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Otrok, žrtev zlorabe, zanemarjanja, ima potrebo: 

- da se počuti varno; 

- da ga odrasli zaščitimo, da ustavimo, preprečimo nasilje, zlorabo; 

- da se počuti sprejeto in ljubljeno; 

- da mu odrasli verjamemo; 

- po razumevanju in podpori zaupne odrasle osebe; 

- da ni stigmatiziran zaradi zlorabe, »vloge žrtve«; 

- da ga razbremenimo občutka krivde in odgovornosti ... 

(Štirn, str. 13, 2009) 
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IZVLEČEK 

 

V diplomski nalogi sem se ukvarjala s problematiko spolnih zlorab otrok. Postavila sem si cilj 

odkriti bistvena določila pravne strani te problematike. Osredotočila sem se na Zakon o 

preprečevanju nasilja v družini, Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno 

izobraževalne zavode, povzela sem Konvencijo o otrokovih pravicah ter preučila kazni za to 

kaznivo dejanje v Kazenskem zakoniku. Pri tem mi je bila v pomoč državna tožilka, s katero 

sem opravila intervju.  

Zanimal me je sodni postopek, potek, kako poteka obravnava in vpliv na žrtev in okolico. 

 V teoretičnem delu sem se torej osredotočila na sodni postopek, predstavila sem rezultate 

raziskav, kako tehnologija vpliva na to problematiko, kakšno je osveščanje javnosti in naloge 

vrtca in vzgojiteljev.  

V teoretičnem delu sem se osredotočila na naloge in dolžnosti vrtca in vzgojiteljev. To 

vključuje samo prepoznavanje spolnih zlorab, kakšne so naloge za preventivo, kako zaščititi 

otroka po spolnem nasilju. Opisujem posledice, ki se vtisnejo v otroka, žrtev spolnega napada.  

Povzela sem tudi CAP-program, ki ima cilj, da bi se otroci znali zaščititi pred nasiljem in 

zlorabo. 

 

Ključne besede: spolna zloraba, zloraba, sodni postopek, posledice, preventiva. 
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ABSTRACT 

» Child sexual abuse is linked not only to psychological trauma but to a potential trend of 

substance abuse, mental health issues, and crime. In the short-term, sexual abuse destroys the 

innocence of childhood; for the long-term, it wreaks havoc on a potentially productive and 

happy adulthood. Reporting sexual abuse early on will give a child a better chance at healing« 

(Pleines, 2009, page 56). 

For my thesis I researched on sexual abuse on children. I set my goal to discover everything I 

could about the legal side of this issue. I focused on the domestic violence law and Slovenian 

rule books for educational establishments. I summarized the convention of children's rights 

and studied the punishments in the penal code for this illegal act. I was interested in the legal 

proceedings and its process and the influence on the victim and the surroundings. In the 

empirical part I am focusing on the legal proceedings, I searched for the results of studies, 

how technology influences on the problem, the status quo of public awareness and the 

function of kindergartens and the teachers therein. In the theoretical part I focused on the 

functions and duties of kindergartens teachers. This includes recognition of sex offenses, what 

are the tasks/functions of prevention and how to protect a child after a sex offense/sexual 

abuse, as well as a description of the consequences on a child, who has been sexually abused. 

I also recapped the CAP program, whose goal is to make children able to defend themselves 

from violence and abuse. 

 

Key words: sexual abuse, abuse, prevention, consequences, litigation 
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1.0 UVOD 

Spolna zloraba je dogodek v življenju, ki na otroku pusti travmatične izkušnje in si od tega 

težko popolnoma opomore. Zato je pomembno, da si pred to problematiko ne zatiskamo oči, 

ter se raje poglobimo in poučimo o tem, kako lahko pomagamo, da bi se spolnih zlorab čim 

manj zgodilo.  

O spolni zlorabi govorimo, ko storilec uporabi svojo moč in vpliv nad otrokom, izrabi 

njegovo zaupanje in spoštovanje ter ga zavede v spolno dejavnost. Več kot vemo o spolnih 

zlorabah, več informacij imamo o tem, kako lahko zaščitimo otroka pred tem. Raziskave 

kažejo na to, da so otroci, ki živijo v družini, kjer otrok živi brez enega od bioloških staršev, 

kjer mati zaradi različnih razlogov ne more skrbeti za otroka, kjer otrok živi v zakonski zvezi 

staršev, ki jo doživlja kot nesrečno, bolj izpostavljeni spolnim zlorabam. Zato smo kot starši, 

vzgojitelji, osebe, ki jim je mar, pozorni na te otroke, s tem pa ne izključujem vseh drugih.  

Preprečevanje spolne zlorabe je zelo težko, saj so navadno storilci zelo previdni in to dobro 

skrivajo, otroci pa o tem nočejo spregovoriti. Otrok o spolni zlorabi ne pove zaradi različnih 

tehnik in groženj ter manipulacij storilca, je podkupljen, mu nudi različne privilegije.  

Otrok ne pove o spolni zlorabi, če je naklonjen storilcu. Raziskave so pokazale, da je kar 

90% storilcev takih, ki žrtev pozna. Najpogostejše zlorabe prihajajo od enega izmed 

staršev, ali osebe, ki je blizu družini žrtve. Storilec izrabi zaupanje in spoštovanje otroka, ga 

manipulira in gradi lažen zaupen odnos z otrokom, kar pa lahko pomeni za otroka travmatske 

posledice, ki ga spremljajo še celo življenje. Tu je pomembna naša vloga, da kot vzgojitelji, 

straši, osebe, ki so v stiku z otroki, damo otroku vedeti, da se nam lahko zaupa o kateri koli 

stvari, ob kateri se počuti neprijetno in nelagodno. Zato mu moramo posredovati informacije o 

njem, njegovem telesu, pravicah in pravilih. Ključnega pomena je, da otrok ve, da vam lahko 

zaupa o katerem koli problemu, da ga boste poslušali, mu verjeli in ga zaradi tega ne boste 

imeli nič manj radi. Spodbujamo ga, da govori o situacijah, kjer se je počutil nelagodno, 

Posledice so hujše, če se zloraba začne ko je otrok zelo majhen, če je trajala dalj časa ter če je 

bila zloraba storjena s strani bližnjih oseb.  Tu ni zanemarljivo dejstvo, da je o posledicah na 

otroku pomemben tudi odziv družine. Če bo otrok v svoji družini dobil podporo, primeren 

odziv in nadaljnji trud, da pri otroku zopet vzpostavi zaupanje v otroku, bo definitivno otrok 

čez to pot šel lažje in z manj posledicami. 
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1.1 Raziskovalna vprašanja 

 

V diplomski nalogi bom odgovorila na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila na 

začetku svojega dela. Diplomska naloga se deli na teoretični in empirični del, v katerem so 

odgovorjena vsa raziskovalna vprašanja. Nekatera sem odgovorila s pomočjo virov in so 

obrazložena v teoretičnem delu, druga sem pa izvedela s pomočjo državne tožilke, ki mi je 

odgovorila na vse, kar me je zanimalo. Izvedela sem, kakšne so naloge vrtca in vzgojiteljic za 

preprečevanje spolnih napadov in kje so te opredeljene. Povzela sem naloge internega tima in 

kako se strokovni delavci izobražujejo glede te problematike. Odgovorila sem na vprašanja, 

kako lahko kot vzgojiteljica pomagati pri kurativi in preventivi, kako se odzvati in kako 

ukrepati v primeru spolne zlorabe. Glede pravne strani sem poizvedla o sodnem postopku, o 

ukrepih, procesu, ozaveščanju javnosti ter o vplivu tehnologije na razvoj spolnih zlorab.  

V skladu s cilji raziskave sem oblikovala naslednja vprašanja: 

V1: Kakšne so naloge vrtca in vzgojiteljic za preprečevanje spolnih napadov in kje so 

opredeljene? 

V2: Kdaj govorimo o spolni zlorabi otrok? 

V3: Kdo v večini primerov vloži prijavo? 

V4: Kako poteka sodni postopek pri spolni zlorabi otroka in ali je sodni postopek dolgotrajen 

in zapleten proces? 

V5: Ali sodni postopek vpliva na otroka? 

V6: Zakaj pride do lažne prijave? 

V7: Kako deluje interni tim? 

V8: Kako se strokovni delavci izobražujejo in usposabljajo  pri preprečevanju nasilnih dejanj, 

kot je napisano v ZPND? 

V9: Ali je razvoj tehnologije kaj vplival na pogostost spolnih zlorab? 

V10: Kaj lahko vzgojiteljica naredi pri preventivi? 

V11: Kako ukrepati, če vzgojiteljica opazi znake spolnega zlorabljanja? 
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V12: Kako lahko vzgojiteljica pomaga otroku po spolnem napadu? 

2.0 NASILJE V DRUŽINI 

2.1 Nasilje nad otrokom 
 

Nasilje nad otrokom povzroči škoden vpliv za otrokovo fizično in psihično počutje ter za 

njegov osebnostni razvoj. Otrok je lahko v družini direktna žrtev fizičnega, psihičnega, 

spolnega nasilja, zanemarjanja ter tudi ekonomskega nasilja. Žrtev je tudi v primeru, če je 

priča fizičnemu, psihičnemu ali spolnemu nasilju, ki ga najpogosteje izvaja oče ( mamin 

partner) nad materjo in/ali njegovimi sorojenci. Definitivno lahko trdimo, da katera koli 

oblika nasilja na otroku pusti škoden vpliv in travmatično izkušnjo, s katero se spopada še 

celo življenje. ( Štirn, 2009)  

»Izpostavljenost nasilju vpliva na otrokovo zdravje in razvoj, na njegov čustveni in vedenjski 

razvoja, na oblikovanje identitete, samopodobe, na njegove odnose z drugimi ljudmi...« 

(Štirn, 2009, str. 6). 

Fizična zloraba je za otroka sporočilo, da je fizično nasilje sprejemljiv način reševanja 

konfliktov in vplivanja na druge ljudi. Če je otrok indirektna žrtev in priča nasilju enega od 

staršev, lahko to pomembno vpliva na njegov odnos s staršem, kar pa je eden izmed 

pomembnejših dejavnikov za otrokov razvoj. 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008) 

nasilje opredeljuje tako: »Nasilje je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali 

ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oziroma 

zanemarjanje ali zalezovanje žrtve glede na starost, spol ali kater koli drugo posebno 

okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja, in telesno kaznovanje otrok.«  

 

 

 

2.2  Spolno nasilje otroka 
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»Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, v katera žrtev ne privoli, je vanje prisiljena ali 

zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena, grožnje z uporabo spolnega nasilja, 

ter javna objava spolnih vsebin o žrtvi« (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, str. 3, 

2008).  

O spolni zlorabi torej govorimo, ko storilec uporabi svojo moč in vpliv nad otrokom, izrabi 

njegovo zaupanje in spoštovanje ter ga zavede v spolno dejavnost. Storilec se poslužuje 

prevar, podkupnin, groženj, fizične sile ali postopno gradi zaupen odnost z otrokom, kar mu 

omogoča lajšo pot do spolnega zlorabljanja. 

Storilec izrabi zaupanje otroka, ki mu je bil zaupan v varstvo in naj bi do njega izkazoval 

odgovoren odnos, in ga napeljuje oziroma sili h kakršni koli nezakoniti spolni dejavnosti, 

vključuje otroka v prostitucijo ali druge nezakonite spolne prakse ter izkorišča otroka za 

pornografske predstavitve in gradiva ( Rakovec Felser, 2015). 

2.2.1 Razširjenost 

 

Pri spolni zlorabi moramo vedeti, da ostane veliko primerov tudi neprijavljenih. Zato lahko 

razširjenost spolnih zlorab analiziramo le iz teh, ki so prijavljene. Pleines (2009) je v ameriški 

raziskavi ugotovila, da je kar 30% žrtev takih, ki o spolni zlorabi govorijo, a je ne prijavijo. 

Prišla je do zaključka, da je pred osemnajstim letom na štiri deklice ena žrtev spolnega 

napada, pri dečkih pa eden od šestih.  

Podobna študija ocenjuje pojavnost spolne zlorabe na 25% pri deklicah in 8% pri dečkih. Kot 

je napisano v prejšnjem odstavku, veliko spolnih zlorab ostane ne prijavljenih, zato je obseg 

zlorab dejansko še precej večji. V Londonu so s študijo odkrili, da je le tretjina odraslih oseb, 

ki je v otroštvu utrpela spolno zlorabo, to takrat nekomu zaupala. Tako nastane velik časovni 

razmak, da žrtev postane pripravljena, da o zlorabi spregovori ( Rakovec Felser, 2015). 

Organizacija proti spolnemu napadu (Združenje proti spolnemu zlorabljanju, b.d.) odkriva, da 

56,7% otrok o zlorabi ne pove nikomur. Raziskave kažejo, da je od 43% otrok, ki so 

spregovorili, kar 36% otrok o temo povedalo materam. Obstaja pa verjetnosti, da so starši 

zadnji, ki o tem izvedo. 

V 173. členu Kazenskega zakonika opredeljujejo spolni napad na osebo, mlajšo od 15. let kot 

kaznivo dejanje. Ministrstvo za notranje zadeve (2017) je objavilo letno poročilo o delu 

policije v letu 2016. Ugotavljajo, da je kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost 38% več 
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kot v letu 2015. Za 65,4% se je povečalo kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 

15 let. Kot razloga policija navaja uvajanje novih metod dela in usmerjanje dela policije k 

strokovnemu obravnavanju žrtev ter intenzivnejše mednarodno sodelovanje. 

Kazniva dejanja, povezana s spolnim izkoriščanjem otrok prek interneta, so se povečala za 

59,4%. Policija si prizadeva omejiti dostop do tovrstnega gradiva na internetu in s tem 

zaščititi zlorabljene otroke ( Ministrstvo za notranje zadeve, 2017). 

2.2.2 Družina 

 

Tveganje za spolno zlorabo je večje, če: 

 -Otrok živi brez enega od bioloških staršev, 

-mati zaradi zaposlitve, invalidnosti ali bolezni ne more skrbeti za otroka, 

-otrok živi v zakonski zvezi staršev, ki jo doživlja kot nesrečno ali konfliktno, 

-ima otrok s starši šibke odnose in je deležen strogega discipliniranja, 

- otrok živi z očimom (Rakovec Felser, 2015). 

V največji nevarnosti so deklice, ki živijo v družinah z očimom, saj so raziskave pokazale, da 

so v primerjavi z deklicami, ki živijo z biološkim očetom, kar petkrat bolj izpostavljene 

zlorabi. Velik delež spolnih zlorab se zgodi pri deklicah, ki so kadar koli prej določeno dobo 

odraščale brez prisotnosti matere, ali pa v primeru, da je mati precej slabše izobražena kot 

oče. 

