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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava spolno zlorabo otroka in njene storilce. V teoretičnem delu naloge 

sem predstavila spolno zlorabo in naštela potencialne dejavnike, ki storilca pripeljejo do 

dejanja spolne zlorabe. Opisala sem tudi pogoste strategije, s katerimi storilci pristopajo do 

otrok. Prav tako sem naštela karakteristike, ki jih strokovnjaki najpogosteje pripisujejo 

storilcem spolne zlorabe, ter različne klasifikacije storilcev s strani več avtorjev. Preučila sem 

tudi mogoče programe dela s storilci spolne zlorabe v zaporu, postpenalne programe dela s 

storilci ter podala nekaj preventivnih nasvetov za preprečevanje spolne zlorabe v skupnosti. 

Na koncu sem omenila strokovnjake, ki delajo s storilci spolne zlorabe, ter opisala, kakšno je 

njihovo spoprijemanje s specifiko dela na tem področju. V empiričnemu delu naloge, ki sloni 

na kvalitativni raziskavi, sem opravila intervjuje s štirimi strokovnjaki, zaposlenimi v dveh 

slovenskih zaporih. Ti so v vsakodnevnem stiku s storilci spolne zlorabe. Predvsem me je 

zanimalo, na kakšen način (če sploh) se pri nas dela s storilci in kaj bi se dalo pri tem 

spremeniti, izboljšati in prenesti iz tuje prakse. Podatke sem zbrala s polstrukturiranimi 

intervjuji, jih kvalitativno analizirala in na podlagi tega napisala utemeljeno teorijo. Iz 

raziskave sem izvedela, da v zaporih sicer obstaja program dela s storilci spolne zlorabe, ki je 

v uporabi že več let, vseeno pa je pri delu s storilci spolne zlorabe še veliko možnosti za 

izboljšave. Te vidim predvsem pri samem strokovnem delu v zaporih, postpenalni obravnavi 

storilcev ter preventivnih programih v skupnosti. Raziskava potrjuje, da je strokovno delo s 

storilci spolne zlorabe v Sloveniji premalo razširjeno in omejeno le na zapore ter da je na tem 

področju veliko možnosti za strokovno delovanje socialnih pedagogov. 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: Spolna zloraba otrok, storilci spolne zlorabe, programi dela s storilci spolne 

zlorabe, strokovno delo v zaporu, strokovnjaki. 
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ABSTRACT 

This Master's thesis deals with the topic of child sexual abuse and its perpetrators. In the 

theoretical part I presented the meaning of sexual abuse and listed possible factors which 

could lead to it. I also described some common strategies that perpetrators use to access 

children. I listed few of the characteristics which are most commonly attributed to 

perpetrators of sexual abuse and some basic classifications of perpetrators by different 

authors.  I also studied some of the programs of professional work with perpetrators in 

prisons, post-penal programs and some advices for preventing sexual abuse in the community. 

Finally, I mentioned the professionals, which are daily working with perpetrators of sexual 

abuse and their coping with the specifics in this field. In the empirical part of the thesis, which 

is based on the qualitative research, I conducted interwievs with four experts, which are 

employed in two Slovenian prisons and are in everyday contact with the perpetrators of sexual 

abuse. I was primarily interested in what way (if at all) they are working with the perpetrators 

and what can be done to change their work, improve it or transfer from successful practice in 

other countries. Data was collected through the help of semi-structured interviews, and then 

qualitatively analysed. Based on those results I wrote the grounded theory. I learned from the 

research that eventhough there is a program of working with sexual perpetrators in Slovenian 

prisons, which is in use for several years, there is still a lot of opportunities for improvement. 

They are especially seen in the professional work in prisons, post-penal treatment of offenders 

and prevention programs in the community. My research confirms that professional work 

with perpetrators of sexual abuse in Slovenia is not expanded enough and is limited only to 

prisons. Also, there is great potential for the professional work of social pedagogues in the 

field of child sexual abuse. 

 

 

 

 

 

Key words: Child sexual abuse, child abusers, programs of working with child abusers, 

professional work in prisons, professionals. 
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I. UVOD 

Odločitev za pisanje o delu s storilci spolne zlorabe izvira iz moje diplomske naloge, v kateri 

sem pisala o doživljanju posledic spolne zlorabe v otroštvu pri poznejših partnerskih odnosih. 

Takrat sem opravila intervju z osebo, ki je ravno v tistem času bližnjim zaupala, da jo je v 

mladih letih spolno zlorabil oče. Ta oseba mi je bila blizu vse otroštvo, prav tako sem poznala 

njenega očeta in ga kot otrok tudi pogosto srečevala. Novica me je izjemno presenetila, saj ga 

nisem nikoli dojemala kot nevarnega ali zlonamernega. Ravno nasprotno, vedno je bil 

prijazen do vseh, vsem na uslugo, v skupnosti je bil spoštovan in cenjen, imel je širok krog 

prijateljev in znancev. Nikoli v življenju ne bi rekla, da je zmožen česa takšnega. Tudi sama 

sem stereotipno mislila, da so storilci spolne zlorabe neznanci v temnih plaščih, ki v grmovju 

ob parku čakajo na prvega otroka, da ga bodo lahko napadli. Resnica je, da se večina zlorab 

zgodi s strani poznane osebe, ki je otroku blizu. Osebo, ki je spregovorila o svoji izkušnji 

zlorabe, resnično spoštujem, prav tako sem ji iz srca hvaležna. S svojo zgodbo je namreč 

pomagala osvetliti temno področje spolne zlorabe, o katerem še danes noče nihče govoriti. 

Zaradi njene zgodbe bolje razumem posledice spolne zlorabe, hotela pa sem razumeti tudi 

vzroke in dejavnike, ki nekoga pripeljejo do takšnega dejanja. 

Ko sem torej razmišljala o temi magistrske naloge, sem hitro spoznala, o čem želim pisati. 

Resnično sem želela nadaljevati svoje, že raziskano delo in ga hkrati poglobiti, pogledati iz 

druge perspektive ter celotno dinamiko spolne zlorabe in njenih storilcev bolje razumeti. Prav 

tako sem želela izvedeti, kaj se da na področju dela s storilci spremeniti in izboljšati. Vseskozi 

so bili moji primarni cilji ozaveščanje zlorabe v širši javnosti, pomoč pri prepoznavanju 

njenih ključnih znakov ter posledično preprečevanje spolne zlorabe otrok. Problematika 

spolne zlorabe je pri nas še vedno močno tabuizirana, o samih storilcih pa velika večina ljudi 

niti noče slišati. Marsikdo ne bo razumel, zakaj zagovarjam delo s storilci spolne zlorabe 

otrok in zakaj si tako prizadevam za njihovo rehabilitacijo. Dejstvo je, da se lahko pri delu s 

storilci spolne zlorabe marsikaj izboljša ter s tem prepreči morebitno povratništvo. Prav tako 

je mogoče s preventivnim in postpenalnim delom v skupnosti zmanjšati prevalenco spolne 

zlorabe (Marshall idr., 2005). Pomembno se je zavedati, da so kazni za storilce spolne zlorabe 

pri nas v povprečju dolge pet let, nato pa so storilci zopet na prostosti. Če se v tem času z 

njimi strokovno ne dela, je možnost za povratništvo toliko večja (Tabachnick in Klein, 2011). 

Marshall, Marshall, Seran in O'Brien (2008) poudarjajo, da primarni namen dela s storilci 

spolne zlorabe ni srečen in zadovoljen storilec, temveč preprečevanje zlorabe in varnost otrok. 
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S sodobnimi tehnikami dela s storilci spolne zlorabe lahko pri posamezniku spodbujamo 

prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja in mu pomagamo razviti strategije, s katerimi bo 

lahko ukrepal v situacijah z visokim tveganjem. Na ta način se bo lahko izognil ponovnemu 

prekršku (Marshall idr., 2005).  

Kot bo mogoče opaziti, v nalogi ne uporabljam izrazov »pedofil« in »žrtev«, saj sta obe 

besedi stereotipni, sama pa se pri pisanju držim nevtralne drže. Namesto teh izrazov 

uporabljam izraz »oseba s pedofilično motnjo« oziroma »storilec spolne zlorabe« ter »oseba, 

ki je preživela spolno zlorabo«. Pri mnogih opisih storilcev za lažjo preglednost uporabljam 

moško obliko, a naj poudarim, da niso vsi storilci spolne zlorabe moški. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1 SPOLNA ZLORABA OTROK 

Ratican (1992, str. 33) spolno zlorabo v otroštvu opisuje kot: »Katerokoli spolno dejanje, 

prikrito ali odkrito, ki se zgodi med otrokom in odraslim (ali starejšim otrokom), kjer storilec 

pridobi otrokovo sodelovanje skozi manipulacijo, prisilo ali z zapeljevanjem. Ne glede na to, 

kako je spolna zloraba definirana, povzroči negativne psihološke posledice pri osebi, ki je 

preživela zlorabo.«  

Med spolna dejanja proti otroku avtorja Hall in Hall (2007) uvrščata: razkazovanje otroku, 

slačenje otroka, opazovanje golega otroka, masturbacijo v prisotnosti otroka, drgnjenje ob 

otroka, dotikanje otrokovih intimnih predelov, vključevanje otroka v oralni, vaginalni ali analni 

spolni odnos in drugo. 

2 SPOLNA PREFERENČNA MOTNJA (PEDOFILIJA)  

Poleg izraza spolna zloraba otrok poznamo tudi izraz pedofilija, ki se od prvega razlikuje. 

Marshall in Burton (2010) navajata, da se izraz pedofilija uporablja za posameznike z edinim 

interesom za otroke, mlajše od trinajst let.  

Diagnostični kriteriji za spolno preferenčno motnjo (pedofilijo) so naslednji (Glaser, 1997):  

 Oseba čuti spolno privlačnost oziroma ima intenzivne, ponavljajoče se spolne fantazije 

do otrok in pubertetnikov (ki trajajo vsaj šest mesecev) ali pa je vključena v spolna 

dejanja z otrokom ali pubertetnikom.  

 Oseba je stara vsaj šestnajst let. 

 Oseba je vsaj pet let starejša od otroka oziroma pubertetnika, do katerega čuti spolno 

privlačnost. 

 Te fantazije, spolni vzgibi ali vedenja povzročajo pri otroku klinično pomembne znake 

stiske, obupa ali škode na osebnem, socialnem, poklicnem ali drugih področjih 

funkcioniranja.  

Na tej točki je pomembno poudariti tudi razliko med osebami s pedofilično motnjo in storilci 

spolne zlorabe. Ločimo namreč osebe, ki trpijo za pedofilijo, saj je njihova spolna preferenca 

primarno usmerjena na otroke in mladostnike. Te osebe lahko občutijo spolno težnjo do otrok, 

ampak ni nujno, da delujejo na podlagi teh teženj. Mogoče je namreč, da ne gredo dlje od 
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fantazij in misli o otrocih. To so osebe s pedofilično motnjo. Če pa dejansko zagrešijo dejanje 

spolne zlorabe otroka, jih definiramo kot storilce spolne zlorabe (Greenberg, Da Silva in Loh, 

2002). Storilci spolne zlorabe otrok so torej manjšina vseh oseb s pedofilično motnjo. Obstajajo 

pa tudi storilci spolne zlorabe otrok, ki so primarno usmerjeni k odrasli telesni shemi, ne proti 

otrokom. Ti posamezniki lahko otroka zlorabijo zaradi osebnostnih motenj, spolne 

neizkušenosti, vpliva psihoaktivnih substanc, motenj v duševnem razvoju ali pa v kontekstu 

znotrajdružinske klime in odnosov v primarni družini (Hall in Hall, 2007). 

3 SPOLNE MOTNJE 

Po Diagnostičnem in statističnem priročniku duševnih motenj uvrščamo pedofilično motnjo 

pod parafilije oziroma spolne motnje (American psychiatric association, 2015). Izraz parafilija 

(»paraphilia«) se navezuje na skupek motenj, ki jih je prepoznalo in kategoriziralo Ameriško 

psihiatrično združenje (Stern, 2010). Parafilične ali spolne motnje so dlje trajajoče (vsaj šest 

mesecev) in jih je mogoče diagnostificirati (Child molestation research and prevention institute, 

2015). Ward in Beech (2006) parafilije opredeljujeta kot ponavljajoče se, intenzivne spolne 

fantazije, potrebe ali vedenja, ki so povezana s specifičnimi interesi osebe, ki jih doživlja.  

Za diagnozo osebe s parafilijo sta potrebna dva pogoja (American psychiatric association, 

2015): 

 Oseba občuti notranjo stisko zaradi spolnega interesa, pri tem pa ne zadošča le stiska 

zaradi nesprejetosti s strani družbe. 

 Oseba ima spolno težnjo ali kaže spolno vedenje, ki lahko pri drugi osebi povzroči 

psihološko stisko, poškodbe, smrt. Mogoče je tudi, da prizadeta oseba na vedenje ni 

pristala, oziroma ni bila sposobna dati privolitve. 

Pod parafilije po dopolnjenem Diagnostičnem in statističnem priročniku duševnih motenj 

DSM-5 spadajo naslednje spolne motnje: ekshibicionistične motnje, fetišistične motnje, 

froteristične motnje, pedofilične motnje, mazohistične motnje, sadistične motnje, transvestitske 

motnje ter vojeristične motnje (American psychiatric association, 2015). Hall in Hall (2007) 

navajata, da naj bi med 50 % in 70 % storilcev spolne zlorabe otrok poleg pedofilične motnje 

imelo tudi katero drugo parafilično motnjo (ekshibicionistično motnjo, froteristično motnjo, 

vojeristično motnjo, sadistično motnjo idr.). 
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4 TEORIJE SPOLNEGA PRESTOPNIŠTVA 

Teorije spolnega prestopništva nam dajejo vpogled v vzroke oziroma dejavnike, ki vodijo do 

spolnega prestopništva, natančneje do spolne zlorabe. V strokovni literaturi je teh teorij kar 

nekaj, najpogostejše opisujejo tudi Craig, Browne in Beech (2008). Avtorji med drugimi 

navajajo Hallov in Hirschmanov štiristranski model iz leta 1992. Avtorja tega modela navajata 

odločilne faktorje, ki vodijo do spolne zlorabe. Ti so: spolno vzburjenje v bližini otroka, 

nepravilne predstave v zvezi z otrokom, težave z zaznavanjem in upravljanjem lastnih čustev 

ter problematična osebnost. Naslednja teorija spolnega prestopništva je Malamuthov sotočni 

model spolne agresije iz leta 1996, ki opisuje najverjetnejše vzroke za spolno agresivno 

vedenje, pri tem upošteva evolucijske in feministične smernice ter socialno učenje. Še ena od 

teorij je Wardov in Seigertov model poti zlorabe iz leta 2002, ki zagovarja mnenje, da zgodnje 

izkušnje, biološki dejavniki ter kulturni vpliv vodijo do ranljivosti pri posamezniku, ki lahko 

nato razvije odklonske spolne preference, težave s čustvi in intimnostjo ter kognitivne 

distorzije. 

Podrobneje Ward, Polaschek in Beech (2006, v Craig, Browne in Beech, 2008) opišejo prvo 

multifaktorsko teorijo spolne zlorabe otrok, ki je bila splošno sprejeta v strokovni javnosti, v 

raziskovanju in tudi v praksi, bila pa je tudi osnova za vse naslednje teorije spolnega 

prestopništva. Opisala jo bom v nadaljevanju. 

4.1 Finkelhorjeva multifaktorska teorija etiologije pedofilije  

Teorijo podrobneje opišejo Ward, Polaschek in Beech (2006, v Craig, Browne in Beech, 2008):  

Prvi faktor etiologije pedofilije: motivacija za spolno zlorabo 

Potencialni storilec mora imeti pred storitvijo dejanja neko motivacijo. Izvor te motivacije 

sestavljajo trije mogoči faktorji: 

Prvi faktor je čustvena skladnost med storilcem in otrokom (storilec se čuti podobnega otroku), 

s čimer storilec zadovoljuje svoje čustvene potrebe. 

Storilec:  

 se ob otroku počuti močnega, 

 lahko ima motnje v duševnem razvoju, 

 travmo obvladuje preko ponavljanja (če je bil tudi sam spolno zlorabljen), 

 pri odraslih ne najde čustvene podpore, 
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 ima nizko samozavest. 

Drugi faktor je, da storilec otroka dojema kot potencialni spolni objekt in možnost za lastno 

spolno potešitev. 

Storilec: 

 pogosto zapade v spolno fantaziranje o otroku, 

 je lahko bil v otroštvu zlorabljen, kar vpliva na prihodnje namere, 

 deluje po ustvarjenem modelu zlorabe (lahko izvira iz spolne zlorabe v družini), 

 naklonjenost s strani otroka si lahko interpretira napačno, 

 gleda otroško pornografijo. 

Tretji faktor je lahko ta, da je storilec blokiran, in sicer v smislu, da spolnih želja ne more 

potešiti na primeren način, torej z odraslim spolnim partnerjem.  

Storilec: 

 ima težave pri komunikaciji z odraslimi, 

 njegove potrebe (ki niso nujno povezane le s spolnostjo) niso zadovoljene, 

 o svojih težavah se ne zna pogovoriti ali izpovedati, 

 doživlja motnje ali konfikt v odnosih z odraslimi osebami, 

 ima napačne predstave o spolnem obnašanju, 

 trpi za spolno disfunkcijo (na primer impotenco), 

 nima primernih socialnih kompetenc. 

Drugi faktor etiologije pedofilije: premostitev notranjih preprek 

Potencialni storilec mora premostiti nekatere inhibicije, ki mu preprečujejo motiviranost za 

storitev dejanja. Te prepreke po navadi izvirajo iz družbenih tabujev o spolnosti otrok. Uporaba 

alkohola ali droge, motnje v duševnem razvoju, oponašanje nasilne osebe (ki jo storilec 

sprejme za zgled) in izpostavljanje otroka pornografskemu materialu so mogoči spodbujevalci, 

s katerimi lahko storilec premosti notranje zavore do spolne zlorabe otroka. 
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Tretji faktor etiologije pedofilije: premostitev zunanjih preprek 

Potencialni storilec mora premostiti tudi nekatere zunanje prepreke. Ta predpogoj vključuje 

zunanje inhibitorje v okolju, v katerem živita storilec in otrok. Sem spadajo drugi družinski 

člani, sosedje, učitelji, tudi vrstniki otroka. Storilec lahko te prepreke hitro odpravi. Recimo, 

oče lahko hčer zlorabi vsakič, ko je mati v službi, saj je sam nezaposlen. Storilec lahko otroku 

pretirano ali prepogosto prepoveduje gibanje izven doma (na tak način ga lahko neprestano 

nadzoruje), prav tako pogosto prevzema vlogo skrbnika (varuh otroka na domu, vodja skavtov, 

cerkvenega zbora). 

Četrti faktor etiologije pedofilije: premagovanje otrokovega upiranja  

Prav tako mora storilec odpraviti ali premostiti otrokovo morebitno upiranje in odpor do 

dejanja. Nekateri otroci so bolj ranljivi in se manj upirajo. Na primer, če otrok nima primerne 

družinske podpore doma, jo lahko najde pri vodji nekega krožka, kar lahko vodja izkoristi tako, 

da ga zapelje. V drugih primerih storilec otroka podkupi z denarjem ali drugimi materialnimi 

dobrinami, otroka lahko pritegne z dobrikanjem in zapeljivim obnašanjem, lahko mu tudi 

verbalno grozi ali ga ustrahuje. Otroku lahko celo zagrozi oziroma uporabi fizično silo. 

Finkelhorjev model etiologije pedofilije nam je lahko v veliko pomoč pri prepoznavanju 

morebitnih znakov spolne zlorabe, prav tako pripomore k boljšemu razumevanju samega 

pojava spolne zlorabe. 

5 DEJAVNIKI SPOLNE ZLORABE 

Olshan (2014) navaja, da točnih vzrokov za spolno zlorabo še vedno ne poznamo, iskati pa jih 

je mogoče v nekaterih bioloških, psiholoških in socioloških dejavnikih. Mnogokrat je v 

literaturi omenjena kombinacija več faktorjev, ki pripeljejo do spolne zlorabe. V nadaljevanju 

bom predstavila najpogosteje omenjene dejavnike za spolno zlorabo otroka. 

5.1 Nevrobiološki dejavniki  

Nekateri avtorji (Maes, 2001; Sartorius idr., 2008) navajajo, da se pri storilcih spolne zlorabe v 

primerjavi s kontrolno skupino pojavljajo razlike v anatomiji možganov ter da imajo možgani 

pomembno vlogo pri spolni preferenci posameznika. Nekateri avtorji iščejo vzroke tudi v 

hormonskih in nevrotransmitskih spremembah (Ward in Beech, 2006). Pri razvoju možganov 

lahko pride tudi do težav v nevrološkem funkcioniranju, natančneje do spremenjenega 

delovanja nevrotransmiterjev, kot so serotonin, noradrenalin in dopamin (Ward, Beech in 
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Polaschek, 2005). Serotonin naj bi bil močno povezan z vzburjenjem, pozornostjo in 

razpoloženjem, noradrenalin naj bi bil pomemben za vzdrževanje čuječnosti, motivacije in 

odločnosti, dopamin pa povezujejo z občutki ugodja, užitka in nagrade (Ward in Beech, 2006). 

O serotoninu razpravljata tudi Hall in Hall (2007) in opažata, da naj bi igral pomembno vlogo 

pri motnjah impulzivnosti in nadzora, prav tako je povezan s parafilijami. Ti nevrotransmiterji 

skupaj delujejo kot nevromodulatorji, ki uravnavajo pozornost, učenje, psihološko 

funkcioniranje in motivacijo. Uravnavali naj bi tudi stanja, kot so spanje, spolnost, žeja in 

lakota (prav tam). Storilci spolne zlorabe otrok naj bi zaradi nepravilnega delovanja 

nevrotransmiterjev imeli spremenjeno čustvovanje in motivacijo (Hall in Hall, 2007). Ward idr. 

(2005) so mnenja, da naj bi nepravilno delovanje transmiterjev znižalo prag za agresivno 

vedenje ter povečalo moč in trajanje spolnih ciljev, želj in potreb, prav tako naj bi oslabilo 

posameznikov sistem nadzora in selekcije. Tako naj bi prisotnost intenzivnih spolnih potreb 

prevladala nad posameznikovo sposobnostjo kontrole nad lastnim spolnim vedenjem. 

Vprašanje, ki se ob tem poraja, je, ali so te spremembe posledica težav pri razvoju možganov 

med odraščanjem ali pa so spremembe v možganih nastale zaradi zgodnjih življenjskih 

izkušenj, kot sta zloraba in nasilje (Hall in Hall, 2007). 

Medicinski model, ki išče vzroke za spolno zlorabo v nevrobioloških dejavnikih pri storilcih 

spolne zlorabe, zagovarja mnenje, da storilcev ni mogoče dokončno pozdraviti oziroma 

spremeniti njihovih spolnih teženj in da spolna privlačnost do otrok ni izbira. Četudi dejanskih 

vzrokov spolne zlorabe še vedno ne poznamo, v družbi že prevladuje mnenje, da se storilcev 

preprosto ne da pozdraviti (Gelb, 2007). Po drugi strani mnogo strokovnjakov zagovarja izvor 

pedofilične motnje v psihosocialnih dejavnikih ter meni, da so storilci spolne zlorabe sami 

odgovorni za svoja dejanja in zato primerni za udeležbo v programih, ki spreminjajo njihovo 

vedenje. Te dejavnike bom predstavila v nadaljevanju. 

5.2 Psihosocialni dejavniki 

Predvsem v zadnjih letih mnogo strokovnjakov išče vzroke za spolno zlorabo tudi v 

psihosocialnih dejavnikih. Avtorica Olshan (2014) navaja, da je pedofilična motnja pogosto 

povezana z bipolarno motnjo, antisocialno osebnostno motnjo, drugimi spolnimi motnjami ter z 

zlorabo psihoaktivnih substanc. Obstajajo tudi povezave med pedofilično motnjo in nizko 

samozavestjo, čustveno nezrelostjo, odklonskim vedenjem, antisocialnim vedenjem in občutki 

osamljenosti (Hall in Hall, 2007). Spolni prekrški na sploh naj bi bili pri nekaterih storilcih 

spolne zlorabe identificirani kot mehanizmi spoprijemanja s stresom in nizko samozavestjo 
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(Hanson in Morton-Bourgon, 2005). Cohen in in sodelavci (2002) navajajo, da mnogo oseb s 

pedofilično motnjo kaže tudi osebnostne motnje. Smallbone in Wortley (2000) v študiji 

navajata, da velika večina storilcev spolne zlorabe otrok nima diagnostificirane psihoseksualne 

motnje, so pa že bili obravnavani zaradi depresije (23 %), odvisnosti od droge in alkohola (18 

%) ter težav z obvladovanjem jeze (13 %).  

Med mogoče dejavnike za pedofilično motnjo spadajo tudi motnje navezovanja (Ward, Hudson 

in McCormack, 2002). Mulloy in Marshall (1999) navajata, da ni dvoma, da ima stil 

navezanosti pomembno vlogo pri spolnem prestopništvu. Smallbone in Dadds (2000) prav tako 

opisujeta, da je motnja navezanosti v otroštvu pomemben dejavnik pri razvoju deliktne spolne 

usmerjenosti. Ward idr. (2002) menijo, da storilci spolne zlorabe v otroštvu pogosto razvijejo 

(ne)varne stile navezanosti. Bartholomew in Horowitz (1991) navajata štiri stile navezanosti: 

varno navezanost – posameznik se brez težav zbliža z drugimi ljudmi, v odnosih se počuti 

varno in sprejeto; preokupiran stil navezanosti – posameznik se želi čustveno povezati z ljudmi 

okoli sebe, a se ga oni izogibajo in si ne želijo zbližanja; odklonilno-izogibajoč stil navezanosti 

– posameznik se počuti bolje brez tesnih odnosov z drugimi ter plašljiv stil navezanosti – 

posameznik si želi tesnih stikov, a ga je strah, težave ima z zaupanjem. Ward in sodelavci 

(2002) menijo, da se lahko posameznik, ki je razvil odlonilno-izogibajoč stil navezanosti, 

izolira od drugih ljudi ter tako ne pridobi potrebnih veščin za vzpostavljanje intimnih razmerij. 

Pristop do drugih ljudi je lahko zato neprimeren in se posledično konča z zavrnitvijo s strani 

drugih oseb, z izogibanjem, jezo in posmehovanjem. Takšen odziv bo posameznik vzel kot 

dokaz, da so ljudje nezanesljivi ter da je zanj bolje, da se izogiba nadaljnjih stikov in odnosov z 

odraslimi. Tako se bo raje osredotočil na otroke, do katerih lažje pristopa in ga zaradi njegove 

odrasle vloge prej sprejmejo (Prentky, Knight in Lee, 1997).  

Strokovnjaki del razlage za spolno zlorabo pripisujejo tudi posameznikovemu 

disfunkcionalnemu odnosu do sebe in drugih. Friestad (2012) meni, da storilci spolne zlorabe 

pogosto razvijejo lastno predstavo sveta, ki pri njih povzroča določeno vedenje, kar avtorica 

poimenuje kognitivne distorzije. Kognitivne distorzije so pri delu s storilci spolne zlorabe prvi 

predstavili Abel idr. (1989) – definirali so jih kot posameznikove notranje procese, s katerimi 

poskuša racionalizirati dejanje spolne zlorabe. Funkcija teh distorzij je, da lahko posameznik 

začne in nadaljuje s svojim odklonskim vedenjem, ne da bi pri tem občutil krivdo, sram ali 

katere koli druge negativne občutke (prav tam). Pri tem so se Abel idr. (1989) navezali na 

Banduro (1986) in njegov koncept napačnega mišljenja (ang. »faulty thinking«), ki so ga nato 
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prenesli na področje socialno nesprejemljivega vedenja. Tudi Baumeister (1991) opisuje 

kognitivne distorzije pri storilcih spolne zlorabe in trdi, da razmišljajo iracionalno, s 

pomanjkanjem občutka za objektivno interpretacijo dogodka, povezanega s spolnostjo. Ward, 

Hudson, Johnston in Marshall (1997) prav tako navajajo, da imajo storilci popačeno predstavo 

o lastnem vedenju med samo zlorabo, kot tudi o reakcijah otrok, ki jih zlorabijo.  

Drugi psihosocialni dejavniki, ki jih avtorji povezujejo z dejanjem spolne zlorabe, so: nizka 

samozavest, omejena zmožnost empatije oziroma vživljanja (Marshall, Anderson in 

Champagne, 1997), slabša sposobnost formiranja intimnih razmerij ter manj razvite socialne 

veščine posameznika (McFall, 1990). Nekateri avtorji dejanje spolne zlorabe povezujejo tudi z 

gledanjem otroške pornografije (Beech, Elliot, Birgden in Findlater, 2008). Hughes (2007) 

navaja, da so bili storilci spolne zlorabe pogosto čustveno, psihično ali spolno zlorabljeni v 

otroštvu. Podobno menijo Beech idr. (2008), ki dejavnike, kot so fizična, psihična, spolna 

zloraba v otroštvu dojemajo kot sprožilce odklonskega spolnega vedenja. Bass in Levant 

(1992) navajata, da naj bi bili storilci mnogokrat priče fizičnemu nasilju v družini, kot otroci pa 

naj ne bi marali fizičnega kontakta, božanja in nežnosti. Starši naj bi jih prav tako čustveno 

zavračali, hkrati naj bi nad njimi poskušali izvajati kontrolo. Spet drugi avtorji dejanje spolne 

zlorabe povezujejo z zgodnjo ločitvijo od staršev (Violato in Genius, 1993). Čustvena zloraba v 

družini naj bi bila prav tako povezana s slabim duševnim zdravjem njenih članov in večjo 

verjetnostjo za spolno zlorabo otrok v družini (Bagley, Wood in Young, 1994). Storilci spolne 

zlorabe naj bi imeli negativne odnose s starši, identifikacije s starši je manj, v družini je večkrat 

prisotna fizična in spolna zloraba, pogosto izgubijo enega ali oba skrbnika, imajo manj 

možnosti za stabilne in konstantne odnose s skrbniki, prav tako je manj komunikacije s starši. 

V strokovni literaturi pogosto zasledimo podatek, da so storilci spolne zlorabe predvsem tisti, 

ki so v otroških letih tudi sami doživeli spolno zlorabo. Raziskava avtorjev Abel in Harlow 

(2002) na primer navaja, da spolna zloraba v otroštvu povečuje možnosti, da posameznik 

pozneje tudi sam zlorabi otroka. Več kot 47 % storilcev spolne zlorabe naj bi namreč priznalo, 

da so bili v otroštvu tudi sami zlorabljeni. Hughes (2007) navaja raziskavo avtorjev Henn, 

Herjanic in Vanderpearl (1976), v kateri so primerjali storilce spolne zlorabe in moške iz 

kontrolne skupine ter ugotovili, da je bilo kar 60 % storilcev in le 4 % moških iz kontrolne 

skupine zlorabljenih v otroštvu. Gelb (2007) opaža, da je med storilci spolnih zlorab, ki so 

storili zlorabo izven družine, 35,9 % od njih poročalo o fizični zlorabi v otroštvu, 34,5 % pa o 

spolni zlorabi v otroštvu. Med incestnimi storilci spolnih zlorab jih je 45,6 % poročalo o fizični 
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zlorabi v otroštvu in 44,6 % o spolni zlorabi v otroštvu. Po drugi strani mnogi raziskovalci 

poudarjajo, da je zgoraj omenjena povezava premalo raziskana in razširjena, da bi jo lahko 

dojemali kot edini razlog za spolno nasilje (Prentky idr., 1997). Spolna zloraba otroka naj bi 

bila namreč zelo kompleksen pojav (Ward in Beech, 2006). Avtorji Cohen, Gans in McGeoch 

(2002) so namreč pregledali 224 oseb, ki so bile v otroštvu zlorabljene, in od teh naj bi jih 

pozneje le 26 kazalo spolne težnje do otrok. Mogoče je seveda, da posameznik zaradi spolne 

zlorabe v času odraščanja nekatere vzorce zlorabe prenaša naprej, vendar je ob tem pomembno, 

da upoštevamo tudi druge faktorje tveganja, prav tako se vsak primer razlikuje od drugega 

(Ward in Beech, 2006). 

Hughes (2007) med psihosocialne dejavnike uvršča tudi povezavo med spolno zlorabo otroka 

in psihoaktivnimi substancami. Meni namreč, da je večja verjetnost za spolno zlorabo pri 

osebah, ki so pod vplivom drog ali alkohola. Omenja raziskavo avtorjev Henn, Herjanic in 

Vanderpearl (1976), ki so ugotovili, da je 49 % storilcev spolne zlorabe v času napada uživalo 

alkohol. V istem letu je druga raziskava avtorja Rada (1976) pokazala podobne rezultate, kjer 

naj bi bila ob pedofilični motnji najpogostejša diagnoza tudi alkoholizem in odvisnost od drog.  

6 STORILCI SPOLNE ZLORABE OTROK 

Storilci spolne zlorabe otrok so heterogena skupina, saj se med seboj močno razlikujejo. Gelb 

(2007) navaja, da lahko obravnavanje storilcev spolne zlorabe otrok kot homogene skupine 

med njimi zakrije pomembne razlike. V nadaljevanju bom opisala nekatere značilnosti, ki jih 

strokovnjaki pripisujejo storilcem, ter naštela nekatere klasifikacije storilcev s strani različnih 

avtorjev.  

6.1 Splošne značilnosti storilcev spolne zlorabe 

Hall in Hall (2007) navajata, da storilci pred in po zlorabi velikokrat doživljajo občutke 

manjvrednosti, izolacije, osamljenosti, nizke samozavesti, notranje disforije, kažejo pa tudi 

znake čustvene nezrelosti. Težave imajo pri medosebnih interakcijah z enako starimi osebami, 

največkrat zaradi zmanjšane asertivnosti, povišane agresivnosti ter jeze in napadalnosti. 

Pogosto uporabljajo obrambne mehanizme intelektualizacije, zanikanja, racionalizacije, prav 

tako je pri njih opaziti veliko kognitivnih distorzij (Ward, Hudson in Marshall, 1995). Čeprav 

imajo storilci težave v medosebnih odnosih, jih ima kar polovica na neki točki življenja 

partnerski odnos, so poročeni oziroma imajo družine (Hall in Hall, 2007). Avtorica Repič 
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(2008) meni podobno in navaja, da gre v večini primerov spolne zlorabe za odrasle poročene 

osebe, ki na videz ne delujejo nenavadno ali nevarno. 

Štirn (2003) meni, da je pedofilična motnja v večini primerov značilna za moške, pojavlja se 

lahko tudi pri ženskah. Povprečna starost storilcev naj bi se gibala med 30. in 40. letom, prvi 

spolni napad na otroka pa večinoma storijo že prej (pogosto v času pubertete). Podobno menita 

Smallbone in Wortley (2000), ki sta v svoji študiji ugotovila, da je povprečna starost storilca ob 

prvi spolni zlorabi otroka 32,4 leta, 37 % storilcev pa je ob prvi spolni zlorabi otroka starih med 

31 in 40 let. Le 10,6 % storilca je ob prvi spolni zlorabi otroka starih med 17 in 20 let in le 6 % 

storilcev prvič zlorabi otroka pri 50. letih in več. Kanduč, Korošec in Bošnjak (1998) trdijo, da 

naj bi bilo več kot tri četrtine storilcev starejših od 30 let. Štirn (2003) meni, da naj bi starejši 

storilci (stari nad 50 let) izkazovali večji interes za mlajše otroke, mlajši storilci pa predvsem za 

deklice, stare od 12 do 15 let. 

Smallbone in Wortley (2000) navajata, da naj bi bilo za storilce spolne zlorabe otrok značilno 

nizko samospoštovanje, pogosto imajo težave z navezovanjem stikov in v odnosih z odraslimi 

osebami nasprotnega spola, imajo slabo razvite socialne spretnosti, težijo k spolni anksioznosti, 

pogosto imajo nerešene družinske probleme (značilne so frustracije v odnosu z materjo ali 

sovraštvo v odnosu do očeta), prav tako se pri njih opazi pomanjkanje občutka krivde, 

obžalovanja, imajo pa tudi zgodovino predkaznovanosti (večinoma za druga kazniva dejanja). 

Mnogi storilci so prepričani, da imajo med dejanjem zlorabe nadzor nad situacijo in nad seboj 

(Olshan, 2014). Kanduč idr. (1998) navajajo, da je polovica vseh storilcev spolne zlorabe v 

času spolnega stika z otrokom opitih. V preteklosti je mnogo storilcev prav tako že storilo 

dejanja ekshibicionizma, vojerizma ali posilstva.  

Po mnenju Repičeve (2008) so redki storilci, ki se zanimajo le za otroke. Abel in Harlow 

(2002) sta v svoji študiji ugotovila, da je od 2429 vprašanih oseb s pedofilično motnjo le 7 % 

med njimi izključno identificiralo privlačnost do otrok in ne do odraslih. Repičeva (2008) tudi 

navaja, da se storilci velikokrat zanimajo za otroke točno določene starosti in spola. Prav tako 

so nagnjeni k temu, da iščejo službo v poklicih, kjer so lahko v vsakodnevnem stiku z otroki. 

Pogosto zbirajo otroško pornografijo, nekateri tudi fotografirajo oblečene ali gole otroke, da se 

spolno vzburijo. Pri pogovoru z otrokom se spustijo na njegovo raven – o njem pogosto 

govorijo, kot da bi bil njihov ljubimec ali odrasel partner. Največkrat so ti ljudje otroku blizu, 

kar v 85 % primerih naj bi bili storilci ljudje v družini oziroma sorodniki in znanci. Podobno 
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navajajo Elliot, Browne in Kilcoyne (1995), ki so v obširni študiji ugotovili, da se tretjina 

zlorab zgodi v primarni družini, tretjina s strani znancev in prijateljev, ki so otroku blizu, ter le 

tretjina s strani popolnih neznancev. 

