
NEZAŠČITENE PRAVICE OTROK ŽRTEV TRPINČENJA IN SPOLNE ZLORABE 

Združenje proti spolnemu zlorabljanju je nevladna organizacija, ki deluje že 22 let. Nudi 

pomoč in podporo žrtvam različnih oblik nasilja, že samo poimenovanje Združenja pa pove, 

da se je usmerilo na podporo in pomoč žrtvam različnih oblik spolnega nasilja in se v tej 

smeri specializiralo. Najštevilnejši uporabniki Združenja so nezlorabljajoči starši, zaradi 

zaščite otrok v zvezi s katerimi so zaskrbljeni, da trpijo spolno zlorabo. Naslednja skupina 

uporabnikov so odrasle, preživele žrtve spolnih zlorab v otroštvu, sledijo mladoletne in 

odrasle žrtve spolnega nasilja , in žrtve nasilja v družini. 

V sklopu svoje dejavnosti, jim nudimo prvo psihosocialno pomoč, podporo, informiranje 

preko brezplačnega telefona, osebni pogovor oz. pogovore na katerih pomagamo definirati 

probleme, zagovorništvo v obliki informiranja, pisne komunikacije z institucijami (CSD, 

policija, tožilstvo), spremljanja na institucije, aktivne pomoči in podpore pri razreševanju 

problema ali ublažitvi njegovih posledic / predlogi za timsko delo in sodelovanje na timih/, 

aktivne podpore s programi svetovanj, psihoanalizo, samopomočno skupino za 

nezlorabljajoče starše, samopomočno skupino za odrasle žrtve spolnih zlorab v otroštvustarši, 

ki je namenjena podpori ter izmenjavi izkušenj s katerimi se srečujejo nezlorabljajoči starši 

pri zaščiti otroka. 

Leta izkušenj krepijo naše ugotovitve , da se je velik elan za spremembe dela institucij z 

žrtvami in s tem vplivanje na spreminjanje odnosa do žrtev ter krepitev družbene 

senzibiliziranosti, prisoten še nekaj let po osamosvojitvi, ko smo še sprejemali dejstvo, da 

bomo kot država morali slediti človekovim in otrokovim pravicam, popolnoma razblinil. 

Institucije, s katerimi žrtev pride v stik, še posebej bi izpostavili Centre za socialno delo, pa 

tudi policijo in sodišča-tako družinska kot kazenska, seveda npr. uradno sprejemajo pravice 

otrok, toda ne samo udejanjanje teh pravic, celo razumevanje teh pravic in s tem ravnanj v 

»največjo korist otroka«, ostajajo na nivoju posplošenega zavedanja, da seveda ima tudi otrok 

svoje pravice. V vsebino teh pravic se ne poglabljajo in jih zato , vsaj upamo, tudi ne 

razumejo, da ne bomo govorili o tem, da jih zavestno kršijo.  

 

Za takšno ravnanje pa jim daje moč tudi dejstvo, da je populacija, s katero prihajamo v stik 

sploh najbolj ranljiva, še posebej ko prihaja v stikih z uradnimi institucijami in da se 

najpogosteje ne zaveda svojih, človekovih in otrokovih pravic, poleg tega pa je tudi brez 



vedenj in informacij, kako in na kakšen način bo potekal postopek pri posamezni instituciji, in 

ne nazadnje gre za ekonomsko podhranjeno populacijo, kar jo ovira tudi pri morebitnih 

uporabah kvalitetnih odvetniških storitev. 

 

Na naše Združenje se po pomoč, podporo in informacije za zaščito otroka obračajo tako 

nezlorabljajoči starši, kot stari starši (babice), svetovalne službe vrtcev in osnovnih šol, druge 

nevladne organizacije, ki se pri svojem delu srečajo s sumom spolne zlorabe otroka (npr. 

varne hiše). 

Na nespoštovanje otrokovih pravic sami opozarjamo že leta in leta in naša opozorila so bila v 

celoti vključena v zadnje sklepne ugotovitve ODBORA ZA OTROKOVE PRAVICE, 

Združenih narodov v Ženevi, ki nadzira izvajanje Konvencije o otrokovih pravicah. 

Težave, oz. kršenje pravic otrok s katerimi se srečujejo uporabniki našega Združenja pri 

zaščiti otroka, ki je žrtev trpinčenja in ali spolne zlorabe, so različne, kljub temu, da je: 

• 17. novembra 2010 Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel Smernice za otrokom prijazno 

pravosodje 

• 14.junija 2013 Odbor za otrokove pravice ZN podal Sklepne ugotovitve o združenem 

tretjem in četrtem rednem poročilu Republike Slovenije,ki jih je odbor sprejel na svojem 63 

zasedanju ( 27.maj do 14.junij 2013) 

• Država podpisnica Evropske konvencije o otrokovih pravicah, 

• Konvencije ZN o otrokovih pravicah 

• 1.1.2014 je stopila v veljavo tudi Lanzarotska konvencija, 

se uresničevanje pravic otrok ne izvaja. 

Za današnjo sejo Komisije, katere povabilo nas je res razveselilo, smo se odločili, da 

Komisijo opozorimo na najbolj pomembna kršenja otrokovih pravic, katera zaznavamo v 

okviru našega dela in katerih kršenje ne odvzema otrokom samo konkretne pravice ali ne 

spoštovanja le-te, temveč kršenje konkretne otrokove pravice pogosto pomeni: 

– spregledanje otrokove pravice do potrebe za pomoč in podporo, 

– Sekundarno viktimiziranje otroka, 

– Nadaljnje travmatiziranje otroka, 



– pogojuje slabe relacije otroka do starša in 

– vpliva na odnose v otrokovi družini. 

