
 1 

 

 

Združenje 

Proti 

Spolnemu 

Zlorabljanju 
 

 

 
 

 

 

Gradivo izobraževalnega seminarja 
 
 

 
»Nasilje v družini in  

spolni napad na otroka« 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ljubljana, oktober 2014 



 2 

 

leto spol. napad na otroka

(do 14. leta)

1 1978 93

2 1979 79

3 1980 59

4 1981 82

5 1982 100

6 1983 125

7 1984 102

8 1985 76

9 1986 68

10 1987 106

11 1988 92

12 1989 64

13 1990 64

14 1991 92

15 1992 76

16 1993 83

17 1994 102

18 1995 89

19 1996 92

20 1997 116

21 1998 179

22 1999 159

leto spol. napad na osebo

ml. od 15. let

23 2000 137

24 2001 221

25 2002 239

26 2003 196

27 2004 218

28 2005 188

29 2006 173

30 2007 203

31 2008 159

33 2010 244

34 2011 218

35 2012 161

36 2013 168  

    

 

 

http://www.spolna-zloraba.si/wp-content/uploads/2014/01/KD-stat-2013.jpg
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Grafikon predstavlja število  razkritih kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 

15 let od leta 1978 dalje, torej za obdobje 36 let. Razkritost spolnih napadov na otroke je 

sicer  kazala od leta 1993, ko smo se v Sloveniji začeli soočati z novimi znanji in pogledi  

ter ozaveščanjem o spolnih zlorabah otrok, trend naraščanja. Toda v tem obdobju  se je 

spremenila tudi kazenska zakonodaja in sicer zelo pomembno  leta 1999, ko je kaznivo 

dejanje spolnega napada na osebo mlajšo od 14 let, nadomestilo kaznivo dejanje spolnega 

napada na osebo mlajšo od 15 let - torej žrtve tovrstnega kaznivega dejanja so bile 

opredeljene do starosti 15 let!  

 Navkljub nakazovanju »zaskrbljenosti» zakonodajalca in nekaterih vedno glasnih 

strokovnjakov, ko gre za razumevanje osumljencev, da se bo število tovrstnih dejanj s 

takšnim zakonom  lahko zelo povečalo, saj naj bi glede na povečano starost na 15 let 

pogojevalo  tudi možne lažne ovadbe, ki bi jih lahko podali  mladi v stiski, se to ni 

zgodilo.   

 Lahko trdimo celo obratno, število razkritih in torej tudi prijavljenih zlorab je sicer 

pokazalo trend statističnega  naraščanja (povezan predvsem z letom razlike, ki je 

vključevalo večje število žrtev), toda  začelo je tudi  zelo nihati in dosegalo vzpone in 

padce, kar je pogojevala lahko tako pogosto negativna  družbena klima, ki je bila podporna 

ali ne, razkrivanju teh najtežjih zločinov nad otroki, kot tudi kadrovske zmožnosti in 

usposobljenost različnih institucij in nevladnih organizacij. Glede na vsa  nova znanja in s 

tem  zagotovo večjo ozaveščenost in s tem pričakovanje večje prijavljivosti, so nekateri 

izraziti padci razkritosti teh dejanj zato težko drugače  razložljivi. Prej lahko zato 

 govorimo o še vedno prisotnem velikem zanikanju spolnih zlorab otrok, kot o ustrezni 

odprtosti družbe in institucij do prepoznave zlorabljenega otroka in s tem ustvarjanja 

pogojev in  možnosti večjega poročanja o zlorabah.  

Na prijavljanje sumov spolnih zlorab pomembno vplivajo tudi medijske aktivnosti. 

Pozitivna medijska sporočila o prijavah na način, da sporočila prijave podpirajo, vedno 

vplivajo na povečano pripravljenost, tako s strani odraslih, preživelih žrtev spolnih zlorab v 

otroštvu, kot s strani tistih odraslih, ki hočejo zaščititi otroka. 

Glede na še posebej občutljivo problematiko spolnih napadov na otroke, želimo ta problem 

tudi posebej  statistično izpostaviti. 

V Sloveniji je začelo št.KD spolnih napadov na otroke naraščati po letu 1993, to 

predstavlja tudi prihod novih znanj in s tem pogledov na spolno zlorabo. Nato razkrita 

dejanja kažejo trend porasta, kateri se je nekako v zadnjih 10 letih ustalil na povprečju 

razkritih 200 kaznivih dejanj letno.  
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UVOD 

 

Zloraba otrok je kombinacija zlorabe moči in ravnanj s strani posameznikov, 

družine, neobčutljive skupnosti in kulture. Tako kompleksen problem zahteva 

multidisciplinarne odgovore z občutljivostjo do različnosti kultur in potreb otroka.  

 

Odgovornost za preventivo, prepoznavo, pristop in tretman zlorabljenih otrok  se 

mora zato podeliti med vladnimi službami, nevladnimi organizacijami, družinami in 

skupnostjo. 

 

Pogosto pa se ob pripravljenosti, da bi kot odrasli poročali o naši zaskrbljenosti za 

posameznega otroka, v zvezi s katerim smo zaskrbljeni ali ga prepoznavamo ali 

domnevamo,  da je ogrožen,  ustavimo zato, ker nismo ustrezno podprti in, ker to v praksi 

pogosto ostaja pretežno stvar naše lastne presoje in odločitve.  

 

Podporo za odločitve sicer lahko poiščemo v znanju in zakonodaji, toda tako Zakon o 

preprečevanju nasilja v družini , kot tudi Pravilnik o sodelovanju organov ter o 

delovanju Centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri 

obravnavi nasilja v družini (izdan 14.04.2009 na podlagi 10. in 14. člena, ter za 

izvedbo 16. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini,  Uradni list RS št. 16/08), 

nam ne dajejo dovolj jasnih odgovorov o odgovornosti in ravnanjih tistih, ki naša 

sporočila o zaskrbljenosti za otroka sprejmejo.   

 

Oba Pravilnika, ki se nanašata  na Centre za socialno delo , prepuščata odločno 

preveč prostora  prosti presoji, po sistemu »če oceni« CSD, tako za oceno ogroženosti 

otroka kot na sploh za oceno  potrebnosti sodelovanja z drugimi institucijami ali 

nevladnih org., ali za sklic tima, ali za način oblikovanja multidisciplinarnega tima  

itd. Zelo načelno  govori tudi o samem delu oz. konkretnem  delovanju Centrov za 

socialno delo tako ko gre za prepoznavanje in opredelitev ogroženega otroka, kot za 

zaščito otroka.  

 

Iz Pravilnika ni mogoče ugotoviti, kakšne vrste postopki bodo v vsakem primeru, ko 

otrok trpi nasilje, potekali za zaščito otroka, iz Pravilnika tudi  niso razvidni osnovni 

časovni roki v katerih mora institucija CSD povzeti prve ukrepe ali korake za zaščito 

otroka, kako in po kakšnih merilih se opredeljuje ogroženost in stopnja ogroženosti 

otroka, kako in po kakšnih merilih se opredeljuje odprava neposredne ogroženosti 

otroka, itd.  

 

Pravilnik na ta način onemogoča tudi pritožbene postopke. To pa vsekakor 

predstavlja kršitev otrokovih, človekovih pravic. 

 

Naše izkušnje na področju zaščite otrok, ko gre za spolne napade na otroke , kažejo  

da je delo CSD v vsakem primeru domnevne ogroženosti otroka, nepredvidljivo. 

Nepredvidljivo ne samo v smislu »izbranega« postopka, za katerega se bo odločil 

Center za socialno delo, temveč nepredvidljivo tudi npr. v odločitvi ali bo CSD tim 

sklical ali ne. Pravico otrok, da so njihove koristi glavno vodilo pri vseh dejavnostih, 

tudi v okviru CSD , se torej s Pravilnikom ne zagotavlja 

 

Takšen pristop kaže na izoliranost in samozadostnost delovanja Centrov za socialno delo, 

ter tem institucijam daje proste roke in s tem tudi vso moč pri odločitvah v zvezi s 

prepoznavanjem ogroženih otrok in njihovo  zaščito.             
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Zato še vedno pričakujemo  oblikovanje zelo jasnih in obvezujočih protokolov za zaščito 

otrok, ki bodo definirali delo Centrov za socialno delo , njihove dolžnosti na tem področju 

in obveze za zaščito otrok na način, ki bo  v največjo korist otrok,  strokoven , pregleden, 

jasen in razumljiv za  uporabnike storitev, ki bo spoštoval pravice otrok in staršev, ter bo 

na ta način omogočal tudi pritožbe v primeru kršenja protokola.  

 

V takšnem protokolu za ravnanja upravičeno pričakujemo tudi jasnejše definiranje  

različnih oblik nasilja nad otroci( zanemarjanje otrok, čustveno trpinčenje otrok, 

spolna zloraba otrok, itd.), saj jasne definicije predstavljajo najpomembnejši okviru v 

katerem iščejo potrditev svojega videnja zlorabe ali svoje zaskrbljenosti  za otroka vsi 

tisti, ki želijo otroka zaščititi. Zato je tudi javnost takšnih protokolov izjemnega 

pomena.    

 

Pomembna je javnost takšnega protokola, tudi zaradi  pravice do informiranosti vseh o,  

osnovnih oblikah zlorab otrok  in ravnanjih državnih institucij  v primerih ogroženih otrok. 

 

 

Predvsem pa se mora zaščita otrok izvajati tako, da bo pravočasna,učinkovita, 

sprejemljiva, seveda vedno znova preverljiva in konsistentna, s spoštovanjem tako 

pravic otrok kot njihovih staršev in družin.   

 

 

 

P  R  A  K  T  I  K  U  M 

 

 

Naš Praktikum , ki povzema tako iz izkušenj drugih držav kot iz izkušenj naše prakse ima  

za cilj , da  je praktičen pripomoček  in s tem v oporo vsem, ki se ob svojem delu srečujejo 

z otroki in imajo možnosti zgodnjega prepoznavanja ogroženih otrok, ki so potrebni 

zaščite. 

  

Z njim želimo ozaveščati tudi starše in druge odrasle, v zvezi z njihovimi pravicami in 

dolžnostmi ter jim posredovati informacije o priporočenih ravnanjih za zaščito otrok.  

 

Praktikum je tudi v  oporo in spodbudo, da se čim preje odzovemo in naredimo ustrezne 

korake ,če domnevamo, da imamo pred seboj otroka, ki je ogrožen in potrebuje zaščito. 

  

V nas mora biti zavedanje, da brez našega odziva ali sporočila o možni ogroženosti 

otroka ali naši zaskrbljenosti za otroka obstoji tveganje, da se bo zloraba otroka 

nadaljevala oziroma, da  ne bo prišlo do razkritja zlorabe. 

 

Pred očmi moramo imeti dejstvo, da si otroci ne morejo pomagati sami in da so 

odvisni od nas odraslih.  

 

Zato ima opomnik namen v praksi spodbujati tudi uveljavljanje osnovnih 

standardov, katerim moramo slediti in jih spoštovati, če hočemo zaščititi ogroženega 

otroka.  
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Te standarde predstavlja tudi IZJAVA O NAČELIH  

 

 

/angleška izjava o načelih/, ki bi morala postati osnovno merilo vsem, ki delajo skupaj na 

zaščiti otrok:  

 

1. Osnovna skrb na vseh stopnjah mora biti interes in varnost otroka. Ko pride do 

konflikta interesov otroka in roditelja, je interes otroka najpomembnejši. 

 

2. Vsi otroci imajo pravico do zaščite. 

 

3. Zloraba otrok se dogaja v vseh kulturah, pri vseh rasah in verah in v vseh 

družbenih razredih. 

 

4. Vse naloge se opravijo tako, da se, kolikor je le mogoče, spoštuje dostojanstvo, 

zasebnost in mnenje vseh vpletenih oseb in da ne pride do diskriminacije zaradi 

rase, kulture, vere, jezika, spola ali invalidnosti. 

 

 

5. Zlorabljeni otroci potrebujejo enako skrb in rahločutnost ne glede na to ali jih je 

zlorabil roditelj, skrbnik ali tujec. 

 

6. Eden od ciljev mora biti ta, da otrok utrpi čim manj škode in čim hitreje okreva. 

 

7. Odgovornost, da opozori na otroke, ki naj bi bili ogroženi, leži na osebi, ki zanje 

skrbi. 

 

8. Vsi in vse organizacije, ki sprejemajo podatke v zvezi s preiskavo za zaščito 

otroka, jih morajo obravnavati kot zaupne in jih v nobenem primeru ne smejo 

razkriti brez soglasja osebe, ki jih je posredovala. 

 

9. Postopki bi morali biti okvir, ki zagotavlja skupno delo organizacij zaradi  zaščite 

otrok. Niso in ne morejo biti nadomestek za poklicno presojo in rahločutnost. 

 

10. Vsakogar, zlasti družine, je treba na vseh stopnjah preiskave obravnavati z 

občutkom. Pomen tega, da poklicne osebe sodelujejo s starši in drugimi člani 

družine ali skrbniki, je treba upoštevati v celotnem postopku zaščite otroka.  

       

   

 

   

OGROŽENOST, ZLORABA OTROKA, 

ODGOVORNOST ZA POROČANJE O OTROKU  

  

 

Vsi smo dolžni varovati in spodbujati blagostanje otroka, prepoznavati in upoštevati 

njegove potrebe in čustva, spodbujati otrokovo vzgajanje in zdrav razvoj v okviru njegove 

družine in prepoznati želje in čustva staršev in drugih oseb, ki so povezane z otrokom ter, 

če so v škodo otroka,  otroka zavarovati. 
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Odgovornost za poročanje nosi vsaka oseba, ki na osnovi razumnih okoliščin 

verjame, da otrok potrebuje ali bi morebiti lahko potreboval zaščito.S poročanjem 

ravna v najboljšem prepričanju in veri, da bo, če bo potrebno, nudena pomoč družbe 

otroku in družini. 

  

  

Vsi, ki poročajo ali prijavijo katerokoli obliko zlorabe otroka v dobri veri, so izvzeti iz 

civilne in kazenske odgovornosti. Prijavitelju ni mogoče neupravičeno soditi za 

obrekovanje, klevetanje, vdiranje v zasebnost ali kršitve obveze molčečnosti. 

 

 

 

PREPOZNAVANJE OGROŽENOSTI OTROKA IN POROČANJE  

 

Otrok ali mlada oseba do starosti 18 let se smatra za ogroženega ali obstoja tveganje, 

da je ogrožen, ko niso zadovoljene njegove temeljne potrebe,so 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. 

 

Ta škoda se lahko definira kot slabo ravnanje v zvezi z zdravjem ali razvojem otroka.  

 

Odločanje o tem ali je škoda znatna, odločilna, pomembna, daljnosežna, 

zaskrbljujoča, v smislu zdravja in razvoja, kar pogojuje odločitve ali smo se soočili z 

ogroženim otrokom potrebnim zaščite, je odvisna od primerjave z otrokovim  

zdravjem  in razvojem, ki bi se ga razumno pričakovalo od  primerljivega otroka v tej 

dobi. 

 

Do zlorabe otroka lahko pride, ko je otrok doma, ali živi stran od doma, ko je v skrbništvu 

socialne službe, rejnikov, posvojiteljev ali v katerikoli instituciji. Otroka lahko zlorabi 

družinski član, skrbnik, rejnik, oseba iz institucije v kateri je ali se trenutno nahaja otrok, 

nekdo, ki ga otrok  pozna ali popolni tujec.    

 

V primerih suma ogroženosti ali zlorabe se lahko soočimo že s posledicami zlorabljanja, 

ali nerazložljivimi poškodbami ali sledmi poškodb pri otroku, ali  z jasnimi sporočili 

otroka ali z nesprejemljivimi ravnanji otrokove družine, kar že kaže , da je ali da bi otrok 

lahko utrpel škodo v svojem razvoju ali zdravju (glej shemo).  

 

V vseh primerih obveščamo pristojne Centre za socialno delo v primerih sumov 

kaznivih dejanj nad otrokom pa o tem takoj obvestimo tudi policijo. 

 

O zaznavi ogroženosti otroka bomo sporočali tudi takrat, ko nimamo sicer nobenih 

oprijemljivih dejstev, na osnovi katerih bi lahko govorili o ogroženem otroku, toda 

zaznavanje in spremljanje nekaterih novih, drugačnih , ponavljajočih in nenavadnih  

ravnanj ali vedenj otroka (upoštevajoč pri tem razvoj in starost otroka) ali njegovih 

prikritih sporočil, nam  v zvezi z otrokom povzroča zaskrbljenost in v nas pogojuje 

občutek, da otrok potrebuje pomoč ali podporo.  

 

Tisti, ki o tem poroča, naj navede , da gre za sporočilo o  zaskrbljenosti za otroka. 

Vsekakor pa naj se tudi v teh primerih vsa ustna ali telefonska sporočila čimprej 

potrdijo tudi v pisni obliki.  
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Center za socialno delo bi moral  vsa sporočila obravnavati z enako in največjo stopnjo 

resnosti ter jih v okviru svojih pristojnosti in obstoječih pravil  proučiti. 

  

Vsa sporočila bi morala biti  v najkrajšem možnem času podvržena načelom timskega 

dela.  

 

Na tej osnovi bi se moral sklicati  multidisciplinarni tim , kjer bi se na osnovi poročanja in 

morda že posedovanih informacij, odločalo o načinu prepoznave primera z vseh aspektov 

in  v vsej širini, pred tem seveda že o nujnih ukrepih, o potrebi po zaščiti otroka ,o pristopu 

k zbiranju še dodatnih informacij in sodelovanju z drugimi /socialna preiskava, policijska 

preiskava, druge možne oblike intervencije za zaščito otroka ali pomoč in podporo otroku 

in družini/,o pripravi načrta zaščite otroka ali načrt drugih ukrepov itd.  

 

Takšen timski dogovor pa ne more sprejemati odločitev, ki jih  je zakonodajalec naložil 

drugim službam; 

 

TAKO JE ODLOČITEV ZA PRIČETEK PREDKAZENSKEGA , POLICIJSKEGA 

POSTOPKA V ROKAH POLICIJE, 

 

ODLOČITEV O PRIČETKU KAZENSKEGA POSTOPKA PA V ROKAH 

DRŽAVNEGA TOŽILSTVA. 

 

 

Poročevalci morajo biti informirani o reakcijah oziroma ukrepih na osnovi njihovih 

pisnih sporočil ter tudi  o odločitvah, če se ne vodijo nadaljnji postopki za zaščito 

otroka. Razlogi za takšno odločitev bi morali biti  jasno utemeljeni. Prav tako pa bi 

morali biti obveščeni tudi, če so se ali se bodo začeli ustrezni postopki ali ukrepi za 

zaščito otroka, pa kot poročevalci pri tem ne bodo sodelovali. 

 

Izkušnje naše nevladne organizacije prepogosto ne potrjujejo gornjih upravičenih 

pričakovanj. In tudi to kaže, ne samo na nespoštovanje sprejetih pravil, oz. 

Pravilnika…,  temveč očitno tudi na možnosti njihovega različnega tolmačenja. Tudi 

to je sestavni del kršenja  pravic otrok.   

 

 

SPREJETJE ODLOČITVE O OGROŽENOSTI OTROKA IN POSEG CENTRA ZA 

SOCIALNO DELO 

 

 

Namen opredelitve ogroženosti je, da se za otroke, za katere obstoji upravičena 

zaskrbljenost, da je zelo verjetno, da bodo utrpeli škodo  na zdravju ali razvoju, da 

obstoji tveganje zlorabljanja ali zanemarjanja, ali da so otroci že žrtve zlorabe katere 

koli oblike zlorabe,nasilja, zaščiti oziroma za njih pripravi in izvaja načrt zaščite 

otroka, ter se njim in družini nudi ustrezno pomoč 

 

Opredelitev ogroženosti otroka pogojuje tudi upravičenost uradnih aktivnosti institucije, ki 

je po zakonu odgovorna za zaščito otrok.    

 

Nepoznana ALI PA SAMO INSTITUCIJAM CSD PA SO ZNANA  MERILA, na 

osnovi katerih Centri za socialno delo opredeljujejo ogroženost otrok. S strani 

Skupnosti centrov za socialno delo  Slovenije smo  bili seznanjeni / 13.11.2011/, da SI 
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LAHKO STROKOVNE SMERNICE  ZA DELO CSD PRI ZAŠČITI OTROK PRED 

NASILJEM V DRUŽINI  LAHKO OGLEDAMO V NJIHOVEM BILTENU 

»KAJLJENJE , ki je kupljiv za 13,00 EUR ( + 8,5 % DDV). Lahko trdimo, da gre za 

informacije, do katerih ima ne samo pravico vsak državljan, temveč bi moralo institucijam 

CSD biti prvim v interesu, da so te informacije brezplačno in resnično zelo razširjene, zelo 

dostopne, če želijo prepoznavati in zaščititi čim večje število ogroženih otrok.   

 

Pravzaprav gre za odnos do otrok, za vrednote, ki so veljavne v neki družbi, kulturi, zato 

opredelitev ogroženosti ni in ne more biti nekaj, kar lahko opredeljuje zgolj in samo v 

okviru določene institucije poklican strokovnjak,  temveč je nekaj, o čemur lahko in 

moramo svoje mnenje vsi vpleteni v primere oz. konkreten primer in imeti za to 

pripomoček, ki nam bo naše razmišljanje olajšal in nam bo v pomoč. 

   

Naš cilj mora biti , da se pravočasno na osnovi vseh informacij, domnev ali ugotovitev, 

zagotovi , da otrok in/ ali njegova družina dobi  potrebno pomoč , brez katere bo ali bi bilo  

življenje otroka nepredvidljivo, manj kvalitetno in lahko še bolj ogroženo.  

 

 

S pomočjo korakov, ki jih prikazujeta shemi, podprti z vso širino pridobljenih 

informacij in s pogledi različnih strokovnjakov, si zagotovo lahko olajšamo ali celo 

omogočimo opredelitev ogroženosti otroka.  

 

 

OŠKODOVANJE ALI OGROŽANJE ZDRAVJA 

   
   
ZDRAVJE = FIZIČNO ALI 
  MENTALNO 
   
RAZVOJ = FIZIČEN, 
  INTELEKTUALEN, 
  ČUSTVEN, 
  SOCIALEN ALI 
  VEDENJSKI 
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   POMEMBNI KRITERIJI OGROŽENOSTI 
        
        

ALI OTROK TRPI 
ALI LAHKO UTRPI 
ŠKODO 

 
ŠKODO 

   

     

         
        

ČE DA, KAKO? 

           
        

GRDO RAVNANJE ALI 
OŠKODOVANJE 
ALI OGROŽANJE 
ZDRAVJA 

ALI 
OGROŽANJE 
RAZVOJA 

           
        

FIZIČNO  FIZIČNO  FIZIČNEGA 
DUŠEVNO  ALI   ČUSTVENEGA 
SPOLNO  DUŠEVNO  VEDENJSKEGA 

        INTELEKTUALNEGA 
        ALI SOCIALNEGA 

           
        

    PRIMERJAVA S TEM, KAR SE LAHKO PRIČAKUJE 
ON NORMALNEM RAZVOJU OTROKA     

          
        

ALI JE POMEMBNO? 

         
        

   ČE JE 
POMEMBNO, 
LAHKO PRIPIŠEMO 

   

           

           
        

SKRBI, KI JO JE 
OTROK DELEŽEN 

 SKRBI, KI BI JE 
OTROK LAHKO BIL 
DELEŽEN 

 STARŠI NIMAJO 
KONTROLE NAD 
OTROKOM 

  

         
        

NI SKRB, KAKRŠNO BI PRIČAKOVALI OD 
STARŠEV 
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NEKATERA NAČELA, KI BI MORALA BITI SPOŠTOVANA PRI 

OPREDELJEVANJU OGROŽENOSTI OTROKA 

 

 

Izjemnega pomena je, da so vsi podatki, ki jih imamo ali jih posredujemo v zvezi z 

otroki natančni in objektivni. Subjektivna opažanja, ki so prav tako pomembna si 

beležimo posebej. 

 

Če obstojijo kakršni koli dvomi moramo izhajati iz dejstva, da nam lahko le več informacij 

prispeva k bolj jasni oceni ogroženosti otroka ali k prepoznavanju, da ne gre za ogroženega 

otroka. Toda odlaganje pridobivanja informacij ali nepridobivanje dodatnih informacij 

lahko vodi k zanikanju zlorabe ali k zapoznelemu ukrepanju. 

 

Zakonodaja, ki podpira, utrjuje ali postavlja zakonske zahteve in odgovornost za zaščito 

otrok, ne zmanjšuje pomena medinstitucionalnega sodelovanja v korist otroka, potrebe po 

sodelovanju pa izhajajo tudi iz potrebe po vsestranski prepoznavi ali raziskovanju okoliščin 

domnevne ogroženosti otroka. 

 

Razlogi, ki utemeljujejo sprejetje odločitve, da smo soočeni z ogroženim otrokom, morajo 

biti vedno jasni, za njih je potrebno imeti argumente in točnost podatkov ne sme biti 

vprašljiva. 

 

Vedno morajo tisti, ki so odgovorni za otroka imeti možnost, da na določenem nivoju, 

predstavijo svoje videnje problema in predstavijo argumente, ki bi lahko morebitno 

opredelitev ogroženosti otroka zanikali. 

 

Principi tako imenovanega naravnega prava v zadevah v zvezi z zaščito otrok predstavljajo 

pomemben segment. Osnovni principi naravnega prava so: poštenost, odprtost in zdravo 

razumskost in predstavljajo pomembno osnovo za sprejemanje odločitev v zvezi z 

zaščito otrok.  

 

Pomembno je, da so strokovnjaki, ki  sprejemajo zaključke, v trem  uravnoteženi in da 

upoštevajo specifičnost vsakega primera posebej. Bistvenega pomena je, da se upošteva 

vse informacije, da se vsaka odločitev obrazloži, da se poda za to razumske razloge in da 

se upošteva tudi pomisleke ter po drugi strani izključi nepomembne faktorje. Zaključki 

morajo temeljiti na vseh okoliščinah primera kar omogoča uravnoteženo odločitev v 

vsakem primeru posebej. 

 

Bistveno je torej, da so zaključki in odločitve realni, razumski, pametni, pravični, 

brez pretiravanj, sprejemljivi. 

 

Otrokovi interesi so ves čas glavno vodilo in vsi morajo delovati  z dolžnim 

upoštevanjem teh interesov in zagotavljati, da se upoštevajo želje in čustva 

otroka.Spoštovati je treba tudi pravice vseh drugih, torej tudi staršev ali skrbnikov 

otrok. 
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ODGOVORNOST STARŠEV 

 

 

Nikoli naj nebi bil  prvi namen poročanja o sumu ogrožanja sankcioniranje staršev 

ali nepotrebno izpostavljanje družin in otrok, temveč morajo te odločitve temeljiti na 

zaznavanjih, ki so v najboljšem prepričanju in veri povzročila zaskrbljenost za 

otroka s ciljem, da bo dana informacija osnova na kateri bo bazirala pomoč družini s 

strani družbe .      

 

Poročanje naj bi bilo dovolj zgodnje, da bi bil to lahko že preventivni ukrep, ki bo 

zaščitil otroke pred nadaljnjim ogrožanjem, ter ponudil pomoč staršem oz. družini, 

da, če se ugotovi za potrebno, da potrebujejo pomoč, to pomoč tudi dobijo. 

 

Starši so prvi in najbolj odgovorni za skrb in vzgojo svojih otrok. Ko starši svoje dolžnosti 

skrbi in vzgoje ne izvajajo na način, katerega lahko opredelimo kot minimum  ravnanj, ki 

so v otrokovo korist ali ta pričakovanja lahko iz različnih razlogov tudi kršijo, ali celo 

zlorabljajo otroka, je dolžna država  preko za to odgovornih institucij otroka zaščititi, 

zaščititi koristi otrok, oziroma preprečiti, da bi se zloraba nadaljevala oziroma da bi se 

nadaljevalo kršenje otrokovih pravic, starši pa se morajo soočiti s svojo odgovornostjo.  

 

Starši, ki želijo zdrav razvoj svojih otrok, bodo zagotovo z razumom sprejeli 

zaskrbljenost tistih, ki poročajo o njihovem otroku, z predpostavko, da so se o tem 

pred tem pogovorili z njimi, torej so bili na primeren način s tem seznanjeni. 

 

Izkušnje  kažejo, da ravno družine,  

 

kjer je potrebna pomoč za zaščito otroka, v primeru poročanja pogosto  odreagirajo 

agresivno, zanikajo problem ali projicirajo. 

 

Vsak starš ima pravico, da je prvi in takoj seznanjen z opažanji v zvezi z otrokom, ki 

so ocenjena kot zaskrbljujoča, razen če to nebi bilo v korist otroka. V teh primerih je 

ustrezneje, da postopke obveščanja staršev v skupnem sodelovanju izvedeta Center 

za socialno delo in policija.  

 

Na to bodimo še posebej pozorni, ko se soočamo s sumi kaznivih dejanj na škodo 

otrok.  

 

Ocena oz. odločitev o poročanju pa vedno sloni na osebi, ki je bila zaskrbljena v zvezi 

z otrokom. Zavedati se moramo, da je pozno poročanje vedno zgolj na škodo otroka. 