Rakovec Felser (2015) opredeljuje štiri vrste družine, pri katerih običajno pride do spolnih 

zlorab: 

-Kaotična družina  

Oba starša živita skupaj, vendar prevladuje v njih vzdušje stalnega strahu. Po navadi je eden 

ali sta oba od staršev odvisna od alkohola. Prisodno je tudi fizično in psihično nasilje. Nasilje 

je pogosteje usmerjeno proti materi, zaradi česar se žrtev počuti odgovorna in živi v stalnem 

strahu, da jo lahko izgubi. 

-Nestabilna družina 
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Za nestabilno družino je značilno, da je eden od staršev zapustil družino ali umrl in preostali 

od staršev situacije v družini ne obvlada. Otroci so zaradi tega lahko predani v rejništvo ali 

starim staršem in so nato pozneje bili vrnjeni preostalemu od staršev. Otrok, ločen od svojih 

bratov ali sester, svojega starša doživlja kot osebo, ki ni zmožna obvladati neugodnih 

družinskih in življenskih razmer. V otroku nastane občutek brezupja, da se ne morejo na 

nobenega zanesti ali mu zaupati. 

- Neskladna družina 

Družina spoštuje družbene avtoritete in je zavezana javnem redu in miru, se zdi redoljubna, 

privržena cerkvi in visoki morali. Za štirimi stenami pa je slika nekoliko drugačna. Velikokrat 

so otroci priča žaljivim izražanju o spolnosti, opazno je tudi nespoštovanje osebnih meja 

družinskih članov. 

- Čustveno zavrta družina  

Za to družino je značilna pomanjkljiva zmožnost čustvenega izražanja in priznavanja 

otrokovih potreb z nego. Poudarek pa je na dosežkih in uspehu, zato žrtve zlorabe nikoli ne 

izpolnijo pričakovanj. 

 

2.2.3 Značilnosti storilca spolne zlorabe in značilnosti žrtve 

 

Raziskave kažejo, da spolno zlorabo običajno zagreši nekdo, ki žrtev pozna. V 90% primerov 

spolno zlorabo zagreši dober znanec družine ali celo eden od staršev. Kar 60% spolnih 

napadov se zgodi v hiši žrtve (Pleines, 2009). 

Med storilci prevladujejo moški. Raziskave kažejo, da jih je bilo okrog 30% takih, ki so bili v 

sorodu z žrtvijo, 60% pa takih, ki so bili blizu žrtvini družini. Ostane 10% popolnih 

neznancev.  

Storilci teh kaznivih dejanj spadajo pod heterogeno skupino, kar pomeni, da zanje ni enotnega 

opisa. Obstajajo pa teorije, ki opisujejo okoliščine, ki bi lahko privedle storilca do teh dejanj. 

Groth, Hobson in Gary so v raziskavi storilce uvrstili v dve skupini: obsesivno fiksirano in 

regredirano podskupino. Storilce so uvrstili glede na stopnjo prevladujočega spolnega vedenja 

in glede na obstoječe psihološke potrebe. 
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V obsesivno fiksirano skupino spadajo posamezniki, ki pri stikih z ljudmi dajejo prednost 

otrokom pred odraslimi osebami. Z otroki se socialno in spolno enačijo, zanimanje zanje pa 

so razvili že v najstniškem obdobju. So čustveno in socialno nezreli in ne navezujejo spolnih 

razmerij z odraslimi osebami. Stike z otroki vzpostavljajo z namenom zadovoljitve svojih 

spolnih potreb. Svoje dejanje načrtujejo dalj časa, žrtev skrbno izberejo navadno v skupini 

najranljivejših otrok, pogosto po predhodnem opazovanju. Dejanja naravnana k dečkom, 

ostajajo večkrat neprijavljena. V to skupino storilcev spadajo pedofili. 

Regredirani storilec ima v primerjavi s prejšnjo skupino vzpostavljene socialne in spolne 

stike z odraslimi osebami. Se ne nagibajo k temu, da bi jih v spolnem življenju zanimali 

otroci. Zanje je izbira otroka kot objekt spolnih fantazij in dejanj beg in nadomestilo za 

doživete frustracije. Ravnanje je sproženo situacijsko in impulzivno. Največkrat si izbira žrtve 

deklice znotraj družine ali med tistimi, ki jih dobro poznajo. Vodita jih potreba po 

izkazovanju moči ter vzpostavljenemu nadzoru nad žrtvijo (Rakovec Felser, 2015).  

Da odrasla oseba izbere otroka kot objekt svojih spolnih fantazij in dejanj, obstajajo štirje 

temeljni pogoji: 

1. Odrasla oseba mora biti motivirana za spolno zlorabo otroka ( -želja po moči in 

nadzoru, pomanjkanje drugih spolnih subjektov). 

2. Popuščanje notranjih zavor ( -osebni pomen morale, vrednot, strah pred odkritjem), ki 

ga lahko sprožijo zaužitje alkohola, drog, šibka mentalna diferenciranost in 

impulzivnost. 

3. Popuščanje zunanjih nadzornih mehanizmov ( -ustrezen nadzor nad otrokom, trdno 

postavljene meje z otrokom, otrok z močno socialno mrežo). Storilec si bo prej izbral 

žrtev s šibkim nadzorom in podporo kot otroka, nad katerim bedijo odrasli. 

4. Popuščanje odpora žrtve ( -podkupnine, prevare, manipulacije). Gre za strategije 

dobrikanja (grooming behaviour), s katerimi storilec osvoji potencialno žrtev 

(Rakovec Felser, 2015).  

 

 

Značilnosti žrtev spolne zlorabe 

Raziskave so pokazale lastnosti, ki so skupne žrtvam. To so otroci ženskega spola, osamljeni 

otroci, otroci v rejništvu, posvojenci, pastorki, telesno ali duševno ovirani otroci, otroci z že 
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doživeto zlorabo, otroci iz revnih okolij, z vojnih območij, psihično ali kognitivno 

izpostavljeni otroci, otroci eno starševskih družin, iz razpadlih družin, brez čustvene podpore 

in socialno izolirani, pa tudi otroci staršev z duševnimi boleznimi, alkoholno ali drugo obliko 

odvisnosti. (Rakovec Felser, 2015) 

Spolni zlorabi so bolj izpostavljeni otroci v starostnem obdobju od 7 do 12 let, čednega 

videza, telesno razviti, ki imajo živahen temperament in so zaupljivi. Zvišano izpostavljenost 

so ugotovili pri deklicah, katerih oče je odvisen od alkohola, katerih mati ima težave z 

duševnim zdravjem, ter deklice, ki so socialno izolirane. 

Žrtev je običajno najstarejša deklica v družini, kateri je naložena skrb za mlajše sestre, je 

prisiljeno v vlogi matere in tako tudi porinjena v vlogo očetove spolne partnerice. Tu je 

zloraba dolgotrajna in je dogajanje varovana družinska skrivnost. Žrtev niha med čustvi 

privrženosti do očeta in sovraštvom, ki ga goji do njega, zato od razkritju pogosto umakne 

svoje obtožbe. Kar 60% žrtev incesta je storilcu pripravljenih odpustiti (Rakovec Felser, 

2015).  

2.2.4 Značilni znaki 

Pleines (2009) v svojem prispevku opiše značilne znake pri otrocih, ki postanejo žrtev spolnih 

zlorab in jih razdeli na tri dele: 

1. Fizični simptomi 

Ti simptomi so bolj očitni in lahko v primeru prijave služijo tudi kot dokaz proti 

obtoženemu. Med te simptome vključujemo: 

- Krvavo, raztrgano ali umazano perilo 

- Krvavenje, podplutbe, otekanje, srbenje, pekoč občutek ali bolečine v območju 

spolovil  

- Spolno prenosljive bolezni 

- Ponavljajoča vnetja sečil ali okužbe notranjih spolovil ( -kandidni vulvovaginitis)  

- Žrtve spolnega napada so bolj podvržene samopoškodovanju 

 

 

2. Čustveni simptomi 

Otroci lahko imajo: 

- Pogoste nočne more in nenavadne fobije, 

- pogoste somatske bolezni, 
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- težave s tesnobo, 

- zmešnjavo glede spolne identitete. Fantje, ki so bili zlorabljeni s strani moškega, se 

lahko sprašujejo, ali so homoseksualni. Dekleta se počutijo okuženo in se sprašujejo, 

če bodo kot bodoče partnerice zmogle povedati, da so bile zlorabljene, 

- otroci se lahko upirajo šoli, delujejo depresivno, lahko postanejo samomorilski. 

 

3. Vedenjski simptomi 

- Otroci kažejo veliko zanimanje o spolnosti, ali pa se popolnoma oddaljijo od vsega, 

kar je povezano s spolnostjo, 

- se vrnejo na prejšnjo razvojno stopnjo ( sesanje palca, nesreče pri uriniranju, 

odvajanju blata), 

- pokažejo znanje o spolnosti, ki ni primerno njihovi razvojni fazi ( -to lahko opazimo 

pri neprimernih pogovorih z ostalimi otroci, z pretirano masturbacijo, ali skozi risbe 

otrok). 

3.0 PREDSTAVITEV ZAKONODAJE GLEDE SPOLNIH 
ZLORAB OTROK 

3.1 Konvencija o otrokovih pravicah 

 

Človekove pravice so zapisane v Deklaraciji o človekovih pravicah, v raznih konvencijah ter 

v Ustavi Republike Slovenije. Zaradi pomembnosti otrok in mladih do osemnajstega leta 

starosti so pravice poleg teh zapisane še posebej. Določa jih Konvencija o otrokovih pravicah, 

podpisale so jo mnoge države po svetu, med njimi tudi Slovenija.  

Sprejeta je bila dne 20. 11. 1989, veljati pa je začela 2. 09. 1990. Sprejela jo je Generalna 

skupščina Združenih narodov z resolucijo št. 44/25 (OZN). 

Glavno vodilo so otrokove koristi pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, ki jih vodijo državne 

ustanove, zasebne ustanove, socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa. 

Členi, povezani s spolno zlorabo otroka: 

 

9. člen:  
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»Države pogodbenice jamčijo, da otrok ne bo proti volji staršev ločen od njih, razen če v 

skladu z veljavnim zakonom in postopki pristojne oblasti s pridržkom sodne presoje odločijo, 

da je takšna ločitev nujna za otrokovo korist. Takšna odločitev je lahko v določenem primeru, 

kot je zloraba ali zanemarjanje otroka s strani staršev ali ko starša živita ločeno in je potrebno 

odločiti o otrokovem prebivališču, neizogibna.« 

( Konvencija o otrokovih pravicah, 1989) 

19. člen:  

Vse države, ki so sprejele Konvencijo, so zavezane k temu, da bodo z vsemi ustreznimi 

zakonodajnimi, upravnimi, družbenimi in vzgojnimi ukrepi varovale otroka pred vsemi 

oblikami telesnega ali duševnega nasilja, poškodb ali zlorab, zanemarjanja ali malomarnega 

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

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

To vključuje tudi postopke za sprejemanje socialnih programov, ki otroku zagotavljajo 

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

preiskovanje, obravnavanje in spremljanje prej naštetih primerov trpinčenja otrok. 

(Konvencija o otrokovih pravicah, 1989) 

 

34. člen:  

Države se zavezujejo, da bodo otroka zavarovale pred vsemi oblikami spolnega izkoriščanja 

in spolnih zlorab. Države pogodbenice bodo sprejele vse ustrezne državne, bilateralne in 

multilateralne ukrepe, s katerimi bodo preprečile napeljevanje ali siljenje otroka h kakršnikoli 

nezakoniti spolni dejavnosti, izkoriščanje otrok v prostituciji ali drugih nezakonitih spolnih 

dejavnostih in izkoriščanje otrok v pornografskih predstavah in gradivih. (Konvencija o 

otrokovih pravicah, 1989) 

39. člen: 

»Države pogodbenice bodo s sprejetjem vseh ustreznih ukrepov pospešile telesno in duševno 

okrevanje otroka, ki je bil žrtev kakršnekoli oblike zanemarjanja, izkoriščanja ali zlorabe, 

mučenja ali kakršnekoli druge oblike okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali 

kaznovanja ali oboroženih spopadov, in njegovo ponovno vključitev v družbo. Takšno 

okrevanje in ponovno vključevanje v družbo mora potekati v okolju, ki krepi otrokovo 

zdravje, samospoštovanje in dostojanstvo.« (Konvencija o otrokovih pravicah, 1989) 
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3.2 Zakon o preprečevanju nasilja v družini 

 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini opredeljuje pojem nasilja v družini kot vsako uporabo 

fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti 

drugemu družinskemu članu oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve ne glede na starost, 

spol ali katerkoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja, in telesno kaznovanje 

otrok. 

Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, v katera žrtev ne privoli, je vanje prisivljena ali 

zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena, grožnje z uporabo spolnega nasilja, 

ter javna objava spolnih vsebin o žrtvi. (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008) 

Zakon določa vlogo in naloge državnih organov, nosilcev javnih pooblastil, izvajalcev javnih 

služb in drugih izvajalcev storitev na področju socialnega varstva, zdravstva, vzgoje in 

izobraževanje, organov samoupravnih lokalih skupnosti in nevladnih organizacij pri 

obravnavanju nasilja v družini ter določa ukrepe za varstvo žrtev nasilja v družini. 

4. člen, 5. člen in 6. člen zakonika dodeljuje posebno varstvo in skrb pred nasilje mladoletnim 

članom družine. Otroka opredeljuje kot žrtev nasilja tudi, če je le prisoten pri izvajanju nasilja 

nad drugim družinskim članom ali živi v okolju, kjer se nasilje izvaja.  

Organi in organizacije, ki pri svojem delu izvedo za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče 

sklepati, da se izvaja nasilje, so dolžni o tem takoj obvestiti center za socialno delo. Izjema 

obstaja le v primeru, da žrtev temu izrecno nasprotuje. 

Kadar kdo sumi, da je žrtev nasilja otrok ali oseba, ki zaradi posebnih okoliščin ni sposobna 

skrbeti zase, je dolžna takoj obvestiti center za socialno delo, ne glede na določbe o varovanju 

poklicne skrivnosti.  

 

Organi in organizacije so dolžni izvesti vse postopke in ukrepe, ki so potrebni za zaščito žrtve 

in pri tem zagotoviti spoštovanje integritete žrtve. V primeru, da je žrtev otrok, imajo koristi 

in pravice otroka prednost pred koristmi in pravicami drugih udeleženk/udeležencev 

postopka. (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008) 
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10. člen nalaga dolžnosti organom in organizacijam, kot so prednostno obravnavanje 

primerov nasilja, zagotavljati morajo medsebojno obveščanje ter nudenje pomoči žrtvi pri 

vzpostavitvi pogojev za varno življenje. (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008) 

Center za socialno delo (CSD) je dolžan nuditi žrtvi oblike pomoči po zakonu, ki ureja 

socialno varstvo in oceniti, ali je potrebno oblikovani načrt pomoči žrtvi, ki ga oblikuje skupaj 

z žrtvijo.  