Konvencija o otrokovih pravicah 

1. Spoštovanje 3 člena Konvencije o otrokovih pravicah zahteva , da so pri vseh dejavnostih v 

zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne bodisi zasebne ustanove za socialno varstvo, 

sodišča upravni organi ali zakonodajna telesa, naj bodo » otrokove koristi glavno vodilo«. 

Izkušnje kažejo, da otroci žrtve nasilja in spolnih zlorab pogosto izkusijo, da jim pomoč ni na 

voljo, da se»zahteva« konvencije hitro razblini, pogosto niso postavljeni v središče problema, 

še posebej če ne gre za sume kaznivega dejanja , da pomoč pride prepozno ali da jo morajo 

poiskati na različnih mestih ali proti plačilu. 

 

Kljub temu, da ima Center za socialno delo možnost ukrepa odvzema otroka, a ga v večina 

primerih, tudi ko bi bilo to otrokova korist, ne izvaja, ali pa ga izvede po večletnem trpljenju 

otroka v taki družini, kot zadnjo možnost, ko vse druge oblike pomoči, ki jih tudi lahko 

večkrat ponovijo, čeravno so se izkazale za neuspešne, ne delujejo. S tovrstnim 

neukrepanjem, vsaj začasnim, se srečujemo vsakodnevno. Pred kratkim / teden dni/smo bili 

na timu v zvezi s ogroženostjo mld. otroka. Družino center za socialno delo spremlja že osem 

let, od rojstva otroka, starša sta nekdanja odvisnika od trdih drog, v družini se odvija močno 

psihično nasilje, na preteklem timu so že ugotovili visoko stopnjo ogroženosti otroka, a se 

center za socialno delo še ni odločil za odvzem otroka. Odločili so se za izvedenca, ki bo 

podal mnenje o obeh starših. O tej rešitvi so govorili že na prejšnjem timu, ki je potekal pol 

leta nazaj, a ga še niso postavili. V ospredje sta postavljena starša, otrok je zopet potisnjen v 

ozadje in spregledan. 

To načelo Konvencije zanika že sama zakonodaja, ki se nanaša na nasilje v družini, kajti 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini postavlja ločnico med obravnavo otroka , ki je nasilje 

doživel v družini in obravnavo otroka, ki je nasilje doživel oz. doživlja izven družine. 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini otroka izpostavlja zgolj kot člana družine in ga na ta 

način tudi obravnava. Dolžnost države in institucij je zaščita vseh otrok in zagotavljanje 

varnosti vseh otrok, in otrokove koristi kot glavno vodilo morajo biti upoštevane ne glede na 

to ali trpijo nasilje v družini ali izven nje. 



Zato je potreben ali zakon o otrocih ali poseben zavezujoč protokol, na katerega bi bili 

napoteni v Zakonu o preprečevanju nasilja v družini in ki bi obravnaval problematiko vseh 

oblik nasilja nad otroci in njihovo zaščito. 

PROTOKOLI – udejanjanje spoštovanja otrokovih pravic 

Centri za socialno delo, ki so dolžni zaščititi otroka, nimajo enotnih pravil za zaščito otroka, 

ki je žrtev nasilja in /ali spolne zlorabe. Rezultat tega je, da na različnih centrih za socialno 

delo različno pristopajo k zaščiti otroka, način obravnave in tudi odločitev o tem, pa je 

praktično prepuščena presoji strokovne-ga delavke-ca. Tako so otroci po Sloveniji, ki so 

žrtve, deležni različne obravnave, če do tega sploh pride. 

 

Ker jasnosti postopkov ni, Zakon o preprečevanju nasilja v družini pa govori o tem, da CSD 

sam oceni, če je potrebno sodelovanje drugih organov, sklic npr. multidisciplinarnega 

tima,itd. / čeravno doktrine sodelovanja strokovnjakov jasno povedo, da nihče sam ne more 

podati mnenja o tem ali bi bil lahko otrok ogrožen ali ne, ali je ogrožen ali ne, / je postopek za 

zaščito otroka vedno vprašljiv. Postopki tudi nimajo opredeljene oblike dela, zavezujočih 

nalog in opravil, postavljenih pravil in spoštovanja pravic v okviru postopkov, nimajo 

časovnih okvirov, otroci pa ne osnovne pravice do zaščite s strani države. 

Sedanji »Pravilnik o sodelovanju organov, ter delovanju CSD-jev, multidisciplinarnih timov 

in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini« v ničemer ne izpostavlja pravic otrok v 

postopku zaščite otroka, staršev ali skrbnikov, kot tudi zaradi nedorečenih postopkov in 

njihove nepredvidljivosti , ne daje možnosti nadzora s strani uporabnikov, otroke pa vedno 

znova spravlja v neenak položaj. 

Protokol ali postopkovnik ravnanja , ko gre za ogrožene otroke , bi moral z jasnimi 

postopkovnimi pravili, metodami dela in pravicami ter dolžnostmi vseh vpletenih, skupaj z 

časovnimi opredelitvami ukrepanj, zagotavljati enako in predvidljivo obravnavo vseh 

primerov otrok, žrtev v Sloveniji. 

 

Zaščito otrok otežujejo ne samo sedanja ozka definicija spolne zlorabe V ZPND (kar 

omogoča neustrezno definiranje spolne zlorabe tudi v drugih dokumentih, npr. kot zadnje-

Strokovne smernice za obravnavo nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti), 



temveč na sploh izostanek definicij vseh oblik ogroženosti otrok ( fizična zloraba, psihična 

zloraba, zanemarjenost otroka, spolna zloraba, vrstniško nasilje ), kar lahko vodi tudi v 

neprepoznavanje ne samo spolne zlorabe otroka, temveč tudi drugih oblik ogroženosti otroka. 

