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Povzetek 

 
V teoretičnem delu diplomske naloge sem spregovorila o tem, kaj je zloraba otroka, pri čemer 
sem se osredotočila predvsem na spolno zlorabo. Prikazala sem, kakšni so znaki pri žrtvi 
spolne zlorabe, kaj je značilno za storilca, kakšne so posledice spolne zlorabe, kaj lahko 
naredimo, da bi jo preprečili, ter kakšna je vloga vrtca in njegovih strokovnih delavcev. Poleg 
tega sem se dotaknila tudi vprašanja spolne vzgoje ter predlagala nekaj literature, s katero si 
strokovni delavec lahko pomaga pri svojem delu.   
 
V empiričnem delu sem s pomočjo vprašalnika preverila, kako dobro so strokovni delavci 
ozaveščeni o spolni zlorabi otrok in koliko je takih, ki že imajo neposredne izkušnje s spolno 
zlorabo. Znanje o spolni zlorabi lahko namreč strokovnemu delavcu olajša prepoznavanje in 
tudi razkrivanje spolne zlorabe. V vzorec sem zajela 60 strokovnih delavcev v vrtcu. Samo 
11,7 % vprašanih je že imelo izkušnje s spolno zlorabljenim otrokom, večina od njih (71,4 %) 
pa meni, da so bili premalo seznanjeni s to problematiko. Na podlagi tega podatka 
ugotavljam, da strokovni delavci niso dovolj ozaveščeni in informirani o spolni zlorabi otrok. 
 
Ključne besede: spolna zloraba otrok, znaki žrtve, vloga vrtca, preventiva, strokovni delavci 
v vrtcu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 

 
The theoretical part of this diploma thesis concentrates on child abuse, with a particular 
emphasis on sexual abuse. I identify warning signs of child sexual abuse, the characteristics of 
the perpetrators and the consequences of sexual abuse as well as discuss appropriate measures 
for its prevention and the role of kindergartens as institutions and kindergarten workers. 
Furthermore, I assess the importance of sex education and review some literature which can 
be useful for kindergarten workers when discussing this topic. 
 
The empirical part is based on the results of a survey that was conducted among kindergarten 
workers about their knowledge on child sexual abuse or personal experience with children 
exposed to sexual abuse. All kindergarten workers need to possess sufficient knowledge that 
will enable them to identify such abuse and take action against it. The survey sample 
consisted of 60 kindergarten workers. Only 11.7% of them have already had a personal 
experience with a sexually abused child and the majority of them (71.4%) said that their 
knowledge on the subject had been insufficient. Therefore, it can be concluded that 
kindergarten workers do not possess adequate information and knowledge on child sexual 
abuse. 
 
Key words: Child sexual abuse, warning signs, the role of kindergartens, prevention, 
kindergarten workers. 
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1. Uvod 
 
Kot pomočnica v vrtcu sem vsakodnevno deležna veselja otrok. To je lahko različno veselje: 
ko pada sneg, ko jih starši pridejo iskat, ko se igrajo s prijatelji ... Takrat se zavem, da je to, da 
sem priča iskrenemu otroškemu veselju, glavni razlog, da delam v tem poklicu. Veselje otrok 
strokovnemu delavcu ogreje srce kljub morebitnim težavam, s katerimi se sooča v zasebnem 
življenju. Ne predstavljam si nikogar, ki bi lahko ob pristni otroški radosti ostal ravnodušen. 
Otroci so namreč tako »preprosto« veseli. Res ne potrebujejo veliko več kot zgolj toplino, 
pogovor ter igro, da postanejo veselo razpoloženi in ti začnejo zaupati.  
 
Na žalost vsem otrokom ni lepo. Obstajajo namreč tudi otroci, ki ne preživljajo svojega 
otroštva tako brezskrbno, kot bi ga morali. Obstajajo otroci, ki se soočajo z večjimi problemi 
kot marsikateri strokovni delavec. Obstajajo otroci, ki se ne razveselijo staršev ob prihodu v 
vrtec in se ne želijo vrniti domov. Dom namreč tem otrokom ne pomeni varnega zatočišča, 
kar bi sicer moral biti. Obstajajo otroci, ki nujno potrebujejo našo pomoč, saj si sami ne 
morejo pomagati. To so zlorabljeni otroci. Kljub prizadevanjem različnih organizacij in tudi 
posameznikov nasilje nad otroci namreč še vedno obstaja.  
 
Ne živimo več v času, ko bi nasilje podpirali kot metodo za učinkovitejšo vzgojo. Na srečo se 
je tako mišljenje spremenilo in danes tistega, ki na kakršenkoli način zlorablja otroka, 
kaznujemo. Vendar moramo, če želimo storilca kaznovati, zlorabo najprej odkriti. Kar pa ni 
tako enostavno, saj si ljudje velikokrat pred resnico »zatiskajo oči«. Kljub temu, da okolica 
pogosto sumi, da se nekaj dogaja, velikokrat ne spregovori, dokler ni prepozno. To se dogaja 
zato, ker so ljudje mnenja, da to ni njihova stvar ali da nekdo ni sposoben storiti takega 
dejanja, saj je preveč prijazen in dober oče. Tako sami sebi zatiskajo oči pred dejstvi ter s tem 
uničujejo nedolžno otroško dušo in telo. Kljub temu je moralna dolžnost vsakega odraslega, 
da pomaga otroku v stiski, poleg tega pa je že nekaj časa znano, da lahko zlorabo zagreši 
kdorkoli, pri čemer ni pomembno, ali gre za navadnega delavca, uglednega zdravnika ali 
direktorja. Zloraba namreč ni odvisna od socialnega statusa storilca in njegove 
»dobrosrčnosti«, ki jo kaže na zunaj.  
 
Na srečo se o zlorabah danes veliko več piše in govori. Več se govori tudi o otrokovih 
pravicah in njihovem upoštevanju. Veliko je prizadevanj različnih organizacij za razkrivanje 
in preprečevanje zlorab. Več pa je tudi zgodb o zlorabah, tudi o spolnih, ki na žalost še zmeraj 
ostajajo tabu tema. Na podlagi vsega tega sem se odločila, da napišem diplomsko delo na to 
temo. Zgodbe o večletnih zlorabah, ki jih nihče ni odkril, so pritegnile mojo pozornost. 
Zanimalo me je, zakaj je potrebno toliko časa, da se zlorabo odkrije, zakaj žrtve ne 
spregovorijo in zakaj jih nihče ne opazi. Ali res ni nobenega znaka, ki bi razkril spolno 
zlorabo, in kaj lahko strokovni delavci storimo za preprečitev oziroma razkritje spolne 
zlorabe. Poleg tega me je zanimalo, kakšno je dejansko znanje strokovnih delavcev o spolni 
zlorabi. Sama namreč nisem veliko vedela o tem, zato ne verjamem, da bi spolno zlorabo 
lahko prepoznala in nato pravilno ukrepala.  
 
S to diplomsko nalogo bi rada pripomogla k temu, da bi strokovni delavci v vrtcu poznali 
znake, značilne za žrtve zlorab, in da bi se začeli zavedati, da je naša moralna dolžnost, da 
otrokom pomagamo. Otrok namreč potrebuje čustveno, toplo in varno okolje. Če mu ga ne 
zagotovijo njegovi starši, mu ga moramo zagotoviti drugi odrasli, saj si ga otrok ni zmožen 
zagotoviti sam. 
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2. Vrste in oblike nasilja 
 

2.1 Definicije 
 
Definicij nasilja nad otroki oziroma trpinčenja otrok je veliko. V nadaljevanju sem zbrala 
nekaj primerov definicij, ki po mojem mnenju najbolje opredeljujejo oba pojma. 
 
»Zloraba otroka je širši pojem in obsega različne oblike slabega ali škodljivega ravnanja z 
otrokom; poleg telesnega trpinčenja je to še spolna zloraba, zanemarjanje in čustvena zloraba. 
Vsak od teh pojavov ima svoje značilnosti, različne vzroke in povode, različne vrste posebno 
različnih situacij in značilnosti družin in oseb, ki so vpleteni v dogajanje. Zato navadno 
obravnavamo vsak pojav zase, čeprav se včasih različne oblike zlorabe prekrivajo. Vsaka od 
oblik zlorabe otrok ima tudi svoje zakonitosti prepoznavanja, preprečevanja in ukrepanja.« 
(Gorišek, M. 1995: 165) 
 
Po klasifikaciji Mednarodnega stalnega komiteja za trpinčenje otrok, ki deluje v okviru 
Mednarodne zveze za dobro otroka, pomeni trpinčenje otrok po Satler, A. J. (1997: 102): 
 

1. fizično nasilje nad otrokom znotraj družine, 
2. zanemarjanje otroka znotraj družine, 
3. psihološko oziroma emocionalno zlorabljanje otroka znotraj družine, 
4. spolno zlorabo otroka znotraj družine, 
5. institucionalno trpinčenje otroka, 
6. zlorabljanje otroka izven družine, in sicer: 

- zlorabo otroka v zvezi s prostitucijo, 
- zlorabo otroškega dela.  

 
Boartman (1988, po Bouwkamp 1996: 13) pravi: »Trpinčenje otrok je vsaka oblika telesnega 
in čustvenega nasilja nad otrokom ali zanemarjanje otroka, ki ga zakrivijo starši ali rejniki. 
Otrok pri tem doživlja telesno in čustveno škodo ali pa je taka škoda zelo verjetna.« 
 

»Zloraba otroka pomeni vsaka storitev ali opustitev, ki jo izvršijo posamezniki, institucije ali 
družba kot celota in ki ima za posledico, da so otroci prikrajšani glede enakosti socialnih, 
ekonomskih ali političnih pravic; te storitve ali opustitve so tudi v nasprotju z njihovim 
optimalnim razvojem.« (Šelih 1988, po Kocman, H. 1995: 8) 

 

2.2 Oblike nasilja nad otroki oziroma trpinčenja otrok 
 
Tudi pri oblikah nasilja se poimenovanja oziroma mnenja avtorjev razlikujejo, saj nekateri 
nasilje členijo samo na tri osnovne oblike, in sicer na telesno/fizično nasilje, 
psihično/emocionalno nasilje ter spolno nasilje. Nekateri drugi avtorji pa nasilje razčlenjujejo 
podrobneje. Ena izmed takih avtorjev je Mikuš-Kos, A. (1988, po Kocman, H. 1995: 8−11), 
ki opredeljuje sedem različnih oblik nasilja, ki jih bom obravnavala v nadaljevanju. 
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2.2.1 Telesno oziroma fizično nasilje nad otrokom v družini 
 
Med to obliko nasilja uvrščamo vse telesne poškodbe, ki so povzročene namerno. Mednje 
sodijo: opekline, modrice ter možganske in druge poškodbe. Pri tovrstnem nasilju gre redko 
za zgolj enkraten dogodek, storilci pa so večinoma družinski člani ali osebe, ki živijo v 
skupnem gospodinjstvu, vendar niso v sorodstvenem razmerju z otrokom. 
 
Najpogostejši razlog staršev za tovrstno nasilno ravnanje z otroki je, da otroci niso bili 
zaželeni, zato se starši z njimi ne morejo sprijazniti. Tako poleg udarcev ti otroci občutijo tudi 
krivdo, da obstajajo oziroma da so na svetu. Velikokrat pa so starši, ki izvajajo nasilje, tudi 
sami v otroštvu imeli podobno izkušnjo. 
 
Otroci, ki trpijo tako vrsto nasilja, so največkrat nezaupljivi, pretreseni in zaprti vase. Seveda 
so posledice nasilja vidne tudi navzven. Otroci so namreč polni modric, ran in podplutb, za 
katere največkrat krivijo kar sebe, poleg tega pa o njih nikomur ne povejo, saj jih je strah še 
večjega oziroma hujšega nasilja (prav tam). 
 

2.2.2 Zanemarjanje otroka v družini 
 
Pri zanemarjenju ne gre za maltretiranje ali trpinčenje, temveč za odklanjanje otroka. To 
pomeni, da starši ali skrbniki otroka čustveno in materialno prikrajšajo za osnovne potrebe. 
Za zanemarjene otroke so značilne telesne, duševne, čustvene in socialne posledice. Na vseh 
teh področjih se namreč lahko pojavijo primanjkljaji v razvoju. Takšni otroci:  
 

- odstopajo od normalne velikosti, 
- odstopajo od normalne teže, 
- so premalo oziroma nezadostno oblečeni, 
- so pogosto lačni, 
- imajo pomanjkanje občutka varnosti, 
- se težje osredotočijo. 

 
Zaradi tega pogosto začnejo prositi za hrano ali celo krasti in v večini primerov zaidejo tudi v 
odvisnost od drog ali alkohola. 
 
Razlog za to obliko nasilja je običajno nepripravljenost staršev na otroka ali njihova 
nesposobnost skrbeti za otroka, ker enostavno ne prepoznajo njegovih osnovnih potreb. 
Največkrat tudi starši sami v otroštvu niso bili deležni pozornosti in zato niso poučeni o 
vzgoji in potrebah otroka (prav tam). 

 

2.2.3 Spolne zlorabe otroka v družini 
 
Spolna zloraba otroka je vsekakor kriminalno dejanje. Imenujemo jo tudi krvoskrunstvo 
oziroma incest, če se spolno nasilje dogaja znotraj družinskega kroga. O spolni zlorabi 
govorimo, ko odrasla oseba otroka prisili v spolno aktivnost in pri tem izrablja svojo premoč 
ter izigrava otrokovo zaupanje. Pogosto mu tudi grozi. 
 
Taka oblika nasilja seveda za vedno zaznamuje otroka, saj vpliva na njegove čustvene odzive, 
poznejše spolne odnose in oblikovanje odnosov z ljudmi zunaj družinskega kroga. 
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Če se zloraba zgodi znotraj družine, je za otroka veliko bolj travmatična, kot če bi otroka 
napadel tujec. Takrat bi se namreč otrok lahko zaupal staršem, ki bi mu nudili vso podporo, 
zato postopek odkrivanja storilcev ne bi bil tako boleč. V primeru, da otroka zlorabi nekdo iz 
družine ali celo eden od staršev, pa je otrokova stiska mnogo večja. Tudi če dejanje zaupa 
nekomu, ki mu je blizu, okolica začne preverjati resničnost njegove izjave, s čimer otrok 
postane žrtev institucionalnega mučenja. Poleg tega razkritje spolne zlorabe še poslabša 
odnose v družini, otrok pa s tem postane še bolj ogrožen. Težava nastane tudi, ko storilca 
izpustijo iz zapora na prostost, kjer lahko svoje početje nadaljuje (prav tam). 
 

2.2.4 Psihološka in emocionalna zloraba otroka v družini 
 
Pri emocionalni zlorabi otroka gre za nemoralno obnašanje oziroma nemoralen odnos odrasle 
osebe do otroka. Ta odnos otroka čustveno prizadene, saj je prikrajšan za skrb, toplino, 
ljubezen, pozornost itd. 
 
Nekateri starši še vedno zmotno menijo, da bi s preveč pozornosti otroka razvadili, zato ga 
raje vzgajajo z zasmehovanjem, grožnjami ipd. Otrok ima zaradi tega določene posledice, saj 
postane nesamozavesten, boječ ter zaprt vase. Težava pri tej obliki zlorabe je, da je te otroke 
težje prepoznati, saj ne gre za telesno ali materialno zanemarjenje, zato je zloraba navzven 
manj opazna. Kljub temu pa so za te otroke značilni odkloni pri spanju, hranjenju in govoru 
(prav tam). 
 
