanje center za
socialno delo.
(2) Center za socialno delo je dolžan izvesti tudi vse druge potrebne ukrepe za varstvo
otroka v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja.
21. člen
(prepustitev stanovanja v skupni uporabi)
(1) Žrtev lahko sodišču predlaga, da odloči o prepustitvi stanovanja v skupni uporabi.
Sodišče lahko na predlog žrtve z odločbo naloži povzročitelju nasilja, ki z žrtvijo, ki jo je
telesno poškodoval ali ji je prizadejal škodo na zdravju ali je drugače posegel v njeno
dostojanstvo ali druge osebnostne pravice, živi v skupnem gospodinjstvu, da mora
stanovanje v skupni uporabi prepustiti žrtvi v izključno uporabo v obsegu, kot ga je imel v
uporabi sam.
(2) Sodišče časovno omeji trajanje ukrepa iz prejšnjega odstavka, če sta žrtev in
povzročitelj nasilja solastnika ali skupna lastnika stanovanja v skupni uporabi, če imata na
zemljišču, na katerem je stanovanje v skupni uporabi, stavbno pravico, pravico užitka ali
rabe, ali če sta ga skupaj najela.
(3) Sodišče omeji trajanje ukrepa iz prvega odstavka tega člena na največ šest mesecev,
če je povzročitelj nasilja sam ali s tretjo osebo lastnik, solastnik ali skupni lastnik stanovanja
v skupni uporabi, ali če ima na zemljišču, na katerem je stanovanje, sam ali s tretjo osebo
stavbno pravico, pravico užitka ali rabe, ali če ga je sam ali s tretjo osebo najel. Če žrtev v
roku, ki ga določi sodišče, kljub skrbnemu prizadevanju ne more najti drugega primernega
bivalnega prostora, lahko sodišče rok iz prejšnjega stavka na predlog žrtve izjemoma

podaljša še za največ šest mesecev, razen če bi to povzročilo nesorazmerno težko breme za
tretjo osebo.
(4) Povzročitelj nasilja, ki mora žrtvi stanovanje prepustiti v izključno uporabo, je dolžan
opustiti vsa dejanja, ki bi utegnila otežiti ali ovirati takšno uporabo.
(5) Žrtev, ki ji je stanovanje prepuščeno v izključno uporabo, nosi v času izključne uporabe
stanovanja stroške rednega upravljanja stanovanja.
(6) Povzročitelj nasilja lahko od žrtve zahteva primerno nadomestilo za izključno uporabo
stanovanja, če je to skladno z načelom pravičnosti.
(7) Žrtev mora predlog iz prvega odstavka tega člena podati najkasneje v treh mesecih,
odkar je utrpela katero od ravnanj iz prvega odstavka tega člena.
22. člen
(stanovanjsko varstvo v primeru nasilja ob razvezi)
(1) Ob razvezi zakonske zveze sme zakonec, nad katerim drugi zakonec izvaja nasilje ali
če izvaja nasilje nad njegovimi otroki, zahtevati, da mu drugi zakonec prepusti v izključno
uporabo stanovanje, v katerem skupaj živita oziroma sta živela.
(2) Sodišče lahko dodeli stanovanje v izključno uporabo zakoncu, ki vloži zahtevo iz
prejšnjega odstavka, čeprav bi sicer obstajali pogoji za dodelitev le dela stanovanja, če je to
potrebno, da se ob razvezi prepreči nasilje med zakoncema ali nasilje nad otroki.
(3) Sodišče omeji trajanje ukrepa iz prejšnjega odstavka na največ šest mesecev. Na
predlog žrtve lahko sodišče ukrep izjemoma podaljša še za največ šest mesecev.
(4) Zakonec, ki mu je stanovanje prepuščeno v izključno uporabo, nosi v času izključne
uporabe stanovanja stroške rednega upravljanja stanovanja.
(5) Povzročitelj nasilja lahko od žrtve nasilja zahteva primerno nadomestilo za izključno
uporabo stanovanja, če je to skladno z načelom pravičnosti.
(6) Zakonec, ki je drugemu zakoncu zavezan prepustiti stanovanje v uporabo, je dolžan
opustiti vse, kar bi temu zakoncu oteževalo ali preprečilo uporabo stanovanja ali njegovega
dela.
23. člen
(izvršba)
Izvršba v primeru prepustitve stanovanja po 21. in 22. členu tega zakona se opravi po
pravilih za izpraznitev in izročitev nepremičnin.

24. člen
(pristojnost)
Za odločanje o ukrepih po 19. in 21. členu tega zakona je stvarno pristojno okrožno
sodišče v nepravdnem postopku, če ni z zakonom določeno drugače. Sodišče obravnava
zadeve prednostno, postopek je nujen, javnost je izključena.
Četrti del: BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
25. člen
(brezplačna pravna pomoč)
Kolikor ni v tem zakonu drugače določeno, se za brezplačno pravno pomoč žrtvi nasilja
uporablja zakon, ki ureja brezplačno pravno pomoč.
26. člen
(pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči)
(1) Do brezplačne pravne pomoči po tem zakonu je, ne glede na določbe zakona, ki ureja
brezplačno pravno pomoč, upravičena oseba, za katero je bila podana ocena o ogroženosti.
(2) Mnenje o ogroženosti osebe poda pristojni center za socialno delo.
27. člen
(obseg dodelitve brezplačne pravne pomoči)
Brezplačna pravna pomoč se po tem zakonu odobri za postopke, ki tečejo na predlog
žrtve zaradi ukrepov po 19. in 21. členu tega zakona.
28. člen
(prednostno obravnavanje)
Pristojni organ za brezplačno pravno pomoč obravnava prošnje, vložene po tem zakonu,
prednostno.
Peti del: ZBIRKE PODATKOV
29. člen
(uporaba določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov)
Za obdelavo osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov, ter za varstvo
informacijske zasebnosti posameznika, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov, če ni s tem zakonom za posamezne primere določeno drugače.