Opredelitev oblik spolne zlorabe določa 18. Člen Lanzarotske konvencije, kateri bi moral biti 

osnova za enotno definicijo spolne zlorabe. 

 

Slediti bi moral najprej enotnemu definiranju osnovnih principov in standardov pri delu z 

otroci in njihovi zaščiti, predstaviti bi moral osnovne zakone , institucije,in nevladne 

organizacije ki delujejo na zaščiti otrok, vključno z vlogo policije, osnovna pravila zaupnosti 

in pravila razkrivanja zaupnosti, definirati kaj je ogroženost otroka, definirati vse oblike 

nasilja nad otroci, izpostaviti osnovne korake ob prepoznavanju zlorabe otrok, osnovna 

pravila skupnih raziskav zlorabe otrok, policijska preiskava, socialna preiskava, ukrepanja ko 

odrasla oseba predstavlja ogroženost za otroka, ravnanja v primeru ko gre za mladoletne 

osumljence dejanj, takojšnja zaščita otroka, timski sestanki,konference za zaščito otrok ( 

sestava tima, stalni člani, vključeni člani, udeleženci, načrti za zaščito , mnenje otroka, 

odločitve, pritožbe, zaščita otroka, okrevanje otroka,)evidence zlorabljenih otrok, črtanje iz 

evidence zlorabljenih otrok itd., vloga posameznih služb in strok pri zaščiti otroka itd. 

Protokoli morajo vsebovati tudi časovne opredelitve ravnanj, le- to namreč zagotavlja hitro in 

neprekinjeno obravnavo otroka oz. njegove zaščite. 

 

Na izobraževanjih, ki jih redno organizira Združenje, se le-teh udeležujejo tudi socialni 

delavci CSD-jev, kateri delajo na problematiki zlorabe otrok , nasilja v družini in kateri vsi 

brez izjeme izražajo potrebo po jasnih protokolih ravnanja , ko gre za zlorabe otrok. 

To zagotovo vplivalo tudi na hitrejše ukrepanje drugih institucij (policije, tožilstva, sodišča)in 

postavilo problem v prioriteten položaj vseh teh institucij. Slovenija še vedno plačuje 

odškodnine žrtvam zaradi dolgotrajnih sodnih postopkov in stanje se ni bistveno izboljšalo. 

Konvencija o uresničevanju otrokovih pravic določa v 7. členu, da se morajo v postopkih, ki 

zadevajo otroka, pravosodni organi hitro ukrepati, da se izognejo morebitnim zamudam. 

 

 



INTERVJUJI Z OTROCI 

 

Na podlagi izkušenj ugotavljamo, da še vedno prihaja do večkratnih pogovorov z otrokom , s 

strani različnih organov , organizacij, izvedencev ki pa za to velikokrat niti niso usposobljeni 

ter katerih pogovori z otrokom v samem sodnem postopku nimajo procesne vrednosti. 

Rezultat tega je, da otrok obmolči ali pa začne spreminjati zgodbo, da bi ugodil 

izpraševalcem, saj mu večkratno spraševanje daje občutek, da mu ne verjamejo in / ali da ni 

zadovoljil potreb izpraševalca. 

 

»Zasliševanja« otrok se po pričevanjih naših uporabnic tudi odvijajo še brez privolitve in ali 

prisotnosti nezlorabljajočega starša. Najpogosteje se ta pravica staršu zamolči v primeru 

starševega razmišljanja, da to ni dobro pa se jih prepričuje v to,da bo na takšen način otrok 

pripravljen več povedati. To so prakse tako na policiji, kot pri izvedencih in tudi na CSD-jih. 

Otrok ima pravico do podpore in pomoči, stvar strokovnjakov je, kako bodo pogovor z 

otrokom, če je potreben strokovno izvedli. Samo primerjalno, vsaka odrasla oseba ima 

pravico do odvetnika v vseh postopkih. 

 

Potrebna so torej jasna pravila glede intervjuja z otrokom, torej kdo bo to izpeljal v največjo 

korist otroka, predvsem pa postaviti državi zahtevo, da se usposobijo strokovnjaki za 

forenzični intervju( v okviru sodišč- preiskava) in za druge intervjuje z otrokom (pridobivanje 

mnenja otroka npr.) in naj bo število teh intervjujev omejeno na najmanjšo možno mero . 

Otroci imajo pravico tudi do podaje svojega mnenja v mnogih primerih, in tudi zato je treba z 

njimi opraviti pogovor. V preteklih dveh letih smo v Slovenijo pripeljali tudi izvedenca, ki 

nam je predstavil tudi sistem, ki ga uporabljajo na Norveškem, kjer pa si seveda izvedenci 

npr. ne predstavljajo, da bi lahko opravili pogovor z otrokom brez prisotnosti enega od 

staršev. 

Tudi lanzarotska konvencija v 35. Členu med drugim izpostavlja, da naj bi »zaslišanja« otrok 

opravljali za to usposobljeni strokovnjaki ter da bi moralo biti število teh »zaslišanj« omejeno 

na najmanjše in nujno potrebno število. 

 

Veliko se govori o »prostih urejenih sobah« za intervjuje z otroci, ki se ne koristijo; kar 



gornjo trditev še dodatno potrjuje.Kljub temu nimamo problema v prostorih, temveč v 

specialistih za vodenje forenzičnega intervjuja z otrokom in snemanje le-tega, oziroma 

procesni vrednosti takšnih intervjujev. Smernice, protokoli in memorandumi o dobri praksi za 

vodenje intervjujev z otroci v Evropi obstojajo, in najmanj kar je pravica otroka je, da 

uporabimo že znane in v praksi preverjene izkušnje in začnemo delovati v korist otroka. 