Ko storilce soočimo s posledicami njihovih dejanj, najpogosteje odreagirajo tako, da hočejo 

opravičiti ali minimalizirati svoja dejanja z izjavami, kot so: »Hotel sem jo le nekaj naučiti« ali 

pa »Ob tem je uživala« (Hall in Hall, 2007). Avtorja navajata pet pogostih psiholoških 

obrambnih mehanizmov pri storilcih spolne zlorabe otrok. To so: zanikanje (»Ali je s tem, če 

otroka objamem, kaj narobe?«), minimalizacija (»Zgodilo se je le enkrat«), opravičevanje 

(»Rad imam majhne punčke, nisem pa nekdo, ki zlorablja«), izmišljotine (»To, kar se je 

zgodilo, je bilo za šolski projekt«) ter napad (verbalni ali celo fizični napad na izpraševalca in 

navzoče) (Hall in Hall, 2007). Ward idr. (1995) menijo podobno in opažajo, da je pogosta 

značilnost storilcev spolne zlorabe ta, da opravičujejo svoje vedenje. Pri stoirlcih lahko 

opazimo:   

 zanikanje ali minimaliziranje dejanja, 

 očitanje otroku in pripisovanje krivde, 

 prikrito načrtovanje, 

 pasivno držo, tišino pri pogovoru, zapiranje vase, 

 pomanjkljivosti v čustveni inteligentnosti, 

 pomanjkljivosti v intimnosti in drugih socialnih kompetencah, 

 težave z drogami in alkoholom. 

6.2 Klasifikacije različnih tipov storilcev spolne zlorabe 

Storilci spolne zlorabe so močno raznolika skupina in iz tega razloga avtorji ločijo različne 

vrste storilcev spolne zlorabe. Ravno klasificikacija storilcev nam lahko pomaga pri 

razumevanju njihove narave, prav tako nam pomaga pri nadaljnjem delu z njimi. Storilci imajo 

namreč različne značilnosti in zato potrebujejo individualen pristop, ocenitev in intervencijo 

(Marshall in Burton, 2010).  

Craig idr. (2008) ločijo storilce spolne zlorabe glede na starost otroka, starost storilca, spol 

otroka, glede na obseg in resnost dejanja ter glede na odnos med storilcem in otrokom 

(incestuozna zloraba, zloraba znotraj ožje ali širše družine ali zunajdružinska zloraba). Hall in 

Hall (2007) za eno pomembnejših razlikovanj pri klasificiranju storilcev spolne zlorabe štejeta 
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dejstvo, ali jih privlačijo le otroci ali občutijo privlačnost tudi do odraslih oseb. V nadaljevanju 

bom s strani več avtorjev opisala različne klasifikacije tipov storilcev spolne zlorabe. 

Cohen, Seghorn in Calmus (1969, v Craig idr., 2008) opisujejo tri tipe storilcev spolne zlorabe 

otrok ter njihovo motivacijo za dejanje. Prvi je pedofilno-fiksirani tip storilca (»pedophile-

fixated offender«), ki kaže motnje v duševnem in psihoseksualnem razvoju. Posameznik je 

nezmožen, da vzdržuje dolgotrajna razmerja z odraslimi in občuti izključno preferenco do 

otrok, tako socialno kot spolno. Drugi je pedofilno-regresirani tip storilca (»pedophile-

regressed offender«) – opišejo ga kot ne preveč okupiranega z otroki, sposobnega vključevanja 

v odnose z odraslimi; v spolno aktivnost z otroki vstopi v času stiske, stresa ali družinskih 

težav. Tretji tip storilca je pedofilno-agresivni tip (»pedophile-agressive offender«), ki 

največkrat stori sadistične in nasilne prekrške nad otroki, da se spolno poteši. 

Bouwkamp (1996) spet drugače razdeli storilce. Prvi tip storilca je pasivni odvisni storilec, ki je 

večino časa močno negotov, tih in zaprt vase. Tak moški se ni nikoli naučil razumeti in izraziti 

svojih potreb, zato se v odnosih največkrat vede kot odvisen otrok. Na tej ravni se zna najbolj 

povezati le z drugimi otroki, od katerih postane čustveno odvisen. Takšen odnos tako hitro 

pripelje do spolne zlorabe. Naslednji je agresivni dominantni storilec, za katerega je značilno, 

da se počuti, kot da ima nad vsemi moč, družinske člane osami od zunanjega sveta, otroka pa 

doživlja kot svojo last in ga zlorablja za zadovoljevanje lastnih potreb. Naslednji je psihopatski 

storilec, ki ima zelo pogosto kriminalno preteklost, največkrat ne pozna občutkov krivde in 

obžalovanja. Po drugi strani se do drugih, še posebej do otrok, obnaša ljubeznivo in dopadljivo, 

saj želi s preračunljivostjo doseči izpolnitev svojih želja. Psihotični storilec je tip človeka, ki 

duševno ni zmožen obvladati spolnih vzgibov. Spolno zlorabo stori takrat, ko njegove notranje 

zavore popustijo pod vplivom psihoze. Alkoholični storilec spolno zlorabo zagreši le pod 

vplivom alkohola in pod vplivom močnih čustvenih stanj. V zadnji skupini je pedofilni storilec, 

največkrat neporočen, brez lastnih otrok in družine ter izključno spolno usmerjen na otroke 

(Bouwkamp, 1996).   

Smallbone, Marshall in Wortley (2008) ločijo dva tipa storilcev: preferenčne in situacijske. 

Preferenčni tipi pri iskanju in pridobivanju otrok temu primerno aktivno pripravljajo okolje, ki 

jim omogoča priložnosti, da ostanejo z otrokom sami doma, ga odtujijo od družbe ali za 

partnerko izberejo mater samohranilko. Primeri iz prakse kažejo, da preferenčni storilci zlorabo 

načrtujejo in za stik z otrokom izrabijo vsako priložnost, ki jim to omogoča. Že leta pred 
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zlorabo gojijo predstave o spolnih dejavnostih z otroki, zato je priprava na zlorabo dolgotrajna 

in natančna. Situacijski tipi so pogosto zaprti vase, nedružabni in socialno nezreli. Prvotno so 

usmerjeni na otroke, ki jih poznajo in živijo v njihovem okolju. V nasprotju s preferenčnimi 

storilci se njihova spolna usmerjenost pojavi pozneje, v odraslem obdobju, delujejo občasno in 

nenačrtno, impulzivno in pogosto incestno. Mnogi spolno vzburjenje doživijo ob različnih 

otrocih, kljub temu vzdržujejo odnose in družbene stike z odraslimi osebami. Situacijski tipi 

storilca pogosto zlorabljajo neznane otroke, večinoma deklice, ki jih izbirajo priložnostno. Za 

otroka nimajo primarne spolne preference. Spolna zloraba otroka je pri njih pogojena s situacijo 

in visoko stopnjo stresa ter je epizodična. Storilci se zaradi povečane stopnje stresa počutijo 

odtujene od odraslega sveta. V takšnem stanju jih tudi vleče k otrokom. Odnos z njimi je 

namreč zanje manj ogrožujoč in bolj sprejemljiv. Pri tem tipu storilca je narava odnosa z 

otrokom psevdoodrasla, zlorabljanje pa impulzivno. Dve tretjini vseh storilcev spolne zlorabe 

otrok so situacijski tipi (Smallbone idr., 2008). 

6.3 Statični in dinamični faktorji tveganja za zlorabo 

Pri storilcih spolne zlorabe lahko predvidimo stopnjo tveganja za ponovno zlorabo, če 

pogledamo njihovo kriminalno zgodovino in splošne karakteristike. Te dejavnike v strokovni 

literaturi opisujejo kot statične in dinamične faktorje tveganja (Perkins, Hammond, Coles in 

Bishopp, 1998). Statični faktorji opisujejo kriminalno preteklost posameznika in označujejo 

karakteristike storilca. Dinamični faktorji so povezani s povratništvom in jih je mogoče 

spremeniti (Smallbone in Wortley, 2000). V nadaljevanju bom naštela vse faktorje.  

Statični faktorji tveganja pri storilcih spolne zlorabe otrok so (Gelb, 2007): predhodni spolni 

prestopki, predhodni prestopki, ki niso bili povezani s spolnostjo, predhodna prekinitev 

oziroma opustitev rehabilitacije, zlorabljanje dečkov, zlorabljanje otrok, ki s storilcem niso bili 

v sorodu, zlorabljanje otrok, ki jih storilec ni poznal, leta otroka ob času spolne zlorabe, 

vedenjske in čustvene motnje storilca v otroštvu, ločitev od staršev v otroštvu, antisocialna 

osebnostna motnja, kršitev pogojnega odpusta oziroma skupinske supervizije. 

Dinamični faktorji tveganja pri storilcih spolne zlorabe otrok so: nepripravljenost na 

sodelovanje pri rehabilitaciji, obsedenost s spolnostjo, čustvena identifikacija z otrokom, težave 

pri vzpostavljanju odnosov in razmerij, odvisnost od drog in alkohola, težave z obvladovanjem 

jeze, sovražnost, antisocialnost, želje po ponovni kršitvi, negativni socialni vplivi, 

pomanjkljivosti v samoregulaciji, impulzivnost in težave z zaposlitvijo (Gelb, 2007).  
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7 POTEK SPOLNE ZLORABE OTROKA  

Storilci spolne zlorabe pogosto poročajo o nezmožnosti kontroliranja svojega vedenja, čeprav 

se v resnici redko zgodi, da otroka zlorabijo spontano in čisto nenačrtovano. Cohen idr. (2002) 

navajajo, da naj bi storilci načrtovali kar okoli 80 % vseh dejanj spolne zlorabe. Na tem mestu 

zato ne moremo govoriti o pomanjkanju kontrole. Prav tako avtorji menijo, da namesto da na 

spolno zlorabo gledamo kot na posledico impulzivno-agresivnega stanja (nenačrtovanega ter 

brez ozira na posledice), moramo nanjo gledati kot na posledico kompulzivno-agresivnega 

stanja (načrtovanega, da olajša notranje pritiske ali potrebe). Seveda pa tega ne moremo 

posplošiti na vse storilce spolnih zlorab, saj moramo upoštevati tudi močna čustvena stanja, 

neustrezne odnose v družini, motnje v duševnem razvoju in reakcije pod vplivom psihoaktivnih 

substanc, ko dejanje storilca ni nujno načrtovano (Marshall in Burton, 2005). 

7.1 Osemfazni model poti do spolne zlorabe otroka 

Ward, Hudson in Keenan (1998) so zasnovali model poti, po kateri storilec največkrat zlorabi 

otroka.  

1. faza: Dogodek v življenju  

Gre za nek dogodek v življenju posameznika, ki avtomatično izzove razmišljanje, povezano s 

posameznikovimi cilji in potrebami. Po navadi gre za večjo življenjsko spremembo, kot je na 

primer ločitev, večja osebna stiska in podobno.  

2. faza: Želja po odklonskem spolnemu dejanju  

Zgoraj omenjena sprememba v življenju posameznika lahko sproži fantazije in željo po 

spolnem stiku z otrokom. Če ima nekdo dolgotrajne deviantne spolne fantazije o zlorabi žensk 

ali otrok, se lahko aktivirajo s tem pogojeni cilji (na primer spolna zloraba otroka). Sprožijo jih 

lahko različni faktorji, kot so zavrnitev s strani druge osebe, prisotnost otrok ali stanje 

disforičnosti. Neprimerne spolne fantazije lahko delujejo kot močni regulatorji čustvenih stanj; 

pod določenimi stresnimi okoliščinami lahko privedejo do spolne zlorabe otroka. 

3. faza: Izdelan načrt za storitev spolne zlorabe  

Želja po deviantnem spolnem dejanju privede do izdelave načrta za izpeljavo tega dejanja. Na 

tej točki prestopnik ocenjuje sprejemljivost neprimerne želje ter razmišlja, kaj lahko glede tega 

stori.  
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V splošnem ločimo tri vrste načrtovanja dejanja (Ward idr., 2002): 

 zakrito/implicitno načrtovanje, 

 odkrito/eksplicitno načrtovanje, 

 naključni stik.  

Pri zakritem/implicitnem načrtovanju si storilec prilagaja okoliščine okrog sebe tako, da 

omogoči stik z otrokom, torej ustvarja situacijo visokega tveganja. Na primer, storilec povabi 

otroka na tekmo, a si hkrati dopoveduje, da je to v njegovo dobro, saj mu bo pokazal nekaj 

novega. Storilci pri odkritem/eksplicitnem načrtovanju pogosto sami povedo ter se tudi 

zavedajo, da je šlo za odkrit namen spolnega stika z otrokom. Storilec si na primer reče: 

»Danes bi se z njo malce poigral«. Posameznik pri naključnem stiku otroka sreča po naključju. 

Otrok lahko na primer pride na krožek, ki ga vodi storilec. 

4. faza: Situacija visoke tveganosti 

Posameznik pride v stik z otrokom. Ta stik se lahko zgodi kot posledica prejšnjega 

implicitnega ali eksplicitnega načrtovanja, ali pa naključnega srečanja. Na tej točki se namen 

za izvedbo spolne zlorabe utrdi, saj gre za neposreden stik ali možnost stika z otrokom. S 

kombinacijo načrtovanja in drugih faktorjev je sedaj ustvarjena situacija visokega tveganja. 

5. faza: Spolna zloraba  

Ločimo tri vrste spolnega napada na otroka: 

 z osredotočenostjo storilca na samega sebe, 

 z osredotočenostjo storilca na otroka,  

 z obojestransko osredotočenostjo. 

Ward idr. (2002) podrobneje opišejo zgoraj omenjene stile osredotočenosti: 

Za samoosredotočenost (osredotočenost storilca nase) je značilno egocentrično načrtovanje, pri 

čemer storilec meni, da so njegovi občutki najpomembnejši (na primer »Želel sem si stik, da se 

nekoliko sprostim«). Pri tem je značilna tudi visoka stopnja spolne vzburjenosti, visoka stopnja 

intruzivnosti (vsiljivosti) in krajše trajanje dejanja.  

Za stil osredotočenosti na otroka je značilno, da so storilcu najpomembnejše otrokove potrebe. 

Storilci poročajo o njihovi vlogi učitelja, mentorja, skrbnika ali zaščitnika otroka. Storilci 

poročajo o nizki stopnji spolne vzburjenosti, čeprav je to lahko zgolj odraz njihovih distorzij. 
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Dejanje zlorabe naj bi bilo pri teh storilcih manj intruzivno v primerjavi s tistimi storilci, za 

katere je značilna samoosredotočenost. 

Obojestranska osredotočenost je značilna za storilce, ki dejanje zlorabe dojemajo kot 

enakopraven odnos z otrokom. S tem je povezano tudi nekoliko daljše trajanje, oziroma 

večkratna ponovitev zlorabe.  

7.  faza: Samoevalvacija po kaznivem dejanju  

Ward idr. (2002) podrobneje opišejo samoevalvacijo storilca po zlorabi. Storilec z negativno 

samoevalvacijo po storjenem dejanju po navadi občuti krivdo, se obtožuje, doživlja občutke 

zgražanja ali studa in ponovno evalvira svoj način razmišljanja ali dojemanja otroka pred 

storitvijo dejanja. Storilec s pozitivno samoevalvacijo po storjenem dejanju zavzame obramben 

položaj, tako da svoje dejanje minimizira ali pa za dejanje obtožuje otroka. Reče na primer: 

»Poučil sem ga glede tega« ali pa »Saj se je sama ponujala«. Na tej stopnji se storilec prav tako 

odloča, ali bo v prihodnje spet storil kakšno dejanje spolne zlorabe ali ne. 

8. faza: Odnos do nadaljevanja kaznivega dejanja 

V tej fazi govorimo o učinkih spolne zlorabe na bodoče namere in pričakovanja storilca. Tisti s 

ciljem izogibanja se lahko odločijo, da tega v prihodnje ne bodo več počeli, ali pa ugotovijo, da 

nimajo primernih veščin za preprečevanje takšnega dejanja in se zato odločijo, da bodo dejanje 

zlorabe še ponovili. Tisti s ciljem približevanja so zaradi uspešnega dejanja opolnomočeni in 

lahko to izkušnjo izkoristijo za izpopolnitev svojih strategij pri pristopu do otroka. 

7.2 Strategije pristopa storilca do otroka 

Craig idr. (2008) navajajo, da so strategije, s katerimi storilci pristopajo do otroka, najpogosteje 

takšne, da ga povabijo k igri, ali pa se ponudijo, da ga naučijo novega športa ali instrumenta. 

Veliko storilcev prav tako podkupi otroka, ga pelje na izlet ali pa mu ponudi prevoz domov. 

Nekateri uporabijo naklonjenost, razumevanje in ljubezen, spet drugi pripovedujejo zgodbe, ki 

vključujejo laži in izmišljotine, privlačne otroku. Nekaj storilcev preprosto prosi otroka za 

pomoč. Eden od petih storilcev je priznal, da je pridobil naklonjenost in zaupanje otrokove ožje 

družine, da bi zlorabil otroka. Kar polovica storilcev je otroka osamilo tako, da so se otrokovim 

staršem ponudili za varstvo. Storilec je začel otroku govoriti o spolnosti, ponudil se je, da bi 

otroka umil ali slekel, ali pa mu je zlorabo nepravilno predstavil, tako da ji je pripisal drugačno 



19 

 

vlogo (»To bi bilo dobro zate« ali »To počnejo ljudje, ki se imajo radi«). Skoraj polovica 

storilcev je priznala, da so čutili večjo privlačnost do otrok, ki so kazali znake nizke 

samopodobe. Po opisih storilcev so bili na splošno najprimernejše tarče ranljivi, tihi otroci, ki 

so bili nesamozavestni, osamljeni ali pa so imeli družinske težave, prav tako tisti, ki so bili na 

videz simpatični, »provokativno« oblečeni in zaupljivi. Hall in Hall (2007) navajata podobne 

izjave storilcev, ki so priznali, da so najpogosteje zlorabljali ranljivejše otroke, ki so bili 

pogosto iz ločenih družin, potrebovali so veliko ljubezni, čustvene opore, kazali so tudi znake 

žalosti in nesreče. Podobno menijo tudi Conte, Wolf in Smith (1989) – navajajo, da so storilci 

pogosteje izbrali otroke, ki so bili zaupljivi in nesamozavestni, četudi niso popolnoma ustrezali 

njihovim fizičnim kriterijem privlačnosti. 

Naj omenim, da so nam te izjave lahko v pomoč in razmislek, kako vzgajati otroke in kakšnih 

reakcij jih učiti. Otroke lahko namreč v zgodnjih letih naučimo, kje postaviti meje in kako 

povedati, če česa ne želijo. Lahko jim damo vedeti, katere vrste dotikov in vedenja so primerna 

ter česa naj ne dopuščajo. Podobnega mnenja sta tudi avtorici Zloković in Dečman Dobrnjič 

(2007), saj trdita, da samozavestnejši otroci, ki jasno povedo, če jim kaj ni všeč, običajno 

prestrašijo storilca, ki se na tej točki pogosto umakne in preneha z dejanjem.  

8 STEREOTIPI NA PODROČJU SPOLNE ZLORABE 

O spolni zlorabi še vedno obstaja mnogo mitov, tako na temo samega dejanja spolne zlorabe 

kot njenih storilcev. Največkrat gre za posledice neozaveščenosti ljudi in tabuiziranosti teme 

(Gelb, 2007). V nadaljevanju bom predstavila najpogostejše mite na tem področju. Pri tem 

poudarjam, da je stereotipov na področju spolne zlorabe veliko ter da spodaj niso navedeni vsi. 

Pogost stereotip, ki je prisoten v družbi, je, da storilci spolne zlorabe že na videz delujejo 

»nenavadno«, deviantno ali pa se tako vedejo. Gelb (2007) ta stereotip razbija in navaja, da so 

storilci pogosto ljudje, ki so povezani s svojimi družinami, imajo razvito socialno mrežo in so 

lahko priljubljeni v skupnosti. Delujejo pod fasado običajnih ljudi. Avtorja Smith in Segal 

(2013) navajata tudi stereotip, da se pod zlorabo šteje le nasilno dejanje. Ljudje pogosto 

menijo, da, če se na otroku ne poznajo fizične posledice zlorabe, potem se zloraba preprosto ni 

zgodila (Gelb, 2007). To ne drži, saj je lahko spolna zloraba otroka opravljena tudi brez fizične 

prisile s strani storilca, torej z manipulacijo otroka, kar pa storilci tudi najbolj uporabljajo 

(Smith in Segal, 2013). Naslednja sterotipa sta, da se zloraba ne dogaja v urejenih, 

premožnejših, na videz srečnih družinah ter da ženske ne morejo zlorabiti otroka, in da to 
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počnejo le moški. Avtorica Strauss Rollison (2006) navaja, da prevalenca spolne zlorabe ni 

določena glede na socialno ekonomski status, religijo, raso, spol storilca ali njegove politične 

poglede – dogaja se v vseh tipih okolij in oblikah družin. Naslednji stereotip o spolni zlorabi je 

tudi, da so storilci večinoma neznanci v temnih plaščih, ki tičijo v grmovjih ob otroškem 

igrišču in samo čakajo, da bodo napadli otroka. V resnici se večina spolnih zlorab zgodi ravno 

v ožji družinski sferi ali s strani družinskih prijateljev (Smith in Segal, 2013). Enako meni 

Lievore (2004), in sicer, da se kar 90 % zlorab zgodi s strani otroku poznanih oseb. Eno od 

prezrtih dejstev v naši družbi je vsekakor to, da lahko tudi storilci, ki so že prestali kazen, 

zlorabijo otroke, četudi so starejši in na videz nebogljeni, bolni in neškodljivi (Lievore, 2004). 

Napačna prepričanja v družbi torej preprečujejo pravočasno odkritje zlorabe in učinkovito 

pomoč otrokom, prav tako lahko zaradi zgoraj navedenih napačnih prepričanj dodatno 

prizadenemo osebe, ki so preživele spolno zlorabo.  

V nadaljevanju bom prešla na delo s storilci spolne zlorabe v zaporih, zato bom najprej opisala 

kaznovalne teorije, ki vplivajo na to delo, nato pa še same oblike dela s storilci spolne zlorabe.  

9 KAZNOVALNE TEORIJE IN NJIHOVA FUNKCIJA V ZAPORU 

Kaznovalne teorije v grobem delimo na dve podskupini. Prve, absolutne ali retributivne teorije 

podpirajo mnenje, da se prestopnik odreši svojega prekrška s kaznijo. Tak pristop pravičnega 

kaznovanja naj bi temeljil na principu poštene kazni. Potem ko je kazen prestana, je stanje z 

vidika zakona tako, kot da se delikt sploh ne bi zgodil (Deželak in Deželak, 2002). »Absolutne 

teorije o namenu kaznovanja na kratko opredeljujemo kot teorije, ki namen kazni opravičujejo 

z retribucijo: povzročenemu zlu sledi pravično povračilo« (Petrovec, 1998a, str. 13). Absolutne 

teorije zagovarjajo kazen kot vzpostavljanje reda. Pri tem kazen ne vključuje nujno 

spreminjanja zapornikovega vedenja (Deželak in Deželak, 2002). 

Druge, relativne ali utilitaristične teorije izhajajo iz tega, da je treba človeka prilagajati na 

družbeno okolje in nanj (pre)vzgojno vplivati (Deželak in Deželak, 2002). »Prav prevzgojo 

štejejo zagovorniki absolutnih teorij tako rekoč za smrtni greh, utilitaristi pa za nujno sestavino 

kazni« (Petrovec, 1998a, str. 11–12). Funkcija kazni je pri teh teorijah korektivna. »Relativne 

teorije poskušajo opravičiti kaznovanje z določenimi koristnimi nameni, bodisi za družbo v 

celoti (preprečevanje kriminalitete na splošno) ali za posameznika, ki ga poskušamo 

prevzgojiti« (Petrovec 1998a, str. 14). Te teorije podpirajo tretmajsko ideologijo, ki poskuša z 
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različnimi metodami in tehnikami obravnave pri človeku doseči spremembe v njegovem 

vedenju in ga prilagoditi okolju, ga rehabilitirati (Deželak in Deželak, 2002).  

V tujih razvitih državah in njihovih zaporih ter tudi pri nas se izvajajo obravnave, ki temeljijo 

na relativnih teorijah. Z zaporniki se poskuša izvajati tretma, da spreminja njihovo vedenje in 

zmanjša rizičnost oziroma povratništvo. Tudi sama sem v empiričnemu delu raziskovala 

programe dela s storilci spolnih zlorab v slovenskih zaporih, zato bom v nadaljevanju 

predstavila nekatere programe, ki se že izvajajo v tujini, prav tako bom naredila pregled stanja 

dela s storilci spolnih zlorab v slovenskih zaporih.  

10 AKTUALNI PROGRAMI DELA S STORILCI SPOLNE ZLORABE 

V tujini je veliko govora o delu z ljudmi, ki so storili dejanje spolne zlorabe otroka in kazen 

prestajajo v zaporu. Odpira se vprašanje, kaj narediti s to populacijo. Vedno več je ugotovitev, 

da samo prestajanje kazni v zaporu, brez tretmanskega dela z zaporniki, ne prinaša dolgoročnih 

rezultatov, saj ljudje po prestani kazni pogosto ponovijo dejanje spolne zlorabe ali kateri drug 

prekršek. Programi dela s storilci spolne zlorabe v zaporih so ponekod že močno razviti, prav 

tako je mogoče najti raziskave, ki govorijo o njihovi učinkovitosti. Ravno ti programi naj bi 

zniževali povratništvo pri storilcih in tako preprečevali ponovno spolno zlorabo otrok (Olshan, 

2014). 

Programov dela s storilci spolnih zlorab je veliko, predstavila bom nekaj najpogosteje 

omenjenih programov in terapij, ki sem jih našla med študijem strokovne literature. Ti 

programi kažejo tudi najboljše rezultate (Olshan, 2014). Med njimi je kognitivno-vedenjska 

terapija in programi, ki prevzemajo nekatere principe te terapije. To so: modela RNR (»Risk-

need-responsivity model«) in GLM (»Good lives model«), programa Rockwood in SOTP (»Sex 

offender treatment programme«) ter terapije povečevanja empatije. Opisala bom tudi 

farmakološko terapijo, ki se pogosto uporablja v kombinaciji z drugimi programi. Ob vsaki 

predstavitvi terapije bom na koncu navedla njene pomanjkljivosti oziroma predloge za 

izboljšavo. 

10.1 Kognitivno-vedenjska terapija  

Kognitivno-vedenjsko terapijo uvrščamo k psihoterapiji. Ward, Gannon in Yates (2008) jo 

opisujejo kot najuspešnejšo pri delu s storilci spolnih zlorab, saj naj bi bilo pri tej vrsti terapije 

najmanj povratništva. Z izjemo uporabe zdravil v kombinaciji s kognitivno-vedenjsko terapijo 

naj bi bila ta terapija najuspešnejša pri delu s storilci spolne zlorabe (Ward idr., 2008; Olshan, 
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2014). Na splošno kognitivno-vedenjska terapija temelji na premisi, da so kognicija, čustva in 

vedenje med seboj povezani ter da medsebojno vplivajo v razvoju posameznika (Yates, 2003). 

Terapija poskuša nadomestiti posameznikovo odklonsko vedenje s prepričanji in vedenjem, ki 

je ustreznejše. Fokus terapije je tako na dopolnitvi primanjkljajev in izboljšanju veščin s 

pomočjo refleksije in kognitivnega rekonstruiranja (Ward idr., 2008). Kognitivno-vedenjska 

terapija se prav tako osredotoča na statične in dinamične faktorje tveganja pri storilcu in ga uči 

potrebnih veščin za spoprijemanje z njegovimi težavami. Te veščine so prilagojene njegovemu 

individualnemu učnemu stilu in receptivnosti (Gelb, 2007). Pogoste metode, na katerih temelji 

kognitivno-vedenjska terapija, vključujejo prepoznavanje situacij visokega tveganja, 

identificiranje šibkih točk, učenje spopadanja s kognitivnimi distorzijami ter spoprijemanje z 

negativnimi čustvenimi stanji. Intervencije se prav tako osredotočajo na razvoj reševanja 

problemov pri posamezniku, razvoj empatije, na izboljšanje socialnih in intimnih razmerij ter 

preoblikovanje odklonskega spolnega vedenja (Ward idr., 2008). Zgornje tehnike se 

najpogosteje izvajajo v specifičnih modulih obravnave, ki navadno vključujejo naslednje 

komponente (Marshall, Anderson in Fernandez, 1999):  

 vzpostavljanje osnovnih pravil obravnave, 

 razumevanje procesa kaznivega dejanja in kognitivno restrukturiranje, 

 empatično obvladovanje, 

 spolno rekonstruiranje, 

 čustveno reguliranje in obvladovanje stresa, 

 razvijanje socialnih kompetenc, 

 preprečevanje zdrsa (ponovne kršitve)1. 

Kritike kognitivno-vedenjske terapije 

Ena izmed kritik terapije je, da je manj primerna za storilce spolne zlorabe, ki ne priznajo 

svojega dejanja, saj je glavni princip kognitivno-vedenjske terapije ta, da se problem natančno 

opredeli. To pomeni, da mora storilec prevzeti odgovornost za dejanje, preden se lahko 

                                                           
1Gelb (2007) navaja, da tehnike preprečitve zdrsa spadajo pod kognitivno-vedenjsko terapijo in 

storilca učijo, da prepoznava situacije, ki predstavljajo veliko tveganje za ponovitev prekrška, v tem 

primeru spolne zlorabe. Prav tako ga učijo spoprijemanja s situacijami tveganja, izogibanja tem 

situacijam in strategije izhoda iz teh situacij. Te tehnike so prilagojene vsakemu storilcu posebej. 
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nadaljuje s terapijo (Hughes, 2007). Olshan (2014) navaja kritiko, da se uspešnost kognitivno-

vedenjske terapije zmanjšuje s časom (dlje časa ko preteče od terapije, manj uspešna postaja), 

prav tako lahko sočasnost drugih motenj (motnje razpoloženja, anksioznost, motnje osebnosti) 

s pedofilično motnjo poslabša uspešnost kognitivno-vedenjske terapije. Ravno zaradi tega se 

velikokrat priporoča dvojna terapija, psihološka in farmakološka, priporoča pa se tudi uvedba 

postpenalnih programov (prav tam). Avtor Nolen-Hoeksema (2010) meni, da je število tistih, ki 

prekinejo to vrsto obravnave predčasno, višje, kot pri drugih terapijah. Predčasnih izstopnikov 

naj bi bilo pri temu modelu celo do petkrat več kot pri drugih terapijah. Trdi tudi, da ima ta 

model precej nehumanističen pristop, saj naj bi bile nekatere strategije dela preveč mehanične, 

sterilne in neosebne. 

10.2 Model »The Risk-need-responsitivity«  

Avtorji Ward idr. (2008) podrobneje opišejo model The risk-need-responsitivity (v prihodnje 

model RNR) rehabilitacije, ki naj bi bil zadnja leta vodilni program za spolne prestopnike v 

ZDA. Avtorji podrobno opišejo model, ki je dobil ime po glavnih treh načelih, ki so: 

Načelo tveganja (»risk«) zagovarja idejo, da so storilci, ki jih ocenijo z višjim tveganjem za 

ponovni delikt, deležni intenzivnejše intervencije kot storilci, pri katerih je to tveganje manjše. 

Craig, Browne in Beech (2008) navajajo, da je pri manj tveganih storilcih potrebna minimalna 

terapija ali pa terapija sploh ni potrebna, saj je pri tej skupini verjetnost za ponovni prekršek 

toliko manjša. Avtorji tudi navajajo, da se število povratnikov med visoko tveganimi storilci 

zmanjša le v primeru, ko so vključeni v intenzivnejšo terapijo. Če so v intenzivnejšo terapijo 

vključeni manj tvegani storilci, lahko ima terapija nanje celo negativen učinek, ali pa učinka 

nima (Ward idr., 2008). Drugo načelo je načelo potreb (»need«). Izhaja iz tega, da bi se pri 

terapiji morali osredotočati na kriminogene potrebe pri posamezniku (oziroma dinamične in 

statične faktorje tveganja, ki sem jih že opisala v prejšnjih poglavjih). Ti faktorji tveganja naj bi 

namreč privedli do ponovnega kriminalnega vedenja, oziroma do povratništva (Ward idr., 

2008). Tretje načelo je načelo odzivnosti (»responsivity«). Slednje zagovarja idejo, da mora 

izvajanje programa RNR ustrezati posameznikovim karakteristikam, kot so učni stil, raven 

motivacije ter njegovim osebnim in medosebnim odnosom (Andrews in Bonta, 2006). Na ta 

način dosežemo, da je intervencija relevantna in maksimiziramo učinkovitost rehabilitacije. 

Prva dva principa (tveganja in potreb) se uporabljata, da se izbere primerna jakost in točke 

terapije, vsi trije principi pa narekujejo, kako mora terapija potekati. Za uspešnost programa 
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morajo biti izpolnjeni naslednji cilji: program mora biti kognitivnovedenjsko orientiran, 

strukturiran, s specifičnimi cilji v vsaki seansi, prav tako ga morajo izvajati usposobljeni 

zaposleni (Craig, Browne in Beech, 2008), kar zagotavlja integriteto rehabilitacije (Andrews in 

Bonta, 2006). 

Kritike modela »risk-need-responsivity« 

Ward idr. (2008) opisujejo, da so empirični podatki za ta model sicer obetavni, a se lahko 

nekatere principe dela pri modelu tudi izboljša. Glavna kritika je ta, da naj bi model premalo 

poudarjal vlogo avtonomije storilca v procesu sprememb. Avtonomija je namreč pomemben 

dejavnik pri življenju brez prekrška in doseganju zadanih ciljev. Prav tako naj bi model prezrl 

dejstvo, da smo ljudje biološki organizmi, ki iščemo človeške stike za to, da bi živeli 

uravnovešeno in zadovoljno življenje (Hanson idr., 2002). Model prav tako ne daje dovolj 

pomembne vloge zavezništvu v terapevtskem procesu, kar je ključno za uspešno terapijo. Glede 

na to, da se model osredotoča le na faktorje, povezane s prekrškom, v procesu prav tako 

spregleda pomembne vidike osebne stiske in nizke samozavesti pri storilcu (Ward idr., 2008). 

Ware in Bright (2008) menita, da je izpad storilcev iz programa kar visok, med 30 % in 50 %. 

Raziskave kažejo, da tisti, ki programa ne dokončajo, večkrat ponovijo dejanje spolne zlorabe 

kot tisti, ki program zaključijo, oziroma se v program sploh ne vpišejo (Hanson idr., 2002). 

10.3 Model »The good lives«  

Willis in Ward (2011) podrobneje opišeta model »Good lives« (v nadaljevanju GLM model). 

Model je usmerjen na opolnomočenje posameznika z veščinami in viri, ki so nujno potrebni za 

zadovoljevanje njegovih primarnih potreb, in to na socialno sprejemljive načine. Model 

poskuša posameznika opremiti s potrebnimi viri, da se lahko v prihodnje izogne ponovnemu 

deliktu. Glavno sporočilo modela GLM je, da ljudje po naravi iščemo izkušnje in doživetja, ki 

so konsistentna z našimi osebnimi vrednotami, in ob tem izkusimo visoko raven 

samoizpolnitve. Ward in Stewart (2003) navajata, da se kriminalno vedenje pokaže, ko 

posamezniku manjka notranjih in zunanjih virov, ki so potrebni za zadovoljevanje njegovih 

potreb. Z drugimi besedami, kriminalno vedenje je slab poskus doseganja želenih življenjskih 

vrednot. Rehabilitacija naj bi storilca spolne zlorabe opremila z znanjem, viri in veščinami, ki 

so potrebne, da lahko živi dobro, zgledno življenje (»good life«). Po besedah avtorjev je 

zgledno življenje takšno, da je hkrati konsistentno s posameznikovimi vrednotami, prav tako je 
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sprejemljivo širši družbi. Willis in Ward (2011) omenita, da so model GLM razvili iz teorije 

spolnega nasilja. 

Namen terapije po modelu GLM je, da promovira primarne in sekundarne dobrine 

(predstavljene v nadaljevanju), ki izboljšajo posameznikovo življenje, ko jih ta enkrat doseže 

(Ward in Brown, 2004). Osnovna premisa modela je, da si storilci, kot vsi ljudje, lastijo set 

primarnih dobrin (»primary goods«). Ward, Mann in Gannon (2007) opisujejo deset razdelkov 

primarnih dobrin. To so: življenje (zdravo življenje in funkcioniranje); znanje (ter njegovo 

pridobivanje); uspeh pri zadanih ciljih; avtonomija; notranji mir (svoboda pred nemirom in 

stresom); prijateljstvo (romantične, prijateljske in družinske vezi); skupnost; duhovnost (iskanje 

smisla v življenju); sreča in kreativnost. Sekundarne dobrine priskrbijo sredstva, pomembna pri 

doseganju primarnih dobrin. Na primer, zaključek študija pri osebi zadovolji primarne dobrine 

znanja in uspeha pri delu. Kriminalno vedenje nastane iz poskusov posameznika, da bi dosegel 

te primarne dobrine, a pri tem uporablja neprimerne sekundarne dobrine. Spolno prestopništvo 

je lahko poskus pridobivanja intimnosti, ki jo najdemo v primarnih dobrinah prijateljstva. 

Bistvo modela GLM je torej, da formulira socialno sprejemljive sekundarne dobrine (Ward idr., 

2007). Avtorja Willis in Grace (2008) menita, da je sicer še prezgodaj govoriti o učinkovitosti 

modela, a je kar nekaj zadnjih študij pokazalo podporo njegovi koristi pri rehabilitaciji storilcev 

spolne zlorabe. Študije primera so uspešne, prav tako se je prisotnost sekundarnih dobrin 

pokazala kot zaščitni faktor proti povratništvu. 

10.4 Model »Rockwood« 

Program Rockwood pri delovanju upošteva izhodišča Modela dobrega življenja (opisanega 

zgoraj). Pri programu je bistveno, da se pri storilcu skozi terapijo spodbuja empatijo, 

motivacijo, osredotoča se na njegove močne točke, pri tem pa se mu vseskozi izkazuje 

podporo. Ta pozitivistični pristop ne spregleda kriminogenih faktorjev pri storilcu, ampak jih 

poskuša prikazati kot izhodiščne točke za doseganje moči (Rockwood psychological services, 

2011).  

Terapevti se pri izvajanju programa osredotočijo na osem področij (Marshall idr., 2008): 

1. Življenjepis (»life history«) 

Posameznik izdela individualni življenjepis na podlagi opornih točk (od teh vsaka vsebuje 

zapis najpomembnejših življenjskih prelomnic, in sicer od otroštva naprej). 
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2. Koliko se cenim (»self-worth«) 

Tukaj se identificira posameznikova stopnja samospoštovanja na različnih področjih delovanja. 

