
 
 
 
 

 
 

 
 

Združenje Proti Spolnemu Zlorabljanju  

 
Brezplačni telefon, osebni pogovori, individualna svetovanja, 

zagovorništvo, skupine za samopomoč, izobraževanja na temo 
spolnih zlorab, preventiva 

 

 

ZAŠČITA  OTROKA 
 

Konvencija o otrokovih pravicah 
 

3.člen 
 

1. Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne 
bodisi zasebne ustanove  za socialno varstvo, sodišča, upravni   

organi ali zakonodajna telesa,  

     morajo biti otrokove koristi glavno vodilo. 
 

Masarykova 23, 1000 Ljubljana 
 

brezplačni telefon  080 28 80080 28 80080 28 80080 28 80  

tel. / fax.:  01 / 43 13 341 
 

pon, tor, čet: 9h-17h, sre: 9h-19h, pet: 9h-15h 
 

spolna.zloraba@siol.net 
www.spolna-zloraba.si 
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Naše delo  in delo vseh, mora biti vedno usmerjeno v zaščito otroka in njegovih 
pravic. 

Pri tem sodelujemo z institucijami, ki jih zakonodaja pooblašča, da to lahko 
udejanjijo na različne načine, če je to potrebno. Med njimi so na področju zaščite 
otroka najbolj pomembni  Centri za socialno delo. 

Zaščito potrebujejo otroci, ki so ali bi lahko bili ogroženi, otroci žrtve  fizičnega 
nasilja, otroci žrtve nasilja v družini, otroci žrtve zanemarjanja in/ali čustvenega 
zlorabljanja ter otroci žrtve  spolnih napadov.

OŠKODOVANJE ALI OGROŽANJE ZDRAVJA

ZDRAVJE  =    FIZIČNO ALI  MENTALNO

RAZVOJ =  FIZIČEN,  INTELEKTUALEN, ČUSTVEN,
SOCIALEN ALI VEDENJSKI

Za ogroženega otroka ali da obstoja tveganje, da je otrok ogrožen, se smatra, 
kadar niso zadovoljene njegove temeljne potrebe, kot  so npr. opuščene dolžnosti v 
zvezi z njim ali je opuščena dolžna skrb za otroka na način, ki pri otroku povzroča 
tveganje, da utrpi škodo ali se ga izpostavlja tveganju, da bi lahko utrpel znatno 
škodo.  

Odločanje o tem  ali je škoda znatna, pomembna, zaskrbljujoča, odločilna, 
daljnosežna, v smislu zdravja in razvoja otroka, je odvisno od primerjave z 
otrokovim zdravjem in razvojem, ki bi se razumno pričakoval od primerljivega 
otroka v tej starosti.  

Pred soočanjem z dejstvom, da je otrok potreben zaščite, moramo torej  najprej 
imeti spoznanja, da je otrok ogrožen. Najboljšega  možnega odgovora na to nihče 
ne more dati sam, temveč lahko pridemo do njega le na osnovi  združenih 
pogledov in informacij različnih strokovnjakov  in tudi  vseh tistih, ki poznajo otroka 
ali pogosteje prihajajo v stik z njim. Za pravi odgovor zato mora slediti sklic  
multidisciplinarnega tima. 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini Centrom za socialno delo  določa, da socialni 
delavec lahko skliče multidisciplinarni tim.

Prvi cilj prepoznavanja ogroženosti otroka mora biti pomoč  družini za otroka in ne 
sankcioniranje staršev.

V primerih sumov kaznivih dejanj nad otrokom pa se o tem obvešča tudi kriminalistična 
policija.

Kot starši imate pravico do informiranosti, obveščenosti in vključenosti ter 
sodelovanja vedno, ko zaradi ogroženosti otroka pride do vključitve ali poseganja 
institucij v družino, razen v  primerih, ko to nebi bilo v korist otroka ali bi bilo celo 
ogrožajoče za otroka. 

Enake pravice imajo otroci, kadar se šteje, da ima otrok zadostno stopnjo 
razumevanja, zato so vse institucije  dolžne upoštevati tudi mnenje otroka, če ga je 
izrazil in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.

Tu smo, da vam ponudimo pomoč in podporo :

· za zaščito otroka

· za zaščito in udejanjanje otrokove koristi 

· za  zaščito vaših in otrokovih pravic

· z informiranjem o kompetencah institucij

· z zagovorništvom tekom postopkov na policiji, CSD, itd

· za soočanje in lažje premagovanje vaših osebnih stisk 

· ter  v vsem času za  pomoč in podporo pri okrevanju otroka
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