Zanemarjanje te koristi otroka je razvidno tudi iz dejstva, da je bil prvi enotedenski seminar 

za pogovor z otrokom in izvedbo snemanja takšnega pogovora z angleškimi strokovnjaki za 

10 kriminalistov in 10 socialnih delavcev izveden že leta 1996. Hrvaški strokovnjaki zadnja 

leta izvajajo izobraževanja na to temo v Sloveniji. Toda dejstvo je, da se praksa ne spreminja. 

Norveška vlada je z namenom nudenja boljše pomoči in obravnave otrok vzpostavila 

nacionalno shemo Otroških hiš, v katerih se na isti lokaciji izvajajo intervjuji, preiskave in 

obravnava.S povezovanjem strokovnjakov pod isto streho in omogočanjem njihovega 

sodelovanja, se otrokom zagotovi boljša podpora in skrb. Otroška hiša je pravzaprav 

medsektorski sodelovalni ukrep,ki koordinira pomembne naloge , ko gre za spolno zlorabo 

otroka. Otroško hišo predstavlja, vodi, ekipa strokovnjakov iz različnih področij in imajo 

strokovna znanja iz področja spolne in fizične zlorabe. Morda bi takšen sistem lahko 

nadomestili regijski stalni timi, na katere bi se v primeru potrebe lahko obračali tudi vsi ki se 

soočajo z problemom spolne zlorabe. 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNJAKOV, KI SE PRI SVOJEM DELU SREČUJEJO Z 

OTROCI 

Naše izkušnje, predvsem pa evalvacije naših izobraževanj , kažejo tudi na to, da je na 

slovenskem področju velik primanjkljaj znanj med strokovnjaki, ki se pri svojem delu 

srečujejo z otroci oziroma so dolžni po uradni dolžnosti ukrepati za zaščito otroka. Potreba po 

izobraževanjih strokovnih delavcev je velika (5. Člen Lanzarotske govori, da morajo biti 

zagotovljena pridobitev ustreznih znanj in informacij o spolnih zlorabah ter sredstvih za 

odkrivanje), še posebej pa izobraževanj kazenskih sodnikov in sodnic, ki bi morali biti 

posebej za področje trpinčenja otrok ,kamor štejemo vse oblike zlorab otrok, posebej 

specializirani. 

Specializacija z osnovnimi in dodatnimi izobraževanji pa bi morala biti nujnost tudi za 

sodnike »družinskih sodišč«- kjer pač so. 

 

Prav tako je nujno izobraževanje za pridobivanje specializacije v policiji in na tožilstvih. Tako 



še vedno prihaja do odločitve tožilcev, o zavržbi suma spolne zlorabe, ki temelji na 

argumentu, da »ni prišlo do spolne zadovoljitve osumljenca« ali pa da »niso mogli dokazati 

ali je prišlo do spolne zadovoljitve osumljenca ali ne«. Iz takih sklepov je popolnoma jasno 

razviden nivo znanja posameznega tožilca , saj na primer pri spolni zlorabi ne gre za problem 

ali potrebo spolne zadovoljitve, ta je sicer nekje v ozadju, bistven problem storilca je potreba 

po nasilju,nadzoru in zlorabi moči, kar najlažje doseže nad otrokom z načinom spolne zlorabe 

otroka; seveda drug motiv storitve dejanja je pri pedofilih, pri katerih gre za spolno nagnjenje 

do otrok, vendar je njihov % med storilci manjši. 

IZOBRAŽEVANJE OTROK 

Preventiva je pomemben del dela na področju spolne zlorabe. Gledano v tej luči je ključnega 

pomena tudi izobraževanje otrok (6. člen Lanzarotekse k.). Združenje skrbi, da večina šol ne 

poskrbi za ustrezna izobraževanja otrok na tem spolnih zlorab, nekatere šole pa celo trdijo, 

»da pri njih nimajo problema s spolnimi zlorabami otrok«. Kar seveda že statistično ne zdrži, 

saj evropske raziskave kažejo na to da je 1 od 5 otrok žrtev spolne zlorabe.Izobraževanje 

otrok pa je eden od ključnih elementov, ki prispevajo k zaščiti otroka pred spolno zlorabo. 

Otroka krepi informacija. Izobraževanja bi morala biti sestavni del učnih programov. 

SLEDLJIVOST OGROŽENIH OTROK 

10. člen Lanzarotske konvencije govori o nacionalnih ukrepih za koordinacijo in sodelovanje 

ter izpostavlja mehanizme za zbiranje podatkov ali obveščevalnih točk na nacionalni ali 

lokalni ravni ter v sodelovanju s civilno družbo, tako da, ob spoštovanju zahtev o varstvu 

osebnih podatkov, omogoči opazovanje in ovrednotenje pojavov spolnega izkoriščanja in 

spolnih zlorab otrok. 

Naše izkušnje kažejo tudi na primere, da se družina v kateri obstaja sum spolne zlorabe, 

preseli iz enega kraja v drugega, iz ene mestne občine v drugo, med drugim tudi zamenja 

center za socialno delo, pediatra, tudi vrtec,šolo itd.To onemogoči strokovnim službam 

spremljanje le te, saj so v Sloveniji centri za socialno delo nepovezani in ne obstaja nikakršen 

mehanizem za zbiranje podatkov o otrocih, ki so žrtve nasilja in/ ali spolne zlorabe ter o 

otrocih za katere obstaja sum ogroženosti zaradi nasilja in/ali spolne zlorabe, oziroma zbiranje 

teh podatkov na enem mestu, kar bi omogočalo strokovnim službam pridobitev eventuelnih 

informacij o družini, ki se je preselila v njihovo pristojnost. 