Pri tem se mora posamezniku pokazati, da se ga obravnava neodvisno, oziroma je ločen od 

vedenja, ki ga je privedlo do kaznivega dejanja. Namesto tega se naj spomni na svoje močne in 

pozitivne lastnosti. Oseba prav tako transcendira oziroma premaguje občutek sramu in se zave, 

da so spremembe uresničljive.   

3. Prevzem odgovornosti za dejanje (»acceptance of responsibility«) 

Odločilni faktor, zaradi katerega se odgovornost (do dejanja) minimizira, je globoko 

ukoreninjeno pomanjkanje samospoštovanja in občutka sramu. Okrepiti je treba 

samospoštovanje, zmanjšati občutek sramu ter izdelati takšen odnos, s pomočjo katerega lahko 

posameznik postopoma prevzame odgovornost za dejanje. 

4. Predhodne okoliščine oziroma pot do dejanja (»offense pathways«) 

Oseba opiše dogodke, ki so se zgodili pred dejanjem oziroma so privedli do njega. Pri tem se 

od osebe ne zahtevajo podrobnosti o dejanju, temveč se iščejo faktorji, ki so privedli do storitve 

dejanja (»background factors«). Najpogosteje so to: nizko samospoštovanje, težave v odnosih, 

jeza, zavedanje obstoja težav, akutna stanja čustvenosti, intoksicirano stanje zaradi 

psihoaktivnih substanc. Potem ko terapevti identificirajo te faktorje, poskušajo pri posamezniku 

določiti vedenjske vzorce ter izdelati strategije, s katerimi bo lahko preprečeval ponovitev 

dejanja. 

5. Kako se soočiti s težavo (»coping skills«) 

Program navaja, da se posamezniki niso zmožni učinkovito soočati s stresorji2, kar jih pripelje 

do nesprejemljivega obnašanja. Osebe moramo naučiti strategij, s katerimi se bodo učinkoviteje 

spopadale s stresorji. Te stresorje je treba identificirati, se z njimi soočiti in jih spremeniti.  

6. Težave v odnosih (»relationship issues«) 

                                                           
2Coyne in Downey (1991) opažata, da je stresor vsak dražljaj, ki poruši notranje ravnovesje 

organizma. Med stresorje spadajo večji kritični življenjski dogodki ali manjši, vsakodnevni dogodki. 

V primeru spolne zlorabe otroka gre za stresorje, ki pri posamezniku sprožijo željo po spolnem stiku z 

otrokom.  
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Posamezniki, ki se udeležijo tega programa, pogosto nimajo razvitih potrebnih sposobnosti, 

odnosov ter samozavesti. To je potrebno za učinkovito funkcioniranje v odnosih z odraslimi 

osebami. Zato se na tej točki obravnava posameznikova potreba po medsebojnem spoštovanju 

in enakovrednosti v odnosih, narava in vrednost empatije, komunikacijske sposobnosti, 

navezanost, intimnost, pomembnost previdne izbire partnerja in drugo. Cilj je: izboljšati 

sposobnosti za intimni odnos ter zmanjšati občutke čustvene osamljenosti. 

7. Spolnost (»sexual interests«) 

Tukaj gre za krepitev samozavesti, zmanjševanje sramu, izboljšanje soočanja s stresorji. Prav 

tako se razpravlja o človeški spolnosti, kjer se počasi brišejo deviantne spolne prakse, 

osrediščenost pa se prenese na normativno spolno obnašanje. Predpostavlja se, da storilci iščejo 

deviantno spolnost zaradi tega, ker jim normativno spolno obnašanje ne nudi tolikšnega 

zadovoljstva, kar je posledica pomanjkanja znanja o tem, kaj je pravzaprav potrebno za 

zadovoljiv odnos. Cilj ni zgolj neposredno spremeniti deviantno obnašanje, temveč ustvariti 

več zadovoljstva v spolnosti, zmanjšati pretirano sramežljivost, začrtati ustrezne meje in 

razširiti splošno znanje o spolnosti. Prav tako je cilj, da se spremenijo z deliktom povezani, 

izkrivljeni načini razmišljanja, ki se nanašajo na stereotipe o spolnosti otrok in žensk, ter 

razvijeta zrelejše moralno presojanje in razumevanje posameznikove vloge in odgovornosti pri 

spolnih odnosih.  

8. Strategije za samoregulacijo (»self-management plans«) 

Identificirajo se potencialni rizični faktorji, ki se jih je treba v prihodnje izogibati. Prav tako se 

določijo cilji za boljše prihodnje življenje ter razvijejo strategije za soočanje z akutnimi 

problematičnimi stanji, ki bi jih obsojenec lahko imel po odpustu. Naredi se načrt po modelu 

»Good life«, in sicer na podlagi notranjih (sposobnosti, zmožnosti) in zunanjih pogojev 

(priložnosti, podpora).  

Kritike modelov GLM in Rockwood 

V strokovni literaturi je malo kritik teh dveh modelov. Ena od redkih, a pomembnih kritik pri 

modelih GLM in Rockwood je ta, da se lahko ob nepravilni in neusmerjeni uporabi teh 

modelov nenamerno naredi več škode kot koristi ter da se ob tem pri posamezniku poveča 

tveganje za ponovni prekršek, saj se posameznika z njegovim dejanjem ne sooči na pravilen 
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način. Pogosta kritika modelov je tudi, da modeloma manjka empirične podlage (Barnett in 

Wood, 2008). 

10.5 »Sex offender treatment programme«  

Craig idr. (2008) opišejo program »Sex offender treatment programme«, v nadaljevanju SOTP,  

ki je bil ustanovljen leta 1991. Njegov okvir je celovita ocena ter pomoč spolnim prestopnikom. 

Program SOTP se po podatkih iz leta 2008 izvaja v 28. zaporih v Angliji ter v Walesu, 

približno 1000 zapornikov pa je letno dokončalo program. V letu 2008 je bil to največji 

program za spolne prestopnike na svetu. Program je sestavljen iz treh področij: ocenitev 

(»Assesment«), jedrni program (»The core programme«) ter nadaljevalni program (»Extended 

programme«). 

Ocenitev 

Na tej stopnji pri prestopniku ocenijo ustreznost za pristop k skupinskemu delu programa. 

Izključijo prestopnike, ki so v zanikanju prekrška, trpijo zaradi psihotičnih bolezni ali so zaradi 

teh bolezni trpeli v času prekrška ter tisti, ki imajo na lestvici psihopatije visok rezultat. 

Jedrni program 

Če prestopnika ocenijo kot primernega kandidata za vstop v program, lahko začne z jedrnim 

programom. Cilji tega programa so (Mann, 1999, v Craig idr., 2008):  zmanjšati zanikanje ter 

minimalizacijo pri posamezniku; povečati razumevanje otrokove izkušnje ter razviti strategije, 

ki posamezniku pomagajo pri izogibanju nadaljnjega prekrška. Najpomembnejše smernice pri 

programu so: kognitivno restrukturiranje, modeliranje ter pozitivno opolnomočenje. 

Posamezniki dobijo motivacijo za sodelovanje skozi razbijanje kognitivnih distorzij, empatijo 

do otroka pa z ustvarjanjem čustvenega in intelektualnega zavedanja o njegovi izkušnji, prav 

tako s pregledom posledic, ki jih ima prekršek na posameznikovo življenje. Prestopnik se 

udeleži približno 40-dvournih srečanj. Program so pozneje izpopolnili ter razširili kontaktne ure 

terapij na 160.  

Nadaljevalni program 

Če pri prestopniku ocenijo, da je to pri njemu potrebno, nadaljuje z drugo stopnjo programa. 

Cilji tega programa so (Mann, 1999, v Craig idr., 2008): identificirati ter razbiti vzorce 

popačenega razmišljanja; izboljšati posameznikovo upravljanje z lastnimi čustvi; izboljšati 
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posameznikove veščine pri ustvarjanju prijateljskih in romantičnih vezi; spoprijeti se z 

deviantnimi fantazijami in spolnim vzurjenjem; razumeti povezave med vsem naštetim ter 

dotičnim spolnim prestopkom. Nadaljevalni program zajema 68-dvournih srečanj ter se 

osredotoča na temeljna prepričanja pri posamezniku ter na njegovo pomanjkanje medosebnih 

veščin (Craig idr., 2008).  

Kritike modela SOTP 

Ena glavnih skrbi glede programa je, da bodo nekatere ustanove skoraj zagotovo program 

izvajale nepravilno, ali pa vsaj kakšno njegovo komponento, kar lahko ima negativne 

posledice. Storilci bi namreč lahko začeli predčasno izstopati iz programa (Evenden, 2008). 

Raziskave kažejo, da imajo tisti, ki predčasno izstopijo iz programa, več možnosti za 

povratništvo, kot tisti, ki se programa sploh nikoli niso udeležili (Marques, 1999). Model naj bi 

imel nekatere metodološke pomanjkljivosti, pomanjkljiv naj bi bil tudi pri delu s storilci, ki so 

ocenjeni kot bolj tvegani za povratništvo. Izboljšave so mogoče predvsem v daljšem »follow-

up« obdobju po izpustu prestopnika iz zapora ter v konstantnem nadzorovanju izvajanja 

programa (Evenden, 2008).  

10.6 Tehnike za povečevanje empatije 

Webster, Bowers, Mann in Marshall (2005) menijo, da lahko pomanjkanje empatije pri 

storilcih spolne zlorabe razumemo kot obliko kognitivne distorzije. Obstaja veliko metod za 

razvijanje empatije pri storilcih spolne zlorabe. Opisala bom dve, ki se uporabljata 

najpogosteje.  

Igra vlog  

Webster idr. (2005) opisujejo igro vlog kot pomembno tehniko pri izvajanju terapije in 

povečevanju empatije pri storilcih. Igro vlog je prvič opisoval Pithers (1994). Opisal jo je kot 

način, da storilce izpostavi kognitivnim, čustvenim in vedenjskim izkušnjam otrok, ki so jih 

zlorabili. Vsak posameznik je sprva prevzel vlogo storilca, drugi član skupine pa je medtem 

prevzel vlogo otroka. Nato so se vloge zamenjale: prvi član je prevzel vlogo otroka, medtem ko 

je drugi član skupine igral vlogo storilca. Med igro vlog so posamezniki artikulirali svoje misli, 

občutke in fantazije, ki so jih občutili pred, med in po sami zlorabi. Temu načinu dela so 

pozneje dodajali več vaj z igrami vlog. Tako so na primer storilci igrali vlogo otrok v več 

različnih scenarijih. Po samem dogodku zlorabe so bili scenariji odigrani v krajših in daljših 
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časovnih intervalih, tako da se je vsak storilec naučil, da so posledice zlorabe dolgotrajne in ne 

le omejene na čas zlorabe. Igra vlog torej vključi storilce na aktiven način. Posamezniki prav 

tako med igro vlog občutijo lastna čustva, ne le prepoznavajo čustva pri drugih. Študije 

spomina kažejo, da več pomena kot pripisuje posameznik nekemu dogodku ali vsebini, večja je 

globina shranjevanja teh informacij (Webster idr., 2005). Pithers (1994) navaja, da lahko ima 

izkušnja igranja zlorabljenega otroka travmatičen učinek tudi na igralca samega, še posebej, če 

ve, da je scenarij, ki ga igra, realističen. Izkušnja travme in negativnih čustev se lahko poveže z 

mentalno konstrukcijo spolnega prekrška. Posledično se vseskozi pojavlja in pokvari prijetne 

občutke med fantaziranjem o dogodku. 

Pismo zlorabljenemu otroku 

Druga razširjena strategija povečevanja empatije je ta, da storilec napiše opravičilno pismo 

otroku, ki ga je zlorabil. Tega pisma sicer nikoli ne pošlje, a Marshall, Hudson, Jones in 

Fernandez (1995) navajajo, da so ta pisma uporabna pri ocenjevanju posameznikove ravni 

empatije ter njegovega splošnega razumevanja otrokovega položaja. Webster (2002) opiše 

postopek programa: storilcem se da nalogo, da napišejo pismo otrokom, ki so jih zlorabili. 

Naročeno jim je, da lahko vključijo vse, kar bi radi povedali. Nato se začne empatična 

komponenta programa, saj terapevt celotni skupini na glas prebere vsa pisma. Avtorja pisma in 

druge pri tem spodbuja, da si predstavljajo, da so oni te osebe, ki pismo dobijo. Potem ko je 

pismo prebrano, prosijo avtorja, da spregovori o tem, kako se je počutil ob branju pisma. Ko 

avtor odgovori, lahko tudi drugi sodelujoči spregovorijo o svojih mislih, mnenjih, občutkih. 

Nato po navadi storilce prosijo, da pismo napišejo znova. Terapevt ob tem ne da nikakršnih 

navodil za pisanje, reče le, naj ob pisanju razmišljajo, kako bi se počutili, če bi prejeli to pismo. 

Marshall idr. (1995) navajajo, da ta naloga razkrije raven empatije, ki ga ima storilec do 

zlorabljenega otroka.  

Kritike tehnik povečevanja empatije 

Mann in Barnett (2012) navedeta tudi nekaj pomislekov glede terapij pri spodbujanju empatije. 

Menita, da večina strokovnjakov sicer poroča, da je spodbujanje empatije pri storilcih spolne 

zlorabe uspešno, vseeno pa je na tem področju potrebnih več raziskav. Prav tako veliko 

storilcev poroča, da jim izvajanje te naloge prizadeja bolečino. Glavno vprašanje je, ali dejstvo, 

da so bolečino otrokom povzročili sami, opravičuje to komponento programa? Terapije naj bi 
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bile vseeno izvedene na način, ki spoštuje človekove pravice in dostojanstvo udeležencev  

programa. Tukaj torej nastopi moralna in etična dilema (Mann in Barnett, 2012). 

10.7 Farmakološka terapija 

Pri delu s storilci spolnih zlorab se v kombinaciji z zgoraj navedenimi programi pogosto 

uporablja tudi farmakološki pristop, ki je v rabi od leta 1940 (Harrison, 2008). Pri tej terapiji se 

predpisujejo zdravila, ki znižujejo raven testosterona ter posledično posameznikov spolni 

nagon. 

Olshan (2014) meni, da je zaviranje testosterona z uporabo zdravil močno razširjeno pri 

obravnavi parafilij, saj imajo ta zdravila pomembno vlogo pri reguliranju nevrotransmiterjev. 

Veliko je namigovanj, da ima serotonin pomembno vlogo pri pedofilični motnji, zato pri 

obravnavi storilcev vse bolj uporabljajo selektivne zaviralce serotonina. Farmakološka terapija 

naj bi bila uspešna pri zmanjševanju spolne aktivnosti, impulzivnosti, obsesivno-kompulzivnih 

motenj in depresije. Hall in Hall (2007) opisujeta, da pri obravnavi storilcev spolne zlorabe 

ponekod uporabljajo tudi fizično in kemično kastracijo. Kemična kastracija naj bi imela nekaj 

prednosti pred fizično. Za nadaljevanje jemanja zdravila namreč zahteva redne preglede, 

nadzorovanje ter psihiatrično ocenitev, hkrati pa je reverzibilna (zaradi mogočih zdravstvenih 

zapletov ali drugih razlogov).  

 Kritike farmakološke terapije  

Največja dilema farmakološke terapije pri storilcih spolne zlorabe je, ali naj jo uporabljajo na 

prostovoljni ali obvezni bazi. Po svetu se mnenja držav glede tega vprašanja močno razlikujejo 

(Olshan, 2014). Nekatere države uporabljajo zdravila kot del obvezne rehabilitacije spolnih 

prestopnikov (Harrison, 2008), medtem ko pri nas farmakološke terapije pri storilcih spolne 

zlorabe v zaporih sploh ne uporabljajo. Tudi stranskih učinkov ni malo, od depresije do težav z 

jetri in osteoporozo (Bradford in Greenberg, 1996). Seveda tu nastopijo tudi moralna in etična 

vprašanja. Če namreč pri zapornikih preko programov spodbujamo, da so etični, odgovorni in 

dostojanstveni do drugih, bi jih morali tudi sami obravnavati z enako držo (Harrison, 2008). 

Tudi pri empiričnih dokazih o učinkovitosti zdravil nastopijo težave, saj so raziskave o 

učinkovitosti opravljali le na posameznikih ali na manjših skupinah ljudi. Strokovnjaki so zato 

mnenja, da je na tem področju potrebnih več raziskav (Bradford in Greenberg, 1996).  
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11 DELO S STORILCI SPOLNE ZLORABE PRI NAS 

Pri nas je na praksi kaznovanja pustil močan pečat behaviorizem. Cilj behaviorizma je, da 

predvidi in nadzoruje posameznikovo vedenje (Harzem, 2004). Behaviorizem se torej 

osredotoča na vedenje, ki ga je mogoče opazovati in izmeriti, pri tem pa zanemarja notranje 

procese, kot so čustva in mišljenje (McLeod, 2013). Kot odgovor nanj je med drugim nastala 

humanistična psihologija, ki je zavzela drugačen pristop do zapornikov. »Njeni zagovorniki so 

zavračali vse metode, ki so temeljile na hierarhičnem avtokratičnem odnosu do ljudi nasploh, 

do delinkventov pa še posebej« (Petrovec, 1998b, str. 29). 

Temelj obravnave v zavodih za izvajanje kazni zapora v Sloveniji je socioterapevtska 

usmeritev, verificirana s strani takratne skupščine Republike Slovenije leta 1981. Glavni namen 

socioterapevtske usmeritve je, da spreminja tradicionalne odnose med zaposlenimi in zaporniki 

v zavodu. »Za socioterapevtske oblike dela je značilno aktivno sodelovanje obsojenca samega, 

sodelovanje drugih obsojencev pri njegovi ali njihovi resocializaciji ter vključevanje ožjega 

obsojenčevega okolja v postopke tretmana« (Matjan, 1984, str. 148 v Bednjički, 2012). Prav 

tako se pri socioterapevtskih oblikah dela s pomočjo terapevtskih elementov pri zapornikih 

spodbuja emocionalno in socialno učenje ter uspešnejšo resocializacijo (Meglič in Planinšič, 

2000, v Bednjički, 2012).   

O samem delu s storilci spolnih zlorab v slovenskih zaporih v strokovni literaturi ni dosti 

zapisano, najti pa je mogoče podatke za delo z vsemi zaporniki: »V slovenskih zaporih 

strokovni delavci zapornikom nudijo oblike osebne pomoči za premagovanje njihovih težav, 

skrbijo za ohranjanje njihovih socialnih mrež in jim lajšajo dostop do formalnih virov pomoči« 

(Letno poročilo URSIKS, 2014, str. 57). Prav tako je v letnem poročilu mogoče najti opis 

programov, ki se izvajajo v zaporih: »Skupinski program se izvaja v malih terapevtskih 

skupinah, ki so heterogene in odprte, ter v velikih terapevtskih skupinah, kjer iščejo zamisli, 

pobude in izkušnje za reševanje problemov. Cilji obravnave v malih terapevtskih skupinah so: 

posamezniku omogočiti vpogled v lastno vedenje prek interakcije z drugimi člani skupine, 

stimuliranje zaželenega in preprečevanje nezaželenega vedenja, učenje socialnih veščin, pomoč 

pri razreševanju konfliktov in težav, obveščanje članov skupine… Velika terapevtska skupina, 

kot del skupnosti, omogoča posamezniku, da se izraža na svoj način. Posameznik preko 

eksperimentiranja in raziskovanja s samim seboj in z drugimi pridobiva občutek pripadnosti in 

povezanosti. Vsi člani velike skupine lahko vplivajo na ravnanje skupnosti, opredeljujejo 
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norme in vrednote, njen posameznik pa se neprestano sooča s posledicami svojega vedenja in 

delovanja« (Letno poročilo URSIKS, 2001, str. 35). 

11.1 Koncept psihološke obravnave obsojencev, obsojenih zoper spolno nedotakljivost 

Dobrih deset let nazaj so psihologi, zaposleni v slovenskih zaporih, sestavili okvirni program 

dela s spolnimi prestopniki, med njimi tudi s storilci spolne zlorabe v zaporu. V internem 

gradivu Zavoda za izvrševanje kazni zapora Maribor (2014) piše, da je glavni cilj programa 

zmanjšanje ponovitvene nevarnosti in izboljšanje kapacitet za urejeno življenje po prestani 

kazni. Drugi cilji so poleg tega tudi: delo na storilčevem samospoštovanju, prevzem 

odgovornosti za storjeno dejanje, razvijanje konstruktivnih poti pri reševanju problemov, 

odpiranje vprašanja intimnosti, vzpostavljanje in razvijanje navezanosti, delo na medosebnih 

odnosih, obravnava deviantnih fantazij in spolnih preferenc pri posamezniku, pregled poti do 

kaznivega dejanja, prepoznavanje opozorilnih znakov, ki nakazujejo, da se pri posamezniku 

povečuje nevarnost storitve dejanja, ugotavljanje moči socialne mreže in razvijanje možnosti za 

pridobivanje podpore pomembnih drugih ter povezovanje z zunanjimi institucijami (Interno 

gradivo – ZPKZ MB, 2014).  

V programu prav tako piše, da je na začetku izvajanja obravnave treba preučiti naslednje 

podatke o osebi: kaznivo dejanje (način storitve, stopnja načrtovanosti, izbira otroka, odnos do 

otroka, uporaba sile pri dejanju ipd.); morebitna pretekla spolnokazniva dejanja; druga 

agresivna, nasilna dejanja; podatke o prejšnjih prestajanjih kazni, zlorabo psihoaktivnih 

substanc ter podatke iz psihiatričnih izvedenskih mnenj (Interno gradivo – ZPKZ MB, 2014). 
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Tabela 1: Faze obravnave pri storilcih spolne zlorabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nadaljevanju bom podrobneje opisala faze obravnave pri storilcih spolnokaznivih dejanj  

(Interno gradivo – ZPKZ MB, 2104): 

1. Diagnostika in motiviranje za spremembo  

Pod to vrsto obravnave spada: uvodni razgovor; osebna zgodovina posameznika (otroštvo in 

primarna družina, podrobnejši opis družinske situacije in vloge posameznika v njej, 

izobraževanje, socialna anamneza, partnerska razmerja, družabnost, prosti čas ipd.); 

psihoseksualna zgodovina (spolne izkušnje, lastne izkušnje spolne zlorabe, spolna vzgoja, 

učenje spolnih izkušenj, občutki, fantazije, misli, vedenja, povezana s spolnostjo, raba 

pornografije, spolna orientacija, spolni partnerji, parafilije ipd.); duševno zdravje in 

zdravstvena zgodovina (morebitne samopoškodbe, poskusi samomora, psihiatrična zgodovina, 

zgodovina uživanja drog in alkohola ipd.); psihološka ocena na podlagi intervjujev in 

rezultatov psiholoških preizkusov, vprašalnikov (mentalna sposobnost, deficitarna področja – 

empatičnost do otroka, stopnja kognitivne izkrivljenosti mišljenja) ter heteroanamneza oziroma 

socialna zgodovina, pridobljena s strani drugih institucij (CSD, poročila, razgovori s svojci 
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ipd.). Cilj tega področja obravnave je: ocena psiholoških značilnosti in motivacije za 

obravnavo. Na podlagi ugotovitev in diagnostičnega vtisa se za posameznika izdela okvirna 

ocena primernosti za vključitev v program.  

2. Edukacija 

Edukacija praviloma poteka v skupini, razen ko je udeležba posameznika na skupini 

kontraindicirana. Lahko se tudi izvaja individualno, po presoji strokovnega delavca ali ko je 

število udeležencev premajhno za tvorjenje skupine. Skupina je omejena na največ osem 

udeležencev, predvidenih srečanj je petnajst, vsako srečanje pa traja eno uro. Cilj te faze 

programa je: pridobitev osnovnih znanj po programu edukacije ter preverjanje motivacije za 

nadaljnje vztrajanje v obravnavi. Mogoče je, da se edukacija vključi oziroma porazdeli med 

druge faze obravnave, če udeleženci prestajajo krajše kazni. 

3. Individualna psihološka obravnava oziroma priprava na skupinsko terapevtsko 

obravnavo 

Individualna psihološka obravnava se nadaljuje s podrobno eksploracijo področij, ki so 

navedena v fazi diagnostike. V skladu z ugotovitvami se opredelijo cilji, ki naj bi jih obsojeni 

dosegel skozi obravnavo. Cilje je smiselno zastavljati realno in jih prilagajati posamezniku. 

Ciljne vsebine individualne psihološke obravnave so: poglobljena eksploracija dejavnikov 

tveganja; delo na izkrivljenih načinih razmišljanja (kognitivnih distorzijah), povezanih s 

prekrškom; delo na stališčih o spolnosti in medosebnih odnosih; delo na prevzemu 

odgovornosti za svoja dejanja; delo na prepoznavanju lastnih vzorcev, opozorilnih znakov in 

nevarnih situacij, ki bi lahko vodili k ponovitvi kaznivega dejanja; ozaveščanje škodljivih 

posledic spolnih dejanj za oškodovance; izboljšanje emocionalne kontrole ter medosebnih 

odnosov; učenje osebnih strategij preprečevanja ponovitve kaznivega dejanja ter ocena 

ponovitvene nevarnosti. Med obravnavo je zaželeno, da se doseže transfer3 ter stopnja zaupanja 

med strokovnim delavcem in zapornikom. 

Delo v večini točk sledi principu modela Rockwood, ki sem ga že opisala, razdeljeno pa je na 

naslednja področja: 

                                                           
3 Transfer v psihoanalizi opisujejo kot nezaveden proces izmenjave čustev od ene osebe do druge, 

torej v primeru psihološke obravnave od uporabnika do strokovnjaka. Transfer ter čustva in reakcije, 

ki jih vzbuja, so pomemben vir informacij o uporabnikovem notranjem svetu (Prasko idr., 2010).  
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 Življenjepis (napiše ga vsak zapornik posebej; pri tem si pomaga z opornimi točkami, 

na primer družinski odnosi v primarni in sedanji družini, življenjske prelomnice, 

vzponi in padci, stili navezanosti, pomembni drugi, samopodoba, zdravje ipd.).  

 Kako se cenim (samospoštovanje, ugotavljanje močnih področij posameznika, 

premagati občutek sramu, soočanje z občutki krivde, spodbujanje k aktivnostim ipd.). 

 Prevzem odgovornosti za kaznivo dejanje (je pomemben faktor pri obravnavi 

posameznika, saj predstavlja nasprotje zanikanja in minimaliziranja dejanja). 

 Predhodne okoliščine oziroma pot do dejanja (natančen opis dogodkov, ki so privedli 

do dejanja ali so se zgodili tik pred dejanjem. Faktorji, ki so privedli do dejanja, so 

pogosto: nizko samospoštovanje, težave v odnosih, jeza, agresivnost, stanja večje 

čustvenosti, vplivi psihoaktivnih snovi idr. Na podlagi teh faktorjev se poskuša 

izdelati strategije in določiti vedenjske vzorce, ki preprečujejo ponovitev dejanja. 

Poudarek je na negativnih čustvenih stanjih, kot so močna osamljenost, nizka 

samopodoba, težave z intimnostjo, šibka socialna mreža, čustvena fiksiranost na 

otroka). 

 Kako se soočiti s težavo (prepoznati stresorje ter se z njimi učinkovito soočiti; 

pogledati, kako bi lahko še drugače rešili problem, torej naučiti se strategij reševanja 

problemov).  

 Težave v odnosih (razvijanje socialnih veščin, pomembnih za enakovrednost v odnosu, 

navezanost, intimnost, stopnja empatije v odnosu, zmanjšanje občutkov osamljenosti). 

 Spolnost (spremeniti kognitivne distorzije, ki se najpogosteje nanašajo na stereotipe o 

spolnosti žensk in otrok ter razviti zrelejše moralno presojanje in razumevanje 

posameznikove vloge pri spolnih odnosih in posledično odgovornost za to).  

 Strategije za samoregulacijo (identifikacija potencialnih rizičnih faktorjev, ki se jih je 

treba v prihodnje izogibati; določiti cilje za boljše prihodnje življenje ter okrepiti 

močna področja posameznika). 

 Okrepiti socialno mrežo (vključiti podporo svojcev in druge možne institucije, kamor 

bi se lahko zapornik po prestani kazni vključil in lažje funkcioniral v družbi). 

4. Vzdrževalni program  

Cilj tega področja obravnave je, da obnovi in poglobi tematiko, ki jo je zapornik predelal v 

prejšnjih fazah obravnave, ter priprava na postopno vključevanje nazaj v družbo (Interno 

gradivo – ZPKZ MB, 2014).  
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12 UČINKOVITOST PROGRAMOV DELA S STORILCI SPOLNE ZLORABE 

V strokovni literaturi je mogoče najti nasprotujoča si mnenja in nestrinjanja glede učinkovitosti 

rehabilitacije spolnih prestopnikov. Vedno več je mnenj, da so programi, opisani v prejšnjih 

poglavjih, učinkoviti, nekateri pa še vedno menijo, da so programi predragi, vzamejo veliko 

časa ter kažejo (pre)malo napredka pri storilcih (Marshall idr., 2005). Pri merjenju 

učinkovitosti programov se najbolj upošteva povratništvo, čeprav je tudi pri povratništvu težava 

v tem, da se nekaterih storilcev, ki ponovno kršijo, preprosto nikoli ne odkrije (Lösel in 

Schmucker, 2005). 

Spolni prestopki zoper otroke v ZDA naj bi med letoma 1992 in 2006 padli za 53 %. 

Natančnejši pregled statističnih podatkov podaja štiri potencialne razloge: (1) ekonomska rast; 

(2) povečano število svetovalnih in socialnih delavcev; (3) večji poskusi iskanja in pregona 

storilcev spolnih zlorab ter ne nazadnje (4) večji obseg in kvalitetnejša izvedba terapij za to 

vrsto vedenja (Harvard health publications, 2010).  

Hanson idr. (2002) so opravili meta analizo trinštirideset različnih raziskav, ki so skupaj 

vključevale 5,078 obravnavanih in 4,376 neobravnavanih storilcev spolne zlorabe. Te raziskave 

so med drugim ustrezale kriterijem, da so pri raziskavi zajele primerjalno skupino 

neobravnavanih spolnih prestopnikov, pri ugotavljanju dolgoročnega povratništva pa so tudi 

pridobile uradne informacije o povratništvu. Z meta analizo so tako v vzorec zajeli več kot štiri 

tisoč spolnih prestopnikov v obravnavani skupini ter enako število v neobravnavani kontrolni 

skupini. Avtorji so ugotovili, da imajo največ učinka programi, ki so uporabljali kognitivno 

vedenjski pristop. Ti programi so zmanjšali spolno povratništvo iz 17,3 % v primerjalni skupini 

na 9,9 % v obravnavani skupini. Tudi povratništvo pri prekrških, ki niso povezani s 

spolnokaznivim vedenjem, se je pri obravnavani skupini zmanjšalo na 32,3 %, za razliko od 

51,3 % deleža povratništva pri neobravnavani skupini. 

Lösel in Schmucker (2005) sta prav tako opravila podobno meta analizo več kot osemdesetih 

študij, vključno s študijami iz Evrope, ki niso bile vključene v meta analizo Hansona in 

njegovih sodelavcev (2002). Lösel in Schmucker (2005) sta našla še bolj prepričljive dokaze o 

učinkovitosti rehabilitacije spolnih prestopnikov. Obravnavana skupina je namreč pokazala 

11,1 % deleža povratništva, za razliko od deleža neobravnavane skupine, kjer je delež 

povratništva 17,5 %. 
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V evalvacijah programov obsojenih spolnih prestopnikov v zaporih so ugotovili, da 67 % 

moških kaže učinke rehabilitacije pri vedenju in mišljenju. Dlje trajajoča terapija je bila 

učinkovitejša, še posebej za tiste, ki so kazali visoko odklonskost ter možnost za ponovno 

kršitev (Beech, Fisher, Beckett in Scott-Fordham, 1998). Podobno je pokazala raziskava 

Programa skupnostne terapije (Community treatment programme), v kateri je kar 81 % 

storilcev pokazalo nekaj izboljšanja, tisti, ki pa so zaključili program (63 %), so pokazali 

pomembne spremembe na enem ali več področjih. Ugotovili so tudi, da je predčasen izpad iz 

terapije najpogostejši indikator ponovnega povratništva (Browne, Foreman in Middleton, 

1999).  

Spet drugi avtorji (Gelb, 2007) navajajo, da velikih posplošitev o učinkovitosti programov ne 

smemo delati zaradi tega, ker so storilci spolne zlorabe otrok močno raznolika skupina. Kljub 

temu naj bi imeli programi kognitivno-vedenjske terapije, usmerjeni v skupnost, največ 

učinkovitosti pri zmanjševanju povratništva. Prestajanje kazni v zaporu lahko posameznike 

spodbudi, da se vključujejo v programe, medtem ko so deležni kazni za svoj prekršek. 

Programi, ki so dosegljivi v zaporu in tudi v skupnosti, lahko pomagajo pri rehabilitaciji 

posameznika nazaj v družbo in zmanjšajo učinke dolgega prestajanja kazni v zaporu (prav 

tam).  

V strokovni literaturi pa je mogoče najti tudi navedbe o neučinkovitosti nekaterih programov 

dela s storilci spolne zlorabe. Pomembno je, da poudarim tudi te rezultate. S tem ko izvemo, kaj 

zmanjšuje učinkovitost terapij, lahko to znanje uporabimo za izboljšanje obstoječih programov 

dela s storilci spolne zlorabe.  

Marshall idr. (2005) navajajo lastno raziskavo, v kateri kar 21 od 74 primerjav med 

obravnavanimi in neobravnavanimi storilci spolne zlorabe ni uspelo dokazati učinkovitosti 

terapije. Avtorji neuspešnost pripisujejo pomanjkanju znanja in veščin strokovnjaka ter 

njegovemu pristopu k uporabniku, neprimerni terapevtski klimi v skupinski terapiji ter napačno 

zastavljenim ciljem. Browne idr. (1999) menijo, da na učinkovitost programa vpliva tudi 

dolžina in intenziteta terapije. Marshall idr. (2005) navajajo, da je poleg teh vplivov ključna 

tudi posameznikova pripravljenost in odzivnost na program. Nekateri storilci na primer nočejo 

začeti s terapijo, drugi začnejo, vendar izostanejo, še preden dokončajo program, spet tretji 

vstopijo in končajo s programom, vendar ne dosežejo zadanih ciljev. Lösel in Schmucker 
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(2005) menita, da naj bi tisti, ki predčasno izstopijo iz programa, kazali višji delež povratništva 

kot katera koli druga skupina, vključno s tisto, v kateri posamezniki nikoli ne začnejo s terapijo. 

Marshall idr. (2005) so med storilci spolne zlorabe ugotavljali vzroke za njihovo 

nepripravljenost do sodelovanja v programu. Poglobljeni intervjuji so pokazali, da nekateri ne 

zaupajo strokovnjakom, spet drugi se bojijo, da bi pri njih terapija povzročila preveč stresa, 

tretji ne verjamejo, da bo terapija uspešna. Najpogostejše je bilo prepričanje, da se bo 

strokovnjak pri terapiji najbolj osredotočal na podrobnosti prekrška. Posamezniki, ki so izrazili 

to prepričanje, so poročali tudi, da bi bili pripravljeni vstopiti v program, če bi bil ta 

osredotočen na doseganje ciljev, ki bi jih pripeljali do življenja brez prekrškov. K izpadu 

uporabnikov iz programa lahko doprinesejo tudi terapevti. Nekateri namreč vidijo zanikanje 

prekrška pri prestopniku kot oviro pri učinkoviti obravnavi in posledično zavzamejo napadalno 

držo že na začetku terapije (Lösel in Schmucker, 2005). Napad na posameznika, še posebej 

zgodaj v terapiji, lahko pri storilcu poruši občutke samozavesti ter zaupanja v strokovnjaka, 

prav tako lahko poveča prepričanje, da se bo strokovnjak v terapiji osredotočal le na prekršek. 

Posledično posameznik meni, da bo pri njem terapija povzročila le nelagodje. Takšen pristop 

bo tako doprinesel k padcu motivacije ter povečanju želje po izstopu iz programa (Marshall 

idr., 2005). Hanson idr. (2002) opažajo, da je zanesljiva evalvacija programov težka, saj 

strokovnjaki na podlagi povratništva težko določijo uspešnost programa. Avtor meni, da bodo 

morali zaradi tega izvajalci teh programov še nekaj časa čakati na dokončne ugotovitve o 

učinkovitosti in zanesljivosti programov.  

V nadaljevanju bom predstavila tudi obravnavo po prestani kazni v zaporu, ki se v tujini že 

izvaja. Tabachnick in Klein (2011) navajata, da je zdravljenje uspešnejše, če se po prestani 

kazni s storilcem strokovno dela tudi v skupnosti, kjer živi. 

13 POSTPENALNA OBRAVNAVA  

Velikega pomena za rehabilitacijo zapornika nima le zapor in programi dela s storilci spolne 

zlorabe temveč tudi postpenalna obravnava, ki je v nekaterih tujih državah že močno razširjena. 

»Postpenalna pomoč obsega zlasti pomoč pri začasni nastanitvi in prehrani, zagotovitev 

potrebnega zdravljenja, ureditev novega okolja, v katerem naj obsojenec živi, pomoč pri 

urejanju družinskih razmer, pomoč pri iskanju primerne zaposlitve, pomoč pri strokovnem 

usposabljanju in materialno pomoč za najnujnejše potrebe« (Bavcon idr., 2009, str. 44).  
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Postpenalna obravnava ima pomembno vlogo predvsem zaradi spremljanja posameznika in 

pomoči pri njegovi reintegraciji nazaj v družbo. Tabachnick in Klein (2011) navajata, da ko se 

obsojeni storilec spolne zlorabe vrne nazaj v skupnost, lahko naleti na težave pri iskanju 

nastanitve, zaposlitve, finančne stabilnosti ter socialnih stikov. Vse to vodi do občutkov obupa 

in izolacije. To so faktorji tveganja za ponovni prekršek. Pomembno je, da nadzorni organi 

spremljajo storilca, predvsem zato, da zagotovijo doseg do ustreznih virov pomoči in 

rehabilitacije. Kobal (1984) navaja, da je pri postpenalni obravnavi treba upoštevati tudi 

postopke psihiatrične, psihološke in pedagoške narave. Pomembno se je zavedati, da so med 

zaporniki tudi osebe z duševnimi motnjami, ki jih je treba tudi v obravnavi izven zapora 

obravnavati s psihoterapevtskimi metodami.  