 

Izhajati moramo iz zavedanja, da brez poročanja o možni ogroženosti otroka ali 

zaskrbljenosti za otroka obstaja tveganje, da nikoli ne bo prišlo do razkritja morebitne 

zlorabe otroka. Obenem pa se je potrebno zavedati realnosti, da imamo lahko le del 

informacij, ki krepijo našo zaskrbljenost in pridobivanje dodatnih informacij s sistemom 

timskega dela, bo morebiti celo lahko zanikalo potrebo po zaskrbljenosti za otroka ali pa jo 

utrdilo. Toda ne glede na to imejte vedno pred očmi dejstvo, da je  vaše ravnanje vedno  

namenjeno zaščiti otroka. 
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KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH 

 

 

Konvencija je mednarodnopravno zavezujoč pravni akt na področju otrokovih pravic. 

Ustava Republike Slovenije v svojem 8. členu določa, da se ratificirane in objavljene 

mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno.  

Izpostavljamo nekatere določbe Konvencije o otrokovih pravicah povezane z zaščito otrok: 

 

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.  

2. Države pogodbenice se zavezujejo, da bodo otroku zagotovile takšno varstvo in skrb, 

kakršno je potrebno za njegovo blaginjo, upoštevaje pravice in dolžnosti staršev, zakonitih 

skrbnikov ali drugih posameznikov, ki so zakonsko odgovorni za otroka, in da bodo v ta 

namen sprejele vse ustrezne zakonodajne in upravne ukrepe.  

3. Države pogodbenice zagotovijo, da se bodo ustanove, službe in zavodi, odgovorni za 

skrb ali varstvo otrok, prilagodili normam, ki so jih predpisale zakonodajne oblasti, še 

posebej na področju varnosti, zdravja ter števila in usposobljenosti osebja, pa tudi 

zajamčile ustrezen nadzor.  

 

19. člen 

 

1. Države pogodbenice bodo z vsemi ustreznimi zakonodajnimi, upravnimi, 

družbenimi in vzgojnimi ukrepi varovale otroka pred vsemi oblikami telesnega ali 

duševnega nasilja, poškodb ali zlorab, zanemarjanja ali malomarnega ravnanja, 

trpinčenja ali izkoriščanja, vštevši spolne zlorabe, medtem ko je pod skrbništvom 

staršev, zakonitih skrbnikov ali katerekoli druge osebe, ki skrbi zanj.  

2. Takšni zaščitni ukrepi naj, če je to primerno, vključujejo učinkovite postopke za 

sprejemanje socialnih programov, ki otroku in tistim, ki skrbijo zanj, zagotavljajo 

potrebno podporo, kakor tudi druge oblike zaščite ter ugotavljanje, obveščanje, 

prijavljanje, preiskovanje, obravnavanje in sprejemanje prej naštetih primerov 

trpinčenja otrok in, če je potrebno, poleg sodišča.  
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Z A K O N  

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 
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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 vzgojno-

varstvenih 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. 
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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.  
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(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 
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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. 
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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, 

vzgojno-izobraževalni 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;  



 20 

– 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.  
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(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. 
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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. 
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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;  



 24 

– 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. 
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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. 

Št. 542-08/07-4/1 

Ljubljana, dne 1. februarja 2008 

EPA 1654-IV 

Podpredsednik  

Državnega zbora  
Republike Slovenije  

mag. Vasja Klavora l.r. 

 

*** 

 

Na podlagi 10. in 14. člena ter za izvedbo 16. člena Zakona o preprečevanju nasilja v 

družini (Uradni list RS, št. 16/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve 

P R A V I L N I K  

o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih 

timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini 

 

I. UVODNA DOLOČBA 

1. člen 

Ta pravilnik določa postopke medsebojnega obveščanja in nudenja pomoči med 

državnimi organi, nosilci javnih pooblastil, izvajalci javnih služb, organi samoupravnih 

lokalnih skupnosti ter nevladnimi organizacijami (v nadaljnjem besedilu: organi), 

organiziranost, sestavo in način dela multidisciplinarnih timov za obravnavanje nasilja v 

družini pri centrih za socialno delo, vlogo centrov za socialno delo pri obravnavi nasilja v 

družini, organiziranost regijskih služb za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja ter 

izobraževanje strokovnih delavcev socialno-varstvenih zavodov. 
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II. POSTOPKI MEDSEBOJNEGA OBVEŠČANJA IN NUDENJA POMOČI 

2. člen 

Koordinacijo medinstitucionalnega sodelovanja vodi center za socialno delo, ki je 

krajevno pristojen za obravnavo konkretnega primera nasilja v družini (v nadaljnjem 

besedilu: CSD). Oblika medinstitucionalnega sodelovanja je tudi obravnavanje primera 

nasilja v multidisciplinarnem timu za obravnavanje nasilja v družini. 

3. člen 

Z žrtvami nasilja je treba ravnati obzirno in spoštovati njihovo dostojanstvo. 

4. člen 

(1) Vsi organi so ob zaznavi nasilja v družini dolžni v štiriindvajsetih urah od seznanitve 

z okoliščinami obvestiti CSD.  

(2) Kadar gre za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da je žrtev nasilja 

otrok, so organi v roku iz prejšnjega odstavka dolžni obvestiti CSD, policijo ali državno 

tožilstvo.  

(3) Informacijo o nasilju se posreduje v pisni ali elektronski obliki oziroma po telefonu. 

Informacijo, dano po telefonu, je potrebno posredovati tudi pisno, najkasneje v treh dneh. 

V informaciji je potrebno navesti vsa strokovna opažanja, iz katerih je mogoče sklepati, da 

se izvaja nasilje v družini.  

(4) Po prejemu obvestila CSD:  

– izvede vse potrebno za zaščito žrtve in pomoči v okviru svojih pristojnosti;  

– zbira informacije o ogroženosti žrtve od vseh organov, od katerih se pričakuje, da bi s 

takimi informacijami razpolagali;  

– če pri zbiranju informacij ugotovi obstoj okoliščin, ki kažejo na storitev kaznivega 

dejanja ali to izhaja iz obvestila, CSD obvesti policijo, s katero uskladi začetne aktivnosti 

in delovanje skladno s pristojnostmi in pravili stroke;  

– v roku petih dni je organu, ki je posredoval obvestilo o zaznavi nasilja, dolžan 

posredovati povratno informacijo o opravljenih začetnih aktivnostih. 

5. člen 

(1) V primeru neposredne ogroženosti, ko je potrebna takojšna zaščita žrtve, so vsi 

organi dolžni takoj po telefonu obvestiti CSD oziroma policijo. Informacijo po telefonu je 

potrebno posredovati tudi pisno, najkasneje v štiriindvajsetih urah.  

(2) CSD in policija takoj medsebojno izmenjata informacije o obvestilu iz prejšnjega 

odstavka v pisni oziroma elektronski obliki ali po telefonu in se informirata ter se skladno s 

pristojnostmi in pravili stroke uskladita o začetnih aktivnostih. 
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III. VLOGA IN DELOVANJE CSD TER ORGANIZIRANOST IN DELO 

MULTIDISCIPLINARNIH TIMOV IN REGIJSKIH SLUŽB 

1. Vloga in delovanje CSD pri obravnavi nasilja v družini 

6. člen 

(1) Pri obravnavi nasilja v družini CSD deluje z namenom povečanja varnosti žrtve 

nasilja, preprečevanja novega nasilja, motiviranja žrtve za vključitev v pomoč in 

sprejemanja ukrepov za zaščito pravic in koristi žrtve. CSD pri obravnavi nasilja v družini 

sodeluje z organi.  

(2) CSD takoj po prejemu informacije o nasilju v družini prouči okoliščine primera ter 

zbere vse že znane informacije v okviru CSD. Na podlagi tako zbranih informacij izdela 

oceno ogroženosti žrtve in oceni potrebo po pripravi načrta pomoči žrtvi. Če oceni, da je 

pri tem potrebno sodelovanje drugih organov, se pri CSD oblikuje multidisciplinarni tim v 

skladu z 8. členom tega pravilnika. Pobudo za oblikovanje tima lahko da CSD tudi vsak 

organ iz 1. člena tega pravilnika.  

(3) V primeru potrebe po takojšnji intervenciji se takoj poskrbi za varnost žrtve, nato pa 

se izvedejo aktivnosti iz prejšnjega odstavka.  

(4) Kadar je o nasilju v družini obveščen samo CSD, odgovorni strokovni delavec 

informacijo o zaznanem nasilju takoj posreduje policiji. Kadar gre za sum storitve 

kaznivega dejanja, kjer je žrtev nasilja otrok, se takoj poda prijava na policijo ali državno 

tožilstvo, CSD pa izvede vse ukrepe za zaščito žrtve skladno s strokovnimi smernicami za 

delo z žrtvami nasilja. 

2. Vloga, sestava in način dela multidisciplinarnega tima za obravnavanje nasilja v 

družini 

7. člen 

Naloge multidisciplinarnega tima za obravnavanje nasilja v družini, ki so usmerjene v 

zagotovitev dolgoročne varnosti žrtve, so:  

– izmenjava informacij za razjasnitev okoliščin, potrebnih za zaščito in pomoč žrtvi po 

telefonu, elektronski pošti in na sejah, ki jih sklicuje CSD;  

– usklajevanje aktivnosti;  

– seznanitev žrtve z vsemi oblikam pomoči, ki jih nudijo organi;  

– izdelava načrta pomoči žrtvi in spremljanje njegovega izvajanja, če je to glede na 

izdelano oceno ogroženosti žrtve potrebno;  

– nudenje najustreznejše zaščite žrtvi;  

– sprejemanje odločitev z namenom izvajanja pomoči. 

8. člen 

(1) Multidisciplinarni tim za obravnavanje nasilja v družini (v nadaljnjem besedilu: tim) 

sestavlja skupina strokovnjakov z namenom zagotoviti celovito pomoč in zaščito 

posamezni žrtvi. Oblikuje se, če strokovni delavec CSD, ki je nosilec primera, presodi, da 

je za sprejem ocene o potrebnosti izdelave načrta pomoči žrtvi ali za njegovo oblikovanje 
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in izvajanje potrebno sodelovanje drugih organov. CSD te organe pozove k sodelovanju v 

timu.  

(2) CSD poleg nosilca primera določi še najmanj enega člana tima izmed delavcev CSD. 

Član tima je lahko tudi regijski koordinator za preprečevanje nasilja.  

(3) Organi, ki jih CSD pozove k sodelovanju v timu v konkretnem primeru, so se na 

vabilo CSD dolžni odzvati in določiti predstavnika, ki bo član tima. Člani so za svoje delo 

v timu odgovorni organom, ki so jih določili v tim.  

(4) Tim vodi strokovni delavec CSD, ki je nosilec primera. 

9. člen 

(1) Tim je ustanovljen, ko se sestane na svoji prvi seji. Sejo se skliče v najkrajšem 

možnem času, oziroma najkasneje v treh dneh po določitvi njegovih članov. Člani tima so 

se dolžni udeleževati sej na podlagi vabila, ki ga pošlje CSD. Tim se sestaja na sejah, kjer 

sprejema sklepe o svojih odločitvah v obravnavanem primeru, glede na okoliščine primera 

pa lahko člani tima komunicirajo tudi na drug primeren način (preko telefona, elektronske 

pošte ...).  

(2) Na sejah se o delu tima piše zapisnik, ki vsebuje mnenje tima in sprejete sklepe. Če 

člani tima komunicirajo na drug primeren način, o poteku dogovorov naredi zapisnik vodja 

tima. Zapisnik je uradni dokument, varovan v skladu s predpisi, ki urejajo zbiranje in 

varstvo osebnih podatkov ter vodenje in hranjenje dokumentacije. Zapisnik se posreduje 

članom tima. Na sejah tima je javnost izključena.  

(3) Tim zagotavlja usklajeno, enotno in učinkovito delovanje sodelujočih organov. 

Organi, katerih predstavniki sodelujejo kot člani tima, morajo zagotoviti, da se bodo sklepi, 

sprejeti na sejah tima, uresničevali. Skupaj z žrtvijo se na podlagi sprejetih odločitev 

aktivno izvajajo vključitve v razpoložljive oblike pomoči.  

(4) Na določeno sejo tima se lahko povabi tudi strokovnjak s posebnimi znanji, ki lahko 

pripomore k boljši obravnavi žrtve ali razjasnitvi določenih vprašanj, ni pa član tima. 

10. člen 

(1) Tim na podlagi ocene ogroženosti pripravi načrt pomoči žrtvi, ki mora biti usklajen z 

njenimi sposobnostmi in željami. Načrt pomoči je seznam aktivnosti in ukrepov, ki ga v 

sodelovanju z žrtvijo oblikujejo člani tima. Na sejo tima, na kateri se sprejme načrt 

pomoči, se povabi žrtev, ki jo lahko spremlja spremljevalec. V načrtu pomoči žrtvi je 

potrebno jasno opredeliti oblike pomoči, način spremljanja, trajanje in cilje obravnave. 

Tim opredeli naloge in vloge vključenih organov pri izvedbi načrta pomoči. Tim lahko v 

sodelovanju z žrtvijo spremeni načrti pomoči, če je to potrebno zaradi novih oziroma 

spremenjenih okoliščin. Če je žrtev nasilja otrok, se na sejo tima za izdelavo načrta pomoči 

povabi roditelja, ki otroka ne ogroža, če je njegova udeležba v otrokovo korist, oziroma 

otrokovega skrbnika.  

(2) V okviru načrta pomoči žrtvi se posebej za otroka naredi ocena ogroženosti in 

predvidijo ustrezni ukrepi, tako za delo z družino kot za delo z otrokom, kjer je najprej 

potrebno poskrbeti za otrokovo varnost. V načrtu pomoči žrtvi je potrebno določiti, kako 

trajno zaščititi otroka in nuditi pomoč družini za spremembe v ravnanju. 
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11. člen 

(1) Tim na vsaki seji preveri potek in spremlja uresničevanje svojih sklepov, ki so bili 

sprejeti z načrtom pomoči žrtvi in pomaga pri usmerjanju nadaljnjega dela organov. Na 

sejah se člani tima med seboj obveščajo o vseh aktivnostih, ki jih sami in njihovi organi 

izvajajo za pomoč žrtvi ter opravijo evalvacijo načrta in učinkovitosti postopkov, pri čemer 

ves čas obravnave primera spremljajo morebitne nastale spremembe in jih ustrezno 

upoštevajo pri svojem delu.  

(2) Odgovorni strokovni delavec na CSD o izrečenih ukrepih za zaščito otrok žrtev 

nasilja obvešča tim. Na timu se opravi evalvacija doseženega nivoja sprememb v družini in 

položaja otroka, ponovno se pripravi ocena ogroženosti, preverijo se potrebe po 

nadaljevanju procesa obravnave in pomoči oziroma po trajanju ukrepov za zaščito otroka. 

12. člen 

Člani tima morajo vse podatke, ki jih pridobijo pri obravnavanju posameznega primera, 

varovati kot zaupne. Delo tima se v določeni zadevi zaključi, ko je načrt pomoči žrtvi 

realiziran oziroma, ko je žrtvi zagotovljena varnost. O tem pošlje CSD vsem članom tima 

obvestilo. 

3. Organiziranje regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja 

13. člen 

(1) Regijska služba za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja (v nadaljnjem besedilu: 

regijska služba) koordinira in izvaja naloge za ugotavljanje in preprečevanje nasilja v 

družini, povezuje dejavnosti organov in organizacij ter spremlja in analizira pojave nasilja 

v družini v regiji.  

(2) Regijska služba vključuje interventno službo, krizni center ter regijskega 

koordinatorja za preprečevanje nasilja (v nadaljnjem besedilu: regijski koordinator). 

14. člen 

Število regijskih služb v Republiki Sloveniji in območja njihovega delovanja določi s 

sklepom Vlada Republike Slovenije. 

15. člen 

(1) Regijski koordinator vodi in organizira delo regijske službe, pripravlja in načrtuje 

izvajanje nalog interventne službe.  

(2) Regijski koordinator opravlja naloge strokovne podpore ter naloge organizacije in 

vzdrževanja mreže socialno varstvenih storitev. Sodeluje pri usposabljanju strokovnih 

delavcev ter pri razvojnih nalogah na področju nasilja v družini.  

(3) Regijski koordinator na podlagi predloga CSD in v sodelovanju s strokovnimi 

delavci CSD zagotovi povzročitelju nasilja v družini storitev prve socialne pomoči v 

primerih izreka ukrepa prepovedi približevanja.  

(4) Regijski koordinatorji analizirajo podatke glede obsega pojava nasilja v družini na 

regijski ravni, ki jih zbirajo CSD-ji na podlagi zakona, ki ureja preprečevanje nasilja v 

družini, ter na tem področju sodelujejo pri načrtovanju politike na državni ravni. 
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16. člen 

(1) Regijska služba sodeluje z organi, ki delujejo na območju delovanja regijske službe, 

ter sodelujejo pri reševanju problematike nasilja v družini v določenem okolju tako, da 

najmanj enkrat letno povabi na delovni sestanek njihove predstojnike, v skladu s 

predhodnim dogovorom med regijskim koordinatorjem in predstojniki.  

(2) Na delovnem sestanku se obravnava aktualna vprašanja medsebojnega sodelovanja 

in načrtujejo skupne potrebe postavljanja programov. 

17. člen 

(1) Interventna služba izvaja naloge posredovanja v vseh nujnih in neodložljivih 

primerih izven poslovnega časa CSD. V tistem času mora interventna služba poskrbeti za 

vsa nujna opravila, ki zmanjšujejo ogroženost žrtev nasilja in žrtve takoj krizno namestiti 

na za njih varne lokacije, če je to potrebno.  

(2) Za izvajanje interventne službe v posamezni regijski službi se pripravi lista delavcev, 

regijski koordinator pa s temi delavci organizira delo interventne službe. Na listo delavcev 

za izvajanje interventne službe se vpišejo strokovni delavci tistih CSD-jev, ki spadajo v to 

regijo, na podlagi danega soglasja, in sicer za dobo treh let. Razpored strokovnih delavcev 

CSD za izvajanje interventne službe na določenem območju pripravi regijski koordinator.  

(3) Interventna služba takoj po posredovanju pisno obvesti CSD po elektronski pošti ali 

po telefaksu. 

18. člen 

Krizni centri morajo zagotoviti krizno namestitev žrtev nasilja ter jim nuditi pomoč, prav 

tako pa jim morajo ponuditi vključitev v programe, ki so zanje najbolj primerni. Krizni 

centri zagotavljajo namestitev oseb glede na namen njihovega organiziranja oziroma po 

potrebi tudi drugih oseb, ki zaradi svoje varnosti potrebujejo nujno namestitev, na podlagi 

strokovne ocene delavca kriznega centra in združljivosti njihove namestitve z že 

nameščenimi uporabniki. Strokovni delavci kriznih centrov se po potrebi vključujejo v 

delo tima. 

IV. IZOBRAŽEVANJE 

19. člen 

(1) Strokovni delavci v socialno-varstvenih zavodih, ki se v okviru svojega dela 

srečujejo z žrtvami oziroma povzročitelji nasilja, oziroma so zadolženi za opravljanje 

nalog na področju nasilja, se morajo redno izobraževati s področja nasilja v obsegu 

najmanj treh dni na leto. Vsebino tega izobraževanja vsako leto določi minister za delo, 

družino in socialne zadeve.  

(2) Socialno-varstveni zavodi morajo strokovnim delavcem omogočiti izobraževanje iz 

prejšnjega odstavka. 

20. člen 

Izvajalca izobraževanja iz prejšnjega člena sta Skupnost CSD Slovenije in Socialna 

zbornica Slovenije. 
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V. KONČNA DOLOČBA 

21. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 0072-1/2009-13 

Ljubljana, dne 14. aprila 2009 

EVA 2009-2611-0027 

dr. Ivan Svetlik l.r.  

Minister  
za delo, družino in socialne zadeve 

 

*** 

INSTITUCIJE IN NJIHOVI PRAVNI VIRI POVEZANI Z OBRAVNAVO 

OGROŽENIH OTROK 

    

 SOCIALNO VARSTVO 

 

 

Država je po zakonu dolžna varovati otroka pred vsemi oblikami nasilja tudi, ko je otrok 

pod skrbništvom staršev, zakonitih skrbnikov ali katerekoli druge osebe, ki skrbi zanj. Ta 

dolžnost je z Zakonom o socialnem varstvu   naložena Centrom za socialno delo.  

 

Tudi s tem  je zakonodajalec poudaril  zahteve Konvencije o otrokovih pravicah, da z 

zaščitnimi ukrepi, če je to primerno, opredeljuje učinkovite postopke za sprejemanje 

socialnih programov, ki otroku in tistim, ki skrbijo zanj, zagotavljajo potrebno podporo, 

kakor tudi druge oblike zaščite, obravnavanje in spremljanje in če je potrebno (oziroma 

lahko govorimo o sumu kaznivega dejanja nad otrokom), poseg sodišča.  

 

 

 

DOLŽNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA 

 

 

Ugotavljanje, obveščanje, preiskovanje, obravnavanje in spremljanje primerov ogroženosti 

otrok s ciljem zaščite otrok, če je potrebno, bi moralo biti s strani odgovornih socialno 

varstvenih in drugih institucij tako zgodnje, da poseg sodišča še nebi bil  potreben. 

 

Socialne službe skozi socialne preiskave ne raziskujejo sumov kaznivih dejanj, temveč 

ugotavljajo,  pregledujejo, preverjajo zaznave, informacije, raziskujejo in ugotavljajo 

upravičenost zaskrbljenosti itd., iz katerih izhaja utemeljen razlog, zaradi katerega je 

potrebno določeni osebi nuditi storitev po Zakonu o socialnem varstvu. V to zagotovo 

lahko štejemo vsak primer, ko je ali bi bilo lahko ogroženo zdravje ali razvoj otroka. 

Cilj je pravočasna zaščita otroka .  
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Odločitev o pričetku postopka o varstvu, zaščiti otroka je v rokah socialne službe. 

Odločitev  o pričetku predkazenskega postopka je v rokah policije. 

Odločitev o pričetku kazenskega postopka je v rokah tožilstva.   

 

Center za socialno delo pa je po zakonodaji poleg sodišča, tisti organ, ki je pooblaščen za 

ugotavljanje in tudi odločanje o posegih v družino zaradi zaščite otrok, tudi proti volji 

družinskih članov. 

 

V ta namen je Centrom za socialno delo dano tudi javno pooblastilo za družinsko pravne 

ukrepe, v kolikor se prizadevanja Centra za socialno delo  za sporazumno reševanje 

problemov in za sprejemanje ponujene pomoči ogroženemu otroku v partnerskem 

sodelovanju z družino, izkažejo kot neizvedljiva ali neuspešna. V tem primeru je Center za 

socialno delo zaradi zaščite otroka dolžan uporabiti potrebne ukrepe, ki mu jih nalaga in 

omogoča. 

 

P R A V I L N I K  

o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode 

Izdan na podlagi 10. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08) , izdaja ga 

minister za šolstvo in šport v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve  

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI 

1. člen 

(1) Ta pravilnik določa ravnanje zaposlenih v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in 

zasebnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno veljaven program (v 

nadaljnjem besedilu: VIZ) ob zaznavi nasilja nad otrokom v družini, oblike pomoči otroku, 

ki je žrtev nasilja, v VIZ ter sodelovanje VIZ z državnimi organi, nosilci javnih pooblastil 

in izvajalci javnih služb (v nadaljnjem besedilu: organi) v primeru nasilja nad otrokom v 

družini.  

(2) Ta pravilnik se uporablja tudi v primeru nasilja v družini nad polnoletnim 

udeležencem izobraževanja po javno veljavnih programih.  

(3) Za ravnanje zaposlenih v VIZ na podlagi tega pravilnika je v skladu z zakonom, ki 

ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, odgovoren ravnatelj. 

 

2. člen 

V tem pravilniku naslednja izraza pomenita:  

– »otrok« je otrok v vrtcu, učenec v osnovni šoli in dijak v srednji šoli do njegove 

polnoletnosti;  

– »učitelj« je vzgojitelj oziroma učitelj v VIZ. 
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II. RAVNANJE OB ZAZNAVI NASILJA 

3. člen 

Učitelj ali drug delavec VIZ, ki je pri otroku opazil spremembe, ki bi lahko bile 

posledice nasilja, ali mu je otrok zaupal, da je žrtev nasilja, ali ima učitelj ali drug delavec 

VIZ informacijo o nasilju od tretje osebe ali pa je bil sam priča nasilja, takoj:  

– obvesti o tem svetovalnega delavca VIZ ali v njegovi odsotnosti ravnatelja ali 

pomočnika ravnatelja,  

– sam ali s svetovalnim delavcem VIZ v primeru poškodbe pri fizičnem ali spolnem 

nasilju ali hudi psihični stiski otroka zaradi nasilja v družini obvesti pristojni center za 

socialno delo (v nadaljnjem besedilu: CSD), izven poslovnega časa CSD njegovo 

interventno službo, ali, če meni, da je to primerno, policijo; če so navedene posledice 

opažene pri polnoletnem udeležencu izobraževanja po javno veljavnih programih, se mu 

svetuje, naj obišče zdravnika, ter se ga seznani z možnostmi ustrezne pomoči in organi, ki 

mu lahko nudijo ustrezno pomoč,  

– sam ali s svetovalnim delavcem naredi zapis dogodka, opažanj, pridobljenih informacij 

ali pogovora z otrokom. 

4. člen 

(1) Zapis dogodka je uradni dokument, ki je podlaga za prijavo nasilja CSD, policiji ali 

državnemu tožilstvu ter za nudenje pomoči otroku v okviru VIZ. V zapisu dogodka je treba 

navesti vse okoliščine in opažanja, iz katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje in da 

je otrok ogrožen. Delavec VIZ, ki naredi zapis, zapiše tudi, ali so potrebni takojšnji ukrepi 

za zaščito otroka.  

(2) Obrazec za zapis dogodka je v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika. 

 

5. člen 

(1) Ravnatelj ali svetovalna služba VIZ v telefonskem pogovoru isti dan oziroma 

najpozneje v 24 urah po narejenem zapisu dogodka obvesti CSD, policijo ali državno 

tožilstvo o sumu nasilja v družini nad otrokom (v nadaljnjem besedilu: nasilje) in CSD 

pošlje pisno prijavo nasilja skupaj z zapisom dogodka.  

(2) Ravnatelj ali svetovalna služba VIZ starše o opravljeni prijavi nasilja obvesti le 

takrat, ko presodi, da je to v korist otroka. 

 

III. NUDENJE POMOČI OTROKU, KI JE ŽRTEV NASILJA, V VIZ 

6. člen 

(1) Svetovalni delavec VIZ najpozneje naslednji delovni dan po telefonski prijavi nasilja 

CSD, policiji ali državnemu tožilstvu skliče interni tim VIZ (v nadaljnjem besedilu: interni 

tim), ki ga sestavljajo svetovalna služba VIZ, razrednik oziroma vzgojitelj otroka, ki je 
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žrtev nasilja, in učitelj oziroma drug delavec VIZ, ki je naredil zapis dogodka. Vsaj na 

prvem sestanku mora biti navzoč tudi ravnatelj.  

(2) Vodja internega tima je svetovalni delavec VIZ. Če ima VIZ le enega svetovalnega 

delavca in je ta odsoten, vlogo vodje internega tima prevzame ravnatelj.  

(3) Naloge vodje internega tima so:  

– skrb za izmenjavo informacij med člani internega tima,  

– usklajevanje dejavnosti v okviru VIZ,  

– obveščanje ravnatelja o vseh oblikah pomoči otroku, ki je žrtev nasilja,  

– če CSD skliče multidisciplinarni tim za obravnavo nasilja v družini (v nadaljnjem 

besedilu: multidisiciplinarni tim) v skladu s pravilnikom, ki ureja sodelovanje organov ter 

o delovanju centrov za socialno delo, multudisciplinarnih timov in regijskih služb pri 

obravnavi nasilja v družini sodeluje v njem kot predstavnik VIZ in o dejavnostih 

multidisciplinarnega tima obvešča ostale člane internega tima. 

7. člen 

(1) Naloge internega tima pri obravnavi vseh primerov nasilja so:  

– dogovor o načinu podpore in pomoči otroku, ki je žrtev nasilja, v VIZ,  

– določitev nalog posameznih članov internega tima in drugih strokovnih delavcev z 

namenom pomagati otroku, ki je žrtev nasilja, pri soočanju s posledicami nasilja in pri 

njegovem aktivnem sodelovanju v postopkih drugih organov z namenom zagotavljanja 

njegove dolgoročne varnosti in določitev rokov za njihovo izvedbo,  

– izmenjava informacij o dinamiki nasilja nad otrokom, ki je žrtev nasilja, in posledicah 

nasilja,  

– sodelovanje s CSD, policijo in sodiščem,  

– sprejetje odločitve o zaključku dela internega tima na podlagi evalvacije dela in 

uspešnosti internega tima ter svetovalnega dela z otrokom, ki je žrtev nasilja.  

(2) Po potrebi so naloge internega tima tudi:  

– seznanitev drugih strokovnih delavcev VIZ s primerom nasilja, če je to potrebno za 

njihovo nadaljnje delo z otrokom in za pomoč oziroma svetovanje otroku,  

– izdelava načrta pomoči VIZ oziroma svetovanja otroku, po potrebi v sodelovanju z 

drugimi strokovnimi delavci VIZ,  

– v sodelovanju z ravnateljem načrtovanje ukrepov za zaščito zaposlenih v VIZ pred 

morebitnim nasiljem, povezanim z obravnavanim primerom,  

– če interni tim oceni, da je otrok še vedno izpostavljen posledicam nasilja ali da je 

prišlo do ponovnega nasilja, naredi ravnatelj ali svetovalna služba VIZ nov zapis dogodka 

v skladu z 2. in 3. členom tega pravilnika ter v telefonskem pogovoru isti dan ali 

najpozneje v 24 urah po narejenem novem zapisu dogodka obvesti CSD, policijo ali 

državno tožilstvo o sumu nasilja in CSD pošlje pisno prijavo skupaj z zapisom dogodka,  
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– sprejetje dogovora o načinu sodelovanja s staršem ali skrbnikom otroka, ki je žrtev 

nasilja.  