V to vrsto trpinčenja sodijo (Satler, A. J. 1997: 61−62): 
 

- namensko omalovaževanje, zmerjanje ali druge oblike žaljivega vedenja do otroka, ki 
negativno vplivajo na njegovo samospoštovanje in samopodobo; 

- zavestno in namensko zanemarjanje otrokovih čustvenih potreb, odsotnost čustvene 
topline, neodzivanje na znake čustvene stiske, namensko odklanjanje podpore v 
okoliščinah, ki jih otrok ne zmore obvladati sam; 

- postavljanje delovnih in vedenjskih zahtev do otroka, ki znatno presegajo njegove 
zmožnosti: starši ali drugi odrasli otroku postavljajo zahteve glede vedenja in uspehov, 
ki jih otrok zaradi svojih razvojnih značilnosti ali sposobnosti ne more izpolniti; 

- izločanje, zavračanje, nepravično ravnanje z otrokom: na primer izrazito negativno 
različno obravnavanje otroka v primerjavi z njegovimi sorojenci ali vrstniki na način, ki 
jasno kaže, da odrasli otroka ne mara; aktivno odklanjanje pomoči otroku ali namensko 
spregledanje otrokove prošnje po pomoči; 

- poniževanje otroka in prikrajševanje za dostojanstvo: prizadevanje otrokovega ugleda in 
blatenje otroka; omalovaževanje, nazivanje otroka s ponižujočimi izrazi, javna 
ponižanja; 

- teroriziranje: zastrahovanje; povzročanje kratkotrajnega ali dalj časa trajajočega stanja 
skrajnega strahu; discipliniranje z zastrahovanjem, kričanje, grožnja s fizičnim napadom 
ali ubojem; siljenje otroka, da opazuje nasilje, izvajano nad osebo, ki jo ima otrok rad; 
puščanje majhnega otroka samega; 

- izolacija otroka: prostorska osamitev otroka − na primer zaklepanje v stranišče ali v 
temno sobo; prepoved stikov in odnosov z vrstniki ali odraslimi zunaj družine; 

- kvarna vzgoja: namenska vzgoja za antisocialnost ali disocialnost; vzgoja, ki otroka ne 
pripravlja za socialno ustrezno in sprejemljivo vedenje; izkoriščanje: izrabljanje otroka 
za koristi oziroma ugodnosti materialne ali položajne narave odrasle osebe; 

- izkoriščanje otrokovega dela v družini: odrasli uporablja otroka kot sredstvo 
izsiljevanja. 
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Na žalost je to obliko trpinčenja zelo težko odkriti, saj je težko določiti oziroma prepoznati 
mejo ravnanja z otrokom, ki je še dopustna oziroma nedopustna glede na to, v kateri skupnosti 
in kulturi otrok živi.  
 

2.2.5 Institucionalno trpinčenje 
 
Že samo ime pove, da so to trpinčenja, ki se zgodijo v različnih zavodih, šolah, vrtcih itd. Za 
nekatere otroke lahko že sama nastanitev v zavodu pomeni duševno trpinčenje. V omenjenih 
institucijah pa lahko pride še tako do fizičnega (telesne kazni) kot tudi čustvenega ali celo 
spolnega trpinčenja (Mikuš-Kos, A. 1988, po Kocman, H. 1995: 10). 
 
Poznamo tudi tako imenovano »pravljično zlorabljanje« (Žerjav 1993, po Kocman, H. 1995: 
10). Gre za zlorabljanje, ki ga izvajamo zato, ker otroku želimo dobro (spanje kot prisila, 
prikrivanje resnice, ker otrok ne razume, ukazovanje brez pojasnila, zakaj, ipd.). 
 

2.2.6 Izkoriščanje otrok zunaj družine 
 
Izkoriščanje delimo na (Mikuš-Kos, A. 1988, po Kocman, H. 1995: 10): 
 

� pornografijo in prostitucijo: pri tej obliki nasilja otroka prisilijo v prostitucijo ali k 
delu v pornografiji. Tako je otrok spolno in telesno zlorabljen, obenem pa gre tudi za 
izkoriščanje otroške delovne sile; 

 
� izkoriščanje otroške delovne sile: ta oblika izkoriščanja se lahko najprej pojavi v 

družini, kjer otroku nalagajo najtežja dela, primerna za odrasle. Pojavi pa se lahko tudi 
v družbi, kjer izkoriščajo otroško delovno silo za proizvodno delo, ki seveda presega 
zmožnosti otroka. 
 

Otroci so kot delovna sila premalo plačani, tako da na njihov račun služijo odrasli. Vedno 
pogostejša so kriminalna dejanja, ko otroke izkoristijo za prekupčevanje z drogami, 
prostitucijo in druge nezakonite aktivnosti. Največkrat so otroci v to prisiljeni. 
 

2.2.7 Druge oblike trpinčenja 
 
Med druge oblike trpinčenja po Mikuš-Kos, A. (1988, po Kocman, H. 1995: 11) uvrščamo: 
zavajanje s psihološkimi obeti sreče in zadovoljstva v drogi in alkoholu; reklamiranje preko 
sredstev javnega obveščanja, ker se s tem izkorišča nezmožnost presoje otrok glede 
koristnosti in kakovosti izdelka − npr. zavajanje otrok z raznimi kriminalnimi filmi. Poleg 
tega med oblike trpinčenja sodijo še (Mikuš-Kos, A. 1988, po Kocman, H. 1995: 11): 
 

- pomanjkanje hrane (12 milijonov otrok na svetu); 
- ogroženost zdravja otrok zaradi prehrambenih izdelkov, ki škodujejo zdravju; 
- prisotnost zdravil, ki škodujejo plodu; 
- nezadostna zdravstvena služba; 
- neustrezno zdravstveno varstvo otrok;  
- neustrezni šolski programi; 
- neenake možnosti izobraževanja. 
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V druge oblike trpinčenja prištevamo tudi otroke v vojnih razmerah, ki niso več obravnavani 
kot otroci, ampak kot vojaška moč, ki jo je mogoče izkoristiti. 
 

3. Spolno nasilje 
 
»Posilstvo je lahko metafora za marsikaj. Beseda je postala žeton, ki ga brez pomisleka 
vržemo v besedno igro, kadar se želimo slikovito izraziti o kakršnem koli nasilju.« 
(Brownmiller 1998, po Zlokovič, J. in Dečman Dobrnjič, O. 2007: 68) 
 
Najslikovitejši prikaz oziroma najnatančnejšo opredelitev, kaj sploh je spolno nasilje, nam 
lahko ponudijo primeri dejanskih spolnih zlorab. Spodaj sem navedla enega od mnogih. 
Čeprav opis ni podroben, je ob branju zagotovo nemogoče ostati ravnodušen. 
 
»Zakaj nisem rekla mami, naj ostane doma? je šepetala v blazino in se dušila v solzah. Počasi 
se je v njeno telo začel plaziti grd, ostuden občutek gnusa, pomešanega s strahom. Zaslišala je 
žvenket kozarca, ki ga je očim odložil na mizo, in drseče korake, ki so se bližali njeni sobi. 
Očim je vstopil in se usedel na posteljo. Tanja se je stisnila čisto k steni. Okoli očima se je 
širil težak vonj po alkoholu. Pridi, punčka, se bova malo božala …« (Tanjina zgodba 2007) 
 

3.1 Definicija spolnega nasilja 
 
Tako kot za opredelitev nasilja tudi za opredelitev spolnega nasilja obstaja več definicij. 
Vsaka definicija spolne zlorabe se sicer skuša približati samemu dejanju spolne zlorabe 
oziroma kršitve osnovnih pravic sočloveka. Vendar pa tega, kar posameznik doživi ob takem 
napadu, ni mogoče opisati le z nekaj besedami, zato bi primere spolnega nasilja morali 
obravnavati individualno glede na žrtev in tudi storilca. Moje mnenje je namreč, da zgoraj 
navedeni primer sam po sebi sicer predstavlja spolno zlorabo, vendar pa zaradi velikega 
števila različnih oblik spolnih zlorab do izoblikovane definicije ni mogoče priti zgolj na 
podlagi enega primera. Zato sem v nadaljevanju zbrala nekatere definicije, ki se po mojem 
mnenju najbolj približajo sami grozovitosti dejanja. 
 
N. Končnik Goršič (1995: 174) pravi, da »govorimo o spolni zlorabi, ko odrasli za 
zadovoljevanje svojih seksualnih potreb izrabi otroka, ki ni ne čustveno in ne razumsko toliko 
zrel, da bi to dejanje razumel in se mu zoperstavil. Spolna zloraba ni pojav, ki bi se rodil v 
današnjem času, to je pojav, ki je star tisočletje in ki se je pojavljal in se še pojavlja v vseh 
civilizacijah.«  
Po mnenju Bašiča (1997: 142) z »izrazom spolna zloraba otrok na splošno označujemo 
udeležbo nepreskrbljenih otrok in mladoletnikov v spolnih aktivnostih z odraslo osebo ali 
osebo, ki je starejša ali večja od njih, pri katerih je otrok ali mladoletnik zlorabljen kot spolni 
objekt za zadovoljevanje spolnih potreb ali želja osebe, ki je starejša od njega in pri katerih 
nima možnosti, da bi izbiral, ali bo privolil v spolno aktivnost ali ne, zaradi neenakih moči v 
odnosu med njimi in drugo osebo.« 
 
Frei (1996, po Cerkovnik Hvala, M. 2008: 38) meni, da »gre za dejanje spolne zlorabe otroka 
takrat, kadar odrasel človek ali mladostnik načrtno uporabi ali uporablja otroka za to, da se 
spolno vzburi ali/in da poteši svojo spolno slo. Odrasel človek je v odnosu do otroka zmeraj v 
položaju močnejšega. Otrok je majhen in neveden. Največkrat tej odrasli osebi tudi zaupa 
in/ali je celo odvisen od nje. Zato otrok ni sposoben svobodno odločati in zavestno sodelovati 
pri dejanjih, ki jih zahteva odrasli. Kadar pod temi pogoji pristane na sodelovanje, ni mogoče 
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spregledati, kako zelo to škoduje njegovemu nadaljnjemu razvoju.« 
 
»Spolna zloraba otrok je družbeno pogojen koncept, ki ga oblikujejo ljudje, zgodovina in 
kultura, in ni nekaj, kar se naravno dogaja. Je socialni in družbeni problem in ne zgolj 
problem posameznika ali posamezne družine. Spolna zloraba je, kadar uporabi odrasla oseba 
otroka za zadovoljevanje svojih potreb. In to ni le spolni odnos, temveč tudi otipavanje 
spolnih organov, samozadovoljevanje pred otrokom, otroška prostitucija, otrokovo siljenje 
gledanja pornografskih filmov, navzočnost pri spolnih odnosih ...« (Spolna zloraba otrok 
2009) 
 

3.2 Dejavniki spolnega nasilja 
 
Tudi pri spolni zlorabi poznamo najverjetnejše dejavnike, ki do nje privedejo. Vendar to ne 
pomeni, da je zaradi teh dejavnikov spolna zloraba dopustna. V nobenem primeru ne smemo 
dopustiti, da se taka vrsta nasilja dogaja. V literaturi sem našla pet skupin dejavnikov, ki v 
medsebojnem prepletanju zelo verjetno povzročijo spolno zlorabo v družini: storilčeva 
osebnost, slab odnos z zakonskim partnerjem, materina čustvena hladnost, disfunkcionalna 
družinska struktura in položaj odvisnega, lojalnega in prestrašenega otroka. Navedeni 
dejavniki so značilni za spolne zlorabe, ki se zgodijo v družini oziroma v krogu širšega 
sorodstva. Dokazano je namreč, da se največ spolnih zlorab zgodi ravno v domačem oziroma 
poznanem okolju otroka (Bouwkamp 1996: 19−27). 
 

3.2.1 Storilčeva osebnost 
 
Storilce lahko glede na njihovo osebnost razdelimo v šest skupin oziroma tipov (prav tam): 
 

- pasivni odvisni storilec: 
takšne vrste storilec je večino časa zaprt vase, negotov in nespreten. V odnosu do 
žene se vede kot odvisen otrok, ko pa se žena preneha odzivati na njegove potrebe, 
pozornost preusmeri na svojo hčer. S tem hčeri dodeli vlogo nadomestne mame in 
žene. Tako postane oče od svoje hčere čustveno odvisen. Takšen odnos pripelje tudi 
do spolnih odnosov oziroma spolne zlorabe. Tak moški se v svojem življenju ni 
naučil zastopati svojih potreb, kaj šele spoštovati potrebe žene; 

 
- agresivni dominantni storilec:  

za agresivnega storilca je značilno, da si izbere neodraslo in negotovo ženo, saj se ob 
njej lahko počuti močnega. Svojo nadmoč nad družino, katere glava je, izkoristi za 
to, da ostale družinske člane osami od zunanjega sveta. Doživlja jih kot svojo last, 
zato se tudi zateče k hčeri, ko mu žena ne more ustreči. Če torej žena ne zadovolji 
njegovih čustvenih in spolnih potreb, mora te potrebe zadovoljiti hči. 

 
V zgoraj navedena tipa storilčeve osebnosti na podlagi različnih raziskav uvrščamo kar  
85 % storilcev znotraj družine oziroma sorodstva (očetje, očimi, strici …). To pomeni, da 
v preostalih štirih tipih najdemo le 15 % storilcev. To so: 

 
- psihopatski storilec:  

to je storilec s kriminalno preteklostjo, ki je spolno promiskuiteten. Z zlorabljeno 
hčerjo je zelo šibko povezan na čustveni ravni. Deluje namreč, kakor da nima odnosa 
do svoje vesti ter kot da ne pozna občutkov krivde ali obžalovanja. Po drugi strani se 
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do drugih ljudi obnaša ljubeznivo in deluje dopadljivo, saj želi s svojo 
preračunljivostjo do okolice doseči izpopolnitev svojih želja; 
 

-  psihotični storilec:  
to je storilec, ki duševno ni več zmožen obvladati svojih spolnih vzgibov. Spolno 
zlorabo namreč zagreši šele takrat, ko njegove notranje zavore popustijo pod 
vplivom psihoze, ko storilec doživlja hude psihiatrične motnje, kot so prividi in 
fantazije. Vedenje takega storilca je nepredvidljivo, hkrati pa deluje tudi zmedeno in 
nemirno; 

 
- alkoholični storilec: 

takšen storilec spolno zlorabo zagreši le v primeru, da je izjemno pijan in pod 
velikim vplivom čustev; 

 
- pedofilni storilec: 

za to vrsto storilcev je značilno, da so spolno usmerjeni izključno na otroke. Kljub 
temu so nekateri lahko spolno dejavni tudi v lastni generaciji ali pa so celo poročeni. 

 
Zaključimo torej lahko, da gre pri večini storilcev za dokazovanje nadmoči oziroma 
pridobitev občutka nadzora, ki ga najlažje pridobijo pri najmlajših oziroma šibkejših, torej 
otrocih. Storilci se pri tem sploh ne zavedajo, da s svojim dokazovanjem nadmoči otroka 
psihično razvrednotijo in fizično poškodujejo ter ga s tem zaznamujejo za celo življenje. To 
torej pomeni, da za storilce ni najpomembnejša zadovoljitev njihovih spolnih potreb, ampak 
pridobitev občutka nadzora. 
 