Z namenom zaščite otroka, bi bilo potrebno vzpostaviti informacijski sistem (10. Člen 

Lanzarotske k.), v katerem bi bili evidentirani,registrirani otroci, ki so žrtve kakršnekoli 

oblike nasilja in ali spolne zlorabe, tako da bi v vsakem trenutku, seveda na podlagi 

izkazanega pravnega interesa, na državni ravni strokovni delavci centrov za socialno delo, 

lahko dostopali do informacij, ki se tičejo teh družin, zaradi koristi otrok v teh družinah. 

Seveda bi morale biti takšne informacije ali »registracija« otroka, družine omejena , kar bi se 

moralo zagotavljati v predlaganem protokolu za delo na področju zlorab otrok, po katerem bi 

otroka »registrirali« in tudi »izbrisali«, ko zaščita otroka nebi bila več potrebna in bi bilo to 

tudi odgovorno ugotovljeno. 

Takšne informacije pa bi lahko nudile možnost širše strokovne obravnave problema zlorab, od 

usmerjanje preventive do prepoznavanja uspehov zaščite otroka. 

PRAVICA OTROK DO STROKOVNE OBRAVNAVE IN PODPORE 

Na naše združenje se obračajo nezlorabljajoči stari z vprašanjem kam peljati otroka po razkriti 

zlorabi ali po otrokovih sporočilih o zlorabi na strokovno obravnavo in podporo, da se čim 

prej zagotovi otrokovo telesno in psihosocialno okrevanje. Nezlorabljajočim staršem to 

predstavlja pravi izziv, saj je na slovenskem področju krizno pomanjkanje tovrstnih 

strokovnjakov, specializiranih za pomoč otrokom, ki so žrtve spolne zlorabe. 

Potrebno je torej zagotoviti v okviru državnih institucij dovolj veliko število strokovnjakov, ki 

bi nudili tovrstno pomoč otrokom, žrtvam (14. Člen Lanzarotske k.). Drugo je seveda možen 

drugačen izbor staršev, ki pa mora biti prepoznan, saj je podpora in pomoč otroku nuja. S temi 

cilji naj državne institucije spodbujajo tudi programe v nevladnih organizacijah. 

INTERVENCIJSKI POSTOPKI 

14. ČLEN Lanzarotske konvencije govori tudi o pomembnih intervencijskih postopkih, ko so 

v dogodke izkoriščanja ali spolne zlorabe vključeni starši ali skrbniki in govori o 

intervencijskih postopkih , kot npr. možnost oddaljitev domnevnega storilca dejanj, možnost 

odstranitve žrtve iz družinske sredine 

Že dejstvo, da je Lanzarotska konvencija namenila tem ukrepom poseben člen, govori o 

pomembnosti intervencije v primerih, ko se zloraba dogaja v družini, širši družini, rejništvu, 

skrbništvu itd. Žal pri nas, navkljub možnosti, ki bi jo imeli CSD-ji ob takojšnjem prejetem 

sporočilu ( tudi policija bi morala poročati o sumih takoj na CSD), da gre za sum spolne 



zlorabe otroka , da izdajo najprej ustno in nato ji sledi pisna odločba o odstranitvi otroka, 

odvzemu otroka itd.( soc. delavka je na našem izobraževanju pred 3 tedni sporočila, da so bili 

opozorjeni, da teh ustnih odločb ne smejo več izrekati CSD-ji) teh odločitev ne izrekajo. 

Imeli bi možnost tudi takoj pisno obvestiti npr. sodišče, da ocenjujejo, da je stik otroka z 

domnevnim osumljencem spolne zlorabe otroku v škodo in naj se zato začasno prekinejo vsi 

stiki otroka in osumljenca itd. Kakor koli država ne zaščiti otroka, ker je njena dolžnost. 

Nič od tega se torej ne zgodi. Zaščita otroka je v popolnosti prepuščena nezlorabljajočemu 

staršu, s tveganjem prekinitve stika, in obvestila sodišču, da prekinja stik zaradi varnosti 

otroka in s podrobnim poročilom o tem, kaj je doživljal otrok oz. kaj se ugotavlja. Toda to še 

vedno ne zadostuje , saj osumljeni starš npr. vlaga ovadbe( KD odvzem mladoletne osebe), da 

so mu onemogočeni stiki z otrokom, na koncu pa v odločitvi sodišča za stik ( saj se ne 

spomnimo primera prekinjenih stikov) pretehta prefinjenost še vedno osumljenca in dobro 

plačanega odvetnika nad živčno razvalino matere in najpogosteje njeno brezplačno pravno 

pomočjo. 

Dejstvo je, da se mora boriti za varnost in zaščito otroka nezlorabljajoč starš sam , država , ki 

je dolžna otroka zaščititi pa samo čaka na razrešitev »borbe« na sodišču. Predhodno mnenj 

države o dodelitvi otroka ali o stikih otroka, pa je najpogosteje »mlačno«, tudi brez 

ugotavljanja otrokovih potreb oz. njegovega mnenja. Od tu seveda tudi veliko govora o 

nerazumnih starših, ki povzročajo stiske otrokom zaradi tega ker se ne morejo sporazumeti 

med seboj. 