 

(3) Ob sklicu multidisciplinarnega tima so naloge internega tima tudi:  

– usklajevanje aktivnosti VIZ z aktivnostmi drugih organov v skladu z dogovori na 

multidisciplinarnem timu,  

– oblikovanje mnenja, na katere okoliščine primera nasilja naj bo multidisciplinarni tim 

pozoren pri nudenju pomoči otroku, ki je žrtev nasilja, da bodo v postopku obravnave 

nasilja varovane njegove koristi,  

– spremljanje dejavnosti CSD, policije in sodišča. 

8. člen 

(1) Sestanke internega tima sklicuje vodja internega tima. Na sestankih se pišejo 

zapisniki, v katerih se zapišejo sklepi o dogovorjenih nalogah, njihovih nosilcih in 

časovnih rokih za izvedbo nalog.  

(2) Zapisnik je uradni dokument, varovan v skladu s predpisi, ki urejajo zbiranje in 

varstvo osebnih podatkov ter vodenje in hrambo dokumentacije.  

(3) Člani internega tima morajo vse podatke, ki jih pridobijo na sestankih tima, varovati 

kot zaupne, tudi po koncu delovanja internega tima. 

IV. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI 

1. Sodelovanje s  CSD 

9. člen 

(1) Zaposleni v VIZ sodelujejo s CSD pri zbiranju podatkov o ogroženosti otroka, ki je 

žrtev nasilja.  

(2) Naloge vodje internega tima kot predstavnika VIZ v multidisciplinarnem timu, so:  

– s člani multidisciplinarnega tima izmenjuje informacije za razjasnitev okoliščin, 

potrebnih za zaščito in pomoč otroku po telefonu, elektronski pošti in na sejah 

multidisciplinarnega tima,  

– sodeluje pri načrtovanju, izvajanju, usklajevanju in spremljanju dejavnosti 

multidisciplinarnega tima za zaščito in podporo otroka,  

– seznanja člane multidisciplinarnega tima z aktivnostmi VIZ pri zagotavljanju pomoči 

otroku, ki je žrtev nasilja in skrbi za usklajevanje aktivnosti VIZ z aktivnostmi drugih 

organov,  

– posreduje multidisiciplinarnemu timu mnenje internega tima o načinu zagotavljanja 

koristi otroka, ki je žrtev nasilja, pri obravnavi primera,  

– dejavno sodeluje pri izdelavi ocene ogroženosti otroka, ki je žrtev nasilja, in 

oblikovanju načrta pomoči v okviru multidisicplinarnega tima.  
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(3) Kadar CSD ne pozove VIZ k sodelovanju v multidisciplinarnem timu, med CSD in 

VIZ prav tako poteka medsebojno obveščanje (osebno, pisno in po telefonu) o dejavnostih 

za zagotavljanje zaščite in pomoči otroku, ki je žrtev nasilja v družini, in usklajevanje teh 

dejavnosti. 

10. člen 

Kadar CSD začne postopek za zaščito otroka, ki je žrtev nasilja, brez prijave VIZ in 

zaprosi VIZ za poročilo, svetovalna služba VIZ napiše poročilo o svojem mnenju o 

ogroženosti otroka zaradi suma nasilja. Svetovalni delavec, ki pripravlja poročilo, vanj 

vključi tudi mnenja zaposlenih v VIZ, ki so v stiku z otrokom, ki je žrtev nasilja. 

11. člen 

Kadar interni tim oceni, da se izvajanje nasilja nad otrokom po prijavi CSD nadaljuje ali 

da postopek CSD za zaščito otroka poteka prepočasi ali ni dovolj učinkovit, ravnatelj o tem 

obvesti predstojnika pristojnega CSD. Če postopek še vedno poteka prepočasi ali ni dovolj 

učinkovit, ravnatelj o tem obvesti socialno inšpekcijo. 

 

2. Sodelovanje s policijo, tožilstvom in sodiščem 

12. člen 

(1) Zaposleni v VIZ sodelujejo s policijo, tožilstvom in sodiščem pri zbiranju podatkov 

o ogroženosti otroka.  

(2) Če je VIZ uradno obveščen, da je bila povzročitelju nasilja izrečena prepoved 

približevanja otroku, ki jo je izreklo sodišče ali policija zaradi izvajanja nasilja v družini, o 

zaznanih kršitvah te prepovedi ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja takoj obvesti 

policijo.  

(3) Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja sodeluje s policijo in vloži prijavo na 

policijo, če eden od staršev ali druga odrasla oseba, ki izvaja nasilje nad otrokom, izvaja 

nasilje tudi nad zaposlenimi v VIZ. 

V. KONČNA DOLOČBA 

13. člen 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 007-148/2009/1 

Ljubljana, dne 10. decembra 2009 

EVA 2009-3311-0049 

dr. Igor Lukšič l.r.  

Minister  

za šolstvo in šport  

Soglašam!  

dr. Ivan Svetlik l.r.  

Minister  

za delo, družino  
in socialne zadeve 
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ŠOLSTVO 

 

 SPECIALNA ODGOVORNOST PROFESIONALCEV IN URADNIH OSEB 

  

 

Strokovnjaki/profesionalci imajo pri tem enako dolžnost, kot drugi člani družbe, da 

poročajo o tem, da otrok potrebuje zaščito.  

 

Še posebej to zadeva osebje, ki se v svojih poklicih dela z otroki, ki je zaupno z otroki in za 

katere pričakujemo, da imajo posebna znanja in zavedanja o otrocih, ki so v zlorabljajočih 

situacijah. 

 

Kazenska zakonodaja pa še posebej opredeljuje  odgovornost uradnih oseb in ravnatelj –ica 

šole je uradna oseba.  

  

Tudi Konvencija o otrokovih pravicah ima zato  v mislih še posebno odgovornost 

poročanja profesionalcev, ki se poklicno ukvarjajo z otroki in  zato nalaga posebno 

odgovornost poročanja: 

 

a) ravnateljem, direktorjem institucij, ki se ukvarjajo z otroki 

b) zaposlenim v vzgojno varstvenih ali vzgojno izobraževalnih institucijah/vzgojiteljem, 

učiteljem in drugim strokovni delavci vrtcev in šol,drugemu šolskemu osebju, 

c) socialnim delavcem, 

d)  zaposlenim v zdravstvu, zdravnikom, psihiatrom, zobozdravnikom, sestram, 

zdravstvenemu osebju,  farmacevtom, 

e) zaposlenim v institucijah, ki se na različne načine ukvarjajo z otroki (socialni delavci, 

psihologi, specialni pedagogi, defektologi)  

f)  duhovnikom, 

g) delavcem z mladimi v različnih aktivnostih (športnih, taborniških, drugih prostočasnih 

dejavnostih z mladimi)  

h) vsem drugim, ki volontirajo v okviru vladnih ali nevladnih organizacijah na šoli in v 

tem trenutku posredno prevzemajo del skrbi za otroka 

 

Otrok je v času, ko je v šoli, zaupan šoli v vzgojo in varstvo, zato je šola v tem času 

zanj tudi odgovorna. V vsakem primeru pa je potrebno zakonite zastopnike otroka 

obvestiti o kateremkoli ukrepu v zvezi z otrokom,  vendar to ne sme ogroziti 

dobrobiti otroka ali zavirati morebitne preiskave, če teče. 

  

Obenem imajo vodilni delavci po zakonu še posebej naloženo odgovornost in dolžnost 

skrbeti za varnost otrok in zagotavljati udejanjanje  pravic otrok, vsi pa  upoštevati določila 

3.člena Konvencije o otrokovih pravicah, da »morajo biti otrokove koristi glavno vodilo«. 

 

Ko so otroci sprejeti v jasli, vrtec ,šolo, imajo vzgojitelji ,učitelji in drugo osebje,  ki so z 

otroci v vsakodnevnem  stiku v dobre možnosti, da lahko pri otrocih zaznavajo znake 

fizične, spolne in čustvene zlorabe, zanemarjanja, sprememb v obnašanju  ali nezadostnega 

razvoja  in s tem razloge, da poiščejo pomoč. 

 

Vse osebje v varstvenih, vzgojnih in izobraževalnih institucijah se mora zavedati 

potrebe, da v skladu z obstoječimi zakoni in pravili, obvestijo o otroku pristojne 

socialne službe, če verjamejo, da nek otrok potrebuje zaščito. 
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Potrebno pa je tudi upoštevati oziroma jih mora voditi  tudi zavedanje, da imajo tudi otroci 

temeljno pravico, da so varovani pred škodo, ki jim je lahko povzročena. Zato bi morale 

šole razviti politiko varstva otrok.  

 

Takšna politika bi morala vsebovati : 

 

 tako zakonske, kot učiteljske odgovornosti, 

 imeti bi morala natančne postopke, ki se jih mora osebje držati, ko se sooča s 

primerom domnevne ogroženosti ali ogroženosti otroka, ali sumom zlorabe 

otroka, 

 imeti bi morala natančne postopke, ki se jih je treba držati, če je kdo od osebja 

konkretne ustanove osumljen ali obtožen zlorabe, 

 sistem izobraževanja za prepoznavanje ogroženih otrok, s seznamom osebja, 

ki je izobraževanja obiskovalo in  seznam osebja, ki se še mora izobraževanja 

udeležiti, ko bo ponovno prilika za to, 

 politika varstva otrok bi morala biti znana tudi staršem               

 

V notranjih pravilih teh institucij, bi se moralo jasneje doreči odgovornost za to poročanje, 

še posebej za primere odsotnosti vodilnega osebja. Oseba, ki bi ji bilo naloženo poročanje, 

bi morala prevzeti tudi koordinativno vlogo  med različnimi službami in bi morala biti 

opremljena z vsemi informacijami o otrocih, ki so v postopku zaščite zaradi sodelovanja s 

temi službami. Ta oseba bi morala imeti tudi kompetenco odločanja o tem, kdo bo v 

primeru posameznega otroka še sodeloval z njim pri delu z drugimi službami in v 

nadaljnjem spremljanju  primera otroka, bodočega načina podpore in ravnanja z otrokom v 

vrtcu, šoli itd., in nadaljnjega  sodelovanja s službami na osnovi sprejetih dogovorov na 

timu. 

 

Če je otrok na timu opredeljen kot ogrožen otrok, ki  bo deležen zaščitnih ukrepov in 

ta otrok zamenja šolo, bi moralo obvestilo novi šoli o ogroženem otroku priti s strani 

socialne službe.  

 

V primeru pa, ko otrok še ni prepoznan kot ogrožen otrok, bi morala šola, vrtec ali druga 

institucija informacije o svoji zaskrbljenosti za otroka, ki jih do takrat še ni podala socialni 

službi, pa je imela namen, le-te takoj podati pristojni socialni službi  zaradi ukrepov 

zaščite, kajti tudi selitev družin in premeščanje otrok je pri domnevno ogroženih otrocih 

lahko eden od načinov izmikanja družine, da se zlorabe otroka ne prepozna.        

 

Medtem ko ima v šolskih prostorih učitelj, ravnatelj, sicer odgovornost za otroka je v 

primeru potrebe po zdravniški intervenciji to le toliko časa, dokler starši ne zahtevajo 

ali izrazijo drugače, ko jih o tem seznani. Šolsko osebje deluje lahko le do tam, do 

kamor bi tudi starš pričakoval, da šola prevzame njegovo vlogo. Torej je samostojna 

intervencija drugih upravičena le za nujne, neodložljive primere zdravljenja ali 

pregleda. Tudi v takem primeru pa je potrebno o ukrepu takoj ko je mogoče obvestiti 

starše. 
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*** 

 

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Uradni 

list RS, št. 16/08) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za delo, družino in 

socialne zadeve 

P R A V I L N I K  

o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene 

dejavnosti 

 

1. člen 

(1) Ta pravilnik ureja pravila in postopke, način obveščanja ter organe obveščanja za 

usklajeno delovanje zdravstvenih delavcev pri izvajanju zdravstvene dejavnosti v zvezi z 

obravnavo žrtev nasilja v družini (v nadaljnjem besedilu: žrtve nasilja).  

(2) Obravnava iz prejšnjega odstavka se nanaša na:  

– prepoznavanje nasilja v družini,  

– pravila in postopke pri obravnavi žrtev nasilja,  

– izobraževanje zdravstvenih delavcev na področju nasilja v družini. 

2. člen 

(1) Nasilje v družini se obravnava kot pomemben zdravstveni problem, pri katerem žrtve 

nasilja utrpijo kratkotrajne ali dolgotrajne fizične oziroma psihične posledice na zdravju.  

(2) Pri obravnavi nasilja v družini zdravstveni delavci ravnajo spoštljivo in sočutno z 

žrtvami nasilja in jih ne obsojajo, njihovo zdravje in varnost pa sta na prvem mestu.  

(3) Sestavni del obravnave nasilja v družini obsega tudi psihološko podporo, svetovanje, 

posredovanje informacij o drugih oblikah pomoči žrtvam nasilja in postopke obveščanja o 

nasilju v družini. 

3. člen 

Zdravstveni delavci pri svojem delu sledijo strokovnim smernicam za obravnavo nasilja 

v družini, ki jih potrdi Zdravstveni svet. 

4. člen 

Poizvedovanje o izpostavljenosti nasilju v družini se izvaja v vseh primerih, pri katerih 

iz okoliščin in zdravstvene obravnave obstaja sum, da je obravnavana oseba žrtev nasilja. 

5. člen 

(1) Zdravstveni delavec, ki pri svojem delu izve za okoliščine, na podlagi katerih je 

mogoče sklepati, da se izvaja nasilje v družini, o tem najpozneje v 24 urah obvesti pristojni 

center za socialno delo, razen če žrtev nasilja temu izrecno nasprotuje in ne gre za sum 

storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Obvestilo se posreduje 

pisno, v elektronski obliki ali po telefonu.  
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek, v nujnih primerih, ko je ogroženo življenje žrtve 

nasilja ali njenih otrok, zdravstveni delavec takoj obvesti policijo na telefonsko številko 

113 ali pristojni center za socialno delo.  

(3) V primeru nasilja v družini nad otroci, zdravstveni delavec najpozneje v 24 urah o 

tem obvesti pristojni center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo. Obvestilo se 

posreduje pisno, v elektronski obliki ali po telefonu.  

(4) Obvestilo po telefonu iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, zdravstveni 

delavec najpozneje v treh dneh od obvestila posreduje tudi pisno.  

(5) Obvestilo iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena zdravstveni delavec 

najpozneje v treh dneh od obvestila v vednost pošlje tudi izbranemu zdravniku oziroma 

pediatru osebe, ki naj bi bila žrtev nasilja.  

(6) Pisno obvestilo iz tega člena se posreduje na obrazcu iz Priloge, ki je sestavni del 

tega pravilnika. 

6. člen 

Izbrani zdravnik oziroma pediater ali drug zdravstveni delavec se vključi v obravnavo 

žrtev nasilja ter sodeluje v multidisciplinarnem timu za obravnavanje nasilja v družini pri 

pristojnem centru za socialno delo. 

7. člen 

(1) Zdravstveni delavec ob vsaki obravnavi žrtve nasilja oceni njeno ogroženost in 

ogroženost morebitnih otrok žrtve nasilja.  

(2) Zdravstveni delavec z natančnim opisom zdravstvenega stanja osebe oziroma 

okoliščin, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da gre za nasilje v družini, sum nasilja 

evidentira v zdravstveni dokumentaciji obravnavane osebe. 

8. člen 

(1) Za prepoznavanje nasilja v družini se izvaja izobraževanje zdravstvenih delavcev o 

nasilju v družini.  

(2) Izobraževanja o nasilju v družini se morajo udeležiti zdravstveni delavci, ki 

opravljajo zdravstveno dejavnost:  

– na področju splošne oziroma družinske medicine, pediatrije, ginekologije, psihiatrije in 

patronažne službe,  

– v urgentnih oziroma travmatoloških ambulantah in oddelkih bolnišnic,  

– v svetovalnih službah.  

(3) Zdravstveni delavci iz prejšnjega odstavka se udeležijo izobraževanja o nasilju v 

družini vsakih pet let, v obsegu najmanj 5 ur.  

(4) Vsebina izobraževanja je določena s programom, ki ga določi minister, pristojen za 

zdravje.  

(5) Izobraževanje o nasilju v družini se izvaja pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v 

okviru stalnega izobraževanja zdravstvenih delavcev. 
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9. člen 

Zdravstveni delavci sodelujejo z drugimi organi v prizadevanju za zmanjševanje nasilja 

v družini in se vključujejo v lokalno in širšo skupnost pri obravnavi zdravstvenega vidika 

nasilja v družini. 

10. člen 

Izvajalci zdravstvene dejavnosti opravijo prvo izobraževanje zdravstvenih delavcev iz 8. 

člena tega pravilnika najpozneje v roku enega leta od njegove uveljavitve. 

11. člen 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 012-18/2008 

Ljubljana, dne 21. februarja 2011 

EVA 2010-2711-0033 

Dorijan Marušič l.r.  

Minister  

za zdravje  

Soglašam!  

dr. Ivan Svetlik l.r.  

Minister  

za delo, družino in socialne zadeve  

 

 

ZDRAVSTVO 

 

 

Vsi, ki delajo na področju zdravstva, so zavezani k varovanju dobrobiti in koristi otrok in 

njihovo sodelovanje je bistveno, ko gre za interese otroka,, ki ga je potrebno zaščititi. 

 

Pogosto prispevajo tudi pomemben del informacij za opredelitev ogroženosti otroka. Zato 

vedno obstaja potreba po tesnem sodelovanju z njimi, vključujoč pri tem  vse zdravstvene 

strokovnjake (patronažne sestre, medicinske sestre,pediatre, splošne zdravnike, babice, 

zobozdravnike, farmacevte, različne specialiste medicine) in institucije (ambulante, 

zdravstvene domove, bolnice, urgentne zdravstvene službe itd.).  

 

Zdravstvene službe bi morale prevzemati vodilno vlogo v sodelovanju z institucijami in 

nevladnimi organizacijami, ko gre za vprašanje zdravja otrok in njihovega varovanja 

oziroma zaščite otroka. 

 

V svojih notranjih pravilih bi morale zdravstvene službe tudi jasno opredeliti svoje 

odgovornosti za  sodelovanje z drugimi organizacijami in službami, ko gre za zaščito 

otroka, ter določiti kateri zdravstveni delavci z izkušnjami in znanji itd./zdravniki, sestre, 

ter drugo osebje zaposleno v zdravstvu /so tisti strokovnjaki, ki morajo  skupaj z drugimi 

vpletenimi ali vodilnimi nositi odgovornost za delo na zaščiti otrok. 

 

Od njih se upravičeno pričakuje, da bi v smislu kliničnega varovanja otrok ko je to 

potrebno in primerno, sledili in nadzorovali realizacijo dogovorov o varovanju otroka tudi 

v sodelovanju z drugimi nacionalnimi zdravstvenimi ustanovami. 
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Vsi, ki delajo na področju zdravstva so zavezani k varovanju in zaščiti otrok in njihovo 

sodelovanje je bistvenega pomena za zaščito otrok. Sodelovanje strokovnjakov s področja 

zdravstva nebi smelo temeljiti samo na začetnih poročilih in ocenah temveč bi morali 

sodelovati tudi  v načrtovanju  in tudi v izvajanju podpore otroku in družini v sodelovanju 

z drugimi s ciljem zaščite otroka. 

 

Pomembna vloga pri zgodnjih zaznavah ali opozorilih v zvezi z otrokom pa  seveda 

pripada patronažnim sestram, ki družine po rojstvu otroka obiskujejo na domu. 

Vzpodbujanje staršev, da prevzemajo odgovornost v zvezi s skrbjo za otroke in da poiščejo 

pomoč in podporo  lahko veliko prispeva k prevenciji zlorabe otrok.             

Tudi v predporodnem obdobju je lahko splošni zdravnik ali drug zdravstveni strokovnjak  

zaskrbljen glede bodoče socialne varnosti ali dobrobiti še nerojenega otroka in verjame, da 

obstoja potreba za nekakšen zaščitni načrt za otroka. O tem bi se morali povezati s socialno 

službo in skupno razmisliti ali bi se sestali na predporodnem timu za zaščito otroka. 

 

Lahko se zgodi, da so zlorabljeni otroci pripeljani v bolnice ali na urgentne oddelke zaradi 

posledic poškodb, ki so jim bile povzročene. Tamkajšnje osebje mora biti pozorno na 

možnost, da je otrok lahko bil zlorabljen in na obveznost, da poiščejo pomoč  pri 

specialistih /pediatru/ ali se npr. posvetovati z rentgenologi, da se ugotovi ali obstojajo 

znaki zgodovine zlorabe. 

 

Dogovoriti bi se moral sistem obveščanja med zdravstvenimi strokovnjaki, da informacija 

o obiskih otrok na urgentnih oddelkih čim prej pride do otrokovega zdravnika, pediatra.      

 

Posebno pozornost morajo usmerjati tudi na otroke s težavami v duševnem zdravju.. 

 

Timi za zaščito otrok na lokalnem nivoju, bi morali biti z imenovanim zdravnikom, sestro 

in patronažno sestro zavezani k koordinaciji  vseh vej zdravstvene službe  v zvezi z delom 

za zaščito otrok znotraj zdravstvenih ustanov. To bi moralo vključevati tudi nudenje 

strokovnih nasvetov tako socialnim službam, kot tudi strokovnjakom  s področja zdravstva. 

Ta koordinacijska vloga bi se morala od zdravnikov, sester itd. raztezati  tudi na drugo 

osebje v zdravstvenih službah, ki je vključeno v skrb in zdravljenje otrok; zobozdravniki, 

strokovnjaki, ki so povezani z medicino itd.  

 

Prav tako bi se v okviru te koordinacije lahko določalo potrebe po izobraževanju oziroma 

treningu za prepoznavanje zlorabe otrok in postopkih zaščite otrok. 

 

Velikega pomena je, da vsi strokovnjaki s področja zdravstva vodijo »pikolovske« 

kartoteke in da z dolžnim spoštovanjem zaupnosti delijo informacije, ki jih te kartoteke 

vsebujejo z drugimi, ki morajo vedeti oziroma morajo biti obveščeni o nečem, kar je za 

varovanje otroka pomembno, vključno s straši ali skrbniki. 

 

Zdravstveni strokovnjaki predstavljajo pomemben vir prepoznavanja ogroženosti otrok. 

Zato obstaja potreba po tesnem sodelovanju z njimi, vključujoč pri tem vse zdravstvene 

strokovnjake (babice, patronažne sestre, medicinske sestre, pediatre, splošne zdravnike, 

zobozdravnike, farmacevte, različne specialiste medicine itd.) in institucije (ambulante, 

bolnice, urgentne zdravstvene službe itd.). 

Zdravstveno osebje, posebej pa zdravniške sestre in patronažne sestre, pa morajo v 

povezavi z zaščito otrok imeti jasno definirano institucionalno podporo.      
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Za Vzgojne in šolske institucije je opozorilo na to sodelovanje še toliko bolj pomembno saj 

so v situaciji, da otroke v določeni starosti spremljajo na sistematske zdravniške preglede.  

Otrok se lahko samostojno odloči ali da pristanek za zdravniški pregled ali poseg ko 

napolni 15. let starosti in je zato dovolj star, da razume kaj se z njim dogaja.    

 

 

Za otroke do 15.leta starosti in za osebe pod skrbništvom uveljavljajo pravice iz 

prejšnjega odstavka njihovi starši oz. skrbniki. 

 

 

Pred to starostjo otroka je torej potrebno, da se preden se otroka zdravniško 

pregleda, za to dobi pristanek. Ta pristanek da lahko nekdo s starševskimi 

dolžnostmi. V primeru, da je otrok dodeljen v vzgojo in oskrbo enemu od staršev je dovolj 

pristanek tiste osebe, ki ima pravico da je otrok pri njej. Če pride do konflikta med 

potrebami otroka in potrebami staršev, so potrebe otroka na prvem mestu. 

  

Samo v izjemnih, nujnih situacijah se zdravniški pregled izvede brez pristanka. V 

vsakem primeru pa se pregled otroka brez pristanka opravi z odredbo sodišča. V tem 

primeru se to izvede v povezavi s Centrom za socialno delo in policijo . 

 

Če se išče pristanek na zdravniški pregled in ga nekdo odbije oziroma ga ne da ali če se 

oceni, da je očitno nevarna že sama prošnja za pregled otroka, mora pristojna socialna 

služba poskrbeti, da se v ustreznem sodelovanju s policijo pridobi potrebno odredbo 

sodišča.  

 

 

Deklaracija svetovnega zdravniškega združenja 

   

  

Svetovno zdravniško združenje je sprejelo Deklaracijo o slabem ravnanju in zanemarjanju 

otrok v kateri uvodoma  opredeljuje, da je ena najhujših oblik nasilja v družini 

zanemarjanje otrok in slabo ravnanje z njimi. 

  

Po tej Deklaraciji zdravniškega združenje se šteje za slabo ravnanje z otroki vse oblike 

telesnega, spolnega in čustvenega nasilja. Za zanemarjanje pa se šteje po tej deklaraciji 

nesposobnost staršev ali osebe, ki je po zakonu odgovorna za dobro otroka, da bi 

zadovoljila njegove potrebe in mu nudila ustrezno nego. 

  

Pacienti so upravičeni do tega, da pričakujejo, da informacija, ki jo zdravnik spozna ali 

dobi med opravljanjem svojega dela, ostane zaupna. Vedenje ali domneva o zlorabi otroka 

je ena od izjemnih okoliščin, ki tudi na osnovi Deklaracije svetovnega zdravniškega 

združenja, opravičuje zdravnikovo razkritje odgovorni osebi ali sporočilo, prijavo policiji. 

 

Interesi otroka so tudi po njihovih merilih glavni cilj in merilo vseh odločitev. 

 

Zdravniki imajo zakonsko in etično dolžnost, da vzdržujejo zaupnost in ne smejo razkriti 

informacij brez pristanka razen če  se razkritje te informacije lahko opraviči  v imenu 

javnega interesa /v tem primeru je to najboljši interes otroka/, ali v primeru, da to zahteva 

sodišče oziroma zakon. 

 

Zdravnik ima lahko tudi informacijo v zvezi s tretjo osebo, ki je lahko  neposrednega 

pomena  za varnost nekega otroka /nasilno vedenje, ali informacija o znanih ali domnevnih 
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napadalcih, ki predstavljajo kontinuirano tveganje za otroka. Bistvenega pomena je, da se 

zdravniki zavedajo faktorja tveganja in razkritje takšnih informacij se opraviči z 

varovanjem otroka.   

 

 

Zakon o zdravstveni dejavnosti: 

  

 

51.člen – določa, da so zdravstveni delavci zavezani k varovanju poklicne skrivnosti, česar 

jih lahko odveže oseba sama, njen zakoniti zastopnik ali pa sodišče. 

 

  

Deklaracija:  

 

»V posameznih primerih slabega ravnanja z otrokom, je treba prekršiti določila o 

zdravniški molčečnosti, saj je zdravnikova dolžnost, da zaščiti svojega bolnika, kadar 

bi ta lahko bil izpostavljen maščevanju. O vseh oblikah slabega ravnanja, pa naj si 

gre za telesno, spolno ali psihično, mora zdravnik uradno obvestiti pristojne organe.« 

  

»Če zdravnik sumi, da gre za primer slabega ravnanja z otrokom, mora nemudoma:  

 

(1)   o tem obvestiti pristojne službe, 

(2) hospitalizirati otroka, ki je zaradi posledic slabega ravnanja potreben zdravstvene 

oskrbe že med ugotavljanjem njegovega splošnega stanja, 

(3)  o diagnozi obvesti starše, o poškodbah, ugotovljenih pri otroku, pa socialno 

službo.« 
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Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 10. člena Zakona o preprečevanju nasilja v 

družini (Uradni list RS, št. 16/08) izdaja ministrica za notranje zadeve v soglasju z 

ministrom za delo, družino in socialne zadeve 

P R A V I L N I K  

o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in 

preprečevanju nasilja v družini 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 

Ta pravilnik določa pravila in postopke obveščanja in sodelovanja policije z organi in 

organizacijami pri obravnavi primerov nasilja v družini in pravila za usklajeno delovanje s 

centri za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: CSD) ter ureja usposabljanje policistov in 

kriminalistov za področje nasilja v družini. 

2. člen 

(uporaba pravilnika in drugih predpisov) 

(1) Skladno s tem pravilnikom so dolžni ravnati policisti in kriminalisti, katerih delo je 

preprečevanje in preiskovanje prekrškov in kaznivih dejanj s področja nasilja v družini, pa 

tudi tisti, ki občasno obravnavajo tovrstne delikte.  

(2) Pri obravnavanju nasilja v družini policisti ravnajo skladno s predpisi, ki urejajo 

kazenski postopek, prekrške in kazniva dejanja ter policijska pooblastila. Upoštevati 

morajo tudi interne akte, ki predpisujejo posamezne postopke. 

3. člen 

(pojem otroka) 

Pojem otroka v tem pravilniku se uporablja za osebo do 18. leta starosti. 

