
 
DEJSTVA 
 
85% spolnih napadov na otroke se 
dogaja v domačem okolju. 
 
V 95% pri spolnih napadih na otroke ni 
dokaznih materialov. 
  
Otroci pogosteje molčijo, kot  povedo, 
da so bili spolno zlorabljeni. Starši so 
lahko tudi zadnji, ki za to izvedo.  
 
Mnogo zlorabljenih otrok tudi ne pokaže 
znakov duševnega pretresa v obdobju 
zlorabljanja.  
 
»Sindrom spolne zlorabe« ne obstoja. 
 
In čeravno nekateri otroci potlačijo 
dogodek v sebi, jim lahko le'ta kasneje v 
življenju povzroči resne probleme. 
 
Edino s prijavo prekinemo nadaljnjo 
zlorabo in otroku zagotovimo varnost ter 
okrevanje.  
 
Raziskave ugotavljajo, da je več kot 30% 
otrok žrtev spolnih zlorab. 
 
Žrtev je žal lahko tudi vaš otrok. 

 

 
 
 
 

 
Skupaj lahko dorečemo vse, kar vas zanima, 
ter v koraku z vami, delujemo v največjo 
korist otroka.  
 
 
 

Lahko nas pokličete na brezplačno tel. 
številko 

080 28 80 
 

Lahko nam pišete na  email  
spolna.zloraba@siol.net 

 
 
Lahko pridete osebno vsak dan od 9.00 
do 17.00, ob sredah do 19.00 in ob petkih 
do 15.00 v naše prostore na Masarykovi 
23, 1000 Ljubljana 

                                                                                             

 

 

 
 

 

 

 
 
 

OTROKA   

KREPI 

INFORMACIJA 
 
 
Večina otrok je naivnih in nepoučenih in z 
lahkoto se jih lahko izkoristi. 
 
Dejstvo je, da otroka, njegovo varnost, 
svobodo in odnos do lastnega telesa, krepi 
vaše ravnanje in informacija. 
 
Zelo majhnemu otroku je seveda najmočnejša 
informacija zgled staršev, in njegovih 
najbližnjih skozi  ravnanje do njega, njegovega 
telesa. 
 

0

5

25

75

95

100

236enka 3 delna

5. november 2015 15:51:59



Spoštujte otrokovo telo in otrokove 
občutke! 
 
Ne prepričujte otrok, da morajo 
vedno  ubogati odrasle! 
 
Povejte jim, da se jim lahko tudi 
uprejo, če se dotikajo njihovega telesa 
na način, ki si ga ne želijo. 
 
Krepite in učite jih o tem, da ni nič 
narobe, če prisluhnejo in sledijo svojim 
občutkom. 
 
Tako jih  boste spodbudili, da bodo  lažje 
spregovorili o svojih slabih občutkih, 
tudi v primeru zlorabljajočih situacij. 
 
Vedite, da se otrok ne more vedno 
upreti in da je v še posebno težkem 
položaju, ko ga zlorablja nekdo, ki mu 
zelo zaupa, ga dobro pozna ali pa je celo 
član njegove družine. 
 
 
Ne silite jih v »prijaznosti«, kot so 
poljubljanje drugih, objemanje itd., če 
tega ne želijo, pa čeravno gre za osebe, 
za katere vi menite, da bi jim na ta način 
morali izkazati svojo naklonjenost. 
 
Tudi osebe, ki jih imajo rade, naj otroka  
vprašajo za dovoljenje ali ga lahko 
objamejo, poljubijo.  

Vaš zgled bo postal za otroka normalno, 
pričakovano in samoumevno ravnanje. 
 
S tem jim boste dali sporočilo, da o 
telesnih stikih lahko odločajo sami. 
 
Že zelo majhnega otroka na primeren način 
učimo odnosa do svojega telesa. Morda bi 
uporabili pravilo »spodnjega perila«.  
 
Pravilo » spodnjega perila « govori o tem, 
da otroke učimo, naj se ne pustijo dotikati 
po predelih telesa, ki so običajno prekrita s 
spodnjimj perilom. 
Prav tako naj se tudi sami ne dotikajo 
drugih po teh predelih!   
 
Golota pred otrokom ni nekaj, česar se mora 
otrok naučiti. Njegova svoboda ne sme biti 
pogojena z vašimi potrebami, temveč z 
njegovimi. 
 
Zato si pri vaših ravnanjih in odločitvah 
vedno zastavite vprašanje, kako vaša 
ravnanja vplivajo na druge, v tem primeru 
na otroka. 
 
Tako ga boste lahko učili samospoštovanja  
in pravice, da se spoštuje želje, potrebe in 
občutja.  
 
Vedno znova mu povejte, da je njegovo telo 
samo njegovo. 
 
 

Pri večjih otrocih, ki lahko že razumejo pomen 
spolnosti, ne ustvarjajte tabujev v zvezi z 
spolnostjo in s poimenovanjem spolnih delov 
telesa. 
 
Pojasnite jim spolno zlorabo skozi dobre in 
slabe dotike in pri tem  njihovo pravico do 
odločitve, kaj za njih predstavljajo dobri in kaj 
slabi dotiki. 
 
Zelo jasno jim lahko poveste, da so tudi 
odrasle osebe, ki otrokom ne želijo dobro. 
 
Prav tako jim povejte, da  jim o skrivnostih, ki 
jih občutijo kot slabe, ni treba molčati. 
 
Njihova pravica je, da se počutijo varne, 
svobodne in močne, da rečejo NE in se 
umaknejo iz zlorabljajoče situacije. 
 
Lahko, da si sploh ne morete zamisliti, da bi 
bil vaš otrok žrtev zlorabe. Toda žal, vsi otroci 
so ranljivi.  
 
Zato je pomembno zavedanje, da otroka krepi 
in varuje informacija. Podučeni otroci bodo 
močnejši, bolj samozavestni in bolj varni! 
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