MNENJE OTROKA – OTROKOVA PRAVICA 

Zelo zaskrbljujoče je informacija o težki kršitvi otrokove pravice do izražanja svojega 

mnenja. Uporabnice Združenja npr. redno sporočajo, da otrok ne želi stikov z domnevnim 

storilcem spolne zlorabe, kar jasno verbalno izraža, mlajši otroci to sporočilo tudi jasno 

izražajo preko govorice telesa (zavlačujejo, se slačijo, ko je potrebno iti na stik, jokajo, 

kričijo, po stikih močijo posteljo, imajo nočne more, itd.). Pa vendar otrokovo sporočilo ni 

slišano, strokovne delavke na centrih za socialno delo, pa vztrajno pritiskajo na matere, da 

morajo pripraviti otroka na stik, v skrajnih primerih celo materam – nezlorabljajočemu staršu, 

grozijo z odvzemom otroka. 

64. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerij pravi, da mora pri razvezi zakonske 

zveze, sodišče upoštevati tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji 

zaupa in jo je sam izbral in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice. Prav tako 12. 



člen Konvencije o otrokovih pravicah ter 3. Člen Konvencije o uresničevanju otrokovih 

pravic, določa, da države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna 

mnenja, pravico do svobodnega izražanja le-teh v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti 

izraženih mnenj pa se presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo. Mnenje otroka pa 

mora biti slišano v vseh zadevah povezanih z njim. Mnenje lahko otrok izrazi sam ali zaupne 

osebe ali preko zagovornika. O pridobitvi mnenja otroka govori tudi 78. Člen ZZZDR, ki 

govori o tem, da mora pri razvezi ZZ sodišče ugotoviti, kako bodo otrokove koristi najbolje 

zagotovljene. O tem pridobi mnenje CSD. 

Po izkušnjah naših uporabnic, CSD velikokrat niti ne opravi pogovora z otrokom z namenom 

pridobitve otrokovega mnenja. Mnenje otroka pa je, ob pogojih , ki jih zakonodaja 

predvideva, tudi izjemnega pomena, da lahko delovanje institucij označimo kot delovanje v 

največjo korist otroka. Seveda pa je za pridobitev takšnega mnenja potrebno angažirati oz. 

imeti usposobljene ustrezne strokovnjake. 

STIKI MED MLD. OTROKOM IN DOMNEVNIM ZLORABLJEVALCEM IN 

MNENJE OTROKA 

Strinjamo se s tem, da ima otrok pravico do stikov z obema staršema in oba starša pravico do 

stikov z otrokom, razen, kadar stiki niso v korist otroka (ZZZDR, 106. Člen, 9. Člen 

konvencije o otrokovih pravicah). Toda prva je to pravica otroka. 

Vendar smo kljub zakonskemu določilu priča zagotavljanju koristi ter uveljavljanja pravic v 

prvi vrsti staršev in ne otrok, saj sodišča v največ primerih določajo stike, kljub temu, da 

nikakor niso v otrokovo korist. Pogosto tudi utemeljujejo , npr. da starš ne bo izgubil stika z 

otrokom itd.Stike določajo tudi, ko da že večji otrok jasno mnenje, da ne želi stikov. Npr. 

otroci stari, 12, 13, let, 16 let, 8 let itd. 

V primerih suma spolne zlorabe, pa določajo sodišča v najboljšem primeru stike pod 

nadzorom, in ne prepoved stikov. Otrok ne samo , da nima možnosti umiritve, temveč se 

osumljencu daje celo možnost , da v tem času na različne načine vpliva na otroka in ga zmede 

s ciljem predstaviti potekajočo zlorabo kot nekaj popolnoma normalnega. 

Izkušnje naših uporabnic v veliki večini primerov, kadar gre za sum spolne zlorabe ali nasilja, 

in otrok odločno izrazi mnenje, da ne želi imeti stika z osumljencem, pa so, da center za 

socialno delo glede na odločitev sodišča vztraja na stališču, da mora mati pripraviti otroka na 

stike. Tudi kadar sodišče določi z začasno odredbo stike pod nadzorom, ki jih izvaja center za 



socialno delo, so izkušnje naših uporabnice take, da CSD nima posluha za otroka, kateremu so 

pred stikom pod nadzorom celo priča, da joka in ali vpije pred njimi, ali pa po poročanju 

matere, da ne želi iti k osumljencu, obremenijo mati z besedami, da mora pripraviti otroka na 

stik. Mnenje otroka, ki ga v veliko primerih jasno izrazi, ne upoštevajo. Tudi vedenja, zlasti 

mlajših otrok, pred in po stikih, o katerih poroča nezlorabljajoči starš, ne prepoznajo, nočejo 

prepoznati in ne upoštevajo kot sporočilo /npr. slačenje pred odhodom na stik, povišana 

temperatura,bolečine v trebuščku, slabost, bruhanje, driska, po stiku, nočne more, dvig 

temperature, regresija, jokanje, agresivnost, protestiranje,….) 

Pravila za izvajanje stikov pod nadzorom. Stike pod nadzorom sodišče po naših izkušnjah 

odloči pogosto z začasnimi odredbami , pretežno v situacijah, ko nima še razjasnjene situacije 

v zvezi z varnostjo otroka .Zaradi razlogov, ki so jih neprestano izpostavljali CSD-ji, kot npr. 

nimamo ustreznih prostorov, ni plačila za delo izven delovnega časa itd. se stiki pod 

nadzorom kot možno obliko stika predlagajo s strani CSD manjkrat, tako s s strani sodišč 

določajo manjkrat, čeravno bi bilo to v korist otroka, poleg tega pa se določajo v terminih, ko 

morajo matere pogosto predčasno zapustiti delovno mesto , da otroka lahko pripeljejo na stik. 