II. OBVEŠČANJE CSD IN USKLAJEVANJE DEJAVNOSTI 

4. člen 

(obveščanje CSD) 

Policija v štiriindvajsetih urah po prejemu obvestila ali zaznave nasilja v družini obvesti 

CSD v naslednjih primerih:  

– ko izve za okoliščine, na podlagi katerih lahko sklepa, da je otrok neposredna žrtev 

nasilja ali če je pri izvajanju nasilja prisoten ali če živi v okolju, kjer se nasilje izvaja;  

– ko izve za okoliščine, na podlagi katerih lahko sklepa, da je žrtev nasilja slabotna ali 

invalidna oseba ali oseba pod skrbništvom;  

– ko obstajajo razlogi za sum, da je bilo z nasiljem nad polnoletno osebo storjeno 

kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;  
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– če polnoletna žrtev obveščanju ne nasprotuje, pa tudi v primerih prekrškov ali kaznivih 

dejanj, ki se preganjajo na predlog oškodovanca ali na zasebno tožbo. 

5. člen 

(način obveščanja) 

(1) Obvestilo o nasilju v družini policija posreduje CSD v pisni ali elektronski obliki 

oziroma po telefonu ali osebno. Obvestilo po telefonu ali osebno je treba najkasneje v treh 

dneh posredovati tudi pisno.  

(2) Pisno obvestilo vsebuje:  

– podatke o času sprejema prijave oziroma obvestila,  

– podatke o prijavitelju,  

– podatke o domnevni žrtvi,  

– podatke o domnevnem povzročitelju nasilja,  

– kratek opis nasilnega dejanja,  

– morebitne dodatne informacije oziroma strokovna opažanja, iz katerih je mogoče 

sklepati, da se izvaja nasilje v družini,  

– ime in priimek kontaktne osebe.  

(3) Obrazec obvestila je priloga tega pravilnika in je njegov sestavni del. 

6. člen 

(predlog sklica multidisciplinarnega tima za obravnavanje nasilja v družini) 

(1) Policija lahko v obvestilu iz prejšnjega člena predlaga CSD sklic 

multidisciplinarnega tima za obravnavanje nasilja v družini (v nadaljnjem besedilu: tim), 

če oceni:  

– da je potrebno neposredno sodelovanje ter uskladitev dejavnosti organov in organizacij 

za zagotovitev varnosti žrtve ali za izmenjavo informacij in razjasnitev okoliščin, potrebnih 

za zaščito žrtve, in  

– da obstaja verjetnost ponovitve nasilnih ravnanj z možnostjo nastanka hujših posledic 

ali da se nasilje dogaja že dlje časa ali ko je bila storilcu izrečena prepoved približevanja 

po predpisu, ki ureja pooblastila policije.  

(2) Če je policija predlagala sklic tima in varnost žrtve ni neposredno ogrožena, policija 

nadaljuje s svojimi aktivnostmi po posvetu s CSD oziroma s člani tima. 
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7. člen 

(usklajeno delovanje policije in CSD) 

(1) Če CSD v roku treh dni od podaje predloga policije za sklic tima ne skliče seje tima 

oziroma policiji ne posreduje povratnih informacij o njenem predlogu, policija nadaljuje z 

dejavnostmi v okviru svojih pristojnosti brez predhodnega usklajevanja s CSD.  

(2) Če CSD posreduje prijavo policiji, se delavca obeh institucij, odgovorna za primer, v 

najkrajšem možnem času, najpozneje pa v treh dneh, posvetujeta in uskladita nadaljnje 

dejavnosti 

8. člen 

(sodelovanje v primerih neposredne ogroženosti) 

(1) V primerih, ko je očitno, da je življenje oziroma zdravje žrtve v nevarnosti in policija 

oceni, da je nujna takojšnja policijska intervencija, ukrepa takoj v skladu s predpisi, ki 

urejajo kazenski postopek in delovanje ter pooblastila policije, brez predhodnega 

posvetovanja s CSD.  

(2) Ob intervenciji policija takoj obvesti CSD po telefonu ali osebno, v 24 urah pa pošlje 

pisno obvestilo iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika. V pisnem obvestilu navede 

tudi izvedene dejavnosti, v nadaljnjem postopku pa sodeluje s CSD na način, določen s tem 

pravilnikom. 

III. SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU ZA OBRAVNAVANJE 

NASILJA V DRUŽINI 

9. člen 

(določitev predstavnika policije za sodelovanje v timu) 

(1) Policija je na poziv CSD dolžna imenovati predstavnika v timu, ki ga CSD ustanovi 

na podlagi pravilnika, ki ureja sodelovanje organov in organizacij ter delovanje CSD, 

multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini.  

(2) Predstavnik policije se mora udeleževati sej tima in sodelovati z drugimi člani na 

dogovorjene načine (komuniciranje preko telefona, elektronske pošte ...). 

10. člen 

(naloge predstavnika policije v timu) 

(1) Predstavnik policije, ki se udeleži seje tima, mora biti podrobno seznanjen s 

primerom, imeti mora znanje o možnih ukrepih za preprečevanje tveganja za nadaljnje 

nasilje, poznati način timskega dela in sprejemanja odločitev.  

(2) Predstavnik policije se vključuje v delo tima predvsem tako, da:  

– izmenjuje informacije, ki so potrebne za razjasnitev okoliščin pri zagotovitvi varstva in 

pomoči žrtvi,  

– pridobiva informacije, pomembne za strokovno ukrepanje policije,  

– posreduje informacije, pomembne za ukrepanje drugih organov in organizacij, 

predvsem o tem, kdo je osumljen storitve kaznivega dejanja, kdo je o kaznivem dejanju 
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vedel pred prijavo, kako se na razkritje nasilja odzivajo družinski člani, kdo je, poleg 

glavnega osumljenca, še osumljen storitve kaznivega dejanja in druga dejstva, znana 

predstavniku policije,  

– v skladu s pristojnostmi in pravili stroke usklajuje dejavnosti policije z dejavnostmi 

drugih organov in organizacij,  

– zagotavlja pomoč CSD pri izvajanju nujnih ukrepov v skladu z zakonodajo,  

– sodeluje pri oblikovanju in izvajanju načrta pomoči. 

11. člen 

(sodelovanje policije, kadar ni pogojev za uvedbo kazenskega postopka) 

Če zbrani dokazi po oceni policije oziroma državnega tožilca ne potrdijo takšne stopnje 

suma storitve kaznivega dejanja, ki je potrebna za uvedbo kazenskega postopka, 

predstavnik policije še naprej sodeluje v timu, če CSD izrecno želi sodelovanje policije 

zaradi razjasnitve določenih dejstev, ki jih je policija predhodno zbrala, ali zaradi odločitve 

o nadaljnjih ukrepih v civilnih postopkih, ki jih bo za zaščito otroka žrtve izvedel ali 

predlagal CSD. Na zaprosilo CSD policija posreduje podatke, potrebne za izvedbo 

postopkov za zaščito žrtve, v obliki poročila. 

IV. USPOSABLJANJE 

12. člen 

(usposabljanje s področja nasilja v družini) 

(1) Policisti in kriminalisti, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in preiskovanjem kaznivih 

dejanj s področja nasilja v družini, se morajo redno usposabljati najmanj tri dni na leto.  

(2) Policisti in kriminalisti, ki občasno obravnavajo primere nasilja v družini, se morajo 

usposabljati najmanj en dan na leto.  

(3) Vodje policijskih enot so dolžni omogočiti policistom in kriminalistom usposabljanje 

v obsegu, kot je določeno v prvem in drugem odstavku tega člena.  

(4) Vsebina usposabljanja je določena s programom, ki ga določi generalni direktor 

policije.  

(5) Usposabljanja organizira generalna policijska uprava v sodelovanju z drugimi 

enotami policije. Pri izvedbi sodelujejo policisti in kriminalisti, ki so uspešno zaključili 

predpisani program usposabljanja za preprečevanje nasilja v družini za multiplikatorje. 

V. KONČNA DOLOČBA 

13. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 900-170/2009 

Ljubljana, dne 19. marca 2010 

EVA 2009-1711-0045,    Katarina Kresal l.r. Ministrica za notranje zadeve  

Soglašam!  

   

dr. Ivan Svetlik l.r. ,Minister  za delo, družino in socialne zadeve 
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POLICIJA 

 

 

Cilji policije so zagotovo kar najbolj zmanjšati ogroženost skupnosti in s tem tudi otrok. 

Policija te svoje cilje izpolnjuje tudi s preprečevanjem, odkrivanjem in raziskovanjem 

sumov kaznivih dejanj na škodo otrok in družine. V teh primerih poda na osnovi zbranih 

obvestil v zvezi s sumom kaznivega dejanja pristojnemu tožilstvu kazensko ovadbo ali 

poročilo.  

 

Pri svojem delu se mora, tako kot drugi organi in organizacije ravnati tako, da so 

otrokove koristi in  zaščita otroka glavnega pomena. Vsaki instituciji, službi ustrezna  

zakonodaja jasno nalaga njene dolžnosti, odgovornosti in pravice, vendar  ne izključuje  

sodelovanja  med službami in nevladnimi organizacijami na osnovi resnično partnerskih 

odnosov, s čimer se izkaže spoštovanje vseh in med vsemi sodelujočiimi in videnje 

pomembnosti partnerstva za  uveljavljanje največje koristi za otroka.    

 

Policija bi torej morala aktivno podpirati timsko delo  in sodelovati  pri skupnem delu z 

drugimi pristojnimi službami  v korist otroka. 

 

Ustrezno kazensko pravno obravnavanje zločinov na škodo otrok je v korist otrokom in 

predstavlja način s katerim se zmanjšuje dodatno oškodovanje otroka.   

 

Policisti in kriminalisti, ki delujejo na teh področjih dela, morajo kazati visoko stopnjo 

predanosti zaščiti otrok. Neustrezni kadri lahko škodijo vodenju primerov in ogrozijo 

sodelovanje z drugimi. Njihova usposobljenost mora biti zagotovljena. 

 

Večji del preiskav sumov  kaznivih dejanj, ki se nanašajo na sume različnih oblik zlorabe 

otrok, izvaja kriminalistična policija, torej kriminalisti.  

 

V državi imamo 11 Policijskih  uprav in v vsaki upravi je sedež Sektorja  

kriminalistične policije. V okviru sektorja kriminalistične policije so Skupine za 

mladoletniško prestopništvo  ali posamezni kriminalisti, ki so odgovorni tudi za 

preiskovanje sumov različnih  zlorab otrok. 

 

Sum kaznivega dejanja lahko prijavi vsakdo. Prijavitelj v imenu otroka (starš, 

skrbnik ali zakoniti zastopnik otroka) lahko poda na  policiji ali na tožilstvu ovadbo 

na zapisnik in ima s tem  pravico do kopije zapisnika  

 

Zapisnik  je pomemben dokument tudi v povezavi z nadaljnjimi postopki. Zato vedno 

zahtevajte kopijo zapisnika. 

 

Obstoji možnost, da v kolikor ne zahtevate podajo ovadbe na zapisnik, pooblaščena 

uradna oseba o vaši prijavi naredi uradni zaznamek. V tem primeru nimate pravice 

do tega dokumenta, zato vedno zahtevajte podajo ovadbe na zapisnik.   

 

Pri raziskovanju sumov kaznivih dejanj policija opravlja tudi pogovore z žrtvami, otroci. 

Upravičeno bi se lahko pričakovalo, da takšne pogovore ,če je le mogoče, vodita skupno 

policist in socialni delavec ali drug strokovnjak, ki ima znanja o tej problematiki in o 

razvoju otrok.  
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Seveda odločitev za način pogovora lahko pogojuje tudi starost otroka. Manjši kot je otrok, 

toliko bolj je potrebno, da se razmisli o tem,da kriminalist ob sebi potrebuje dodatno  

pomoč strokovnjaka  in obratno.  

 

Do okvirno 7 leta starosti otroka bi bilo priporočljivo, zaradi nujnosti poznavanja razvojnih 

zakonitosti otroka in s tem tudi njegovih sposobnosti, da intervju z otrokom opravi 

kriminalist, ki je strokovnjak za preiskovalni intervju, v sodelovanju z ustreznim drugim 

strokovnjakom (npr. psiholog,je klinični psiholog itd.). 

 

Takšno sodelovanje bo v največjo korist otroka.  

 

O tem ali bo kriminalist oz. pooblaščena uradna oseba opravila intervju z otrokom, se 

odloča zakoniti zastopnik otroka.  

 

Tekom preiskave, pa so vsi, ki so že dali izjave policiji ponovno zaslišani s strani 

preiskovalnega sodnika. 

 

Intervjuji z otroci morajo biti vodeni z občutkom in tako, da se izogibamo ponavljanjem 

intervjujev kolikor je le mogoče. 

 

V primerljivih državah evropskih državah je potrebno zaslišanja žrtev opravljati po 

sprejetih smernicah in v povezavi z memorandumi o ustreznih postopkih.   

 

Tudi uporaba anatomskih lutk pri pogovoru z otrokom mora biti zelo pretehtana in 

odgovorna .Pogosto se otroci do anatomskih lutk obnašajo, kot do aktualnih oseb v 

dogodku, za predšolske otroke pa so lutke lahko zelo abstraktne in otrok težko razume, kaj 

se od njega pravzaprav pričakuje.Pri tem morda prevečkrat pozabimo, da predšolski otroci 

mnogokrat raje kar na svojem telesu pokažejo in opišejo, kje so se jih dotikali.     

            

Pravno podlago za delovanje policije predstavljata Zakon o kazenskem postopku in Zakon 

o policiji, katera urejata policijska pooblastila v policijskem oziroma predkazenskem 

postopku.  

 

 

Pravilnik o policijskih pooblastilih 

 

7.člen 

 

V postopkih z otroki ali mladoletniki morajo policisti ravnati še zlasti obzirno. Upoštevati 

morajo njihovo osebnost, občutljivost in morebitne druge lastnosti, ki jih je mogoče 

opaziti. Pojma otrok in mladoletnik po tem pravilniku se uporabljata v kazenskopravnem 

pomenu .(Otrok je oseba, ki še ni dopolnila 14 let, mladoletnik je oseba, ki še ni dopolnila 

18 let). 

            

28.člen 

 

Če policist vabi mladoletnika, mora o tem obvestiti tudi njegove starše oziroma zakonitega 

zastopnika. 

Otroka ali osebo, za katero policist ugotovi, da ji je popolnoma odvzeta poslovna 

sposobnost, sme policist vabiti le preko staršev oziroma zakonitega zastopnika. 
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Če policist ugotovi, da bi bilo vabljenje iz prvega in drugega odstavka v nasprotju s 

pravico ali interesom vabljene osebe, opravi vabljenje z vednostjo pristojnega organa 

socialnega varstva. 

 

Posebne pravice otrok in mladoletnikov poudarjajo tudi Standardna minimalna pravila 

OZN o kazenskem pravosodju za mladoletnike- »Pekinška pravila«. 

 

 

1. V vseh fazah postopka ima mladoletnik pravico do pravnega zastopnika 

(zagovornika) oziroma brezplačne pravne pomoči, če obstoja določba o tovrstni 

pomoči. 

2. Starši ali skrbniki so upravičeni sodelovati v postopku in pristojni organ lahko 

zahteva njihovo prisotnost v korist mladoletnika. To pravico jim sme pristojni 

organ odreči, če je njihova izključitev potrebna zaradi koristi mladoletnika. 

 

 

SOGLASJE STARŠEV PRI POGOVORU S POLICIJO 

 

 

Omejitve pravic otrok smejo trajati najkrajši možni čas ( npr. zadržanje otroka 

zaradi suma storitve nekega dejanja ali zadržanje otroka , ki noče domov in navaja 

kot razlog svojo ogroženost, ali pogovor, zbiranje obvestil od otroka oz. pogovor z 

otrokom s ciljem ugotavljanja ogroženosti s kaznivim dejanjem brez vednosti staršev, 

ali raziskava suma nekega dejanja npr. na šoli itd.) O vsakem začetem postopku v 

zvezi z otrokom morajo biti takoj obveščeni njihovi starši oziroma zakoniti 

zastopniki. 

 

Policijsko vabljenje otrok ali mladoletnikov oziroma zbiranje obvestil od njih 

(pogovor) mora biti opravljeno s predhodnim obveščanjem staršev oziroma zakonitih 

zastopnikov.  

 

Izjemoma je dovoljeno odstopiti od tega pravila, kadar to zahtevajo pravice in 

interesi otroka, toda tudi v teh primerih je nujno pridobiti soglasje in sodelovanje 

pristojnega Centra za socialno delo.  

 

Navedeno ustreza zahtevam ustave in mednarodnega prava, če v policijskem postopku 

nastopi kolizija (nasprotje) interesov, pravic otroka na eni strani in staršev oziroma 

zakonitih zastopnikov na drugi. 

 

Torej nobenega dvoma ni, da mora biti enako ravnanje policije v odnosu do otroka ali 

mladoletnika tudi  ko policisti izvajajo pooblastila v zvezi z zbiranjem obvestil (npr. tudi 

zbiranje obvestil ( pogovor z otrokom) od otrok ali mladoletnikov v šolskih prostorih). 
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NASILJE V DRUŽINI 

 

 

DEFINICIJA NASILJA V DRUŽINI 

 

Nasilje v družini je dejanska ali zagrožena telesna, čustvena ali spolna zloraba, ki se 

dogaja v kontekstu tesnega partnerstva /bivšega partnerstva.  

 

NASILJE V DRUŽINI 

 

Fizično 

Spolno 

Čustveno 

Psihično 

 

NASILJE NAD OSEBO  

 

ki ga izvaja  

član družine, 

partner,  

bivši partner 

 

 

Izvaja ga lahko član družine, partner, bivši partner. Vključuje zlorabo moči in izvajanje 

kontrole ene osebe nad drugo in se uporablja za to, da se prisili osebo v partnerstvu , da 

stori kar želi nasilnež. 

  

V veliki večini primerov so žena, ženska in otroci tisti, ki trpijo nasilje s strani moškega. 

Nasilje se lahko pojavlja tudi v lezbičnem in homoseksualnem odnosu in zelo pogosto v 

heteroseksualnem odnosu, kjer je žrtev moški. 

 

Nasilje se dogaja ne glede na raso, etnično ali narodno pripadnost, ne glede na socialni 

razred, revščino ali bogastvo, spol, starost, nivo izobrazbe, poklic, vero in duševno in 

psihično sposobnost. 

 

Nasilje v družini je vedno del vzorca zlorabe, ki je trajajoča in ni zgolj enkratni ali 

večkratni incident, temveč je proces.  

 

Nasilje vključuje celo vrsto vedenj, zlorab, ki se skladajo z vzorcem zastraševanja, 

poniževanja, nadvlade in kontrole. 

 

ČUSTVENA/PSIHOLOŠKA ZLORABA  

je npr. stalno kritiziranje, izolacija, zastraševanje, grožnje z odvzemom otroka, načrtno 

odtegovanje spanja, denarja, grožnje z ubojem itd. 
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SPOLNA ZLORABA  

v nasilnem odnosu se lahko kaže  kot  posilstvo, pohabljenje, spolna posesivnost, 

prisiljenje v ponižujoče spolne aktivnosti, vsiljena prostitucija itd. 

 

 

 

 

FIZIČNO NASILJE  

kot so npr. udarci, opekline, boksanje, brcanje, davljenje,  vsiljeno uživanje drog, stalne 

poškodbe, itd.,  smrt. 

 

Nasilnež ima potrebo po izvajanju nasilja. Izvaja ga tam, kjer ga lahko, zato ga pogosto v 

okolju ne prepoznavamo kot nasilneža.  

  

Nevladne in vladne  organizacije nudijo pomoč ženskam in njihovim otrokom, ki so 

izkusili ali so preživeli ali preživljajo nasilje ali obstoja tveganje, da bodo doživele 

nasilje.Delujejo znotraj okvirja, ki spodbuja ženske, da prevzamejo nadzor nad svojim 

življenjem in da se svobodno odločajo in presodijo o odločitvah, ki jih bodo same sprejele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

 
 

 

 

 



 55 

 

 

 

 

 

 



 56 

 

 



 57 

 



 58 

 

 

 



 59 

 

UČINEK NA OTROKE  

 

Ne sme se zanemariti tega, da kjer se pojavlja nasilje v družini otrok lahko trpi 

fizično, spolno ali čustveno zlorabo. Zato je v primerih nasilja v družini ali zlorabe 

otroka vedno potrebno raziskati možno prisotnost drugih oblik zlorab. 

 

Odzivi otrok na nasilje v družini se med seboj zelo razlikujejo. Nekateri so bolj prizadeti, 

nekateri manj. Vsaka izkušnja otroka in vsaka njegova reakcija je enkratna. 

 

Tako je tudi razpon posledic za katere je možno, da jih otrok nosi  zaradi nasilja, ki ga je 

trpel v družini, lahko zelo različen, odvisen od otrokovih sposobnosti in izkušenj, posledice 

pa so lahko kratkotrajne ali dolgotrajne: 

 

 Nočne more, močenje postelje, motnje pri spanju, samopoškodbe, izguba teže ali 

povečevanje telesne teže. 

 Občutek ranljivosti, krivde, strahu, da ni varen, jeza, tesnobe, nemirnost, tresenje.  

 Otroci se naučijo, da je nasilje sprejemljiv način za reševanje problemov. 

 Sram, izmikanje, izmišljeno družinsko življenje. 

 Psihosomatične bolezni. 

 Prijaznost,pohlevnost, družabnost, visoki dosežki, zgodnja zrelost, odgovornost.   

 

Lestvica osebnih in drugih faktorjev kot npr. starost, spol, rasa, odnosi z mamo, pogostost 

in oblike nasilja, zunanja podpora, lahko vplivajo na posledice ali učinke na otroka, ki živi 

v takšnih razmerah. Nekateri otroci preživijo to izkušnjo brez, da bi pokazali kakršnekoli 

vidne reakcije. 

  

Kot v vseh zadevah v zvezi z varstvom otrok, je pomembnost razlikovanja  med 

zlorabljajočim in nezlorabljajočim staršem  še posebnega pomena ko gre za nasilje v 

družini.  Družine, pri katerih se dogaja nasilje, ne da bi se identificiralo, kdo komu kaj dela, 

ali se ne upošteva narave družinskega nasilja  kot vzorca zlorabljajočega obnašanja za 

katerim je prizadevanje po moči in kontroli, gre lahko interveniranje v družini v napačno 

smer in služi zgolj temu, da se  poveča nevarnost za zlorabljeno žensko ali otroka.  

 

 

Kazenski zakonik: 

 

Nasilje v družini 

 

191. člen 

 

(1) Kdor v družinski skupnosti z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali 

ponižujoče ravna, ga z grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja iz 

skupnega prebivališča ali mu omejuje svobodo gibanja, ga zalezuje, ga prisiljuje k delu ali 

opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih enakih pravic 

spravlja v skupnosti v podrejen položaj, se kaznuje z zaporom do petih let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka v kakšni drugi trajnejši 

življenjski skupnosti. 

(3) Če je dejanje iz prvega odstavka storjeno proti osebi, s katero je storilec živel v 

družinski ali drugi trajnejši skupnosti, ki je razpadla, je pa dejanje s to skupnostjo 

povezano, se storilec kaznuje z zaporom do treh let. 
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MEDVRSTNIŠKO NASILJE 

 

 Predstavljamo skozi dve definiciji, ki se razlikujeta samo po svoji opisnosti.  

 

1. Medvrstniško nasilje je: 

 

DEFINICIJA 

  

 Zloraba moči s strani ene ali več oseb proti drugim. Je naklepno, načrtno 

povzročanje sile, vznemirjenja, stiske, nevarnosti, ogrožanje zaradi osebne koristi 

ali osebnega ugodja in zadovoljstva. To ni objestnost. 

 Poškodbe fizične ali psihične narave se povzročajo s fizičnim nasiljem 

(najpogosteje z udarci), socialno izolacijo, izključitvijo, jemanjem ali zahtevanjem 

denarja, verbalnim nasiljem, z grdimi besedami ali ogabnimi pripovedovanji, z 

intenzivnim nagajanjem. 

 

 

DEFINICIJA 

 

Gre za fizično in psihično moč ali silo, zagroženo ali dejansko, nasproti drugi osebi ali 

skupini posameznikov  katere možen ali dejanski rezultat je poškodba, smrt, psihološka 

poškodba ali deprivacija.( World Healt Organization) 

 

Medvrstniško nasilje lahko vsebuje eno ali več sledečih vedenj: 

 

1. Fizični napad ali grožnje s fizičnim napadom 

2. Izsiljevanje denarja ali lastnine 

3. Poškodovanje lastnine 

4. Tatvine denarja ali lastnine 

5. Spolno nadlegovanje 

6. Psihično nasilje (širjenje govoric, izolacija, izključitev iz družbe) 

7. Verbalno nasilje (zmerjanje z različnimi imeni) 

 

 

 

DEFINICIJE ZLORABE OTROK 

 

 

Definicije predstavljajo osnovna definiranja zlorabe otrok, ki so lahko vodijo v  odločitve 

ali bomo v posameznem primeru  zaskrbljeni za zdravje, razvoj, vzgojo ali skrb za otroka s 

strani staršev oziroma tistih, katerim je otrok zaupan in s strani drugih oseb.  

 

Pomembno je, da vemo, da se posamezne oblike zlorabe med seboj ne izključujejo in 

da se lahko različne oblike zlorab dogajajo istočasno. Npr. otrok, ki je žrtev nasilja v 

družini je lahko tudi žrtev čustvenega zlorabljanja, zanemarjanja , spolnega napada 

itd.  

 

Definicije zlorab otrok, ki jih opredeljuje Kazenski zakonik skozi  kazniva dejanja so 

seveda znatno ožje. S predstavljenimi  širšimi definicijami se ne samo omogoča lažje 

prepoznavanje zlorab, ki so lahko že tudi kazniva dejanja nad otroki, temveč se krepi 

zavedanje in prepoznavanje širšega konteksta zlorabljanja otrok in s tem možnosti zaščite 

otrok še preden neko ravnanje v zvezi z njimi lahko opredelimo kot kaznivo  dejanje. To 
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mora biti tudi cilj prepoznavanj ogroženosti otrok in potrebe po pomoči in podpori družini 

ali potrebe po ukrepih za zaščito otroka.    

 

 

 

OSNOVNA SPOROČILA 

 

Vsi ljudje so zmožni zlorabe otrok. Zloraba otrok se pojavlja v vseh rasah in v vseh 

družbenih slojih.  

  

Otroci lahko trpijo zanemarjanje, čustveno, fizično, spolno zlorabo ali kombinacijo vseh 

oblik zlorab. 

 

Otroci so lahko zlorabljeni tudi v zvezi z mamili, nezakonitimi dejavnostmi ali kot delovna 

sila. 

  

Hendikepirani otroci so še posebej ranljivi. 

  

Nasilje v družini je pomemben indikator za zlorabo otroka.  

 

Otroci si ne morejo pomagati sami, pomagamo jim lahko le odrasli. 

 

 

ZANEMARJANJE OTROKA 

 

DEFINICIJA 

  

Je stalno ali resno zanemarjanje otroka ali neustrezna zaščita otroka pred 

izpostavljanjem kakršnikoli nevarnosti, vključujoč mrazu ali lakoti ali neustrezna 

skrb za otroka, posledica katere je ogroženost otrokovega zdravja ali razvoja ( 

telesnega, duševnega, socialnega, vedenjskega). 

 

Zanemarjanje ali prikrajšanje je, če otrok ne dobi osnovnih stvari za življenje, ki mu 

zagotavljajo fizično ali čustveno preživetje in razvoj. 

 

Zanemarjanje pomeni, da pri otroku ni prisotna standardna,razumna skrb, ki jo starši 

običajno nudijo otroku.  

 

Zanemarjanje ne smemo povezovati z revščino. Zanemarjanje pomeni, da tisti, ki je 

odgovoren za otroka otroku lahko priskrbi hrano, oblačila, zdravniško oskrbo itd., pa tega 

ne stori. Revščina pa pomeni, da družina tega ne zmore.  

Toda to ne more biti razlog za to, da ne ukrene vse kar je potrebno, da se otroku to priskrbi 

v skladu z ustreznimi zakoni.  

 

Zanemarjanje pogosto vključuje čustveno zanemarjanje, ki se kaže, ko se ne priznavajo, ne 

upoštevajo ali ne zadovoljujejo otrokove potrebe po varnosti, ljubezni, pohvali in 

priznanju. 

  

Zanemarjanje predstavlja tudi ne zadovoljene zdravstvene potrebe otroka /kot npr. 

potrebna zdravniška oskrba, izostanek nujnega cepljenja, testiranje vida, sluha, stanja zob, 

kože, splošna higiena itd./ 

  



 62 

O zanemarjanju ne govorimo veliko, čeprav so otroci pri tej obliki zlorab ne samo 

ekstremno prizadeti, temveč ta oblika zlorabe otrok predstavlja najštevilčnejšo obliko 

zlorabljanja. Zanemarjanje se lahko zgodi tudi staršem, ki so bili dolga leta dobri starši pa 

zaradi določenih stresnih življenjskih situacij začnejo zanemarjati otrokove potrebe. Ti 

starši skupaj z otrokom potrebujejo pomoč.  