Strokovnjaki so povzeli tudi značilnosti vedenja storilcev. Te so (Repič 2008, po Erjavšek, T. 
2010: 22−23): 
 

- običajno gre za odrasle poročene osebe. Zelo redki so storilci, ki se ne poročijo in se 
zanimajo samo za otroke; 

- nagnjeni so k temu, da se počutijo veliko bolje v družbi otrok kot v družbi odraslih, zato 
imajo le redko odrasle prijatelje; 

- pogosto se zanimajo za otroke točno določene starosti, nekateri pa celo točno 
določenega spola. Prav tako so nagnjeni k temu, da iščejo službo v poklicih, kjer so v 
vsakodnevnem stiku z otroki; 

- zaradi spolnih vzgibov otroke zasledujejo in se lahko celo tako močno čustveno 
navežejo na otroka, da pridobijo njegovo naklonjenost s pomočjo občutka krivde, ki jo 
otrok občuti, ko mu govorijo o svoji osamljenosti, žalosti, pogrešanju itd.; 

- nekateri pogosto tudi fotografirajo gole ali oblečene otroke z namenom, da bi se ob tem 
vzburili, ali pa žrtve zlorabijo za spolni akt; 

- nagnjeni so k temu, da zbirajo otroško pornografijo, ki jo lahko uporabljajo za različne 
namene: da fantazirajo, kadar potencialne žrtve nimajo na dosegu roke, da sprostijo 
svojo seksualno slo, da izsiljujejo žrtev tako, da ji govorijo, da bodo gradivo pokazali 
drugim, če otrok ne bo tiho, ipd.; 

- včasih pogosteje posegajo po alkoholu in drugih narkotičnih sredstvih; 
- z otrokom se pogovarjajo na način, ki izenačuje odnos, in pogosto o njem govorijo, kot 

bi bil njihov ljubimec ali odrasel partner; 
- največkrat se zadržujejo v parkih, na otroških igriščih in na drugih mestih, kjer so 

pogosto prisotni otroci. 
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Med možnimi storilci so seveda tudi matere, ki jih do sedaj sicer še nisem omenila. Odstotek 
primerov, kjer so ženske oziroma matere tiste, ki zlorabljajo, je bistveno nižji kot odstotek 
primerov, ko so storilci očetje oziroma moški. Vendar pa so matere kljub temu pomemben 
dejavnik pri spolni zlorabi. 
 
Matere, ki zlorabljajo so (Satler, A. J. 1997: 70): 
 

- matere nedonošenčkov ali matere otrok, ki so veliko časa preživeli na oddelku za 
nedonošenčke; 

- matere s psihosocialnimi ali psihiatričnimi motnjami; 
- matere, ki so same odraščale brez materinske ljubezni ali so bile v otroštvu deležne 

slabega ravnanja; 
- matere, ki živijo v socialni osamitvi; 
- matere, ki si niso želele nosečnosti in ne želijo otroka; 
- mladoletne matere. 

 

3.2.2 Slab odnos z zakonskim partnerjem 
 
Študije o storilcih incesta, torej o očetih in očimih, so pokazale, da so se težave pogosto 
pojavile tudi v odnosu med zakonskima partnerjema. Zakoni so bili namreč polni navzkrižij, 
čustveno šibki oziroma površni, z malo stika in spolno nezadovoljivi. V teh študijah so storilci 
povedali, da so imeli s svojo ženo zelo malo čustvenega stika, da je bilo zelo malo skupnih 
interesov, če je sploh bil kakšen, ter da je žena pokazala premalo zanimanja za spolnost. Vse 
to je vodilo k pogostim prepirom glede spolnosti, vzgoje otrok in denarja. Poleg tega so se ti 
prepiri največkrat končali s fizičnim nasiljem nad ženo, kar se je najpogosteje dogajalo takrat, 
ko so bili storilci pod vplivom alkohola (Bouwkamp 1996: 23). 
 
Tako je kot izgovor za svoja ravnanja večina storilcev navedla slabo zakonsko zvezo in za 
njih nezadovoljiv spolni odnos z ženo. Taki izgovori jasno kažejo na to, da storilci vzrok in 
odgovornost za slabo zakonsko zvezo večinoma iščejo izključno pri ženi, saj se sami ne 
počutijo krive za nastalo situacijo, kar sem omenila že pri opisovanju storilčeve osebnosti 
(prav tam: 23). 
 

3.2.3 Materina čustvena hladnost  
 
Iz študij, ki jih je izvedel Draijer, je razvidno, da se večina hčer (76 %) o spolni zlorabi ni 
mogla zaupati svojim materam. Le 4 % deklic se je skušalo pogovoriti o zlorabi, vendar 
neuspešno. Zelo žalosten je tudi podatek, da četrtina mater sploh ni vedela, da se v njihovi 
družini dogaja spolna zloraba (prav tam: 23−24). 
 
Žrtve spolnih zlorab so izjavile, da njihova mati ni bila dostopna za njihove čustvene potrebe. 
Zato ni čudno, da so se ti otroci počutili, kot da jih je poleg očeta izdala tudi mati (prav tam: 
23−24). 
 
Mati le v redkih primerih aktivno sodeluje pri spolni zlorabi, toda v večini primerov (prav 
tam: 24): 

- ve, kaj se dogaja, vendar se boji ukrepati. Pogosto se počuti ravno tako nemočno in 
prestrašeno kot otrok. Svojo jezo in nemoč znese nad otrokom, ne pa nad storilcem; 

- skrbno zanika vsak najmanjši sum. Zapre se pred sumom, da se v njeni družini dogaja 
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spolna zloraba, in skrbno pazi, da obdrži določeno odmaknjenost od otroka. Otroku s 
tem oteži razkriti resnico o dogajanju; 

- za otroka čustveno ni dosegljiva, ker resnično ničesar ne sumi in si otrokovo vedenje 
popolnoma napačno razlaga. 

 
So pa tudi primeri, kjer je odnos med materjo in hčerjo čustveno stabilen, vendar se zaradi 
določenega razloga, kot je na primer nesreča ali veliko število zaporedno rojenih otrok, ta 
odnos ohladi. Tako se mati in hči oddaljita, oče pa to čustveno odmaknjenost med njima 
zapolni s preveč intimnim odnosom do hčere. To pa lahko privede do spolnega nasilja (prav 
tam: 24). 
 
Takšno materino hladnost do hčere v primeru incesta lahko razumemo s stališča njene 
naklonjenosti in lojalnosti do moža. Vzgojena je bila namreč tako, da ščiti svojega moža, zato 
ne zna uskladiti občutkov do hčere s svojimi negativnimi in pozitivnimi občutki do moža 
(prav tam: 24). 
 
V družinah, kjer obstaja pozitiven oziroma čustveno topel odnos med materjo in hčerjo, se 
prav tako lahko pojavi incest, vendar je ta zloraba ponavadi enkratna ali pa traja zelo malo 
časa. Žrtev se namreč zaupa svoji materi in ji pove, kaj se je zgodilo. Seveda ji v tem primeru 
mati verjame ali pa se celo sama pogovori s hčerjo glede svojih sumov o zlorabi. Te matere 
pogosto zlorabo prijavijo kar same (prav tam: 25). 
 

3.2.4 Položaj odvisnega, lojalnega in prestrašenega otroka  
 
Svoj delež pri spolni zlorabi nosi tudi otrok, vendar je treba pomen deleža previdno opredeliti. 
Večina spolno zlorabljenih otrok namreč ni aktivno spodbudila spolne zlorabe, saj otrok sam 
nikoli ne napeljuje na spolne odnose. Tudi raziskave (Finkelhor) so pokazale, da so kar v  97 
% primerov otroke na spolno zlorabo napeljali odrasli. Vsak otrok namreč potrebuje 
pozornost staršev, njihovo nežnost in dotike, vendar to ne pomeni, da potrebuje tudi spolne 
odnose z njimi. Če si starši sami drugače razlagajo otrokove potrebe, je to njihova 
odgovornost, in ne odgovornost otroka. Zato je nesmiselno trditi, da je storilca k spolnemu 
odnosu napeljal otrok, saj gre pri tem zgolj za storilčevo razlago dogodkov in hkrati za njegov 
izgovor. Pomembno je, da se tega zavedamo in znamo razlikovati med odgovornostjo 
odraslega in otrokovo dejavnostjo (prav tam: 25−26). 
 
Pri dolgotrajnih spolnih zlorabah je značilno, da otrok na določeni stopnji prevzame dejavno 
vlogo. Pri tem je treba poudariti, da je sicer vloga otroka večinoma vloga pasivne, 
nespodbijajoče žrtve. To pomeni, da je, kadar otrok sodeluje v spolni zlorabi oziroma se 
pasivno prepušča incestu, to večinoma njegova edina možnost za preživetje. Otrok namreč ve, 
da spolne zlorabe ne more preprečiti, če se upira pa postane storilec nasilen. Tako mu ne 
preostane drugega, kot da se pasivno prepušča nastali situaciji. O zlorabi ne pove nikomur, 
ker ne želi, da bi se starši ločili, pa tudi zaradi strahu pred kaznijo. V takih primerih si večina 
otrok ustvari iluzijo o dobrem staršu, saj otroci ne morejo živeti brez te podobe. Otrokova 
edina možnost za preživetje je torej ta, da verjame, da je on slab, starši pa dobri (prav tam: 
25−26). 
 
Na kakšen način otroci zlorabo pripisujejo sami sebi, lahko najbolje ponazorimo s primerom, 
ki ga je zapisal Bouwkamp (1996: 26): 
 
 »Morala sem storiti nekaj, zaradi česar sem očeta tako razjezila, da me tepe, ponižuje ali 
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zlorablja.« 
 

3.2.5 Disfunkcionalna družinska struktura 
 
Eden od pomembnih dejavnikov je tudi nepravilno funkcioniranje družine. Za 
disfunkcionalno družino je značilno, da se zabriše generacijska meja in s tem tudi družinska 
hierarhija med otrokom in starši. To pomeni, da postane nejasno, kakšno vlogo ima otrok in 
kakšno starši, kar privede do zmedenosti otroka.  
 
Izsledki raziskave so pokazali, da imajo družine, v katerih prihaja do spolnih zlorab, naslednje 
značilnosti (Bouwkamp 1996: 27−28): 
 

- otrok ni čustveno povezan s starši, saj so ti bolj usmerjeni na sebe kot na otroka; 
- starši pričakujejo od svojih otrok, da se podrejajo družinskim normam in jim pri tem ne 

dovolijo lastnega glasu;  
- starši imajo bolj toge nazore; 
- obstaja splošna nestabilnost. Družina in zakon funkcionirata površno in pomanjkljivo. 

 
Preplet naštetih dejavnikov lahko privede do družinske situacije, kjer se spolna zloraba lahko 
dogaja tudi več let. Kljub temu pa ti dejavniki ne opravičujejo spolne zlorabe, ampak le 
pojasnjujejo, kateri so tisti, ki takšno zlorabo vzdržujejo. 
 

3.3 Znaki spolnega nasilja 
 
Glede na obliko spolne zlorabe ločimo različne znake, s pomočjo katerih prepoznamo spolno 
nasilje. Znaki pri otroku, ki so ga silili gledati pornografijo, niso enaki kot znaki pri otroku, ki 
je bil fizično zlorabljen (spolni odnos). Poleg tega fizični znaki spolne zlorabe velikokrat 
izginejo že po nekaj dneh (Kocman, H. 1995: 27). 
 
Znake spolne zlorabe delimo na vedenjske in »fizične« (spremembe na otrokovem telesu). 
Seveda je vedenjske znake nekoliko težje prepoznati, vendar jih lahko opazimo, če otroka 
poznamo dlje časa in z njim preživimo 7−8 ur na dan (toliko časa namreč približno z otrokom 
preživi vzgojitelj/ica oziroma pomočnik/ca vzgojitelja/ice). Še zlasti to velja, če gre za 
nenadno spremembo v vedenju. 
 
Med »fizične« znake uvrščamo (Kocman, H. 1995: 27; Geršovnik, Z. 1998: 24; Satler, A. J. 
1997: 69): 

- motnje v prehranjevalnih navadah, 
- bolečine v trebuhu, 
- razna glivična obolenja, 
- bolečine pri uriniranju, 
- drgnjenje in srbenje spolnih organov, 
- sledi ugrizov, 
- rane, 
- težave z iztrebljanjem, 
- nepojasnjene krvavitve iz spolnih organov, 
- znake spolnih boleznih. 
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Med vedenjske znake pa sodijo (Kocman, H. 1995: 27; Zlokovič, J. in Dečman Dobrnjič, O. 
2007: 159; Končnik Goršič, N. 1995: 176; Satler, A. J. 1997: 69): 
 

- pogosto risanje spolnih organov in spolnih prizorov, 
- znaki čustvene prizadetosti, 
- težave s spanjem, 
- agresivnost, 
- nesposobnost zaupanja, 
- skrivnostnost, 
- strah biti sam z določenim članom družine, 
- hujša potrtost, 
- neustrezno vedenje do sovrstnikov, 
- laganje, 
- miselna odsotnost, 
- pretirano spanje. 

 

3.4 Posledice spolne zlorabe 
 
S posledicami spolne zlorabe so tesno povezani tudi znaki, ki sem jih omenila v prejšnjem 
poglavju. Posledice nam skupaj z znaki pomagajo, da lažje odkrijemo spolno zlorabo. 
Razlikujejo se glede na: trajanje spolne zlorabe (dlje kot traja spolna zloraba, večje posledice 
ima za otroka), storilca spolne zlorabe (bližje kot je storilec otroku, bolj ga zloraba prizadene), 
starost otroka, pri kateri se je zloraba začela, obliko spolne zlorabe (ali je bil fizični stik ali ne) 
in glede na to, ali se je o zlorabi vedelo ter kakšen je bil odziv na razkritje spolne zlorabe 
otroka (ali so bili starši otroku v podporo, ali so mu bili v pomoč pri prebolevanju spolne 
zlorabe itd.). 
 
Najpomembnejše posledice spolne zlorabe lahko strnemo v naslednje skupine (Kaplan 1998, 
po Cerkovnik Hvala, M. 2000: 28): 
 

- občutja strahu in tesnobe (stalno prisotna ali pa se kažejo v napadih, ki jih spremljajo 
fiziološki znaki); 

- motnje spanja in prehranjevanja (anoreksija, bulimija); psihosomatske motnje 
(predvsem bolečine v spodnjem delu trebuha in stegnih); 

- motnje delovnega in socialnega delovanja; 
- seksualni problemi v mladostništvu in odraslem obdobju življenja; 
- občutje nemoči, prepuščenost usodi, brezup s posledično pasivizacijo in nesposobnostjo 

soočanja s težavami ter izgubo sposobnosti obvladovanja. 
 
Najpogostejša posledica spolnega nasilja v otroštvu je depresivnost, ki jo spremljajo še 
naslednji dejavniki: nizka samopodoba, zmanjšanje učnih zmogljivosti, apatičnost, 
samouničevalno vedenje in pobegi od doma. Pozneje se v težavah pri zaviranju spolnih potreb 
pokažejo tudi motnje obvladovanja impulzov in potreb, medtem ko se kognitivne motnje 
kažejo z motnjami v intelektualnem delovanju, tj. v nižjem inteligentnem količniku, motnjah 
na področju besednega izražanja ter v slabši šolski uspešnosti. 
 
Tesnoba, depresivnost, motnje spanja, samomorilno vedenje, zloraba drog, motnje spolnega 
vedenja, slabši samonadzor, ponavljanje nasilnega vedenja do lastnega otroka, borderline 
osebnostna motenost, multipla osebnost in dolgotrajna posttravmatska stresna motnja pa so 
posledice spolne zlorabe, ki spremljajo odraslo osebo. Čeprav se torej spolna zloraba zgodi že 
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v zgodnjih letih otroka, žrtvi vseeno pusti posledice za celo življenje in za vedno spremeni 
kakovost njenega življenja. Tem posledicam pravimo dolgotrajne posledice, saj je 
posameznik tudi pozneje v odraslosti žrtev spolne zlorabe (Kaplan 1998, po Cerkovnik Hvala, 
M. 2000: 28). 
 
Rojšek (2002, po Cerkovnik Hvala, M. 2008: 50−51) kot posledice zlorab omenja: 
 

- postravmatsko stresno motnjo (PTSM), 
- disociativno reakcijo, 
- depresivnost in samomorilnost, 
- zmanjšanje obvladovanja impulzov, 
- kognitivne motnje, 
- motnje hranjenja, uživanje psihoaktivnih substanc, 
- agresivno vedenje, 
- motnje spolnega vedenja in identitete, 
- reviktimizacijo, 
- »borderline« sindrom multiple osebnosti itd. 