Načrt pomoči se pripravi v okviru multidisciplinarnega tima. CSD pozove k sodelovanju v 

timu organe in organizacije, ki so v okviru področja svojega delovanja obravnavali žrtev 

oziroma povzročitelja nasilja. Tim usklajuje dejavnosti v okviru VIZ, da obveščajo ravnatelja 

o vseh oblikah pomoči otroku, ki je žrtev nasilja. Domislijo si način podpore in pomoči 

otroku, določijo naloge posameznih članov tima ter pomagajo policiji in sodišču pri zbiranju 

podatkov o ogroženosti otroka. 

19. člen : Ukrepi sodišča zaradi nasilnih dejanj 

Sodišče lahko povzročitelju nasilja: 

- prepove vstopiti v stanovanje, v katerem živi žrtev; 

- prepove zadrževati se v določeni bližini stanovanja, v katerem živi žrtev; 

- prepove zadrževati in približevati se krajem, kjer se žrtev običajno nahaja (na primer 

delovno mesto, šola, vrtec …);  

- prepove navezovati stike z žrtvijo na kakršenkoli način, vključno s sredstvi za komuniciranje 

na daljavo in tudi prek tretjih oseb; 

 - prepove vzpostaviti vsakršno srečanje z žrtvijo;  

- prepove objavljanje osebnih podatkov žrtve, dokumentov iz sodnih in upravnih spisov in 

osebnih zapisov, ki se nanašajo na žrtev. (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008) 

 

3.3  Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za VIZ zavode 
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 10. člen  Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 

2008) imenuje ministra, ki je pristojen za družino, da natančneje določi postopke 

medsebojnega obveščanja in nudenja pomoči žrtvam, z namenom preprečevanja in odkrivanja 

nasilja, odpravljanja vzrokov ter nudenja pomoči žrtvi pri vzpostavitvi pogojev za varno 

življenje.  

V ta namen je minister za šolstvo in šport v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne 

zadeve izdal Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode.  

Pravilnik določa ravnanje zaposlenih v javnih in zasebnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki 

izvajajo javno veljaven program ob zaznavi nasilja nad otrokom v družini,oblike pomoči 

otroku ter sodelovanje VIZ z državnimi organi, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih 

služb v primeru nasilja nad otrokom v družini. (Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za 

vzgojno-izobraževalne zavode, 2009) 

3.3.1 Ravnanje zaposlenih ob zaznavi nasilja 

 

Delavec VIZ, ki pri otroku opazi spremembe, ki bi lahko bile posledice nasilja, ali mu je otrok 

zaupal, da je žrtev nasilja, ali ima informacijo o nasilju od tretje osebe ali je bil sam priča 

nasilja mora takoj obvestiti o tem svetovalnega delavca VIZ ali v njegovi odsotnosti obvestiti 

ravnatelja ali pomočnika ravnatelja. V primeru poškodbe pri fizičnem ali spolnem nasilju ali 

hudi psihični stiski otroka zaradi nasilja v družini mora obvestiti internetno službo, ali, če 

meni, da je to primerno, policijo. Sam ali s svetovalnim delavcem mora narediti zapis 

dogodka, opažanj ter pridobljenih informacij. 

Zapis dogodka je uradni dokument, je tudi podlaga za prijavo nasilja Centra za socialno delo, 

policiji ali državnemu tožilstvu. V zapisu dogodka je treba navesti vse okoliščine in opažanja, 

iz katerih je mogoče sklepati, da je otrok ogrožen ali se nad otrokom izvaja nasilje. (Pravilnik 

o obravnavi nasilja v družini za VIZ, 2009) 

3.3.2 Oblike pomoči otoku, ki je žrtev nasilja, v vzgojno-izobraževalnih zavodih 

 

Svetovalni delavec najpozneje naslednji dan po prijavi nasilja skliče interni tim, ki ga 

sestavljajo svetovalna služba VIZ, razrednik oziroma vzgojitelj otroka, ki je žrtev nasilja, in 

učitelj oziroma drug delavec VIZ, ki je naredil zapis dogodka. Ravnatelj mora biti navzoč vsaj 

na prvem sestanku. 
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Vodja internega tima je svetovalni delavec. Naloge vodje so skrb za izmenjavo informacij 

med člani, usklajevanje dejavnosti v okviru CIZ ter obveščanje ravnatelja o vseh oblikah 

pomoči otroku.  

Naloge internega tima: 

- dogovor o načinu podpore in pomoči otroku, 

- določitev nalog posameznih članov tima z namenom pomagati otroku pri soočanju s 

posledicami nasilja in pri njegovem aktivnem sodelovanju v postopkih drugih organov 

z namenom zagotavljanja njegove dolgoročne varnosti, 

- izmenjava informacij o dinamiki nasilja nad otrokom in posledicah nasilja, 

- sodelovanje s Centrom za socialno delo, policijo in sodiščem, 

- sprejetje odločitve o zaključku internega tima na podlagi evalvacije dela in uspešnosti 

internega time ter svetovalnega dela z otrokom. 

Druge naloge: 

- seznanitev drugih strokovnih delavcev VIZ s primerom nasilja, v primeru, če je to 

potrebno za njihovo nadaljnje delo z otrokom, 

- izdelava načrta pomoči VIZ oziroma svetovanja otroku, 

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

morebitnim nasiljem, povezanim z obravnavanim primerom, 

-  Sprejetje dogovora o načinu sodelovanja s staršem ali skrbnikom otroka. 

Če Center za socialno delo skliče multidisciplinarni tim za obravnavo nasilja v družini so 

naloge tima tudi: 

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

multidisciplinarnem timu, 

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

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

nasilja varovanje njegove koristi, 

- spremljanje dejavnosti CSD, policije in sodišča. Pravilnik o obravnavi nasilja v družini 

za VIZ, 2009 ) 
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3.4 Kazenski zakonik 

 

Po kazenskem zakoniku se kazenska odgovornost uveljavi s kaznovanjem polnoletnih oseb 

zaradi storjenih kaznivih dejanj na podlagi ugotovljene krivde. 

Je  uradno besedilo, ki deli zakone na splošni del in posebni del. Spošni del zajema temeljne 

določbe, splošne določbe o kaznivem dejanju, kazni, opozorilne sankcije, varnostne ukrepe, 

temeljne določbe o izvrševanju kazni in podobno. 

V posebnem delu so zapisani členi in zakoni, kjer podrobneje opredeljujejo kazniva dejanja.  

V devetnajstem poglavju so zapisane kazni za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.  

3.4.1 Spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let opredeljuje 173. člen, kjer je z 

zakonom potrjeno da: » Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo 

drugega ali istega spola, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom od treh do osmih let.« 

(Kazenski zakonik, 2008) 

To dejanje ni protipravno, če je bilo storjeno z osebo primerljive starosti in če ustreza stopnji 

njene duševne in telesne zrelosti.  

Če spolni napad stori tako, da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali 

telo, ali na tak način doseže storitev dejanja z drugo osebo, se kaznuje z zaporom od petih do 

petnajstih let. 

Z zaporom od treh do desetih let se kaznuje učitelje, vzgojitelje, skrbnike, posvojitelje, 

roditelje, duhovnike, zdravnike in druge osebe, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje 

ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki še ni stara petnajst let in mu je zaupanja v 

učenje, vzgojo, zdravljenje, varstvo ali oskrbo. 

Osebo, ki kako drugače prizadene spolno nedotakljivost osebe, ki še ni stara petnajst let, se 

kaznuje z zaporom do petih let. (Kazenski zakonik, 2008) 

3.4.2 Pridobivanje oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene  

 

V 173.a členu je zapisano, kdor osebo, mlajšo od petnajst let, prek informacijskih ali 

komunikacijskih tehnologij nagovarja za srečanje z namenom, da bi zoper njo storil kaznivo 

dejanje iz prvega odstavka 173. člena ali zaradi izdelave slik, avdiovizualnih ali drugih 
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predmetov pornografske ali drugačne seksualne vsebine, in so nagovarjanju sledila konkretna 

dejanja za uresničitev srečanja, se kaznuje z zaporom do enega leta. (Kazenski zakonik, 2008)  

3.4.3 Nasilje v družini 

 

191. člen: »Kdor v družinski skupnosti z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali 

ponižujoče ravna, ga z grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja iz 

skupnega prebivališča ali mu omejuje svobodo gibanja, ga zalezuje, ga prisiljuje k delu ali 

opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih enakih pravic spravlja v 

skupnosti v podrejen položaj, se kaznuje z zaporom do petih let.« (Kazenski zakonik, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.0 NALOGE IN DOLŽNOSTI VRTCA IN VZGOJITELJEV  
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4.1 Prepoznavanje spolnih zlorab  

 

Vsekakor je mogoče, da otrok ob spolni zlorabi ne kaže nobenih znakov in se vede na 

popolnoma običajen način. Otrokovi odzivi na spolno zlorabo in znaki, ki kažejo na to, da 

doživlja spolno zlorabo, se razlikujejo od otroka do otroka. Nekateri znaki in posledice lahko 

opazimo šele takrat, ko se je zloraba že končala.  

Pozorni smo lahko ob spremembah otrokovega vedenja in telesnih znakih kot so: 

- Otrok zaupa nekomu, da se v njegovem življenju nekaj dogaja, tega pa ne opredeli kot 

nenavadno ali neprijetno. Lahko govori o namišljenem otroku, pravljični osebi, ki se 

z njim vede drugače kot ostali. Lahko govori tudi o tem, da se njegovi prijateljici / 

prijatelju dogaja nekaj hudega. 

- Lahko se mu poslabša učni uspeh, ima pogoste agresivne izbruhe in je velikokrat 

miselno odsoten. Svojo stisko izraža s tesnobnostjo, depresijo, zaskrbljenostjo, 

miselnim begom iz situacije... 

- Kaže pretirano zanimanje za spolne organe in spolne odnose, se izogiba dotikom in 

določenim osebam in o spolnosti govori na način, ki ni običajen za njegovo starost. 

- Otrok lahko prevzame zapeljiv način vedenja, se pogosto samozadovoljuje ali dotika 

spolnih organov drugih.  

- Otrok lahko ima zdravstvene težave s sečili, težko hodijo ali sedijo. Lahko ima 

otekline, poškodbe v predelu spolnih organov, na prsih, zadnjici, notranji strani stegen 

in otekline. Lahko se pritoži, da ga srbi v okolici spolnih organov. Pojavi se tudi 

bruhanje in težave z zadrževanjem blata in urina. Otrok je podvržen tveganju za 

spolno prenosljive bolezni. (Hrovat, Čobec, Strle, 2017) 

Otrok lahko kaže tudi različne čustvene simptome, kot so pogoste nočne more in nenavadne 

fobije, pogoste somatske bolezni, ima težave s tesnobo, zmešnjavo glede spolne identitete, 

otroci se lahko upirajo šoli ter postanejo samomorilski. (Pleines,2009)  

Preden naredimo prehitre zaključke, se je treba zavedati, da je otrok lahko v stiski zaradi 

kakšnih drugih travmatskih izkušenj ( primer: razveza staršev, smrt v družini, smrt hišnega 

ljubljenčka, težave v šoli, različni strahovi...). (Hrovat, Čobec, Strle, 2017) 

Otrok lahko ne pove o zlorabi zaradi različnih kompleksnih razlogov kot so: 

- manipulacije s strani storilca, različne tehnike in grožnje; 
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- storilec otroka podkupi, mu nudi različne ugodnosti in privilegije; 

- otrok je naklonjen storilcu, če je storilec eden od staršev, skrbnik ali sorojenec je 

odnos še bolj zapleten; 

- otrok se boji, da mu ne bo nobeden verjel; 

- otrok se boji, da bo izgubil ljubezen drugega starša; 

- ima občutke krivde in odgovornosti za razpad družine, če bi povedal o zlorabi; 

- ima občutke krivde tudi za to, kaj se bo zgodilo s storilcem, če pove o zlorabi; 

- ima občutek sramu; 

- ima negativne izkušnje, če je že kdaj želel spregovoriti; 

- je čustveno navezan na storilca; 

- nima ustreznega odnosa z drugim staršem; 

- omejene komunikacijske sposobnosti ... (Štirn, 2009) 

Študije so pokazale, da obstaja močna povezava v tem, da otrok ne pove o zlorabi, ker je bil v 

to prisiljen. Žrtev v večini primerov pozna storilca, ta pa je v nadrejenem položaju, z 

avtoriteto in kontrolo nad otrokom. Storilec izkoristi čustveno ranjlivega otroka in si pridobi 

njegovo zaupanje. Ta nato uporabi različne strategije, da njegova dejanja ostanejo prikrita. 

Raziskovalna literatura kaže, da te strategije učinkovito preprečujejo, da bi otroci razkrili 

svojo zlorabo. ( Paine, Hansen, 2002) 

Spolno zlorabo lahko predelimo kot otrokovo telo, čutnost, radovednost, potreba po potrditvi 

in drugi vidiki otroških naravnih motivov, izkoriščeni s strani odrasle osebe ali starejšega 

otroka, ki išče nadvlado in/ali spolno zadovoljstvo v neposrednem ali posrednem odnosu z 

otrokom. Zato je otrokove simptome treba spoštovati, prepoznavati, upoštevati in otroka 

podpirati v njegovi pravici do telesne nedotakljivosti. (Združenje proti spolnemu 

zlorabljanju, b.d.) 

Znaki in simptomi, s katerimi lahko prepoznamo spolno zlorabo, so lahko zelo prikriti. 

Pomembno je, da ste pozorni na odnos z otrokom odrasle osebe, ki ima stik z njim. Pozorni 

ste lahko na njegovo oziroma njeno spoštovanje mej do otroka. V primeru, da izkazuje 

odrasla oseba nenavadno veliko pozornosti vašemu otroku, se ga prekomerno dotika, 

velikokrat ustvarja priložnost, da sta sama z otrokom, je pomembno, da ste na to pozorni. 

Posumimo lahko tudi, kadar odrasla oseba ne dovoli otroku dovolj zasebnosti, vztraja pri 

poljubljanju, objemanju in dotikanju, tudi kadar si otrok ne želi fizičnega stika. (Hrovat, 

Čobec, Strle, 2017) 
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Značilno je, da ima oseba, ki spolno zlorablja otroke, pretirano zanimanje za spolni razvoj 

otroka, in vztraja, da je sama z otrokom in da ju nihče ne moti. Velikokrat se ponudi, da lahko 

pazi na otroke, ali da lahko otroci prespijo pri tej osebi. Otrokom kupuje draga darila, jim daje 

denar brez razloga, favorizira določenega otroka, se z njim pogovarja o osebnih zadevah, ki se 

jih običajno deli le z odraslimi. (Združenje proti spolnemu zlorabljanju, b.d.) 