Že leta 2011 smo z dopisom in s protestom skupine mater opozorili na probleme teh stikov, 

predvsem v zvezi z ravnanjem domnevnih osumljencev na stikih 

DRUŽINSKA SODIŠČA IN IZVEDENIŠTVO 

V okviru tega se prepleta več kršitev otrokovih pravic. Nekatere smo že izpostavili ( intervjuji 

z otroci, mnenje otroka, specializacija sodnikov). Družinska sodišča z načinom svojega 

delovanja niso uresničila pričakovanj. Pretežno sodnice, ki delajo na teh sodiščih niso 

specializirane, temveč se, če se za to odločijo, zgolj občasno udeležujejo krajših izobraževanj. 

Toda zagotovo bi morali sodniki tako specializiranih sodišč razpolagati s posebnimi in 

potrebnimi strokovnimi znanji, ki bi jim omogočala ustrezne odločitve. Tako pa se odločitve 

teh sodišč naslanjajo pretežno na izvedeniška mnenja, kar postopke še dodatno ne samo 

zavlačuje, temveč se pogosto izkaže, da to ni v korist otrok, čeravno se opravičuje ravno s 

koristmi otroka. 

Tako so bili in so še, otroci velikokrat dobesedno trpinčeni z določanjem številnih izvedencev 

zaradi novih in novih izvedeniških mnenj, najpogosteje ko gre za sume spolne zlorabe otroka 

in pogosto v zvezi s tem tudi zaradi sprejemanja odločitev družinskih sodišč o stiku otroka z 

osumljencem dejanja. Najpogosteje se to dogaja ko otrok stike odklanja ali ko želi 



nezlorabljajoči starš otroku zagotoviti varnost s prekinitvijo stikov ali s stiki pod nadzorom. 

Tako imamo samo v okviru naše prakse več primerov, kjer je bil otrok podvržen poseganju 

izvedenca za ponovno izdelavo izvedeniškega mnenja o isti zadevi 5x, tudi 6X. 

Mnenja smo, da bi se moralo, zaradi koristi otrok, izvedeništvo za otroka omejiti in postavljati 

izvedenca zgolj in največ dvakrat ter bi se moralo to določiti tudi z zakonom. 

Sedanja izvedeništva do otrok niso prijazna. Strankam, tudi otroku izvedenec najpogosteje 

nameni izjemno malo časa, v povprečju največ 1 uro, v kateri otroka tudi prvič vidi. Dejstvo 

je tudi, da se razen pri nekaj izvedencih, delo z otrokom opravlja najpogosteje v institucijah 

psihiatrije. Opravi se morebitne teste, »se pogovori« z materjo, očetom, po možnosti se opravi 

še poskus »stika« otroka in starša, ki je morda osumljen zlorabe in si prizadeva za stike. To 

ravnanje je še posebej grozljivo, neetično! V teh postopkih prihaja tudi do osnovnega kršenja 

otrokovih pravic,ko izvedenec opravlja pogovor z otrokom ali nekatere aktivnosti (npr. stik 

otroka z drugim staršem) brez sodelovanja ali celo soglasja tistega starša, kateri je zakoniti 

zastopnik otroka. Seveda pa starš »mora« pristati na takšne predloge izvedenca, če si noče 

prislužiti najmanj nalepko nekooperativnosti. 

Izvedeništvo prav tako nima potrebnega nadzora in niti ne dovolj jasnih meril oziroma 

standardov za izvajanje izvedeništva (npr. ni opredeljeno ali lahko z majhnimi otroci izvaja 

izvedeništvo oseba, ki se drugače v praksi ukvarja samo s polnoletnimi osebami, kako in na 

kakšen način se vrednoti spremljanje strokovnosti na področjih izvedeništva s katerim se 

izvedenec ukvarja, kako in ali mora izvedenec svoje teoretično znanje dopolnjevati tudi s 

praktičnim delom npr. z otroci poleg opravljanja izvedeništva itd. Prav tako ni meril, po 

kakšnem principu so izvedenci imenovani s strani sodišč v posameznem primeru, temveč je to 

zgolj odločitev sodnikov, ali spoštovanje predloga odvetnikov. Toda nekateri sodniki pogosto 

preferirajo določene izvedence in jih tako tudi večkrat imenujejo. 

ZAGOVORNIŠTVO OTROK 

Otroci namreč potrebujejo zagovornika na različnih področjih njihovega življenja (različne 

oblike nasilja nad otroci, katere še nimajo elementov kaznivih dejanj, neustrezno odzivanje na 

potrebe otrok v šolah in drugih institucijah, podpora otroku pri uveljavljanju njihovih pravic v 

katerih koli postopkih v okviru institucij itd.) in prepričani smo, da mora biti razlika v 

definiranju takšnega zagovorništva in definiranju zagovorništva, kjer gre že za prepoznavanje 

navzkrižja interesov oz. zlorabo interesov otroka s strani staršev! 



Primer: Pred leti, ko je začel pilotski projekt »Glas otroka«, smo se kot NVO soočili s 

primerom 14 letne deklice, katera je bila prisilno hospitalizirana na psihiatrični kliniki zato, 

ker je napisala na CSD, da »se bo kar ubila« če bo morala vzpostavljati stike z očetom. Na 

Združenju je deklica že dolgo pred tem dogajanjem podala prijavo suma spolne zlorabe s 

strani očeta. O tem pa, da si stikov ne želi in da jih tudi ne zmore, je predhodno poročala tudi 

na CSD. S prisilno hospitalizacijo, se je hotelo doseči mimo mnenja, želje in volje otroka 

vzpostavljanje stikov otroka z očetom, kar se je udejanjilo tudi z prisilnim stikom v sami 

psihiatrični instituciji. Ko smo kot NVO, ko je bila deklica prisilno hospitalizirana, zaprosili 

Urad varuha človekovih pravic, da bi za deklico izvajali zagovorništvo, kar je želela so nas 

odklonili z pojasnilom, da bi bili pristranski, ker je bila deklica že predhodno naša uporabnica. 