  

 Na zanemarjanje lahko tudi posumimo če je otrok pogosto: 

  

 oblečen neprimerno glede na vremenske prilike in letne čase, 

 če ni zadovoljiva njegova telesna higiena, zaznavajo se npr. neprijetni telesni vonji, 

 če je otrok lačen in/ali stalno išče ali je hrano za  drugimi, 

 če je pozno ponoči zunaj brez spremstva odraslih,  

 pogosto oboleva, 

 prepuščen je samemu sebi, npr. že zelo zgodaj hodi v šolo sam, brez spremstva, 

 zgodi se tudi, da pride v šolo  za praznike ali ob dnevih, ko ni pouka, 

 zamuja ali ima mnogo nerazložljivih odsotnosti, 

 je pod telesno težo in pod telesno višino za njegova leta, 

 prihaja ali ostaja v varstvu šole tudi ,ko imajo starši možnost, da so z otrokom, 

 pogosteje izostaja od pouka  

  

Pri zanemarjenem otroku lahko zaznavamo tudi: 

  

 stalno pasivnost ali umaknjenost, 

 nezmožnost ali zmanjšane možnosti vzpostavljanja relacij z drugimi otroci, 

 pogosto utrujenost, zaspanost, (kar kaže lahko na pozno odhajanje k počitku ali 

gledanje TV pozno v noč), 

 otopelost, žalosten videz, zelo slab občutek o samem sebi, občutek, da so »nihče«, 

 premočno se odzivajo na tekmovalnost – čutijo, da se pri tem  potrjuje njihovo 

doživljanje samih sebe » slab sem, ničesar nisem vreden in nikoli ne bom«,  

 prestrašenost, razdražljivost, neposlušnost, 

 nenadzorovanost otroka, oz. je otroka tudi težko nadzorovati,  

 bega od ene aktivnosti do druge, pri vsaki se zadrži kratek čas, 

 pogosto je nezmožen poslušati ali slediti preprostim napotilom, 

 manjšo opremljenost z znanji v socialnih in vsakodnevnih življenjskih veščinah, 

vključujoč slabšo komunikacijo,  slabši besedni zaklad, težave z govorom 

 nezmožen izraziti čustva( ne joče ko bi pričakovali njegov jok in ne pokaže občutke 

trpljenja ko je jasno, da je prizadet), 

 oprijemajoč ( lepljiv) in nezrel, s težavo se odzivajo na pozornost, 

čustvenost,potrjevanje ali pohvalo 

 zapadejo lahko v alkohol in /ali droge, 

 vandalizem ali delikventno obnašanje,  

 

Nekateri rizični indikatorji, ki temeljijo na opazovanju staršev: 

  

 slaba zgodovina starševstva, ali zgodovina psihiatričnih bolezni,ali intelektualna 

prikrajšanost v družini, 

 organiziranost družine je kaotična in dom je zanemarjen, 

 starši so nezreli in postavljajo svoje potrebe na prvo mesto, 

 mati je depresivna ali obremenjena z jezo, 
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 mati tudi razkriva, da otrok ni bil zaželen, da je sama razmišljala o splavu, toda 

odločitev ni bila samo na  njej,  

 pogosta menjava partnerjev s strani staršev, 

 otrokom je naložena, neprimerna, neustrezna odgovornost glede na njihovo starost, 

 starši izražajo mnenje, da ne morejo biti  uspešni v vzgoji otroka in  pri tem pripisujejo 

otroku poniževalne lastnosti kot npr. težaven, nevodljiv, neubogljiv ali celo neumen 

otrok, 

 starši sprejemajo otrokovo ravnodušnost (tu ni kontaktov iz oči v oči, ni spontanega 

veselja v relacijah, stikih)  

 starši v določenih situacijah zgrabijo otroka, ga vlečejo ali potegnejo, ko nekaj želijo, 

zahtevajo, 

 komunikacija odrasli- otrok je najpogosteje ukaz ali vpitje, pritožba; starši ne znajo ali 

pa se sploh ne ozirajo na to, kako govoriti ali se igrati z otrokom, 

 starši ne kažejo zaskrbljenosti za otrokovo dobro, kot bi to razumno pričakovali, 

 starši delajo deljen delovni čas ali ponoči in ni indikacij, da bi bilo v tem času 

zagotovljeno varstvo otrok, 

 družina živi izolirano in v skupnosti nima podporne mreže, 

 starši imajo probleme z alkoholom ali drogami, 

 starši so okupirani  z  drugimi problemi ali so pretirano zaposleni starši ( tudi po 

njihovi volji). 

 

Zanemarjanje otroka opredeljuje kot kaznivo dejanje tudi kazenska zakonodaja, toda to 

zagotovo ni prvi ukrep, ki naj bi med drugimi omogočal  zaščito otroka. Do zanemarjanja 

otrok smo še vedno zelo tolerantni , čeravno so učinki tega na otroka in njegov razvoj zelo 

obsežni in vplivajo na nadaljnje življenje in kvaliteto življenja otroka v odraslosti.   

 

Zanemarjanje otroka in surovo ravnanje 

 

192. člen 

 

(1) Starši, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki hudo krši svoje dolžnosti do otroka, se kaznuje 

z zaporom do treh let. 

(2) Starši, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki sili otroka k pretiranemu delu ali k delu, ki ni 

primerno njeni starosti, ali jo iz koristoljubnosti navaja k beračenju ali drugim dejanjem, ki 

so škodljiva za njen razvoj, ali z njo surovo ravna ali jo trpinči, se kaznuje z zaporom do 

petih let. 

 

Kršitev družinskih obveznosti 

 

193. člen 

 

(1) Kdor hudo zanemarja družinske obveznosti, ki jih ima po zakonu, in tako pusti v 

težkem položaju družinskega člana, ki ne more sam skrbeti zase, se kaznuje z zaporom do 

dveh let. 

(2) Če sodišče izreče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu, da mora redno izpolnjevati 

svoje dolžnosti skrbi, vzgoje in preživljanja. 
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Neplačevanje preživnine 

 

194. člen 

 

(1) Kdor ne daje preživnine za osebo, ki jo po zakonu mora preživljati in za katero je višina 

njegove preživninske obveznosti določena z izvršilnim naslovom, čeprav bi to zmogel, se 

kaznuje z zaporom do enega leta. 

(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka ogroženo ali bi lahko bilo ogroženo 

preživljanje upravičenca ali če se storilec izmika dajati preživnino, se kaznuje z zaporom 

do treh let. 

(3) Če sodišče izreče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu dejanja iz prvega ali drugega 

odstavka tega člena, da mora redno plačevati preživnino, lahko pa tudi, da mora poravnati 

zaostalo preživnino ali druge prisojene obveznosti, nastale s preživljanjem. 

 

 

ČUSTVENA ZLORABA 

 

 

DEFINICIJA 

 

Čustvena zloraba je dejanski ali možen neugoden vpliv na čustveni in vedenjski 

razvoj otroka, ki ga povzroča stalno ali resno čustveno trpinčenje ali zavračanje. Je 

stalen vzorec verbalne zlorabe, ravnanj  in vplivov, ki otroku povzročajo občutke, da 

ni nič vreden, da ni ljubljen, da ni zaželen.  

 

Otrok je lahko čustveno zlorabljen, ne da bi bil istočasno še fizično in spolno zlorabljen ali 

zanemarjen. 

 

Toda vsaka zloraba od zanemarjanja, fizične zlorabe in spolne zlorabe, vedno 

vključuje tudi elemente čustvenega trpinčenja.  

 

Opredelitev čustvene zlorabe naj se uporablja, ko gre predvsem ali samo za tovrstno 

zlorabo. 

 

Čustveno zlorabljeni otroci nam na videz lahko kažejo dobro počutje. 

 

Po navadi se čustvena zloraba kategorizira kot zanemarjanje, ker se kot oblika zlorabljanja 

uporablja aktivno izvajanje zlorabljajočega vedenja /poniževanje, zavračanje itd./  

 

Indikatorji čustvene zlorabe: 

 

 kričanje in vpitje na otroka, zmerjanje, 

 pogosto vzbujanje občutka sramu in krivde pri otroku, 

 podcenjevanje otroka, 

 stalno kritiziranje otroka, 

 poniževanje otroka v javnosti, 

 draženje ali poniževanje, 

 zavračanje, odklanjanje otroka, 

 kaznovanje z odvzemom ljubezni, naklonjenosti ali pozornosti, 

 grožnje otroku, da ga bomo udarili, pretepli, 

 otrok je vedno grešni kozel, 
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 izoliranje otroka od družbe vrstnikov, določanje prijateljev, 

 negativno primerjanje otroka z drugimi, 

 namerno postavljanje otroka v situacije, v katerih je neuspešen, 

 zapustitev ali izogibanje otroku,  

 grožnje z odhodom če ne bo »priden«, 

 laganje otroku, 

 učenje nemoralnih ali nezakonitih vedenj, 

 uporaba otroka kot »orožja« v ločitvenih  postopkih, 

 če otroku ne priskrbimo zdravniške pomoči, 

 uživanje alkohola ali mamil v prisotnosti otroka ali celo z otrokom, 

 odvzem otroka, 

 postavljanje otroka v nevaren položaj,  

 nezadovoljevanje  otrokovih fizičnih ali čustvenih potreb.  

 

Na čustveno zlorabo lahko posumimo, kadar pri otroku opazimo ali so: 

 

 močno prizadeto samospoštovanje, najmanjši možni občutek pomembnosti, vrednosti 

ali sposobnosti, 

 kronično žalostni in sumničavi, 

 iščejo pozornosti, 

 so neupravičeno pohlevni, pasivni in nezahtevni  

 ali obratno zelo zahtevni, agresivni in jezni, 

 jezikovno se počasneje razvijajo, percepcijske in motorične sposobnosti so zakasnjene, 

 ovirani so miselni procesi – nezmožnost logičnega razmišljanja, reševanja problemov, 

razumevanja vzrokov in posledic, 

 pogosto so nespoštljivi in ignorirajo odrasle, 

 agresivni do bratov, sester in sovrstnikov, 

 kažejo psevdo-zrelost ali psevdo-neodvisnost kot obrambo, 

 ne morejo sprejeti uspehov, počutijo se nezaslužne, 

 ne verjamejo v spodbujanje ali sprejemanje, 

 tudi nesocialni in destruktivni, 

 samomorilske izjave in ravnanja. 

 

Na čustveno zanemarjanje ali zlorabo lahko kaže tudi zaostajanje v fizičnem 

razvoju,rasti otroka, kar nima osnove v zdravstvenih razlogih saj  so  npr. otrokove 

potrebe po hrani zadovoljene, oziroma je otrok ustrezno prehranjen. Pri tem je 

potrebno upoštevati, da je teža otroka lahko primerna njegovi višini toda celotna 

telesna konstitucija otroka ni v razmerju z njegovo starostjo.  

 

Pogosto se zazna  hitrejši , ustreznejši razvoj otroka tudi na fizičnem nivoju takrat, 

ko se zloraba ustavi. 

 

Kaznivo dejanje odvzema mladoletne osebe, je zagotovo dejanje, ki vključuje tudi  

čustveno trpinčenje otroka: 

 

Odvzem mladoletne osebe 

 

190. člen 

 

(1) Kdor protipravno odvzame mladoletno osebo roditelju, posvojitelju, skrbniku, zavodu 

ali osebi, ki ji je zaupana, ali jo zadržuje in preprečuje, da bi jo imel tisti, ki ima pravico do 
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nje, ali kdor zlonamerno onemogoča, da bi se uresničila izvršljiva odločba glede 

mladoletne osebe, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 

(2) V primeru, da je dejanje povzročilo poslabšanje duševnega ali telesnega zdravja 

mladoletne osebe ali da je ogrozilo njen razvoj, se kaznuje z zaporom od enega do petih 

let. 

(3) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu, da mora mladoletno osebo 

izročiti upravičencu ali omogočiti uresničitev izvršljive odločbe glede mladoletne osebe. 

(4) Če je storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena prostovoljno izročil mladoletno 

osebo upravičencu ali omogočil uresničitev izvršljive odločbe, se mu kazen lahko odpusti. 

 

 

FIZIČNA ZLORABA 

  

DEFINICIJA 

 

Fizična zloraba otroka je dejanska ali možna fizična poškodba otroka ali 

nesposobnost preprečiti fizično poškodbo ali trpljenje otroka, vključujoč namerno 

zastrupljanje, davljenje in Munchausenov Syndrom. 

 

Munchausenov Syndrom by Proxy (James,  1994 - starši, ki poškodujejo oziroma 

trpinčijo svoje otroke tako, da očitno zdravega otroka podvržejo medicinskim 

preiskavam, tretmanu, zaradi pridobivanja pozornosti za sebe)   

 

 

POKAZATELJI -RAZLAGA ZNAKOV- ZNAMENJ 

 

 

1. Kadar ni razlage za poškodbo 

2. Ko gre za neprimerno razlago ; glede na stopnjo  razvoja otroka ni možno, da je prišlo 

do poškodb zaradi nesreče  (6 mesecev star otrok  se je poškodoval, ko je plezal iz 

stajice) ali če so večje poškodbe opisane kot posledice manjših nezgod 

3. Različne zgodovine  (zgodbe)  dane kot odgovor oziroma različna pojasnila dana 

različnim osebam kot odgovor na enaka vprašanja 

4. Starši / skrbniki  so občutljivi ali defenzivni v primerjavi s starši /skrbniki, ki so v 

podobnem primeru nezgode pod močnim stresom in imajo občutek krivde 

5. Zadrževanje obravnave, »lobiranje« 

6. Pogosta prisotnost na klinikah ali na oddelkih za nezgodne ali nujne pomoči, kot tudi 

ponavljajoče se zahteve za neprimerne preiskave v različnih ambulantah,zdravstvenih 

službah 

7. Izjava otroka, da ga je določena odrasla oseba ranila ali če ena oseba obtožuje drugo 

8. Munchausnov sindrom, ko starši  ustvarijo sindrom bolezni pri otroku s tem, da 

občasno povzročijo tudi fizično poškodbo 

9. Ocenjevanje zgodovine poškodb bi moralo biti bolj prisotno. O tem se odločajo 

zdravniki. Zdravnik mora dodatno poleg zgodovine in trenutne preiskave zabeležiti tudi 

otrokovo višino, težo in splošno stanje (oblačila, čistoča,izraz obraza, vedenje otroka) 

10. Čeprav imajo otroci različne nezgode, so najbolj splošni tipi poškodb običajno različni 

od poškodb, ki jih povzroči zloraba. Nekateri tipi so navedeni v načinih zlorab 

11. Navedene poškodbe bi morale povzročiti skrb, da obstoja možnost fizične zlorabe, ker 

so na klasičnih mestih ali ustrezajo razpoznavnim vzorcem (odtisi človeških rok, zob, 

znaki tepeža itd.) ali se pojavijo pri otrocih, ki niso zelo mobilni (dojenčki, fizično 

manj sposobni otroci) 
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PODPLUTBE IN ZNAMENJA NA KOŽI 

 

 

1. Kakršna koli podplutba na koži dojenčka 

2. Podplutbe na očeh (čemur ne more biti vzrok padec na ravni površini). Posebno 

sumljivo je, če so podplutbe na obeh očeh, posebno če so otekle in prizadete veke in če 

ni podplutb na nosu ali na čelu. 

3. Podplutbe na ušesih (klofute, udarci s pestjo), zmečkanine, včasih krvavitve iz 

ušesnega kanala, ker je poškodovan ušesni bobenček. 

4. Podplutbe zgornje ustnice, raztrganina zgornje ustnice, poškodbe pod jezikom (udarci s 

pestjo ali prisilno hranjenje). 

5. Podplutbe okoli ust in brade (stiskanje obraza otroku, pusti znamenja prstov od 3 do 4 

prste na eni strani in znamenje enega prsta na drugi strani obraza). 

6. Znamenja dlani (klofute, posebno na licih, zadnjici in na straneh stegen). 

7. Podplutbe na lasišču in mesta kjer manjkajo lasje ( puljenje las). 

8. Znaki grabljenja, zgrabitve (podplutbe od prstov na ramenih, nadlakteh ali na trupu ali 

nogah dojenčka). 

9. Sledovi palice (linearna znamenja ali podplutbe, pogosto na zadnjici ali zadnji strani 

stegen). 

10. Sledovi biča ali pasu (podplutbe ali vijuge okoli telesa), včasih bula ali krivulje. 

11. Bizarno oblikovane podplutbe z ostrimi robovi npr. od glavnika, krtače za lase, copat. 

12. Podplutbe na spodnjem delu telesa, za katere ni verjetno, da so se zgodile pri nesreči. 

13. Znaki davljenja in uporabe vrvi, rdeča znamenja okoli zapestij, gležnjev ali vratu,  ( ki 

lahko izvirajo tudi zaradi potegov, npr.majice) 

14. Znamenja ugrizov (dva polkrožna znamenja ali podplutbe, če so več kot 3 cm narazen 

jih je lahko povzročil odrasel človek ali starejši otrok). 

15. Sledovi človeških nohtov (to se vidi po nabrani koži na koncu znamenja in se razlikuje 

od podplutb ob padcu na groba tla) ali pa so prisotne le linearne podplutbe . 

16. Podplutbe na fizično nesposobnih otrocih z majhno mobilnostjo. 

 

Za modrice je težko določiti čas nastanka, toda potrebno je zabeležiti barvo in velikost 

podplutb. Rdeče, modre in purpurne podplutbe se običajno pojavijo zgodaj po poškodbi, 

medtem ko se v rumene ali rjave madeže na telesu spremenijo lahko že po enem dnevu.  

 

 

 

OPEKLINE 

 

1. Oparine (v obliki »rokavice« ali »nogavice« na rokah, nogah ali stopalih, ki jih 

povzroči potapljanje v vročo vodo) 

2. Oparjena zadnjica (otroci si ne morejo sami opariti zadnjice, ne da bi si hkrati oparili 

stopala in noge) 

3. Znamenja poškropitve (gleda se v smeri poškropitve, da se ugotovi če sovpada z 

razlago ali pa morda kaže na to, da so otroka polili z vročo vodo ) 

4. Opekline od cigaret (manjše, krožne opekline, najpogosteje na hrbtni strani dlani ali 

lakta, pogosto v obliki grozda in pogosto različne starosti ) 

5. Opekline, ki jih povzroči stik z vročim predmetom (otrok pritisnjen proti peči, 

štedilniku, likalniku), so dobro vidne opekline kjer se poznajo oblike vročega predmeta 
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POŠKODBE KOSTI IN SKLEPOV 

 

1. Le te povzročijo direktni udarci, izvini (npr. vrtenje otroka okrog tako, da ga držimo za 

eno okončino) ali metanje v trde predmete. 

2. Zlomi pri zelo majhnih otrocih (pod 3 leti, še posebno v 1. letu življenja) bi morali 

vzbuditi skrb, kot tudi otroci, ki imajo ponavljajoče se zlome ali spiralne zlome dolgih 

(cevastih) kosti. 

 

 

ZASTRUPITVE 

 

1. Zastrupitev, ki jo ni povzročila nezgoda bi morala biti sumljiva, prav tako seveda 

zastrupitev otroka zaradi opuščenega nadzora. 

 

DRUGE POŠKODBE 

 

 

1. Določene poškodbe lahko odkrije le zdravnik s pomočjo specialnih preiskav. To so 

poškodbe, ki vključujejo: 

 krvavitve iz očesnih zrkel (poškodbe zaradi tresenja) 

 raztrgan ušesni bobenček (klofuta okrog ušes) 

 poškodbe znotraj spodnjega dela telesa (če so resne bo otrok bolan), ki vključujejo 

udarjena jetra ali vranico, poškodovano črevesje, trebušna slinavka ali ledvice 

 največ zlomov različnih starosti, nepričakovani zlomi reber, krvavitve pod »vrhnjim 

delom« kosti 

 notranje poškodbe glave 

 gre še za nekatere fizične poškodbe, ki se pojavijo pri spolni zlorabi in so opisane v 

poglavju o spolni zlorabi. 

  

NA FIZIČNO ZLORABO LAHKO POSUMIMO TUDI PRI NASLEDNJIH  

VEDENJSKIH VZORCIH OTROK 

 

 odklanja športne aktivnosti, se ne želi preobleči v športno opremo (kratke hlače, kratki 

rokavi), 

 zaostajanje  v motoričnem razvoju, 

 gluhost ali poslabšanje vida, 

 

 zaostalost v govornem razvoju in komunikaciji,  

 otrok nima kontrole nad mehurjem, črevesjem, 

 nezadovoljen, nesrečen videz ali pogled napolnjen s strahom,  

 na preži, kot da pričakuje, da se bo zgodilo nekaj slabega, 

 trzanje (prestrašenost), ko se približa odrasla oseba, 

 trzne, odskoči,ustraši se nepričakovanih, nenadnih gibov,   

 značilnosti  slabega spanja, 

 razdražljivost, jokavost, 

 umaknjenost, slab odnos z vrstniki, 

 na  agresiven  način želi dobiti kar želi, 

 samopoškodovanje, samouničujoče vedenje, 

 uničevalnost do živali in igrač, 

 slaba samopodoba, 
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 slabo izpolnjevanje šolskih obveznosti, slab šolski uspeh, 

 neupravičeno izostajanje od pouka, špricanje, 

 prihaja v šolo zgodaj in odlaga odhod domov kolikor je to mogoče, 

 bežanje od doma, 

 anoreksija, bulimija, 

 eksperimentiranje z zlorabljajočimi substancami, z drogo, alkoholom, snifanje lepil, 

bencina, 

 »kričeče«, hrupne tatvine po trgovinah in druge oblike kraj. 

 

 

TRESTI OTROKE NI DOBRO  

 

Dojenčki imajo zelo mehke možgane in njihove krvne žile so krhke. Zlahka se poškodujejo 

in krvavijo. Ko tresemo otroka, možgani udarjajo ob trdo kostno lobanjo. Krvne žile v 

možganih se raztrgajo in krvavijo, kot posledica pa nastanejo krvavitve, ki povzročajo 

poškodbo možganov. Posledice so lahko grozljive. Lahko povzročijo zapoznel fizični in 

mentalni razvoj otroka in s tem povezane probleme, kot slabo koordinacijo, govorne in 

jezikovne okvare, učne težave in v najhujših primerih tudi paralizo in celo smrt otroka.  

 

Nekateri radi mečejo otroke v zrak in se z njimi igrajo na ta način. To je nevarno.  

Veliko ljudi tudi pravi, da ni nič narobe, če otroka stresejo namesto, da bi ga udarili. To je 

zmota.   

 

 

SUM NA MUNCHAUSNOV SINDROM  

 

 

Munchausnov sindrom je oblika zlorabljanja otroka, za katero je značilno, da neka 

oseba lahko povzroča znake bolezni pri otroku ali pa predstavlja otroka kot bolnega.  

 

Oboje ima za posledico, da je otrok izpostavljen diagnostičnim in včasih tudi 

terapevtskim postopkom, ki so lahko mučni, boleči in škodujejo otrokovemu zdravju. 

 

Včasih te osebe samo poročajo o izmišljenih simptomih in je otrok prizadet in trpi 

zaradi medicinskih preiskav, ki jih zdravniki opravijo z namenom, da bi ugotovili 

bolezenske vzroke otrokovih težav in simptomov. V drugih primerih pa se lahko 

namenoma povzroči obolenje ali telesna poškodovanost otroka, kar ima lahko hude 

zdravstvene posledice, tudi otrokovo smrt. 

 

Sindrom / tudi »sindrom lažnjivega kljukca«/ se imenuje po baronu Munchausu, ki je živel 

v 18.stoletju in je bil znan po pripovedovanju neverjetnih zgodb o svojih dogodivščinah 

med turškimi vojnami. 

 

SUME NA MUNCHAUSNOV SINDROM VZBUJAJO 

  

 trajni ali ponavljajoči se bolezenski znaki neznanega vzroka, 

 razkorak med anamnezo, kliničnimi izvidi in splošnim zdravstvenim stanjem otroka, 

 domnevna diagnoza je najpogosteje redko obolenje ali pa izkušeni kliniki »še nikoli 

niso videli česa takega«, 

 simptomi se pojavljajo le v prisotnosti matere; ko je otrok v bolnišnici, brez obiskov 

matere pa izginejo, 
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 mati je zelo skrbna in pozorna do otroka in vztraja, da bi bila tudi v bolnišnici  stalno 

ob njem , 

 mati je drugače manj zaskrbljena glede otrokove bolezni kot zdravstveno osebje, 

 simptomi ne reagirajo na ustrezno terapijo, 

 pogosto se je v družini zgodila nenadna smrt otroka, 

 mati je bila v preteklosti ali v času šolanja ali na delovnem mestu povezana s kako 

zdravstveno dejavnostjo ali pa ima /ali je imela sama dolgotrajne bolezenske težave. 

 

 

SPOLNA ZLORABA 

 

 

DEFINICIJA 

 

Spolna zloraba otroka je udeležba nepreskrbljenih /odvisnih/ otrok v spolnih 

aktivnostih z odraslo osebo ali osebo, ki je starejša ali večja od njih, s strani katere je 

otrok zlorabljen kot spolni objekt za zadovoljevanje spolnih potreb ali želja te osebe 

in pri tem nima možnosti, da bi izbiral ali bo privolil v spolno aktivnost ali ne zaradi 

neenakih moči v odnosu med njim in drugo osebo. 

 

 

Spolna zloraba lahko prav tako vključuje primere, ko so otroci  izpostavljeni visoki stopnji 

neke seksualne aktivnosti ali audiovizualnimali ali drugim seksualnim predmetom in 

vsebinam  in to tako, da je najverjetneje, da bo otrokov razvoj znatno oškodovan /tudi npr. 

spolni odnosi v prisotnosti otroka/  

 

Spolni napad na otroka je nasilje. Za storilce je tudi učinkovit način, da zadovoljijo 

svoje potrebe po zlorabi moči, obvladovanju in nadvladovanju. Najučinkoviteje in 

najuspešneje te svoje potrebe lahko udejanjijo nad otrokom na način spolnega 

zlorabljanja.   

 

Pogosto storilci svoje potrebe »nosijo ven« tudi z različnimi oblikami nasilja nad 

drugimi. 

 

 

Manjši del storilcev spolnih zlorab je pedofilov. Zato je neprestano govorjenje samo o 

pedofiliji v povezavi s spolnimi napadi na otroke zavajajoče izkrivljanje slike o 

možnih storilcih teh zločinov.  

 

Pedofilija  je v mednarodni zdravniški klasifikaciji  opredeljena kot » spolno nagnjenje do 

otrok«. V to kategorijo sodijo moški, ki sicer obdržijo nagnjenje za odrasle spolne partnerje 

vendar se s ponavljanjem obračajo na otroke.   

 

Spekter spolnih zlorab: 

 

• Golota: Odrasli hodi gol po hiši pred vsemi člani družine ali nekaterimi izmed njih.  

• Nesramne pripombe: Odrasli daje neprimerne pripombe o spolnosti ali otrokovem 

telesu.  

• Slačenje: Odrasli se slači pred otroki. 

• Razkazovanje genitalij: Odrasli otroku kaže genitalije in vanje usmeri otrokovo 

pozornost.  
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• Opazovanje otroka: Odrasli na skrivaj ali odkrito opazuje otroka, kadar se kopa, slači 

urinira ali iztreblja. 

• Fotografiranje otrok: Odrasli fotografira otroka ali opazuje in fotografira otroka v 

erotični pozi.  

• Uporaba pornografije: Odrasli kaže otroku pornografsko literaturo, video filme ali 

zlorablja otroka za pornografske aktivnosti. 

• Poljubljanje: Odrasli  intimno poljublja otroka. Takšen »francoski način« način 

poljubljanja naj bi bil namenjen samo odraslim. 

• Otipavanje: Odrasli otipava otrokove prsi, trebuh, genitalno področje, notranjo stran 

stegen ali zadnjico. Otrok otipava odraslega na njegovo zahtevo.  

• Masturbacija: Odrasli masturbira medtem, ko ga otrok opazuje; odrasli gleda otroka 

kako masturbira; odrasli in otrok gledata drug drugega medtem ko masturbirata. 

• Felacija: Pri tej vrsti oralno genitalnega stika odrasli moški prisili dečka, da vzame v usta 

njegov penis, nato pa še sam vzame dečkov penis v usta.  

• Kunilingus: Pri tej vrsti oralno genitalnega stika se mora otrok z jezikom in usti dotakniti 

spolovila ali vaginalnega področja odrasle ženske ali pa se odrasli moški ali ženska z usti 

dotika spolovila ali vaginalnega področja deklice.  

• Digitalna penetracija (s prsti) v zadnjik ali danko: Storilec lahko vdene v zadnjik tudi 

razne predmete. 

• Digitalna penetracija (s prsti) v vagino: Storilec s prsti penetrira v vagino. Vanjo lahko 

vstavlja tudi razne predmete. 

 • Sodomija: penetracija s penisom v zadnjik ali danko: Odrasli lahko otroku to stori 

večkrat brez poškodb, ker je zadnjik v otroštvu prožnejši. 

• Penetracija penisa v nožnico: Moški storilec s penisom penetrira v vagino. 

• Spolni odnos na suho: Je slengovski izraz, ki opisuje odnos, pri katerem odrasli drgne 

svoj penis ob otrokovo genitalno področje, ob notranjo stran njegovih stegen ali ob 

otrokovo zadnjico. 

• Bestialnost - prisilni spolni odnos z živaljo: O bestialnosti govorimo, ko odrasli otroka 

prisili, da živali drgne spolovilo ali, da ima spolni odnos z živaljo. 