Ob prisotnosti otrok kaže seksualizirane podobe, jim pripoveduje spolno sugestivne šale in se 

na skrivaj srečuje z otroki, lahko jim tudi deli droge in alkohol. Veliko časa preživi pri 

pošiljanju pošte, pošiljanju sporočil ali klicanju otrok.    

Pri opisanih vedenjskih vzorcih je treba vedno upoštevati celoten kontekst. Velikokrat se 

lahko zgodi, da odrasla oseba nevede počne to, kar je bilo zgoraj zapisano, a nima namena 

otroka spolno zlorabiti, medtem pa lahko oseba, ki otroka spolno zlorablja, ne kaže nobenih 

znakov opisanih stvari, saj ne želi, da bi jih drugi opazili. 

Zato je ključno, da imate z otrokom zaupen odnos, saj vam lahko tako lažne zaupa 

dogodke, ob katerih se ne počuti prijetno.  

Še težje je ugotavljati zlorabo pri otrocih, ki se še niso zmožni besedno izražati, ali pri otroci s 

težavami v razvoju. Če sumite, da je določen otrok spolno zlorabljen, se o sumu posvetujete z 

organizacijo, ki deluje na področju spolnih zlorab, s policijo ali centrom za socialno delo, če 

pa ste strokovni delavec v vzgojno-izobraževalnem sistemu, sum takoj prijavite pri svetovalni 

delavki.  (Hrovat, Čobec, Strle, 2017) 

»To kar vam je otrok povedal, si z vsemi podrobnostmi in z njegovimi besedami, 

samo tako, kot je otrok povedal, takoj zapišite!« Opažanja, kot načine otrokovega 

sporočila, njegovo telesno govorico, vedenje otroka so izjemnega pomena za postopke pri 

razkrivanju zlorabe. (Združenje proti spolnemu zlorabljanju, b.d.) 

 

 

 

4.2  Naloge in dolžnosti vseh odraslih, ki imajo stike z otroki  
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Pleines (2009), je v raziskavi potrdila, da otroci težko povedo, da so bili zlorabljeni. 57% 

otrok o zlorabi ne pove nikomur. Zato je pomembno, da  z otrokom vzpostavite zaupen odnos, 

da vam o dogodkih, kjer se počuti neprijetno, lahko lažje zaupa. 

Da otroka zaščitimo pred spolno zlorabo, mu moramo posredovati informacije o njem, 

njegovem telesu, pravicah in pravilih. Pogovor lahko začnete kadarkoli, lahko pa izkoristite 

vsakodnevne stike z otrokom in mu posredujete naslednja sporočila: 

Pogovor o intimnih delih telesa 

Če smo pri pogovoru o spolnosti skrivnostni in v zadregi, otroku sporočamo, da gre za nekaj 

slabega, o čemer se ne govori. Zato otroka učite, da je pogovor o spolnosti in spolnih organih 

nekaj običajnega in sprejemljivega. Ko so otroci še manjši, jih učite o dojkah, penisu, vagini 

in zadnjici. Tako bodo deli telesa postali sprejeti. (Hrovat, Čobec, Strle, 2017) 

Delom telesa moramo dati imena, saj lahko v nasprotnem primeru otroku sporočamo, da so 

intimni deli telesa slabi in jih ne smejo omenjati.  Otrok, ki se težko pogovarja o spolnosti, se 

bo še težje pogovarjal o spolni zlorabi, sploh osebi, ki mu je ustvarila tak občutek. (Štirn, 

2009) 

Meje osebnega prostora 

Otrok mora vedeti, da on odloča o tem, kdo, kdaj in kako se ga bo dotaknil. Naučiti ga je 

treba, da njegovo telo pripada samo njemu. Pomagajte mu razviti osebne meje glede 

dotikanja, zasebnosti, golote in telesne nežnosti. Ne silite otroka, naj poljubi bližnjega 

sorodnika, sovrstnika, če tega ne želi. Tako mu sporočate, da se mu ni treba ukloniti 

pričakovanjem ali zahtevam odraslih po telesnih dotikih. Ko se pogovarjate o telesu, mu 

pojasnite razliko med dobrim, varnim dotikom in neprijetnim, ne-varnim dotikom. (Štirn, 

2009) 

Lahko mu tudi neposredno poveste, naj vam pove, če se hoče kdo dotakniti njegovih intimnih 

delov telesa, če se ga kdo dotika na način, ki mu ni všeč. Otroci redko rečejo odraslim NE, saj 

se naučijo, da odraslim ne smejo ugovarjati ali zavrniti njihovih navodil. Zato je pomembno, 

da otrok ve, da lahko brez slabe vesti jasno in glasno reče ne, posebno vsakemu, ki v njemu 

zbuja neprijetne občutke ali strah.  Treba mu je razložiti, da se tudi on ne sme nikogar dotikati 

na način, ki drugi osebi ni všeč.  
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Ko začnejo otroci pri oblačenju, kopanju in na stranišču zahtevati zasebnost, to se pojavi pri 

približno šestih ali sedmih letih, upoštevajte in spoštujte njihove želje in potrebo po 

zasebnosti.  

Trenerji, vzgojitelji, učitelji in osebe v poklicih, ki vključujejo delo z otroki, morajo še 

posebno biti pozorni na osebne meje otrok in spoštovati njihovo telesno integriteto. O 

pomenu mej otroke učimo s svojim odnosom in zgledom. Nikoli ne dovolite ali sodelujte 

pri neprimernem dotikanju. Ne smete podajati spolno sugestivnih komentarjev, tudi če so 

izrečeni v šali. Ko pomagate otroku na stranišču, ali ga oblačite, mu razložite, zakaj se ga 

boste dotaknili. To je pomembno predvsem na začetku odnosa, ko dotiki niso še kot del 

rutine, ki jo otrok pozna. Otroka vprašajte za dovoljenje ( -»Te lahko objamem?« » Bi mi dal 

roko?«), saj mu tako daste vedeti, da je on gospodar svojega telesa, in mu ni potrebno reči ja, 

če se ob tem počuti neprijetno ali ogroženo.  (Hrovat, Čobec, Strle, 2017) 

Pogovor o zlorabi 

Pomembno orodje je komunikacija. Z otrokom se morajo starši začeti pogovarjati, ko je še 

čisto majhen, in nadaljevati pogovore z njim skozi puberteto. Za večino staršev je pogovor o 

zlorabi težka in zastrašujoča naloga. Strah je razumljiv, treba pa je vedeti, da medtem ko starši 

mislijo, da bodo otroka prestrašili, mu pokvarili nedolžnost in mu škodili, v resnici oni 

škodijo otroku. V znanju je moč in obstaja veliko načinov, kako lahko starši govorijo z 

otrokom in mu pomagajo, da se bo počutil varneje.  

Za pogovor je pomembno, da najdemo pravi čas in prostor. Lahko je del vsakdanjih opravil in 

pogovorov z otrokom. Za začetek lahko uporabimo risanko ali oddajo iz otroškega programa. 

Če je junaka kdo udaril, užalil, prestrašil ali prizadel, se lahko med odmorom z otrokom 

pogovorite o tem, kaj se je zgodilo. Otroku povejte, da pretepanje ni v redu, da ima pravico da 

je varen ter da nima nobeden pravice, da ga prizadene.  

Z otrokom se bomo lažje pogovarjali, če bomo uporabljali besede, ki so pozitivne in varne. 

Namesto da uporabljamo besede kot so zloraba, posilstvo... uporabimo raje izreze kot so 

varen, ne varen dotik.  

Pomembno je, da sta oba starša pri tem dosledna in enotna, saj lahko v nasprotnem primeru 

povzročita otroku le nejasnost in zmedo. (Štirn, 2009) 
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Skrivnosti 

Storilec otroka pogosto skuša prepričati, da je to, kar počneta, samo njuna skrivnost, ki je ne 

sme nihče izvedeti. Otrok, ki skrivnostim pripisuje velik pomen, temu nasede in jih redko kdaj 

izda. Zato se mora odrasla oseba z otrokom pogovoriti in razčistiti, kaj so dobre skrivnosti, 

kaj pa slabe. (Hrovat, Čobec, Strle, 2017) 

Slabe skrivnosti so tiste, ob katerih se počuti neprijetno ali se zaradi njih boji. Dobra skrivnost 

je na primer rojstnodnevna zabava. Povemo mu, da o slabi skrivnosti spregovori, čeprav mu 

kdo grozi, ga želi prestrašiti, ali ga prosi, naj ne pove. (Štirn, 2009) 

To se povezuje tudi s tem, da otroka usmerjamo k spoznavanju in razlikovanju različnih 

čustev. Da lahko zaupa svojim občutkom in čustvom, ko kaj občuti kot slabo ali neprijetno. 

Pomembno je, da otroci spoznajo čim več čustev, prijetnih in neprijetnih. (Hrovat, Čobec, 

Strle, 2017) 

Čustvena opora otroku in iskanje pomoči 

Otrok mora vedeti, da mu bomo v primeru, da nam zaupa spolno zlorabo, verjeli in pomagali. 

Večkrat mu moramo povedati, da se lahko obrne na nas, kadar bo v stiski, ali potreboval našo 

pomoč. Pomembno je, da ve, da mu bomo verjeli in pomagali. Poudariti je treba, da ne bo 

kaznovan, saj se otroci pogosto tega bojijo in so zato tiho. Spodbujati ga je treba da govori, da 

ima občutek da je slišan, da je vzet resno, saj potem tudi lažje spregovori o stvareh, ki se mu 

dogajajo. Bodite mu na razpolago, kadar želi govoriti z vami, bodite vključeni v njegovo 

življenje ter pokažite zanimanje za njegove aktivnosti. 

Otroku lahko povejmo, da tudi odrasli pogosto poiščejo pomoč ter da ima tudi on pravico, da 

poišče pomoč. Seznanimo ga lahko z različnimi oblikami pomoči. Kljub vzpostavitvi 

zaupnega odnosa, kjer se otrok počuti varnega, lahko noče poiskati pomoči pri vas. Zato ga 

navajajmo, da poišče pomoč pri drugih osebah. Povejmo mu za osebe, ki jim lahko zaupa. 

Seznanimo ga lahko s pomembnimi informacijami, kot je telefonska številka TOM telefona, 

kje so Unicefove varne točke in podobno. (Hrovat, Čobec, Strle, 2017) 
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4.3 Strategije za zmanjševanje otrokove ranljivosti 

CAP program 

Je program, ki ima osnovni cilj, da bi se otroci in mladostniki znali in zmogli zaščititi pred 

nasiljem in zlorabo. Program so razvili v Mednarodnem centru za preprečevanje nasilja, v 

Sloveniji pa ga uspešno izvajajo že od leta 1998.  

Prizadevajo si za krepitev zaščitnih dejavnikov otrok kot so močna socialna mreža vrstnikov 

in odraslih, prave informacije in znanje, socialno-čustvene kompetence in samozavestno 

vedenje otrok ter nudijo konkretno podporo in pomoč, ko jo otrok potrebuje. Otrokom na 

pozitiven in njihovi starosti primeren način spregovori o situacijah nasilja, zlorabe in jih 

okrepi, da bi se znali ustrezno odzvati in se zaščititi. Namenjen je predšolskim otrokom, 

učencem osnovne šole, staršem in zaposlenim v vrtcu in osnovni šoli.  

Staršem, vzgojiteljem in učiteljem nudi osnovne informacije o nasilju in zlorabi otrok, 

informacije o posledicah nasilja, zlorabe, nasvete za pogovor z otrokom o nasilju, informacije 

o ustreznem odzivu na razkritje nasilja ter predstavi različne delavnice za otroka. (Štirn, 2009) 

Zmanjševanje otrokove ranljivosti 

Otroci so ranljivi, ker imajo premalo informacij in so izolirani. Zato je pomembno, da ne 

pozabimo, da znanje o čemerkoli zmanjša ranljivost in strah pred problematiko, tudi če je 

starše pogosto strah, da bomo otroke z informacijami prestrašili ali zmedli. 

Otroci morajo dobiti informacije, ki so predstavljene na tak način, ki jim vliva občutek 

nadzora nad tem, kar se jim zgodi. Naučiti jih moramo, da je v določenih situacijah 

pomembno, da odraslim rečejo »ne« in jih ne poslušajo ali jim sledijo. Avtoriteta odraslega 

ne sme nikdar ogrožati otrokove pravice, da je varen. 

Preventivne veščine 

Otrokom moramo ponuditi čim več možnosti za ravnanje v za njega ogrožajoči ali neprijetni 

situaciji.  

- Reci »NE« : Veliko otrok je prepričanih, da bodo kaznovani, če rečejo odraslim ne. 

Otrokou moramo pomagati razumeti, da je prav, da reče ne, če ga odrasel straši s 

prošnjami ali zahtevami. 

- Pojdi stran od nevarnosti : Otrokom je treba ponuditi čim več varnih prostorov, kamor 

se lahko zateče ( šola, trgovina, domov...) 
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- Glasno kriči, dokler nisi varen: Z otrokom vadite varnostni krik. Otrok mora 

upoštevati, da krik lahko uporabi le takrat, ko je v nevarnosti. 

- Ne glede na to, kako grozen in neprijeten je problem, te bom poslušal, ti verjel in ti 

pomagal: To je za otroka eden najpomembnejših sporočil, saj so otroci pogosto 

prepričani, da jim starejše osebe ne bodo verjele, če jim bodo zaupali o zlorabi. Otroka 

mora vedeti, da ne bo v težavah če pove, da ga bomo zaščitili in mu pomagali. 

- Povej zaupni osebi: Otrok potrebuje več zaupnih oseb. Z otrokom naštejte njegove 

zaupne osebe, te, ki jim lahko otrok zaupa, ki ga bodo poslušale in mu verjele. 

- Tvoje telo je tvoje: Otroku povejte, da je gospodar svojega telesa in da on postavlja 

pravila, da bo zaščitil svoje telo. (Štirn, 2009) 

Primeri dejavnosti iz CAP programa  

Igrica »Kaj če?« 

Igrica otroku pomaga, da se bo v primeru napada ali nevarnosti lažje znajde. Spodbuja 

»možgansko nevihto« idej o tem, kaj naj naredi, ko je v nevarnosti. Igro se lahko igrate med 

vožnjo v avtomobilu, na sprehodu ... 