 
Našteti dejavniki se med seboj prepletajo, razlikujejo pa se po obsegu in intenzivnosti. 
 
Pedagoški delavci v vrtcu smo lahko pri spolni zlorabi pomemben zunanji dejavnik, saj 
imamo med delovnim časom možnost opazovanja otrok, ki v vrtcu preživijo veliko večino 
dneva. Opazujemo lahko vedenje otroka oziroma njegove odzive, ko se loči od staršev in ko 
ga ti pridejo iskat, pri čemer opazujemo odnos otroka do obeh staršev in tudi obratno − odnos 
obeh staršev do otroka. Otroka imamo možnost opazovati tudi med prosto igro in igro z 
vrstniki, med katerima bi lahko opazili seksualizirano vedenje. Prav tako lahko opazimo 
težave pri spanju, pretirano masturbacijo, spremembe glede higienskih navad, znake spolne 
zlorabe pa lahko razberemo tudi iz otrokovih risb. Zato je pomembno, da je pedagoški kader, 
ki je zaposlen v vrtcu, seznanjen s pomembnimi značilnostmi oziroma dejavniki spolne 
zlorabe, kot so znaki, posledice, značilnosti storilcev in podobno (Erjavšek, T. 2010: 35). 
 
Poleg tega, da so zaposleni v vrtcu seznanjeni s posledicami spolne zlorabe, je pomembno 
tudi, da se zavedajo možnosti, da imajo v skupini spolno zlorabljenega otroka, in si torej ne 
zatiskajo oči pred to problematiko. Če smo namreč pripravljeni prepoznati spolno zlorabo in 
nato ustrezno ukrepati, pošiljamo otroku sporočilo, da nam ni vseeno in da lahko zaupa tudi 
odraslim. Poleg tega vsakršno ukrepanje pedagoškega kadra poveča otrokove možnosti za 
srečnejše življenje (Erjavšek, T. 2010: 35). 
 

3.5 Miti o spolni zlorabi 
 
»Stereotipi pomenijo posploševanje delno točnih, vendar večinoma nepreverjenih, površnih 
sodb o človeku ali skupini ali skupnosti. Stereotipi so tipizirane sodbe, ki ravno zaradi svoje 
ohlapnosti in splošnosti ne ustrezajo stvarnosti. So sodbe o vseh, ki ne veljajo za nikogar.« 
(Ule 2004, po Erjavšek, T. 2010: 19) 
 
Enako velja tudi za mite o spolnih zlorabah, ki se jih je v mnogih letih izoblikovalo kar nekaj, 
večinoma pa niso resnični. K oblikovanju mitov je prispeval tudi molk o spolnih zlorabah v 
preteklosti oziroma dojemanje spolne zlorabe kot tabuja, ki je na žalost pogosto prisotno še 
danes.  
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Spodaj so našteti nekateri miti oziroma napačne predstave o spolnih zlorabah, poleg njih pa so 
napisana še resnična dejstva (Erjavšek, T. 2010: 19−20): 
 
MITI DEJSTVA 

Nepoznane osebe so najbolj nevarne. 

Ni res. V 85 % primerov spolnih napadov na 
otroke je storilec sorodnik, družinski prijatelj 
ali nekdo, ki ga otrok pozna in mu zaupa 
(sosed, varuška, duhovnik itd.). 

Storilci so »bolni« in »perverzni«. 

Dokazi kažejo, da gre ponavadi za »običajne« 
ljudi. Ponavadi so storilci poročeni ljudje 
različnih starosti in poklicev, socialnega 
statusa in verskih prepričanj. 

Žrtve so običajno najstnice. 

Žrtve so lahko dojenčki, mlajši in starejši 
otroci, najstniki, dečki in deklice. Spolne 
zlorabe so zabeležene že pri nekaj mesečnih 
dojenčkih ter otrocih vseh starosti do 18. leta. 
Največ spolnih zlorab se sicer zgodi med 
otrokovim 8. in 12. letom.  

Spolne zlorabe otrok so značilne za 
revne ali problematične družine. 

Zlorabe se dogajajo v vseh tipih družin: 
velikih, majhnih, revnih, bogatih, visoko 
izobraženih ali neizobraženih, popolnih, 
sestavljenih itd. 

Otroci o spolnem napadu lažejo ali si ga 
domišljajo. 

Otroci o spolnem napadu le redko lažejo, saj 
se v 98 % primerov njihove izjave izkažejo za 
resnične. 

Spolni napad na otroka je enkraten 
pojav. 

Spolni napadi se večinoma ponavljajo in lahko 
trajajo celo več let, saj otrok storilca običajno 
pozna in se z njim pogosto srečuje, kar 
storilcu daje možnost ponovnega napada. 

Spolni napad na otroka je ponavadi 
povezan z nasiljem. 

Ker v večini primerov otroci poznajo storilca, 
mu ni treba uporabiti nasilja. Namesto tega 
otroka obvladuje s podkupovanjem, z 
zavajanjem, obljubami in tudi grožnjami. 

Storilec zagreši spolno zlorabo pod 
vplivom alkohola. 

Čeprav obstaja povezava med zagrešenimi 
nasilnimi spolnimi dejanji in vinjenostjo 
storilcev, nikakor ne moremo trditi, da je za 
spolno nasilje kriv alkohol. Ta mit 
odgovornost za storjeno dejanje prenaša s 
storilca na alkohol. 

Če se pogovarjamo z otroki o njihovi 
spolni zlorabi, se stanje le še poslabša. 
Če o težavah ne bomo govorili, jih bodo 
otroci pozabili. 

Otroci včasih na začetku potlačijo dogodek, 
vendar lahko imajo zaradi njega kljub temu 
kasneje v življenju resne težave. 
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Sama bi tem mitom dodala še dva zelo pogosta, ki prav tako nista upravičena, in sicer: 
 

- otroci so zapeljivi in radi koketirajo ter pogosto izzovejo in zapeljejo odraslega v spolni 
odnos.  

To nikakor ni res, saj otrok še ne razume, kaj je spolni odnos, in zato tudi ne more 
napeljevati nanj. Ta mit je eden od najpogostejših izgovorov storilcev. Res je, da 
otrok od odraslega želi, da mu ta vrača ljubezen in nežnost, vendar ne v smislu 
spolne zlorabe; 

 
- če je incestni odnos posebno pozoren in ljubeč, ni škodljiv.  

Incestni odnos ni nikoli sprejemljiv, ne glede na to, kako ljubeč je, saj gre za vdor v 
otrokovo intimnost in s tem tudi za zlorabo. 

 

3.6 Oblike spolnega nasilja 
 
Tudi pri spolni zlorabi ločimo več oblik oziroma vrst spolnega nasilja. Pri spolnem nasilju 
namreč ne gre zgolj za spolni odnos z otrokom, ampak tudi za številne druge vrste nasilja. 
Dobro oziroma prav je, da kot pedagoški delavci poznamo vse oblike, saj tako tudi lažje 
ugotovimo, ali je otrok žrtev spolnega nasilja. S. Bašič (po Satler, A. J. 1997: 145−149) je 
oblike spolnega nasilja definirala s pomočjo naslednjih primerov: 
 
 

- golota: odrasli hodi gol po hiši pred vsemi družinskimi člani ali nekaterimi od njih. 
Primer: oče je pred hčerjo in sinom, starima 6 in 8 let, večkrat hodil nag po 
stanovanju. Pogosto je izkoristil čas, ko je bila deklica z njim sama doma. Več let se 
mu je pogosto izmikala s pogledom v tla. Mati je očeta občasno opozarjala, vendar je 
opozorila zavračal in ji je očital zavrtost. Dejanje mu je bilo onemogočeno, ko je bila 
hči zaradi zanemarjanja izločena iz družine. Šele po izločitvi iz družine je deklica 
spregovorila o spolnem napadu; 
 

- nesramne pripombe: odrasli daje pripombe o spolnosti ali o otrokovem telesu. 
Primer: še ne 14-letne učenke so vodstvu šole prijavile, da se učitelj glasbenega 
pouka do njih nesramno vede. Deklice je pogosto spraševal, ali so že pripravljene na 
seks, vedno znova je hotel z njimi govoriti o seksu in jim je namenjal nesramne 
pripombe: »Saj ste že razvite za seks. Prsi se vam dobro razvijajo ...« Kljub 
večkratnim prijavam deklic vodstvo šole ni ustavilo ravnanja pedagoga, niti zadeve 
ni prijavilo. To so na koncu storili starši; 

 
- slačenje: odrasli se slači pred otrokom. To se običajno zgodi, kadar sta sama. 

Primer: osumljenec je pozabljal sveža oblačila, preden se je začel v kopalnici tuširati, 
zato je vedno klical 6-letno posvojenko, naj mu prinese manjkajoča oblačila. Pri tem 
je bil vedno že nag. Prav tako je nag prihajal v dnevno sobo z namenom, da si vzame 
obliže, ki jih je potreboval za oskrbo rane na telesu; 

 
- razkazovanje genitalij: odrasli otroku kaže genitalije in nanje usmeri otrokovo 

pozornost. 
Primer: osumljenec je 11-letno deklico na poti iz šole zvabil v osebni avto pod 
pretvezo, da jo potrebuje, da mu pokaže pot. Po enem kilometru vožnje je ustavil 
vozilo na dovozni poti, si odpel zadrgo na hlačah in začel otroku kazati svoj spolni 
ud, rekoč: »Ali si že kdaj videla kaj takega?«; 
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- opazovanje otroka: odrasli na skrivaj ali odkrito opazuje otroka, kadar se slači, kopa, se 
iztreblja ali urinira. 

Primer: osumljenec je od 12-letne hčere svoje partnerke v odsotnosti njene matere 
zahteval, da se mu deklica kaže gola, poleg tega pa ji je sledil v sanitarije in hvalil 
njeno lepoto. Pri tem je deklici govoril: »Kako lepo dekle boš, ko odrasteš, odlična 
za seks ...«; 

 
- fotografiranje otrok: odrasli fotografira otroka ali odkrito opazuje otroka v erotičnem 

položaju. 
Primer: osumljenec je fotografiral genitalije več otrok, dečkov in deklic. Deklice so 
morale pri tem svoje genitalije širiti z rokami. Za svoja dejanja je izrabil poletni 
otroški tabor, kjer je bil varuh otrok; 

 
- uporaba pornografije: odrasli kaže otroku pornografsko literaturo ali video filme ali 

prisili otroka, da se udeležuje pornografskih aktivnosti. 
Primer: osumljenec se je spolno zadovoljeval tako, da je z darili in obljubami o 
denarju v svoje stanovanje privabljal otroke, običajno dečka in deklico, in jim 
razkazoval pornografske revije; 

 
- poljubljanje: odrasli dolgo in intimno poljublja otroka. Ta način poljubljanja naj bi bil 

namenjen samo odraslim. Celo zelo majhni otroci čutijo neprimernost takšnega vedenja 
in jim je ob njem neprijetno. 

Primer: osumljenec je na dvorišču otrokoma ponujal čokolado in na lica poljubljal 
eno od deklic. Naslednjega dne je drugo, 6-letno deklico, s čokolado zvabil v hodnik 
stanovanjskega bloka, jo najprej poljubljal na usta, nato pa dvignil njeno krilce in jo 
poljubljal v predelu spolovila; 

 
- otipavanja: odrasli otipava otrokove prsi, trebuh, področje genitalij, notranjo stran 

stegen ali zadnjico. Na zahtevo mora otrok na podoben način otipavati odraslega. 
Primer: osumljenec je 8-letnega dečka zvabil v vozilo pod pretvezo, da ga potrebuje, 
da mu pokaže pot. Kmalu je vozilo ustavil na parkirnem prostoru pod pretvezo, da 
mora na malo potrebo. Ko se je vrnil v vozilo, je začel dečka otipavati, mu odpel 
hlače in ga začel otipavati po spolovilu. Nato je od dečka zahteval, da odpne njegove 
hlače in mu otipava spolovilo; 

 
- masturbacija: odrasli masturbira med tem, ko ga otrok gleda; odrasli gleda otroka, kako 

masturbira; odrasli in otrok opazujeta drug drugega, medtem ko masturbirata (vzajemna 
masturbacija). 

Primer: osumljenec je dal dečku, staremu 12 let, majhno vsoto denarja. Čez približno 
14 dni je od njega zahteval denar nazaj, ker ga otrok ni imel, pa je od njega zahteval, 
da masturbira spolni ud. Po tem je zahteval, da mu tudi otrok pusti, da mu masturbira 
spolni ud. Dejanje je v naslednjih mesecih nadaljeval tako, da mu je moral otrok 
spolni ud najprej lizati in zatem masturbirati. Enako je tudi on počel z otrokom; 

 
- felacija: pri tej vrsti oralno-genitalnega stika odrasli moški prisili dečka, da vzame v 

usta njegov penis ali pa sam vzame dečkov penis v usta. 
Primer: osumljenec je 11-letnemu dečku, ki je prišel v trgovino, podaril kilogram 
marelic ter ga nato zvabil v skladišče trgovine. Tam je zahteval od njega, da se usede 
na stol, prime njegov spolni ud ter si ga da v usta. Čeprav se je deček branil, mu je 
osumljenec potiskal spolni ud v usta. Zatem je še sam vzel v usta dečkov spolni ud; 
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- kunilingus: pri tej vrsti oralno-genitalnega stika se mora otrok z jezikom in usti dotikati 
spolovila ali vaginalnega predela odrasle ženske ali pa se odrasli (moški ali ženska) z 
usti dotika spolovila ali vaginalnega področja deklice. 

Primer: od devetega leta starosti naprej je mati od svojega sina zahtevala, da jo je 
poljubljal in lizal po njenem genitalnem predelu, ko je dopolnil 13 let, pa je z njim 
začela spolno občevati; 

 
- digitalna penetracija (penetracija s prsti) v zadnjik ali danko: storilec lahko vstavlja tudi 

različne predmete. 
Primer: mladoletni osumljenec je prisilil 9-letna fantka in deklico, ki sta se vračala iz 
šole, da sta odšla z njim v gozd, kjer jima je ukazal, da se slečeta in uležeta na tla. 
Nato ju je z injekcijskimi iglami zbadal v zadnjico. Po vbodih z injekcijo ju je s 
pasom pretepel po zadnjici ter jima nato v ritko vstavljal sveče in zračno tlačilko ter 
jima vpihoval zrak; 

 
- penetracija s penisom v zadnjik ali v danko − sodomija: odrasli lahko to otroku stori 

večkrat, ne da bi ga poškodoval, saj je zadnjik v otroštvu prožnejši. 
Primer: osumljenec je svojo 12-letno hčer pričel spolno zlorabljati tako, da jo je 
otipaval po spolovilu in drugih delih telesa. Kasneje jo je spolno zlorabljal tako, da je 
imel z njo analne odnose; 

 
- digitalna penetracija (s prsti) v vagino: storilec s prsti penetrira v vagino. Vanjo vstavlja 

tudi razne predmete. 
Primer: ko je bila deklica, stara 10 let, na počitnicah pri svojem očetu, se je ta nad 
njo spolno izživljal, tako da se je dotikal njenega telesa in spolovila ter ji v spolovila 
potiskal prste. Pri tem jo je tudi telesno poškodoval; 

 
- penetracija penisa v nožnico: moški storilec s penisom penetrira v vagino. 

Primer: osumljenec je spolno občeval z 9-letno nečakinjo, ki so mu jo občasno 
zaupali v varstvo; 

 
- spolni odnos na suho: je slengovski izraz, ki opisuje odnos, pri katerem odrasli drgne 

svoj penis ob otrokov genitalni predel ali ob notranjo stran otrokovih stegen oziroma ob 
otrokovo zadnjico. 