 

 

 

Čeravno se  tudi zgodi, da otrok sam spregovori O SPOLNEM NAPADU ali na svoj 

način govori o tem kaj trpi, smo lahko najpogosteje odrasli tisti, ki mora vzbuditi 

našo pozornost in zaskrbljenost nerazložljivo: 

 

 

 

         OTROKOVO  SPREMENJENO, DRUGAČNO 
 

                                  VEDENJE 

 

- VEČKRAT PONAVLJAJOČE SE VEDENJE 

 

- VEDENJA SO NA NEK NAČIN POVEZANA 

 

- VEDENJE LAHKO VKLJUČUJE GOVOR 
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VEDENJSKI VZORCI PRI SPOLNI ZLORABI  

 

1. Otroci so nagnjeni k netipičnemu reagiranju ob tipičnih stresih. To pokažejo z 

obnašanjem, čeprav so starejši otroci lahko zelo spretni pri skrivanju trpljenja.  

 

2. Otroci iz različnih kulturnih okolij lahko pokažejo, da trpijo, na različne načine. Včasih 

je potreben nekdo, ki  nam razloži in omogoči razumevanje  kako rasa in kultura  

učinkujeta na otrokovo obnašanje. 

 

 

SPLOŠNO 

 

1. Simptomi, na katere moramo biti pozorni, čeprav so učinki zlorabe od primera do 

primera zelo različni in različni tudi glede na starostno obdobje tudi druge 

zlorabe lahko kažejo nekatere od teh simptomov  

 nenadna sprememba počutja in obnašanja, 

 močenje postelje, 

 težave s sečili, bolečine pri uriniranju, pogosto hodi na stranišče,  

 blatenje v hlačke, težave z iztrebljanjem, 

 razmazovanje blata, 

 slačenje, tudi v prisotnosti drugih, razkazovanje 

 slačenje igračk-punčk, dojenčkov, 

 upiranje previjanju, 

 nenadno, nekontrolirano spuščanje glasov, 

 strah, 

 strah pred slačenjem,težave z oblačili, morajo biti široka, se jim težko prilagajajo,  

 umazano spodnje perilo, kosi oblačil obrnjeni narobe,  

 srbenje, pordelost, vnetje ali kakršnakoli bolečina v genitalnem ali analnem predelu, 

 bolečine v spodnjem delu trebuha, glavoboli, 

 težave pri hoji, sedenju, 

 spremembe pri prehranjevanju; izguba apetita, izbirčnost, ali ekscesivno ukvarjanje s 

hrano,motnje hranjenja 

 motnje pri učenju, težave s koncentracijo, 

 spremembe pri risanju, 

 nazadovanje v vedenju, 

 resne motnje spanja s strahovi, zelo žive sanje, nočne more z odkrito ali zastrto 

seksualno vsebino, 

 odsotnost, zadržanost, zaprtost vase, umaknjenost, molčečnost, umik v fantazijo, 

depresije,  

 jeza, agresija, neubogljivost, pritegovanje pozornosti, »pavliharstvo«, tesnobe ali 

nestalno obnašanje,hitre spremembe v obnašanju, 

 utrujenost,  

 pomanjkanje zaupanja v odrasle družinske člane, nesposobnost zaupanja na sploh, 

 dekleta prevzemajo »vlogo matere« v družini, pri čemer ni važno ali je mati prisotna ali 

ne, 

 odklanjanje šolskih ali družabnih aktivnosti, 

 noče biti sam z določenim članom družine ali protestira, če ga pustimo samega z 

nekom,  

 beganje od doma, nakazovanje, zahteve ali prošnje, da bi zapustili dom,   
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 težave pri istovetenju s spolom, 

 samopoškodbe, poskusi samomora, 

 telesno samotrpinčenje, 

 promiskuiteta, 

 delinkvenca itd. 

 

Pozorni moramo biti tudi na vse druge oblike vedenja, ki jih otrok prej ni izražal in 

so zanj neobičajne. 

 

             

SPOLNO VEDENJE 

 

 

1. Spolno vedenje ali neprimerno znanje o spolnosti pri otrocih lahko izhaja neposredno 

iz spolne zlorabe ali iz drugih oblik spolne aktivnosti katerim je bil otrok podvržen kot 

npr. opazovanje drugih pri spolnih aktivnostih, gledanje pornografskih vsebin itd. 

2. Prepogosto neprikrito masturbiranje, neprimerno in eksplicitno risanje spolnih organov, 

spolne igrice   (masturbacija in nekatera raziskovanja so sicer normalni del odraščanja, 

vendar pa presežna vztrajnost pri teh aktivnostih in način njihovega izvajanja 

povzročajo zaskrbljenost). 

3. Preveč zrelo znanje o spolnem vedenju odraslih. 

4. Posebno zanimanje za spolne organe 

5. Neobičajno koketiranje 

6. Skuša posnemati zlorabo na drugih otrocih 

7. Deček ali deklica, ki se vede na preveč zrel, spolni način. 

8. Iskanje informacij o kontracepciji je redko, je pa možen  krik na pomoč, ki izhaja iz 

strahu pred nosečnostjo ali spolnimi boleznimi.   

9. Neprimerno izkazovanje naklonjenosti med staršem in otrokom, ki se obnašata bolj kot 

ljubimca, kot pa starš in otrok. 

 

 

FIZIČNI POKAZATELJI SPOLNE ZLORABE 

 

 

1. Kot vedenjski znaki, tako tudi mnogo fizičnih sprememb ni diagnosticiranih, čeprav pri 

otrocih s spolnimi boleznimi, prisotnostjo sperme ali nosečnostjo skoraj ni dvoma, da 

gre za spolno zlorabo. 

 

2. Če gre za sum spolne zlorabe in bi bile potrebne zdravstvene preiskave naj se o tem 

odločijo strokovnjaki. Če je zdravniški pregled potreben, naj ga opravi občutljiv 

zdravnik, da se zmanjša nadaljnje trpljenje otroka  in da se vzamejo vzorci za 

forenzične preiskave,ter  da se izključi možnost nosečnosti in spolnih bolezni. 

 

 

POŠKODBE 

 

 

1. Podplutbe, praske, znaki ugrizov ali druge poškodbe na prsih, zadnjici, spodnjem delu 

trupa ali stegnih. 

2. Modrice po vratu, zapestjih, nogah 
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3. Podplutbe, praske, pordele genitalije  in druge poškodbe na področju genitalij ( otrok, 

ki masturbira si ne povzroči poškodb). 

4. Srbenje, izcedki, bolečine in nerazložljivo krvavenje iz genitalij ali okrog njih. 

5. Razširjena vaginalna ali rektalna odprtina 

6. Stanje himna, madeži na odprtini pri himnu ali anusu. 

7. Sperma v vagini, anusu ali na zunanjosti genitalij, v ustih, na koži, obleki. 

8. Prisotnost infekcij, ki se prenašajo s spolnimi odnosi. 

9. Nosečnost, še posebej če  žrtev noče oz. si tega ne upa  izdati. 

 

 

SOCIALNI IN DRUŽINSKI POKAZATELJI ZLORABE 

 

 

1. Preiskava suma zlorabe se mora nadaljevati  tudi preko pokazateljev, na osnovi katerih 

se lahko domneva, da je bil otrok zlorabljen. 

 

2. Nikoli ni dovolj podarjeno, da je lahko seznam indikatorjev le splošno vodilo in da 

ga  uporablja kot pomoč osebje, od katerega se pričakuje posebno izkušenost za 

delo z zlorabljenimi otroci. 

 

NEKATERI DRUŽINSKI INDIKATORJI SPOLNE ZLORABE 

 

Neposredni: 

 

- Nenavaden intimen telesni kontakt med očetom in hčerjo 

- Romantičen odnos med očetom in hčerjo 

- Poudarjen očetov interes za spolno aktivnost hčere 

- Močna rivaliteta med materjo in hčerjo 

 

Verjetni: 

 

- Izoliranost- psihična ali fizična 

- Socialna osamitev družine, 

- Preustrežljiva naravnanost družine do zunanjega sveta, 

- Otrok ima posebno mesto v družini, 

- Pogosto prepoved druženja z vrstniki, 

- Omejevanje otroka v izvenšolskih aktivnostih, 

- Neorganizirano, kaotično družinsko življenje, 

- Nenavadno urejeno spanje, spanje v isti postelji, 

- Neobičajne navade družinskih članov, skupno kopanje otroka in odraslega, 

hoja brez oblačil ali samo v spodnjih oblačilih, 

- Strogo normirano družinsko življenje, toga, stroga pravila, 

- Pretirano religiozno življenje, 

- Otrok je prisiljen obnašati se po pravilih odraslih, 

- Nosi preveliko odgovornost, 

- Slabi seksualni odnosi med partnerjema, 

- Poudarjena rivaliteta med otroci, 

- Mnogo igrivih, spolno obarvanih opazk, 

- Spolna zloraba v zgodovini družine ali družini staršev, 

- Nekomuniciranje med člani družine, 

- Nasilen oče, nasilje v družini, alkoholizem, narkomanije 
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Možni: 

 

- Oče z močno kontrolo, 

- Odsotna mati / pasivna, bolna, nervozna/ 

- Podredljiva,šibka mati / z vedenjem žrtve 

- Podredljiv, šibak oče / z vedenjem žrtve, 

- Pomanjkanje naklonjenosti med materjo in hčero, 

- Situacije zanemarjanja, 

- Nerealistična pričakovanja, 

- Starš z osebnostnimi motnjami ali drugimi mentalnimi boleznimi, 

- Starš ne kontrolira svojega impulzivnega obnašanja 

 

3. Naslednji seznam pa vključuje dodatne splošne faktorje, ki so lahko povezani z 

zlorabo otroka in jih je potrebno upoštevati pri oceni tveganja za otroka: 

 

 starši, ki so mladi ali nezreli, 

 starš, ki je osamljen, izoliran, brez podpore, depresiven, 

 medsebojni starševski odnosi, ki so slabi in večkrat nasilni, 

 starš, ki zlorablja alkohol ali droge, 

 starš, ki je občutljiv na kritike, 

 starš, ki ga odklanjajo, odrivajo ali je bil zlorabljen v svojem otroštvu, 

 starš s težavami pri razumevanju, 

 starš z nerealističnimi pričakovanji pri otroku, 

 starš, ki se premalo zaveda in pozna  razvoj otroka in otrokovih potreb. 

 Starš, ki pričakuje od otroka, da zadosti njegovim čustvenim potrebam. 

 Starš, ki si otroka ni želel, 

 Starš, ki pretirano ščiti otroka, 

 Starš in otrok, ki sta bila zgodaj ločena, 

 Družina z več majhnimi otroki, 

 Družina z odraslo osebo (navadno moški), ki pa ni starš, 

 

 

 Otrok, ki je težaven, bolehen, nesposoben ali provokativen, 

 Otrok, ki je bolan v prvih mesecih življenja, 

 Otrok, ki ima težave s prehrano in spanjem, 

 Otrok, ki je razvil vedenje, s katerim hoče pritegniti pozornost, 

 Otrok, ki se pretirano boji, da bo rekel ali storil kaj  napačnega , 

 Otrok, ki ni sposoben igrati se ali se noče igrati, 

 Otrok, ki kaže excesivno psevdo-zrelo obnašanje ali hoče prevzemati odgovornost 

za starše, 

 Otrok, ki kaže »otopelo opazovanje« 

 Otrok, ki kaže posebno zanimanje za igre z ognjem, vžigalicami 

 

4. Vsaka kombinacija zgornjih indikatorjev  lahko pokaže, da otrok potrebuje zaščito, 

toda uporabiti jo moramo le kot del  celotne ocene tveganja, ki mu je otrok 

izpostavljen. Pomembno pa je, da imamo te  indikatorje stalno v vidu, pri tem pa se je 

treba ozirati na dejstva o otrokovi starosti in o njegovem razvoju. 
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DODATNI  POKAZATELJI, KI SE NANAŠAJO NA  IZKUŠNJE STARŠEV 

  

In so pomembni pri pripravi ocene ogroženosti otroka ( seznam ni izčrpen ): 

   

1. Zgodovina zlorabe v otroštvu, bodisi fizične, spolne ali čustvene 

2. Zgodovina staršev, ki so bili zanemarjeni, ločeni ali so trpeli pomanjkanje. 

3. Pretekla zgodovina o  neurosi ali psihozi 

4. Nasilni odnosi v partnerstvu, družini 

 

 

DODATNI POKAZATELJI, KI SE NANAŠAJO NA  SEDANJE STANJE 

STARŠEV   

 

1. Revščina ali revno gospodinjstvo 

2. Izolacija v odraslem obdobju, ki izhaja  iz vase zaprte družine ali iz velike družine. 

3. Skrajno nepredvidljiv stil in način življenja, brez podpore družbe. 

4. Mentalna bolezen ali težave z razumevanjem lahko vplivajo negativno na percepcijo 

starševstva ,oz.  kar zadeva otroka ali njihove sposobnosti, da bi skrbeli za otroka. 

5. Vzorec pri zlorabi alkohola ali drog, ki vključuje: 

 kaotičen način življenja, 

 življenje z ljudmi, ki zlorabljajo alkohol in droge ali druge substance, 

 obdobja omamljanja, 

 resna nihanja počutja in razpoloženja, 

 tveganje zdravja, 

6. Prostitucija,  ki  vključuje: 

 stike otroka s klienti, 

 nasilje, 

 da se otroka pušča samega z neprimernimi skrbniki 

7. Zgodovina nezanesljivih ali nasilnih staršev. 

8. Zgodovina zlorabe ali zanemarjanja prejšnjih otrok ali zgodovina z utemeljeno skrbjo, 

      da je do tega prišlo, kar pogojuje odločitev za zaščito otroka. 

9. Partner je oborožen  ali ima za seboj podobna nasilna dejanja. 

 

 

POKAZATELJI,  KI SE NANAŠAJO NA  NOSEČNOST   

 

1. Nosečnost, ki izhaja iz posilstva ali drugačne spolne zlorabe 

2. Nosečnost, ki jo je mati hotela prikriti 

3. Poskusi zanikanja ali prikrivanja nosečnosti 

4. Ambivalentno sprejemanje nosečnosti, kar razberemo iz izjav ali pri njej opazimo 

5. Nezaželena nosečnost 

6. Prošnja, zahteva, da da otroka v posvojitev takoj po rojstvu.        
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RAZKRITJE-ODZIVI NA OTROKOVA SPOROČILA 

 

 

Vedno ostanite mirni, ne glede na to, kaj in kako vam otrok sporoča!Vaša reakcija je 

pomembna. Ko se jim zdi, da odraslega vznemirjajo, prenehajo z govorjenjem. 

 

Sprejmite otrokovo izrazoslovje! 

 

Verjemite, kar vam otrok sporoča! Recite mu, da mu verjamete in da je prav, da je 

povedal. Naj se ne sramuje, ker ni kriv! Vedno znova poudarjajte, da to ni njegova krivda. 

Sam si ni mogel pomagati, sedaj mu lahko pomagamo. 

 

Potrdite otrokova čustva. Nič ni narobe, če si jezen, če se počutiš slabo.Vedno mu povejte- 

žal mi je, da se ti je to zgodilo. Nihče nima pravice, da te tako prizadene. Izogibajte se jezi 

( npr. grozno, kaj ti je naredil), skušajte biti empatični in ne sočutni. Povejte, da ni bil 

zlorabljen, ker je neumen, slab ali grd, temveč je kriv storilec! 

 

Nikoli ne zastavljajte vprašanj z besedico ZAKAJ.  Utrjuje občutke krivde. 

Definirajte problem in potrebe otroka. / takojšnje, ne tako nujne- npr. otrok noče in ne 

more ta dan domov/ Nikoli ne domnevajte! 

 

Ugotovite, kaj je bilo storjenega . »Ali si o tem že komu povedal?« 

 

Pogovorite se z otrokom o njegovih opcijah. Z njegovo participacijo ga delamo močnega. 

To ne pomeni, da če otrok reče ne vem, ne ukrepate. Kaj misliš, kako ti lahko pomagam? 

Nebi želela, da se ti to še zgodi. Nihče nima pravice, da tako dela s teboj. Skrbi me za tebe 

in storila bom vse, kar je v moji moči. Upam, da se to ne bo več dogajalo. 

 

Zgodi se, da otrok reče, da ne želi , da povemo komurkoli. Otroka moramo prepričati, da je 

to najbolje ,res moram to narediti, kajti pomembno je, da se ti to ne bo več dogajalo.  

 

Otroku povejte,tako, da bo razumel, kaj boste storili. Pravico ima vedeti, kaj bomo storili 

in vedeti mora, da bo moral govoriti tudi drugim , ki ga bodo razumeli in zaščitili. 

 

 

Kazenski zakonik: 
 

 

Spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let, 173. člen 
 

 

(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega 

spola, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom od treh do osmih let. 

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka s slabotno osebo, ki še ni stara petnajst let, ali 

tako, da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z 

zaporom od petih do petnajstih let. 

(3) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik ali druga oseba, ki z 

zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki še 

ni stara petnajst let in mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo ali oskrbo, se kaznuje z 

zaporom od treh do desetih let. 
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(4) Kdor v okoliščinah iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena kako drugače 

prizadene spolno nedotakljivost osebe, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom do 

petih let. 

 

 

STORILCI 
 

Vsi ljudje so zmožni zlorabe otroka. Osebo, ki je enkrat zlorabila otroka, bi se moralo 

smatrati kot nekoga, ki lahko to spet stori. 

 

Storilce bolj kot socialne, kulturne ali ekonomske značilnosti  opredeljujejo  

 

- skupne psihološke poteze, 

- prekoračitev meja, 

- zanikanje napada, 

- pa tudi zgodovina njihove zlorabe v otroštvu, 

- nezadovoljene spolne potrebe storilca so redko vzrok za zlorabo, 

- večina storilcev ima živahno spolno življenje v zakonu in pogosto tudi izven njega, 

- na otroke se obračajo zato, da potešijo potrebo po moči, obvladovanju, 

- ter potrebo po brezpogojni, neogrožujoči »ljubezni«- pripadaš samo meni. 

 

 

Zelo hitro se sprejmejo ugodna mnenja o osumljencih spolnih napadov na otroke, 

najpogostejši razlogi za to pa so v tem, 

 

- Ker sami nič ne vemo o tem, 

- Ker sprašujemo ali slišimo samo ljudi, ki se pri tem ali  zaradi »povezanosti«/ 

prijatelji, sosedje/ ali sploh, ne zmorejo soočiti s problemom, 

- Ker gre za enega »od nas«, 

- Ker gre za nesprejemanje, nesposobnost soočanja z zlorabami, 

- Ker gre za naš osebni odnos do zlorab in spolnosti na sploh, 

- Ker smo »slišali« ali zaznali premalo »izrazitih« kazalcev / žrtev pa pove zelo malo 

o zlorabi, 

- Ker gre za pomembno ali znano osebnost, 

- Ker se tisti, ki zlorablja še posebej zavzema za žrtev, 

- Ker se je zloraba razkrila po ločitvi. 

 

Dva pogosta »tipa« storilcev v družini  lahko opišemo kot: 

 

1. Agresivne, dominantne, posesivne osebnosti, ki si izberejo šibko, negotovo,   

podredljivo ženo ali partnerko.Tako se  počutijo še močnejše. Zaradi lažje 

zadovoljitve svoje potrebe po zlorabljanju moči in zato, da ostane njihov način 

življenja prikrit in obvladujoč, družino pogosto izolirajo od okolja. Sčasoma  

postane žena, partnerka zaradi njihove agresije in dominiranja, popolnoma pasivna 

in takrat se obrne na otroka. 

 

2. Drugi so pasivno-odvisni tipi storilcev, ki so pogosto poiskali partnerko, s  

katero so želeli dobiti tudi mater. Obnašajo se kot otroci, njihove sposobnosti za 

kontaktiranje in vživljanje v druge so slabe. Čeravno jim je žena kot mati, jih to  

ne zadovoljuje, čutijo se osamljene in imajo potrebo po sprejetosti in toplini.  

Hočejo drugo partnerko, hočejo nekaj drugega. Žena se pogosto umakne  in  

takrat najdejo »razlog«, da se obrnejo na otroka. 
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Čeprav sta to zelo različna tipa imata enake značilnosti; nobeden ne kontrolira svojega 

življenja in ne prevzema odgovornosti za svoja ravnanja. Ne glede na svoje 

predstavljanje navzven, imata nizko samozavest. Ne občutita bližine do ljudi in svet 

se jim dozdeva nevaren. Pri obeh se skozi njihovo življenje in partnerski odnos vleče 

nit nasilja.  

 

 

 

ŽENSKE STORILKE   

 

- To je še vedno tabu tema 

- O ženskah storilkah je zato manj znanega 

- Znano je dejstvo, da so bile pogosto žrtve zlorabe v otroštvu 

- Žrtve o njihovih zlorabah redkeje poročajo in to je pomemben razlog za slabše 

in številčno manjše prepoznavanje. 

- Pri majhnih otrocih zlorabo lahko zelo hitro prekrijejo z »negovalnimi 

opravili« 

- Pripisuje se jim naravna zaščita otroka. 

- Gledajo se kot »manj nevarne«, nimajo penisa, ne penetrirajo, ni posledic z 

nosečnostjo. 

- Ženska ob zlorabi ne dobi »nobenega zadovoljstva« s strani otroka   

- V Združenju smo se soočili z dvema odraslima žrtvama spolne zlorabe v 

otroštvu s strani mater.   

 

PEDOFILI 

 

- So pogosto občudovani s strani staršev ali kolegov v zvezi z njihovo 

uspešnostjo pri otrocih 

- Mnogi so v službah, kjer prihajajo lažje v stik z otroci, 

- Ena od njihovih tarč so tudi samske matere z otrokom,  

- Ker nimajo primarno spolnih pričakovanj in ker se hitro dobro razumejo z 

otrokom, kmalu postanejo sostanovalci, 

- Ker jim zaupa mati, jim zaupa tudi otrok, 

- Vse pogosteje uporabljajo elektronske medije za vzpostavljanje stika z otroci z 

namenom zlorabe, 

- Včlanjujejo se v mreže pedofilov, se podpirajo, vzpostavljajo stike, tudi preko 

elektronskih medijev, se ščitijo med seboj, izmenjujejo informacije o otrocih,si 

izmenjujejo otroško pornografijo ,   

- V svetu so znana njihova lobiranja skozi svoje parlamentarne lobije za 

spreminjanje zakonodaje ( npr. znižanje starostne meje dovoljene spolne 

aktivnosti otrok ) 

 

Mednarodna klasifikacija z medicinskega stališča- 1993 –pedofilija je »težava pri 

spolnem nagnjenju« 

 

Pedofilija je spolno nagnjenje do otrok. Kot deklarirani storilci se pojavljajo v cca.  

6%.  V to kategorijo sodijo moški, ki sicer obdržijo nagnjenje za odrasle spolne 

partnerje, vendar se običajno, s ponavljanjem, obračajo na otroke. Ta težava pri 

ženskah ni dokazana. 
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MLADOLETNI  STORILCI  SPOLNIH ZLORAB 

 

Strokovnjaki bi morali zelo resno obravnavati že spolno zlorabljajoče vedenje otrok 

napram drugim otrokom. 

 

Takšno vedenje otroka nad drugim otrokom lahko vključuje tudi nekakšno »sodelovanje« 

drugega otroka, toda ugotoviti, oceniti  je treba ali gre za uravnoteženo moč med otrokoma, 

za privolitev  ali za izkoriščanje, zlorabo.  

 

Ena od Angleških raziskav govori o največjem številu žrtev otrok s strani otrok v dobi od 

13 do 17 leta starosti. 

 

Že iz 90-ih let obstojijo študije o odraslih in adolescentih, v katerih storilci trdijo, da so 

začeli z zlorabljati otroke z načinom ponavljanja njihove izkušnje zlorabljanja.   

 

Meje med tem, kaj je žaljivo, nesprejemljivo ravnanje in kaj je ravnanje, ki je  del 

normalnega otroštva  ali mladosti so lahko zelo zabrisane.  

 

Za opredelitev, katero vedenje je v posameznem primeru sprejemljivo , usklajeno s 

stopnjo razvoja otroka, ali pa je nesprejemljivo  in »neusklajeno« s stopnjo razvoja  

otroka,  se ravnajmo  po pridobljenih informacijah o resnični privolitvi, soglasju za 

določeno ravnanje  in po ocenjenem  ravnovesju moči.  

 

Spolna aktivnost na določeni stopnji razvoja  obsega ravnanja, ki se jih pričakuje pri 

otrocih in mladih ko so na prehodu iz otroštva v odraslost in poskušajo razvnemati svojo 

fizično, čustveno in vedenjsko zvezo drug z drugim.  

 

 

 

1. NEPRIMERNO SPOLNO VEDENJE. 

 

Neprimerno spolno vedenje pa  je lahko neprimerno na družbeni ravni ali neprimerno glede 

na stopnjo razvoja otroka ali oboje. Ko določamo ali neko vedenje spada v te kategorije  je 

pomembno upoštevati, katere negativne učinke  ima na katerokoli stran, ki je vpletena  in 

kakšno zaskrbljenost  nam to povzroča v zvezi z otrokom  ali mlado osebo.  

 

Morali bi se zavedati, da nekatere »akcije« vzpodbudi iskanje informacij, radovednost itd., 

vendar pa te »akcije« še vedno lahko povzročijo močno razburjenje, zmedo, skrbi, fizične 

poškodbe itd., pri žrtvi teh akcij. To lahko pomeni, da je bilo vedenje negativno, 

neprimerno. 

 

 Vedno pa moramo imeti v mislih tudi to, da takšno neprimerno vedenje otrok lahko izhaja 

iz drugih spolnih situacij, ki so jim bili otroci, ki »akcijo« izvedejo, izpostavljeni. 

 

 

Torej vsako vedenje, ki vključuje prisilo, grožnjo in agresivnost, skupaj s skrivanjem, 

prikrivanjem ali kjer je eden od udeležencev v podrejenem položaju napram drugemu, se 

smatra kot nesprejemljivo. 
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2. OPREDELITEV   

 

Da bi lahko čim bolj ustrezno opredelili naravo prijavljenega ali zaznanega dogodka, pa   

moramo vedno upoštevati naslednje faktorje:  

 

uravnoteženost moči, prisotnost izkoriščanja, enakost oz. enakopravnost oseb, privolitev ali 

prisila. 

 

3. ENAKOST-ENAKOPRAVNOST  

 

Upoštevati moramo različnosti v fizičnem, kognitivnem ali čustvenem razvoju, v moči in 

kontroli in v določenih  nagnjenjih. 

 

4. PRIVOLITEV- ODKLONITEV  

 

To vključuje seveda razumevanje, ki sloni na starosti, zrelosti, stopnji razvoja, 

funkcioniranju, izkušnjah, 

- na poznavanju družbenih standardov v zvezi s tem, kar je predlagano, 

- na domnevi, da se potrditev ali odklonitev spoštuje v enaki meri, 

- na prostovoljnosti odločitve, 

- na mentalni sposobnosti. 

 

5. PRISILA  

 

Mlad spolni napadalec lahko uporablja tehnike kot so; podkupovanje, manipulacija, 

čustvene grožnje, ki namigujejo na kasnejše prednosti ali izgube, kot npr. na izgubo 

ljubezni, prijateljstva itd. Nekateri uporabljajo zastraševanja, fizično silo, brutalnost ali 

grozijo s tem ne glede na odpor žrtve. 

 

 

Pri posebnih primerih, kjer so odločitve težje, si lahko pomagamo z  naslednjimi vprašanji: 

 kakšen je značaj razmerja med storilcem in žrtvijo, 

 kako prefinjena je bila aktivnost,  

 ali je tip spolne dejavnosti primeren letom, 

 kako pogosto in koliko časa je trajala aktivnost, 

 ali je postala bolj pogosta, resna ali odstopa od norme, 

 ali je prisotna odkrita agresivnost, prisila ali podkupovanje, 

 kakšne so izkušnje zlorabljene osebe, 

 ali je katera od vpletenih oseb skušala zavarovati skrivnost, 

 kako  je aktivnost prišla na dan,  

 Ali jo je razkrila žrtev ali storilec ali so jo odkrili, 

 Ali storilec išče določen tip žrtve? 

 

Obstaja cela vrsta vedenj, ki nihajo od normalnega vedenja do zlorabljanja. Pomembno je 

biti pozoren na to, da sta razmerje in interakcija tista, ki definirata spolno zlorabo- bolj kot 

izolirano vedenje, gledano izven konteksta. 
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KOMERCIALNO SPOLNO IZKORIŠČANJE OTROK 

 

Izkoriščanje otrok in njihova vpletenost v prostitucijo, ter tveganje, da do tega izkoriščanja 

lahko pride  ni nov pojav. Potrebno pa se je o tem bolj ozaveščati, kajti še zmeraj izhajamo 

iz domneve, da smo kot država morda sicer država tranzita v zvezi s temi problemi, da pa 

se to ne dogaja pri nas.  

 

Povečanje ozaveščenosti in tesno sodelovanje  med socialnimi službami, policijo in 

nevladnimi organizacijami, zdravstvom  ter drugimi so bistveni predpogoj, če hočemo 

zaščititi otroke pred temi aktivnostmi. 

 

Prav gotovo bi morale te aktivnosti imeti poudarek na otrocih in mladih ljudeh, ki so žrtve 

spolnega izkoriščanja, bolj kot na storilcih teh kriminalnih dejanj. 

 

Pri vsaki obravnavi mladostnika, ki je vpleten v prostitucijo, ne glede na spol ali 

okoliščine, mora prevladati načelo, da sta na prvem mestu blagor in varnost otroka. 

 

Splošna definicija prostitucije: 

To je aktivnost, kjer se spolni odnos izvaja za plačilo ali nagrado v kakršnikoli obliki. 

 

Otroška prostitucija je spolna zloraba otrok s strani odraslih, ki razširjajo zlorabo 

svoje moči nad otroci. 