Otroka sprašujte »Kaj bi storil, če bi ...?« in mu potem pustite odgovoriti. Pomembno je, da 

predloge našteje otrok. Dobre predloge pohvalite. S tem si otrok gradi samozavest za 

reševanje težavnih situacij. Primeri vprašanj: »Kaj bi storil, če bi kdo od otrok v šoli zahteval 

od teme, da mu daš ali prineseš denar?«, » Kaj bi storil, če bi se ti pokvarilo kolo, nek tujec pa 

bi ti ponudil, da te odpelje domov?«, » Kaj bi storil, če me ne bi bilo doma, na vratih pa bi 

pozvonil nek stric in hotel popraviti telefon?«, » Kaj bi storil, če bi se te nekdo dotaknil na 

način, ki ti ne bi bil všeč in bi ti bilo neprijetno?«, »Kaj bi storil, če bi ti nekdo rekel, da mu z 

roko sezi pod hlače?«. Vprašanja so lahko še bolj specifična. (Štirn, str. 28,  2009) 

Pripovedovanje zgodbic 

Otroku lahko poveste katerokoli zgodbo o varnosti otrok. Uporabite lahko pravljice o 

izgubljenih, zapuščenih otrocih, ali o otrocih, ki imajo težave z neznanci. Uporabite svojo 

domišljijo, pomembno pa je, da vedno zaključite z uspešnim koncem. 

Primer: »Nekoč je živel nek fantek. Njegov najljubši stric mu je vedno prinesel, kar je hotel. 

Ampak stric ga je strašil tako, da se je skril za pohištvo in skočil pred njega, ko je prišel 

mimo. Fantku ni bilo všeč, da ga je bilo strah, a ni vedel, kaj naj stori. Nekega dne je svojega 

očka vprašal, če ga je kdaj strah. Očka mu je povedal, da ga je včasih tudi strah. Deček ga je 

vprašal, kaj stori, da ga ni več strah. Očka ga je vprašal, če ga je česa strah. Fantek mu je 
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povedal, kako ga stric straši. Z očkom sta se pomenila, kako bi fant lahko strica prosil, naj 

tega ne počne več. Očka mu je pri tem ponudil pomoč, a je fantek hotel najprej poskusiti sam. 

Kasneje je očku povedal, če mu je uspelo.« (Štirn, str. 28,  2009) 

4.3 Kako zaščititi otroka v primeru spolne zlorabe 

 

Veliko vlogo pri pomoči otroku imata starša oziroma nezlorabljajoči starš. Strokovnjaki s 

policije, tožilstva in sodišča zbirajo dokaze o zlorabi in jih preučujejo ter sankcionirajo 

povzročitelja, kadar je dokazov dovolj. Otrok bo pa potreboval tudi psihosocialno pomoč. 

Pomoč lahko dobi pri nevladnih organizacijah, ki delujejo na področju premagovanja 

posledic, v zdravstvenem domu, ki nudi psihološko pomoč otrokom, na centru za socialno 

delo ali pri terapevtskih organizacijah. Namen pomoči je, da nudijo otroku podporo pri 

soočanju s spolno zlorabo in premagovanju posledic. (Hrovat, Čobec, Strle, 2017) 

Ko otrok spregovori o spolni zlorabi, je pomembno tudi do, kako se odzovemo na to, kaj se 

mu dogaja. Od odziva je odvisno, ali bo otrok nadaljeval s pripovedjo, ali ne bo upal več 

govoriti. Pomembno je, da otroka ne zaslišujemo, odzovemo se mirno in počakamo, da pove 

sam, kolikor zmore. Uporabljamo enake izraze o spolnih organih kot on. Pomembno je, da: 

- mu  verjamemo, kar nam sporoča, 

- sprejmemo vse, kar nam otrok pove, 

- ne prekinjamo prepovedi, 

- ga ne preveč sprašujemo, saj si lahko to razlaga kot kritiko prvega odgovora in začnejo 

zavajajoče odgovarjati, z pripovedjo, ki misli, da se od njega pričakuje, 

- ga pohvalimo, da je zelo pogumen, da se je zaupal 

- mu povejte, da je prav da ne skriva teh slabih skrivnosti, 

- razložite otroku, da je prav, da govori o slabih občutkih kar je doživel, ne glede nato, 

ali mu je kdo samo kaj govoril, ali mu vzbujal slabe občutke, mu pojasnete, kateri so 

intimni predeli telesa ter, da se jih nima nihče pravice dotakniti. 

  -(Združenje proti spolnemu zlorabljanju, b.d.) 

Otroku se po spolni zlorabi popolnoma poruši občutek varnosti, zato mu moramo pomagati, 

da ta občutek ponovno vzpostavi. Pri tem je pomembna rutina, kot je vsakodnevno branje 

pravljice, skupna večerja, določen obred pred spanjem in podobno. Pomembno je, da se 

dosledno držimo dogovorov in mu ne obljubljate stvari, ki jih ne boste mogli izpolniti. 
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Pokažite mu, da ste mu na voljo, ko vas potrebuje. Izražajte razumevanje zanj in za njegova 

čustva. Posvetite mu dodatno pozornost, poslušajte ga in ne bodite vsiljivi. (Hrovat, Čobec, 

Strle, 2017) 

Na to, kar vam otrok pove, se ne odzivajte preveč čustveno. Poskusite se odzvati čim bolj 

mirno. Ne silite v otroka in ne bodite užaljeni, če se otrok zaupa komu drugemu. Ne 

ravnajte z otrokom nič drugače, saj bo mislil, da je z njim kaj narobe. Ne obremenjujte ga 

s storilcem, važno je, da delate na ponovni vzpostavitvi zaupanja z otrokom. Zagotoviti 

mu moramo občutek varnosti, ga krepiti v varnem in spodbudnem okolju, krepimo 

njegovo socialno funkcioniranje s ciljem dvigovanja samozavesti, pomagajmo mu 

izražati vsa čustva, tudi čustva jeze in sovraštva, spoštujmo njegov osebni prostor, jasno 

definirajte sprejemljivo vedenje in zavračajte asocialno ali seksualno vedenje, 

zagotavljajte mu doslednost in predvidljivost ter mu vedno znova in znova dajte vedeti, 

da ni kriv za to, kar se je zgodilo. (Združenje proti spolnemu zlorabljanju, b.d.) 

 

4.5 Posledice na otroku 

 

Posledice spolne zlorabe se med seboj razlikujejo, kjer je potrebno upoštevati več dejavnikov: 

1. kdaj se je zloraba začela ( mlajši kot je otrok, hujše so posledice),  

2. koliko časa je trajala ( dalj časa kot je trajala, hujše so posledice), 

3. za kakšno obliko spolne dejavnosti je šlo, 

4. kdo je bil storilec ( zlorabljanje s strani bližnjih oseb pusti otroku hujše posledice kot 

zlorabljanje s strani tujca- pomembne so psihološko sorodstvene, močne vezi), 

5. ali je bilo pri zlorabi uporabljeno fizično nasilje, 

6. svoj delež pri posledicah prispeva tudi sam odziv družine ( Če bo otrok v svoji družini 

dobil podporo, primeren odziv, pomoč ter varno okolje, mu lahko pomaga pri 

okrevanju). (Štirn, 2009) 

Izkušnja spolne zlorabe lahko močno vpliva na življenje v odraslosti. Poškoduje razmišljanje 

o doživljanju sveta, medsebojnih odnosov, vpliva na vsakdanje počutje, na odnos glede 

spolnosti, svojega telesa ter prizadene tudi druga področja. Vpliva pri medosebnih odnosih, 

kako doživljajo spolnost in poškodujejo duševno zdravje. (Hrovat, Čobec, Strle, 2017) 
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KRATKOROČNE POSLEDICE 

Posledice spolne zlorabe lahko opredelimo tudi kot znake, preko katerih lahko prepoznamo, 

da je bil oziroma da je otrok žrtev spolne zlorabe. 

Sem spadajo čustvene težave, otrok je bolj boječ, preplašen, žalosten, potrt. Ima občutke 

sramu in krivde, nima nobenega dobrega mnenja o sebi, ne zaupa vase, izraža jezo in 

sovražnost do ljudi okoli sebe, tudi do samega sebe ter nima zaupanja v ljudi.  

Razne poškodbe, podplutbe, otekline v predelu spolnih organov, prsi, zadnjice, na notranji 

strani stegen, vnetja spolnih organov, različne spolne bolezni ter nosečnost opisujemo kot 

telesne znake. 

Otrok lahko ima psihosomatske težave, kot so bolečine v trebuhu, težave v prehranjevanju, 

močenje postelje, problemi s spanjem, težave z dihanjem, glavoboli, anoreksija, bulimija, 

bruhanje, nočne more ... 

Lahko se mu poslabša učni uspeh, se ne more zbrati, ima probleme z učenjem, ne zmore biti 

dlje časa pozoren na določeno stvar, postane površen, nepazljiv, bolj zmeden, v redkih 

primerih pa se lahko uspeh bistveno izboljša. 

Otroku pripisujemo različne socialno vedenjske težave, kjer se pojavi strah pred dotikom 

drugih ljudi, se na upa ganiti, sleče se ob neprimernih situacijah, ali pa se sploh ne želi sleči, 

na upa leči na hrbet, kaže preveč odraslo vedenje glede spolnosti in v samem obnašanju. 

Otrok se izogiba družabnih in šolskih aktivnostih, postane zelo občutljiv na razne stvari, tudi 

agresiven do drugih in do sebe ( maltretiranje otrok, živali), posledično nima se ne druži z 

otroki, nima prijateljev, se ne razume z vrstniki, lahko pa kaže močno potrebo po odvisnosti 

do mame. Poudarjeno je preplašeno vedenje, lahko začne bežati od doma, možne so tudi 

samopoškodbe. 

Otrok se pretirano ukvarja s spolnimi vsebinami, vedenjem, namiguje na spolne aktivnosti. 

Ima močan interes za spolnost, pretirano samozadovoljevanje. Otrok prezgodaj v svoji fazi 

otrokovega razvoja razvije spolne igre in znanje o spolnosti, dogaja se tudi prostitucija. 

- (Štirn, 2009) 

DOLGOROČNE POSLEDICE segajo v odraslost. 

Oseba, ki je bila spolno zlorabljena, se počuti krivo, ima občutek sramu, občutke krivde, se 

počuti prevarano, ne zaupa vase ... Vse to vodi tudi k depresiji. Žrtve imajo pogosto motnje 
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prehranjevanja, padejo v depresijo, imajo samomorilske misli, pogosto je tudi starševstvo v 

najstniških letih. Pogosto se dogajajo spominski preskoki v preteklost in nočne more. Kar 

70% moških žrtev ima samomorilske misli. 

Odrasle žrtve se pogosto zatečejo k drogi, postanejo zasvojene z alkoholom, imajo motnje 

hranjenja, kot na primer bulimijo, anoreksijo. Obstaja možnost, da bodo sami postali osebe, ki 

spolno zlorabljajo.  

V neki raziskavi so odkrili, da od 70% do 80% oseb, ki so doživele spolno zlorabo, postanejo 

zasvojene z drogo in alkoholom.  

Žrtve imajo po zlorabi težave s stiki z odraslimi, velikokrat menjajo spolne partnerje, se ne 

morajo povezati z osebo, zato je pogosta prostitucija, kot tudi samo zlorabljanje. Raziskave 

kažejo, da obstaja neposredna povezava med dekleti, ki so bile spolno zlorabljanje, in 

kasnejšim ukvarjanjem s prostitucijo, v povezavi z drogami in alkoholom. Zanimivo je, da je 

med ženskimi zapornicami bilo kar 80% teh, ki so trdile, da so bile žrtve spolnega zlorabljanja 

kot otrok.  

Dokazano je, da so žrtve spolnega napada bolj podvržene kaznivim dejanjem, medtem tudi 

spolnim zlorabljanjem drugih. Kar 22% storilcev je bilo v otroštvu spolno zlorabljenih, med 

serijskimi posiljevalci je pa kar 75% takih, ki so bili žrtve tega v otroštvu. Tako, da se z 

zlorabo ustvari nekakšna veriga spolnega zlorabljanja in psihološkega uničevanja življenj.  

(Pleines, 2009) 

Ni pa nujno, da zloraba otroka zaznamuje za celo življenje. Otrok jo lahko sprejme kot 

neprijeten dogodek, ki ga krepi, ne le jemlje moč. To travmo iz preteklosti gleda na način, ki 

ga krepi. (Hrovat, Čobec, Strle, 2017) 
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5.0 EMPIRIČNI DEL 

5.1 Namen 

 

Temo moje diplomske naloge sem si izbrala zato, ker sem se želela poglobiti v to 

problematiko in kaj novega izvedeti o tem. Imela sem tudi priložnost izvesti intervju z 

državno tožilko, ki bi mi lahko prispevala veliko podatkov, ki jih želim izvedeti glede spolnih 

zlorab. Ga. Mirjam Kline je višja državna tožilka, vodja oddelka za mladoletniško, spolno in 

družinsko kriminaliteto na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Namen intervjuja je bil 

izbrati čim več podatkov o pravni strani spolnih zlorab. Zanimalo me je kdo v večini primerov 

vloži prijavo in na osnovi česa. Na kaj morajo biti vzgojiteljice pozorne, kako morajo 

posredovati v primeru, da opazijo na otroku znake spolnega napada,  kakšno vlogo imajo v 

sodnem postopku in kako naj ravna po končanem postopku. Zanimale so me posledice na 

otroku, kako sodni postopek vpliva na njega in družino in ljudi okoli njega.  

Hotela sem izvedeti načine za osveščanje strokovnih delavcev o tej problematiki in o 

preventivi. Raziskala sem tudi, kako poteka celotna sodna obravnava.  

 

5.2 Metoda dela 

 

Izvajala sem teoretično ( zakon, pravilnik, prepoznavanje) in kvalitativno raziskavo. 

Usmerjena je na intervju z državno tožilko na področju kriminalitete Ga. Mirjam Kline. 

Vzorec je torej neslučajnostni, namenski.  Podatke sem zbirala s pomočjo kvalitativne tehnike 

zbiranja podatkov, in sicer z intervjujem. Podatke bom obdelala tako, da se bom poglobila v 

odgovore intervjuvanke in iz njih primerjala, v kolikšni meri  mi je odgovorila na 

raziskovalna vprašanja in ali je  zavrnila oziroma potrdila moje hipoteze. 
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6.0 REZULTATI Z RAZPRAVO 

Ga. Mirjam Kline je višja državna tožilka, vodja oddelka za mladoletniško, spolno in 

družinsko kriminaliteto na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Vodja oddelka je 

približno osem let. V teh letih je obravnavala veliko primerov, ki se tičejo spolnih zlorab 

mladoletnih otrok. 

»Državni tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožbe in ima druge z zakonom določene 

pristojnosti« (Ustava Republike Slovenije, str. 32, 1991). 