Urad varuha človekovih pravic je tako iz projekta postavil zagovornika na osnovi svoje izbire, 

ne glede na želje deklice in zagovornik ni smel komunicirati z našo NVO. Njegovo ravnanje 

ni sledilo upravičenim željam in potrebam deklice, temveč je delovalo bolj kot »sledenje« 

zahtevam institucije Urada varuha, s strani katerega je bil zagovornik postavljen. Dopuščal pa 

je npr. tudi prisilne stike otroka z očetom, katerih se je deklica ne samo bala, temveč se jim je 

tudi upirala. Varuhinja človekovih pravic je namreč vztrajala na stališču, da otrok mora imeti 

stike z očetom, ne oziraje se na mnenje deklice, ki naj bi bilo po njenem indoktrinirano s 

strani njene matere. Deklica je bila cca. 5 mesecev prisilno hospitalizirana, zaključna 

diagnoza pa je bila »skolioza«. Sedaj ima dekle 18 let in seveda lahko in zmore postopke, v 

katerih toži državo in njene institucije zaradi delovanja, ki ne samo, da ni bilo v korist otroka 

temveč so bile v njem s strani različnih institucij v popolnosti kršene njene osnovne 

človekove in otrokove pravice. 

 

Primer: Družina s tremi otroci, kateri so bili ob razvezi dodeljeni materi. Otroci niso želeli 

več vzpostavljati stika z očetom tudi zaradi nekaterih oblik nasilja, katere so ob stikih trpeli, 

vendar so bile v vseh primerih kazenske ovadbe o trpinčenju otrok in tudi sumih spolne 

zlorabe, zavržene. Družinsko sodišče in CSD, ni hotel slišati glas otrok in njihovih razlogov 

za odklanjanja stikov. Eden od otrok je dobil sladkorno bolezen, za katero razlog so videli 

zdravniki v stresnih epizodah, katere je otrok doživljal ob stiku z očetom. Tudi CSD ni 

prisluhnil takrat že več kot 8 let starim otrokom je pa CSD izdal odločbo št. 1203-10/2010, 

dne 09.11.2010 na osnovi čl. 186 in čl. 213 Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih o 

dodelitvi Skrbnika za poseben primer, kakor se trenutno in s temi nameni uporabljajo členi 

Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih za določitev zagovornika iz projekta Urada 



varuha čl. Pravic, »Zagovornik – glas otroka«. Zagovornici se je obenem dal tudi status 

»zaupne osebe otrok«, čeravno jo otroci sploh niso poznali in so že prej imeli svojo zaupno 

osebo. Otroci so bili odklonilni do sestajanja z zagovornico in težave z vzpostavljanjem 

odnosa je zagovornica reševala tako, da je otroke vezala z raznimi obljubami. Otrok, ki je 

sladkorni bolnik pa je na enem od teh pogovorov z zagovornico padel v »hipo« (mati otroka 

je bila v bližini in zgolj 2,3 min. bi bile potrebne, da pride), v kar je zagovornica podvomila in 

mu zato kar sama izmerila sladkor v krvi na način vboda v prst. Ravnanje zagovornice smo 

tudi glede na reakcije otroka, videli kot zlorabo otroka in njegovih pravic, ter zoper 

zagovornico podali tudi kazensko ovadbo, ki je bila zavržena.Njeno ravnanje ni bilo 

opredeljeno kot zlorabljajoče in v zvezi s tem ni nosila nobene odgovornosti. Mati otrok in 

otroci še sedaj trpijo potekajoče sodne postopke, za zavarovanje »pravice očeta do stikov« in 

v tem času so bili otroci pregledani pri 6 (šestih) izvedencih. Še posebej izpostavljamo 

vprašanje, kako tolikšno število izvedencev vpliva na otroke. Pri nobenem od izvedencev se 

ne sliši glas otrok, pri zadnji izvedenki v izpostavljenem primeru in sicer je izvedeništvo 

potekalo v aprilu 2013, pa izvedenka otrokom tudi ni dovolila, da je ob njih v času pogovora, 

ki ga je imela z njimi, prisotna njihova »zaupna oseba« po njihovem izboru. 

Tudi Urad varuha človekovih pravic je s svojim neustreznim odzivanjem oz. poseganjem celo 

s svojimi ravnanji kršil pravice otrok, se bolj zavzemal za »razumevanje« in podpiranje 

ravnanj institucij, kot za pravice otrok. Na sistemskem nivoju delovanja, ko gre za 

prepoznavanje ogroženega otroka in njegovo zaščito, ter delovanja CSD, pa Urad varuha ne 

vidi kršitev otrokovih pravic. 

Primer: Otrok, ki mu je bila postavljena zagovornica, ji je zaupal, da ga družinski član spolno 

zlorablja. Zagovornica ni o tem obvestila nobene pristojne institucije za zaščito otroka, češ, da 

ji je to otrok povedal v zaupnem odnosu. 

Zagovornik otroka. Podpiramo institut zagovorništva otrok, toda to nebi smela postati nova 

institucija ( kar pogosto pomeni tudi manjšo neodvisnost) in ne samo pravica enega projekta, 

temveč je nujno podpirati zagovorništvo otrok tudi s strani nevladnih organizacij, seveda ob 

zadovoljevanju ustreznih pogojev. 

 

 

 