 

Otroci, mladi ljudje, pa naj si bo to zaradi svojih let ali zaradi svojih potreb, so nesposobni 

resnično privoliti v to aktivnost, so pa v situacijah, ko zaradi določenih okoliščin in v 

določenih okoliščinah ta njihov položaj ali situacijo zlorabijo odrasli (za spolne usluge jim 

ponudijo plačilo v denarju, v pijači, v drogah, s »posteljo in streho nad glavo za eno noč« 

itd.).Ta način zlorabe mladih, je bil in je zagotovo danes še bolj prisoten v našem okolju 

kot v preteklosti. Žal se v okvir tega problema ne poglabljamo  pogosto, čeravno bi 

njegovo odpiranje omogočalo pomoč in zaščito mnogim mladim, ki so v njega ujeti. 

 

Prostitucija predstavlja veliko škodo za mlade. Definira se jo kot poslabšanje zdravja ali 

razvoja,  ki vključuje fizični, intelektualni, čustveni, socialni ali vedenjski razvoj. Oseba, ki 

je mlajša od 18 let in ki je vključena ali vpeta v prostitucijo tvega pomembno škodo. 

 

 

Kazenski zakonik: 
 

Zloraba prostitucije 175. člen  

                                        

1. Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge osebe, ali kdor s silo, grožnjo ali  

preslepitvijo navede, pridobi ali spodbudi drugo osebo k prostituciji se kaznuje z 

zaporom od treh mesecev do petih let. 

2. Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletni osebi, ali proti več 

osebam, ali v okviru hudodelske združbe, se storilec kaznuje z zaporom od enega do 

desetih let. 
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ZLORABA OTROK ZA PORNOGRAFIJO 

 

 

Otroška pornografija in s tem zloraba otrok, predstavlja za storilce zadovoljitev spolnih 

fantazij in iskanje vedno novih in novih spolnih dražljajev. Redko se izkaže, da je razkriti 

storilec bil zgolj »radoveden«.Žal pa se storilci  z otroško pornografijo tudi finančno 

okoriščajo. 

 

Storilci so po nekaterih raziskavah pretežno moški in sicer v 90 %, od tega jih je 41 % 

poročenih  in 21 % razvezanih, ovdovelih.      

 

 

 

V 40 % so bili ti storilci tudi spolni napadalci na otroke, torej dvakratni storilci !    

 

Zavedati se moramo, da so porno slike otrok tudi prizorišče storjenega zločina, ki je 

za vedno spremenil življenje otroka ! 

 

 

Ko pa so slike enkrat na internetu, so tako rekoč nepovratne. Znova in znova krožijo. 

 

 

Kazenski zakonik: 
 

Prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva 

 

176. člen 

 

(1) Kdor osebi, mlajši od petnajst let, proda, prikaže ali z javnim razstavljanjem ali kako 

drugače omogoči, da so ji dostopni spisi, slike, audiovizualni ali drugi predmeti 

pornografske vsebine, ali ji pokaže pornografsko ali drugačno seksualno predstavo, se 

kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let. 

(2) Kdor zlorabi mladoletno osebo za izdelavo slik, audiovizualnih ali drugih predmetov 

pornografske ali drugačne seksualne vsebine, jo uporabi za pornografsko ali drugačno 

seksualno predstavo ali taki predstavi vedoma prisostvuje, se kaznuje z zaporom od šestih 

mesecev do petih let. 

(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor proizvede, razširi, proda, uvozi, 

izvozi ali drugače ponudi pornografsko ali drugačno seksualno gradivo, ki vključuje 

mladoletne osebe ali njihove realistične podobe, ali kdor poseduje tako gradivo, ali 

razkriva identiteto mladoletne osebe v takem gradivu. 

(4) Če je bilo dejanje iz drugega ali tretjega odstavka tega člena storjeno v hudodelski 

združbi za izvrševanje takih kaznivih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do 

osmih let. 

(5) Pornografsko ali drugačno seksualno gradivo iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 

tega člena se vzame ali njegova uporaba ustrezno onemogoči. 
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POSLUŠANJE OTROK 

 

 

Pri delu z otroki je največja težava, tudi v primerih, ko  poskušajo, ali so pripravljeni  

o tem govoriti oz. povedati odraslemu, da njihovo pripoved ustrezno prepoznamo in 

pravilno ovrednotimo, kaj se jim dogaja. To je še poseben problem, ko otrok doživlja, 

ali je doživel spolno zlorabo. Pri delu s temi otroci prihaja do težav tudi takrat, ko so otroci 

pripravljeni oz. o tem poskušajo povedati odrasli osebi. 

 

Otrok bo lahko  svoje prvo sporočilo oziroma razkritje  podal nekomu, ki ga pozna in mu 

zaupa, npr. vzgojiteljici, učiteljici, varuški na domu, enemu od staršev itd. Prav in primerno 

je, da se, ko se to zgodi v normalnem toku dela z otrokom, ta »dialog« nadaljuje in razvija.  

 

Pri tem je treba imeti v mislih, da je to možen vir dokazov. Pomembno je, da se otroka 

posluša in ne sprašuje oziroma postavlja vprašanj, ki bi lahko otroku sugerirala odgovore 

ali izpolnila naša pričakovanja, kaj naj bi otrok povedal. 

 

Pomembno je, da pogovor zabeležimo čimprej in kolikor je možno natančno, ter pri tem 

uporabljamo besede in način, na kateri je otrok to povedal. Pogovor z otrokom naj bo 

datiran in tudi ožje časovno opredeljen, prav tako pa naj bo razviden tudi datum nastanka 

zapisa. 

 

Otrokova sporočila o spolni zlorabi  je treba vzeti zelo resno. Vedno jim je treba tudi 

zagotoviti, da je podelitev njegovih skrbi  ali skrivnosti ob katerih se počuti neprijetno, 

vedno prava pot. 

 

Moramo se jim zahvaliti za njihovo zaupanje in jim ne dati v nobenem primeru občutka, da 

so naredili nekaj narobe ali da so krivi za to, kar se jim je zgodilo. 

 

Otroku moramo tudi povedati in razložiti, zakaj je nujno, da to kar so nam povedali, 

posredujemo tudi naprej. 

 

Če ima otrok ali starš komunikacijske težave je potrebno urediti, da se jim med pogovorom 

pomaga. Hendikepirani otroci imajo enake pravice kot drugi otroci in potrebno se je 

potruditi, da se jim zagotovi primerno pomoč/ pomoč strokovnjaka, nekoga, ki dela z 

otrokom in ga razume itd./, da se lahko natančno izrazijo in da lahko razumejo, kaj se 

dogaja in kakšne odločitve je treba sprejeti. 

 

Rezultati preiskav o smrti otrok so pokazali, da je neustrezno poslušanje otrok o njihovih 

izkušnjah, bilo  lahko usodno tako za otroke kot odrasle. 

 

Pride lahko tudi do situacije, ko otrok poda napačne obtožbe. Prepoznava tega oz. 

ugotovitve razlogov za to nam šele omogočijo zaščito otroka. To je lahko znak motenega 

družinskega okolja in indikator, da otrok in družina potrebujejo pomoč. Toda tudi, če je 

dovolj jasno, da obtožbe niso resnične, se je potrebno o tem vedno posvetovati tudi z 

drugimi, npr. kolegi, drugimi strokovnjaki. 

 

Pomembno je, da delavci podelijo kakršne koli skrbi o določenem otroku s sodelujočimi 

pri zaščiti otroka, s kolegi, predstojniki itd. 
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ZAGOTAVLJANJE POZITIVNEGA UČNEGA OKOLJA ZA OTROKE ŽRTVE 

SPOLNE ZLORABE 

 

 

Vzgojitelji in učitelji imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnega in vzpodbudnega 

okolja, v katerem se lahko žrtve vseh oblik  zlorab in zanemarjanja učijo zaupanja do 

odraslih in drugih in se počutijo varne.  

 

Mlade žrtve potrebujejo: 

 Posebne programe, namenjene razvijanju samopodobe, samozavesti in 

samopotrjevanja. 

 Posebne programe za razvoj spretnosti osebne zaščite. 

 Možnost za terapevtske igre kot so risanje, risanje s prsti, vodenkami, igre z glino, in 

plastelinom, ter igre s suho in mokro mivko. Te igre so pomirjujoče in ni možnosti, da 

bi se ob njih počutili neuspešne. 

 Možnosti za doseganje uspehov in pohval, ter dosežkov. 

 

Učitelji in vzgojitelji imajo v običajnem dnevnem stiku z žrtvami možnost, da pomembno 

prispevajo k njihovi prilagoditvi.  

 

 

Lahko: 

 skrbijo za otrokov normalen položaj v skupini 

 zagotavljajo doslednost, strukturo in predvidljivost v dnevni rutini vse dokler žrtev 

sama ne mobilizira lastnih moči, 

 spoštujejo in ohranjajo otrokovo zasebnost; žrtve se močno bojijo, da bo njihova 

zlorabljenost postala  splošno znana na šoli in med učitelji 

 jasno definirajo, kaj je sprejemljivo vedenje, moteče, asocialno ali seksualno vedenje bi 

moralo biti zavrnjeno s spodbujanjem primernega vedenja 

 spodbujajo občutek pripadnosti z negovanjem novih poznanstev, 

 spoštujejo otrokov osebni prostor, npr. poiščejo alternative dotikom 

 pomagajo verbalizirati negativna občutja 

 oblikujejo zglede zdravih odnosov med mladostnikom in odraslimi. 

   

 

 

SKUPNA POLITIKA, PARTNERSTVO ZA ZAŠČITO OTROKA 

       

 

Z našim delom želimo krepiti in vplivati na krepitev sodelovanja vseh, ki se pri 

svojem delu srečujejo z otroki, tako v vladnih kot nevladnih organizacijah. Toda naš 

cilj ni samo  nujno sodelovanje vseh, temveč uveljavljanje resnično partnerskih 

odnosov med vsemi in spoštovanje načela skupnega dela. 

 

Interdisciplinarno in medinstitucionalno delovanje, ter sodelovanje družine, je bistveni 

proces pri iskanju odgovora ali smo se soočili z ogroženim ali zlorabljenim otrokom in pri 

iskanju najboljših odgovorov v zvezi z nalogo zaščite otroka. 

 

V partnerski odnos sodijo tudi starši. Obstoji zelo majhno število staršev, ki so tako 

nevarni ali deviantni, da bi njihova vključenost v partnerstvo samo še bolj ogrožala otroka. 
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Izključevanje staršev ali  za otroka odgovornih odraslih ali njihovo vključevanje zgolj v 

končnih fazah postopkov zaščite otroka  je prej kazalec strokovne negotovosti kot pa 

pokazatelj strokovnosti dela. 

 

Z odkritim delom se družinam omogoča, da zaupajo strokovnjakom in se vključijo v 

načrtovanje in odločanje na osnovi svojih zmožnosti in tudi svojih potreb.  

   

Partnerstvo mora imeti tudi vzor in podporo vodstvenih politik vseh sodelujočih služb, 

institucij, zasebnih ustanov in nevladnih organizacij. 

 

Noben posamezni strokovnjak, ustanova, institucija, nevladna organizacija ali stroka, ne 

morejo sami ali brez družin ,izolirano zagotoviti ustrezne zaščite otroka. V tem jih omejuje 

ne samo različnost znanj in pomanjkljivost informacij, temveč tudi različne vloge, naloge 

in zakonska pooblastila ter kompetentnost. 

 

Zato je sodelovanje in sposobnost kombiniranja znanj in dela različnih poklicev, strok, 

sistemov in služb ter institucij skozi proces zaščite otroka v največjo korist otroka, njihovih 

družin  in vseh, ki so udeleženi v teh procesih. 

 

Sodelovanje pa ne sme biti zgolj formalen okvir za izmenjavo informacij in mnenj, temveč 

mora res temeljiti na partnerstvu vseh udeleženih / ni več vrednih, manj vrednih, bolj 

pomembnih, manj pomembnih, bolj strokovnih, manj strokovnih, bolj kompetentnih, manj 

kompetentnih, bolj odgovornih manj odgovornih – vsakdo je v tem partnerstvu 

nepogrešljiv in pomemben/ . 

 

Na vseh nivojih od lokalne skupnosti naprej zato obstoji potreba po tesnih delovnih in 

partnerskih  odnosih s ciljem zaščite otrok,   najmanj pa morajo biti vključeni naslednji  

sistemi: 

 

 socialnega varstva, 

 zdravstva, 

 policije, 

 varstva, vzgoje in izobraževanja, 

 pravosodja, 

 nevladnega sektorja 

 in drugimi, ki jim je skupen cilj zaščita otroka. 

 

To sodelovanje pa zahteva tudi priznani okvir za svoje delovanje na nivoju skupnosti. To 

mora postati  priznano skupno telo, Tim za zaščito otroka in ne samo dana njegova 

možnost sklica v okviru proste presoje strokovnega delavca Centra za socialno delo.  Za 

svojo pravo učinkovitost mora biti to skupno telo, neodvisno s popolnoma priznanimi 

odnosi z odgovornimi službami in institucijami.    

 

 

VIDENJE SEDANJEGA SISTEMA TIMSKEGA DELA 

 

 

Sedanji sistem timskega dela trenutno v praksi še vedno predstavlja eno od metod dela 

Centrov za socialno delo. Toda praksa kaže, da nujnost in pri tem  enakopravnost v 

multidisciplinarnem sodelovanju in duh partnerstva pri tem, ni temeljno načelo in 

izhodišče za timsko delo. Centri za socialno delo se še vedno najpogosteje in to možnost 

jim  seveda nudi zakonodaja,sami odločajo, ali bodo sklicali multidisciplinarni tim  koga 
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bodo povabili k sodelovanju. Njihova vloga koordinatorja se pogosto kaže tudi kot moč, ki 

lahko odločilno vpliva na sprejete odločitve o potrebi po zaščiti otroka in o načinu zaščite 

otroka, metoda timskega dela pa kot oblika dela, s katero se lahko krepi že vnaprej sprejete 

odločitve o ogroženosti otroka ali ne in o potrebi po njegovi zaščiti ali ne. 

 

 

Sedanje timsko delo v praksi predstavlja tudi metodo dela, brez opredeljenih pravil. Tako v 

okviru tako uporabljene metode tudi niso opredeljene pravice in dolžnosti vseh vpletenih v 

ta proces, niti pravice otroka, niti pravice in odgovornosti staršev, zakonitih zastopnikov ali 

skrbnikov otroka. To zagotovo ni v največjo korist otroka. 

 

Posebej pa se s sedanjo prakso multidisciplinarnega sodelovanja zanika pomen družbe, 

skupnosti, ki je in mora biti zainteresirana za zaščito otrok.Izkušnje primerljivih držav 

kažejo, da timi ne bi smeli imeti med svojimi člani več kot 49% profesionalcev. Po 

njihovih izkušnjah to zagotavlja podporo zaščiti otroka, večjo podporo žrtvam, manjši 

problem zanikanja, olajšuje sprejetje ocene o ogroženosti otroka, delo vseh je bolj pod 

drobnogledom, izkazuje se tudi odgovornost do skupnosti, povečajo se možnosti za 

izobraževanja in končno tudi za  finančno podporo. 

 

Timsko delo MORA zagotavljati način dela, ki  je v največjo korist otroka. V okviru 

tima in torej »timskega dela«, bi se morali združiti strokovnjaki različnih profilov, ki 

imajo znanja in treninge za delo na področju ogroženih ali zlorabljenih otrok, 

dolgoletne praktične izkušnje na tem področju dela in ki  resnično želijo delati na tem 

področju.  

 

Praksa tudi kaže, da se pogostokrat, ko je premalo informacij ali s temi informacijami 

ravnajo  tisti, ki imajo premalo znanj in izkušenj dogaja, da ogroženost otroka prej 

zanikamo kot, da delamo na tem, da želimo odprta vprašanja razčistiti. To ni majhen 

problem.  

 

In timsko delo je težko in odgovorno delo. Zato je skupno delo nenadomestljivo in 

predstavlja tudi pomembno oporo vsakemu sodelujočemu. 

 

V timu ni meja za informacije, prav tako pa se morajo informacije dajati tudi naprej, če je 

to potrebno za zaščito otrok.Vsekakor je timsko delo trenutno najboljša rešitev katerega cilj 

je izboljšati ugotavljanje in vsaj približno obvladovanje problema ogroženosti otrok in 

njihove zaščite v družbi.  

 

Potrebujemo pa jasne protokole. Pravilniki, ki jih vsebuje gradivo, lahko 

predstavljajo oz.  jih lahko imenujemo, kot neko vrsto  protokolov  za »vzgojo in 

izobraževanje«, za zdravstvo , za » izvajanje zdravstvene dejavnosti«, za  »sodelovanje 

policije z drugimi organi« in za » sodelovanje organov ter delovanje CSD, 

multidisciplinarnih timov in regijskih služb«, ne morejo pa nadomestiti upravičeno 

pričakovanih jasnih, obvezujočih  protokolov, torej jasnih napotil, za delovanje  

institucij Centrov za socialno delo na področju vseh oblik ogroženosti otrok / 

zanemarjanje, fizično nasilje, čustveno nasilje, spolne zlorabe itd. v družini in tudi  

izven družine/  in seveda v povezavi s tem tudi zaščite otrok. Sami socialni delavci 

povedo, da ne morejo obravnavati po Zakonu upravnem postopku enako ogroženega 

otroka ali  ostale probleme, s katerimi se CSD srečuje.  Protokoli morajo biti torej vsem 

in tudi nestrokovnjakom, vsem drugim strokovnjakom  in staršem, razumljivo navodilo iz 

katerega jim je popolnoma jasno, kaj se bo zgodilo, v kolikor bodo njihovega otroka 

označili kot ogroženega / npr. v 10 dneh bo s strani CSD izdelana prva ocena ogroženosti, , 
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v tolikem času…bo sklican tim za zaščito otroka) na osnovi katerih definicij( protokol naj 

vsebuje definicije vsake zlorabe , ki so osnova za prepoznavanje oblike in tudi same 

zlorabe, to kar sedaj izkazuje Zakon o preprečevanju nasilja v družini zagotovo niso  

ustrezne, jasne  definicije , veljajo pa tako samo za ravnanja v družini) bo ta opredelitev 

slonela, kakšne so njihove pravice v postopku tega ugotavljanja in njihove pravice 

sodelovanja( kdaj so lahko prisotni,kdaj ne),  s kakšnimi ukrepi in v kolikšnem času država 

pristopi k zaščiti otroka ( žal teh ukrepov ni in je zaščita pretežno prepuščena 

nezlorabljajočim staršem, če na sodišču to dosežejo, v primeru zlorabe izven družin pa 

morebitnim kratkotrajnim odločitvam o prepovedi približevanja..) kaj, katere ukrepe / npr. 

CSD mora takoj opraviti obisk v družini,/ morajo biti časovno opredeljena ukrepanja kot 

npr. v 24 urah obisk družine/ itd. itd. – smisel in cilj protokolov  je jasnost dolžnosti  in s 

tem tudi   osnova za pritožbe, v kolikor se teh dolžnosti ne izpolnjuje, upošteva.  

 

 

 

CILJI TIMSKEGA DELA 

 

 

Nihče ne more sam dati vseh odgovorov na vsa vprašanja o ogroženosti otroka. 

 

Vsebina »timskega dela« ne sme temeljiti zgolj na definicijah različnih zlorab, ki jih 

izkazuje kazenska zakonodaja. 

   

Temeljiti mora na preventivni podpori oškodovanemu otroku, pomoči in podpori otroku in 

družini. Blaginja otroka, koristi otroka morajo biti na prvem mestu. 

Vedeti je treba, da sumi včasih ne bodo zadostovali za kazenski pregon  ali pa da ne bo 

prišlo do obsodbe osumljenca, toda prepoznava potrebe po zaščiti otroka in zaščita otroka 

in njegove koristi so tudi v teh primerih na prvem mestu. To je tudi odgovor na nekatere 

dvome, da ni mogoče ničesar storiti, če ni prišlo npr. do vložitve obtožnice zoper 

osumljene ali celo obsodbe osumljenca.  

 

Če predstavlja določena oseba, pa tudi starš ali starša tveganje za otroka ,so pooblaščene 

službe dolžne ukrepati. 

 

Zato ugotavljanje potrebe za zaščito otroka ,ne sme temeljiti samo na tem,( kar se še 

prepogosto dogaja), ali je bil otrok žrtev kaznivega dejanja. Socialna služba bo v okviru 

svojih pristojnosti za zaščito otroka seveda ukrepala tudi v vseh teh primerih, toda njena 

naravnanost bi morala biti usmerjena v zaščito otroka že preden do takšnih dejanj pride, 

sploh pa v primerih, za katere lahko vemo ( kar ni tudi nič napačnega, saj moramo strmeti 

za tem, da otroku in družinam pomagamo, da ne pride do najhujšega ), da  bodo tudi sicer 

zelo redko deležni sodnega epiloga in sicer: 

 

 kjer gre za izključno čustveno zlorabo, 

 ko gre za telesno zlorabo lažje oblike , 

 zanemarjanje lažje oblike, 

 nasilje v družini, 

 posredne sume na spolno zlorabo, 

 v primerih ko se že obsojeni storilci spolnih zlorab otrok priselijo v  novo 

družino, gospodinjstvo.    
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Timsko delo ali posvet o zaščiti otroka ni forum za odločitev, da je neka oseba nad 

otrokom storila  kaznivo dejanje. To je forum za odločitev ali smo se soočili z ogroženim 

otrokom, ali ta otrok potrebuje zaščito in varnost ne glede na to, kako bodo in ali bodo 

sploh potekale kazenske preiskave. 

                   

Cilji timskega dela so zato: 

 

 združitev pogledov in informacij o otroku in družini,  

 popolna ocenitev družinske psiho-socialne situacije, 

 ocenitev ali je varnost otroka ustrezna oziroma otrok potrebuje zaščito, 

 izdelava plana zaščite, 

 razdelitev odgovornosti, 

 določitev ključnih delavcev, 

 prilagoditev obravnave. 

 

Timsko delo bi moralo biti jasno pravilo za zaščito otroka vedno, kadar je otrok ogrožen ali 

upravičeno domnevamo, da bi lahko bil. 

Pri tem gre lahko za otroka: 

 

 ki trpi nesprejemljiva ravnanja tistih, ki so zanj odgovorni, drugih odraslih ali 

vrstnikov ali je njihova žrtev ( vsa ravnanja zoper spolno nedotakljivost, nasilje v 

družini,zanemarjanje in surovo ravnanje z otrokom,  čustveno zlorabljanje 

otroka, odvzemi otrok, trgovina z otroci, zlorabe otrok preko interneta, za 

pornografijo, medvrstniško nasilje,  hude telesne poškodbe otroka, lažje telesne 

poškodbe otroka, zloraba otroka v instituciji ali s strani institucij idr. ),  

 ter ravnanja in dogodki v zvezi z otrokom, ki vključujejo nenavadne okoliščine ali 

njegovo nenavadno vedenje  ali  

 za otroka, ki s svojim vedenjem ogroža samega sebe (npr. delinkventno vedenje, 

zloraba alkohola, drog, poskusi samomorov, itd.). 

 

 

ČLANI TIMA  

 

 

Izrecno bi moralo biti  za stalne člane timov upoštevano načelo o izjemni pomembnosti 

njihove strokovne usposobljenosti, izkušenosti, profesionalnosti in predvsem pripravljenost 

ter ustrezni občutljivosti in odgovornosti ter odločenosti za zaščito otrok. Le visoka merila 

lahko zagotavljajo  strokovnost in učinkovitost delovanja tima.   

 

Stalni člani tima (npr. socialni delavec, kriminalist, policist, družinski zdravnik, pediater, 

delavec vzgojno varstvene institucije, šole, nevladne organizacije, predstavnik pravosodja 

itd.) z relevantnimi pooblastili za sprejemanje odločitev morajo biti prepoznani tako kot 

strokovnjaki, kot osebe, ki se resnično zavzemajo za koristi otrok, ter kot spoštovane osebe 

v skupnosti. Le takšni bodo deležni zaupanja, kompetentni in imeli bodo moč sprejemanja 

odločitev in ukrepov v največjo korist otroka. 

 

Na nivoju lokalnih ali regijskih skupnosti je nujno oblikovanje stalnih timov za zaščito 

otrok si čimer bi storili prvi korak  h kakovostnejšemu delu na tem področju.  Stalni timi s 

pridruženimi posameznimi strokovnjaki, ki lahko v konkretnem primeru  podajo potrebna, 

pomembna ali dodatna sporočila  v zvezi z ogroženim ali domnevno ogroženim  otrokom, 

so nujni ker: 
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 bi zagotavljali v timih strokovnjake z zadostnimi znanji in izkušnjami, kar je predpogoj 

za kompetentno oceno ogroženosti otroka, 

 zagotavljal večjo neodvisnost timskega dela       

 s svojimi člani in  delovanjem bi krepil pomembnost dela na zaščiti otrok ter tako 

vplival na okolje, ustanove, družbo in posameznike  

 timsko delo bi tako tudi med  družinami  in v družbi dobilo potrebno težo, veljavo in s 

tem moč.  

 

Pri svojem delu se morajo biti vsi sodelujoči zavezani tudi k spoštovanju zaupnosti. 

 

 

KLJUČNI KONCEPTI V TIMSKEM DELU 

 

 

Ključni koncept v timskem delu pa mora biti poleg jasnih pravil tudi spoštovanje otrokovih 

pravic in sicer najmanj; 

 

 da se otroku prisluhne, da se ga jemlje resno, da je obveščen o tem, kaj se dogaja in da 

se mu pomaga, da se ga razume, da razume, kar se dogaja, da se lahko pogovori o 

svojih željah, 

 da se zavzame resen odnos do odgovornosti staršev, 

 da je sodelovanje otrok in staršev / če niso ogrožajoči za otroka / osnovno pravilo pri 

zaščiti otroka, 

 da se deluje pri zaščiti otroka vedno s ciljem preventive, da ne pride do zloma družin 

tam, kjer je to mogoče, 

 da je zaščita otroka, tam, kjer to trenutno ni v škodo otroka, tudi spodbujanje stikov 

med otroci in starši, 

 da se spoštuje partnerstvo vseh vpletenih v zaščito otroka,  

 da se pri delu na zaščiti otroka upošteva kultura, rasa, jezik in vera otroka in družin.    

 

Ti ključni koncepti morajo biti v  protokolih tudi zapisani. 

 

Udeleženost otrok in odraslih na timih za zaščito otroka  ne bo prinesla uspeha, če ne bodo 

starši v celoti vključeni in sodelujoči od začetka skozi vse stopnje postopka zaščite otroka 

in če od trenutka začetega posega oz. intervencije ali napotitve ne bo prisotna kar največja 

možna odprtost in iskrenosti med družinami in strokovnjaki. 

 

Za učinkovito, dobro prakso pa se moramo vedno zavedati pomena taktnih in neoporečnih 

odnosov med strokovnjakom in uporabnikom, zagotovljeno mora biti ustrezno ravnovesje 

moči med ključnimi strankami. 

 

Bistveno je, da strokovnjaki delujejo razumno, kljub temu, da starši ali skrbniki morda ne 

bodo delovali razumno ali bodo delovali celo proti njim.  

 

Zagotovljen mora biti tudi ustrezen nadzor nad delom strokovnjakov in tima. 

 

V vseh primerih se mora zagotoviti, da si bosta socialna služba in policija med seboj 

zagotovili zgodnjo, takojšnjo, čimprejšnjo podelitev informacij. 
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Službi se na osnovi že zbranih informacij, lahko odločita, ali bosta preiskavo vodili skupaj, 

ali jo bo vodila vsaka služba posebej. Gre torej lahko za samostojno  socialno preiskavo  ali 

samostojno policijsko preiskavo ali za kombinacijo obeh. 

 

Če policija ni aktivno vpletena v preiskavo, je potrebno kljub temu imeti na umu, da bodo 

morebiti potrebne nadaljnje konzultacije z njo, tudi zato, da v neki fazi ali ob novih 

informacijah nebi spregledali morebitnega kaznivega dejanja. 

 

Dobra preiskava spolne zlorabe bo vedno zahtevala aktivno udeležbo in sodelovanje obeh 

služb.  

 

V vsaki raziskavi, preiskavi, mora biti otrokova korist glavno vodilo. 

 

Preiskave o zlorabah otrok na vseh nivojih  bi morale voditi le osebe, ki so se za to tudi 

izobraževale in se usposobile.V okviru vsakega postopka lahko z neznanjem in 

neobčutljivostjo ponovno zlorabimo otroka. 

 

Intervjuji z otroci morajo biti vodeni z občutkom in tako, da se izogibamo ponavljanjem 

intervjujev kolikor je le mogoče. 

 

Zdravniški  pregledi naj bodo opravljeni  ko je to potrebno toda  voditi bi jih morali z 

občutkom in s specializiranimi znanji o zlorabah podprti zdravniki.  

 

  

TAKOJŠNJE UKREPANJE ZA ZAŠČITO OTROKA 

  

 

Če se ugotovi, da je otrok v neposredni nevarnosti zaradi škode, ki bi jo lahko utrpel ali jo 

je utrpel ali jo trpi, ali zaradi katerekoli oblike zlorabe  ali zanemarjanja, morajo takoj 

slediti nujni ukrepi za zaščito otroka: 

  

 zagotovitev takojšnje zaščite ,torej varnost otroka 

 zdravniška pomoč, 

 obvestilo in sodelovanje s CSD (tudi v zvezi z obveščanjem staršev), 

 prijava, obvestilo policiji. 