Pri nas postpenalno obravnavo zakonsko opredeljuje Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij 

(2015). Področje postpenalne obravnave se navezuje na zakonodajo socialnega varstva, 

stanovanjske politike, zdravstva ter vzgoje in izobraževanja. Bavcon idr. (2009, str. 39) sicer 

navajajo: »Postpenalno pomoč zagotavljajo zavodi, službe zdravstvenega varstva in strokovne 

službe socialnega varstva v občini, na območju katere bo obsojenec prebival.« 

V tujini je eden izmed postpenalnih programov angleški program »Circles of support & 

accountability (CoSA)«. Program poskuša varnejšo skupnost ustvariti s pomočjo lokalnih 

prostovoljcev, ki delajo s storilci spolne zlorabe, ko ti enkrat pridejo na prostost. Na ta način pri 

njih zmanjšujejo alienacijo, podpirajo reintegracijo ter preprečujejo povratništvo. Program ima 

sedež v Angliji, njegovo delovanje pa financira Ministrstvo za pravosodje. Trenutno izvajajo 

kar 14 različnih projektov po Angliji, ustanovljenih imajo že 120 t. i. »krogov«, v katere je 

vključenih več kot 800 prostovoljcev, več kot 700 jih je strokovno usposobljenih za delo s to 

vrsto prestopnikov. Prostovoljci z bivšimi storilci napišejo pogodbo, v kateri je med drugim 

jasno navedeno, da  sicer gre za sodelovanje in pomoč, a so dolžni prijaviti vsakršen sum na 

ponovno spolno zlorabo. Rezultati organizacije so opazni; od 171. vključenih posameznikov jih 

je bilo v enem letu ponovno obsojenih za spolni prekršek le 9, 24 pa jih je bilo ponovno 

obsojenih za druge vrste zločina. Prostovoljci bivšim zapornikom pomagajo pri težavah z 

namestitvijo po izhodu iz zapora, zaposlitvi, interakciji z drugimi ljudmi, prevzemanju 

odgovornosti za svoja dejanja ter ne nazadnje uspešni reintegraciji nazaj v družbo. Pri 

organizaciji namreč menijo, da se veliko izpuščenih prestopnikov ne znajde zunaj zapora, prav 

tako nimajo osebe, na katero bi se lahko obrnili, pritiski družbe so lahko prehudi, stigma je 

prevelika, in hitro se lahko zgodi, da ponovno kršijo (Circles of support and accountability, 
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2015). Program je pokazal visoko učinkovitost, saj naj bi povratništvo zmanjšal do 70 %, prav 

tako naj bi prispeval k razvijanju podobnih programov v Veliki Britaniji in Združenih državah 

Amerike (Olshan, 2014). 

14 PREVENTIVNI PROGRAMI DELA  

V zadnjih letih se v tujini (predvsem v Nemčiji, Avstriji, Kanadi, Veliki Britaniji, Severnih 

državah in Združenih državah Amerike) poleg postpenalne obravnave storilcev povečuje tudi 

število preventivnih programov dela s storilci spolnih zlorab (Olshan, 2014). Ti programi 

temeljijo na prepričanju, da je spolno preferenco do otrok težko spremeniti, preprečimo pa 

lahko samo dejanje spolne zlorabe, preden do nje pride (Don't offend, 2015). Vedenje 

posameznika se da namreč obvladati, če pomoč poišče pravi čas. Ti programi torej ciljajo na 

posameznike, ki čutijo potrebo po spolnem stiku z otroki, a se tej potrebi upirajo in pri tem 

želijo pomoč s strani usposobljenih strokovnjakov. Programi sledijo mnogim socialno- 

pedagoškim smernicam, so skupnostno usmerjeni ter kažejo pozitivne rezultate pri 

preprečevanju spolne zlorabe otrok. Prav preprečevanje spolne zlorabe otrok pa je v interesu 

vseh nas, zato so takšni programi izjemnega pomena. 

Program The Prevention Project Dunkelfeld  

Najbolj prepoznaven preventivni program dela s storilci spolnih zlorab otrok je do sedaj 

program The Prevention Project Dunkelfeld. Nastal je leta 2012 na Inštitutu za spolnost in 

spolno medicino na Univerzi Hospital Charite v Berlinu ter se pozneje razširil na šest drugih 

mest po Nemčiji. Celoten projekt je financiran s strani vlade. Pri programu so začeli z močno 

medijsko kampanjo, ki je naznanjala njihova glavna izhodišča (Don't offend, 2015):  

 empatijo do posameznikov, ki čutijo privlačnost do otrok, 

 nediskriminatornost glede posameznikove spolne preference, 

 zagotavljanje, da posameznik ne bo kazensko preganjan, če se razkrije in poišče 

pomoč, 

 zagotavljanje popolne anonimnosti, 

 zmanjševanje občutkov krivde in sramu. 

Olshan (2014) navaja, da se lahko v program vključijo: 

 tisti, ki niso še nikoli storili prekrška spolne zlorabe, a se bojijo, da bi ga lahko v 

prihodnosti; 
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 tisti, ki so že storili dejanje spolne zlorabe, a za to niso bili kazensko preganjani; 

 tisti, ki so že storili dejanje spolne zlorabe in so za to že odslužili kazen ter niso več 

pod supervizijo pristojnih organov.  

Posamezniki morajo za vstop v program priznavati težave z lastno spolno orientacijo ter hkrati 

biti motivirani za vključitev v terapijo. V program ne sprejemajo ljudi, odvisnih od drog ali 

alkohola, in ljudi z diagnostificiranimi duševnimi motnjami. Prav tako mora iti vsak 

posameznik skozi vrsto kliničnih testov, preden ga sprejmejo v program. Rehabilitacija je 

strukturirana in temelji na kognitivno-vedenjski terapiji, v kombinaciji s farmakološko terapijo 

(Don't offend, 2015). V treh letih od začetka delovanja programa je 808 posameznikov 

pokazalo interes za sodelovanje v programu, od tega je 358 (45 %) terapijo tudi dokončalo 

(Olshan, 2014). 

Program B4UACT 

Program je bil ustanovljen leta 2003 v Veliki Britaniji, njegov namen pa je poskrbeti, da je 

oskrba duševnega zdravja dostopna vsem posameznikom, ki čutijo spolne težnje do otrok. 

Sklicuje se tako na osebe, ki še niso storile dejanja spolne zlorabe, kot tudi tiste, ki so dejanje 

že storili in ne želijo ponovno kršiti. Pri organizaciji želijo vzpostaviti povezavo med 

strokovnimi delavci ter posamezniki, ki čutijo privlačnost do otrok. Organizirajo redne 

delavnice, na katerih promovirajo medosebno komunikacijo, razumevanje in zavedanje težav te 

specifične skupine (B4UACT, 2015). 

Program Virtuous pedophiles 

Na tej spletni strani se združujejo posamezniki, ki si sicer priznajo, da imajo željo po spolnem 

stiku z otroki, a samega dejanja spolne zlorabe otroka še niso storili. Ti posamezniki menijo, da 

privlačnosti do otrok niso izbrali sami in da je ne morejo izbrisati. Pravijo, da so zaradi tega 

prezirani in osovraženi, četudi še niso nikoli zlorabili otroka. Na spletni strani poudarjajo tudi 

dejstvo, da veliko oseb s pedofilično motnjo strokovne pomoči ne poišče zaradi sramu pred 

priznanjem in strahu pred posledicami. Menijo, da bi lahko preprečili veliko več spolnih zlorab, 

če bi bile osebe s pedofilično motnjo obravnavane s spoštovanjem ter bi dobile ustrezno 

pomoč. Pri organizaciji pravijo, da je njihov cilj, da zmanjšajo stigmo, povezano s pedofilijo. 

Stigmo bi radi zmanjšali s tem, da dajajo ljudem vedeti, da veliko število oseb s pedofilično 

motnjo dejansko nikoli ne zlorabi otroka. Prav tako je njihov cilj, da širijo podporo in ključne 
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informacije o virih pomoči, ki lahko tem posameznikom pomagajo živeti življenje brez 

prekrška. Njihova glavna prioriteta je, da pomagajo osebam s pedofilično motnjo, da nikoli ne 

zlorabijo otroka (Virtuous pedophiles, 2015). Cantor (2012) verjame, da lahko takšne 

organizacije pomagajo preprečevati spolno zlorabo. Po njegovem mnenju bodo osebe s 

pedofilično motnjo v času največjega obupa in negativnih občutkov najverjetneje zlorabile 

otroka. Tako nastane začaran krog zlorabe. Skupna podpora ljudi, ki delijo podobno zgodbo, 

jim lahko pomaga, da njihovo vedenje ohranijo pod kontrolo.  

Program Stop it now! 

Program Stop It Now! je bil v ZDA ustanovljen leta 1992 s ciljem, da se zmanjša spolna 

zloraba otrok. V program so mobilizirali odrasle, družine in skupnosti ter jih pozivali, da otroke 

obvarujejo, še preden se zloraba zgodi. Glavna ideja programa je ozaveščanje širše javnosti o 

pomembnosti prepoznavanja prvih znakov spolne zlorabe pri otroku; prav tako se program 

sklicuje na posameznike, ki pri sebi prepoznavajo mogoče spolne težnje do otrok, da pri njih 

poiščejo pomoč. Družinam tako ponujajo izdelavo osebnega varnostnega načrta za otroke (ang. 

»safety plan«); osebam, ki jih privlačijo otroci, pa brezplačno anonimno telefonsko linijo ter 

kontakte strokovnjakov, na katere se lahko obrnejo po pomoč (Stop it now, 2015). Na začetku 

izvajanja programa je 52 % ljudi, ki so klicali na anonimno telefonsko linijo, priznalo, da čuti 

spolno privlačnost do otrok. Ta odstotek se je že po nekaj mesecih zmanjšal na 15 % ter ostal 

konstanten do leta 1996, ko je v veljavo stopil t. i. Megan's law4. Ta zakon je povzročil umik in 

skrivanje oseb, ki so prej anonimno iskale pomoč, kar je močno vplivalo na nadaljnje izvajanje 

programa (Olshan, 2014). Kljub temu se je program uspel razširiti tudi na druge države, med 

njimi na Veliko Britanijo in Nizozemsko (Stop it now, 2015). 

Preventivni programi dela so korak v pravo smer. Poleg programov dela v zaporih lahko 

naredijo očitno razliko pri zmanjševanju spolne zlorabe otrok. Seveda tudi preventivni 

programi dela s seboj prinašajo nekatere omejitve. Mnogo je namreč kritik, da hočejo izvajalci 

s temi programi doseči, da postane pedofilična motnja družbeno sprejemljiva ter da s tem 

ščitijo osebe s pedofilično motnjo (Olshan, 2014). Napadi na osebe, ki izvajajo te programe, so 

pogosti, saj ljudje preprosto ne verjamejo, da si storilci pomoč sploh zaslužijo ter da bo ta 

                                                           
4 Megan's Law je neformalno ime za zakon v ZDA, ki je stopil v veljavo leta 1996 ter od organov 

pregona zahteval, da postanejo informacije o storilcih spolne zlorabe otrok dostopne javnosti (v 

časopisih, na internetnih straneh, letakih ipd.). Te informacije so najpogosteje sledeče: ime in priimek 

storilca, njegova slika in naslov ter vrsta zločina (Levenson in Cotter, 2005).  
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uspešna. Ob vsem tem pride do omejitev tudi pri izvajanju v različnih državah, saj marsikje 

zakonska ureditev ne dopušča te vrste dela (Cantor, 2012). Prav tako je gonja proti osebam s 

pedofilično motnjo v mnogih državah prevelika, sposobnost, da na zadevo pogledajo iz širše 

perspektive, pa skoraj ničelna. Tema je še danes ena od najbolj tabuiziranih, osebe pa so močno 

etiketirane, zato je o izvajanju teh programov v marsikaterih državah še prezgodaj govoriti. 

14.1 Smernice preprečevanja spolne zlorabe v skupnosti  

Vse bolj se poudarja tudi pomembnost preprečevanja spolne zlorabe s pomočjo preventivnih 

ukrepov pri ozaveščanju skupnosti, še posebej staršev in njihovih otrok ter strokovnih delavcev, 

ki so v vsakodnevnem stiku z otroki. S tem se ukvarja program Stop it now!, ki sem ga že 

opisala v prejšnjem poglavju, ter organizacija RAINN. Napotke o odkrivanju in preprečevanju 

spolne zlorabe s strani teh organizacij bom predstavila v nadaljevanju. 

Prvi korak k večjemu ozaveščanju spolne zlorabe ter njenem preprečevanju je odprt pogovor z 

znanci, prijatelji in drugimi starši o spolni zlorabi in njenih potencialnih posledicah. O tem se 

moramo znati pogovarjati, četudi nam je tematika tuja. Prav tako je treba postaviti jasne meje z 

vsemi, ki so v stiku z družino in otrokom, in če so te meje kdaj prekoračene, se je treba o tem 

odprto pogovoriti (RAINN, 2009). Pomembno se je pogovarjati tudi z otrokom ter ga navaditi 

na pogovor o lastnem telesu, njegovih funkcijah ter intimnih delih. Če se bodo starši z otrokom 

o tej temi večkrat pogovarjali, otrokom ne bo nerodno in neprijetno s starši govoriti o težavah, 

povezanih s spolnostjo. Zavedati se namreč moramo, da lahko otroci in mladostniki o zlorabi 

molčijo zaradi zadrege ali sramu pred pogovorom (Stop it now!, 2008). Pri organizaciji RAINN 

(2009) navajajo tudi, da morajo starši dati otroku vedeti, da lahko z njimi spregovori o čemer 

koli ter da pri tem ne bo zašel v težave. Mnogo storilcev namreč z otrokom manipulira na 

način, da je to njuna skrivnost, ali pa otroku zagrozi, naj za zlorabo ne pove nikomur. 

V priročniku Stop it now! (2008) navajajo, da je pomembno, da starši in strokovni delavci, ki 

delajo z otroki, vedno opazujejo okolico in odzive otroka. Če na primer opazijo nenavadne 

znake pri odrasli osebi, ko je v stiku z otrokom, morajo zaupati svojim instinktom in 

podrobneje opazovati, kaj se dogaja. Če opazimo, da odrasla oseba pri otroku ali nas samih s 

svojim vedenjem povzroči nelagodje, je to znak za skrb (RAINN, 2009). Oseba lahko na 

primer povzroči nelagodje s tem, ko ne upošteva socialnih, fizičnih ali čustvenih mej otroka. 

Drugi znak je ta, da oseba otroku ne dovoli, da postavlja osebne meje ali ga pri poskusih 

vzpostavitve osebnih mej draži in se iz otroka norčuje. Previdni moramo biti tudi pri tem, če 
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oseba vztraja pri objemanju, dotikanju in držanju otroka, četudi otrok noče fizičnega kontakta s 

to osebo (Stop it now!, 2008). Naslednji znak je, da oseba pogosto daje opazke v seksualnem 

smislu ali pripoveduje seksualne šale v bližini otroka. Prav tako je znak za pozornost ta, da ima 

oseba interakcije z otrokom in te prikriva pred njegovimi starši, na primer skupno uživanje 

alkohola ali gledanje pornografskega materiala (RAINN, 2009). Pozorni moramo biti tudi na 

to, da daje oseba videz »popolnega skrbnika«, ki na primer varstvo otroka ponuja zastonj, 

otroke vozi izven doma za dlje časa, otroku kupuje draga darila, mu daje denar brez očitnega 

razloga, ali pa pri otroku dovoli neprimerno vedenje brez večjih posledic (Stop it now!, 2008). 

Pri organizaciji RAINN (2009) prav tako opozarjajo na ta vidik, torej da moramo skrbnike 

otrok izbirati pazljivo, četudi je to varuška, učitelj v novi šoli ali mentor pri popoldanskih 

aktivnostih. Pri organizaciji opozarjajo tudi, da moramo spoznati ljudi, ki so v vsakodnevnem 

stiku z otrokom, kot so starši drugih otrok, trenerji, sosedi, ki jih otrok srečuje na poti v šolo, 

zaposleni na šoli … O teh ljudeh moramo z otrokom govoriti odprto in ga spraševati na način, 

ki mu bo omogočal sproščen pogovor o tej temi (prav tam). 

Program Stop it now! (2008) poudarja tudi pomembnost učenja otrok o lastni varnosti. Naučiti 

jih moramo, kdaj reči »ne«, ter jim pokazati, da bo njihov »ne« spoštovan in sprejet. Če na 

primer otrok ob prihodu na obisk noče poljubiti babice, naj ji le seže v roko. Na ta način 

dajemo otroku možnost do njegovega osebnega prostora ter mu damo vedeti, da to spoštujemo. 

Seveda moramo tudi babici obrazložiti, zakaj spodbujamo takšno vedenje pri otroku. Določiti 

in spoštovati je treba družinska pravila in meje, na primer, da imajo vsi družinski člani pravico 

do zasebnosti pri oblačenju, slačenju, kopanju, spanju in drugih osebnih aktivnostih. Prav tako 

moramo spremljati in omejiti otrokov dostop do tehnologije in spleta. Otroku in družinskim 

članom lahko razložimo razliko med običajnim dotikanjem in dotikanjem, ki ni sprejemljivo in 

običajno. Mlajšim otrokom je treba še posebej predstaviti kakšno pravilo in ga narediti čim bolj 

razumljivega. Dobro je, da damo otroku dovoljenje, da za vsakršno neprimerno vedenje pove 

osebi, ki ji v tistem trenutku najbolj zaupa ali se ob njej počuti varnega. Prav tako moramo 

otrokom pokazati in povedati, da jih bomo podpirali v prošnji za zasebnost, ali pri tem, da 

rečejo »ne« dotiku ali aktivnosti, ki jim ni všeč. Napravimo lahko tudi seznam ljudi in 

organizacij, ki jih lahko otrok pokliče, ko bo v stiski.  

Vsi ti napotki so lahko ključni za vsakega od nas, četudi se nam na prvi pogled ne zdijo 

pomembni. Zavedati se moramo dejstva, da kar 88 % vseh spolnih zlorab otroka ni nikoli 
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prijavljenih (Hanson idr., 1999). Verjetno ravno zaradi tega, ker okolica, ki bi morala za otroka 

poskrbeti, največkrat spregleda pomembne znake za zlorabo.  

14.2 Omejitve preventivnih programov 

Seveda je potrebno pogledati tudi omejitve zgoraj opisanih programov. Ker morajo 

posamezniki v nekatere programe vstopiti prostovoljno, je zelo verjetno, da je ta populacija 

drugačna od drugih storilcev spolne zlorabe, oziroma oseb s pedofilično motnjo. Posploševanje 

rezultatov na celotno populacijo je zato nemogoče. Uspešnost teh vrst programov je prav tako 

močno povezana z zakoni o varovanju podatkov, ki so v večini držav izjemno striktni (Olshan, 

2014). Nemčija je na primer ena od redkih držav, v kateri ne velja zakon obvezne prijave5. 

Poleg Nemčije so te države še Velika Britanija, Nizozemska in Belgija (Renke, 1999). Prav 

tako je uspešnost programov povezana s pogledi na spolno zlorabo v različnih državah po 

svetu. Ponekod se na primer zavedajo te problematike ter jo poskušajo rešiti, seveda pa 

obstajajo države, ki celo zanikajo obstoj pedofilije in spolne zlorabe otrok. Tam so možnosti za 

razvoj takšne vrste programov skoraj ničelne (Olshan, 2014).  

15 STROKOVNJAKI, ZAPOSLENI NA PODROČJU SPOLNE ZLORABE 

Nekaj besed namenjam tudi strokovnjakom, ki so v vsakodnevnem stiku s storilci spolne 

zlorabe. Ne gre zanikati, da se spopadajo z veliko količino stresa in pritiskov na delovnem 

mestu. Dejavniki stresa, ki so najpogostejši pri delu s storilci spolne zlorabe, so povezani z 

delom strokovnjakov, na primer poslušanje in analiziranje zgodb o spolni zlorabi ter hkrati 

nudenje psihološke pomoči zaporniku. Strokovnjaki v zaporu se morajo poleg tega soočati tudi 

s stresorji, ki so povezani z njihovim specifičnim delovnim mestom (Brampton, 2010).  

15.1 Dejavniki stresa v zaporu 

Veliko ljudi je mnenja, da je zapor eno najbolj negativnih okolij, v katerem lahko nekdo dela. 

Brampton (2010) navaja, da je pri zaposlenih v zaporih tveganje za bolezni srca in ožilja višje 

kot pri splošni populaciji. Strokovnjaki, ki delajo s storilci spolnih zlorab, se morajo poleg 

specifik te populacije ukvarjati tudi z drugimi zaporniki, katerih vedenje je pogosto agresivno 

in nepredvidljivo, in to v okolju, ki je prenatrpano in nadzorovalno usmerjeno (Abel, 1983). 

Brodsky (1977) navaja, da so težavni tudi drugi vidiki dela v zaporu, na primer pomanjkanje 

                                                           
5 Obvezna prijava (ang. »mandatory law«) od strokovnjaka zahteva prijavo klienta pristojnim 

organom, če ta razkrije informacije, ki bi utegnile škodovati drugi osebi (Renke, 1999). V tem primeru 

gre za informacije, ki jih klient poda strokovnjaku glede svojih spolnih teženj in prekrškov nad otroki. 
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razumevanja s strani javnosti. Širša družba pogosto ne razume težav, s katerimi se strokovnjaki 

srečujejo na delovnem mestu v zaporu. Dejstvo je, da so strokovnjaki pogosto nekakšen 

vmesnik med družbo in zaporniki. Tako so pod dvojnim pritiskom, pogosto so tudi sami 

stigmatizirani zaradi svojega dela. Brampton (2010) loči dve vrsti dejavnikov stresa v zaporu: 

dejavniki stresa, povezani z delom s storilci spolne zlorabe, ter dejavniki stresa, povezani z 

vodstvom. V nadaljevanju bom predstavila oboje. 

15.2 Dejavniki stresa, povezani z delom s storilci spolne zlorabe 

Storilci spolne zlorabe so med najzahtevnejšimi zaporniki v penalnem sistemu, predvsem v 

smislu njihovih kompleksnih potreb obravnave (Brampton, 2010). Ko se enkrat udeležijo 

terapije, se težave storilcev pogosto izkažejo za večje, kot so delovale na začetku (Salter, 1988). 

Storilci pogosto zanikajo, minimalizirajo in racionalizirajo lastno vedenje in kažejo malo ali nič 

empatije do otrok, ki so jih zlorabili (Center for sexual offender management, 2015). Podobno 

navajata Pullen in Pullen (1996), ki menita, da morajo strokovnjaki razumeti miselne procese in 

odklonske vzorce prestopnikov. Poznati morajo različne tehnike prepričevanja, zastraševanja in 

manipulacije, ki jih lahko storilci uporabijo za dosego ciljev. Ravno zaradi tega morajo biti 

strokovni delavci nenehno previdni, da tudi sami ne postanejo žrtve te manipulacije (prav tam). 

Da lahko učinkovito delajo s storilci spolne zlorabe, morajo strokovnjaki razumeti travmo, ki jo 

je storilec s spolno zlorabo povzročil otroku (Center for sexual offender management, 2015). 

Med samo terapijo so strokovnjaki pogosto izpostavljeni mnogim pričanjem storilcev o zlorabi. 

Abel (1983) navaja, da posameznik ne more iz dneva v dan poslušati občutljivih in nazornih 

zgodb spolnih prestopnikov in ne čutiti vpliva. Glede na to, da zaenkrat »magično zdravilo« za 

to spolno privlačnost do otrok še ne obstaja, je kakršno koli zaključevanje o uspešnosti terapije 

ali tveganju za povratništvo nemogoče. Vse to strokovnjakom dodatno otežuje merjenje uspeha 

pri lastnem delu (Brampton, 2010). Farrenkoph (1992) navaja izsledke lastne raziskave, kjer je 

od 28 strokovnjakov na področju dela s storilci spolnih zlorab kar 50 % od njih poročalo, da so 

med leti postali bolj cinični, več kot 40 % pa jih je poročalo o otopelosti lastnih čustev. Prav 

tako naj bi postali napadalnejši in čustveno nedosegljivi, še posebej v odnosu do družine in 

prijateljev. 17 % strokovnjakov je poročalo ravno nasprotno, torej da so postali bolj empatični 

in dojemljivi za čustva drugih, še posebej otrok. Edmunds (1997) je pri vzorcu 276. 

strokovnjakov ugotovil, da jih 30 % poroča o simptomih izgorevanja. Od teh 30 % je vsaj 

tretjina poročala o občutkih utrujenosti in frustracije, motnjah spanca, razdraženosti, depresiji 

in težavah pri odločanju.  
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15.3 Dejavniki stresa, povezani z vodstvom zapora 

Brown in Blount (1999) sta v svoji študiji o poklicnem stresu med zaposlenimi v programih 

dela s storilci spolne zlorabe navedla veliko število administrativnih vzrokov, ki pri 

strokovnjakih povzročajo stres. Med njimi je pomanjkanje jasnih smernic pri delu in težave z 

organi vodstva, ki pri delu ne opravljajo svojega deleža nalog. Dodaten stres prinaša tudi 

pomanjkanje dodatnih izobraževanj ter specifičnega znanja na tem področju. Plyer, Wooley in 

Anderson (1990) so v svoji študiji, v katero so vključili 98 različnih izvajalcev programov dela 

s storilci spolnih zlorab, ugotovili, da kar 85 % strokovnjakov na začetku dela s storilci spolnih 

zlorab s strani delodajalca ni bilo deležnih izobraževanja. Kar 72 % strokovnjakov je poročalo, 

da jim njihov delodajalec med zaposlitvijo ni ponudil nobenega izobraževanja pri delu s storilci 

spolnih zlorab. Avtorji še navajajo, da na tem področju ne bi smel nihče delati brez poglobljene 

supervizije, dodatnega usposabljanja in možnosti obiska terapije za predelovanje lastnih težav. 

Brown in Blount (1999) menita, da je med drugim naloga vodstva, da skrbi za ustrezne delovne 

pogoje zaposlenih ter preprečuje oziroma odstranjuje dejavnike, ki bi pri zaposlenih lahko 

povzročili duševne težave ali bolezen. 

15.4 Dejavniki stresa, povezani s terapevtsko vlogo 

Strokovnjaki v zaporu se vsakodnevno srečujejo tudi z dejavniki stresa, povezanimi z njihovo 

terapevtsko vlogo. V nadaljevanju bom opisala posledice prevelikega stresa na delovnem 

mestu, ki jih lahko prinaša terapevtsko delo s storilci spolnih zlorab.  

Izgorevanje (ang. burnout) 

Izraz »burnout« sta v 70. letih v strokovni literaturi prvič uporabila Freudenberger in Robbins 

(1979). Opisovala sta človeško stanje »iztrošenja« oziroma izmučenosti zaradi prevelikega 

trošenja energije, moči in virov. Halbesleben in Buckley (2004) menita, da do izgorevanja na 

delovnem mestu pride zaradi hektičnih urnikov, občutkov pomanjkanja kontrole nad delom, 

nesorazmerja med posameznikovimi individualnimi vrednotami in delom, ki ga opravlja, ter 

občutkov pomanjkanja spoštovanja s strani vodstva, sodelavcev. Znaki izgorevanja so 

najpogosteje: pomanjkanje spanca, izčrpanost, demotiviranost, tesnobnost, slabše razpoloženje, 

težave s koncentracijo in drugo. Brampton (2010) navaja, da je koncept izgorevanja pogosto 

povezan z delom s storilci spolnih zlorab in je postal prevladujoč fokus za raziskovalce v tem 

polju. Halbesleben in Buckley (2004) menita, da se na področju spolne zlorabe otroka pogosto 

zgodi, da je veliko nejasnosti, prav tako se strokovni delavci pri storilcih pogosto srečujejo z 
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zanikanjem in drugimi obrambnimi mehanizmi. Prav tako je pri storilcih težko ugotoviti, 

kakšna je tveganost za ponovitev spolne zlorabe otroka (Center for sexual offender 

management, 2015). Strokovnjaki pogosto ne vidijo takojšnjih rezultatov svojega dela ali 

dobijo potrditve o kvaliteti dela. Vsi ti dejavniki na področju spolne zlorabe lahko vodijo do 

frustracij, stresa, občutkov nemoči, jeze in obupa, kar lahko na daljši rok pripelje do 

izgorevanja (Halbesleben in Buckley, 2004).  

Sekundarna travmatizacija (ang. secondary traumatization) 

V poznih 70. letih so strokovnjaki pri osebah, ki so doživele večje travmatske dogodke, začeli 

ugotavljati, da potrebujejo terapevtsko podporo in pomoč pri spoprijemanju s posttravmatskimi 

simptomi. Kmalu za tem je prišlo do uvida, da lahko tudi strokovnjaki, ki s temi osebami 

delajo, čutijo sekundarni vpliv zaradi primarne travme klienta (Brampton, 2010). Figley (1995) 

je bil med prvimi, ki je sekundarno travmatizacijo povezal z delom strokovnjakov. Koncept 

sekundarne travmatizacije pri osebi je opredelil kot spremembo v vedenju in čustvih, kar izhaja 

iz posledic soočanja s travmatičnim dogodkom nekoga drugega. Sekundarna travmatizacija je 

torej posledica pomoči travmatizirani osebi. Od izgorevanja se razlikuje po tem, da lahko 

povzroči spremembe v mišljenju in vrednotah posameznika. Pri sekundarni travmatizaciji 

pogosteje prihaja do vsiljivih podob in senzoričnih reakcij (Pullen in Pullen, 1996). Strokovni 

delavci lahko občutijo izčrpanost, jezo, žalost, apatičnost, pesimizem, izoliranost ter zavrženost 

s strani sodelavcev. Nenehna izpostavljenost tako globoki travmi lahko celo vodi do 

manifestacije podobnih simptomov, ki jih kaže zlorabljen otrok (žalost, nespečnost, jeza, 

tesnobnost, depresija). Prav tako lahko strokovnjaki začnejo dvomiti o sebi in svojih 

sposobnostih, se preveč identificirajo z otrokom ter razmišljajo o primeru izven delovnika 

(Center for sexual offender management, 2015). Strokovnjakom zaupnost podatkov včasih 

onemogoča, da bi se o primeru pogovorili z bližnjimi, sodelavci. Prav tako lahko potreba po 

tem, da ostanejo pravični in razumni ob primeru spolne zlorabe, vodi do ponotranjenja in 

potlačitve lastnih čustev in reakcij (McCann in Pearlman, 1990). 

Kontratransfer (ang. countertransference) 

Prvi je koncept transferja in kontratransferja opredelil Freud (1949). Kontratransfer je opisal 

kot rezultat klientovega vpliva na terapevtove podzavestne občutke. Freud je za kontratransfer 

menil, da je prej škodljiv kot koristen. Predlagal je celo, da se naj vsakih pet let tudi terapevti 

udeležijo psihoterapije, da odpravijo kakršne koli notranje inhibicije, ki bi se lahko vmešavale 
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v terapevtski proces. Freudenberger in Robbins (1979) sta kontratransfer opisala tako, da se 

terapevtove stare rane in poškodbe neprestano odpirajo na novo. Danes je razumevanje 

kontratransferja širše. Strokovnjaki povezujejo kontratransfer z zbujanjem katerih koli čustev v 

terapevtu, ki so posledica stika s psihološkimi vsebinami klienta. Terapevt naj bi pri svojem 

delu nadzoroval svoje odzive, z zagotovilom, da prebujeni občutki ne motijo klientovega 

napredka (Brampton, 2010). 

To delo pa prinaša tudi nekatere pozitivne vidike. Brampton (2010) meni, da četudi so pozitivni 

učinki tega dela v strokovni literaturi navedeni redkeje, jih strokovnjaki vseeno znajo našteti 

kar nekaj. Predstavila jih bom v nadaljevanju. 

15.5 Pozitivni učinki dela na področju spolne zlorabe 

Glede na podane stresorje, povezane z delom pri spolni zlorabi, je na mestu vprašanje, zakaj 

vseeno toliko strokovnjakov nadaljuje s svojim delom. Jackson idr. (1997) so v raziskavi na 

primer ugotovili, da strokovnjaki poročajo o občutkih poslanstva in zadovoljstva pri delu, ko 

vidijo pozitivne spremembe pri storilcih. Občutki zadovoljstva izhajajo tudi iz zavedanja, da s 

svojim delom preprečujejo morebitne spolne zlorabe. 

Kadambi in Truscott (2006) sta opisala sedem glavnih področij, pri katerih strokovnjaki na 

področju dela s storilci spolnih zlorab najdejo nagrado za svoje delo, in sicer:  

 zaščita otrok pred spolno zlorabo, 

 občutek stimulacije z vidika praktične in akademske narave dela, 

 uživanje ob svetovanju, 

 bonitete na delovnem mestu, 

 odnosi s sodelavci, 

 splošne spremembe pri storilcih in njihovem dobrem počutju, 

 specifične spremembe pri storilcih. 

15.6 Predlagani ukrepi na delovnem mestu 

Najboljša preventiva za izgorevanje, kot tudi za preprečevanje sekundarne travme, je skupinsko 

delo in sodelovanje ter intervizija. Možnost, da lahko strokovnjak izpostavi sodelavcu težavo, 

na katero naleti med delom, lahko prepreči občutke izolacije in prekomerne odgovornosti na 

delovnem mestu (Rich, 1997). Drug način pomoči je supervizija. V veliko pomoč je lahko 
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posvetovanje z osebo, ki ima na tem področju več let izkušenj in širši pogled na težavo 

(Brampton, 2010). Sodelovanje strokovnih delavcev, paznikov in zdravstvenih delavcev lahko 

v zaporu prav tako poveča kvaliteto dela ter znižuje stres zaposlenih (Avery, 2001). Podobno 

meni Brampton (2010), da je interdisciplinarno sodelovanje prav tako dobra preventiva za 

izgorevanje. Pomembno je tudi, da oseba, ki čuti učinke izgorevanja ali sekundarne 

travmatizacije, prevzame kontrolo nad seboj in delovnim mestom, sodeluje v sprejemanju 

odločitev ter ponovno evalvira svoje primarne cilje (Rich, 1997). 

Poleg tega, da oseba sama poskrbi za svoje psihofizično zdravje, je vodstvo ustanove, v kateri 

je oseba zaposlena, dolžno priskrbeti primerne pogoje za delo ter osebi pomagati pri reševanju 

določenih težav. Strokovnjak lahko ima zaradi teh težav manj motivacije za delo, posledično 

pada tudi njegova produktivnost na delovnem mestu (Avery, 2001). Vodstvo lahko poskrbi, da 

zaposleni zase skrbijo v smislu pravilne prehrane, gibanja in pogostejših odmorov (Rich, 1997). 

Strategije, s katerimi lahko vodstvo poskrbi za večjo produktivnost ter zdravje zaposlenih, so: 

primerno in udobno delovno mesto ter drugi delovni prostori, uvedba rednih supervizij in 

intervizij, menjava ali reorganizacija delovnih izmen ter dopustov, predstavitev tehnik 

upravljanja stresa, možnost svetovanja in psihoterapije, možnost vadbe in sprostitve na 

delovnem mestu, redni timski sestanki ter uvedba dodatnih izobraževanj in usposabljanj 

(Marine, Ruotsalainen, Serra in Verbeck, 2006). 

V teoretičnem delu sem torej zajela osnovne pojme spolne zlorabe, njene dejavnike in 

najpogostejše stereotipe na to temo. Opisala sem splošne karakteristike in značilnosti storilcev 

spolne zlorabe ter sam potek zlorabe. Osredotočila sem se tudi na aktualne programe dela s 

storilci spolne zlorabe v Sloveniji in tujini. Nekaj besed sem namenila strokovnjakom, ki delajo 

na področju spolne zlorabe. V nadaljevanju bom teoretični del dopolnila še z empiričnim. 
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III. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

Spolna zloraba otrok je še vedno tabu tema, prav tako je literature in raziskav na tem področju 

malo, posebej v Sloveniji. V diplomski nalogi sem obravnavala osebe, ki so preživele spolno 

zlorabo in raziskovala, kakšne so bile posledice. Sedaj bo problematika obravnavana še iz 

drugega zornega kota. Vprašanje je, kako na spolno zlorabo in njene storilce gledajo 

strokovnjaki, ki vsakodnevno delajo s storilci spolne zlorabe v slovenskih zaporih. V Sloveniji 

so povprečne kazni za storilce spolne zlorabe od štiri do šest let. V strokovnem smislu se v tem 

času ponekod z njimi sploh ne dela, ali pa so programi dela nezadostni. Ko storilci končajo s 

prestajanjem kazni, zanje izven zapora ni nikakršne postpenalne obravnave. Tako se ponovno 

vrnejo v isto okolje, tokrat še dodatno stigmatizirani. Lahko se zgodi, da se zloraba spet ponovi.  

Namen magistrske naloge je, da se dobi vpogled v strokovno delo s storilci spolne zlorabe v 

Sloveniji ter da se to delo približa strokovni in laični javnosti. V teoretičnem delu sem zajela 

problematiko storilcev spolne zlorabe in njim namenjene programe, ki se izvajajo pri nas ter v 

tujini, v empiričnem delu pa bi rada te ugotovitve poglobila in razširila. Cilj naloge je raziskati, 

kakšna je obravnava storilcev spolne zlorabe v slovenskih zaporih ter kako na storilce in 

njihovo problematiko gledajo strokovnjaki, ki z njimi delajo. Zanima me tudi, kako se 

strokovnjaki spopadajo s specifiko dela v zaporu in kaj bi potrebovali za kvalitetnejše delo. 

Prav tako bi rada na podlagi mnenj strokovnjakov bolje preučila samo problematiko spolne 

zlorabe otrok ter možnosti za njeno preprečevanje.  

2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V magistrskem delu bom poskušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšni programi, metode dela s storilci spolne zlorabe se izvajajo v slovenskih 

zaporih, na katerih teoretičnih izhodiščih temeljijo in kako jih strokovnjaki ocenjujejo? 

2. Kakšen je pogled strokovnjakov na doživljanje in problematiko storilcev spolne 

zlorabe? 

3. Kako se strokovnjaki spoprijemajo s specifikami dela v zaporu? 

4. Kakšne so po mnenju strokovnjakov pri delu v zaporu ovire, natančneje s storilci 

spolne zlorabe? 

5. Kaj bi strokovnjaki potrebovali za kvalitetnejše delo v zaporu? 
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3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

3.1 Predstavitev vzorca  

Mesec (1998, v Vogrinc, 2008) meni, da mora biti vzorec raziskave ustrezen in relevanten 

glede na raziskavo. Vanjo sem želela vključiti ljudi, ki imajo največ izkušenj pri delu s storilci 

spolnih zlorab v Sloveniji, zato sem s tem namenom izbrala sogovornike. Vzorec sestavljajo 

štirje strokovnjaki: dve ženski in dva moška. Zaposleni so v dveh slovenskih zaporih, in v 

največji meri delajo s storilci spolnih zlorab otrok. Intervjuje sem opravila z go. Urško 

Tropenauer in g. Pavlom Škrgetom iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor ter z go. 