6.1 Kdaj govorimo o spolni zlorabi otroka 

V priročniku za izvajanje preventivnega projekta CAP-projekt za preventivo zlorabe otrok 

(Štirn, 2009) opredeljujejo spolno zlorabo takrat, ko odrasla oseba uporabi svojo moč in vpliv 

nad otrokom, izrabi njegovo zaupanje in spoštovanja in ga zavede v spolno dejavnost. Trdijo, 

da spolna zloraba zajema različne oblike od razkazovanja golote, če storilec opazuje slačenje 

otroka, ga poljublja, se samozadovoljuje ob prisotnosti otroka, do analnih ali vaginalnih 

penetracij s prstom, penisom ali kakšni predmetom. Otrok je vedno žrtev, saj storilec zlorabi 

svojo moč in položaj, da preko spolne dejavnosti zadovolji svoje potrebe po kontroli in moči 

nad otrokom. Otrok še ni zmožen razumeti spolnosti in spolnih aktivnosti, raj njegov čustveni, 

miselni in psiho-seksualni razvoj še ni v celoti razvit.  

»Opredelitev spolne zlorabe otroka Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je leta 1999 

spolno zlorabo otroka (CSA) opredelila kot otrokovo vpletenost v spolne dejavnosti, ki jih ne 

more v celoti razumeti, k njim ne more dati soglasja in nanje razvojno ni pripravljen. V spolne 

dejavnosti z odraslo osebo ali z drugim otrokom, ki ga po starosti in moči nadvladuje, je otrok 

vpleten z namenom zadovoljiti potrebe druge osebe, ki ji je bil zaupan v varstvo in naj bi do 

njega izkazovala odgovoren odnos. To vključuje, ni pa nujno omejeno na: napeljevanje ali 

siljenje otroka h kakršni koli nezakoniti spolni dejavnosti, vključevanje otrok v prostitucijo ali 

v druge nezakonite spolne prakse, izkoriščanje otrok za pornografske predstavitve in 

gradiva.« (Rakovec Felser, 2015) 

Tožilka meni da imajo vzgojiteljica nedvomno veliko vlogo v otrokovem življenju. Zato 

spodbuja proaktivno ravnanje v tej smeri, da naj se odvija čim več pogovorov s poudarjanjem 

o neposeganju v otrokov osebno prostor ipd. Veliko lahko postorimo o preventivi, da do tega 

ne bi prišlo in bi otrok prijavil storilca, še preden se naredi škoda.  
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Na raziskovalno vprašanje »Kdaj govorimo o spolni zlorabi otrok?«  potrjujem hipotezo ki 

sem jo zastavila: »O spolni zlorabi otroka govorimo takrat, ko odrasel človek otroku 

razkazuje svoje intimne dele, ko otroka otipava, želi da se ga dotika po intimnih predelih in ko 

ga sili v početje, kjer vključuje razkazovanje intimnih predelov, spolnega odnosa, slikanja, 

prostitucije...«  

6.2 Naloge in dolžnosti vrtca in vzgojiteljic 

Zanimalo me je njeno mnenje o nalogah vrtca in dolžnosti vzgojiteljic za preprečevanje 

spolnih napadov. Njen odgovor je sledeč:  

»Vzgojiteljica najbolje pozna otroka, ki ga ima v varstvu in zanj vsakodnevno skrbi. Zato 

pozna morebitne spremembe, ki niso odraz normalnega razvoja otroka in lahko tudi preko 

igre od otroka izve, kaj se mu je zgodilo oziroma se mu dogaja. Če zazna karkoli, kar jo 

navede na sum, da se nad otrokom izvaja ali je bilo izvedeno kakšno neprimerno ravnanje, je 

o tem dolžna opozoriti svojega nadrejenega, svetovalno službo v vrtcu, nato pa v morebitnem 

sodnem postopku velikokrat nastopi tudi kot priča. Pove zgolj o svojih zaznavah otroka 

oziroma o zaznavah glede staršev, ki prihajajo po otroka, njihov odnos do njega, kot je 

razviden v času, ko ga oddajajo ali prevzemajo v vrtcu ipd.«  

Kakšno mora biti ravnanje ob zaznavi nasilja določa Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za 

vzgojno-izobraževalne zavode (Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za VIZ, 2009). Tretji 

člen pravilnika pravi, da ko učitelj ali drug delavec VIZ opazi na otroku spremembe, ki bi 

lahko bile posledice nasilja, ko mu otrok zaupa da je bil žrtev nasilja, ali ko ima delavec VIZ 

informacijo o nasilju je dolžan takoj obvestiti svetovalnega delavca VIZ, ob njegovi 

odsotnosti pa ravnatelja ali pomočnika. Sam ali s svetovalnem delavcem mora o nasilju 

obvestiti pristojni center za socialno delo. Narediti mora zapis dogodka, opažanj in ostalih 

pomembnih informacij. 

6. člen Pravilnika (Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za VIZ, 2009) piše o nudenju 

pomoči otroku, ki je žrtev nasilja. Sestavi se interni tim, ki je sestavljen in svetovalnega 

delavca, učitelja oziroma vzgojitelja otroka, ki je žrtev nasilja, in učitelj oziroma drug delavec 

VIZ, ki je naredil zapis dogodka. Naloge tima so, da usklajujejo dejavnosti v okviru VIZ, da 

obveščajo ravnatelja o vseh oblikah pomoči otroku, ki je žrtev nasilja in skrbijo za izmenjavo 

pomembnih informacij med člani internega tima. Dogovoriti se morajo o načinu podpore in 

pomoči otroku, ki je žrtev nasilja, določijo naloge posameznih članov tima, z namenom da 
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pomagajo otroki pri soočanju s posledicami nasilja. Sodelovati morajo s Centrom za socialno 

delom, policijo in sodiščem in jim pomagati pri zbiranju podatkov o ogroženosti otroka.  

  

6.3 Ozaveščanje javnosti / vpliv tehnologije 

Državna tožilka meni, da je pohvalno, saj v zadnjih časih opaža nekoliko več osveščanja 

javnosti s strani nevladnih organizacij, kaj so to spolne zlorabe in zaščita le teh ter ravnanje v 

primeru storjene spolne zlorabe. Opazila ni kakšnih trendov naraščanja teh kaznivih dejanji, 

prav tako pa tudi ne upadanja. Opazi nov tip zlorab, ki se kaže pri izvajanju teh preko 

interneta, spletnih klepetalnice ipd. Meni da se z razvojem tehnologije razvijajo, očitno, tudi 

tipi kaznivih dejanj.  

Na raziskovalno vprašanje sem odgovorila, da menim, da razvoj tehnologije negativno vpliva 

na pogostost spolnih zlorab, saj menim, da otroci ne ločijo meje med zasebnostjo in javnim 

svetom in jih lahko zaradi svoje otroške naivnosti hitro izkoristijo preko spleta.  

Košnik je v svoji diplomski nalogi raziskoval vpliv interneta na porast kaznivih dejanj zoper 

spolno nedotakljivost otrok. V virtualnem svetu, kjer otroci čedalje več preživljajo svoj čas z 

virtualnimi prijatelji, znanci, se lahko pojavijo tudi osebe s pedofilskimi nagnjenji. Njihov 

namen je spolni stik z otrokom. Ugotavlja, da je kljub porasti spolnih zlorab v povezavi s 

tehnologijo,  ponujena množica ukrepov, ki prispeva k večji varnosti otrok in mladostnikov in 

tako omogoča učinkovitejši boj proti storilcem kaznivih dejanj. ( Košnik, 2012) 

Na letnem poročilu o delu policije v letu 2016, so ugotovili porast spolnih zlorab prek 

interneta. Kazniva dejanja, povezana s spolnim izkoriščanjem otrok prek interneta se je 

povečalo z 69 na 110 ali za 59,4%. Policija si prizadeva s sodelovanjem z zunanjimi 

ustanovami omejiti dostop do takega gradiva in s tem zaščititi zlorabljanje otroke. 

(Ministrstvo za notranje zadeve, 2017) 
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Slika 6.1:  Statistični podatki MNZ – poročilo o delu policije 

 

 

Z raziskavami je prišel do zaključka, da se s povečanjem proizvodnje, razširjanja in 

posedovanja gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo otrok, povečuje tudi sama zloraba otroka. 

To pa prav zaradi večjega zanimanja trga za tako gradivo in zaradi povpraševanju po novih 

slikah žrtev. To opredeljuje kot preprosto načelo ekonomije. Ta deluje na principu 

povpraševanja in ponudbe in s tem pride do iskanja novih žrtev in novih zlorab za uporabo 

slik na spletu. Otrok je tako dvojno viktimiziran, prvič s samo zlorabo, nato pa vedno znova, 

ko se seznanijo s fotografijo ali video posnetkom in to gradivo razširjajo po spletu. ( Košnik, 

2012) 

Oblike spolne zlorabe na spletu: 

-Grooming: to je zavajanje otroka, z namenom, da se storilec kasneje z njim osebno sreča in 

ga spolno zlorabi. Dogaja se v spletnih klepetalnicah. Storilec vzpostavi kontakt z otrokom 

običajno s podajo pozitivnega komentarja in nato vzdržuje stik. Pridobi si zaupanje, dokler se 

otrok ni pripravljen z njim srečati v živo. 

-Ustvarjanje materiala , ki prikazuje spolno zlorabo otrok. 

- Objavljanje, predvajanje, kopiranje, prodaja in razširjanje materiala, ki prikazuje spolno 

zlorabo otrok. 
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- Zbiranje in izmenjava materiala, ki prikazuje spolno zlorabo otrok. 

- Izpostavljanje otroka posnetkom, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok. 

-Kibernetsko spolno nadlegovanje. To so žaljiva sporočila s spolno vsebino, žaljiva sporočila 

o spolu žrtve, grožnje s posilstvom ali za vizualne posnetke s spolno vsebino. 

- Izsiljevanje za namene spolne zlorabe, s posnetki spolnih aktivnosti ali golega telesa žrtve z 

namenom, da žrtev prisili v spolni odnos s povzročiteljem. 

- Posnetki samega sebe, ki je material, ki nastane, ko otroci slikajo sami sebe in pošljejo 

fotografijo storilcu ( običajno ima storilec lažno identiteto), te fotografije pa storilec uporabita 

izsiljevanje, objavo na spletu ... 

- Posnetki spolnih zlorab otrok v živo. Povzročitelj lahko plača staršem ali drugim, ki imajo 

dostop do otroka, da zlorabijo svoje otroke, kar hkrati snemajo in predvajajo v živo naročniku. 

Gradivo nato uporabljajo za spolno vzburjenje, izsiljevanje ter prodajo posnetkov preko 

spleta. (Hrovat, Čobec, Strle, 2017) 

6.4 Kako lahko pomagamo pri preventivi 

 

Državna tožilka Mirjam Kline je povedala, da je v preteklosti Inštitut za kriminologijo pri 

Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani pripravljal izobraževanje za strokovne delavce vrtcev, 

osnovnih in srednjih šol in meni, da je bilo izobraževanje nedvomno zelo koristno in bi 

veljalo takšna izobraževanja ponavljati. Na teh izobraževanjih so bili predstavljeni pravni 

vidiki nasilja nad otroki, nasilja v družini, kjer so otroci posredna žrtev prepirov med staršema 

ali nasilja enega starša nad drugim, govora je bilo tudi o prijavitveni dolžnosti in načinu 

poročanja o zaznavi nasilja nad otrokom. Predstavljeni so bili psihološki vidiki zaznave 

nasilja nad otrokom in njegove reakcije ter kako ravnati, prav tako tudi vloga policije. Po 

njenem mnenju je izobraževanje strokovnih delavcev tisto, ki jim najbolj pomaga v 

vsakodnevnih ravnanjih z otrokom in njegovimi svojci, ko pride to take situacije, da je treba 

posredovati. 

Na vprašanje kako in ali lahko vzgojiteljica vpliva pri preventivi sem postavila naslednjo 

hipotezo: Menim, da lahko vzgojiteljica veliko pripomore k preventivi. V vsakdanjem 

pogovoru lahko z otroki  omeni, da ni prav, da se posega v intimne dele in da se ji lahko otrok 

zaupa, če ga kdo neprimerno dotika. 
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Svojo hipotezo potrjujem z odgovorom tožilke, ki meni, da ima vzgojiteljica nedvomno 

veliko vlogo v otrokovem življenju. Odgovorila mi je, da vzgojiteljice preživijo z otrokom do 

njegovega šestega leta dnevno skoraj več kot starš. Zato je njihova vloga v otrokovem razvoju 

izjemna. To se lahko odvija v pogovorih in igricah vlog glede nenasilnega sporazumevanja, 

poudarjanja o neposeganju v otrokov osebni prostor ipd. Tudi na roditeljskih sestankih za 

starše velja poudariti usmerjanje staršev v takšne pogovore z otroki, obiskovanje starševskih 

delavnic oziroma šol za starše – vsekakor proaktivno ravnanje v tej smeri. 

Na srečo obstaja čedalje več preventivnih programov. V teoretičnem delu sem povzela 

program CAP, pripročenih za izvajalce CAP programa za preventivo zlorabe otrok, kjer 

opisuje smernice in strategije odkrivanja spolnih zlorab, same preventive in strategije 

spoprijemanja z otroki, ki so žrtve spolne zlorabe. Obstajajo tudi druge spletne strani, ki 

pomagajo staršem in ostalim, ki imajo stik z otrokom pri ravnanju, ko otrok postane žrtev 

spolne zlorabe.  

10. člen Zakona o preprečevanju nasilja v družini opisuje dolžnost organov in organizacij v 

okviru z zakoni in drugimi predpisi določenimi nalogami in pooblastili, da prednostno 

obravnavajo primere nasilja, zagotavljajo medsebojno obveščanje in pomoč z namenom 

preprečevanja in odkrivanja nasilja, odpravljanja vzrokov. Nuditi morajo pomoč žrtvi pri 

vzpostavitvi pogojev za varno življenje. Strokovni delavci morajo opravljati naloge na 

področju nasilja, se ustrezno izobraževati, izpopolnjevati in usposobiti o preprečevanju in 

odkrivanju nasilnih dejanj, pregonu, o sojenju in izvrševanju sankcij za ta nasilja dejanja, o 

enakosti med ženskami in moškimi, o potrebah in pravih žrtev ter preprečevanju sekundarne 

viktimizacije v obsegu, ki ga določijo ministri.  (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 

2008) 

6.5 Sodni postopek:  prijava, obravnava, potek, vpliv 

 Prijava 

Okrožna državna tožilka Mirjam Kline z osmimi leti izkušenj odgovarja, da v večini primerov 

vložijo kazenske ovadbe ne-ogrožujoči starš, včasih stari starši, zelo redko pediatri ali 

zdravniki, nevladne organizacije, predvsem Združenje proti spolnemu zlorabljanju otrok.  