 

Kjer obstoja tveganje,da se bo zloraba lahko nadaljevala, da gre za nevarnost za življenje 

otroka ali  možnost hude poškodbe otroka ali dvom o zagotovljeni varnosti otroka, je 

potrebno zagotoviti takojšnjo varnost in zaščito otroka. 

 

Odločitev je treba sprejeti urgentno. Otroka je potrebno ali odstraniti in tako zagotoviti 

njegovo varnost ali pa zagotoviti ali podpreti druge možne načine, o katerih je treba biti 

prepričan, da bodo delovali, da bo varnost otroka zagotovljena. To je odgovornost Centrov 

za socialno delo, ki obenem tudi podpira pomembne odločitve v zvezi z varnostjo otroka ki 

jih sprejema tudi Družinsko sodišče 

 

Kot prva pa naj se v sodelovanju s policijo pregleda možnost, da se npr. nasilneža ali 

spolnega napadalca odstrani od doma. 
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OPOMNIK ZA TIMSKO DELO 

 

 

Timskega dela se še vedno učimo. Ker je osnova za zaščito otroka, smo prepričani, da nam 

pri tem lahko pomagajo tudi znanja in izkušnje držav, kjer ima timsko delo že tradicijo in 

od koder smo tudi sami v začetkih našega dela črpali znanja. Zato smo v Praktikum vnesli 

tudi sistem timskega dela, ki  izhaja iz literature oziroma prakse drugih držav in ga v 

mnogih segmentih vidimo kot nepogrešljivega tudi pri našem skupnem delu. Vsekakor pa 

nam bo ta predstavitev lahko vsaj pomemben opomnik pri našem delu v praksi.  

 

Opozarjajo najprej na najmanj 8 nujnih korakov pri kreiranju realnega plana strategije 

zaščite otroka:  

 

1. Opredelite ključne ocene v zvezi s konkretnim primerom timske obravnave, (npr.: je 

bila družina že »obravnavana« v preteklosti, lahko identificirate profesionalca, ki ga je 

doživljala družina v preteklosti kot uspešnega, kako identificirate izid »primera« glede 

na sistemske možnosti, je bilo družini omogočeno, da pove njihovo zgodbo skozi svojo 

perspektivo, imate spoznanja o moči in odpornosti otroka in staršev v interakcijah s 

člani družine in širše družine, ste identificirali starševske in otrokove prednosti, ali 

vidite celoten proces zaščite otroka tako, da bodo lahko tudi starši in otroci povedali, 

kaj pričakujejo na tej poti, ali lahko kot vodilni garant zagotovite otroku, družini, da bo 

zaščitena in da ji ta pot lahko nudi dostop do potrebne pomoči itd.)   

 

2. Timski sestanek je treba začeti in voditi z močjo.Vodenje in koordiniranje tima mora 

prevzeti oseba, ki jo člani tima spoštujejo, ji zaupajo, ima avtoriteto in s tem moč. To 

njegovo moč identificirajo člani tima, predstavljati pa mora tudi  moč za starše in 

otroke, na katere se bo timsko delo nanašalo. Potrebne moči so avtoriteta, strokovnost, 

delovne reference, izkušnje, izobrazba, ugled, osebno življenje, spoštovanost, 

prepoznano zavzemanje za koristi otrok med strokovnjaki in v okolju itd. 

 

3. Cilje za uspešen izid in normalizacijo primera moramo imeti pred seboj oziroma jih 

jasno opredeliti. Imeti morate tudi zagotovilo, da je tim v teh ciljih povezan in jih bodo 

izpolnjevali vsi člani tima. 

 

4. Identificirati je treba potrebe in specifične potrebe v vsakem konkretnem 

primeru. Staršem in otrokom mora biti dana možnost, da definirajo kakšne so njihove 

potrebe, sanje in upi ali kakšni bi bili, če bi bile za to dane možnosti. Dajte staršem in 

otrokom možnost, da rangirajo svoje potrebe in da identificirajo katere potrebe so za 

njih najbolj pomembne s strani služb in drugih organizacij. Jasno opredelite razlike 

med potrebami in uslugami.Na nekatere potrebe, ki jih starši ali otroci morda ne bodo 

izpostavili morate sami opozoriti in jih v soglasju s starši vključili kot potrebe staršev 

in otrok, npr. potreba po varnosti, zdravju  itd., ter spoznanja o tem kaj je »dobro« za 

otroke in družino tudi glede na prevladujoči način življenja v skupnosti iz katere 

izhajajo. 

 

5. Prioritete. Identificirajte najbolj kritične zadeve, ki bodo osnovne za zagotovitev 

uspeha. Prioritete otrok in družine se morajo, če niso na škodo otrok, pri tem 

upoštevati. Nikoli ne zanemarite v smislu največje koristi otroka tudi pomena kulture, 

vere  in pomena ožje in širše družine. 
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6. Izdelajte plan zaščite in strategijo razvoja procesa zaščite. Izdelajte plan 

intervencije, v katerega so vključene individualne potrebe. Pregledati je potrebno, ali 

sta plan zaščite in strategija razvoja procesa združena s potrebami, ki jih je izrazila 

družina. Ocenite, ali premorejo otroci in starši moč, da so lahko kos izdelanim 

strategijam. Predelajte, ali je zastavljena strategija okoli vsakdanjega otrokovega 

življenja podobna kot pri drugih otrocih v skupnosti katerih se niso dotaknili sistemski 

procesi. Proučite, ali je potreben za tega otroka ali družino specifičen varnostni plan. 

Preglejte, ali se strategija ujema s planom morebitne kasnejše podpore kot npr. kasnejši 

tretman, potrebne hospitalizacije  itd. Ugotavljajte, ali starši sprejemajo podporo na 

osnovi plana zaščite tako kot otrok. Zagotovite, da celoten plan in strategija v največji 

možni meri promovirajo uporabnikovo neodvisnost.   

 

Ne izključite, glede na okoliščine primera ali pa novo nastale okoliščine, tudi možnosti 

hitre spremembe plana. Člani tima morajo biti seznanjeni s tem, da plan lahko doživi 

spremembe glede  na odziv otroka, družine ali koga drugega.  

 

Upoštevajte druge ljudi, ki bi na timu lahko kadarkoli identificirali nove probleme.    

 

7. Izpolnjevanje obveznosti in spremljanje. Člani tima morajo po dogovoru oziroma po 

opredeljenih časovnih  terminih spremljati izpolnjevanje zadanega plana. Vsak član 

tima je zavezan k izpolnjevanju plana. To zadeva tako profesionalce kot tudi 

podpornike in sodelujoče iz nevladnih organizacij. Sprotno preverjajte, da se pri 

izpolnjevanju plana niste ognili čemur, kar se vam morda zdi nepomembno ali zaradi 

olajšanja pred odločitvijo, družina pa je to izpostavila. V preverjanju realizacije plana 

sodeluje otrok in družina. Člani tima morajo imeti možnost, da med seboj vedno lahko 

kontaktirajo, če potrebujejo medsebojno komunikacijo.   

 

8. Evalvacija. Člani tima evalvirajo proces. Pri tem morajo imeti možnost  kritične 

presoje procesa vsi člani tima. Posebej morajo člani tima pretehtati tudi  realizacijo, ki 

jo navaja tretja točka. Vsak član tima mora imeti možnost izraziti svojo zaskrbljenost, 

ki jo mogoče ima.  

 

Naloga tima  je torej skupna ocena ogroženosti otroka, s sodelovanjem staršev in otrok (v 

ustrezni starosti) prepoznava potreb otroka in družine za dejansko zaščito otroka, varnost 

otroka, razprava o predlaganem načrtu zaščite otroka in delovanju v okviru tega načrta, 

sprejetje odločitev različnih služb in nevladnih organizacij o njihovih vlogah v načrtu 

zaščite, spremljanje izvajanja načrta zaščite in pomoči otroku in družini ter ocenjevanje 

poteka in izida celotne obravnave. 
 

 

»REGISTER« SPOLNIH NAPADALCEV     

 

Kazenski zakonik: 

 

Dajanje podatkov iz kazenske evidence 

 

84. člen 

 

(1) Podatki o izrečenih sodbah se vodijo v kazenski evidenci. Z zakonom se določita obseg 

podatkov in dajanje podatkov iz kazenske evidence pred izbrisom iz kazenske evidence. 

(2) Na upravičeno z zakonom določeno zahtevo ustanov ali društev, ki so jim otroci ali 

mladoletniki zaupani v učenje, vzgojo, varstvo ali oskrbo, se dajo podatki iz kazenske 
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evidence tudi za izbrisane obsodbe za kazniva dejanja po 173. členu, po drugem odstavku 

174. člena, po drugem odstavku 175. člena, storjenega proti mladoletni osebi, in po 176. 

členu tega zakonika. 

(3) Z zakonom se določi, da se obsodbe za kazniva dejanja iz prejšnjega odstavka vpišejo v 

posebno evidenco in se predpišejo pogoji, omejitve in postopek za dajanje podatkov o 

takih obsodbah; v primerih, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku, se obsodba kljub ohranitvi 

v posebni evidenci šteje za izbrisano (prvi odstavek tega člena). 

 

Sprememba kazenske zakonodaje , ki je  stopila v veljavo 1.nov.2008 je prinesla novost, 

do katere so bili nekateri strokovnjaki kritični , sami pa ocenjujemo, da gre za novost, ki je 

dobrodošla in predstavlja kamenček v mozaiku prevencije na področju spolnih napadov na 

otroke.  

 

Čeravno se v javnosti govori o »registru« spolnih napadalcev je dejstvo, da 2. odstavek 

84.člena zagotavlja zgolj to, da se obsodbe o spolnih napadalcih za navedene člene ne 

izbrišejo in se na ta način daje možnost preverjanja obsojenih oseb v kolikor bi le-te 

nadaljevale ali iskale delo na področjih povezanih z učenjem, vzgojo, varstvom ali oskrbo 

otrok in mladoletnikov. 

 

»Registri«, poznani v mnogih drugih državah pa pogosto predstavljajo sezname oseb, ne 

zgolj obsojenih, temveč npr. tudi utemeljeno osumljenih in morda nikoli obsojenih za 

tovrstna kazniva dejanja. Torej je njihov »poseg« za zaščito otrok dosti bolj drastičen. 

 

Podatki, do katerih bi moral biti dostop zelo selektiven in način pristopa do njih zelo jasen 

in transparenten bodo  doprinesli k  zmanjševanju  tveganja za otroke. 

 

Izrekanje varnostnih ukrepov 

 

70. člen 

 

(1) Sodišče sme izreči storilcu kaznivega dejanja enega ali več varnostnih ukrepov, kadar 

so zanje dani s tem zakonikom določeni pogoji. 

(2) Odvzem vozniškega dovoljenja in odvzem predmetov se smeta izreči, če so bili storilcu 

izrečeni kazen, pogojna obsodba, sodni opomin ali mu je bila odpuščena kazen. 

(3) Prepoved opravljanja poklica se sme izreči, če je bila storilcu izrečena kazen zapora ali 

v pogojni obsodbi določena kazen zapora. 

 

Prepoved opravljanja poklica 

 

71. člen 

 

(1) Sodišče sme storilcu kaznivega dejanja prepovedati opravljanje poklica, samostojne 

dejavnosti ali kakšne dolžnosti, če je zlorabil svoj poklic, položaj, dejavnost ali dolžnost za 

kaznivo dejanje in če sodišče utemeljeno sklepa, da bi bilo zaradi tega nevarno, če bi še 

naprej opravljal tako dejavnost. 

(2) Sodišče določi, koliko časa naj traja ukrep iz prejšnjega odstavka; ta ne sme trajati manj 

kot eno leto in ne več kot pet let, šteto od pravnomočnosti odločbe, pri čemer se čas, 

prestan v zaporu ali zdravstvenem zavodu za zdravljenje in varstvo, ne všteva v čas trajanja 

tega ukrepa. 

(3) Kadar izreče pogojno obsodbo, sme sodišče določiti, da bo ta obsodba preklicana, če 

storilec prekrši prepoved opravljanja poklica. 
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(4) Sodišče sme odločiti, da ta varnostni ukrep preneha, če sta potekli dve leti od začetka 

njegovega izvajanja. O tem odloči sodišče na prošnjo obsojenca, če ugotovi, da so 

prenehali razlogi za izrek tega ukrepa. 

 

    

PRINCIPI ZAUPNOSTI 

  

 

Osebje, ki je glede na naravo svojega dela vpleteno v vzgojo in varstvo otroka je zavezano 

k visoki občutljivosti v zvezi z zaupnostjo informacij ,ko se sooči z ogroženim otrokom. S 

tem se varuje interes otroka in otrokove družine, kot tudi vzdržuje zaupljivost v institucije, 

vključujoč pri tem npr. CSD, sodišče in druge v medsebojnem sodelovanju. 

 

Vsi, ki so vpeti v primer zaščite otroka/različni strokovnjaki, delavci oziroma uslužbenci 

državnih institucij, osebje ali prostovoljci nevladnih organizacij in vsi drugi odrasli/morajo 

biti v času, ko so vpeti v primer zaščite otroka, zavezani k zaupnosti v zvezi z 

informacijami, ki jih imajo, dobijo ali slišijo. 

  

Vsaki osebi, ki poroča ali izraža neko skrb za otroka, drugo družino ali svojo družino, 

pa je potrebno povedati, da kljub temu, da se uporabljajo splošna pravila o zaupnosti 

podatkov, institucije in organizacije med seboj sodelujejo, če obstoji skrb, da gre za 

neko tveganje v zvezi z nekim  otrokom oziroma ,da se mu povzroča škoda. Zato se od 

vseh sodelujočih institucij in organizacij v teh primerih pričakuje, da si bodo med 

seboj delile podatke.  

  

Zato je treba tako strokovnjake kot druge, ki želijo podati neko informacijo na osnovi 

zaupnosti, informirati, da se bo njihova želja upoštevala, kolikor bo to mogoče,da pa lahko 

pride do okoliščin v katerih se izkaže, da je nujno, da informacije delijo s službami, ki se 

ukvarjajo z zaščito otroka. To bi se npr. lahko zgodilo v primerih, ko se pokaže kot 

potrebno, da je potreba otroka zavarovati pred nasiljem oziroma poškodbami.  

 

Prav tako je možno, da bo tožilstvo ali sodišče zahtevalo, da se takšna informacija razkrije. 

 

Za jasna pravila ravnanj v zvezi z zaupnostjo bi bilo potrebno, da različne organizacije to 

opredelijo v svojih notranjih internih aktih iz katerih bi bili razvidni tudi postopki v zvezi z 

razkrivanjem informacij. 

 

 

DOLŽNOST PRIJAVLJANJA 

 

 

Načela zaupnosti ne morejo vplivati na zahteve kazenske zakonodaje ali drugih zakonskih 

aktov . Zlorabo otrok obravnavajo različna kazniva dejanja. Ta dejanja so pregonljiva po 

uradni dolžnosti.  

 

Prijava zlorabe otroka je dolžnost usmerjena v zaščito otroka.Zakon določa dolžnosti v 

zvezi s prijavljanjem ter opredeljuje, kdaj pomeni opustitev  prijave sama kaznivo dejanje. 

 

Prijavljanje ni obtožnica, temveč je sporočilo, ki pogosto lahko omogoči začetek 

raziskave zlorabe, katere žrtev je otrok. 
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Ker imajo otroci pravico do varnega in dostojnega življenja je prijava tudi moralna 

dolžnost in odgovornost vsakogar. 

  

Če nek dogodek ali stanje ni bilo prijavljeno, pogosto ni mogoče storiti ničesar. 

  

Prijavo lahko poda vsak, ki ima razlog za sum ali prepričanje, da  je otrokovo telesno ali 

duševno zdravje ali socialna varnost ogrožena zaradi zlorabe ali zanemarjanja. 

 

Do prijav prihaja zaradi pristne zaskrbljenosti za otroka, ne smemo pa zanikati možne 

zlonamernosti, zlobnosti ali zlobnih namenov.  

 

Prijavo lahko podamo policiji, tožilstvu ali Centru za socialno delo. Vsi lahko pri podaji 

prijave  poiščejo tudi pomoč  ali podporo nevladne organizacije. 

 

 

Zastaranje kazenskega pregona 

 

90. člen 

 

(1) Če ni v tem zakoniku drugače določeno, kazenski pregon ni več dovoljen, če je poteklo: 

1) petdeset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor 

tridesetih let, razen če ni nezastarljivo kaznivo dejanje; 

2) trideset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor nad 

deset let; 

3) dvajset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor nad 

pet let; 

4) deset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor nad eno 

leto; 

5) šest let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor do enega 

leta ali denarna kazen. 

(2) Če je za kaznivo dejanje predpisanih več kazni, se zastaralni rok določi po najhujši 

predpisani kazni. 

 

 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena pri kaznivih dejanjih zoper spolno 

nedotakljivost in kaznivih dejanjih zoper zakonsko zvezo, družino in mladino, 

storjenih proti mladoletni osebi, začne rok za zastaranje kazenskega pregona teči od 

polnoletnosti oškodovanca. 

 

 

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU IN KAZENSKI ZAKONIK  v zvezi s prijavo 

 

145. člen 

 

1. Vsi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili so dolžni naznaniti kazniva 

dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni ali če 

kako drugače zvedo zanje.  

2. Obenem z ovadbo morajo organi in organizacije iz prejšnjega odstavka navesti dokaze, 

za katere vedo, in poskrbeti, da se ohranijo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, na 

katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno, ter druga dokazila.  
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146. člen 

 

1. Vsakdo lahko naznani kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni 

dolžnosti.  

2. Zakon določa, kdaj pomeni opustitev ovadbe kaznivega dejanja sama kaznivo dejanje.  

 

147.člen 

 

1. Ovadba se poda pristojnemu državnemu tožilcu pisno ali ustno. 

2. Če je ovadba ustna, je treba ovaditelja opozoriti na posledice krive ovadbe. O ustni 

ovadbi se napravi zapisnik, če je bila sporočena po telefonu pa uradni zaznamek. 

3. Če je ovadba podana sodišču, organu za notranje zadeve ali nepristojnemu državnemu 

tožilcu, jo ta sprejme in takoj pošlje pristojnemu državnemu tožilcu. 

 

 

Drugi zakonski ali podzakonski akti ,ki tudi opredeljujejo dolžnost prijave so 

razvidni iz zakonskih aktov izpostavljenih v okviru zakonodaje posameznih resorjev 

/socialno varstvo, šolstvo/, kot mednarodni pravni akt pa o tej dolžnosti govori tudi 

Konvencija o otrokovih pravicah v svojem 19. členu. 

 

 

»DRUŽINSKO SODIŠČE« 

 

                         

Sodišče odloča o varstvu in vzgoji skupnih otrok na predlog staršev samo, če sta poprej 

skušala doseči  sporazum ob pomoči Centra za socialno delo in če predlagatelj priloži 

potrdilo Centra o tej okoliščini. 

 

To je procesna predpostavka za odločanje sodišča, če se starša nista uspela sporazumeti; če 

ni podana, mora sodišče odkloniti vsebinsko  odločanje o predlogu. 

 

Center za socialno delo skuša v svetovalnem razgovoru starša odvrniti  od sodnega 

postopka, ne sme pa ju siliti v sporazum. 

 

O varstvu in vzgoji otrok odločajo v vseh primerih, ko njihova starša ne živita ali ne bosta 

več živela skupaj, na prvi stopnji okrožna sodišča. Sodišča ne odločajo, če gre za 

sporazumno razvezo zakonske zveze, pač pa sprejmejo sporazum staršev o varstvu in 

vzgoji skupnih otrok  v razvezno sodbo. 

 

Sodišče odloča tudi o odvzemu ali o omejitvi pravice do stikov z otrokom, kadar to zahteva 

otrokova korist. 

 

Po odločbi, ki jo izda sodišče po uradni dolžnosti, se otrok odda tretji osebi (v rejništvo) ali 

v zavod, samo izjemoma,če ni nobene možnosti, da bi otrok živel pri enem ali pri drugem 

staršu oziroma če bi bile njegove koristi, posebno njegov razvoj, pri enem in drugem staršu 

ogrožene. 

 

Pri odločitvah o stikih staršev in otrok po razvezi zakonske zveze oziroma odločitve o 

dodelitvi otroka v varstvo in vzgojo enemu od staršev, je osrednja osebnost pravice do 

stikov otrok in njegova konkretna korist najvišje, odločilno merilo za vse odločitve o 

stikih. 
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Sodišče odloča tudi o načinu izvrševanja stikov, če o tem ne pride do sporazuma med 

staršema. 

 

Tako sodišče lahko odloči tudi, da se stiki izvršujejo pod nadzorom tretje osebe ali da se ne 

izvajajo z osebnim srečanjem in druženjem ampak na drug način. 

 

Center za socialno delo pri izvrševanju stikov pod nadzorom Centra nudi tudi vso svojo 

strokovno pomoč, pri odločitvah sodišča o samih stikih otroka in starša ali druge osebe, ki 

ima do stikov pravico , pa je seveda  mnenje Centra za socialno delo, ki ga pridobi sodišče 

pred svojo odločitvijo , velikega pomena. 

 

Sodišča bi seveda morala v primerih, ko se npr. tekom stikov ali zaradi drugih okoliščin, 

spreminjajo razmere, spreminjati tudi svoje odločitve, če bo to zahtevala otrokova korist. 

Ta rešitev bi morala biti izpeljana v procesnih predpisih z ureditvijo, po kateri bi sodišče na 

zahtevo otroka, enega od staršev oziroma obeh staršev ali socialnega  varstva, izdalo novo 

odločbo o stikih( o odvzemu ali omejitvi stikov oziroma o načinu izvrševanja stikov), če bi 

to zahtevale spremenjene razmere in korist otroka.  

 

Žal z novelo ZPP, december 2003, ni urejena sprememba sodne odločbe o stikih za vse 

primere, ko je otrok ločen od enega ali obeh staršev (v smislu gornjega predloga). 

Določeno je, da sodišče izda novo odločbo le na zahtevo bivšega zakonca(t.j. enega od 

staršev otroka ali obeh staršev) ali socialnega varstva.   

 

Svet Evrope je ponudil leta 2002 članicam v podpis , Konvencijo o otrokovih stikih , ki bi 

zagotovo načelno jasneje opredelila probleme stikov med starši in otroci in tudi z drugimi 

osebami, s katerimi je otrok družinsko povezan. Konvencije naša država še ni podpisala in  

Konvencija je v javnosti tudi skoraj nepoznana ( država tudi še nima njenega uradnega 

prevoda).   

 

V določbi o otrokovih stikih pa pravni standard »koristi otrok« ni opredeljen pozitivno, 

ampak negativno; določeno je, kdaj stiki otroku niso v korist: če pomenijo za otroka 

psihično obremenitev ali če se sicer z njimi ogroža njegov telesni in duševni razvoj.  

 

V primerih nasilja v družini, pa tudi v primerih spolnih zlorab, storilci  pogosto uporabljajo 

pravice do stikov z otroci, tudi zato , da nadaljujejo z nasiljem  ali pritiski tako na otroka, 

kot na bivšega partnerja. Zato se ne sme domnevati, da so stiki z nasilnim partnerjem oz. 

osumljencem zlorabe otroka vedno v korist otrok, čeravno bomo morda z gotovostjo lahko 

tudi predvidevali, da bo otrok  na stikih fizično varen. Pomembno je poslušati otroka  glede 

na njihove občutke varnosti ali ogroženosti  v zvezi z nasilnim, zlorabljajočim odraslim. 

 

Po našem mnenju je izjemnega pomena dejstvo, da je ob odločanju o stikih , na kateri koli 

način , na prvem mestu dejansko varnost otroka. Pri tem pa ne smemo varnost otroka 

opredeliti zgolj na njegovo fizično, temveč tudi psihološko varnost otroka. 

 

In ne nazadnje, mnoge evropske države obravnavajo stike otrok in staršev kot 

pravico otroka in ne kot se pri nas neprestano opozarja, da gre v primerih stikov za 

pravico starša. 
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KORISTI OTROKA 

 

Obravnavanje koristi otroka sodi tudi v okviru družinskih sodišč na začetek slehernega 

razmišljanja o pravnem položaju otroka. 

 

Pravni standard »koristi otroka« je vrednostni pojem, ki ga je treba konkretizirati  z 

upoštevanjem vseh okoliščin konkretnega primera. 

 

V otrokovo korist je, da se zdravo razvija. Zato naj se z roditeljsko pravico doseže da se 

otroku zagotovi pogoje za zdravo rast, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za 

samostojno življenje in delo. Če starši ravnajo v skladu s tem namenom, delajo v otrokovo 

korist. V otrokovo korist se šteje predvsem zadovoljevanje njegovih potreb- materialnih, 

čustvenih, psihosocialnih; s tem je povezano tudi določeno odpovedovanje staršev, 

nesebično prizadevanje, uskladitev, prilagoditev njihovega obnašanja potrebam otroka in z 

ravnanjem, ki ga okolje sprejema in odobrava, ki kaže na njihovo skrb in odgovornost za 

otroka. 

 

 

MNENJE OTROKA 

 

Če  je otrok stranka v postopku- pogoj za to je, da je dopolnil petnajst let in je razsoden- 

ima njegova izjava volje o tem, kje želi živeti (pri katerem od staršev ali pri tretji osebi), 

značaj zahtevka, katerega utemeljenost mora sodišče presoditi v konfrontaciji z zahtevki 

staršev. Sodišče bo otrokovemu zahtevku ugodilo, če bo ugotovilo, da bolj ustreza njegovi 

koristi, kot pa zahtevku enega ali drugega od njiju. 

 

Podoben pomen oziroma težo ima otrokovo mnenje za odločitev sodišča o tem, kje bo 

živel, tudi v primeru, ko otrok še ni star petnajst let, je pa razsoden. Otrok ima pravico na 

ustrezen način predstaviti svoje mnenje sodišču. 

 

Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic 1996, določa, da morajo 

pravosodni organi pri sprejemanju odločitev otroku ne samo omogočiti, da izrazi 

svoje mnenje, temveč morajo izraženo mnenje tudi ustrezno upoštevati »kadar se po 

notranjem pravu šteje, da ima otrok zadostno stopnjo razumevanja«. 

 

Naše veljavno pravo šteje, da ima tako razumevanje otrok, ki je razsoden, t.j. sposoben 

razumeti pomen postopka in posledice odločitve. 

 

Otrok lahko izrazi svoje mnenje sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral. 
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PROSTOVOLJNE ORGANIZACIJE 

 

Staršem in tudi otrokom v nekih stresnih situacijah ponujajo svoje storitve tudi nevladne 

organizacije. Nekatere so posebej specializirane za določena področja dela. Država in 

njene institucije se morajo zavedati te priložnosti, nevladne organizacije  pa tega, da tako 

lahko uporabnikom ponudijo svoja prostovoljna prizadevanja na posameznem področju. 

Obojne bi se morale zavedati in zagotavljati, da med njimi obstajajo pozitivne povezave. 

Nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z otroki in družinami lahko pomembno doprinašajo 

k razkrivanju zlorab otrok in z usmerjanjem pozornosti na otroke, za katere mislijo in 

verjamejo, da potrebujejo zaščito s strani vladnih služb. 

 

 

Nevladna organizacija:  

                                              

Združenje proti spolnemu zlorabljanju                                                     

Masarykova 23                                                                                

1000 Ljubljana        

                                                     

Tel./ Faks: 01 43 13 341 

Brezpl.št. 080 28 80 

e-pošta:spolna.zloraba@siol.net 

www.spolna-zloraba.si 

 

Davčna številka: 79446094 

Transakcijski račun: 29000-0055106818  

UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140,  Ljubljana 

 

 

 

SKUPNOST 

 

Skupnost kot celota je odgovorna za dobrobit otrok. Posamezniki vladnim službam lahko 

pomagajo s tem, da se njihova pozornost usmeri na določene primere, s katerimi se soočijo. 

Še posebej imajo za to priložnost sorodniki, prijatelji, in sosedje otrok. Zato morajo vedeti, 

kaj narediti, če so zaskrbljeni za otroka. Vedno morajo biti gotovi, da bo zaradi občutljive 

narave teh situacij, vsaka informacija, ki jo bodo posredovali  obravnavana na zaupen 

način in da se bo ta informacija uporabila samo zaradi varovanja interesa otroka. 

 

Vedeti morajo, da zgodnje ukrepanje z njihove strani, lahko pogosto vodi do najboljšega 

možnega načina, da se družini pomaga, da družina še lahko ostane skupaj in da je to sploh 

najboljši način, da se pomaga otroku.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:spolna.zloraba@siol.net
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 Manual of Child Protection Procedures ( Angleški protokol o zaščiti otrok 

za območje grofije Surrey) 

 Ustava Republike Slovenije 

 Kazenski zakonik RS 

 Zakon o kazenskem postopku RS  

 Zakon o policiji 

 Predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih- s pojasnili Karla 

Zupančiča in Barbare Novak 

 Zakon o preprečevanju nasilja v družini 

 Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri 

izvajanju zdravstvene dejavnosti  

 Zakon o zdravstveni dejavnosti  

 Deklaracija svetovnega zdravniškega združenja 

 Zakon o osnovni šoli 

 Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno izobraževalne zavode 

 Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju CSD, multidisciplinarnih 

timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini 

 Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami, pri 

odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini 

 Konvencija o otrokovih pravicah  

 Drugi viri: izkušnje in praksa Združenja proti spolnemu zlorabljanju 

 

 

 

 

 

Pripravila:  Katja Bašič 

 

Gradivo je  namenjeno samo kot pripomoček udeležencem izobraževanja in se ne sme 

razmnoževati. 