Katarzyino Karpljuk in g. Urošem Prelogom iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri 

Mirni. Vsi štirje strokovnjaki so univerzitetni diplomirani psihologi in na tem področju delajo v 

povprečju že deset let. Do sodelujočih sem prišla z metodo snežne kepe, saj sem preko skupnih 

poznanstev dobila kontakte in možnosti za vstop v oba zapora. Strokovnjakov, ki to delo 

opravljajo, je izjemno malo. Poleg teh štirih strokovnjakov aktivno dela s storilci spolne 

zlorabe otrok le še ena strokovnjakinja iz zapora na Dobu, slednja za intervju ni bila dosegljiva. 

Največ storilcev spolne zlorabe je zaprtih na Dobu, nekaj tudi v mariborskem zaporu. V teh 

dveh zaporih je zato največ strokovnega dela. Na srečo so bili strokovnjaki pripravljeni 

odgovoriti na moja vprašanja ter mi približati posebnosti dela v zaporu, natančneje delo s 

storilci spolnih zlorab. 

3.2 Raziskovalni instrument ter postopek zbiranja podatkov 

Zaradi specifičnosti in občutljivosti tematike sem izbrala kvalitativno raziskovanje. Za 

raziskovalni instrument sem določila polstrukturiran individualni intervjuju (Vogrinc, 2008). 

Vprašanja in teme intervjuja sem pripravila vnaprej, oblikovala sem jih na podlagi študija 

strokovne literature in raziskovalnih vprašanj. Vprašanja so bila za vse intervjuvance enaka, kar 

po Vogrincu (2008) ustreza kriterijem strukturiranega intervjuja. Kljub temu so bili intervjuji 

prožnejši, manj formalni in bolj pogovorni, vprašanja so se mi porajala tudi med izvajanjem 

intervjuja. Poleg tega sem intervjuvancem dala prostor za lasten prispevek in misli, ki so se jim 

utrnile med pogovorom, ter temu prilagodila potek intervjuja. Te lastnosti so značilne za 

nestrukturiran intervju (Vogrinc, 2008). 

Postopek priprave pred izvedbo intervjujev je bil kar dolgotrajen. Z Ministrstva za pravosodje 

je bilo treba pridobiti pisno soglasje za vstop v oba zapora. Obvestiti je bilo treba Urad za 

izvrševanje kazenskih sankcij in prevzgojno službo v zaporu na Dobu. Nato sem se lahko s 

strokovnjaki začela dogovarjati o izvedbi intervjuja. V mariborskem zaporu je bilo nekaj težav 
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zaradi vnosa diktafona v zapor, a mi je to uspelo rešiti s priloženo dokumentacijo o odobrenem 

vstopu. Sprva sem bila za intervju dogovorjena še z eno strokovnjakinjo iz zapora na Dobu, a 

po uvodnem dogovoru o izvedbi intervjuja ni bila več pripravljena sodelovati.  

Intervju z g. Škrgetom je bil izveden 17. 4. 2015 v uradnih prostorih Zavoda za prestajanje 

kazni zapora Maribor, trajal pa je eno uro in štirideset minut. Sledil je intervju z gdč. 

Tropenauer, ki je bil izveden istega dne, trajal pa je eno uro in deset minut. Intervjuje na Dobu 

sem opravila pozneje, potekali so v prostorih Urada za izvrševanje kazenskih sankcij. 20. 4. 

2015 sem opravila intervju z g. Prelogom, pogovor je trajal dve uri in šest minut. Zadnji 

intervju sem opravila z go. Karpljuk, in sicer 18. 6. 2015. Pogovor je trajal eno uro in pet 

minut. Vse štiri pogovore sem med izvedbo zvočno posnela ter jih pozneje dobesedno 

pretipkala v elektronsko obliko. Pred obdelavo podatkov sem sogovornikom pretipkane 

intervjuje poslala v avtorizacijo. 

3.3 Postopek obdelave podatkov 

Najprej sem vsak intervju nekajkrat prebrala, da sem dobila celostno sliko o pogovoru. Nato 

sem podčrtala vsebinsko pomembne dele vsakega intervjuja ter določila enote kodiranja. Pri 

tem sem presodila, kateri podatki so pomembni za nadaljnje raziskovanje. Pri kodiranju 

intervjujev sem uporabila induktivni pristop (Vogrinc, 2008), kar pomeni, da kod nisem imela 

pripravljenih vnaprej, ampak sem jih določala sproti. Tem enotam sem nato pripisala kode I. 

reda (pomenijo skrajšano verzijo pomembnih delov besedila) ter zatem še kode II. reda. 

Sogovorniki med intervjujem niso poudarjali enakih tem, zato se kode II. reda pri nekaterih 

intervjujih ponavljajo, pri drugih ne. S pomočjo kod II. reda sem nato oblikovala sedem 

končnih kategorij intervjujev: Usposobljenost strokovnjakov in značilnosti delovnega mesta; 

Opis strokovnega dela v zaporu; Pogled strokovnjakov na spolno zlorabo in njene storilce; 

Spoprijemanje strokovnjakov s specifikami dela v zaporu; Ovire pri strokovnem delu; Možne 

spremembe na področju dela s storilci spolne zlorabe ter Delo s storilci spolne zlorabe v 

Sloveniji in primerjava s tujino. Primera dveh kodiranih intervjujev sta v prilogi (str. 117). 

V nadaljevanju bom končne kategorije zajela v utemeljeni teoriji, kamor bom vključila tudi 

teoretične ugotovitve. Obravnavala bom vse pomembne teme, ki so se pojavljale med 

intervjujem, in pri tem odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja.   
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Za večjo preglednost sem oblikovala tabelo, kamor sem razvrstila vseh sedem kategorij ter 

triintrideset kod II. reda. Pri zadnji kategoriji kod II. reda ni, saj sem lahko skupek povedanega 

uvrstila pod eno kategorijo. 
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Tabela 2: Kode II. reda in končne kategorije 
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4.1 Usposobljenost strokovnjakov in značilnosti delovnega mesta 

To kategorijo bom predstavila ob naslednjih točkah: izobrazba strokovnjakov, predhodne 

delovne izkušnje, udeležba na dodatnih izobraževanjih, zadolžitve na delovnem mestu, 

spremljanje novih metod dela na delovnem mestu ter sodelovanje s sodelavci in zunanjimi 

institucijami. 

Izobrazba strokovnjakov 

Tako g. Prelog in ga. Karpljuk iz zapora na Dobu kot tudi g. Škrget in gdč. Tropenauer iz 

mariborskega zapora so po izobrazbi univerzitetni diplomirani psihologi.  

Predhodne delovne izkušnje 

G. Prelog je bil na začetku kariere dve leti zaposlen v zaporu na Dobu, nato eno leto na srednji 

šoli ter tri leta v vzgojnem zavodu. Potem je prišel nazaj na Dob, in od takrat že trinajst let dela 

v zaporu na Dobu. G. Škrget je v mariborskem zaporu zaposlen že od samega začetka, torej 

enaintrideset let. Ga. Karpljuk je bila predhodno zaposlena v zasebnem zavodu, ki se je 

ukvarjal z zaposlovanjem. Delovnih izkušenj ima šestnajst let, od tega dela šest let v zaporu na 

Dobu. Gdč. Tropenauer je bila najprej eno leto zaposlena v svetovalni službi v osnovni šoli, 

sedaj pa v mariborskem zaporu dela že šesto leto. 

Udeležba na dodatnih izobraževanjih 

Pri interjuvanju sogovornikov o dodatnih izobraževanjih sem imela v mislih nova znanja in 

izkušnje, ki so jih pridobili med delom v zaporu. Mišljena so bila predvsem dodatna 

izobraževanja na področju spolne zlorabe in spolnih prekrškov. Zanimalo me je tudi, v kolikšni 

meri so bili deležni teh izobraževanj. 

Strokovnjaka, ki sta v zaporu zaposlena najdlje časa, g. Prelog in g. Škrget, sta bila pred 

desetimi leti s strani Generalnega urada poslana na izobraževanje o delu s storilci spolnih 

zlorab v Avstrijo. G. Škrget se je udeležil tudi izobraževanja o spolnih prestopnikih. To mu je 

omogočil psihiater g. Ziherl, takratni direktor psihiatrične bolnišnice Polje: »To smo imeli kar 

nekaj časa. Tako, da ene osnove smo le dobili znotraj penologije, zaporov.« Dokončal je tudi 

sistemsko družinsko terapijo in psihoterapijo. Ga. Karpljuk se je udeležila dodatnega 

izobraževanja iz psihologije travme. Gdč. Tropenauer na tem področju nima dodatnih 

izobraževanj, je pa dokončala pedagoško in andragoško dokvalifikacijo na Pedagoški fakulteti 
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v Kopru. Prav tako navaja, da je že med študijem hodila v mariborski zapor ter tako pridobila 

delovne izkušnje: »Jaz sem delala diplomo v zaporih, g. Škrget mi je bil interni mentor. In jaz 

sem hodila v zapor k njemu na skupino, pa tudi na strokovne skupine že prej, kakšno leto in pol. 

Tako da jaz sem to točno že obvladala.« G. Škrget poudarja, da so na splošno vsa dodatna 

izobraževanja, ki jih je odredil zapor, potekala leta, celo desetletja nazaj. Podobno trdijo drugi 

sogovorniki. Tematiko dodatnih izobraževanj bom podrobneje analizirala v poglavju Ovire pri 

strokovnem delu. 

Zadolžitve na delovnem mestu 

V nadaljevanju bom opisala, kako poteka tipičen delovni dan strokovnjakov in katere so 

njihove zadolžitve na delovnem mestu v zaporu. 

Vsak psiholog na Dobu je zadolžen za en oddelek v zaprtem režimu. Psihologi so trije (g. 

Prelog in ga. Karpljuk in še ena sodelavka), prav tako so trije oddelki (obstaja še en oddelek, t.i. 

»prvi oddelek«, v katerem so zaprti tisti, ki so huje motili ostale, so bili agresivni, ali pa so bili 

kdaj ogroženi s strani drugih zapornikov). Vsi trije psihologi pokrivajo vse vrste zapornikov, 

torej vsak obravnava približno tretjino zapornikov. Po podobnem sistemu deluje tudi 

mariborski zapor, v katerem so prav tako zaposleni trije psihologi.  

Zadolžitve na delovnih mestih so si v zaporu na Dobu in v mariborskem zaporu podobne, saj 

sta oba zavoda za prestajanje kazni pod okriljem UIKS-a, tj. Urada za izvrševanje kazenskih 

sankcij. Ga. Karpljuk je opisala svoj delovni dan: »Po navadi, takoj ko pridem v službo, najprej 

pregledam poročilo iz prejšnjega dne, oziroma kaj se je ponoči dogajalo, tudi če so bili kakšni 

uradni zaznamki v smislu posebnosti. Pregledam tudi jutranji raport, približno ob pol 8h. Ker 

obsojenci se lahko dnevno prijavijo na razgovore in če se kateri medtem prijavi, ga pokličem.« 

Ga. Tropenauer je povedala podobno: zjutraj najprej prebere poročila, ki jih napišejo vodje 

izmene. Tako točno ve, kaj se je dogajalo prejšnji dan in ponoči. Zadolžitve si razporedi po 

nujnosti, in če je kaj nujnega s strani sodišča, gre to na prvo mesto. Temu sledi priprava 

osebnih načrtov ali njene dopolnitve ter pisanje odločb o namestitvi in delu. Pozneje izvaja 

razgovore z zaporniki, večinoma individualne, enkrat tedensko pa tudi skupinske.  

G. Škrget in g. Prelog sta opisala podobne zadolžitve. G. Prelog je spregovoril tudi o sprejemu 

novih zapornikov: »Mi smo zadolženi, da se vedno pogovorimo z vsakim novodošlim, ki pride v 

naš oddelek, naredimo z njim razgovor, ocenimo njegovo samomorilno ogroženost in pa 

njegovo morebitno simptomatiko, težave z duševnim zdravjem … Predvsem težjo simptomatiko, 
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motnje duševnega zdravja, kakršne koli motnje, ki se pojavljajo v duševnosti.« Sprejem 

prišlekov je omenil tudi g. Škrget. V mariborskem zaporu poteka vsak četrtek, ko se izvede 

diagnostična konferenca za vse nove zapornike. Razporeja se jih v oddelke in poda oceno, 

kakšen režim prestajanja kazni bo zapornik imel in pri kom bo na obravnavi. G. Škrget je edini 

omenil izvajanje spremljevalnih konferenc – za vsakega zapornika se naredijo nekje na polovici 

prestane kazni. Takrat se tudi dopolni njegov osebni načrt in pregleda dosedanje prestajanje 

kazni.  

Njihova zadnja, za mojo nalogo najpomembnejša zadolžitev, je po besedah g. Preloga tudi: »… 

obravnava posameznikov, ki imajo spolnokazniva dejanja.« V času izvedbe intervjuja je bilo v 

zaporu na Dobu približno sedemdeset spolnih prestopnikov, torej jih vsak psiholog obravnava 

okrog dvajset. V mariborskem zaporu je bilo v času intervjuja približno sedem spolnih 

prestopnikov, večino obravnavata g. Škrget in gdč. Tropenauer. Ga. Karpljuk je obrazložila, da 

potekajo skupinske obravnave v zaporu na Dobu enkrat tedensko, individualne obravnave pa 

vsak dan, a ne z vsemi zaporniki, temveč s tistimi, ki za obravnavo zaprosijo sami, ali pa tako 

odločijo strokovnjaki. G. Škrget je za mariborski zapor povedal isto, torej, da skupinske 

obravnave potekajo enkrat tedensko, individualne obravnave zapornikov pa dnevno, a ne z 

vsemi zaporniki.  

Spremljanje novih metod dela na delovnem mestu 

Strokovnjaki za spremljanje novih metod dela s storilci spolnih zlorab in ohranjanje 

strokovnosti na delovnem mestu večinoma skrbijo sami. G. Prelog je povedal, da za ažurnost 

skrbi tako: »Bolj ali manj tako, da kakšno stvar iz knjige ali interneta preberem in to je to.« G. 

Škrget in gdč. Tropenauer menita podobno, in sicer za svojo strokovnost skrbita predvsem s 

prebiranjem strokovne literature. G. Škrget je dodal tudi, da ima ogromno literature na temo 

spolnih prekrškov in da je novih člankov na področju dela s storilci spolne zlorabe vedno več. 

Za strokovno rast skrbi torej predvsem s prebiranjem strokovne literature. Doda, da so plačani 

premalo, da bi se lahko dodatno izobraževali na svoje stroške. Ga. Karpljuk je povedala, da 

prebere kak strokovni članek ali knjigo na to temo, ažurnost pa ohranja tudi s pogovorom s 

sodelavci. Dodala je, da je za nadgrajevanje znanja in strokovnosti večinoma potrebna: »… 

lastna volja in angažiranost«. 
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Sodelovanje s sodelavci in zunanjimi institucijami 

Gdč. Tropenauer pove, da na splošno pri svojem delu sodelujejo: »… z vsemi strokovnimi 

delavci v zavodu, z zavodsko ambulanto, s psihiatrom, z zdravstvenim domom, predvsem v 

smislu zdravljenja teh odvisnosti, hospitalizacij, s psihiatrijo na UKC, forenzičnom oddelkom 

… Pa tudi s centri za socialno delo.« Podobno trdi g. Škrget, doda pa še sodelovanje z 

inštruktorji, pazniško službo in pravosodnimi policisti. Ga. Karpljuk pove, da pri delu sodeluje 

z vsemi, najbolj pa z drugima psihologoma in svojo strokovno skupino na oddelku. To skupino 

sestavlja komandir, ki skrbi za varnost, ter pedagoška oziroma vzgojna služba, v kateri so 

zaposleni pedagogi (nosilci primerov). G. Prelog pravi: »Sodelujemo v penološkem smislu, v 

strokovnem pa ne. Sodelujemo na primer s CSD-jem, da vidimo, kakšno je okolje in kako je z 

žrtvijo, ampak to nima veze z našo strokovnostjo.« Sklepam, da je g. Prelog s tem mislil 

predvsem to, da v strokovnem smislu ne morejo sodelovati z nobeno zunanjo institucijo, saj se 

pri nas s storilci spolnih zlorab dela le v zaporih.  

Strokovnjaki pri splošnem delu v zaporu sodelujejo s sodelavci in zunanjimi institucijami (s 

centrom za socialno delo, sodiščem, psihiatričnimi institucijami itd.). Ko pa gre za specifično 

delo s storilci spolnih zlorab, pri delu niti nimajo s kom sodelovati. Izven zaporov namreč ne 

obstaja niti ena organizacija, ki bi se ukvarjala s storilci spolne zlorabe otroka – tako med 

njihovim prestajanjem kazni kot tudi po njihovem prihodu iz zapora. Gdč. Tropenauer je 

poudarila le mesečno intervizijo pod vodstvom psihiatra g. Mrevljeta, ki je predvsem 

namenjena njihovemu delu s storilci spolne zlorabe, a to je tudi vse. Ga. Karpljuk pravi: »Če pa 

gledamo za spolne prestopnike, pa dejansko niti ne sodelujemo z zunanjimi institucijami, niti ni 

koga …« 

Z upoštevanjem, da gre za izjemno specifično populacijo, bi bilo strokovno sodelovanje precej 

na mestu. Le na takšen način bi lahko namreč strokovnjaki, ki vsakodnevno delajo s storilci 

spolnih zlorab, primerjali svoje delo še s kom drugim, ki dela izven zapora. Posledično bi 

izmenjava strokovnega znanja in mnenj doprinesla tudi k izboljšanju kvalitete dela s storilci ter 

zmanjšanju občutkov prevelike odgovornosti in preobremenjenosti, kar lahko vodi do 

izgorevanja (Halbesleben in Buckley, 2004). Faller (1993) meni, da sodelovanje s strokovnjaki 

s podobnimi zadolžitvami preprečuje občutke izolacije in prevelike obremenitve, ki pogosto 

vodijo do izgorevanja. Posvetovanje z nekom s podobnimi izkušnjami izven institucije, v kateri 

si zaposlen, je nadvse zaželeno pri vsakem poklicu, še posebej pri poklicih z večjo 
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obremenitvijo. Avtor Faller (1993) nadaljuje, da je multidisciplinarni tim, ki pri primeru spolne 

zlorabe vključuje sodelovanje s strokovnimi delavci izven delovnega mesta, predvsem s 

socialnimi delavci, sodiščem in policijo, najbolj zaželena vrsta dela pri teh primerih. 

4.2 Opis strokovnega dela v zaporu  

Kategorijo nameravam predstaviti z naslednjimi vidiki: delo s storilci spolne zlorabe, teoretske 

osnove dela s storilci spolne zlorabe, program dela s storilci spolne zlorabe, cilji programa dela 

s storilci spolne zlorabe, učinkovitost programa dela s storilci spolne zlorabe.  

Delo s storilci spolne zlorabe 

Vsi štirje sogovorniki so torej v vsakodnevnem stiku s storilci spolnih zlorab. Tako g. Škrget in 

ga. Tropenauer iz mariborskega zapora kot tudi g. Prelog in ga. Karpljuk iz zapora na Dobu 

izvajajo vsakodnevne individualne obravnave z zaporniki, ki napišejo priglasnico, da želijo 

pogovor, izvajajo pa tudi tedenske skupinske obravnave. Na teh obravnavah so v mariborskem 

zaporu vsi zaporniki, vključno s spolnimi prestopniki, v zaporu na Dobu pa so na teh 

obravnavah le spolni prestopniki, torej storilci spolne zlorabe otrok in storilci spolnega 

kaznivega dejanja nad odraslo osebo.  

Menim, da bi bilo veliko primerneje organizirati ločene skupine za storilce spolne zlorabe 

otrok, saj sta g. Škrget in g. Prelog poudarila, da pogosto prihaja do zaničevanja in 

posmehovanja storilcev s strani drugih zapornikov. Delo je tako oteženo, storilci spolnih zlorab 

pa najpogosteje molčijo in nočejo sodelovati. Na tem mestu bi bilo torej primerno ločiti to 

skupino od drugih, saj bi s tem ustvarili ustreznejšo klimo ter povečali pogoje za uspešnost 

obravnave. Gelb (2007) na primer navaja, da se storilci spolnega dejanja nad odraslo osebo 

močno razlikujejo od storilcev spolne zlorabe otrok. Pri obeh skupinah so vzroki za dejanje, 

ozadje dejanja in faktorji tveganja za povratništvo drugačni, zato združevanje teh dveh skupin 

na obravnavah ni optimalno (prav tam).  

Vsi strokovnjaki so poudarili, da se jim zdi pri delu s storilci spolne zlorabe pomembno, da 

spoznajo človeka z vsemi napakami ter poiščejo tudi njegove močne točke, na katerih se lahko 

gradi pozneje. Ga. Karpljuk: »Dejansko poskušam videti človeka s svojimi napakami in pa tudi 

dobrimi lastnostmi. Zato, ker tudi ti storilci imajo svojo zgodbo v ozadju, zakaj je sploh do tega 

prišlo, in to sicer ne pomeni opravičevanja. Vsak ima dobre lastnosti, na katerih se bi dalo 

graditi in delati, jih pohvaliti za kakšno stvar in videti, da ni tako hudo, da je lahko tudi boljše. 
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Na en način ne smeš stereotipno razmišljati, da so vsi isti ... Za vsakim stoji enkratna 

življenjska zgodba in splet nekih okoliščin in osebnostnih lastnosti, vzorcev in odnosov v 

družini.« S povedanim se močno strinjam, podobno pa menita tudi Willis in Ward (2011) saj 

lahko ravno nekatere veščine in pozitivne lastnosti človeka storilcu pozneje preprečijo, da 

ponovi dejanje spolne zlorabe, če na njih dela in jih krepi. 

G. Škrget prav tako poskuša pri storilcu okrepiti njegovo samospoštovanje, občutke 

manjvrednosti pa izničiti. Pri storilcu poskuša doseči, da uvidi, da ima tudi zunaj možnosti, da 

doseže občutke enakopravnosti, sklepa in ohranja zdrave odnose z ljudmi okrog sebe. 

Sogovornik meni tudi, da je treba izhajati iz pozitivnih vsebin ter da mora storilec verjeti vase 

ter v to, da lahko reši svoje probleme. Seveda se mora ob tem obrniti na nekoga, ki mu je 

pripravljen pomagati, ga sprejemati in ga ob tem ne stigmatizirati. G. Škrget temu pravi 

»positive regard« – ugotovila sem, da je to koncept avtorja Rogersa (1951). Gre za prepričanje, 

da vsak človek stremi k samoaktualizaciji, a ga pri tem ovira okolje in nekatere osebnostne 

predispozicije. Rogers (prav tam) je verjel, da so ljudje po naravi dobri in kreativni. 

Destruktivni in odklonski postanejo, ko nekatere zunanje prepreke ali njihova šibka samozavest 

prevzamejo proces samoaktualizacije. Prav tako je avtor menil, da je pri terapiji pomembno, da 

se klientu nudi brezpogojno sprejemanje, saj se bo le na ta način njegova predstava o samem 

sebi izpopolnila. Tako se bo njegova realnejša podoba sebe približala idealni podobi, v kateri 

ga želi videti okolica. Med tem, kar hoče klient, ter med tem, kar okolje odobrava, ne bo več 

tolikšne razlike (Musek, 2003). G. Škrget torej v določeni meri sledi Rogersovi teoriji, saj 

človeka sprejema skupaj z njegovimi dejanji. Namen tega je, da zapornik začuti, da so njegove 

težave rešljive ter da mora na njih delati, če želi v prihodnosti živeti življenje brez prekrška. 

Sprejemanje storilca s strani strokovnjaka je na nek način varovalni dejavnik pred ponovno 

spolno zlorabo, zato se je treba navezati tudi na to temo. Poudarila bi nekatere varovalne 

dejavnike, na katere se da vplivati med storilčevim prestajanjem kazni v zaporu. Hawkins, 

Catalano in Arthur (2002) varovalne dejavnike delijo na dejavnike v okolju in na dejavnike v 

posameznikovi osebnosti. Varovalni dejavniki v okolju so lahko na primer podpora s strani 

družinskih članov ali strokovnjaka, dosegljivost primernih storitev in virov za posameznika ter 

sprejemanje posameznika s strani skupnosti. Dejavniki v posameznikovi osebnosti so lahko na 

primer njegovo znanje, osebna prepričanja (na primer o vzrokih za težave ter posledicah za 

neko odločitev), veščine, izobrazba, izkušnje, psihofizično zdravje. Menim, da se lahko pri 

storilcu spolne zlorabe že med prestajanjem kazni te dejavnike krepi, tako v storilčevem okolju 
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(delo z družino, svojci, skupnostjo) kot tudi pri delu na njegovi osebnosti (učenje novih veščin, 

samoregulacije, strategij za preprečitev zlorabe, ali pa pridobitev nove izobrazbe itd.). Lahko se 

namreč zgodi, da storilca ravno določeni varovalni dejavniki odvrnejo od ponovne zlorabe 

otroka. 

Seveda ob tako hudo kaznivem dejanju le iskanje močnih točk pri posamezniku ni dovolj. 

Spreminjati je treba močno zakoreninjene vzorce in napačna prepričanja, ki so človeka 

pripeljala do dejanja spolne zlorabe otroka. Gdč. Tropenauer omeni primer teh prepričanj: »… 

in se jim zdi normalno, da če ti štiriletna deklica pokaže zadnjico ali sede v naročje, da jo kar 

primeš, se je dotikaš na naprimeren način.« Ta napačna prepričanja so v strokovni literaturi 

večkrat omenjena pod izrazom kognitivna distorzija, o katerih sem že pisala, avtorja Howitt in 

Sheldon (2007) pa o njih navajata, da so ključni koncept pri trenutnih teorijah o storilcih spolne 

zlorabe otrok. Kognitivne distorzije opisujeta kot skupek prepričanj, ki jih storilec proizvede z 

namenom, da bi premagal občutke krivde in strahu, ki mu preprečujejo zlorabo otroka. Ta 

prepričanja se lahko oblikujejo že v otroštvu. Vsi štirje sogovorniki navajajo, da se pri delu s 

storilci vedno vrnejo tudi v ta čas življenja. Strokovnjaki pri svojem delu dajejo precej 

poudarka tudi vzpostavljanju odnosa z zapornikom in ustvarjanju nekakšnega terapevtskega 

zavezništva, pri čemer sami poudarjajo, da oni niso terapevti in zato ne morejo izvajati terapije, 

le obravnavo. Lahko pa pri svojem delu uporabijo nekatere psihoterapevtske elemente. G. 

Prelog pravi: »Ravno zato se trudimo uporabljati psihoterapevtske pristope v skupini, kot tudi v 

individualni obravnavi. S tem da začnemo z njihovimi prepričanji, predsodki, tudi kognitivnimi 

distorzijami in obrambnimi mehanizmi. Ker bolj kot nam uspe to razbiti, večja je verjetnost, da 

se vzpostavi nek notranji uvid, neko moralno »inštanco«, ki jih bo branila pred tem, da bodo šli 

zopet v novo situacijo, ki jih bo lahko pripeljala do kaznivega dejanja.« 

Dolžine kazni za spolnokaznivo dejanje zlorabe otroka so različne. Gibljejo se med štiri in šest 

let, seveda so odvisne od več okoliščin. Ga. Karpljuk opaža, da je kazen odvisna predvsem od 

števila otrok, ki jih je storilec zlorabil, krutosti dejanja, vključenega nasilja in stika – torej, ali je 

šlo za otipavanje ali za spolni odnos. Pri dolžini kazni se upošteva tudi specialno povratništvo, 

kar pomeni, da je storilec pred tem v zaporu že prestajal kazen zaradi dejanja spolne zlorabe 

otroka. Šteje se tudi (ne)prištevnost v času dejanja ter, ali je bil storilec v času zlorabe pod 

vplivom psihoaktivnih substanc, afektivnih stanj ali pa trpi za posebnimi duševnimi motnjami, 

demenco. G. Prelog meni, da se upošteva tudi dejstvo, ali je šlo za incestno zlorabo ali za 

zlorabo izven družine. Če gre namreč za zlorabo izven družine, se sklepa, da je moral storilec 



64 

 

zlorabo dlje časa načrtovati in otroka zalezovati, za kar so kazni običajno daljše, obravnava pa 

intenzivnejša. 

Teoretske osnove dela s storilci spolne zlorabe 

G. Škrget o osnovah dela s storilci spolne zlorabe pravi: »Jaz največ črpam iz modela ′Good 

lives′ …« Pri tem modelu je treba izhajati iz pozitivnih vsebin ter da mora storilec začeti verjeti 

vase ter v to, da lahko reši svoje probleme. Seveda se mora ob tem obrniti na nekoga, ki mu je 

pripravljen pomagati, ga sprejemati in ga ne stigmatizirati. Ta model sem predstavila v 

prejšnjih poglavjih naloge.  

G. Škrget poudarja, da delovne temelje črpa tudi »… iz sistemskega pristopa, družine, 

interakcij, odnosov in vse to«. Sistemski pristop oziroma ekološko-sistemsko teorijo je prvi 

omenjal Bronfenbrenner (1979), ki je razlikoval več različnih sistemskih ravni. To so 

mikrosistem, mezosistem, eksosistem in makrosistem. V mikrosistem spada sistem družine in 

bližnjih oseb; mezosistem je povezanost različnih mikrosistemov, povezujejo pa jih delo, dom, 

soseščina ter socialne mreže, v katere je vpet posameznik. Ekosistem so interakcije med 

sistemi, v katerih posameznik ni udeležen, a vplivajo na sisteme, v katerih je udeležen, na 

primer množični mediji. Makrosistem ponazarja prepričanja, norme, vrednote, kulturo in 

zakone. G. Škrget poskuša pri delu s storilci spolne zlorabe upoštevati te sisteme in se dotakniti 

vsake sfere, ki obdaja posameznika. Tako pri obravnavi začne pri storilcu samemu, preide na 

mikrosisteme njegove družine, nato pa se dotakne tudi mezosistema dela, okolja in skupnosti, v 

kateri storilec živi, in ne nazadnje makrosistema njegovih prepričanj in vrednot. 

G. Škrget nadaljuje, da osnove jemlje tudi: »… iz vedenjsko-kognitivnega pristopa, pristopa 

mentalizacije.«6 Vedenjsko-kognitivna terapija temelji na premisi, da so kognicija, čustva in 

vedenje med seboj povezani ter da medsebojno vplivajo ena na drugo v razvoju posameznika 

(Yates, 2003). Terapija, ki temelji na tem modelu, poskuša nadomestiti posameznikove 

odklonske odzive in vedenje s prepričanji in ustreznejšim vedenjem. Fokus terapije je tako na 

dopolnitvi primanjkljajev in izboljšanju veščin s pomočjo refleksije in kognitivnega 

rekonstruiranja (Ward idr., 2008). 

                                                           
6 Mentalizacija je psihoterapevtski izraz in pomeni sposobnost prepoznavanja lastnega mentalnega 

stanja in mentalnega stanja drugih ljudi (Avery, 2001). 
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G. Prelog ima nasprotno mnenje o uporabi vedenjsko-kognitivne terapije. Meni, da tovrstna 

terapija ni čisto primerna za delo s storilci spolne zlorabe: »… dejansko je vedenjsko-kognitivna 

terapija zelo priporočljiva za različne anksioznosti, fobije in depresije, in pa predvsem je 

osnovna predpostavka ta, da se problem natančno definira. Problem tukaj je, da ti ljudje 

pogosto menijo, da problema nimajo. Medtem ko pri vedenjsko-kognitivni terapiji, če bi nekdo 

prišel in rekel, da nima nobenih problemov, ga pošlješ domov. Ker je treba dobro definirati 

problem s pomočjo tistega človeka. V primeru, da posameznik priznava kaznivo dejanje, potem 

je pa to druga stvar. Potem je tu ta kognitivni pristop primernejši.« Mnenje g. Preloga se tukaj 

sklada s teoretičnimi navedbami Hughesa (2007), ki meni, da vedenjsko-kognitivna terapija ni 

tako uspešna pri storilcih, ki svojega dejanja ne priznavajo, saj je osnovni princip te terapije ta, 

da se problem jasno definira. Po drugi strani Olshan (2014) navaja, da mnogo strokovnjakov na 

tem področju v strokovni literaturi vedenjsko-kognitivno terapijo predlaga kot nosilno terapijo 

za delo s storilci spolnih zlorab. Avtorica celo meni, da je pri delu s storilci spolne zlorabe 

vedenjsko-kognitivna terapija najbolj prepoznavna in se najpogosteje uporablja. Podobno trdijo 

avtorji Ward idr. (2008), ki jo opisujejo kot najuspešnejšo pri delu s storilci spolnih zlorab, saj 

naj bi bilo pri tej vrsti terapije najmanj povratništva. 

Program dela s storilci spolne zlorabe  

V nadaljevanju bom po besedah strokovnjakov opisala program za delo s storilci spolne zlorabe 

otrok, ki se že dobro desetletje izvaja v zaporu na Dobu. Program so sestavili trije psihologi in 

je verificiran s strani Psihiatrične klinike Ljubljana, v kateri je poseben oddelek za spolne 

motnje.  

Program se v veliki večini izvaja na Dobu, v mariborskem zaporu pa v obravnavo vključujejo 

nekatere elemente iz programa. Tam so namreč kazni le do leta in pol, storilcev spolne zlorabe 

je manj in zato je delo po programu oteženo. Med tremi psihologi, ki so leta 2006 sestavili 

program, je bil tudi G. Prelog, moj sogovornik, ki pove, da program obsega skupinsko in 

individualno obravnavo. Za skupinsko obravnavo pove: »Petnajst srečanj imamo, pa trinajst 

tem. A te teme niso zgolj omejene na spolnost, niti na spolnokaznivo dejanje, ampak so bolj na 

splošno… Poskušamo dejansko tako, da gremo iz splošnih tem na bolj osebne, v smislu ženske 

v partnerskem odnosu, na koncu pa je potem spolnost, žrtve spolnih zlorab in pa težava s 

kontrolo lastne seksualnosti.« Doda še, da se na skupinski obravnavi dotikajo splošnejših tem, 

v podrobnosti dejanja ne gredo, ker bi lahko prišlo do negativnih odzivov in omalovaževanja 
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med zaporniki. Glaser (1997) meni, da je storilca s strani strokovnjaka nesmiselno spraševati, 

zakaj je storil nek prekršek. Takšna vprašanja namreč pri storilcu ustvarjajo dolg seznam 

izgovorov za njegovo vedenje. Namesto tega naj se terapevt raje osredotoči na efektivne načrte 

dela s posameznikom. Ga. Karpljuk o temah na skupinskih obravnavah pove: »Ja, te teme se 

tičejo samopodobe, duševnega zdravja, gremo tudi na ženske, kako jih vidijo, na partnerske 

odnose, spolnost, razlike med spoloma, razmišljamo o teh razlikah med spoloma …« 

Sogovornica doda, da določene teme iz programa prilagodijo in predelajo glede na skupino, 

njeno strukturo in miselnost.  

Skupinska obravnava traja tri mesece, za njo sledi individualna obravnava, ki traja približno 

enako, je tedenska in obsega po eno uro na zapornika. Ga. Karpljuk je povedala, da se na 

individualni obravnavi pogovarjajo o osebnejših in bolj specifičnih temah, kot je njihova 

življenjska zgodba, otroštvo, dotaknejo se tudi odnosov v primarni družini. Prav tako se 

pogovarjajo o tem, od koga se je zapornik čutil bolj sprejetega in komu od staršev se čuti bolj 

podoben. Nato preidejo na puberteto, prvo ljubezen in odnose ter spolnost, dotaknejo se tudi 

zapornikove zdajšnje družine, na koncu pa preidejo na težje teme, ki so tudi neposredno 

povezane z dejanjem zlorabe. V Programu dela s storilci spolne zlorabe so opisane strategije, ki 

jih lahko strokovnjaki implicirajo v delo s storilci spolne zlorabe. To je med drugim izdelava 

življenjepisa, strategije učenja pri reševanju problemov in spopadanja s stresom, strategije za 

samoregulacijo ter krepitev socialne mreže (Interno gradivo – ZPKZ MB, 2014). 

Cilji programa dela s storilci spolne zlorabe  

Cilje obravnave in samega programa so strokovnjaki videli predvsem v ocenitvi in zmanjšanju 

tveganosti za ponovitev spolne zlorabe ter povečanju posameznikovih možnosti za življenje 

brez ponovitve prestopka. Ga. Karpljuk pravi: »Vseskozi je cilj, zmanjšati ponovitveno 

nevarnost, pa nekako tudi učenje za življenje po nekih ustaljenih vzorcih, ki so v družbi 

sprejemljivi.« Tudi Gelb (2007) navaja, da je glavni fokus vseh programov dela s storilci 

spolnih zlorab najprej, da se zmanjša tveganost povratništva. Gdč. Tropenauer cilja ne vidi v 

»ozdravitvi« storilcev, temveč v tem, da storilce naučijo strategij odzivanja v določeni situaciji 

in prepoznavanja okoliščin, ki so visoko tvegane za ponovno zlorabo: »Jaz mislim, da se tega 

ne da pozdraviti, da pa se jih naučiti pravilnih oblik vedenja, strategij. In to je pri nas v bistvo 

tudi cilj skozi ta program, edukacijo.« G. Škrget je cilj obravnave videl v tem: »… da se lahko 

tudi ogradijo od tega, da njihovo mišljenje drži, da je realno in da vidijo, da je to le njihova 
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subjektivna ocena in da je tudi možno imeti drugo mišljenje ter da je možno tudi uvideti, kakšno 

mišljenje ima žrtev.« 

Spodbuditi posameznika, da se vživi v vlogo spolno zlorabljenega otroka, je po mojem mnenju 

izredno pomembno, saj na ta način spodbujamo empatijo in odgovornost, ki jo ima vsak 

posameznik v odnosu do soljudi. Webster idr. (2005) menijo, da lahko pri storilcih spolne 

zlorabe pomanjkanje empatije razumemo kot obliko kognitivne distorzije. Po principu 

spodbujanja empatije pri storilcih delujejo predvsem terapije povečevanja empatije, med 

katerimi sta tudi tehniki igre vlog in pisma zlorabljenemu otroku, ki sem ju že opisala v 

teoretičnem delu.  