30. člen
(namen obdelave osebnih podatkov)
Za potrebe pomoči žrtvi, obravnavanja povzročitelja nasilja, izdelave načrta pomoči žrtvi,
njegovega izvajanja in spremljanja, za znanstveno-raziskovalne namene in za statistične
namene centri za socialno delo obdelujejo osebne podatke in vodijo zbirke podatkov oseb, ki
so jih obravnavali kot žrtve in kot povzročitelje nasilja po tem zakonu.
31. člen
(zbirke podatkov na področju nasilja v družini)
(1) Podatke o žrtvi in povzročitelju nasilja ter podatke o vrsti obravnave nasilja, se za
namene, določene v 30. členu tega zakona, vnese v obstoječe zbirke podatkov, ki jih določa
zakon, ki ureja socialno varstvo.
(2) Vnos podatkov v zbirke podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko izvrši, ko je v skladu
s prvim odstavkom 15. člena tega zakona sprejeta ocena, da je potrebno izdelati načrt
pomoči žrtvi.
32. člen
(zbiranje podatkov)
(1) Podatki, ki jih vsebujejo zbirke podatkov iz 31. člena tega zakona, se zbirajo
neposredno od posameznika ter iz uradnih zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to
pooblaščeni organi in organizacije.
(2) Centri za socialno delo pri izvajanju nalog na podlagi tega zakona brezplačno
pridobivajo podatke, ki jih potrebujejo za namene iz 30. člena tega zakona in za namene
zbiranja podatkov po zakonu, ki ureja socialno varstvo, iz obstoječih zbirk podatkov
naslednjih upravljavcev:
– Ministrstva za notranje zadeve – podatke o posamezniku in družinskih članih (ime in
priimek, datum rojstva, podatke o državljanstvu, podatke o prebivališču), podatke o
sklenjenih zakonskih zvezah, razvezah in registriranih istospolnih partnerskih skupnostih iz
centralnega registra prebivalstva in podatke o gospodinjstvu iz drugih evidenc ministrstva za
notranje zadeve;
– policije – podatke o izdanih odredbah za prepoved približevanja;
– izvajalcev vzgojne in izobraževalne dejavnosti – podatke o vključitvi v vzgojno
izobraževalni zavod ter podatke iz zbirke podatkov o otrocih in mladostnikih, ki potrebujejo
pomoč in svetovanje;
– Ministrstva za zdravje, Inštituta za varovanje zdravja in drugih izvajalcev zdravstvene
dejavnosti – podatke o zdravstvenem stanju oziroma invalidnosti;
– Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije – podatke o
zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja;

– Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije – podatke o
izplačanem nadomestilu preživnine;
– Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje – podatke o brezposelnih osebah ter o
datumu in razlogih prenehanja vodenja v evidenci brezposelnih oseb in razlogih prenehanja
izplačevanja materialnih pravic;
– javnih socialnovarstvenih zavodov in koncesionarjev s področja socialnega varstva –
podatke o uživalcih pravic iz zakona, ki ureja starševsko varstvo in družinska razmerja ter iz
zakona, ki ureja socialno varstvo, podatke o preživninah, o postavitvi pod skrbništvo in o
imenovanju skrbnika, o namestitvi v rejništvo po zakonu, ki ureja izvajanje rejniške
dejavnosti, o vključitvi v socialnovarstvene storitve oziroma programe in o obravnavah nasilja
v družini;
– delodajalcev – podatke o zaposlitvi.
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena posameznikov, na katere se
podatki nanašajo, ni potrebno predhodno seznaniti.
(4) Centri za socialno delo zbirajo le tiste podatke, ki jih potrebujejo za obravnavo
posameznega primera.
33. člen
(hramba podatkov)
Osebni podatki, ki so vpisani v zbirke podatkov iz 31. člena tega zakona, se hranijo največ
deset let po vpisu. Po poteku tega roka se podatki arhivirajo.
Šesti del: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(uporaba določbe o zagovorniku)
Določba 8. člena tega zakona se začne uporabljati z uveljavitvijo posebnega zakona, ki bo
urejal pravico žrtev do zagovornika.
35. člen
(rok za predložitev nacionalnega programa)
Vlada najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona predloži državnemu zboru
nacionalni program iz 11. člena tega zakona.
36. člen
(rok za sprejem podzakonskih predpisov)
Postopke, pravila in obseg izobraževanja iz 10. člena tega zakona morajo pristojni ministri
sprejeti v enem letu po uveljavitvi tega zakona. Minister, pristojen za delo, družino in socialne
zadeve, določi postopke medsebojnega obveščanja in nudenja pomoči iz 10. člena ter
podzakonski predpis iz četrtega odstavka 14. člena tega zakona v enem letu po uveljavitvi
tega zakona.

37. člen
(rok za določitev območja)
Ustanovitelj centrov za socialno delo določi območje v okviru tretjega odstavka 16. člena
tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
38. člen
(uveljavitev)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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