Primer: osumljenec se je ulegel k svojemu pastorku ter ga med spanjem začel 
otipavati po telesu in spolovilu. Ko se je 9-letni deček zbudil, je osumljenec svoj 
spolni ud pritisnil k otrokovi danki in z drgnjenjem ter pritiskanjem na danko dosegel 
spolno zadovoljitev; 

 
- prisilni spolni akt z živaljo oziroma bestialnost: o bestialnosti govorimo takrat, ko 

odrasli otroka prisili, da živali drgne spolovilo ali ima z njo spolni odnos; 
 

- ekshibicionizem: spolna sprevrženost, težnja po razkazovanju spolovil osebam drugega 
spola. 

 
Hkrati za zgornje opredelitve oblik nasilja velja, da se pogosto med seboj prepletajo, poleg 
tega pa ni nujno, da gre v vseh primerih dejansko za spolno zlorabo. Če na primer v neki 
družini goloto vsi člani jemljejo kot nekaj naravnega in lepega in se otrok ob tem počuti 
lagodno ter sproščeno, ne gre za spolno nasilje. Zato je torej treba obravnavati vsak primer 
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posebej ter poznati tudi ozadje (torej okoliščine), poleg tega pa ne smemo prehitro podajati 
zaključkov. 
 

3.7 Faze spolnega nasilja 
 
Za dolgotrajne spolne zlorabe, ki se največkrat dogajajo ravno v družinskem oziroma ožjem 
družinskem okolju, je značilna določena dinamika spolne zlorabe. To pomeni, da lahko tako 
obliko spolnega nasilja, ki traja več let, razdelimo na več faz. Še preden začne storilec izvajati 
spolno nasilje, o njem razmišlja v svoji domišljiji, si načrtno izbere otroka in natančno 
načrtuje potek celotnega dejanja. Ko izbira svojo žrtev, izbere otroka, ki po njegovem mnenju 
potrebuje njegovo pomoč in ki je od storilca na nek način odvisen. Storilec temu otroku nato 
ponudi oporo, se prikaže v luči rešitelja in začne izrabljati otrokovo zaupanje vanj, pri čemer 
izkoristi svojo moč ter nadzor nad otrokom. 
 
Po mnenju Zlokovič, J. in Dečman Dobrnjič, O. (2007: 70−72) so faze spolne zlorabe 
naslednje: 
 

- 1. faza: prvi poskus spolne zlorabe. 
 

Ponavadi se prvi poskus spolne zlorabe zgodi nenadoma, in sicer takrat, ko je storilec sam 
z žrtvijo. V prvi fazi ponavadi storilec žrtve še ne posili, ampak namesto tega uporablja 
druge oblike spolne zlorabe, kot so: draženje erogenih con, božanje telesa in dotikanje 
spolovil, kar žrtvi povzroči ugodje, hkrati pa v njej sproži občutke presenečenja, obupa, 
krivde in nemoči. Spolna zloraba je v tej fazi velikokrat zanikana ali razvrednotena. 
Deklice, ki so mlajše od sedem let, še ne vedo, da gre za spolno zlorabo, vendar 
instinktivno čutijo, da se jim dogaja nekaj, kar se ne bi smelo − torej nekaj prepovedanega 
− ta občutek pa še okrepi storilčevo vedenje. Po drugi strani pa se dekleta, starejša od 
sedem let, oziroma tista, ki že razumejo storilčevo dejanje, zanašajo na storilčeve obljube, 
da se to ne bo nikoli več zgodilo, s čimer poskušajo doseči nekakšno spravo s storilcem; 
 

- 2. faza: ponovitev spolne zlorabe. 
 

Spolna zloraba se ponovi, ko se storilec prepriča, da dekle o zlorabi ni spregovorilo. 
Storilec postaja vedno drznejši, tako da ga mora v tej fazi dekle spolno zadovoljevati na 
različne načine. Kljub temu, da se je zloraba ponovila, dekle še vedno molči, saj zanika 
njen obseg. Ponavadi namreč še ne prepozna značilne strukture spolnega nasilja in še 
vedno poskuša razumeti ter opravičiti dejanje storilca. Tako spolna zloraba postane 
skrivnost, ki je ne zaupa nikomur. V 2. fazi okolica še ne opazi spolne zlorabe, razen če 
storilec poleg spolnega nasilja uporabi tudi fizično nasilje. Ne smemo zanemariti dejstva, 
da je v večini primerov dolgotrajnih spolnih zlorab žrtev čustveno navezana na storilca ter 
da gre za odnos žrtve do avtoritete; 

 
- 3. faza: spolna zloraba kot sestavina odnosa. 

 
Storilec v tej fazi žrtev vse pogosteje zlorablja in jo tudi posili. Posilstvo se v največ 
primerih zgodi s psihično in fizično prisilo. Žrtev skuša zlorabo ustaviti na različne načine, 
vendar je pri uporabi sredstev omejena, saj še ni zmožna razkriti storilca. Kljub temu se pri 
žrtvi že pojavlja določeno vedenje, zaradi katerega bi družina in ostala okolica že lahko 
posumili, da prihaja do zlorabe. Nato je vse odvisno od tega, v kakšnem okolju žrtev živi. 
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Če je to okolje, ki dopušča zlorabo, potem ljudje žrtev večinoma obsojajo in so do nje 
nespoštljivi, neetični ter ji ne nudijo nobene pomoči. Tako se spolna zloraba seveda 
nadaljuje. Če pa žrtev prihaja iz okolja, ki zlorabe ne dopušča, se spolna zloraba največkrat 
preneha. Žrtev se nato umakne iz okolja storilca ali pa je storilec tisti, ki se umakne. Če se 
zgodi, da se žrtev znajde v družini, kjer ji nihče ne pomaga, žrtev izgubi zaupanje v ljudi. 
Tako je vedno bolj prepričana, da je sama tista, ki je kriva za zlorabo. Temu pa sledijo 
posledice, ki sem jih naštela zgoraj (depresivnost, samomorilsko vedenje itd.); 

 
- 4. faza: razkritje storilca. 
 

V tej fazi žrtev pride do spoznanja, da se s storilcem bojuje v svojo škodo. Žrtev se sama 
odloči, da bo razkrila svojo zgodbo. To se največkrat zgodi v obdobju srednje šole, ko 
lahko spregovori o zlorabi, če le ima možnost. Pomoč takrat poišče izven družine − pri 
prijateljih, svetovalni delavki v kateri izmed institucij, učiteljih, na centru za socialno delo 
ali kje drugje, kjer čuti, da lahko pove svojo zgodbo, da ji bodo verjeli in da ji bodo seveda 
tudi ustrezno pomagali. Spolna zloraba se konča tako, da se žrtev preseli izven okolja, kjer 
živi storilec. V tej fazi imamo pomembno vlogo pedagoški delavci, saj ne želimo, da bi 
spolna zloraba trajala toliko časa. Od nas je odvisno, ali bomo zlorabo opazili že prej in v 
zvezi z njo pravilno ukrepali. Ne smemo dopustiti, da bi se zloraba odvijala toliko časa, saj 
lahko z odkritjem spolne zlorabe v predšolskem obdobju veliko pripomoremo h 
kakovostnejšemu nadaljnjemu življenju žrtve. 

 
Ko pride do razkritja storilca, se pojavi nevarnost ponovne viktimizacije žrtve (obtožbe, da 
laže, da si samo domišlja, da si je sama želela …) in pa tudi situacije, ko storilec postane 
žrtev. Če je storilec starejši, ga na primer opravičujejo s tem, da je star in da ni vedel, kaj 
počne. Seveda gre pri tem zgolj za iskanje izgovorov in poskuse, da bi spolno nasilje pometli 
pod preprogo in se tako izognili reševanju problema. Zato je toliko bolj pomembno, da 
pedagoški delavci ukrepamo pravilno, ko žrtev spregovori o zlorabi. Poleg tega bi vsak 
vzgojitelj moral otroke preventivno poučiti o tej problematiki (jim razložiti, da lahko rečejo 
ne, ipd.) ter jim povedati, h komu se lahko zatečejo po pomoč (Erjavšek, T. 2010: 27). 
 

4. Preprečevanje spolnega nasilja 
 
Ena izmed najboljših možnosti, da se izognemo spolni zlorabi, bi bila seveda preventiva, in 
sicer takšna, pri kateri bi sodelovali vsi − torej vzgojitelji, starši, psihologi, sociologi, politiki, 
policisti, varuške in vsi ostali, ki imajo stike z otroki. To bi bila najučinkovitejša možna 
oblika preventive − torej skupna. Vendar na žalost temu ni tako. Menim namreč, da je 
premalo tistih, ki se trudijo preprečevati spolne zlorabe, in da se nekatere institucije premalo 
ukvarjajo s to problematiko. Tudi vrtec bi moral narediti veliko več pri ozaveščanju o 
možnostih preventive. Preden sem se lotila branja literature v zvezi s to problematiko, si sama 
namreč nisem znala jasno predstavljati, kako bi lahko preprečila zlorabo otroka oziroma 
vplivala na to, da se ta ne bi zgodila.  
 
Odgovor na vprašanje, kako preprečiti spolno nasilje, sicer ni tako enostaven, saj v bistvu 
nimamo moči, da bi lahko preprečili vse zlorabe. Kljub temu pa je veliko dejavnikov, ki lahko 
pripomorejo vsaj k zmanjšanju števila spolnih zlorab. Nekateri izmed njih so: spolna vzgoja 
otrok (otrok se zaveda svojega telesa in s tem svojih intimnih delov, ki so samo njegova last), 
seznanjanje otrok z njihovimi pravicami (kdaj lahko odraslim reče ne ipd.), boljše 
ozaveščanje otrok o spolnih zlorabah (poznavanje dejavnikov spolne zlorabe) in rušenje 
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tabujev oziroma mitov. O nekaterih dejavnikih sem že govorila v prejšnjih poglavjih, o drugih 
pa bom podrobneje spregovorila v nadaljevanju. 
 
 
Obstajajo tudi programi preprečevanja trpinčenja otrok. Ti so usmerjeni predvsem v (Satler, 
A. J. 1997: 81): 
 

- izobraževanje staršev o potrebah otrok in o razvojnih značilnostih njihovega vedenja; 
- spodbujanje občutljivosti staršev za otrokove potrebe; 
- učenje staršev o tem, kako naj se obvladajo in ustrezno vedejo ob tem, ko začutijo jezo 

ali bes do otroka; 
- izboljševanje odnosov in komunikacije v družini; 
- zmanjševanje stresnih okoliščin, ki delujejo na družino. 

 
Ti programi se osredotočajo na družino, saj se največ zlorab zgodi ravno znotraj nje. Vendar 
bi sama pri tem želela izpostaviti tudi vrtec, ki bi lahko imel podobno izdelan program, 
namenjen preprečevanju spolnih zlorab. Jedro tega programa bi morala biti izobraževanja − 
npr. različni seminarji, na katerih bi pedagoški delavci imeli možnost pogovora s strokovnjaki 
s tega področja, različne delavnice, skupni sestanki s starši na to temo itd. Tak program bi bil 
najboljši prispevek vrtcev k aktivnemu preprečevanju spolnih zlorab, saj bi pripomogel k 
ozaveščenosti pedagoških delavcev o tej problematiki. 
 

4.1 Otrokove pravice 
 
Vse do danes se je pogled na otroka izjemno spreminjal. Včasih so otroka obravnavali kot 
»pomanjšanega odraslega«, zato je v primeru, da ni zmogel opravljati vseh odraslih del, veljal 
za nepomembnega posameznika, s katerim so odrasli ravnali zelo kruto. Jokanje dojenčka so 
na primer preprečevali s tesnim povijanjem, da se otrok ni mogel niti premikati. Ostale otroke 
so izrabljali za najrazličnejša fizično naporna dela, velikokrat so jih brutalno pretepali, jih 
premalo previjali, jim nudili slabšo prehrano kot odraslim ipd. 
 
Pomembnost telesnega kaznovanja v naslednjem citatu dobro opisuje Terkaj (2010: 18): 
»V hiši, kjer so otroci, potrebne sta dve reči: Kristusova podoba na steni, pa šiba v kotiču; pa 
šiba naj bo le zdravilo, pa ne vsakdanja hrana. Preveč in premalo škoduje. Kjer so otroci, 
mora biti doma tudi šiba, to je stara pravica in resnica. Oče in mati brez šibe in pa kralj brez 
meča izgubijo hitro čast in oblast.« 
 
Ta miselnost se je nato drastično spremenila. Do sprememb je prišlo že s konferenco Bele 
hiše o otrocih leta 1909 v ZDA. To konferenco še danes organizirajo na vsakih deset let. 
Največ je k spremembam sicer prispevala konferenca leta 1970, ki se je močno osredotočila 
na pravice otrok (Kocman, H. 1995: 14). 
 
Danes imamo veliko različnih institucij ter posameznikov, ki poudarjajo otrokove pravice in 
jih tudi oblikujejo. Najbolj (svetovno) znana je Konvencija o otrokovih pravicah. Poleg nje 
poznamo še druge pravne dokumente, v katerih so zapisane otrokove pravice. To so na 
primer: Ustava Republike Slovenije, Otrokove pravice, ki jih izdajata RS in varuh človekovih 
pravic, Deklaracija o otrokovih pravicah ter Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih 
pravic. 
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Konvencijo o otrokovih pravicah je 20. novembra 1989 sprejela Generalna skupščina 
Združenih narodov. »Cilj konvencije je določiti merila za zaščito otrok pred zanemarjanjem in 
zlorabljanjem. Ob tem upošteva in dopušča različne kulturne, politične in materialne 
okoliščine v državah. Najpomembnejše vodilo konvencije je otrokova korist.« (Erjavšek, T. 
2010: 11) 
 
V nadaljevanju podrobneje predstavljam tiste člene, ki se nanašajo na spolno zlorabo (Satler, 
A. J. 1997: 270−283): 
 
»19. člen 
1. države podpisnice z vsemi ustreznimi zakonodajnimi, upravnimi, družbenimi in vzgojnimi 
ukrepi otroka zavarujejo pred vsemi oblikami telesnega ali duševnega nasilja, poškodb ali 
zlorab, zanemarjanja ali malomarnega ravnanja, trpinčenja in izkoriščenja, vštevši spolne 
zlorabe, medtem ko je pod skrbništvom staršev, zakonitih skrbnikov ali katerekoli druge 
osebe. 
 
2. takšni zaščitni ukrepi naj, če je to primerno, vključujejo učinkovite postopke za 
sprejemanje socialnih programov, ki otroku in tistim, ki skrbijo zanj, zagotavljajo potrebno 
podporo, kakor tudi druge oblike zaščite ter ugotavljanje, obveščanje, prijavljanje, 
preiskovanje, obravnavanje in spremljanje prej naštetih primerov trpinčenja otrok in, če je 
potrebno, poseg sodišča.« 
 
 
»34. člen 
Države podpisnice se zavezujejo, da bodo otroka zavarovale pred vsemi oblikami spolnega 
izkoriščanja in spolnih zlorab. V ta namen naj države podpisnice še posebej sprejmejo vse 
ustrezne državne, bilateralne in multilateralne ukrepe, s katerimi bodo preprečile: 

a) napeljevanje ali siljenje otroka h kakršnikoli nezakoniti spolni dejavnosti; 
b) izkoriščanje otrok v prostituciji ali drugih nezakonitih spolnih dejavnostih; 
c) izkoriščanje otrok v pornografskih predstavah in gradivih.« 

 
»39. člen 
Države podpisnice s sprejetjem vseh ustreznih ukrepov pospešijo telesno in duševno 
okrevanje otroka, ki je bil žrtev kakršnekoli oblike zanemarjanje, izkoriščanja ali zlorabe, 
mučenja ali kakršnekoli druge oblike krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali 
kaznovanja ali oboroženih spopadov, in njegovo ponovno vključitev v družbo. Takšno 
okrevanje in ponovno vključevanje v družbo poteka v okolju, ki krepi otrokovo zdravje, 
samospoštovanje in dostojanstvo.« 
 
Tudi v Ustavi RS (1991) so omenjene otrokove pravice, in sicer v naslednjem členu: 
 
56. člen (pravice otrok)  
»Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo 
otroci v skladu s svojo starostjo in zrelostjo.  
 
Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali 
drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. Takšno varstvo ureja zakon.  
 
Otroci in mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne 
družinske oskrbe, uživajo posebno varstvo države. Njihov položaj ureja zakon.« 
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Varuh otrokovih pravic je v sodelovanju z RS izdal Otrokove pravice, ki so predstavljene na 
enostavnejši način. Cilj je namreč, da si jih otroci sami preberejo in − kar je še pomembnejše 
− da jih tudi razumejo. Poleg tega bi jih tudi vzgojitelji/ce v vrtcu lahko poskusili/e predstaviti 
na otrokom zanimiv in razumljiv način. Tako bi otroke že v vrtcu seznanili z njihovimi 
pravicami. Tudi to je namreč ena od možnih preventiv. Za temo, ki jo obravnavam v tej 
diplomski nalogi, so pomembne predvsem naslednje otrokove pravice (Otrokove pravice 
2011): 
 

- starši oziroma odrasli, ki skrbijo za otroka, naj bi mu zagotovili takšne življenjske 
pogoje, da bi se lahko zdravo razvijal; 

- nihče otroka ne sme kakorkoli izkoriščati, zlorabljati ali zapostavljati; 
- odrasli se otroka ne smejo dotikati na način, ki bi mu bil neprijeten in bi ga zato bilo 

strah. Ne smejo ga siliti v snemanje filmov, fotografiranje ali druženje z različnimi 
ljudmi na način, ki bi ga strašil ali mu ne bi bil prijeten ali bi mu celo povzročal 
bolečine; 

- države morajo zaščititi otroke pred takšnimi zlorabami, tudi pred zlorabami v 
proizvodnji, trgovini in uporabi mamil; 

- države morajo otroke zavarovati tudi pred spolnim izkoriščanjem in spolnimi zlorabami; 
- nihče otroka ne sme pretepati, ustrahovati, poškodovati, zlorabljati, zanemarjati, z njim 

ravnati malomarno, ga trpinčiti ali izkoriščati (tudi spolno); 
-  pred vsemi temi oblikami slabega ravnanja ga morajo ščititi starši, skrbniki ali učitelji v 

šoli; 
- država mora poskrbeti za pogoje, da se proti tistim, ki tako delajo z otrokom, ustrezno 

ukrepa (se jih prijavi in kaznuje). Vsi pa smo dolžni takšne oblike ravnanja z otrokom 
prijaviti organom, ki tiste, ki tako z njim delajo, kaznujejo; 

- odrasli so dolžni zaščititi otrokovo zasebnost, prav tako morajo biti pri poročanju o 
otrocih previdni mediji. Nihče ne sme blatiti njihovega imena. 

 
Zdi se mi, da je v Otrokovih pravicah bolj oziroma večkrat poudarjeno, da nihče ne sme 
otroka na kakršenkoli način zlorabljati. V Ustavi RS in Konvenciji o otrokovih pravicah je to 
namreč premalokrat izpostavljeno. Sama sem pričakovala, da bom med prebiranjem 
Konvencije o otrokovih pravicah naletela na več členov, ki se nanašajo na zlorabo.  
 
Na isti spletni strani, kjer lahko najdemo Otrokove pravice, sem našla tudi informacije o 
projektih v zvezi z otrokovimi pravicami. Leta 2009 so organizirali Mednarodno konferenco o 
otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem. Konferenco so organizirali državni zbor, varuh 
človekovih pravic in Ministrstvo za zunanje zadeve. Namen konference je bil ljudi poučiti o 
človekovih pravicah in obeležiti 20. obletnico sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah. 
Glavna tema oziroma cilj pa je bil opozoriti na pomen zaščite otrokovih pravic in njihovega 
uresničevanja. Obenem so na konferenci želeli s primeri dobrih praks na tem področju 
okrepiti zavest politične, strokovne in splošne javnosti (Mednarodna konferenca o otrokovih 
pravicah in zaščiti pred nasiljem 2009). 
 
Smotrno bi bilo, da bi o takih konferencah bolje obvestili javnost, saj veliko ljudi zanje sploh 
ne ve. Obveščanje javnosti je pomembno zlasti zato, ker bi udeležba tistih, ki smo premalo 
izobraženi na tem področju, na tovrstnih dogodkih pripomogla k učinkovitejšemu 
preprečevanju zlorab. Izobraženost oziroma poznavanje dejstev o zlorabah je namreč 
najpomembnejši dejavnik pri njihovem preprečevanju. 
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Poleg Mednarodne konference o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem varuh človekovih 
pravic (v sodelovanju z drugimi) izvaja naslednje projekte (Projekti o pravicah otrok 2011): 
 

- 1. dnevi zagovorništva 2009, 
- Konferenca o zagovorništvu otrok in mladostnikov, 
- konferenca Jokohamski pregled za Evropo in Srednjo Azijo − boj proti spolnemu 

izkoriščanju in zlorabljanju otrok, 
- Ustavimo nasilje nad otroki: ukrepajmo zdaj! 

 
Primerne dejavnosti v vrtcu, ki jih načrtujemo s ciljem, da bi preprečili zlorabe, niso nujno 
takšne, kot so opisane na teh spletnih straneh ali v kakšni brošuri, ampak jih moramo sami 
prilagoditi otrokom. Predstaviti jim jih moramo na čim bolj razumljiv in nevsiljiv način. 
Pomembno pa je, da storimo nekaj, da otroke seznanimo z njihovimi pravicami ter jim 
razložimo, kdaj so te pravice kršene. Teh dejavnosti je po mojem mnenju v naših vrtcih 
premalo. Vzrok za to je, da je ta tema še vedno tabu.  
 
Pri Nacionalnem odboru za otrokove pravice gre pravzaprav za Komisijo za otrokove pravice, 
ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije in se je leta 2008 preimenovala v 
Nacionalni odbor za otrokove pravice. Glavna naloga Nacionalnega odbora je uresničevanje 
otrokovih pravic, ki izhajajo iz: Deklaracije Združenih narodov o otrokovih pravicah, 
Konvencije ZN o otrokovih pravicah, Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic 
in drugih dokumentov, ki urejajo pravice otrok in mladostnikov. Na pobudo Komisije za 
otrokove pravice sta nastala tudi TOM in otroški parlament, prišlo pa je tudi do uzakonitve 
instituta varuha otrokovih pravic v Sloveniji (Otrokove pravice 2011). 
 
V okviru Nacionalnega odbora za otrokove pravice delujeta tudi dva foruma: Forum za 
pravice otrok v bolnišnici in Forum proti telesnemu kaznovanju otroka v družini. Slednji je 
pomemben zato, ker se bori proti telesnemu kaznovanju kot vzgojnemu sredstvu. Nastal je 
zato, da bi pomagal odpraviti telesno kaznovanje, ki dokazano slabo vpliva na otrokovo 
osebnost. Pri takem otroku je med drugim veliko več možnosti, da bo tudi sam pri svojih 
otrocih uporabil metode telesnega kaznovanja (Otrokove pravice 2011). 
 

4.2 Prepoznavanje oziroma razkritje spolne zlorabe 
 
Da bi lahko prepoznali spolno zlorabo, je pomembno zlasti, da poznamo znake spolne 
zlorabe. Če znakov ne poznamo, je to vrsto nasilja težko prepoznati. Ravno zaradi 
prepoznanja znakov spolne zlorabe namreč največkrat pride do njenega razkritja, saj otrok 
sam o zlorabi le redko spregovori. Torej je od nas odvisno, ali bomo prepoznali njegovo 
stisko in notranji klic na pomoč. To pa še ne pomeni, da bomo zgolj zaradi tega, ker poznamo 
znake, takoj odkrili vse spolne zlorabe, saj je ob tem treba poznati še nekatere druge 
dejavnike. Pomembno je poznati tudi dinamiko, posledice, družinsko strukturo takih družin 
(storilčeva osebnost), oblike spolnih zlorab itd. In še celo takrat, ko poznamo vse navedeno, ni 
nujno, da bomo prepoznali spolno zlorabljenega otroka. Imamo pa zaradi poznavanja 
dejavnikov spolnega nasilja veliko prednost pri njegovem prepoznavanju. 
 
Naše znanje o spolnih zlorabah je pomembno tudi po tem, ko se spolna zloraba razkrije. 
Pomemben je namreč naš odziv in nadaljnji odnos do otroka. Samo če poznamo dejavnike 
spolne zlorabe in če smo o tej problematiki ozaveščeni, se bomo lahko ob razkritju pravilno in 
pozitivno odzvali. Še zlasti je to pomembno, če postanemo tista oseba, ki se ji otrok zaupa. 
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4.2.1 Kaj storiti ob sumu spolne zlorabe oziroma trpinčenja 
 
Ko posumimo, da je otrok zlorabljen, je zelo pomembno, kako se odzovemo. Predvsem takrat, 
ko nam otrok (zlasti predšolski) sam zaupa spolno zlorabo, se moramo zavedati, da otrok o 
tem nikoli ne laže. Ob sumu spolne zlorabe je zato najbolje, da obvestimo svojega 
nadrejenega ali socialno delavko. Nepravilen odziv bi bil, če bi se takoj pogovorili s starši. 
Prej moramo namreč o sumu spolne zlorabe poročati strokovnjakom, ki ga bodo ustrezno 
preverili, prav tako pa ustreznim strokovnjakom prepustimo tudi pogovor s starši.  
 
Še bolj nepravilen oziroma neetičen odziv bi bil, če ob sumu spolne zlorabe ne bi storili 
ničesar. Za tako neukrepanje nimamo opravičila, saj smo tam zato, da otroku pomagamo, kar 
je tudi naša moralna dolžnost. Še vedno sta namreč zelo razširjena prepričanje, da je bolje, da 
se ne vpletamo v družinske zadeve drugih, ter miselnost, da je včasih najbolje stvari pustiti 
take, kot so, in si pred njimi zatisniti oči. Vendar takšen odziv ni niti pravilen niti strokoven 
ali moralen. 
 
Najbolje bi bilo, da bi lahko ob sumu spolne zlorabe zlorabo takoj prekinili. Na žalost pa to v 
praksi ni tako enostavno ali hitro izvedljivo, zato se veliko zlorab dogaja še leto, dve ali tri po 
tem, ko je bil ugotovljen sum o zlorabi otroka. To je tudi razlog, zakaj otroku nikoli ne 
obljubljamo, da ne bo več videl storilca ali imel stikov z njim, saj gre pri tem za obljubljanje 
nečesa, kar ni v naši moči. Otroku lahko zgolj nudimo svojo podporo in ljubezen ter mu damo 
vedeti, da mu verjamemo, kar je zanj izredno pomembno (Satler, A. J. 1997: 78). 
 
Vse drugo je v rokah ustreznih ustanov in strokovnjakov, ki imajo različne pristope. Eden 
izmed »splošnih« pristopov je spreminjanje otrokove družinske situacije s pomočjo staršev, 
družine in otroka (Satler, A. J. 1997: 78). 
 
V okviru pomoči staršem je po Satler, A. J. (1997: 78−79) zelo pomembno: 
 

- zmanjšati pritiske, obremenitve in strese v družini; 
- izboljšati finančni in stanovanjski položaj družine, če je ta neugoden; 
- zmanjšati obremenitve staršev, ki izhajajo iz posebne zahtevnosti otroka zaradi otrokove 

bolezni ali razvojnega zaostanka; to pomeni urediti varstvo za otroka ali sprejem v 
vrtec, zagotoviti sosedsko pomoč materi ob poslabšanju njenega zdravstvenega stanja 
ter možnost oddaje otroka za krajši čas sosedom ob družinskih krizah; 

- seznaniti starše, ki nimajo ustreznih predstav in znanj o otrokovem vedenju in odzivanju 
v različnih starostnih obdobjih, z otrokovimi razvojnimi potrebami in možnostmi, da bi 
se vedli tako, kot starši želijo; 

- terapevtsko delo, ki je usmerjeno v zmanjševanje medosebnih konfliktov znotraj 
družine in v svetovanje staršem glede tega, kako obvladati svoje agresivne vzgibe do 
otroka. 

 
Za starše so organizirane različne terapije, vendar ni nujno, da so učinkovite oziroma da 
prinesejo izboljšanje. Velikokrat se je namreč že zgodilo, da so strokovne službe vedele, kaj 
se dogaja z otrokom, a je otrok nato kljub vsemu zaradi zlorabljanja umrl. Gre za zelo 
tragične zgodbe, ki jih ne bi smelo biti. Na žalost pa so take stvari v medijih vedno 
pogostejše. Zato se ne čudim, da ljudje včasih pomislimo na neučinkovito delovanje 
odgovornih strokovnih služb. Najpomembnejše se mi namreč zdi, da se otroka zaščiti, in ne, 
da se dolgotrajno ukvarja z družino otroka v upanju, da se bo situacija izboljšala. Menim 
namreč, da je takrat že prepozno. Storilec bi moral takoj, ko se ugotovi zloraba, v pripor, nato 
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pa bi se strokovnjaki lahko posvetili »ostankom« družine − torej takrat, ko je zagotovljena 
varnost otroka, saj se prevečkrat zgodi, da se zloraba nadaljuje kljub njenemu razkritju 
(Satler, A. J. 1997: 79). 
 
Pomoč otroku naj bi po Satler, A. J. (1997: 80) vključevala: 
 

- zaščito pred nadaljnjim trpinčenjem; 
- odpravljanje sedanjih zdravstvenih posledic trpinčenja (zdravljenje poškodb, 

podhranjenosti itd.); 
- psihološko pomoč otroku (podporo, razumevajoč terapevtski pristop, usklajen z 

otrokovo starostjo itd.); 
- odpravljanje težavnega vedenja otroka in drugih lastnosti, ki prispevajo k slabemu 

ravnanju staršev (zmanjševanje nemirnosti pri hiperkinetičnem otroku ipd.); 
- praktične nasvete o tem, kaj naj otrok stori, ko je ogrožen (naslove, telefonske številke 

ipd.). 
 
Dejstvo pa je, da starejši kot je otrok, več neposredne pomoči mu lahko nudimo. 
 
Vloga odraslih ob odkritju zlorabe otroka je torej, da (Zlokovič, J. in Dečman Dobrnjič, O. 
2007: 96): 
 

- povemo otroku, da mu verjamemo; 
- ne krivimo otroka za to, kar se je zgodilo, ker je za zlorabo vedno odgovoren odrasli; 
- ne zanikamo problema; 
- ne sprašujemo otroka, zakaj se je to zgodilo, ker ne pozna odgovora; 
- o zlorabi nemudoma obvestimo ustrezne službe: center za socialno delo, osebnega 

zdravnika oziroma psihološko ali pedopsihiatrično službo. 
 

4.2.2 Kaj storiti, ko otrok sam spregovori o spolni zlorabi 
 
Če se otrok odloči, da nam pove o zlorabi, to pomeni, da nam zelo zaupa in da nas je s tem 
izbral za svojo zaupno osebo. Do takega zaupanja pride, če gradimo odnos z otroki že od 
začetka, ko vstopijo v skupino. Kakšen odnos vzpostavimo z njimi, je namreč izrednega 
pomena. Če je to ljubeč, razumevajoč in topel odnos, ni nenavadno, da otrok o spolni zlorabi 
pove ravno vzgojitelju. Tudi vzgojitelji smo pomemben del življenja otroka in zato je prav, da 
njegove izjave vzamemo resno. Otrok se zelo težko izpove in če ga ne vzamemo resno ali če 
dvomimo o njegovi izpovedi, obstaja velika verjetnost, da o tej temi ne bo več želel govoriti 
in bo svoje izjave zanikal, ko ga bomo o tem znova povprašali. Kot sem omenila že v 
prejšnjih poglavjih, moramo namreč vedeti, da otrok o spolni zlorabi ne laže in si je ne 
izmisli.  
 