Učinkovitost programa dela s storilci spolne zlorabe 

Na tem mestu je pomembno poudariti vzroke za učinkovitost programa, vprašanja in omejitve, 

s katerimi se strokovnjaki soočajo pri izvajanju programa. 

Glede učinkovitosti programa se vsi sogovorniki strinjajo, da je program dober in da ga velja 

uporabljati pri delu s storilci spolnih zlorab. Vsi štirje ga namreč poznajo v teoriji in program 

(ali nekatere sestavine programa) uporabljajo pri delu s storilci spolne zlorabe. Ga. Karpljuk pri 

tem poudarja, da je program učinkovit z ozirom na to, kje vidimo cilj programa. Če je cilj na 

primer v tem, da pri storilcu ocenimo tveganost za ponovno spolno zlorabo, potem lahko 

rečemo, da je program učinkovit. Če pa je cilj v tem, da »spreobrnemo« storilca, da ne bo  

dejanja spolne zlorabe storil nikoli več, je učinkovitost pod vprašajem. Dodaja še, da je od 

vsakega posameznika odvisno, kako bo nanj vplival program. G. Prelog po drugi strani 

poudarja vprašanje, kako meriti učinkovitost programa. Trdi, da če se storilec spolne zlorabe po 

prestani kazni ne vrne v zapor, lahko to pomeni, da je program učinkoval, ampak sogovornik 

opozarja, da to ni edini dejavnik, s katerim lahko merimo učinkovitost. Na to, da se storilec ne 

vrne v zapor, lahko vpliva tudi dejstvo, da je na področju spolne zlorabe veliko temno polje7, 

zato je mogoče, da storilca pri ponovni zlorabi preprosto ne odkrijejo. Učinkovitost programa 

je namreč izjemno težko meriti – edini kriterij za učinkovitost ne sme biti le (ne)povratništvo.  

Na sploh so se vsi sogovorniki strinjali glede primernosti programa; prednost je v tem, da 

program sploh obstaja (deset let nazaj ga še ni bilo). G. Prelog na primer pove: »Meni se zdi 

zelo dober, ni še fiksen, lahko se ga še dopolnjuje in nadgrajuje, kar se bo verjetno tudi 

                                                           
7 Temno polje kriminalitete so vsa kazniva dejanja, ki so bila narejena v nekem času na nekem 

območju, vendar niso bila prijavljena policiji (Prentky idr., 1997). 
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zgodilo.« /…/ »V prihodnosti nameravamo še dodatno razdelati te skupine, program. Da bi 

bilo še več tem, oziroma da bi bile bolj razdelane. To je pač nek vidik za prihodnost.« 

Ga. Karpljuk je predstavila tudi mnenja zapornikov, ki občasno kaj povedo o samem delu in 

njihovem pogledu na program. Povedala je, da zaporniki ob koncu prestane kazni povedo, da 

nekaterih stvari prej niso vedeli, nanje niso tako gledali ali pa o njih niso razmišljali. Povedo 

tudi, da jim je bilo všeč, da so nekatere stvari na novo osvetlili, predvsem razlike v doživljanju 

in različnem dojemanju ljudi. Prav tako so nekateri uvideli, da med seboj nismo enaki in da v 

spolnost ne vstopamo z istimi motivi in željami. 

4.3 Pogled strokovnjakov na spolno zlorabo in njene storilce  

Kategorijo nameravam predstaviti skozi naslednje točke: dinamika spolne zlorabe, težave pri 

storilcih spolne zlorabe, klasifikacija storilcev spolne zlorabe, povratništvo, stereotipi o spolni 

zlorabi ter spolna zloraba in družba. 

Dinamika spolne zlorabe 

Olshan (2014) navaja, da je spolna zloraba multidimenzionalen pojav, ki ga laična in strokovna 

javnost težko razumeta. Razjasniti je treba ozadje spolne zlorabe, njene vzroke in posledice, 

predvsem pa moramo poskusiti razumeti njene storilce ter njihove vzroke za takšno dejanje. Le 

tako bomo lahko v prihodnje aktivno preprečevali spolno zlorabo in pred njo zaščitili otroke. 

Sogovorniki že leta delajo s storilci spolnih zlorab in so redki strokovnjaki na tem področju pri 

nas, zato je njihovo znanje o storilcih in dinamiki spolne zlorabe ključno. Z danimi odgovori v 

nadaljevanju so dodatno razjasnili področje spolne zlorabe, kar je velikega pomena za 

raziskavo in njene bralce. 

G. Prelog je razjasnil dejstvo, da gre v primerih spolne zlorabe otroka redko za fizično nasilje 

do otroka. Storilec pogosteje uporablja druge načine manipulacije otroka: »Vedno, kadar je 

zloraba izven družine, gre skoraj vedno za neko manipulacijo. Redko gre za nasilje, ker se ta 

stvar potem razve in je naslednje žrtve težko dobiti. Čim pa gre na manipulacijo in na to, da si 

ustvariš pri žrtvi zaupanje, pa lahko računaš na to, da ne boš razkrinkan, pa še naprej lahko 

zlorabljaš tudi druge žrtve. Ta način je tudi bolj prikrit.« Podobne navedbe najdemo v 

strokovni literaturi. Craig idr. (2008) opisujejo, da storilci pri pristopanju k otroku pogosto 

uporabljajo premišljene strategije. Ponudijo se, da jih naučijo novega športa ali jih povabijo na 

izlet. Pri tem pogosto uporabljajo prijazne besede, s katerimi omrežijo otroka in mu dajo lažen 
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občutek varnosti in ljubezni. Prav tako zlorabi pripisujejo drugačno vlogo, na primer, da to ni 

nič takšnega in da to delajo vsi.  

G. Prelog dalje razsvetljuje dejstva in trdi, da storilci spolnih zlorab najpogosteje zlorabijo 

otroka, ki ga poznajo: »Pri teh, ki storijo spolnokaznivo dejanje zoper mladoletne osebe, jih je 

večina storilo dejanje znotraj družine. Tam so žrtve bodisi hčerka, posvojenka, oziroma 

pastorka, včasih pa tudi fantki.« Avtorica Strauss Rollison (2006) navaja, da se kar 90 % vseh 

zlorab zgodi v družinskem krogu ali s strani družinskih prijateljev in znancev. Otrok namreč 

odrasli osebi že po naravi bolj zaupa. Če pa je to poznana oseba, je zaupanje toliko večje, kar 

lahko storilci izkoristijo sebi v prid. Otroci zato še težje nekomu povedo za zlorabo, saj se 

nimajo na koga obrniti. Posledice se med leti začnejo kazati na mnogih področjih, a tudi takrat 

je tem osebam težko prijaviti storilca. Pogosto zlorabljene osebe za zlorabo krivijo sebe. A 

pomembno se je zavedati, da so storilci premeteni posamezniki, ki izkoristijo otrokovo 

zaupanje in neizkušenost, pri tem pa je krivda izključno na storilcih. Ob tem se mi je utrnila 

misel avtorice Repič (2008, str. 130): »Otrok nikoli ne išče zlorabe, četudi gre sam v naročje k 

očetu, ki zlorablja, ampak vedno išče samo ljubezen, pripadnost, občutek sprejetosti in 

varnosti.« 

Na podlagi zgoraj navedene dinamike spolne zlorabe lahko strokovnjaki ocenijo tudi rizičnost 

za poznejše povratništvo storilcev. G. Prelog: »Smatra se, da tisti, ki imajo nad fantki, potem je 

rizičnost nekoliko večja, kot nad dekleti. Harris in Hanson (2004) navajata, da je pri storilcih, ki 

zlorabijo fantke, kar štirikrat več možnosti za povratništvo, kot pri storilcih, ki zlorabijo 

dekleta. G. Prelog nadaljuje: »In se potem smatra tako, da tisti, ki imajo znotraj družine, je 

potem manjša rizičnost, kot pa tisti, ki imajo izven. Zaradi tega, ker takrat, ko človek dela izven 

svoje družine, potem rabi več okoliščin si prilagoditi tako, več načrtovanja, da potem izvede to 

dejanje, kot pa znotraj družine. In bolj, kot je ena stvar načrtovana, večja je verjetnost, da se 

bo ponovila.« 

Težave pri storilcih spolne zlorabe  

V tem delu se bom osredotočila na to, kakšne težave opazijo strokovnjaki pri storilcih ter kako 

vidijo njihovo doživljanje samega dejanja zlorabe kot tudi prestajanja kazni zapora.  

Prva značilnost, ki so jo sogovorniki omenjali pri storilcih, je: zanikanje dejanja spolne zlorabe. 

G. Škrget opisuje: »Veliko jih tudi zanika zlorabo, nočejo nič o tem. Ker potem bi morali reči, 
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da je nekaj z njimi narobe. Veliko je takšnih.« Tudi G. Prelog meni podobno: »Dostikrat 

priznajo eno tretjino, ali pa dve tretjini vsega. Rečejo, da se je nekaj zgodilo, ampak ne na tako 

grob način, kot tam piše.« G. Prelog dodaja, da so storilci pogosto nagnjeni k temu, da sami 

sebe prikazujejo v boljši luči. Sklepam, da je vsaj delni razlog za zanikanje zlorabe v tem, da 

naša družba strogo ocenjuje dejanje spolne zlorabe in ima do nje zelo negativen odnos. S tem 

sicer močno otežijo tudi delo strokovnjakov, ki lahko potem le tipajo po površju, pomoč pa je 

zaradi tega manj kvalitetna. 

Naslednja pogosta značilnost storilcev spolne zlorabe, o kateri so govorili sogovorniki, je: 

pripisovanje krivde za zlorabo otroku, ki so ga zlorabili. G. Prelog navaja: »Neredko se zgodi 

tudi to, da pripisuje žrtvi vlogo krivca. Dostikrat je pri teh ljudeh ogromno jeze na žrtev. Tudi 

če jaz ne uspem doseči, da priznajo dejanje, da vsaj ublažim tisto jezo in konflikt, ko je človek 

šel v zapor (po njegovem zaradi žrtve).« Tudi mišljenje storilca, da je otrok kriv za zlorabo, je 

del kognitivnih distorzij, o katerih sem že pisala. Storilec se lahko v nekaterih primerih prepriča 

v to, da za dejanje ni kriv on, saj lahko le na ta način živi z dejstvom, da je zlorabil otroka. 

Storilec to prepričanje pogosto predaja tudi otroku, ki se potem še vrsto let bori z občutki 

krivde za zlorabo (Gelb, 2007).  

Strokovnjaki so omenili tudi napačna prepričanja storilcev. G. Prelog meni: »Pogosto se 

dogaja, da si dekle, ki odrašča, želi neke pozornosti. In to željo po pozornosti lahko oče ali 

očim razume v seksualnem smislu. Je pa res, da vsak sebe v dobri luči vidi in lahko popači 

stvari.« G. Prelog je omenil tudi, da nekateri storilci mislijo, da ker cele dneve delajo in služijo 

denar, potem si zaslužijo neko spolno potešitev, sprostitev. Ga. Karpljuk opaža, da imajo 

storilci pogosto čisto neko svojo zgodbo, teorijo, ki bi ji človek skoraj verjel, če ne bi prebral 

obsodbe. Njihove zgodbe so namreč zelo dodelane. Omenja tudi, da morajo biti storilci v te 

zgodbe prepričani tudi sami, saj jih drugače ne bi tako zavzeto pripovedovali. Mislijo, da jim 

hoče nekdo škodovati, ali pa, da so se komu zamerili in so jih zato obtožili spolne zlorabe. Iz 

povedanega sklepam, da gre tudi tukaj za kognitivne distorzije pri storilcih. Menim, da je 

koncept spolne zlorabe v družbi tako obsojan, da storilci na nek način spremenijo lastna 

kognitivna prepričanja ter razvijejo mišljenje, tako da s tem dejanjem ne škodijo otroku. Le na 

ta način lahko pri sebi in pred drugimi opravičijo svoje vedenje. 

Strokovnjaki naslednjo težavo pri storilcih spolne zlorabe vidijo v pomanjkanju notranje 

motivacije za spremembe in napredek. Največkrat naj bi bila njihova motivacija zunanja, na 



71 

 

obravnavi naj bi sodelovali predvsem zaradi ugodnosti in bonitet, ki pa so pogojene s 

sodelovanjem na obravnavah. Ta princip dela je vseeno dober, saj se lahko storilce z »obljubo 

ugodnosti« na nek način pritegne v obravnavo, od katere lahko marsikaj odnesejo. McSherry 

(2004) sicer navaja, da programi, ki delujejo na takšnem pogojevanju, zapornika ne vodijo do 

pravih sprememb v vedenju. Iz tega bi lahko sklepali, da je obravnava zato brezsmiselna. 

Ampak to ne drži. Avtor v nadaljevanju predlaga, da lahko ta problem zmanjšamo, če z 

obravnavo začnemo že na začetku prestajanja zapornikove kazni, ga tako veliko bolje 

spoznamo in ga tudi lažje motiviramo za celoten proces rehabilitacije. 

Pogosta problematika storilcev spolne zlorabe je povezana tudi s psihoaktivnimi substancami, 

kar pogosto zasledimo tudi v strokovni literaturi. To povezavo je omenil G. Prelog, ki meni: 

»Od tega je najmanj drog, več je alkohola pri spolnih prestopnikih, še posebej pri zlorabah. 

Tam je zelo pogosta prisotnost alkohola.« Gdč. Tropenauer pa pravi: »Neka prepričanja že itak 

imaš v sebi, lahko ti te substance to izzovejo. Ker pod vsako odvisnostjo si ti bolj čustven, 

iracionalen, razmišljaš bolj v tej smeri.« Hughes (2007) navaja, da naj bi kar polovica storilcev 

spolne zlorabe otroka v času pred napadom uživala alkohol. Iz tega lahko sklepamo, da storilci 

pred napadom popivajo zato, da dobijo pogum ter da presežejo lastne ovire, ki bi jim preprečile 

zlorabo, na primer občutke krivde ali strah pred kaznovanostjo. Lahko pa je alkoholizirano 

stanje le izgovor za dejanje. Storilci se namreč zavarujejo s tem, ko rečejo, da niso vedeli, kaj 

počnejo. 

Sogovorniki pri nekaterih storilcih opazijo tudi duševne motnje ter primanjkljaje na 

kognitivnem ali emocionalnem področju. G. Prelog je povedal: »… pogosto imajo zaporniki (ne 

samo storilci spolnih zlorab) tukaj disocialno osebnostno motnjo, in za tovrstne ljudi je zelo 

značilno to, da pri sebi ničesar ne vidijo narobe, pri drugih pa vse.« Gdč. Tropenauer: »… so 

pa tudi pomanjkljivosti na emocionalnem in miselnem področju, na področju razmišljanja in 

reševanja problemov.« Tudi Olshan (2014) navaja, da se pri storilcih spolne zlorabe pogosto 

kažejo bipolarna motnja, antisocialna osebnostna motnja ter druge spolne motnje. 

Ena od problematik, ki se kažejo pri storilcih, so tudi odnosi v družinah, iz katerih izhajajo. Ga. 

Karpljuk: »Velikokrat bi rekla, da izhajajo iz disfunkcionalnih družin. Ampak to tudi večina 

naših obsojencev… Pogosto so krive tudi lastne travmatične spolne izkušnje, ne pa vedno.« /…/ 

»Ni pri vseh tako. Potem bi lahko rekli, da če je bil tvoj oče alkoholik, potem boš tudi ti 

alkoholik. Ni nujno.« Strokovna javnost je pri storilcih glede izkušnje spolne zlorabe v otroštvu 
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deljenega mnenja. Raziskava avtorjev Abel in Harlow (2002) na primer navaja, da spolna 

zloraba v otroštvu povečuje možnosti, da pozneje posameznik tudi sam zlorabi otroka. Več kot 

47 % storilcev spolne zlorabe naj bi namreč priznalo, da so bili v otroštvu tudi sami zlorabljeni. 

Drugače menijo avtorji Cohen idr. (2002), ki navajajo nasprotne rezultate – od 224. oseb, ki so 

bile v otroštvu zlorabljene, jih je pozneje le 26 kazalo spolne težnje do otrok. Ga. Karpljuk 

pravi, da storilci lastno zlorabo v otroštvu pogosto vzamejo kot opravičilo svojih dejanj. Meni, 

da zaradi tega, ker se danes več govori o spolni zlorabi, lahko storilci v tem najdejo opravičilo 

za zlorabo. Podobno meni avtorica Gelb (2007), ki navaja, da le manjšina spolnih prestopnikov 

poroča o lastni izkušnji spolne zlorabe v otroštvu. Prav tako opozarja na možnost, da storilci 

pretiravajo s pričanji o lastni izkušnji spolne zlorabe, saj bi lahko s tem pridobili simpatijo s 

strani sodišč in tako minimalizirali svoje dejanje. Ne glede na te trditve menim, da nobena 

zloraba v otroštvu ne sme biti izgovor za poznejšo spolno zlorabo otroka. 

Gdč. Tropenauer glede doživljanja prestajanja kazni in pogleda na dejanje zlorabe pri storilcih 

opaža sledeče: »Kažejo obžalovanje, ampak je to od primera do primera različno. Pri nekaterih 

lahko res vidiš, da se soočajo s problemom in da jim to nekaj pomeni, to soočanje. Teh 

primerov je procentualno manj, recimo da nekje 20 % do 30 %.« Ga. Karpljuk pravi podobno: 

»Določen delež, ki je kritičen do kaznivega dejanja, se pravi, da ga priznavajo in obžalujejo… 

Res obžalujejo, to je kar pogosto. S temi se da nekako delati.« Menim, da je v tujih državah 

zaradi večjega prebivalstva tudi storilcev več, oziroma je med večjim številom storilcev lažje 

najti tiste, ki so pripravljeni priznati zlorabo ter delati na sebi. Slovenija pa je majhna država, 

zato je tistih storilcev, ki priznajo krivdo in so pripravljeni sprejeti pomoč, toliko manj. A to ne 

pomeni, da zaradi tega ne bi strokovno delali z vsemi storilci spolne zlorabe. 

Klasifikacija storilcev spolne zlorabe 

Med študijem strokovne literature sem naletela na mnogo različnih klasifikacij storilcev spolne 

zlorabe. G. Škrget iz mariborskega zapora je povedal: »Mi delimo storilce na tiste znotraj 

družine (incest) in tiste izven družine.« 

Drugi trije sogovorniki, ga. Karpljuk, gdč. Tropenauer ter g. Prelog, so povedali, da storilcev 

spolnih zlorab samine klasificirajo. Ga. Karpljuk je dodala, da sicer upoštevajo različnost 

storilcev pri individualni obravnavi, ampak strogih klasifikacij ne delajo in jih niti ne pozna. 

Edina klasifikacija, katere se poslužuje, je klasifikacija na storilce spolne zlorabe, ki zlorabijo 

otroka enkrat, ter na storilce, ki so v zaporu že večkrat prestajali kazen zaradi spolne zlorabe 
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otroka. Te storilce imenuje specialni povratniki. Ravno kriterij specialnega povratništva pa tudi 

najbolj vpliva na odločitev o pogojnemu odpustu zapornika. G. Prelog se ne poslužuje 

klasifikacij storilcev, saj v tej razdelitvi ne vidi smisla: »Stvar je v tem, da je kar nekaj različnih 

klasifikacij, ki niso poenotene, in nesmiselno je nekako delati te stroge delitve, in potem se 

izgubi nekak tisti učinek od teh razdelitev. Zdi se mi, da razdelitev mora imeti nek smisel.« Med 

prebiranjem strokovne literature sem opazila, da obstaja veliko klasifikacij storilcev spolne 

zlorabe, o katerih sem že pisala v teoretičnem delu. Na tem mestu bi bilo primerno poenotiti 

nekatere izraze ter narediti enotno klasifikacijo storilcev, saj bi to doprineslo k razjasnitvi in 

lažjemu razumevanju specifičnih tipov storilcev spolne zlorabe.  

Povratništvo 

Sogovorniki so glede povratništva storilcev spolne zlorabe otroka povedali, da je povratnikov 

izjemno malo. G. Prelog iz zapora na Dobu pravi: »Glede spolnih kaznivih dejanj sta zaenkrat 

v zadnjih desetih letih bila dva povratnika. To je v bistvu zelo malo.« Ga. Karpljuk: »Do sedaj 

sem delala s tremi povratniki, ki so znova storili dejanje spolne zlorabe …« Podobno menita 

tudi sogovornika iz mariborskega zapora. G. Škrget: »Ni dosti ... Ni jih toliko, ne vem pa točno. 

Sem že imel, tu pa tam kateri je mogoče povratnik.« Gdč. Tropenauer trdi, da je nek odstotek 

povratnikov na tem področju. Dodaja, da bi morali zavodi to osebo spremljati, ji slediti, če bi 

hoteli ugotoviti, ali ta posameznik res nikoli več ne zlorabi otroka. To pa seveda za enkrat ni 

mogoče. 

Nizek odstotek povratništva je tudi v tujih državah. Storilci spolne zlorabe otroka oziroma na 

sploh spolni prestopniki naj bi imeli po mnogih podatkih nižjo stopnjo povratništva kot kateri 

koli drugi prestopniki. A te številke variirajo glede na različne podtipe storilcev spolnih zlorab 

(Loucks, 2002). Avtorica Lievore (2004) navaja, da je za nizko povratništvo več vzrokov, ni pa 

točno jasno, ali je nizko število posledica pomanjkanja priložnosti za ponovno kršitev ali 

posledica uspešne rehabilitacije ali pa storilca preprosto ne odkrijejo več. Podobno vprašanje je 

navedel G. Prelog, ki glede nizkega povratništva pravi: »Lahko bi se reklo, da smo mi sedaj 

blazno uspešni, ampak ni samo od tega odvisno. Tega ne moremo pripisovati le našemu delu, 

veliko je od drugih dejavnikov odvisno.« Dejstvo je, da se spolne zlorabe pogosto ne odkrije. 

Loucks (2002) na primer navaja študije, v katerih naj bi bilo število povratništev kar dvakrat 

večje od stanja, ki ga kažejo statistični podatki. Enega od potencialnih vzrokov za nizko 

povratništvo je navedla tudi ga. Karpljuk. Po njenem mnenju se zlorabe otrok pogosto dogajajo 
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v družinski, intimni sferi; to so priložnostne, enkratne zlorabe. Ko pride storilec iz zapora, so 

otroci po navadi že večji ali pa se izselijo od doma. Tako se zloraba ne ponovi več.  

Gelb (2007) sicer trdi, da je tveganost povratništva največja pri storilcih, ki so zlorabili več 

otrok, ali pa so začeli otroke zlorabljati v zgodnjih letih. Prav tako je tveganje večje pri tistih, ki 

imajo stabilne deviantne spolne preference, so storili več vrst spolnih prekrškov ter pri tistih, ki 

zlorabljajo dečke. Hanson in Bussière (1998) navajata podobne ugotovitve. Pod kategorijo višje 

rizičnosti dodata še storilce z identificirano antisocialno osebnostno motnjo ter storilce, ki 

zlorabljajo otroke izven ožjega družinskega kroga, posebej neznane otroke. Pod kategorijo višje 

rizičnosti za povratništvo spadajo tudi storilci, ki niso bili nikoli poročeni, in storilci, ki niso 

dokončali s programom rehabilitacije. 

Stereotipi o spolni zlorabi 

Stereotipov o spolni zlorabi je veliko, vzroke za to najdemo predvsem v tabuiziranosti teme in 

neozaveščenosti javnosti (Gelb, 2007). 

Eden od pogostejših stereotipov je ta, da, če se na otroku ne poznajo fizične posledice zlorabe, 

potem se zloraba preprosto ni zgodila. G. Prelog opozarja, da se zloraba večinoma zgodi z 

manipulacijo otroka ali z grožnjami, ki pri otroku zelo hitro zaležejo. Enako menita Smith in 

Segal (2013), ki opisujeta mit, da se pod zlorabo šteje le nasilno dejanje. Pravita, da to ne drži, 

saj je lahko spolna zloraba otroka opravljena tudi brez fizične prisile s strani storilca, torej 

izključno preko manipulacije. 

Naslednji stereotip je, da so storilci večinoma neznanci, ki prežijo na otroke. Ga. Karpljuk: 

»Večina storilcev stori spolno zlorabo znotraj družine … Torej nad svojimi otroki, pastorkami, 

vnukinjami. Tistih, ki na cesti nekoga zlorabijo, ki ga prvič vidijo, teh je zelo malo. Isti 

stereotipi, oziroma gonja je sedaj tudi proti učiteljem, učiteljem športne vzgoje, duhovnikom… 

Ampak v primerjavi z zlorabami v družini, s strani očetov, stricev in drugih članov družine to ni 

nič. To je le kaplja v morje. To je medijsko tako razvpito, ker je lažje obsoditi nekoga 

zunanjega, kot pa se obrniti v družino in vase.« Podobno meni G. Prelog, ki poudarja, da je 

največ zlorabe prav v družini: »Največ prav znotraj družine, primarne. Strici in drugi znanci ... 

Tega je manj.« Menim, da v družbi, še posebej v Sloveniji, velja prepričanje, da je družina 

sveta. Marsikdo še vedno meni, da se dogajanje za štirimi stenami tiče le članov družine. To 

prepričanje je seveda zmotno – z njim dopuščamo, da se v družinah lahko dogaja čustvena, 



75 

 

fizična in spolna zloraba. Lievore (2004) navaja vzroke, zakaj so stereotipi o neznancih, ki 

zlorabljajo otroke, v družbi tako razširjeni: 

 družba dojema spolno nasilje s strani popolnega neznanca za hujšo kot nasilje s strani 

poznanih oseb; 

 spolni napadi s strani neznanih oseb se pogosteje končajo s hudimi poškodbami; 

 neznanci naj bi po mnenju družbe zlorabljali več otrok kot tisti, ki zlorabljajo 

družinske člane; 

 spolna zloraba s strani neznanca se pogosteje razkrije in prijavi pristojnim organom; 

 primeri, v katerih so vključeni neznani storilci, so odmevnejši v medijih.  

G. Škrget je edini poudaril še eno problematiko oziroma stereotip: to so starejši storilci, 

oziroma storilci, ki po nekaj letih zapora pridejo na prostost: »So že stari 60, 65 let, pa še 

vseeno zlorabljajo, ali znotraj družinsko ali pa izven družinsko.« Eno od prezrtih dejstev v naši 

družbi je vsekakor to, da lahko tudi starejši ljudje zlorabljajo otroke. Prav tako lahko storilci, ki 

preživijo nekaj let v zaporu, po prestani kazni ponovno zlorabljajo, četudi so starejši in na videz 

nebogljeni, bolni ter neškodljivi.  

Stereotipi, oziroma napačna prepričanja o spolni zlorabi in njenih storilcih, torej preprečujejo 

pravočasno odkritje zlorabe in učinkovito pomoč otrokom, prav tako z njimi dodatno 

travmatiziramo osebe, ki so preživele spolno zlorabo. G. Prelog razloži: »Če pa ljudje ne 

razumejo in ne verjamejo, da se je zloraba zgodila, potem pa žrtve še dodatno travmatizirajo, 

ker se jim ne priznava statusa žrtve.« Največji problem je v pomanjkanju informacij in znanja o 

spolni zlorabi ter o osebah, ki so spolno zlorabo preživele. Ravno zaradi tega prihaja do 

napačnih prepričanj in stereotipov, ki meglijo realno sliko o spolni zlorabi, osebam pa prav tako 

otežujejo okrevanje po zlorabi.  

Spolna zloraba in družba 

Problematika spolne zlorabe je v družbi še vedno med najbolj tabuiziranimi in obsojanimi, prav 

tako tudi njeni storilci. G. Škrget poudarja, da so spolni prestopniki najnižje na družbeni 

lestvici. Ljudje do njih čutijo poseben odpor. »Odvisniki so nekako v družbi še sprejeti, to še 

gre, spolni prestopniki pa v družbi nikakor ne morejo. Niti niso deležni te pozornosti v družbi, 

nihče noče imeti posla z njimi.«  
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Ga. Karpljuk, G. Škrget in G. Prelog so omenili, da naj bi število storilcev spolne zlorabe 

desetletje nazaj v družbi naraščalo, zadnja leta pa stagnira, oziroma celo pada. Pred desetletjem 

je vzroke za naraščanje števila storilcev navedla ga. Karpljuk: »Mislim, da je malo preden sem 

jaz prišla na Dob, bil tukaj en »boom«. Ker se je takrat začelo govoriti o samem nasilju in 

spolnih zlorabah, sploh v družini. In naenkrat je bilo potem več prijav.« G. Prelog navede še en 

razlog: »Prej še mogoče družba ni bila toliko občutljiva in tudi sodišča se tudi niso tolikokrat 

odločila, da so te ljudi obsodila, ker so imela premalo dokazov. Potem pa mislim, da je prišlo 

do tega, da je to postalo bolj aktualno in so se potem tudi sodišča lažje odločala za nekoga, ki 

bi pred leti rekla, da ni, sedaj pa, da je kriv.« Posledično je bilo tudi pred desetletjem zaprtih 

več storilcev. O vzrokih za trenutno stagnacijo oziroma padec števila zaprtih storilcev je 

govorila le ga. Karpljuk: »Takrat je bilo povišanje, od takrat je nekako potem to število obstalo. 

Mogoče celo pada, ker sedaj so drugi interesi, sedaj je gospodarski kriminal … Zanimivo, 

koliko ta družbena miselnost vpliva na same obsodbe.« 

Finkelhor (2012) navaja študije sedmih različnih virov, ki v ZDA kažejo na upad spolne 

zlorabe in tudi na fizične zlorabe otroka od leta 1990 do 2010. Statistični podatki med temi leti 

kažejo 62 % upad, največji padec pa se je zgodil ravno leta 1990. Med letoma 2009 in 2010 je 

upad občutno manjši in znaša 3 %, a še vedno pada. V Sloveniji smo glede na podatke slabo 

desetletje za ZDA, saj je v ZDA padec trajal med letoma 1990 in 2010, pri nas pa je v teh letih 

število storilcev še naraščalo. Število šele sedaj stagnira oziroma pada. 

Padec števila spolnih zlorab v ZDA je na prvi pogled seveda spodbuden, a vzroki za statistični 

upad so večplastni in zahtevajo razlago. Finkelhor (2012) pripisuje vlogo pri upadu spolnih 

zlorab spremembam v delu strokovnih delavcev, ki pogosteje prijavljajo vsak sum na zlorabo. 

Delno vlogo bi lahko imel tudi sistem organov za varstvo otrok, med njimi centrov za socialno 

delo, ki tej temi posvečajo več pozornosti. Eden verjetnejših vzrokov je tudi občutno povečanje 

preventivnega dela ter različnih terapij, ki se izvajajo v zadnjih dvajsetih letih. V ZDA namreč 

že desetletja izvajajo preventivne programe za otroke in njihove starše po osnovnih šolah, 

izvajajo pa tudi rehabilitacijske programe za storilce spolne zlorabe. Na tem področju se je 

občutno izboljšalo tudi delo organov pregona ter povečalo število pravnomočnih obsodb s 

strani sodišč (Finkelhor, 2012). Vse to lahko morebitnega storilca odvrne od poskusa spolne 

zlorabe, saj je več možnosti, da ga odkrijejo in prijavijo.  
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Počasi se je tudi pri nas začel kazati trend iz ZDA, kjer padajo številke storilcev spolne zlorabe 

že zadnjih petnajst let. Podatki iz ZDA kažejo, da je intenzivno delo na področju spolne zlorabe 

obrodilo sadove in da aktivno razrešujejo to problematiko. V Sloveniji smo šele na začetku 

poti, saj se po programu s storilci spolne zlorabe aktivno dela šele nekaj let, ampak je mogoče 

še veliko narediti. 

4.4 Spoprijemanje strokovnjakov s specifikami dela v zaporu 

Kategorija bo predstavljena skozi naslednje točke: doživljanje začetkov dela s storilci spolne 

zlorabe otrok, vpliv dela na privatno življenje in skrb za lastno zdravje, podpora na delovnem 

mestu ter supervizija. 

Doživljanje začetkov dela s storilci spolne zlorabe otrok 

Sogovorniki so se ob novici, da bodo na delovnem mestu delali tudi s storilci spolnih zlorab, v 

večini počutili negotovo. G. Škrget je povedal: »Ker če imamo mi v ospredju delo s tako osebo, 

je to zelo neprijetno soočanje. Kajti vsako spolno vedenje, govoriti o tem … Že o zdravem 

spolnem vedenju je težko govoriti, kaj šele o deviantnem.« G. Prelog je bil v zaporu na Dobu 

med prvimi, ki so se začeli aktivno ukvarjati s to problematiko. Povedal je: »Počutil sem se 

neprijetno.« /…/ »Smatram, da je to pač eno izmed težjih del, kar jih sploh obstaja z ljudmi, in 

jaz nisem imel nobenega izobraževanja niti v tej smeri niti v drugih psihoterapevtskih smereh 

… Niti individualno niti skupinsko, tako da … Vsaj jaz sem se takrat počutil precej nebogljeno 

in izgubljeno. Zaradi tega, ker nisem vedel, kako se zadeve lotiti. In tudi nikjer drugje niso 

imeli nobenih programov, niti v zaporih niti moji predhodniki… Bili smo dejansko prvi.« S 

podobnimi občutki se je spopadala tudi ga. Karpljuk, za katero je bil na začetku največji 

problem ravno to, da se nimajo z nikomer primerjati: »Na začetku negotovo, seveda. Ker 

dejansko nimaš možnosti delati s storilci kjerkoli drugje. Edino tukaj se dela z njimi, v zaporu. 

Edini programi, ki se izvajajo izven zapora, so v tujini.« 

Malo drugače je k delu pristopila gdč. Tropenauer, ki je v tem videla strokovni izziv. Delni 

vzrok za to je povedala sama, ko je rekla, da je že med študijem hodila na skupinske obravnave 

v zapor in tako pridobivala izkušnje. Ta odnos pripisujem tudi dejstvu, da je mlada in polna 

elana, hkrati pa dela v zaporu najmanj let, kar pomeni, da je imela tudi notranjega mentorja in 

okvirje, po katerih se je že delalo. Prav tako je poznala zapor in obsojence, zato ji je verjetno 

bilo lažje: »Vedela sem, da bom delala z vsemi, ne samo s temi. Ampak ti pa so pač neki 

strokovni izziv bili že vseskozi, že v moji diplomi … Ker to je tudi vedno zunaj, pa tudi na faksu, 
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ko smo se večkrat pogovarjali, je to bilo bolj ali manj laično rečeno nerazumljivo. Kaj se 

dogaja, zakaj, kaj je to … V bistvu me je to pri njih, oziroma me še zdaj, najbolj pritegne. Je pa 

res, da ko si zaposlen, je za to najmanj časa, se ukvarjati z njimi.« 

Vpliv dela v zaporu na privatno življenje in skrb za lastno zdravje 

V nadaljevanju bom predstavila različne poglede strokovnjakov, in sicer kako delo v zaporu 

vpliva na njihova življenja; kako skrbijo za lastno zdravje in kako preprečujejo izgorelost na 

delovnem mestu. 

G. Prelog o vplivu dela v zaporu, predvsem s težjo populacijo zapornikov, kakršni so storilci 

spolne zlorabe, pove: »Ima vpliv, ampak človek pri sebi težko ocenjuje … Mislim pa, da je 

ženskam še nekoliko težje, še posebej takrat, ko so primeri, kjer so vključeni otroci in zaradi 

tega je težje biti nevtralen.« /…/ »Je pa to čisto človeška stvar, ki se dogaja, in ne rečem, da se 

tudi meni to ne dogaja. To delo je lahko zelo težko.« Halbesleben in Buckley (2004) navajata, 

da se pri delu s storilci spolne zlorabe otroka pogosto zgodi, da pri strokovnjakih pride do 

izgorevanja zaradi različnih dejavnikov. Med drugim se strokovnjaki srečujejo z obrambnimi 

mehanizmi pri storilcih, primeri so nejasni in težko je priti do resnice, prav tako strokovnjaki ne 

vidijo takojšnjih rezultatov svojega dela, pa tudi samo okolje v zaporu je neprožno in strogo, 

zaposleni so ves čas pod nadzorom. Vse to vodi do stresa in občutkov nemoči, kar lahko na 

daljši rok pripelje do izgorevanja. O tem je več napisanega v teoretičnem delu naloge. 

G. Škrget meni, da se neprestano vrti v nepredelanih sporih s strani zapornikov: »Vsaka 

izmenjava je v bistvu v nekem kontekstu razvojnega cikla in moram jaz predelovati njihove 

nepredelane konflikte, da lahko potem oni komunicirajo z mano.« Strokovnjaki morajo 

prepoznati tudi različne tehnike prepričevanja, zastraševanja in manipulacije, ki jih storilci 

lahko uporabijo za dosego ciljev, tako kot so to storili pri otroku. Strokovni delavci morajo biti 

zaradi tega nenehno previdni, da tudi sami ne postanejo žrtve te manipulacije (Pullen in Pullen, 

1996). 

Gdč. Tropenauer opisuje, da za svoje zdravje skrbi tako, da poskuša ločevati delo od zasebnega 

življenja: »Moraš se naučiti pač ne nositi stvari domov s sabo, biti toliko čustveno stabilen, da 

določene stvari na tebe ne vplivajo. Stopnja stresa na delovnem mestu je kar precejšnja včasih. 

/…/  Trikrat tedensko si poskušam vzeti čas za tek. Nekako se trudim, da vsaj trikrat tedensko 

uspem najti tiste pol ure in imeti čas zase.« 
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Ga. Karpljuk si pomaga na druge načine: pomaga ji pogovor in nekakšna intervizija s 

sodelavci, saj se na ta način sprosti in jim pove svoje težave, skupaj se tudi nasmejijo in 

pošalijo. Prav tako ji v prostem času pomaga pobeg v naravo. Ves čas dela z ljudmi, zato ji 

paše čas zase, nekje na samem. Veliko teče, gobari, si ureja vrtiček. Pravi, da jo takšne stvari 

»odklopijo«.  