6. člen Zakona o preprečevanju nasilja v družini – ZPND navaja dolžnost prijave tako: 

»Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke v zdravstvu ter osebje v vzgojno-

varstvenih, vzgojno-izobraževalnih zavodov in socialnih zavodov, ter izvajalci vsebin za 
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otroke v športnih in kulturnih združenjih, ne glede na določbe o varovanju poklicne skrivnosti 

takoj obvesti Center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumi, da je žrtev 

nasilja otrok ali oseba, ki zaradi osebnih okoliščin ni sposobna skrbeti zase.« (Zakon o 

preprečevanju nasilja v družini, str. 4, 2008) 

V sedmem členu dodeljujejo pravico žrtvi, da si izbere osebo ( spremljevalca), ki ga spremlja 

v vseh postopkih. Ta pomaga žrtvi pri zaščiti integritete in pomaga pri iskanju rešitev ter žrtvi 

nudi psihično podporo. (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008) 

Potek celotne obravnave 

Po vloženi kazenski ovadbi tožilec pregleda, ali ima vse potrebne sestavine. Po potrebi 

zahteva dopolnitev kazenske ovadbe, ponavadi z razgovorom z vzgojiteljico, učiteljico, 

otrokom, ki bi kaj več vedel o otrokovem obnašanju izven družine ( od predpostavki, da so 

storilci otrokovi sorodniki, kar je največkrat). V koliko je podan sum storitve kaznivega 

dejanja, tožilec zahteva zoper osumljenega storilca preiskavo, nato se pa po potrebi udeležuje 

zaslišanj, predlaga nove priče, izvedbo drugih dokazov, postavitev izvedencev... 

Po opravljeni preiskavi odloči o tem, ali je potrebno zoper osumljenca nadaljevati postopek 

ali pa odstopiti od nadaljnjega pregona. Mirjam Kline pravi, da so glavne obravnave zelo 

kompleksne in trajajo dalj časa, saj je potrebno neposredno izvesti vse predlagane dokaze. 

 

Žrtve kaznivih dejanj so  v sodnih postopkih v veliki čustveni stiski, še posebej, ker se na 

glavnih obravnavah srečujejo z obdolženci, v njihovi prisotnosti govorijo o dogodkih, 

velikokrat so žrtve na tak način ponovno zlorabljene. Otroci lahko pričajo v zanje prirejenem 

primernem prostoru tako, da se z obdolženim ne srečajo, vprašanja pa se jim postavlja preko 

videokonference ali prenosnikov/telefonov po osebi, ki vprašanja posreduje. Tak način je 

predvsem za otroke, lahko pa tudi za druge žrtve, nedvomno bolj prijazen. 

 

Tudi obdolženci se znajdejo v čustveni stiski, že zaradi pričakovanja kazenske sankcije in 

zavedanja neprimernosti svojega ravnanja. 
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Ukrepi sodišča zaradi nasilnih dejanj 

»Sodišče lahko povzročitelju nasilja, ki je žrtev telesno poškodoval, ali ji je prizadejal škodo 

na zdravju, ali je drugače protipravno posegel v njeno dostojanstvo ali druge osebnostne 

pravice, zlasti: 

- prepove vstopiti v stanovanje, v katerem živi žrtev; 

- prepove zadrževati se v določeni bližini stanovanja, v katerem živi žrtev; 

- prepove zadrževati in približevati se krajem, kjer se žrtev običajno nahaja (na primer 

delovno mesto, šola, vrtec …); 

- prepove navezovati stike z žrtvijo na kakršenkoli način, vključno s sredstvi za 

komuniciranje na daljavo in tudi prek tretjih oseb; 

- prepove vzpostaviti vsakršno srečanje z žrtvijo; 

- prepove objavljanje osebnih podatkov žrtve, dokumentov iz sodnih in upravnih spisov 

in osebnih zapisov, ki se nanašajo na žrtev; 

- odloči o prepustitvi stanovanja v skupni uporabi žrtvi v skladu z 21. členom tega 

zakona.« 

(Zakon o preprečevanju nasilja v družini, str. 9, 2008)  

 

Take ukrepe lahko sodišče izreče tudi v primeru, da povzročitelj nasilja žrtvi grozi, da jo bo 

poškodoval, če protipravno vstopi v stanovanje, v katerem živi žrtev, če žrtev protipravno 

nadleguje ter če žrtev nadleguje z uporabo oziroma objavljanjem osebnih podatkov žrtve. 

Ta ukrep lahko sodišče izreče za največ 12 mesecev. Sodišče lahko trajanje ukrepa 

podaljša na predlog žrtve pred iztekom roka. (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 

2008) 

 

 

Vpliv in ravnanje po končanem postopku 

Kako kot vzgojiteljica ravnati po končanem postopku? 
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Vzgojiteljica vedno ravna enako z otrokom, njena vloga pri skrbi za otroka se ne menja. 

Dolžna je poročati o ugotovljenih spremembah v otrokovem razvoju ter ga nato še nadalje 

spremljati. Kot rečeno, ni vzgojiteljica tista, ki preganja storilce, naj so to starši ali skrbniki 

otroka ali kdorkoli drug, ki poseže v otrokovo intimo na neprimeren način ali z njim grdo in 

neprimerno ravna. 

 

Če je sodni postopek izpeljan na pravi način, torej z zaslišanjem otroka v otroku prijazni sobi, 

preko osebe, ki mu postavlja vprašanja na njemu razumljiv način, ter pri neogrožujočem 

staršu/ v družini ne naleti na zamero, ker se sodni postopek razvija, po oceni državne tožilke 

negativnih posledic otrok ne more imeti. Otroku se nudi tudi psihološka pomoč. V praksi je na 

žalost velikokrat drugače. 

Če  je otrok v prvem postopku zaradi svoje starosti obravnavan tako, da lahko priča v posebni 

sobi in nima stika z obdolženim, v morebitno ponovljenem postopku največkrat te ugodnosti 

nima več. Povsem jasno pa je, da ponovno govorjenje o stvareh, ki so ga spravljale v stisko 

nanj prav gotovo ne vplivajo pozitivno. 

Pomoč otroku se lahko nudi v posebnih razgovorih/igricah pri psihologu ali v svetovalni 

službi, velikokrat je dovolj že, če vzgojiteljica prepozna morebitne nasilne vzorce neprimerne 

vzgoje s strani otrokovih staršev ali skrbnikov in je sama pri otroku na to še posebej skrbna in 

pozorna, da ravna drugače, z dodatnimi pogovori/igricami na to temo… 

6.6 Lažna prijava 

 

Zanimalo me je, kakšne so posledice, če vzgojiteljica prijavi spolno zlorabo in se potem 

izkaže, da ne prihaja do nikakršne oblike nasilja v družini.  

Državna tožilka mi je odgovorila, da se nedvomno lahko zgodi, da otrokova nenadna 

sprememba v obnašanju ni le posledica neprimernega ravnanja staršev ali njegovih skrbnikov, 

je pa morda otrokov klic po pomoči. Meni, da se je potrebno zavedati, da ni vzgojiteljica tista, 

ki obtožuje starše ali otrokove skrbnike, je zgolj oseba, ki spremlja otrokov razvoj in je dolžna 

opozoriti, če zazna v tem razvoju kakršnekoli, predvsem pa seveda negativne spremembe.  

V strokovnem članku, objavljen z vrhovnega sodišča RS, s področja kazenskega materialnega 

prava, se je doc. dr. Zlatka Rakovec Felser posvetila žrtvam spolnih zlorab. Meni, da je v 

primeru, ko otroku nihče ne verjame, in tudi, ko se zloraba dejansko ni zgodila, otrku 
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povzročena škoda. Lažna ovadba se lahko zgodi kjer koli, naklepno ali nenaklepno. Preučila 

je kanadsko raziskavo, kjer te lažne ovadbe poimenujejo kot sindrom odtujitve od staršev. 

Otrok obtožuje tistega od staršev, s katerim ne živi več skupaj, vendar se za skrbništvo 

poteguje. Otrok lahko obtožuje zaradi potrebe po maščevanju, lahko temelji na njegovi lastni 

domišljiji, ali pa  mu »opere možgane« tisti od staršev, ki si omisli incest, da bi otroka oddaljil 

od njega ipd. Otrokovi opisi spolnih dejanj so polni agresivnih podrobnosti, pretiravanj in 

različnih domišljijskih vložkov. (Rakovec Felser, 2015) 

Hrovat, Čobec in Strle (2017) trdijo, da pride do neresnične izpovedi v redkih primerih, a je 

takrat običajno v ozadju velika stiska, v kateri se je otrok znašel zaradi različnih okoliščin. 

Tako v vsakem primeru potrebuje podporo in pomoč. Pomembno je, da svojih dvomov in 

pomislekov ne povemo otroku, saj so posledice, da otroku ne verjamemo, lahko hude. 

Izpoved vzamemo resno in mu nudimo oporo in pomoč, ugotavljanje resničnosti spolne 

zlorabe pa prepustimo policiji. 

Veliko odgovornost nosijo tudi tisti, ki imajo razgovor z otrokom, saj lahko z vprašanji 

vplivajo na otroka, da odgovore prireja temu, kar so opazili, da v takih situacijah pričakuje 

odrasla oseba. Primer: Namesto odprtih vprašanj (»Povej mi, kaj se je zgodilo?«), postavljajo 

specifična, sugestivna vprašanja ( -npr. »Kje se te je dotikal?«).  Otrok lahko v primeru 

stereotipno ponavljajočih se vprašanj in zavajajočih informacij ( npr. »Očka je počel stvari, ki 

se ne smejo delati otroku!«) vključi v svoja prepričanja in tako doda k odgovorom otroško 

domišljijo in posledično izkrivljeno resnico dogajanja. (Rakovec Felser, 2015) 

Prihajam do zaključka, da je pomembno poznati značilne vedenjske vzorce oseb, ki so 

vpletene v take situacije.  

 

 

 

 

 

7.0 SKLEP 
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Spolna zloraba otroka je nedopustno kaznivo dejanje, ki na otroku pusti nepopravlijo škodo za 

celo življenje. So veliko pogostejše, kot si predstavljamo, zato moramo kot odrasli narediti 

vse, kar je v naši moči, da zlorabo preprečimo ali ustavimo. Samo zavedanje, da je spolna 

zloraba resen problem ni dovolj, treba je ukrepati v preventivi kot sami kurativi. Tudi če velja 

za tabu temo, je težko o tem razmišljati, se je še toliko bolj pomembno zavedati, da 

odvračanje pogleda stran ni pravi način soočanja. V znanju je moč, s katerim lahko zaščitimo 

otroke. 

Prihajam do ugotovitve, da je ta problematika pomembna za vzgojiteljice in da je pomembno, 

da so vzgojiteljice z njo dobro seznanjene. Glede na to da se v 90% spolna zloraba zgodi v 

družinskem okolju, sklepam, da otroci težko spregovorijo o zlorabi komu od domačih. Zato 

imajo vzgojiteljice večjo priložnost, da se ji otrok zaupa in s tem vsaj malo olajšamo 

posledice na otroku, če zlorabo prej odkrijemo.   

Če želimo, da bodo otroci zaščiteni pred tovrstno zlorabo, jim je treba posredovati informacije 

o njegovem telesu, pravilih in njegovih pravicah. Otroke je treba učiti, da je pogovor o 

spolnosti in spolnih organih nekaj običajnega, saj bodo le tako lahko spregovorili, če bodo v 

situaciji, ko se jih bo kdo neprimerno dotaknil in ko se bodo počutili nelagodno. Naučiti ga je 

treba, da njegovo telo pripada samo njemu ter mu razviti osebne meje glede dotikanja, 

zasebnosti in golote. Pomembno je, da otrok ve, da lahko jasno in glasno reče osebi »ne«, če 

se hoče kdo dotakniti njegovih intimnih delov telesa. To je pomembno zato, ker se otroci 

naučijo, da odraslim ne smejo ugovarjati in zavrniti njihovih navodil.  

Otroka moramo usmerjati k spoznavanju in razlikovanju različnih čustev. Če želimo, da zaupa 

svojih občutkom in čustvom, je pomembno, da pozna čim več čustev, prijetnih in neprijetnih. 

Damo mu vedeti, da lahko spregovori z nami o stvareh, če mu kdo grozi, ga želi prestrašiti, 

tudi če prosi, naj ne pove.  

Da to dosežemo, mora otrok vedeti, da mu bomo verjeli in pomagali. Kar 57% otrok o zlorabe 

ne pove nikomur, saj se bojijo, da mu ne bo nobeden verjel, da bo izgubil ljubezen drugega 

starša, ima občutke krivde, sramu ter negativne izkušnje, če je že kdaj želel o tem 

spregovoriti. Zato je pomembno, da  z otrokom vzpostavite zaupen odnos, da vam o 

dogodkih, kjer se počuti neprijetno, lahko lažje zaupa. 

Poudariti je treba, da ne bo kaznovan, saj se otroci pogosto tega bojijo, večkrat mu moramo 

povedati, da se lahko obrne na nas, kadar bo v stiski ter ga spodbujati, da govori, da je vzet 
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resno, da je slišan, saj tako lažje spregovori o stvareh, ki se mu dogajajo. Bodite mu na 

razpolago, kadar želi govoriti z vami, bodite vključeni v njegovo življenje ter pokažite 

zanimanje za njegove aktivnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0  LITERATURA IN VIRI 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                          Čufer Janet; diplomsko delo 

42 
 

1. Hrovat, T., Čobec, S. in Strle, K. (2017): Preprečevanje in prepoznavanje spolnih zlorab  

otrok. Najpogostejša vprašanja in odgovori nanje. Ljubljana: Društvo za nenasilno 

komunikacijo.  

2. Kazenski zakonik. Uradni list RS, št. 50/12. 

3. Kanduč, Z., Korošec, D. in Bošnjak M. (1998): Spolnost, nasilje in pravo. Ljubljana: 

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.  

4. Konvencija o otrokovih pravicah (1989). http://www.varuh-rs.si/index.php?id=105, 

10.1.2009 

5. Košnik, P. (2012). Internet in njegov vpliv na porast kaznivih dejanj zoper spolno 

nedotakljivost otrok. Diplomsko delo, Ljubljana: Sektor kriminalistične policije PU 

Ljubljana. 

6. Ministrstvo za notranje zadeve (2017). Letno poročilo o delu policije za 2016. Ljubljana. 

Pridobljeno na strani: 

http://www.policija.si/images/stories/Statistika/LetnaPorocila/PDF/LetnoPorocilo2016.pd

f  

7. Paine, M. L. in Hansen, D. J. (2002): Factors influencing childer to self-disclose sexual 

 abuse. Clinival Psychology Review 22. ( str. 271–295). USA: Department of Psychology,  

University of Nebraska-Lincoln. Pridobljeno s 

http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1058&context=psychfacpub  

8. Pleines, K. (2009): Sexual Abuse in Preschool Aged Children: Teaching Childcare 

 Professionals to Identify Signs and Symptoms. ZDA: Social Work Theses. 

9. Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode. Uradni list RS, 

št. 104/2009. 

10. Rakovec Felser, Z. (2015). Žrtve spolne zlorabe in njihove družine. Pridobljeno s  

http://www.sodnapraksa.si/?q=id:46785&database%5BSOSC%5D=SOSC&_submit=i%C5%

A1%C4%8Di&showType=div&rowsPerPage=20&page=0&id=46785  

11. Štirn, M. (2009). Priročnik za izvajanje preventivnega projekta CAP-projekt za preventivo 

zlorabe otrok, za razredno stopnjo osnovne šole. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport,  Evropski socialni sklad, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

12. Ustava Republike Slovenije. Uradni list RS, št 33/91-I. 

http://www.varuh-rs.si/index.php?id=105
http://www.policija.si/images/stories/Statistika/LetnaPorocila/PDF/LetnoPorocilo2016.pdf
http://www.policija.si/images/stories/Statistika/LetnaPorocila/PDF/LetnoPorocilo2016.pdf
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1058&context=psychfacpub
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:46785&database%5BSOSC%5D=SOSC&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&showType=div&rowsPerPage=20&page=0&id=46785
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:46785&database%5BSOSC%5D=SOSC&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&showType=div&rowsPerPage=20&page=0&id=46785


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                          Čufer Janet; diplomsko delo 

43 
 

13. Zakon o preprečevanju nasilja v družini . Uradni list RS, št. 16/08.  

14. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini. Uradni list 

RS, št. 68/16. 

15. Združenje proti spolnemu zlorabljanju. Ljubljana. Pridobljeno s http://spolna-zloraba.si/ 

 

 

9.0  PRILOGE 

1. Zapis o nasilju nad otrokom v skladu s pravilnikom o obravnavi nasilja v družini za 

vzgojno-izobraževalne zavode 

2. Vprašanja in odgovori državne tožilke 

 

http://spolna-zloraba.si/


INTERVJU Z DRŽAVNO TOŽILKO O SPOLNIH ZLORABI OTROK 

 

1. S čim se ukvarjate? Koliko let delovne dobe imate? Koliko primerov o spolni zlorabi 

otrok ste že ste obravnavali? Se vidijo kakšni trendi v pozitivno ali v negativno stran? Je 

zlorab več? Je več prijav? So novi tipi zlorab?  

 

Sem višja državna tožilka, vodja Oddelka za mladoletniško, spolno in družinsko 

kriminaliteto na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, približno že osem let. V tem 

času sem nedvomno obravnavala veliko primerov o spolnih zlorabah mladoletnih otrok. 

Kakšnih trendov naraščanja teh kaznivih dejanj nisem opazila, prav tako ne upadanja, 

morda le nekoliko več ozaveščanja javnosti, kaj so to spolne zlorabe otrok in zaščita otrok 

pred njimi ter ravnanje v primeru storjene spolne zlorabe, predvsem nevladnih organizacij, 

kar je pohvalno. Nov tip zlorab se morda kaže le izvajanje teh preko interneta, spletnih 

klepetalnic ipd. Z razvojem tehnologije se razvijajo, očitno, tudi tipi kaznivih dejanj. 

 

 

2. Kdo v večini primerov vloži prijavo? Na osnovi česa jo vloži?  Na kaj je treba biti 

pozoren? 

 

V večini primerov vložijo kazenske ovadbe starši, včasih stari starši, zelo redko pediatri ali 

zdravniki, nevladne organizacije, predvsem Združenje proti spolni zlorabi otrok. 

 

3. Kako poteka celotna sodna obravnava? 

 

Po vloženi kazenski ovadbi tožilec pregleda, ali ima ta vse potrebne sestavine, po potrebi 

zahteva dopolnitev kazenske ovadbe, ponavadi z razgovorom z vzgojiteljico, učiteljico … 

otroka, ki bi kaj več vedela o njegovem obnašanju izven družine (ob predpostavki, da so 

storilci otrokovi sorodniki, kar je največkrat). Če je podan sum storitve kaznivega dejanja, 

tožilec zahteva zoper osumljenega storilca preiskavo, se nato po potrebi udeležuje zaslišanj, 

predlaga nove priče, izvedbo drugih dokazov, postavitev izvedencev …, 

nato pa po opravljeni preiskavi odloči o tem, ali je potrebno zoper osumljenca nadaljevati 



postopek ali pa odstopiti od nadaljnjega pregona. Glavne obravnave so zelo kompleksne, na 

njih je potrebno neposredno izvesti vse predlagane dokaze, zato trajajo dalj časa. 

 

4. Kakšna je vloga vzgojiteljic? 

 

Vzgojiteljica najbolje pozna otroka, ki ga ima v varstvu in zanj vsakodnevno skrbi. Zato 

pozna morebitne spremembe, ki niso odraz normalnega otrokovega razvoja, in lahko tudi 

preko igre izve od njega, kaj se mu je zgodilo oziroma se mu dogaja. Če zazna karkoli, kar jo 

navede na sum, da se nad otrokom izvaja ali je bilo izvedeno kakšno neprimerno ravnanje, je 

o tem dolžna opozoriti svojega nadrejenega, svetovalno službo v vrtcu, nato pa v morebitnem 

sodnem postopku velikokrat nastopi tudi kot priča. Pove zgolj o svojih zaznavah pri otroku 

oziroma o zaznavah glede staršev, ki prihajajo ponj, njihov odnos do njega, kot je razviden v 

času, ko ga oddajajo ali prevzemajo v vrtcu ipd. 

 

 Morda nekoliko več o preventivi – vzgojiteljica ima nedvomno veliko vlogo v otrokovem 

življenju, nenazadnje preživi z otrokom do njegovega šestega leta dnevno skoraj več kot 

starši. Zato je njena vloga v otrokovem razvoju izjemna. To se lahko odvija v pogovorih in 

igricah vlog glede nenasilnega sporazumevanja, poudarjanja o neposeganju v otrokov osebni 

prostor ipd. Tudi na roditeljskih sestankih za starše velja poudariti usmerjanje staršev v takšne 

pogovore z otroki, obiskovanje starševskih delavnic oziroma šol za starše – vsekakor 

proaktivno ravnanje v tej smeri.  

 

 

5. Kakšne so posledice, če vzgojiteljica to prijavi in se potem izkaže, da ne prihaja do 

nikakršne oblike nasilja v družini? 

 

Nedvomno se lahko zgodi, da otrokova nenadna sprememba v obnašanju le ni posledica 

neprimernega ravnanja staršev ali njegovih skrbnikov, je pa morda otrokov klic po 

pomoči. Potrebno se je zavedati, da vzgojiteljica ni tista, ki obtožuje starše ali otrokove 

skrbnike, je zgolj oseba, ki spremlja otrokov razvoj in je dolžna opozoriti, če zazna v tem 

razvoju kakršnekoli, predvsem negativne spremembe. 

 



6. Ali so posledice tudi za vzgojiteljico, če ne prijavi nasilja, za katero se izkaže, da je bilo, a 

o tem le govori med sodelavci?  

 

Če vzgojiteljica o tem govori med sodelavci, potem je njen prvi korak pravzaprav že 

narejen, saj ni posamezna vzgojiteljica tista, ki dejanje neposredno prijavlja policiji. 

Vsekakor pa naj napravi uradni zaznamek o svojih ugotovitvah, ki naj ga posreduje 

svetovalni službi v vrtcu. Prijavitvena dolžnost pa obstaja. 

 

7. Kakšne so lahko posledice na otroku, v družini in v vrtcu ? 

 

Pomoč otroku se lahko nudi v posebnih razgovorih/igricah pri psihologu ali v svetovalni 

službi, velikokrat je dovolj že, če vzgojiteljica prepozna morebitne nasilne vzorce 

neprimerne vzgoje otrokovih staršev ali skrbnikov in je sama pri otroku na to še posebej 

skrbna in pozorna, da ravna drugače, z dodatnimi pogovori/igricami na to temo … 

 

8. Kako ravnati po končanem postopku? 

 

Vzgojiteljica vedno ravna enako z otrokom, njena vloga pri skrbi za otroka se ne menja. 

Dolžna je poročati o ugotovljenih spremembah v otrokovem razvoju ter ga nato še nadalje 

spremljati, kot sem že navedla. Kot rečeno, ni vzgojiteljica tista, ki preganja storilce, naj 

so to starši ali skrbniki otroka ali kdorkoli drug, ki poseže v otrokovo intimo na 

neprimeren način ali z njim grdo in neprimerno ravna. 

 

9. Kakšni posebni primeri so se vam vtisnili v spomin? 

 

Pri svojem delu sem že naletela tudi na primere, ko je bila vzgojiteljica osumljena 

neprimernega ravnanja z otroki, kar se je kazalo v nasilnih ravnanjih do njih, sunkovitih in 

grobih potegih rok, udarcev, neprimerni komunikaciji z otroki, posledice pa so se kazale 

tako, da otroci niso več hoteli obiskovati svoje skupine, kazali so izrazit odpor do 

posameznih vzgojiteljic, večina otrok je poročala o njenih neprimernih ravnanjih na enak 

način, nekateri pa so imeli tudi modrice na rokah in drugje na telesu prav zaradi grobega 

ravnanja vzgojiteljice. 

 

Spomnim se tudi primera, ko je vzgojitelj na neprimeren način posegal v intimo deklic, 



njemu zaupanih. 

 

 

10. Ali vam je že kdo grozil? 

 

Pri svojem delu sem seveda že naletela na osumljence/obdolžence, ki so mi izrekli tudi 

kakšne neprimerne besede, tudi grožnje, vendar sem njihovo ravnanje razumela kot stisko, 

v kateri so se znašli zaradi sodnega postopka. 

  

11. Kako se vpleteni v obravnavo spopadajo s čustvenim pritiskom zaradi takega kaznivega 

dejanja? 

 

Žrtve kaznivih dejanj so  v sodnih postopkih v veliki čustveni stiski, še posebej, ker se na 

glavnih obravnavah srečujejo z obdolženci, v njihovi prisotnosti govorijo o dogodkih, 

velikokrat so žrtve tako ponovno zlorabljene. Otroci lahko pričajo v prostoru, zanje 

primerno prirejenem, tako da se z obdolženim ne srečajo, vprašanja pa se jim postavlja 

preko videokonference ali prenosnikov/telefonov po osebi, ki jih posreduje. Tako je 

postopek predvsem za otroke, lahko pa tudi za druge žrtve, nedvomno bolj prijazen. 

 

Tudi obdolženci se znajdejo v čustveni stiski že zaradi pričakovanja kazenske sankcije in 

zavedanja neprimernosti svojega ravnanja. 

 

 

12. Kako osveščati strokovne delavce o tem? Kako jih seznanjati s preventivo? Kako jih 

opozarjati na to? 

 

V preteklosti je Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 

pripravljal izobraževanje za strokovne delavce vrtcev, osnovnih in srednjih šol, kar je bilo 

nedvomno zelo koristno, zato bi veljalo morda takšna izobraževanja ponavljati. Na njih so 

bili predstavljeni pravni vidiki nasilja nad otroki, nasilja v družini, ker so otroci posredna 

žrtev prepirov med staršema ali nasilja enega od staršev nad drugim; govora je bilo tudi o 

prijavitveni dolžnosti in načinu poročanja o zaznavi nasilja nad otrokom, predstavljeni so 

bili psihološki vidiki zaznave nasilja nad otrokom in njegove reakcije ter kako ravnati, 

prav tako je bila predstavljena tudi vloga policije. Nedvomno je izobraževanje strokovnih 



delavcev tisto, ki jim najbolj pomaga v vsakodnevnih ravnanjih z otrokom in njegovimi 

svojci. 

 

13. Kako sodni postopek vpliva na otroka? 

 

Če je sodni postopek izpeljan na pravi način, torej z zaslišanjem otroka v sobi, otroku 

prijazni, preko osebe, ki mu postavlja vprašanja na njemu razumljiv način, ter pri 

neogrožujočem staršu/ v družini ne naleti na zamero, ker se sodni postopek razvija, ker je 

nekomu povedal o zlorabi/zanemarjanju …, hkrati pa se otroku nudi tudi psihološka 

pomoč, potem kakšnih posebnih posledic sam sodni postopek na otroke, po moji oceni, ne 

more imeti. V praksi je na žalost velikokrat drugače. Če je že otrok v prvem postopku 

zaradi svoje starosti obravnavan tako, da lahko priča v posebni sobi in nima stika z 

obdolženim, v morebitno ponovljenem postopku največkrat te ugodnosti nima več, 

povsem jasno pa je, da ponovno in ponovno govorjenje o stvareh, ki so ga spravljale v 

stisko, nanj prav gotovo ne vplivajo pozitivno. 

 

 



PRILOGA 
 
ZAPIS O NASILJU NAD OTROKOM V SKLADU S PRAVILNIKOM O OBRAVNAVI NASILJA V DRUŽINI 

ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ZAVODE 

Ustanova: Podatki o otroku:  
Priimek in ime:  
Spol (Obkrožite!) M                                       Ž 

(popolni podatki o vzgojno-
izobraževalnem zavodu, naslov) 

Rojstni datum: Razred:  
Zapis izdelal:  Delovno mesto:  

Zapis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Po potrebi dodajte vrstice.) 
Ali je strokovni delavec VIZ že obvestil CSD oziroma izven poslovnega časa centra interventno 
službo CSD o potrebni ustrezni zdravstveni oskrbi oziroma takojšnji zaščiti otroka?  
(Obkrožite!)     DA             NE 
Obrazložitev: 
 
 
(Po potrebi dodajte vrstice.) 
Datum in ura, ko je otrok v razgovoru poročal o dogodku ali ko so bili opaženi znaki nasilja nad 
otrokom.  
Datum  Ura:   
 
PREDAJA ZAPISA SVETOVALNI SLUŽBI: 
Ime in priimek osebe, ki je zapis sestavila: 
 

Zapis zaključen ob: Podpis:  

Ime in priimek svetovalnega delavca, ki je zapis 
prevzel: 
 
Tel. št. svetovalnega delavca: 
 

Zapis prevzet  
dne: 
ob: 

Podpis:  

Kdo v VIZ je bil v skladu s pravilnikom obveščen o dogodku oziroma informaciji? 
Ime in priimek:  Datum in čas:  Obvestil:  
Ime in priimek:  Datum in čas:  Obvestil:  

 
Podpis odgovorne osebe VIZ in žig 
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