»Mnogo otrok ima zelo bujno domišljijo. Mimogrede izumijo strahove in čarovnike, 
napolnijo svoje sanjarije s svojimi v domišljiji izpolnjenimi skritimi željami – na primer, da 
jim je očka podaril konja ali raketo za polet na Mesec. Obstaja pa nekaj, česar si otrok ni 
sposoben izmisliti, in to je spolna zloraba. Kadar vam govori o takih rečeh, ste lahko 
prepričani, da jih je tudi doživel.« (Frei 1996, po Erjavšek, T. 2010: 38) 
 
Pedagoški delavci v vrtcu smo tam zato, da otroku nudimo pomoč, in ne zato, da bi bili slepi 
in gluhi za probleme v družini, ker se nas ti pač ne tičejo. Najmanj trije razlogi obstajajo za to, 
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da moramo otroku nuditi svojo pomoč in njegovo zgodbo posredovati naprej. To storimo zato 
(Zlokovič, J. in Dečman Dobrnjič, O. 2007: 84): 
 

1. ker smo ljudje; 
2. ker smo kot pedagoški delavci še bolj odgovorni za razvoj otroka kot pripadniki ostalih 

poklicev; 
3. ker moramo pedagoški delavci po zakonu pomagati otrokom. Kazensko smo namreč 

odgovorni oziroma soodgovorni za spolno nasilje v družini, če smo vedeli, da je otrok 
zlorabljen, vendar nismo ukrepali. 

 
Ko nam otrok zaupa svojo zgodbo oziroma zlorabo, je pomembno, da se odzovemo na 
pravilen način. Ni prav, da poskušamo celotno situacijo »pomesti pod prag« in jo enostavno 
prezremo. Otrok nas namreč potrebuje – tako našo pomoč kot tudi podporo.  
 
Kadar nam otrok pove, kaj se mu je zgodilo oziroma se mu še dogaja, je dobro, da si 
zapišemo vse, kar nam je otrok zaupal, v kakšnih okoliščinah nam je to zaupal ter kakšen je 
bil njegov in naš čustveni odziv. Naša dolžnost je, da o zadevi obvestimo ustrezne 
strokovnjake. Nikakor pa nismo pristojni za pogovor s starši ali za to, da bi sami raziskali, kdo 
je storilec in kako je prišlo do zlorabe. To prepustimo strokovnjakom, ki se s tem ukvarjajo. 
Naša vloga je le, da otroku stojimo ob strani in da ga na njegovo željo tudi spremljamo. Otrok 
bo na primer lažje oziroma bolje sodeloval s strokovnjaki, če bomo ob njem tisti, ki nas pozna 
in nam zaupa. 
 
Pomembno je tudi, kako se obnašamo do otroka po izpovedi. Po tem se mora namreč naš 
odnos do otroka spremeniti. Vedno ga na primer predhodno vprašamo, ali se ga lahko 
dotaknemo, in pri tem upoštevamo njegovo željo. Pri svojem delu v skupini smo tudi zelo 
pozorni na to, da otroku s svojimi dejanji ali besedami ne prizadenemo še več bolečine 
(Erjavšek, T. 2010: 41). 
 
V nadaljevanju bom naštela nekaj nasvetov, ki jih je zapisal Frei (1996, po Erjavšek, T. 2010: 
39−40) in ki naj bi služili kot pomoč oziroma vodilo staršem ter tudi pedagoškim delavcem, 
ko se znajdemo v dilemi, kaj storiti, ko se nam otrok zaupa. Da se izognemo napačnim 
odzivom, je dobro upoštevati sledeče: 
 

- otroku moramo verjeti (otrok nikoli ne laže o spolni zlorabi); 
- vzeti si moramo čas ( poskrbeti moramo tudi za čim primernejši prostor); 
- ostati moramo čim bolj mirni (v nasprotnem primeru lahko otroka prestrašimo), ne 

smemo pokazati svoje jeze nad storilcem in obvladamo željo po takojšnjem ukrepanju; 
- otroku zagotovimo, da je prav, da govori o zlorabi (povemo mu, kako pogumen in 

močan je, ker je spregovoril, in mu zagotovimo, da je prav, da teh grdih in slabih 
skrivnosti ni zadržal zase); 

- otroku dovolimo, da pokaže svoja čustva (poskušamo mirno prenesti vse otrokove 
občutke in mu zagotovimo, da mu nameravamo pomagati; v nobenem primeru pa 
njegove bolečino ne smemo minimalizirati ter jo tako skušati odpraviti); 

- otroku zagotovimo, da vemo, da za zlorabo ni kriv sam (povemo mu, da je za dogajanje 
kriv in odgovoren izključno storilec; povemo mu tudi, da so takšne stvari prepovedane, 
vendar se pogosto dogajajo, in da je storilec vedel, da ne dela prav); 

- v otroka ne silimo z vprašanji (zlasti se izogibamo vprašanjem zakaj; raje mu povemo, 
da smo se kadarkoli spet pripravljeni pogovarjati z njim); 
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- pustimo mu njegova čustva do storilca (verjetno je, da ima storilca še vedno rad, lahko 
pa tudi, da ga iz dna srca sovraži, pa čeprav gre za njegovega očeta); 

- ne smemo misliti, da moramo takoj, v tem trenutku, spremeniti otrokov položaj (s tem 
lahko povzročimo le še več škode, saj neprevidno razkrivanje zlorabe pogosto vodi v še 
večje nasilje nad otrokom s strani storilca); 

- otroku ne obljubljamo ničesar, česar pozneje ne bi mogli izpolniti (ne obljubljamo mu, 
da bomo o zlorabi molčali, in mu ne zagotavljamo, da se bo prenehala − če zlorabimo 
njegovo zaupanje, nam ne bo nikoli več verjel); 

- odločno povemo otroku, da je njegova vloga zgolj pasivna (med pogovorom o zlorabi 
otroku ne prisodimo aktivne vloge, saj ne želimo, da bi otrok mislil, da domnevamo, da 
je za zlorabo kriv sam); 

- če je to zmožen prenesti, lahko otroku zastavimo nekaj vprašanj (ali je že s kom govoril 
o tem, ali se želi še s kom pogovoriti, kaj bi mu lahko pomagalo ipd.); 

- previdno raziščemo, ali je otrok pripravljen sprejeti še koga, ki bi mu lahko pomagal 
(nikakor pa ne načrtujemo nadaljnjih korakov brez vednosti otroka); 

- poiščemo si močno strokovno podporo in se s težavami, ki sledijo, ne soočamo sami 
(poiščemo pomoč strokovnjaka, otroka pa seznanimo, s čim se ta ukvarja, in mu 
povemo, da tudi ta oseba o zlorabi ne sme povedati nikomur); 

- pomagamo otroku, ko bo moral ubesediti zlorabljanje (pomagamo mu, da bo lahko 
jasno opisal dogajanje, s čimer bomo ohranili njegovo zaupanje do nas); 

- poskrbimo, da otrok ne bo več v bližini storilca (če to ni mogoče, je za otroka nujno 
treba poiskati kakšno drugo možnost namestitve); 

- če nas je otrok izbral za svojega zaupnika, moramo biti v dogodkih, ki sledijo, vedno na 
njegovi strani, in se skušamo izogniti sekundarni viktimizaciji. 

 
Pred nadaljnjim ukrepanjem poiščemo pomoč ustreznih strokovnjakov, ki nam nato svetujejo, 
kako naprej, in odgovorijo na morebitna dodatna vprašanja. Najbolj pa je pomembno, da si 
zapomnimo, da otroku ne smemo obljubljati ničesar, česar ne moremo izpolniti, da otroku ne 
lažemo, da mu damo vedeti, da za zlorabo ni kriv sam, in da mu ne govorimo, da ga 
razumemo, če sami nikdar nismo bili v podobnem položaju (prav tam). 
 

4.2.3 Zakaj otrok ne razkrije spolne zlorabe 
 
Za otroka je doživljanje spolne zlorabe ena izmed najbolj bolečih izkušenj, še težje in bolj 
boleče pa je za otroka razkrivanje zlorabe. Pogosto se vprašamo, zakaj otrok o tem ni 
nobenemu povedal, ali res ni imel nikogar, da bi mu lahko zaupal. Vendar je to za otroka 
težje, kot se nam zdi. V otroku oziroma žrtvi se namreč takrat vršijo različni občutki, med 
drugim tudi občutki sramu, krivde ter strahu, da bi izgubil naklonjenost družinskih članov. To 
so nekateri izmed najpogostejših razlogov, zakaj otrok velikokrat o zlorabi ne pove nikomur 
(Kocman, H. 1995: 33). 
Moramo razumeti, da zaradi zlorabe otrok izgubi zaupanje v odrasle, saj je namreč ravno 
odrasla oseba, ki naj bi ji otrok zaupal, največkrat tudi storilec. Zato je toliko bolj pomembno, 
da otroku, za katerega sumimo, da je žrtev spolne zlorabe, damo možnost, da nam o njej pove, 
in mu damo vedeti, da nam lahko zaupa, s čimer postanemo njegova zaupna oseba. 
 
Največkrat so za molk otroka »krivi« naslednji razlogi (Bateman 1995, po Kocman, H. 1995: 
33): 

- otrok ne ve, da je zlorabljen, zlasti če storilec poskrbi za to, da ima otrok občutek, da se 
igrata, ali če otrok tega, kar se mu dogaja, še ne zna opisati z besedami; 
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- otrok molči zato, da ne bi prizadel staršev. Želi se izogniti dejanjem, ki bi škodila 
dobremu imenu storilca, še zlasti če tej osebi v družini pripisujejo veliko pomembnost. 
Otrok mora čutiti, da je sprejet in ljubljen ter da ga sprejema in ljubi tudi storilec, če je 
ta ena izmed oseb, ki jih ima otrok rad. Zato otrok molči, da ne bi izgubil njene 
naklonjenosti; 

- otrok se boji, da bi ga karali ali kaznovali, še zlasti če ni ubogal ali je storil nekaj, česar 
ne bi smel; 

- otrok se sramuje tega, kar se mu dogaja oziroma se mu je zgodilo, in tega, da ni vedel, 
kako naj se brani. Čuti se krivega, kot da je sam sodeloval pri zločinu; 

- otrok se čuti drugačnega, nenormalnega; 
- otroka so učili, da se o spolnosti ne govori, zato si ne upa vprašati odraslega, ali je to, 

kar se mu je zgodilo, sprejemljivo ali ne; 
- deklica, ki je zlorabljena, misli, da je storilca zapeljala. 

 
Dodala bi še, da k molku pripomore tudi šok oziroma presenečenje otroka, ko ga storilec, ki 
mu je blizu, zlorabi, ter strah pred osumljencem (velikokrat storilec otroku grozi), zaradi 
katerega ima otrok tudi občutek nemoči. Zato je naša vloga pri opazovanju otroka še toliko 
bolj pomembna. Le redko namreč otrok spregovori sam. Od tega, kako dobro smo izobraženi 
o tej problematiki, je odvisno, ali bomo lahko s pomočjo svojega znanja prepoznali znake 
spolne zlorabe in preprečili, da bi se ta odvijala še naprej. To pomeni, da se ob sumu zlorabe 
primerno odzovemo in naredimo vse, kar je v naši moči, da otroku pomagamo, kot sem 
omenila že v zgornjih poglavjih.  
 

4.3 Proces odkrivanja spolne zlorabe 
 
»Odkrivanje pojava trpinčenja otroka in ukrepanje ob njem je proces miselne, čustvene, 
vrednostne, etične, organizacijske in materialne narave.« (Kos, A. 1988: 17) 
 
Proces odkrivanja spolne zlorabe se začne takoj, ko je vzpostavljen sum o zlorabi. Ta sum 
lahko podajo žrtev sama, osebe, ki so otroku blizu in jim ta zaupa (sorodniki, vzgojitelji, 
pedagogi itd.), ustanove oziroma različne organizacije proti zlorabljanju, policisti, ki 
posredujejo zaradi drugih stvari (kot je na primer beg otroka od doma), ali naključni ljudje, ki 
»opazijo« otroka (npr. prodajalka v trgovini, ki je opazila, da deklica zelo pogosto zapravlja 
denar − pri nadaljnjem raziskovanju so odkrili, da jo zlorablja 50-letni moški) (Satler, A. J. 
1997: 150−152). 
 
To je prvi in tudi najpomembnejši korak pri odkrivanju spolne zlorabe. Zelo pomembno je 
namreč, kako bomo odrasli sprejeli tak sum in se nanj tudi odzvali. Pomembno je, da otroku 
ne obljubljamo ničesar, kar ni v naši moči (da ne bo nikoli več videl storilca in podobno), 
ampak mu damo vedeti, da ga podpiramo in mu stojimo ob strani − da mu torej verjamemo. 
 
Vedeti moramo tudi, kaj lahko ovira samo odkrivanje spolne zlorabe. Ovire so (Satler A. J. 
1997: 54): 

- največkrat v sami naravi pojava spolne zlorabe, saj je v interesu storilcev, da bi ta pojav 
ostal prikrit;  

- otrok velikokrat nima osebe, ki bi ji lahko zaupal, ali pa se boji razkriti spolno zlorabo, 
da ne bi bil dodatno kaznovan (velikokrat se namreč zgodi, da otrok po prvi izpovedi 
spolno zlorabo zanika, saj se boji, da bi škodoval na primer svojemu očetu, ki ga ima 
kljub zlorabi rad); 
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- razširjenost mita, da otrokom ne moremo vsega verjeti (velikokrat se zgodi, da ljudje 
bolj kot otroku verjamejo storilcu, torej odrasli osebi, ki ima višji položaj v družbi). 

 

4.3.1 Kazenska ovadba policije 
 
Po odkritju suma spolne zlorabe v nadaljnjem procesu odkrivanja zlorabe nastopita 
kriminalistična služba in uniformirana policija. Ko policisti ugotovijo, da obstaja sum 
kaznivega dejanja, začnejo sum preiskovati. To pomeni, da morajo kriminalisti odgovoriti na 
»šest kriminalističnih vprašanj«, kot jim sami pravijo. To so (Kocman, H. 1995: 30):  
 

- čas kaznivega dejanja, 
- kraj kaznivega dejanja, 
- način kaznivega dejanja, 
- motiv kaznivega dejanja, 
- s čim je bilo storjeno kaznivo dejanje, 
- kdo je storil kaznivo dejanje. 

 
Odgovore na zgornja vprašanja morajo podkrepiti tudi z dokazi, kar najpogosteje naredijo s 
pomočjo (Kocman, H. 1995: 30): 
 

- zbiranja obvestil nasploh, 
- zbiranja obvestil od žrtve oziroma pogovora z njo, 
- zbiranja dokazov, ki jim na osnovi odredb sledijo tudi nekatera preiskovalna dejanja, 
- zbiranja obvestil od osumljenca, 
- kazenske ovadbe, poročila. 

V nadaljevanju bom vsako izmed teh faz podrobneje opisala. 
 

- Zbiranje obvestil (Kocman, H. 1995: 30−31). 
 
Organi pregona najprej zberejo obvestila od morebitnega prijavitelja in od ostalih oseb, ki bi 
lahko karkoli vedele o žrtvi, osumljencu ali dejanju samem. To so ponavadi sosedje, družinski 
prijatelji, zdravniki, učitelji, center za socialno delo itd. 
 
Pri tem policisti pogosto naletijo na posameznike, ki ne poznajo znakov in značilnosti spolne 
zlorabe, zato zbiranje obvestil velikokrat vključuje tudi podajanje informacij o značilnostih 
spolne zlorabe. Takrat se začnejo ljudje hitro izmikati, še zlasti če je storilec njihov znanec ali 
prijatelj. V teh primerih ga pogosto branijo z izgovori, da takega dejanja ni zmožen, da je 
preveč prijazen, da ima preveč ljubeč odnos do vseh otrok, da je zelo kulturen, da vedno hodi 
po otroke v šolo itd. 
 