G. Prelog je predvsem poudaril konjičke in dejavnosti, s katerimi se rad ukvarja in ki mu 

prinašajo neko mero zadovoljstva: »Hobiji, ki jih rad počnem … Ni pa nič takšnega, ki bi bilo 

specifično. Če bi šel kamorkoli drugam, v drugo službo, bi imel še vedno iste hobije, ki mi 

prinašajo neko zadovoljstvo in s tem zmanjševanje stresa.« 

Delo v zaporu in s storilci spolnih zlorab torej zagotovo vpliva na zaposlene. Tako je prav, da 

se strokovnjaki s tem vplivom soočijo in poskrbijo za lastno zdravje. Davis, Robbins 

Eschelman in McKay (1995) za zmanjševanje stresa na delovnem mestu predlagajo dobro 

organizacijo dela in postavljanje prioritet, prav tako tudi izogibanje opravljanju dveh, treh ali 

več zadolžitev hkrati. Priporočajo tudi zmanjšanje motečih zvokov v delovnem okolju; veliko 

gibanja na svežem zraku in dobre prehranjevalne navade; povečanje asertivnosti, kar pomeni, 

da svoje nestrinjanje in misli tudi izraziš. Pomaga tudi čustvena opora pri sodelavcih, partnerju, 

družini. 

Podpora na delovnem mestu 

Sogovorniki so bili glede podpore s strani nadrejenih na delovnem mestu podobnega mnenja. 

Ga. Karpljuk je povedala: »Jaz bom rekla tako, da se od mene pričakuje delo s storilci kaznivih 

dejanj, o tem ni dvoma. Same podpore pri svojem strokovnem delu niti ne morem pričakovati, 

ne. Včasih pa prav obratno, pritiski … Da dejansko, ne vem … Moje mnenje se načeloma 

spoštuje. Glede pomoči in podpore pa ne vem ... Vsi so navajeni na to, da ta program mora biti, 

se izvajati, in to se od nas kar pričakuje. Niti ni neke podpore.« G. Prelog meni podobno: »Jaz 

podpore kaj prida ne opazim, verjamem pa, da drugi mislijo, da jo dajejo.« 

Presenetilo me je, da pri tako težkem delu, kot je delo s spolnimi prestopniki, zaposleni niso 

stimulirani v smislu dodatnih izobraževanj, pohval ali raznih bonitet. Gdč. Tropenauer: 

»Motivirani najbolj nismo, ne materialno, pa moram reči, da tudi tako nimamo nekih pohval in 

besed. Mi pa dosti pomeni, ko se obsojenci zahvalijo preden gredo, sežejo v roko.« Poleg težav 

s stimulacijo je tudi problematika v zaporu težka, prav tako zaposleni polovico dneva preživijo 
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v totalitarnem okolju, kjer so ves čas pod nadzorom. Menim, da jim tako primanjkuje 

motivacije in zadovoljstva na delovnem mestu. 

Supervizija 

Supervizija poteka enkrat mesečno, pod okriljem psihiatra g. Mrevljeta, predstojnika Centra za 

mentalno zdravje v Ljubljani. Supervizije se udeležujejo psihologi iz vseh zavodov za 

prestajanje kazni po Sloveniji, večinoma po eden ali dva iz vsakega zavoda, tako da je na 

supervizijah od sedem do osem strokovnjakov. G. Prelog pravi: »Je sicer ta supervizija 

namenjena predvsem delu nas s storilci spolnih kaznivih dejanj, vendar ni vedno tako. Včasih 

se tudi pogovarjamo o kakšnih, ki nimajo tega kaznivega spolnega dejanja, in o aktualnih 

problematikah.« 

Ga. Karpljuk je do supervizije kritična, pogreša bolj poglobljene vsebine. Iz prejšnjega 

delovnega mesta je namreč navajena drugačne supervizije, kjer je lahko vsak zaposleni 

resnično izpostavil ovire, na katere je naletel med delom. »Pravzaprav mislim, da je tukaj 

potrebna tudi veliko bolj poglobljena supervizija.« /…/ »Je pa supervizija namenjena temu, da 

se tam pogovarjamo o spolnih prestopnikih, pa še tudi kakšno splošno problematiko dela 

psihologa v zavodu odpremo.« G. Škrget meni, da bi morala supervizija potekati vsak teden, ko 

bi lahko sproti reševali nastalo problematiko. »To se je treba pogovarjati, ko se to dogaja. Mi 

bi morali imeti to vsak teden, tako kot smo to imeli včasih.« /…/ »Ja, sedaj pa tega ni več, sedaj 

je samo birokracija.«  

Supervizija je pri delu s storilci spolne zlorabe ključnega pomena. Na tem mestu bi bila 

resnično ustrezna uvedba tedenske supervizije, na kateri bi se lahko strokovnjaki posvetili 

tekočim in aktualnim zadevam ter sproti reševali nastalo problematiko. Vseskozi je namreč 

pomembno, da ohranijo psihofizično zdravje, prav tako se lahko tako poveča njihova 

učinkovitost pri delu. Brampton (2010) navaja, da lahko vodstvo z majhnimi spremembami, kot 

so uvedba pogostejše supervizije, uvedba redne tedenske intervizije in sprejemanje mnenj in 

predlogov zaposlenih, pomembno doprinese k efektivnejšemu delu z zaporniki. Tudi Avery 

(2001) meni, da je najboljša preventiva za izgorevanje, udeležba na interviziji in superviziji. 

Možnost, da lahko strokovnjak sodelavcu zaupa težavo, na katero naleti, lahko preprečuje 

občutke izolacije in prekomernega občutka odgovornosti na delovnem mestu. 
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4.5 Ovire pri strokovnem delu  

Kategorijo nameravam predstaviti ob naslednjih točkah: zapor kot sistem, obremenitve ob delu 

z zahtevnimi posamezniki, pomanjkanje medinstitucionalnega sodelovanja, pomanjkljiva 

dodatna izobraževanja na delovnem mestu, motivacija in stimulacija za delo, stigma dela s 

storilci in pogledi družbe. 

Med izvajanjem intervjujev sem pogosto naletela na nezadovoljstvo strokovnjakov pri delu. 

Zaposleni se zavedajo, da bi lahko bilo delo s storilci spolnih zlorab otrok ter delo v zaporu na 

sploh kvalitetnejše in obsežnejše. Vprašanje je, koliko je v njihovi moči, da se to spremeni. 

Vzroki za to bodo opisani v nadaljevanju.  

Zapor kot sistem 

Zapor od nekdaj velja za totalno institucijo, v kateri se spremembe izjemno težko uveljavljajo, 

saj bi ogrozile delovanje sistema. Goffman (1961) totalno institucijo opisuje kot kraj, kjer vsi 

vidiki življenja potekajo na enem kraju in pod eno oblastjo. Varovanci iz te institucije ne 

morejo prostovoljno odditi, prav tako so močno omejene njihove interakcije z zunanjim svetom 

in aktivnosti v instituciji. Med totalne ustanove torej spada tudi zapor – zapornik lahko sčasoma 

izgubi voljo do življenja in sprememb.  

Če takšna institucija vpliva na zapornike, mora v neki meri vplivati tudi na zaposlene. Ga. 

Karpljuk trdi: »Drugače je problematičen sam sistem, ki je zelo hiearhičen, policijski, bi se 

reklo. Pa rigiden, zelo rigiden. Zelo težko spreminjajoč, zelo težko se kaj spreminja.« Poleg 

tega so tudi zaposleni neprestano pod nadzorom kamer in pazniške službe. Vsaka zadolžitev je 

vnaprej določena in, kot je povedala sogovornica, so spremembe prej nezaželene kot 

dobrodošle. G. Škrget na primer pozna veliko tujih programov, ki bi jih lahko vpeljal v delo s 

storilci spolne zlorabe, a pravi, da v zaporu za to ni posluha in možnosti. Gdč. Tropenauer 

meni: »S samo stroko se vodstvo nekako ne meša. Ampak je težko, ker potem so vsi obsojenci 

pri nas isti. V stroki pomeni, da se človek spreminja, eden hitreje, drugi počasneje.« /…/ »Tako, 

da ta zakon, pravilnik nas močno veze. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij. Tako, da ti 

okvirji so že tako postavljeni, da težko kaj izven tega poskušamo.«  

Obremenitve ob delu z zahtevnimi posamezniki 

Ne le, da je zapor institucija, ki sprememb ne sprejema dobro – strokovnjaki se vsakodnevno 

srečujejo tudi z zahtevnimi zaporniki. McCann in Pearlman (1990) navajata, da strokovnjaki 
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pogosto berejo zgodovino storilcev in poslušajo njihove zgodbe o zlorabi. Ko nekdo sliši takšne 

zgodbe neštetokrat, lahko to vpliva na njegovo percepcijo »normalnega« vedenja. G. Škrget 

izpostavi primer: »… lahko nastane tudi v tebi neko zavračanje, pa tesnoba.« /…/ »Ker oni so 

močno nekritični in čustveno nedosegljivi. In niso v kontaktu s svojimi čustvi in potem ti začneš 

isto tako delati.« McCann in Pearlman (1990) opažata, da lahko potreba po tem, da 

strokovnjaki ostanejo pravični in razumni pri primeru spolne zlorabe, vodi do ponotranjenja in 

potlačitve lastnih čustev in reakcij. Ga. Karpljuk meni: »Ti, ki niso nič pripravljeni govoriti o 

dejanju, ne moreš niti ugotoviti, kakšna je dinamika zadaj in kakšne misli so ga do tega 

pripeljale. In potem mu ne moreš niti svetovati, kako se s tem spopasti in boriti z lastnimi 

težnjami … Ker se tega ne moreš dotakniti.« Prav tako so napredki pri storilcih zelo počasni, 

trud, ki je vložen v to delo, pa ogromen. G. Prelog: »Tukaj pri nas je težava v tem, da če nekaj 

delaš, ne veš, kako boš to izmeril. Vedno bi moral to izmeriti in videti, ali je smisel to delati ali 

ne.«  

Pomanjkanje medinstitucionalnega sodelovanja  

Naslednja pomembna ovira pri delu v zaporu je pomanjkanje sodelovanja z zunanjimi 

institucijami in strokovnjaki na področju spolne zlorabe. S storilci spolne zlorabe se namreč 

dela izključno v zaporih in nikjer drugje. O tem se ne govori v družbi, v medijih, niti med 

strokovnjaki izven zapora. Posledično strokovnjaki v zaporu nimajo s kom sodelovati. Gdč. 

Tropenauer: »In zunaj o tem nihče ne govori. Za odvisnike imamo na primer en kup 

programov, društev … Za spolne nimamo niti ene skupine. Tako da je to zame čudno, in tu se 

bo celotna družba morala premakniti naprej. Treba je začeti s tem, opozarjati na to, kar pa se 

mi zdi, da sam zapor tudi ne zmore, ni dovolj močan. Lahko bi tudi centri za socialno delo to 

vključili v svoje delo …« Edino sodelovanje s strokovnjaki izven zapora poteka na mesečni 

superviziji s psihiatrom g. Mrevljetom. Leta nazaj so strokovnjaki sicer sodelovali s psihiatrom 

g. Ziherlom, ki se je izčrpno ukvarjal s področjem spolnih motenj, bil je tudi njihov supervizor. 

Žal je danes že pokojni. Na področju spolnih motenj je pri nas sicer priznana tudi psihiatrinja 

ga. Otorepec, s katero bi lahko sodelovali strokovnjaki v obeh zaporih. Težava je v tem, da 

sicer ga. Otorepec obravnava spolne motnje, ne obravnava pa storilcev spolnih zlorab. Gdč. 

Tropenauer pri tem poudarja: »Ker spolnost, to je ena izmed najbolj perečih, intimnih stvari in 

pač je to prav zanimivo … Da se od naših strokovnjakov nihče ne loti tega. Od tega tudi ni 

denarja. Tudi zunaj bi lahko nekdo tako deloval, pa bi zapori bili nek del te mreže. Marsikaj bi 

se dalo, ampak ni neke volje zaenkrat.«  
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Pomanjkljiva dodatna izobraževanja na delovnem mestu 

Že ob začetku dela strokovnjakov s storilci spolnih zlorab je nastopila težava, saj strokovnjaki 

niso bili deležni nobenega tematskega izobraževanja. G. Škrget in G. Prelog poudarjata, da se 

nista imela s kom primerjati, vprašati po smernicah in navodilih, saj sta bila v Sloveniji med 

prvimi na tem področju. G. Prelog: »Tako da sem moral, vsaj jaz sam, ogromno odkrivati neke 

tople vode.« Prav tako strokovnjaki sedaj niso deležni nobenega dodatnega izobraževanja pri 

delu s storilci spolne zlorabe. Ga. Karpljuk pove: »Če bi se dodatno izobraževala, bi lahko kaj 

uvajala, tako pa sedaj operiram le s tem, kaj sama znam in kaj trenutno vem.«  

Presenečena sem, da na začetku dela s storilci spolnih zlorab nihče od strokovnjakov ni bil 

deležen izobraževanja v tej smeri. Zavedam se, da sta bila G. Prelog in G. Škrget med prvimi 

na tem področju v Sloveniji in da zaradi tega tukaj nista mogla biti deležna izobraževanj, a v 

tujini se je že desetletja nazaj začelo intenzivneje delati s storilci spolnih zlorab. G. Škrget je 

povedal, da se dvajset let nazaj pri nas še sploh ni govorilo o delu s storilci spolnih zlorab, 

takrat so bile v ospredju druge problematike, kot je alkoholizem in odvisnost od drog. Vseeno  

bi ju lahko vodstvo poslalo na izobraževanje v sosednjo Avstrijo ali Nemčijo, kjer so se že pred 

leti izvajali programi za storilce spolne zlorabe otrok. Pred dvajsetimi leti sta sicer bila poslana 

na izobraževanje na Dunaj, od katerega sta oba veliko odnesla. G. Prelog pravi: »To so bila 

predavanja štirikrat ali petkrat po dva dni v Avstriji, bilo je kar zanimivo. Še posebej, bom 

rekel, neka predavanja dveh možakarjev, eden je Brenn, drugi pa Frottier. Brenn dela v 

Avstriji, je psiholog, ki dejansko dela s storilci spolnih kaznivih dejanj, ker ima tam moški 

svetovalni center na Dunaju, hkrati pa je tudi kot supervizor in svetovalec psihologov, ki delajo 

v zaporu in se mi je zdelo njegovo predavanje in tudi njegovo delo zelo kvalitetno.«  

Gdč. Tropenauer o dodatnih izobraževanjih meni, da so zelo skopa in da je edini približek temu 

mesečna supervizija. Podobno meni ga. Karpljuk, in sicer, da so močno prikrajšani za sredstva 

in da je bilo dodatnih izobraževanj v preteklosti več, sedaj pa je tega izjemno malo. Dodaja, da 

za spolne prekrške dodatnih izobraževanj pri nas ni, le v tujini. Tudi g. Prelog navaja enako – to 

poudarja kot eno največjih pomanjkljivosti pri delu s storilci spolne zlorabe. Meni, da bi moralo 

biti to sistemsko urejeno. G. Škrget je podobnega mnenja: »Zdaj tega ni več toliko. Je potrebno 

vse plačati in država ne plačuje več nič in tudi gremo ne več nikamor. Včasih pa smo šli, kam 

se je dalo. Sedaj se pa varčuje, nismo niti plačani več za to, postali smo neki birokrati in se nas 



84 

 

skuša obravnavati, da speljemo to, kar je treba, drugo je pa vse na privatno in z lastno 

angažiranostjo.« 

Plyer idr. (1990) so v študiji, v katero so vključili 98 izvajalcev programa dela s storilci spolnih 

zlorab, ugotovili, da, preden so začeli delati s to populacijo, kar 85 % strokovnjakov pri delu s 

storilci spolnih zlorab ni bilo deležnih usposabljanja s strani delodajalca. Weekes, Pelletier in 

Beaudette (1995) navajajo pozitivne učinke dodatnega izobraževanja. Menijo, da ima dodatno 

izobraževanje velik doprinos k boljšemu odnosu zaposlenih do dela, njihovi samozavesti in 

znanju ter veščinam. Prav tako zaposleni bolj verjamejo v učinkovitost lastnega dela. Avtorji 

vse te spremembe povezujejo z uspešnejšim terapevtskim delom s spolnimi prestopniki. Na 

delovnih mestih, na katerih so bili zaposleni deležni malo ali nič dodatnega usposabljanja, so 

bili njihovi občutki do spolnih prestopnikov pesimistični in negativni. Weekes, Pelletier in 

Beaudette (1995) menijo, da se lahko negativen odnos s strani zaposlenih hitro razširi tudi med 

spolne prestopnike, s čimer se ovira terapevtski proces in napredek.  

G. Prelog je razmišljal tudi o tem, da bi zaposleni za delo s spolnimi prestopniki opravili 

klinično specializacijo v tujini. A tu nastopi težava: »Specializacije ne morem delati, ker jaz 

spadam pod ministrstvo za pravosodje, oziroma vsi delavci tukaj, in če grem na specializacijo 

za kliničnega psihologa, moraš pa spadati pod ministrstvo za zdravstvo.« S specializacijo bi 

dobil uradni naziv, prav tako bi bil deležen strokovnega znanja s tega področja. G. Škrget je 

povedal, da sicer ve za dobre tuje programe dela s storilci spolne zlorabe, po katerih bi lahko 

delali, a je problem v njegovem nazivu. Za izvajanje terapevtskega dela namreč potrebujejo 

terapevte, in ker trenutno s tem nazivom v zaporu ni zaposlen nihče, to ni mogoče. On kot 

psiholog namreč ne more izvajati terapevtskega dela, lahko pa izvaja obravnavo s storilci. Dalje 

pove: »… mi moramo tu delovati samo kot neki nosilci, spremljevalci, koordinatorji. In se ne 

moremo resnično angažirati s temi osebami.« 

Udeležba na dodatnih izobraževanjih je ključnega pomena, saj strokovnjaki le na tak način 

ostajajo v koraku s časom in novimi metodami dela, prav tako so jim nova znanja v veliko 

pomoč pri strokovnem delu. Marine idr. (2006) na primer navajajo, da vodstvo z izvajanjem 

dodatnih izobraževanj na delovnem mestu pripomore k boljšemu mentalnemu zdravju in večji 

produktivnosti zaposlenih. Weekes idr. (1995) v raziskavi navajajo, da je več kot 68 % 

zaposlenih pri delu s spolnimi prestopniki želelo več dodatnega izobraževanja. Le 12,3 % 

zaposlenih je menilo, da jih je izobraževanje in vodstvo dobro usposobilo za njihovo delo. 
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Avtorji še navajajo, da bi lahko specialistično usposabljanje zaposlene opremilo s smernicami 

za učinkovitejše delo s spolnimi prestopniki. Z usposabljanjem na delovnem mestu se pri 

zaposlenih okrepijo občutki učinkovitosti in kvalitete dela, kar vpliva na zapornike. Pri njih se 

spremeni percepcija do institucije in zaposlenih. Posledično lažje sprejmejo obravnavo, pri njih 

se poveča motivacija za življenje brez prekrška.  

Motivacija in stimulacija za delo 

G. Prelog in G. Škrget, psihologa z največletnimi izkušnjami pri delu s storilci spolne zlorabe v 

Sloveniji, poudarjata tudi problem stimulacije in bonitet. G. Prelog: »Če imaš neko strokovno 

izobrazbo, specializacijo, imaš iz tega tudi neke bonitete. Mi pa imamo delo, ki je 

specialistično, bonitet pa nimamo, niti izobraževanj, niti plače.« Posledično seveda motivacija 

za delo pada, na daljši rok pa lahko takšni pogoji vodijo tudi do izgorevanja na delovnem 

mestu. Ne nazadnje nastopi ovira tudi pri občutkih strokovnjaka, da je nepomemben za delo in 

delovanje sistema. Če nekdo opravlja tako specifično delo, ki ga velika večina ljudi ne bi nikoli 

delala, bi morala biti temu primerna tudi stimulacija. Če tega ni, lahko začne na daljši rok  

padati kvaliteta dela. G. Škrget: »Čeprav tukaj meni skoraj nobeden ni hvaležen za moje delo, 

ne obsojenec, ker me vidi kot uslužbenca v zaporu, ne vodstvo, ne družba …« 

G. Prelog pravi, da bi za kvalitetnejše delo potreboval: »Izobraževanje, absolutno. In pa bom 

rekel, da če ima človek občutek, da je na delovnem mestu tudi cenjen s plačo. To ni edini 

dejavnik, je pa pomemben. Če se ukvarjaš s stvarmi, ki jih noben drug ne dela v Sloveniji … 

Sem pa ravno tako plačan, kot če bi delal na občini. Tako da je to zelo demotivirajoče.« 

To je širši problem ne le zaporov in Urada za izvrševanje kazenskih sankcij temveč tudi naše 

države in družbe. Če se o problematiki ne govori, se seveda ne more pričakovati, da se bo 

karkoli na tem področju spremenilo. Gdč. Tropenauer: »Najprej pri nas manjka denarja za vse 

skupaj, ne. Ker se tudi družba ne zaveda, da ti ljudje med nami so in da jih je vedno več …«. 

Stigma dela s storilci in pogledi družbe  

G. Škrget naslavlja kritiko predvsem na družbo, ki je slepa za to populacijo ljudi in si zatiska 

oči pred tem, da se spolna zloraba pri nas dogaja. »Če bi to družbeno izstopalo, da bi bil to 

družbeno pereč problem, pa da bi se ga družba tudi bolj zavedala, potem bi že pristopili k 

temu, da bi se to bolj organizirano obravnavalo. Tudi pritisk bi bil, da je treba nekaj narediti.« 
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 Ob tem je G. Šrget omenil še eno težavo, s katero se srečuje pri delu: »Nekako tako, kot so 

diskriminirani obsojenci, postajamo tudi mi diskriminirani. Smo na slepem tiru, družba nas 

diskriminira, ne vidi našega doprinosa in nas niti z denarjem ne spodbujajo, da bi nekako vsaj 

s tem kompenzirali to naše delo.« Pove tudi: »S spolnimi prestopniki nihče noče delati. Rečejo, 

da imamo neke probleme, ker se s tem ukvarjamo.«  

Podobne izkušnje imam sama, ko komu povem, o čem sem pisala v diplomski nalogi in o čem 

pišem v magistrski nalogi. Pogosti so nenavadni pogledi in neodobravanje. Marsikdo ne 

razume, zakaj bi sploh želela spoznati značilnosti teh storilcev ter pomagati, da se razvijajo 

programi za njihovo rehabilitacijo. Vsi menijo, da je njihovo mesto v zaporu, a nobeden se ne 

vpraša, kaj bo z njimi po prestani kazni, ki je v povprečju dolga le nekaj let. Takšna mnenja so 

močno stereotipna, in zaradi takšnega zatiskanja oči se na tem področju nič ne premakne. Prav 

tako takšni pogledi negativno in demotivirajoče vplivajo na zaposlene, ki delajo s storilci 

spolne zlorabe in ki poskušajo nekaj spremeniti.  

4.6 Možne spremembe na področju dela s storilci spolne zlorabe 

Kategorijo nameravam predstaviti ob naslednjih točkah: preventivni programi, postpenalna 

obravnava, povečanje dodatnih izobraževanj, sodelovanje na strokovni ravni, sprememba 

načina obravnave ter razbremenitev in razdelitev strokovnega dela. 

Preventivni programi 

V teoretičnem delu naloge sem predstavila nekatere preventivne programe, ki se v tujini že 

uporabljajo in kažejo pozitivne rezultate. Po večini je namen teh programov, da družbo 

ozaveščajo glede problematike spolne zlorabe in pomembnosti dela z njenimi storilci. Obstajajo 

pa tudi programi, ki s pomočjo javnih medijev pozivajo ljudi, ki čutijo spolne težnje do otrok, 

da anonimno poiščejo pomoč strokovnjakov. Tako se lahko anonimno udeležujejo terapij, na 

katerih jih opremijo z ustreznimi strategijami, s katerimi lahko preprečijo zlorabo, še preden se 

zgodi (Don't offend, 2015).  

Sogovornike sem vprašala, kakšne so možnosti za razvoj teh programov pri nas. Ga. Karpljuk: 

»Za enkrat težko. Prvo je malo tistih, ki imajo res motnjo na področju spolnosti. Da ponavljajo 

tovrstna kazniva dejanja … Tisti družinski storilci pa še težje. Takoj bi videli eno zaroto, da bi 

jih takoj obtožili in vrgli v zapor, četudi bi rekli, da je anonimno. Oni bi to takoj vzeli za zaroto 

in se ne bi hoteli tako izpostavljati, po mojem. Ampak vseeno preventivni programi, vseeno bi 
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se dalo v nekem drugem smislu. Mogoče delo z otroki, da jim pokažeš, kje so meje in kje naj 

rečejo stop. Pa tudi za žrtve, da vedo, kam iti in komu povedati. Da bi pa storilci bili sami 

toliko kritični, bi bilo pa težko.« G. Prelog meni podobno, saj smo majhna država in bi pri nas 

težko našli tiste, ki bi samodejno poiskali pomoč. Bali bi se tudi, da bodo izpostavljeni: »… 

kljub temu, da ima Dunaj toliko prebivalstva kot Slovenija. Tam je vseeno lažje, ljudje, ki so v 

mestih, so nekako bolj ozaveščeni temu, da rabijo neko pomoč. Na vasi pa je potem to težje. 

Med tistima dvema miljonoma ljudi je lažje najti neke ljudi, ki sami pri sebi priznajo, da rabijo 

pomoč in da so v stiski. Ne vem, ali bi bilo to v Ljubljani uspešno, ker je toliko manjša od 

Dunaja. Ni tudi zadosti ljudi.« Cilj, ki je zaenkrat pri nas bolj realen in dosegljivejši, pa je po 

mojem mnenju preventivno delo v skupnosti, predvsem delo z otroki, starši in strokovnimi 

delavci. V preventivne programe ozaveščanja javnosti lahko integriramo naše znanje o vzrokih 

in dinamiki spolne zlorabe ter o njenih storilcih. Na ta način lahko skupnosti pomagamo, da 

bolje razume tiste, ki zlorabljajo, ter posameznikom in družinam omogoči, da preprečuje 

situacije tveganja za spolno zlorabo otrok (Tabachnick in Klein, 2011). Še eden od ciljev, ki je 

pri nas realnejši in bolj mogoč za izvedbo, je postpenalna obravnava storilcev in njegovo 

spremljanje po odpustu iz zapora. 

Postpenalna obravnava 

 »Človeka je lahko obsoditi na kazen zapora. Vprašanje pa je, kaj bo z njim po prestani kazni« 

(Klančar, 1993, v Bednjički, 2012, str. 66). 

Postpenalna obravnava se za storilce spolnih zlorab v tujini prakticira že vrsto let, pri nas pa za 

zdaj o njej ni veliko govora. Zavedati se moramo, da je spolna zloraba v družbi obravnavana 

kot velik zločin ter da bodo storilci imeli posledično težave pri vključevanju v družbo. 

Tabachnick in Klein (2011) navajata, da ko se obsojeni storilec spolne zlorabe vrne nazaj v 

skupnost, lahko naleti na težave pri iskanju nastanitve, zaposlitve, finančne stabilnosti ter 

socialnih stikih. Vse to vodi do občutkov obupa in izolacije, to pa so faktorji tveganja za 

ponoven prekršek. »Odpuščeni obsojenci pogosto pravijo, da se začne njihova resnična kazen 

šele z dnem odpusta« (Brinc, 1976, str. 173). Pomembno je, da nadzorni organi spremljajo 

storilca, predvsem zato, da zagotovijo, da ima dostop do ustreznih virov pomoči in 

rehabilitacije (Tabachnick in Klein, 2011). Ne le, da je postpenalna obravnava nujna, 

pomembna je tudi za to, ker so strokovnjaki, ki delajo v zaporu, edini na področju dela s storilci 

spolnih zlorab pri nas, kar pomeni, da nimajo nikogar, s katerim bi se lahko primerjali, 
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izmenjavali izkušnje, znanja in ideje, kar izjemno poslabša situacijo na tem področju. G. Prelog 

meni, da je v Sloveniji precej organizacij in društev za motnje hranjenja in odvisnost od drog, 

za storilce spolne zlorabe pa ni nobene. Za zdaj se po odpustu za storilce lahko določi t. i. 

»varstveno nadzorstvo«. To nadzorstveno varstvo izvajajo centri za socialno delo, uporabi se, 

če pri zaporniku ob pogojnem izpustu še vseeno obstaja sum ponovitve kaznivega dejanja. Gre 

predvsem za nadzor zapornika, pri čemer se mu ne pomaga pri ponovni integraciji. 

Ko sem strokovnjake povprašala o tem, ali se jim zdi postpenalna obravnava za storilce spolne 

zlorabe potrebna, so odgovorili zelo podobno. G. Prelog je odgovoril: »Absolutno.« Gdč. 

Tropenauer: »Nujna. Ravno zaradi vseh teh stvari … Verjetno bi bilo tudi povratništva manj, če 

bi se imeli možnost vključiti v kakšno skupino. Če bi tudi družba malo drugače sprejemala te 

ljudi.« Tudi ga. Karpljuk se strinja, da v celotni obravnavi storilcev spolne zlorabe najbolj 

manjka postpenalna obravnava. Sploh za tiste storilce z osebnostno motnjo, saj bi morali imeti 

stalno spremljanje, kar pomeni, da se z njimi dela in se jih ocenjuje. G. Škrget glede 

postpenalne obravnave pravi, da lahko nekoga, ki ima težave z drogo ali alkoholom, po prestani 

kazni zapora najprej pošljejo v postpenalno obravnavo, ker so organizacije za to že prisotne. 

»Spolnih prestopnikov pa nimaš dati kam v obravnavo. Nimajo kam iti.« 

Velik problem pri postpenalni obravnavi storilcev spolne zlorabe je, da ni jasno določeno, 

katera organizacija je za to pristojna in kaj so njene naloge. Za vsako skupino zapornikov bi 

namreč morala biti organizirana posebna postpenalna organizacija, ki bi sicer sodelovala z 

drugimi institucijami, a bi bila od njih neodvisna. Njen glavni namen bi bil, vključevanje 

zapornikov v širšo družbo, potem ko pridejo iz zapora. Seveda bi morali pri tem sodelovati tudi 

ožja skupnost ter širša družba. Pri tem bi lahko imeli veliko vlogo tudi socialni pedagogi. 

»Mnogi pa se strinjajo, da bi se morala odgovornost za postpenalno obravnavo porazdeliti med 

širše družbene dejavnike, tako, da bi postala skrb celotne družbene skupnosti. Na ta način bi 

resocializacija obsojencev postala bolj humana in kakovostna, predvsem pa bolj učinkovita« 

(Klančar, 1993, v Bednjički, 2012, str. 29). 

Povečanje dodatnih izobraževanj 

Predlogi vseh sogovornikov so bili med drugim tudi povečanje dodatnih izobraževanj na 

delovnem mestu, splošnih in za druge zapornike ter tudi za delo s storilci spolnih zlorab. Ga. 

Karpljuk meni: »Ker si malo vržen v to in ti si psiholog in ti moraš znati. Ti moraš delati s 

samomorilci, z osebnostno motenimi … Ampak bi se morali usposabljati za to, pa tudi imeti 
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redne intervizije, supervizije. Predvsem jaz vidim tu pomanjkanje izobraževanja, ker nimaš 

občutka osebnostne rasti in napredka. Stagniraš na istem. In to bi meni osebno ogromno 

pomenilo.« 

Hogue (1993) navaja, da imajo zaposleni, ki neposredno delajo s storilci spolne zlorabe, 

pozitivnejši odnos do njih kot zaposleni, ki delajo z njimi le posredno (na primer pazniki). 

Avtor nadaljuje, da so pozitivni odnosi med zaposlenimi, ki delajo s storilci spolne zlorabe, 

bistvenega pomena za učinkovitost programa in spremembe v vedenju storilcev. Eden od 

načinov pri doseganju pozitivnega pogleda na lastno delo in storilce je z dodatnim 

izobraževanjem in usposabljanjem. Hogue (1995) je v drugi raziskavi, dve leti pozneje, pod 

drobnogled vzel 81 članov multidisciplinarnega tima v zaporu (med njimi so bili pazniki, 

psihologi, pedagogi in osebje za pogojni izpust). Raziskoval je odnos do storilcev spolne 

zlorabe pri delu z njimi. Usposabljanje na tem področju je izboljšalo pogled zaposlenih na 

storilce, še posebej v šestih mesecih po usposabljanju. Zaposleni so po usposabljanju poročali o 

višji samozavesti pri delu ter o prepričanju, da je njihovo delo učinkovito. 

G. Prelog je omenil, da pogreša tudi specialistično izobraževanje na področju dela s storilci 

spolne zlorabe. Potrebujejo namreč teoretično izhodišče za delo ter primerno formalno 

izobrazbo: »Jaz mislim, da bi bilo potrebno predvsem to, da bi mi imeli najprej klinično 

specializacijo, kasneje pa tudi vsaj eno izmed psihoterapevtskih modalitet, da bi naredili. 

Nekako se mi zdi naprej analitska, da bi najbolj odgovarjala, potem pa da bi bili poslani na 

prav specializacijo za to delo v tujino.« 

Sodelovanje na strokovni ravni 

G. Prelog pogreša sodelovanja na strokovni ravni ter izmenjavo znanj in mnenj z zunanjimi 

institucijami in strokovnjaki na tem področju. A kaj, ko jih za zdaj v Sloveniji ni. »Če se 

ukvarjajo psihologi in različni strokovnjaki z raznimi motnjami hranjenja in imajo centre v 

Ljubljani in drugje, bi bila ta stvar še toliko bolj potrebna. Ta problem spolnih zlorab, 

spolnega nasilja je mogoče celo večji, hujši, a pri nas ni strokovnjakov, ki bi se s tem 

ukvarjali.« Nadaljuje, da bi morali, tako kot pri motnjah hranjenja, tudi za storilce spolne 

zlorabe obstajati specialisti po večjih krajih v Sloveniji. »/…/ zelo bi nam odgovarjalo, če bi 

imeli neka srečanja z drugimi ljudmi zunaj, ki se ukvarjajo s storilci oziroma z žrtvami, pa da 

bi potem imeli neka skupna srečanja in bi izmenjali izkušnje, ki so lahko skupne ali pa različne. 

In se lahko potem prek te strokovne izmenjave mnenj krepi posameznikova strokovnost.« 
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Poudarja torej, da se ne morejo pogovarjati s tistimi, ki delajo s storilci spolne zlorabe, ker jih 

izven zapora ni, po drugi strani pa omenja še eno težavo: »Res je pa to, da pri nas na teh dveh 

centrih ... Nussdorferjeva in Bašičeva, da tam delajo z žrtvami. Ampak to so dejansko 

nevladniki. In nevladne organizacije so zelo v redu, da so kot opozicija poziciji. Ampak pri nas 

pozicije ni. In če ni pozicije, potem je možnost, da nevladniki delajo nevede mogoče precej 

narobe, zaradi tega, ker če bi tisti, ki so uporabniki, poskusili eno in drugo … In reči, da so 

nevladniki boljši, ne bi bilo s tem nič narobe. Ampak žrtve nimajo možnosti iti kam drugam, 

narediti primerjave.«  

G. Prelog ima predloge tudi za izboljšanje stanja na sodiščih, s katerimi sodelujejo 

strokovnjaki. Meni, da bi bilo treba imeti na vsakem večjem sodišču (v Ljubljani, Mariboru, 

Celju) specialiste za primere spolne zlorabe. To bi pomenilo tudi manj odstopanja in enotnejše 

delo ter kazni za vse. Tako kot obstajajo specialisti za gospodarski kriminal, bi lahko uvedli 

tudi sodnike specialiste na področju spolne zlorabe. Ti sodniki bi bili strokovno usposobljeni za 

delo, posledično bi bolj razumeli dinamiko spolne zlorabe, imeli bi večji vpogled, ravno tako bi 

se ukvarjali izključno s temi primeri: »… sedaj pa, ker lahko vsak sodnik dela tovrstna dejanja, 

je te poenotenosti bistveno manj. In so včasih tudi kakšna odstopanja, da ima kakšno kaznivo 

dejanje, ki ima težje posledice, manjšo kazen in obratno. Tako da če bi bili za to strokovnjaki, v 

teh večjih mestih, bi bilo teh odstopanj verjetno manj.« 

Strinjam se z g. Prelogom, saj je učinkovito in kvalitetno delo mogoče le s sodelovanjem z 

drugimi strokovnjaki, ki imajo izkušnje na istem področju. Z izmenjavo mnenj in znanja bi 

lahko učinkovito razvijali delo s storilci spolnih zlorab, dopolnjevali program dela z njimi ter 

organizirali nove programe preventivnega in postpenalnega dela s storilci spolnih zlorab. Na 

tem mestu je treba razmisliti tudi o sodelovanju izven naših meja, predvsem z Avstrijo, ki se, 

po besedah g. Škrgeta, na tem področju hitro razvija. 

Sprememba načina obravnave 

G. Škrget predlaga, da bi bilo dobro, če bi imeli posebej ločene obravnave alkoholikov, spolnih 

prestopnikov in družinskega nasilja, saj imajo v mariborskem zaporu na skupinski obravnavi 

mešano skupino vseh zapornikov, v zaporu na Dobu pa so vsi spolni prestopniki skupaj. Veliko 

primerneje bi bilo organizirati ločene skupine za storilce spolne zlorabe otrok, saj so pogosto v 

manjšini. Sogovorniki so namreč poudarili, da pogosto prihaja do zaničevanja storilcev s strani 
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drugih zapornikov. Na tem mestu bi bilo torej primerno, da to skupino loči od drugih, saj bi s 

tem ustvarili ustreznejšo klimo ter povečali pogoje za uspešnost obravnave.  

G. Škrget pogreša tudi, da bi v mariborskem zaporu imeli za vsako skupino zapornikov posebej 

terapevta in nosilca primera. Terapevt bi delal strokovno, nosilec pa bi koordiniral primere. Za 

vsako strokovno delo bi morali postaviti minimalne standarde, tako za psihologa, za terapevta, 

za vzgojitelja, za nosilca primera, in diferencirati njihovo delo. Če nekdo dela kot terapevt, 

mora za to imeti tudi ustrezne pogoje, na primer ustrezen prostor, delo v dopoldanskem času in 

soterapevta, s katerim bi lahko delal: »Tako se pa potem to preveč porazdeli in ni specifičnih 

metod, pristopov. Lažje je čuvati samo to, da ne bi prišlo zunaj do nekih problemov«. Seveda 

pogreša tudi izpolnjene finančne pogoje za delo, v smislu višje plače, bonitet in ustreznih 

prostorov za delo, saj je brez teh pogojev težje delati. 

G. Škrget je podal še en pomemben predlog, in sicer, da bi imeli v Sloveniji pogojne kazni in 

obravnavo pred nastopom zaporne kazni. Če ta obravnava ne bi bila dovolj uspešna, bi 

nastopila zaporna kazen. »Ker če je enkrat nekdo že v zaporu, je že vse izgubljeno, ker samo 

gleda, kako in kdaj bo prišel ven. Predvsem v mariborskem zaporu se soočajo tudi s težavo 

kratkih kazni, ki so dolge le do leta in pol. »Vedo, da če imajo leto dni kazni, bodo imeli po 

polovici že možnost pogojnega izpusta in se nimajo kaj za pogovarjati z mano.« 

Ga. Karpljuk je kot predlog za spremembe navedla tudi, da bi v obravnavo prišli tisti storilci 

spolne zlorabe, ki so resnično pripravljeni spremeniti nekaj na sebi in delati. »To je potem čisto 

drugače in čisto drug nivo dela. Tako pa samo po površju skačemo in vlečemo neke informacije 

ven iz ljudi.« Na tem mestu imam sama pomislek, kaj bi se zgodilo s tistimi storilci, ki ne želijo 

pomoči in obravnave.  

G. Prelog predlaga, da bi bilo koristno, če bi bili vsi storilci spolnokaznivih dejanj zaprti le na 

Dobu, saj se tam program izvaja v takšni meri. V mariborskem zaporu se izvajajo le elementi 

tega programa, v drugih zaporih po Sloveniji pa se program sploh ne izvaja. Storilci posledično 

nimajo enakih možnosti za obravnavo in udeležbo na programu. »A potem je tu težava, kaj s 

tistimi ljudmi, ki imajo manj kot leto in pol kazni. Tu bi bilo potrebno spremeniti tudi zakon, a 

nič ne kaže na to. Tudi strukturo bi bilo potrebno spremeniti. Ker potem bi tudi iz ostale 

Slovenije prišlo približno dvajset ljudi s spolnimi kaznivimi dejanji, kar bi bila dodatna 

obremenitev za nas …« Ta predlog je dober – tako bi lahko izvajali program dela z vsemi 
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storilci spolne zlorabe. Vsi bi imeli enake možnosti za prejemanje ustrezne strokovne pomoči 

in delo po programu.  

Razbremenitev in razdelitev strokovnega dela 

G. Karpljuk pravi, da je precej obremenjena, prav tako njeni sodelavci. V enoti ima skupaj kar 

sto osemdeset zapornikov, občasno nadomešča tudi dopuste ter vskoči ob kakšni krizni 

intervenciji. »In dejansko ne zmoreš glede na količino dela, ne moreš tako kvalitetno delati. 

Dejansko gasimo ogenj, tako bi povedala. Zavedamo se, da bi bilo potrebno z nekaterimi bolj 

redno delati, pa ni časa.« 

Gdč. Tropenauer opisuje, da bi se dalo z drugačno razporeditvijo dela drugače delati, ampak za 

enkrat nihče ne kaže volje za to. »Lahko bi si bolj kvalitetno razdelili področja dela, da bi 

lahko vsak po področjih bolj deloval. Ker sedaj je pač tako, kot je. Mislim tudi, da bi nas lahko 

bolj izkoristili, nas strokovni kader.« Dodaja, da potrebujejo nekoga, ki bi prevzel vso 

birokracijo. »Ker imamo toliko rezerv, ki bi lahko to birokracijo prevzeli … Vse, kar se zgodi, 

prvo vsi vprašajo, kje imaš to zapisano, pa ali je podpisal, ni podpisal … To sploh ne gre 

skupaj s tretmanom. Razumljivo je, da nekaj birokracije mora biti. To ima vsak strokovnjak 

zase, ampak potem pa ravno stroka zmanjka.« Problem birokracije bi se lahko rešil z uvedbo 

novega delovnega mesta, na katerem bi bil nekdo točno za to zadolžen. Prav tako bi lahko to 

zadolžitev prevzela oseba, ki je že zaposlena v zaporu, a so njene naloge oziroma obremenitve 

manjše. Tako bi strokovnjakom ostalo več manevrskega prostora, lažje bi se osredotočili na 

samo delo z zaporniki, med njimi tudi s storilci spolne zlorabe, in kvalitetno izvajanje programa 

dela. 

4.7 Delo s storilci spolne zlorabe v Sloveniji in primerjava s tujino 

V tujih državah je stanje dela s storilci spolne zlorabe precej drugačno kot pri nas. Že bližnji 

sosedi Avstrija in Nemčija aktivno delata z osebami s pedofilično motnjo, ki prostovoljno 

poiščejo pomoč, in tudi s storilci spolne zlorabe v zaporu in v skupnosti. Prav tako se s storilci 

spolnih zlorab vedno več dela v ZDA in Kanadi, v Skandinavskih državah ter v Angliji 

(Olshan, 2014). Hogue (1993) navaja, da so leta 1991 zapori preko celotne Anglije in Walesa 

predstavili sistematični program za delo s spolnimi prestopniki (med njimi tudi s storilci spolne 

zlorabe otrok). Barker in Beech (1993) sta ugotovila, da se je v letih od 1988 do 1993 samo v 

Angliji po zaporih pojavilo okoli šestdeset takšnih programov. 
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G. Škrget: »V Nemčiji, Avstriji imajo 40 centrov le za obravnavo spolnih prestopnikov in delajo 

tudi v zaporih.« Menim, da sta na primer München ali Dunaj, kjer je delo s storilci spolne 

zlorabe že močno razvito, veliki mesti, in je zaradi tega tudi lažje najti tiste storilce v zaporu, ki 

si resnično želijo pomoč. Tako je lažje oblikovati terapevtske skupine, pa tudi rezultati dela so 

najverjetneje bolj vidni. Slovenija pa je majhna država, zato tudi storilcev spolnih zlorab tukaj 

ni toliko kot v tujih državah, kar seveda pomeni, da tudi ni toliko storilcev, ki si resnično želijo 

pomoč. G. Prelog to omeni: »… pogostokrat imajo v tujini tako (Avstrija, Kanada), da delajo le 

s tistimi, ki priznavajo kaznivo dejanje. Tam gre za večje vsote denarja, je pa res tudi to, da je 

večje število storilcev. Pri nas jih ni 100 vse skupaj. Tam jih imajo po 200 v enem zaporu. In 

čim je večja koncentracija, je več tudi zaznavanja iz strokovne strani, da je potrebno s temi 

ljudmi nekaj narediti. Če bi bilo pri nas 250 storilcev, bi tudi mi verjetno imeli to bolj razvito ... 

Sedaj pa, ko jih imamo 80, je pa drugačna stvar.« Sama menim, da ina ibravnava, ki jo izvajajo 

v naših zaporih, vseeno pozitiven vpliv na zapornike. Naučijo se namreč nekaterih strategij za 

življenje v družbi, in če zaradi tega samo eden ne bo ponovno zlorabil otroka, je delo, ki ga 

strokovnjaki izvajajo v zaporih, uspešno.  

G. Škrget je povedal: »Zunaj že delajo posebej s posiljevalci, posebej s storilci spolne zlorabe 

itd. Da bi bila mreža zavodov, eni bi delali s spolnimi prestopniki, eni bi delali z odvisnimi od 

droge, eni bi delali z alkoholiki. In tako bi se specializacija ohranjala. Če pa to vse pomešaš, 

potem pa ni niti enega, niti drugega, niti tretjega.«  

Gdč. Tropenauer je poudarila še eno vprašanje, ki se tiče dela s storilci spolne zlorabe. V tujini 

se namreč ponekod uporablja medikamentozna terapija, s katero storilcem, še posebej tistim, ki 

so otroke zlorabljali večkrat, pomagajo pri njihovih vzgibih. Z zdravili namreč kontrolirajo 

svoje potrebe in težnje po spolnem stiku z otroki, hkrati pa so deležni tudi dela po programu. 

Gdč. Tropenauer: »V svetu poznajo na primer terapevtske programe, kjer se obravnava spolnih 

prestopnikov povezuje z medikamentozno terapijo. Pri nas tega recimo ni.« V strokovni 

literaturi se krešejo mnenja glede medikamentozne terapije. Nekateri strokovnjaki 

medikamentozni terapiji nasprotujejo in priporočajo predvsem terapevtsko delo s storilci 

spolnih zlorab, spet drugi pa pravijo, da je klasična terapija (predvsem psihoterapija) uspešna le 

ob sočasnosti medikamentozne terapije (Hall in Hall, 2007).  

G. Prelog poudari še eno problematiko, o kateri sem razmišljala tudi sama. Miselnost ljudi v 

večjih mestih je drugačna, naprednejša in odprtejša. G. Prelog: »Že na Dunaju, kljub temu, da 
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ima Dunaj toliko prebivalstva kot Slovenija ... Tam je lažje, ljudje, ki so v mestih, so nekako 

bolj ozaveščeni temu, da rabijo neko pomoč. Na vasi pa je potem to težje.« Zavedam se, da je 

pri nas pomemben vidik uspešnega dela na tem področju predvsem miselnost naše družbe. 

Začeti moramo govoriti o spolni zlorabi ter jo detabuizirati. Posledično se bodo izboljšale tudi 

možnosti za uspešno delo s storilci (penalno, postpenalno in preventivno delo v skupnosti). 
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IV. SKLEP 

Z raziskavo o spolni zlorabi in delu s storilci spolne zlorabe sem ugotovila, da je ta tematika v 

Sloveniji še vedno močno tabuizirana in spregledana. Vse osebe, ki so povezane s spolno 

zlorabo, so na nek način stigmatizirane. Stigmatizirane so osebe, ki so preživele spolno zlorabo, 

stigmatizirani so strokovnjaki, ki delajo s storilci spolne zlorabe, in stigmatizirani so sami 

storilci. Vseeno je v zadnjem desetletju prišlo do nekaj napredka. Uveljavljajo se nevladne 

organizacije in društva za pomoč osebam, ki so preživele zlorabo, teče tudi program dela s 

storilci spolne zlorabe v slovenskih zaporih. Strokovnjaki so mnenja, da je program v osnovi 

dober, ampak je pri njegovem izvajanju še vedno veliko omejitev. Možnosti za spremembe 

vidim predvsem v izboljšanju pogojev, v katerih strokovnjaki opravljajo strokovno delo, v 

uvedbi postpenalne obravnave storilcev spolne zlorabe ter nekaterih preventivnih programov, 

ki bi se lahko izvajali predvsem v skupnosti.  

V nadaljevanju bom poskušala odgovoriti na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila v 

empiričnem delu.  

Prvo raziskovalno vprašanje se nanaša na programe oziroma metode dela s storilci spolne 

zlorabe v slovenskih zaporih in na njihova teoretična izhodišča. Strokovnjaka, zaposlena v 

mariborskem zaporu, pravita, da pri njih obstaja program dela s storilci spolne zlorabe, a pri 

svojem delu uporabljata le nekatere sestavine tega programa, saj v zaporu nimata ustreznih 

pogojev (ni primernih prostorov za obravnavo, storilcev spolne zlorabe je številčno manj). 

Največja omejitev pri izvajanju programa je v kratkih kaznih, saj so v mariborskem zaporu 

kazni dolge le do leta in pol. Gdč. Tropenauer sicer pri delu s storilci uporablja nekatere 

psihoterapevtske tehnike, g. Škrget pa pri svojem delu sledi usmeritvam Rogersa, sistemski 

teoriji in vedenjsko kognitivni terapiji. Strokovnjaka, zaposlena v zaporu na Dobu, aktivno 

delujeta po programu dela s storilci spolne zlorabe. G. Prelog je celo eden od avtorjev tega 

programa. Sicer tako g. Prelog kot tudi ga. Karpljuk nista omenila dela po specifičnih 

teoretičnih izhodiščih, a sem iz samega programa ter njunega pripovedovanja opazila, da pri 

delu uporabljata elemente vedenjsko-kognitivne terapije, sistemskega pristopa ter Rogersovo 

usmerjenost na klienta. Strokovnjaki ocenjujejo program pozitivno. G. Prelog pravi, da ga bodo 

v prihodnosti še dopolnili in razširili. Strokovnjaki vidijo omejitve programa predvsem v 

merjenju njegove učinkovitosti, čeprav s sogovorniki nismo govorili o samih kriterijih za 

merjenje učinkovitosti.  
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Drugo raziskovalno vprašanje zajema pogled strokovnjakov na spolno zlorabo in njene storilce. 

Vsi strokovnjaki poudarjajo odnos družbe in širše javnosti (laične in strokovne) do spolne 

zlorabe. Menijo, da se te tematike noče nihče dotakniti ter da je družba do nje močno 

obsojajoča. Glede problematike storilcev spolne zlorabe se sogovorniki strinjajo, da je največja 

težava pri njih zanikanje in minimiziranje zlorabe, prav tako pomanjkanje motivacije za 

sodelovanje v obravnavi. Posebnih klasifikacij storilcev spolne zlorabe ne uporabljajo: g. 

Škrget je omenil le deljenje na storilce spolne zlorabe otroka izven družine ali znotraj družine, 

ga. Karpljuk pa deljenje storilcev, ki zlorabijo otroka enkrat, ter teh, ki zlorabijo otroka večkrat. 

Glede povratništva se vsi štirje strinjajo, da je povratnikov izredno malo, a g. Prelog poudarja, 

da uspeha za to ne moremo pripisovati le strokovnemu delu v zaporu. 

Tretje raziskovalno vprašanje se nanaša na spoprijemanje strokovnjakov s specifikami dela v 

zaporu. Ob novici, da bodo delali s storilci spolnih zlorab, so se vsi počutili nepripravljene, bili 

so presenečeni in zaskrbljeni. Le ga. Tropenauer je bila na delo bolj pripravljena, saj je že pred 

začetkom dela prihajala v zapor. Vsi štirje strokovnjaki so se strinjali, da to delo vpliva na 

njihova privatna življenja, a prav tako vsi omenjajo skrb za lastno zdravje v obliki konjičkov, 

športa in pogovora. S strani vodstva se glede podpore na delovnem mestu strinjajo, da je ne 

prejemajo veliko. Pri spoprijemanju s specifikami dela s storilci spolne zlorabe jim pomaga 

supervizija. V prvi vrsti je namenjena delu s spolnimi prestopniki, oziroma s storilci spolne 

zlorabe, a rešujejo tudi sprotno problematiko. Ga. Karpljuk je do supervizije kritična. 

Četrto raziskovalno vprašanje obravnava ovire pri delu strokovnjakov. Vprašanje se nanaša na 

splošno delo v zaporu in tudi na samo delo s storilci spolne zlorabe. Sogovorniki so pri 

strokovnem delu v zaporu omenili kar nekaj težav in ovir. Ga. Karpljuk je omenila problem 

sistema zapora, ki je zelo tog, g. Škrget pa stigmatizacijo zaradi svojega dela, predvsem s strani 

širše družbe. Vsi strokovnjaki so se strinjali, da je največja ovira pri delu pomanjkanje dodatnih 

strokovnih izobraževanj. Demotivirajoč dejavnik pri delu vidijo tudi v smislu pomanjkljivih 

finančnih ugodnosti in bonitet s strani vodstva. Ravno tako se strinjajo, da v strokovnem smislu 

premalo sodelujejo z zunanjimi institucijami in strokovnjaki, a je težava predvsem v tem, da pri 

delu s storilci spolne zlorabe izven zapora nimajo s kom sodelovati.  

Peto, zadnje raziskovalno vprašanje se nanaša na predloge strokovnjakov za izboljšanje dela, 

predvsem pri delu s storilci spolne zlorabe. Vsi sogovorniki se strinjajo glede potrebe po uvedbi 

postpenalne obravnave za storilce spolne zlorabe, ga. Karpljuk pa omenja tudi preventivne 

programe za ozaveščanje spolne zlorabe pri otrocih. Prav tako se vsi strokovnjaki strinjajo, da 
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bi bilo treba povečati obseg dodatnih izobraževanj in usposabljanj na delovnem mestu, 

predvsem s storilci spolne zlorabe. G. Škrget pri delu v zaporu predlaga uvedbo delovnega 

mesta terapevta in nosilca primera za vsako skupino zapornikov, pa tudi ločeno obravnavo za 

spolne prestopnike. G. Prelog za delo s storilci spolne zlorabe predlaga specializacijo, ga. 

Karpljuk in gdč. Tropenauer pa omenjata razbremenitev in bolj smiselno razdelitev dela. 

Socialni pedagogi bi lahko imeli na področju spolne zlorabe pomembno vlogo, saj med naša 

specifična znanja in veščine spada tudi vključevanje ljudi v družbo. Delovali bi lahko na 

področju postpenalne obravnave in spremljali storilca po odpustu iz zapora, mu nudili osebno 

svetovanje in podporo. Pri tem bi lahko sodelovali s centri za socialno delo ter vzpostavili 

mrežo, v katero bi bilo vključenih več institucij in odgovornih oseb za vsakega odpuščenega 

storilca spolne zlorabe. Socialni pedagogi smo prav tako zaposljivi v zaporih, v katerih bi lahko 

skrbeli za načrtovanje odpusta storilca in njegovo pripravo na življenje izven zapora. Lahko bi 

na primer sodelovali z družino storilca ter nudili podporo njenim članom, še posebej, če je šlo 

za zlorabo v družini. Izvajali bi lahko tudi preventivno delo v skupnosti, po različnih vrtcih, 

šolah in društvih, predvsem v smislu ozaveščanja ljudi o pomembnosti prepoznavanja prvih 

znakov zlorabe, ukrepanja ob zlorabi ter okrevanja od posledic zlorabe. Pri delu bi lahko 

sodelovali tudi s tistimi, ki so preživeli zlorabo, in njihovimi svojci. Ustanavljali bi lahko 

samopomočne skupine za vse osebe, na katere je vplivala zloraba. Tako bi skupaj iskali 

celovite rešitve, skupnost pa bi bila pri tem aktivno vključena. Z aktivnim vključevanjem širše 

skupnosti bi lahko razbijali stereotipe in javnost ozaveščali o problematiki spolne zlorabe. Na 

tem področju je veliko možnosti in rešitev, prav tako sem mnenja, da so potrebne. 

Magistrska naloga bi lahko imela nekaj dopolnitev. Pri empiričnemu delu bi lahko dodala  

mnenja storilcev spolne zlorabe. Strokovnjaki sicer lahko predstavijo doživljanje in mišljenje 

storilcev, a verjamem, da mnenja strokovnjakov in storilcev spolne zlorabe niso vedno enaka. 

Moj prvotni namen je sicer bil, da opravim intervjuje s strokovnjaki in storilci, a bi postala 

naloga (pre)obširna. Težava je tudi v tem, da me storilci ne poznajo, prav tako večina svoje 

dejanje zanika. Iz tega vidika bi od njih težko izvedela karkoli. Sicer sem že nekaj časa v 

dogovarjanju z mariborskim zaporom za udeležbo na skupinski obravnavi, kjer bi lahko 

spoznala katerega od storilcev in tako navezala stik. Na ta način bi bil mogoče kdo pripravljen 

o tej temi spregovoriti, a sem ocenila, da bi celoten postopek trajal predolgo. Pogovore s storilci 

bom morda kdaj uporabila v doktorski disertaciji, če se zanjo odločim. Prav tako bi lahko 

izvedla kak intervju več, a je na tem področju le še ena strokovnjakinja, ki pa na žalost ni bila 

dosegljiva za intervju. Intervju pa bi lahko opravila z zaposlenimi iz Urada za izvrševanje 
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kazenskih sankcij. Pri tem bi izvedela koristne informacije tudi s strani same uprave. Glede 

izbora raziskovalnega instrumenta menim, da sem izbrala prav, saj zaradi specifičnosti in 

majhnosti vzorca na tem področju ne bi mogla opraviti kvantitativne raziskave.  

Težave pri pisanju naloge so se pojavljale predvsem pri iskanju literature na temo dela s storilci 

spolne zlorabe pri nas, saj je ni veliko. Na spletni strani Ministrstva za pravosodje ter Urada za 

izvrševanje kazenskih sankcij sem našla le nekaj splošnih podatkov o delu z vsemi zaporniki, o 

samem delu s storilci spolne zlorabe pa ni bilo ničesar. Na srečo so mi zaposleni v 

mariborskem zaporu priskočili na pomoč ter mi posodili njihovo strokovno gradivo, oziroma 

izvleček programa, ki se izvaja s storilci v obeh zaporih, tako da sem ga lahko predstavila. Prav 

tako je strokovne literature v angleščini več, zato sem lahko zajela druga poglavja teoretičnega 

dela.  

Največji pomislek na začetku pisanja naloge je bil, ali bom pri raziskovanju dela s storilci 

spolne zlorabe v slovenskih zaporih sploh kaj izvedela. Skrbelo me je, da se s storilci spolne 

zlorabe v slovenskih zaporih v strokovnem smislu ne dela čisto nič. Vseeno sem bila mnenja, 

da tudi, če se ne bi nič delalo, bi to še vedno nekaj pomenilo. Pomenilo bi, da je treba na tem 

področju začeti delati in da lahko o tem pišem ter podam predloge za izboljšave iz tuje prakse. 

Sicer sem izvedela, da se s storilci spolnih zlorab v Sloveniji dela strokovno, a bi lahko bilo po 

mnenju strokovnjakov samo delo obširnejše in kvalitetnejše, še posebej pri preventivnem delu 

in postpenalni obravnavi storilcev spolne zlorabe.  

Pomembno spoznanje, ki sem ga dobila ob pisanju naloge, je predvsem dejstvo, da je treba na 

tem področju začeti intenzivneje delati, saj se pri nas o spolni zlorabi otrok še vedno premalo 

govori. Prav tako sem spoznala, da je storilce spolne zlorabe mogoče rehabilitirati in tako 

preprečiti ponovno zlorabo otrok, o čemer na začetku pisanja nisem bila popolnoma prepričana. 

Tudi zame je bilo področje spolne zlorabe vedno občutljivo. Delo s storilci zlorabe mi ni bilo 

blizu, in tudi to je bil delni razlog za pisanje o tej temi. Pred pisanjem te naloge namreč nisem 

razumela storilcev in njihovih motivov za zlorabo, prav tako nisem vedela, ali jim je mogoče 

pomagati in na kakšen način pristopiti k problematiki spolne zlorabe. Sedaj vem, da je pomoč 

možna ne le za osebe, ki so preživele spolno zlorabo, temveč tudi za storilce spolne zlorabe. Na 

celotno problematiko sem začela gledati drugače. Glede na to, da za delo s storilci spolne 

zlorabe (razen zaporov) noče nihče prevzeti odgovornosti, je tukaj priložnost delovanja za nas, 

socialne pedagoge. Ne nazadnje pa to ni le odgovornost strokovnjakov, temveč je odgovornost 
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vseh državljanov poskrbeti za otroke ter njihovo varnost, in če lahko preprečimo ali vsaj 

zmanjšamo število spolnih zlorab, mora to postati naša prioriteta. 
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VI. PRILOGE 

1 OKVIRNA VPRAŠANJA POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA 

 

IZOBRAZBA IN ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA 

Kakšna je vaša izobrazba? 

Kakšno je vaše delovno mesto/področje dela? 

Koliko časa ste zaposleni v zaporu? 

Koliko let imate delovnih izkušenj? 

Kje ste bili zaposleni pred tem? 

Kdaj ste začeli delati s storilci spolne zlorabe? 

STROKOVNO DELO V ZAPORU 

Kako poteka vaš vsakdan? 

Kakšne so zadožitve na vašem delovnem mestu? 

Kako ocenjujete lastno delo? 

Kako potekajo programi dela s storilci spolne zlorabe? 

Na katerih teoretičnih izhodiščih temeljijo? 

Kako ocenjujete programe dela? Se vam zdijo uspešni? 

Na podlagi česa/kakšnih kriterijev ocenjujete programe dela? 

Koliko je povratnikov, ki ponovno storijo dejanje spolne zlorabe? 

POGLED NA STORILCE SPOLNE ZLORABE 

Ali menite, da obstaja več tipov storilcev spolne zlorabe? Zakaj? 

Kateri so po vašem dejavniki/vzroki za spolno zlorabo? 

V čem vidite problematiko storilcev spolne zlorabe? 

Ali menite, da storilci načrtujejo zlorabo, ali se zloraba zgodi v stanju afekta? 

Ali menite, da storilci obžalujejo svoja dejanja? 
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SPOPRIJEMANJE STROKOVNJAKOV S SPECIFIKAMI DELA 

Kako (če sploh) to delo vpliva na vaše življenje? 

Kako skrbite za lastno zdravje? 

Kaj vam pomaga pri spoprijemanju s specifikami dela v zaporu? 

Kako skrbite za izobraževanje/ažurnost na delovnem mestu? 

Kako pogosto se dodatno izobražujete? 

MOŽNE SPREMEMBE  

Kaj bi se dalo izboljšati, spremeniti pri načinu dela v zaporih? 

Kaj bi se dalo prenesti iz tujih praks? 

Kaj bi se dalo izboljšati pri samih programih dela s storilci spolne zlorabe? 

Kakšne so po vašem ovire za kvalitetnejše delo s storilci? 

Kaj bi vi kot strokovnjaki potrebovali za boljše, kvalitetnejše delo? 
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2 PRIMER NAČINA KODIRANJA INTERVJUJEV 

2.1 Intervju z g. Urošem Prelogom 

BESEDILO KODE I. REDA KODE II. REDA KATEGORIJE 

X: In kako ste se 

počutili ob tej 

novici? Je to kako 

vplivali na vas? 

Y: Ja, neprijetno. 

Zaradi tega, ker 

jaz… Ne samo to, da 

nisem nikoli kazal 

kaj prida zanimanja 

za to, tudi smatram, 

da je to pač eno 

izmed težjih del, kar 

jih sploh obstaja z 

ljudmi in jaz nisem 

imel nobenega 

izobraževanja niti v 

tej smeri, niti v 

drugih 

psihoterapevtskih 

smereh… Niti 

individualno, niti 

skupinsko, tako da… 

Vsaj jaz sem se 

takrat počutil precej 

nebogljeno in 

izgubljeno. Zaradi 

tega, ker nisem 

vedel, kako se 

zadeve lotiti. In tudi 

nikjer drugje niso 

imeli nobenih 

programov, niti v 

zaporih, niti moji 

predhodniki…  

X: Ste bili med 

prvimi? 

 

 

 

Ta novica je neprijetno 

vplivala nanj 

Nikoli ni kazal interesa 

za delo s storilci spolne 

zlorabe 

To je zanj eno izmed 

natežjih del 

Ni imel nobenega 

izobraževanja  

 

 

 

Niti individualno, niti 

skupinsko 

 

Takrat se je počutil 

precej nebogljeno, 

izgubljeno 

Ni vedel, kako se 

zadeve lotiti 

Drugje niso imeli teh 

programov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo s storilci spolne 

zlorabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo s storilci spolne 

zlorabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis strokovnega 

dela v zaporu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis strokovnega 

dela v zaporu  
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Y: Ja, dejansko… 

Prvi. Mi smo potem 

tudi bili prvi, ki smo 

naredili program. To 

smo bili jaz in moji 

dve kolegici. Ena je 

sedaj na polodprtem 

oddelku vodja 

oddelka, druga je pa 

šla v Radeče kot 

pedagoginja. Tako da 

smo mi trije začeli, 

leta 2006. Res je pa 

to, da pred tem 

preden smo mi 

začeli, je bilo tako, 

da je bil takrat naš 

supervizor doktor 

Ziherl, sedaj je naš 

supervizor doktor 

Mravlje. Oba sta 

psihiatra, oba 

profesorja. Prvi je že 

pokojni. Tako je 

potem on vodil 

približno šest skupin 

tukaj na Dobu. 

Mislim, da je bilo to 

celo 2005. Jaz sem 

drugič prišel leta 

2004, tako da 2005 

smo potem to imeli. 

Tako da je on imel 

šest skupin, potem 

smo pa mi počasi 

začeli pisati program 

in ko smo ta program 

nekako napisali mi 

trije, potem smo 

dejansko dali ta 

program malo 

pogledati njemu (dr. 

Ziherlu) pa je on 

 

Bil je prvi v Sloveniji, 

ki je z njimi delal 

On in njegovi dve 

takratni kolegici so 

naredili program za 

delo s storilci  

 

 

 

Leta 2006 so začeli 

delati 

 

Včasih je bil njihov 

supervizor dr. Ziherl 

Sedaj je njihov 

supervizor dr. Mravlje 

Oba sta psihiatra, 

profesorja 

Dr. Ziherl je pokojni 

On je vodil 6 skupin na 

Dobu 

 

 

On je prišel leta 2004, 

leta 2005 pa so s tem 

začeli 

 

Začeli so pisati 

program 

 

 

Potem so ga dali v 

 

Delo s storilci spolne 

zlorabe 

Program dela s storilci 

spolne zlorabe 

 

 

 

 

Delo s storilci spolne 

zlorabe 

 

 

Supervizija 

 

 

Supervizija 

 

  

 

 

 

Delo s storilci spolne 

zlorabe 

 

Program dela s storilci 

spolne zlorabe 

 

 

 

Opis strokovnega 

dela v zaporu  

 

 

 

 

 

Opis strokovnega 

dela v zaporu  

 

 

Spoprijemanje 

strokovnjakov s 

specifikami dela v 

zaporu 

 

 

 

 

 

 

 

Opis strokovnega 

dela v zaporu  
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potem še z drugimi 

strokovnjaki 

pregledal in potem ta 

program verificiral.  

X: To je ta 15- 

stopenjski program? 

Y: 15 srečanj imamo, 

pa 13 tem, ja. A te 

teme niso zgolj 

omejene na spolnost, 

niti na spolna 

kazniva dejanja, 

ampak so bolj na 

splošno.. Poskušamo 

dejansko tako, da 

gremo iz splošnih 

tem na bolj 

specifičnost 

spolnosti. To pa 

zaradi tega, ker je na 

skupinah skupinska 

dinamika v smislu 

zaupanja zelo 

pomembna… Zaradi 

tega, ker lahko 

vzpostaviš zaupanje 

na bolj nevtralnih 

temah in šele 

kasneje, ko se to 

vzpostavi, lahko 

pričakuješ, da bodo 

ljudje bili bolj 

aktivni pri osebnih 

pogled dr. Ziherlu, ki 

ga je pregledal z 

drugimi strokovnjaki in 

verificiral 

 

 

 

Program zajema 15 

srečanj, ima 13 tem 

 

Teme niso omejene 

zgolj na spolnost, so 

bolj splošne 

 

 

Poskušajo iti iz bolj 

splošnih tem na 

specifične teme 

spolnosti 

 

 

Na skupinah je 

pomembna skupinska 

dinamika 

 

 

Potrebno je vzpostaviti 

zaupanje na nevtralnih 

temah 

 

 

Kasneje pa lahko 

pričakuješ večjo 

aktivnost pri 

 

Program dela s storilci 

spolne zlorabe 

 

 

 

 

 

 

Program dela s storilci 

spolne zlorabe 

 

 

 

 

 

Delo s storilci spolne 

zlorabe 

 

 

 

 

Delo s storilci spolne 

zlorabe 

 

 

 

 

 

 

Opis strokovnega 

dela v zaporu  

 

 

 

 

 

 

Opis strokovnega 

dela v zaporu  

 

 

 

 

Opis strokovnega 

dela v zaporu  

 

 

 

 

Opis strokovnega 

dela v zaporu  

 

 

 

 



118 

 

temah, kot je 

spolnost in spolna 

zloraba.  

osebnejših temah, kot 

je spolnost in spolna 

zloraba 

 

 

Delo s storilci spolne 

zlorabe 

 

 

 

 

Opis strokovnega 

dela v zaporu  
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2.2 Intervju z g. Pavlom Škrgetom 

BESEDILO KODE I. REDA KODE II. REDA KATEGORIJE 

Y: Če bi to družbeno 

izstopalo, da bi bil to 

družbeno pereč 

problem, pa da bi se 

ga družba tudi bolj 

zavedala, potem bi že 

pristopili k temu, da 

bi se to bolj 

organizirano 

obravnavalo. Tudi 

pritisk bi bil, da je 

treba nekaj narediti. 

Psihiatrija se svoj čas 

raje specializira za 

delo z AIDS-om, kot 

pa s spolnimi 

prestopniki… S 

spolnimi nihče noče 

delati. 

Tudi nam rečejo, da 

smo »čudni, ker 

delamo s temi 

ljudmi.« 

X: Se pa vam zdi, da 

je možno te storilce 

»pozdraviti«, jim 

pomagati, da ne 

kršijo več? Jih je 

možno opremiti z 

nekimi strategijami, 

zavedanjem o 

škodljivosti dejanja? 

Y: Ja, prvo je ta, 

terapevtski odnos… 

Da on nekak v tebi 

vidi eno osebo, ki ga 

ne stigmatizira, ki ga 

sprejema.. Pozitivni 

self-regard je to… 

Njegov občutek 

manjvrednosti se 

poskuša izenačiti, 

doseči 

enakopravnost. Da 

Če bi spolna zloraba 

družbeno izstopala, 

če bi bil to družbeno 

pereč problem in če 

bi se tega družba bolj 

zavedala 

 

Potem bi se to 

obravnavalo bolj 

organizirano  

Tudi pritisk bi bil, da 

je potrebno nekaj 

narediti 

 

Psihiatrija se bolj 

specializira za AIDS, 

kot za spolne zlorabe 

S spolnimi 

prestopniki pa noče 

nihče delati 

Tudi njih označijo za 

»čudne«, ker delajo s 

spolnimi prestopniki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvo je pomemben 

terapevtski odnos 

 

Da on v tebi vidi 

osebo, ki ga ne 

stigmatizira, ki ga 

sprejema 

To je pozitivni self-

regard 

Njegov občutek 

manjvrednosti se 

poskuša izenačiti 

Doseči se poskuša 

enakopravnost 

 

 

 

Spolna zloraba in 

družba 

 

 

 

 

Spolna zloraba in 

družba 

 

 

 

 

 

 

 

Delo s storilci spolne 

zlorabe 

 

 

Delo s storilci spolne 

zlorabe 

 

 

 

 

 

 

 

Pogled 

strokovnjakov na 

spolno zlorabo in 

njene storilce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis strokovnega 

dela v zaporu 

 

 

 

 



120 

 

ima on toliko 

zaupanja v tebe, da 

se čuti sprejet in da 

lahko vidi, da ima 

tudi možnost zunaj 

doseči ta občutek 

enakovrednosti, 

enakopravnosti. Da 

lahko vidi, da tudi to 

njegovo dejanje ni 

toliko zavrženo, da bi 

ga to čisto potrlo. Da 

kaznivo dejanje je 

sicer tako, da so to 

ene hibe njegove 

osebnosti in da je 

družba zelo 

negativno usmerjena 

glede njih, ampak da 

je treba izhajati iz 

pozitivnih vsebin. Ta 

Good lives model, 

torej da mora začeti 

verovati vase in da 

lahko reši probleme z 

drugimi, seveda, če 

se obrneš na nekoga, 

ki ti je pripravljen 

pomagati. In da se ne 

čuti odklonjenega, 

manjvrednega in tudi 

osebno nesprejetega. 

Potem pa se razvije 

en odnos, ne. 

Drugače pa jaz 

črpam največ iz 

Good lives modela, 

potem iz sistemskega 

pristopa, družina, 

interakcije, odnosi in 

vse to.. In pa iz 

kognitivnega 

pristopa, pristopa 

 

Da ima oseba 

zaupanje v tebe, se 

čuti sprejeta in vidi, 

da ima možnost tudi 

zunaj doseči ta 

občutek 

enakovrednosti 

 

Da vidi, da njegovo 

dejanje ni toliko 

zavrženo 

 

Da vidi, da ima 

nekatere hibe 

osebnosti  in da je 

družba negativno 

nastrojena do njih 

 

Ampak da je 

potrebno izhajati iz 

pozitivnih vsebin 

 

O tem govori »Good 

lives model« 

 

Oseba mora začeti 

verjeti vase 

Da lahko reši 

probleme z drugimi 

 

Če najde nekoga, ki 

ji je pripravljen 

pomagati 

Da se ne čuti 

manjvrednega, 

osebno nesprejeta 

Potem se lahko 

razvije odnos 

 

 

Največ črpa iz 

»GLM« modela, 

sistemskega pristopa 

 

 

Tudi iz kognitivnega 

pristopa, pristopa 

mentalizacije 

Delo s storilci spolne 

zlorabe 

 

 

 

 

Delo s storilci spolne 

zlorabe 

 

 

Delo s storilci spolne 

zlorabe 

 

Teoretske osnove 

dela s storilci spolne 

zlorabe 

 

 

Delo s storilci spolne 

zlorabe 

 

 

 

 

Teoretske osnove 

dela s storilci spolne 

zlorabe 

 

Teoretske osnove 

dela s storilci spolne 

Opis strokovnega 

dela v zaporu 
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dela v zaporu 
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mentalizacije. Se 

pravi, koliko se je 

sposobna oseba 

osvestiti, na kakšen 

način lahko razume 

svoje vedenje, svoja 

čustva in na kakšen 

način je sposobna 

razumeti predstave, 

mnenja, stališča in 

čustva, vedenja druge 

osebe. Da se malo 

diferencira. Ne gre 

samo za empatijo, 

ampak tudi 

osveščanje, na 

kakšen način si 

ustvarja stališča o 

lastnem vedenju in 

koliko je sposoben 

svoja čustva osvestiti 

in koliko se je 

sposoben pogovoriti 

o tem, zakaj tako 

misli, kot misli. In na 

kakšen način je 

sposoben videti 

drugega, kako je bil 

drugi oškodovan… 

In na kakšen način 

lahko vidi svoje 

vedenje, čustva in pa 

sebe samega. 

 

Koliko je oseba 

sposobna osvestiti 

 

Na kakšen način  

razume svoje 

vedenje, čustva 

 

Na kakšen način je 

sposobna razumeti 

stališča, vedenja 

druge osebe 

 

Da se diferencira 

 

Ne gre le za empatijo 

 

Gre tudi za 

osveščanje 

Na kakšen način si 

ustvarja stališča o 

lastnem vedenju 

 

Koliko je oseba 

sposobna osvestiti 

čustva in se 

pogovoriti o tem, 

zakaj tako misli 

 

Na kakšen način je 

sposobna videti 

drugega 

 

Kako je bil drugi 

oškodovan 

 

In kako vidi svoje 

lastno vedenje, 

čustva 
 

zlorabe 

Delo s storilci spolne 

zlorabe 

 

Delo s storilci spolne 

zlorabe 

 

 

Delo s storilci spolne 

zlorabe 

 

 

 

Delo s storilci spolne 

zlorabe 

 

 

 

 

Delo s storilci spolne 

zlorabe 
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