Ljudje, ki poznajo storilca, si namreč zatiskajo oči in ne želijo verjeti, da je storilec zmožen 
zlorabe, ali pa se v primer ne želijo vpletati. Če gre za neznanega storilca, je odziv ljudi 
drugačen. Drugače se odzovejo tudi v primeru, da je storilec v okolici znan po nasilju ali 
zlorabi alkohola ali da že ima policijsko kartoteko. 
 
Če torej povzamemo, lahko rečemo, da nam osebe iz otrokovega okolja lahko bolj malo 
povedo o samem dejanju in ravnanju storilca. Po drugi strani pa lahko od njih veliko izvemo o 
življenju osumljenca, žrtve ter družine. Pridobimo lahko tudi določene informacije o odnosu 
storilca do alkohola, o njegovem zdravstvenem stanju itd. 
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- Zbiranje obvestil od žrtev (prav tam: 31). 
 
Ta del je po oceni Katje Bašič najtežji del preiskovanja kaznivega dejanja. V njem ima zelo 
pomembno vlogo izpraševalec oziroma že sama določitev izpraševalca, saj to ne more biti 
kdorkoli. Izpraševalec mora biti oseba, ki je usposobljena za opravljanje razgovora z otrokom. 
Še vedno pa niso sprejeta spoznanja: 
 

- da vsi ne moremo razumeti narave spolnega nasilja; 
- da nekateri posamezniki težko verjamejo otroku; 
- da vsi ne morejo razumeti vseh odnosov med žrtvijo in osumljencem; 
- da nekateri posamezniki niso zmožni povezati vseh informacij in si ustvariti celostne 

slike dejanja; 
- da nekateri posamezniki ne zmorejo spraševati otroka o tem oziroma jim to predstavlja 

težavo; 
- da nekateri posamezniki zaradi nepovezane in včasih zmedene slike ne verjamejo v 

krivdo osumljenca. 
 
Poleg tega mora izpraševalec (prav tam: 31): 
 

- razumeti čustva otrok ter tudi čustva napadalca; 
- imeti sposobnost opazovanja otrokovih reakcij in prilagajanja; 
- imeti sposobnosti za samo vodenje pogovora; 
- imeti možnost kasnejšega poslušanja posnetka ali branja zapisa pogovora; 
- upoštevati, da žrtev pogosto ne želi govoriti o tem, kaj se je zgodilo (žrtev velikokrat 

skrbi za storilca, zato dejanja ne doživlja tako, kot si to običajno predstavljamo. Temu 
primerne so tudi njene izjave ter odzivi, ki so lahko nasprotje tistega, kar smo 
pričakovali). 

 
Osnova za izpraševanje oziroma pogovor je vzpostavitev medsebojnega zaupanja. Zato je 
dobro, da ima otrok ob sebi tudi zaupno osebo, ki se ji je prvotno zaupal. Vendar je pri tem 
treba opozoriti, da je pomembno, da pogovor vodi samo ena oseba. Pri pogovoru mora 
izpraševalec najprej preveriti, kako otrok poimenuje dele telesa. Pri tem mora biti 
izpraševalec potrpežljiv in razumevajoč ter si mora vzeti čas. Dobro je tudi, da se pogovor 
posname, saj gre za verodostojen posnetek žrtve, ki se lahko kasneje priloži ob ovadbi. 
 

- Zbiranje dokazov in preiskovalna dejanja (prav tam: 32). 
 
»Osnovna naloga policije v okviru raziskovanja kaznivega dejanja je seveda izsleditev 
osumljenca kaznivega dejanja. V ta okvir zbiranja dokazov pa spada tudi ogled kraja dejanja, 
ki se opravi najpogosteje, če je dejanje takoj prijavljeno, oziroma na odločitev in sprejetje 
ocene, ali je še mogoč in smiseln.« (prav tam: 32) 
 
Ob ogledu prizorišča kaznivega dejanja lahko policija zbere pomembne dokaze − na primer 
sledi sperme na oblačilih in druge sledi telesnega stika, sledi stika na telesu žrtve in 
osumljenca (če je znan), sledi krvi, sline in ostalih telesnih tekočin, lase, sramne dlake itd. 
 
Za uspešno preiskavo kaznivega dejanja so pomembni tudi pripomočki, ki jih je storilec 
uporabljal kot sredstvo zastraševanja. To so na primer nož, pištola, sredstva za zvezanje žrtve, 
palica ipd. Pomembne pa so tudi pornografske revije, literatura, video materiali, doma posneti 
filmi, dnevnik storilca itd. 
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Žrtev mora opraviti tudi zdravniški in ginekološki pregled. Vendar pa se s tema pregledoma 
kaznivo dejanje dokaže samo pri 30 % žrtev. Poleg tega nam rezultati omenjenih pregledov ne 
morejo dati odgovora na to, kdo je storilec. Pomembno pri pregledih je, da je zdravnik 
enakega spola kot žrtev, da je prisotno čim manjše število oseb, ki jih otrok ne pozna, ter da je 
prisotna zaupna oseba (če jo žrtev ima). 
 

- Zbiranje obvestil od osumljenca (prav tam: 32−33). 
 
Ko kriminalisti zberejo obvestila o storilcu, njegovi osebnosti, okolju ter žrtvi in si ustvarijo 
približno sliko glede poteka spolne zlorabe, se odločijo še za pogovor s storilcem. Cilj tega 
pogovora je dobiti ustno ali pisno priznanje o spolni zlorabi in podroben opis oziroma 
razjasnitev vseh okoliščin v zvezi s kaznivim dejanjem. 
 
Na ta pogovor se morajo kriminalisti pripraviti že prej in osumljencu pustiti, da najprej pove 
svoj vidik zgodbe. Pomembno je, da so med pogovorom izpraševalci potrpežljivi in 
razumevajoči, saj negativni čustveni odzivi niso v pomoč. 
 

- Kazenska ovadba (prav tam: 33). 
 
Kazenska ovadba naj bi vsebovala verodostojen opis kaznivega dejanja, ki je sestavljen iz 
pridobljenih oziroma ugotovljenih dokazanih odgovorov na šest že znanih vprašanj, ki so: 
kdo, kdaj, kje, zakaj, kako in s čim. 
 

4.4 Zakon o preprečevanju nasilja v družini −−−− ZPND 
 
Ta zakon je v obliki členov zapisan v Uradnem listu RS (Uradni list RS 2008), ki ga je izdal 
oziroma sprejel predsednik države Danilo Türk. Zakon opredeljuje pojem nasilja v družini, 
določa vlogo in naloge državnih organov in nevladnih organizacij pri obravnavanju nasilja v 
družini ter določa ukrepe za zaščito žrtev nasilja v družini. Poleg ukrepov, ki jih določa ta 
zakon, se za preprečevanje nasilja uporabljajo tudi ukrepi, določeni z drugimi zakoni in na 
njihovi podlagi izdanimi predpisi. 
 
V 3. členu je opredeljeno nasilje v družini, znotraj njega pa pod 3. točko tudi spolno nasilje: 
 
»Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, je vanje 
prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena.« (Uradni list RS 2008) 
 
To je opredelitev spolnega nasilja po ZPND-ju. Poleg tega člena je za delavce v vrtcu še zlasti 
pomemben 6. člen, ki opisuje naše naloge oziroma dolžnosti prijave: 
»Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke v zdravstvu ter osebje vzgojno-
varstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodov, mora ne glede na določbe o varovanju 
poklicne skrivnosti takoj obvestiti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar 
sumi, da je otrok žrtev nasilja.« (Uradni list RS 2008) 
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Poleg navedenih členov so pomembni tudi ostali, še zlasti tisti, ki: 
 

- otroku omogočajo spremljevalca (ki je lahko prisoten na vseh postopkih obravnavanja 
nasilja),  

- dajejo otroku pravico do zagovornika, 
- dajejo otroku pravico do varstva njegove identitete, 
- omogočajo posebno varstvo in skrb. 
 

Potruditi se moramo, da bo te pravice oziroma dolžnosti otrok tudi koristil.  
 

4.5 Kazenski zakonik 
 
Obstoječi Kazenski zakonik (KZ-1) je 20. maja 2008 sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije. V njem so določene kazni za različne prekrške oziroma »zločine« (Kazenski 
zakonik 2011). 
 
V Kazenskem zakoniku sem našla primere kazni, ki se na splošno navezujejo na spolno 
zlorabo. Najdemo jih v naslednjem členu: 

113. člen (prav tam 2011) 

(1) Kdor zaradi izkoriščanja prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, 
suženjstva, služabništva ali trgovine z organi, človeškimi tkivi ali krvjo drugo osebo kupi, 
prevzame, nastani, prepelje, proda, izroči oziroma z njo kako drugače razpolaga ali pri teh 
ravnanjih posreduje, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.  

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletniku ali pa s silo, grožnjo, 
preslepitvijo, ugrabitvijo ali zlorabo podrejenega ali odvisnega položaja ali z namenom 
prisiljevanja k nosečnosti ali umetni oploditvi, se storilec kaznuje z zaporom od treh do 
petnajstih let. 
 
Naslednja člena pa se bolj neposredno navezujeta na spolno zlorabo: 

170. člen (prav tam 2011) 

(1) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju ali z njim izenačenim 
spolnim ravnanjem, tako da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje in 
telo, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.  

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno grozovito ali posebno poniževalno ali če je 
dejanje storilo več oseb zaporedoma ali nad obsojenci ali drugimi osebami, ki jim je vzeta 
prostost, se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.  

(3) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju ali z njim izenačenem 
spolnemu ravnanju, tako da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo 
njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim povzročil veliko 
premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.  
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(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeni proti osebi, s katero 
storilec živi v zakonski, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni skupnosti, se 
pregon začne na predlog. 

171. člen (prav tam 2011) 

(1) Kdor uporabi silo ali zagrozi osebi drugega ali istega spola z neposrednim napadom na 
življenje ali telo in jo tako prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni zajeto v 
prejšnjem členu, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do desetih let.  

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno grozovito ali posebno poniževalno ali če je 
dejanje storilo več oseb zaporedoma ali nad obsojenci ali drugimi osebami, ki jim je vzeta 
prostost, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.  

(3) Kdor osebo drugega ali istega spola prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje iz prvega 
odstavka tega člena, tako da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo 
njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim povzročil veliko 
premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do petih let.  

(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeni proti osebi, s katero 
storilec ali storilka živi v zakonski, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni 
partnerski skupnosti, se pregon začne na predlog. 

Naslednji člen opredeljuje kazen za spolno zlorabo slabotne osebe: 

172. člen (prav tam 2011) 

(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, 
tako da zlorabi njeno duševno bolezen, začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalost, 
slabost ali kakšno drugačno stanje, zaradi katerega se ne more upirati, se kaznuje z zaporom 
od enega do osmih let.  

(2) Kdor v okoliščinah iz prejšnjega odstavka kako drugače prizadene spolno nedotakljivost 
slabotne osebe, se kaznuje z zaporom do petih let. 

Pri naslednjem členu so zapisane posledice za spolno zlorabo oseb, mlajših od 15 let, torej 
otrok: 

173. člen (prav tam 2011)  

(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, 
ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom od treh do osmih let.  

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka s slabotno osebo, ki še ni stara petnajst let, ali 
tako, da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z 
zaporom od petih do petnajstih let.  

(3) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik ali druga oseba, ki z 
zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki še ni 
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stara petnajst let in mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo ali oskrbo, se kaznuje z zaporom 
od treh do desetih let.  

(4) Kdor v okoliščinah iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena kako drugače 
prizadene spolno nedotakljivost osebe, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom do 
petih let. 

Kaznuje se tudi kršitev spolne nedotakljivost z zlorabo položaja, kar je opisano v naslednjem 
členu: 

174. člen (prav tam 2011) 

(1) Kdor zlorabi svoj položaj in tako pripravi osebo drugega ali istega spola, ki mu je 
podrejena ali od njega odvisna, k spolnemu občevanju, ali da stori oziroma trpi kakšno drugo 
spolno dejanje, se kaznuje z zaporom do petih let.  

(2) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj ali druga oseba, ki z zlorabo svojega 
položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, staro nad petnajst let, ki 
mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo, se kaznuje z zaporom od enega do osmih 
let. 

Med oblike spolne zlorabe štejemo tudi prostitucijo, ki je prav tako kazniva: 

175. člen (prav tam 2011) 

(1) Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge osebe ali kdor s silo, grožnjo ali 
preslepitvijo navede, pridobi ali spodbudi drugo osebo k prostituciji, se kaznuje z zaporom od 
treh mesecev do petih let.  

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletni osebi ali proti več osebam 
ali v okviru hudodelske združbe, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 

V naslednjem, 195. členu, je določena kazen za spolni odnos s sorodniki (prav tam 2011): 

Oseba, ki spolno občuje z mladoletnim krvnim sorodnikom v ravni črti ali z mladoletnim 
bratom oziroma sestro, se kaznuje z zaporom do dveh let. 

 

4.6 Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode  
 
Pravilnik je bil sprejet leta 2009 s strani ministra za šolstvo in šport ter ministra za delo, 
družino in socialne zadeve. Pravilnik opredeljuje, kako bi se morali zaposleni (učitelji, 
vzgojitelji, pomočniki vzgojitelja itd.) v vzgojno-izobraževalnih zavodih odzvati v primeru 
nasilja nad otroki (pri tem so upoštevane vse oblike nasilja). Zato je zelo pomembno, da ga 
vsi poznamo in upoštevamo tako resno, kot upoštevamo kurikulum (Pravilnik o obravnavi 
nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode 2011). 
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Naloge pedagoških delavcev v vrtcu so jasno razložene v 3. členu zakona (prav tam 2011): 

»Učitelj ali drug delavec vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljevanju: VIZ), ki je pri 
otroku opazil spremembe, ki bi lahko bile posledice nasilja, ali mu je otrok zaupal, da je žrtev 
nasilja, ali ima učitelj ali drug delavec VIZ informacijo o nasilju od tretje osebe ali pa je bil 
sam priča nasilja, takoj:  

- obvesti o tem svetovalnega delavca VIZ ali v njegovi odsotnosti ravnatelja ali 
pomočnika ravnatelja; 

- sam ali s svetovalnim delavcem VIZ v primeru poškodbe pri fizičnem ali spolnem 
nasilju ali hudi psihični stiski otroka zaradi nasilja v družini obvesti pristojni center za 
socialno delo (v nadaljnjem besedilu: CSD), izven poslovnega časa CSD njegovo 
interventno službo, ali, če meni, da je to primerno, policijo; če so navedene posledice 
opažene pri polnoletnem udeležencu izobraževanja po javno veljavnih programih, se mu 
svetuje, naj obišče zdravnika, ter se ga seznani z možnostmi ustrezne pomoči in organi, 
ki mu lahko nudijo ustrezno pomoč; 

- sam ali s svetovalnim delavcem naredi zapis dogodka, opažanj, pridobljenih informacij 
ali pogovora z otrokom.« 

V naslednjih členih pravilnik določa še naloge ravnatelja in svetovalnega delavca, ki med 
drugim poskrbita za zapisnik, za sodelovanje s centrom za socialno delo in z drugimi organi 
ter za sodelovanje s policijo, tožilstvom ter sodiščem. 
 

4.7 Center za socialno delo (CSD) 
 

CSD vsem, ki to potrebujejo, nudi naslednje storitve: prvo socialno pomoč, osebno pomoč in 
pomoč družini na domu. Vse tri oblike pomoči so zelo pomembne tudi za nas. V primeru, da 
najdemo otroka v modricah (ki naj bi bile povzročene namenoma) ali da se nam otrok izpove 
o spolni zlorabi, nam CSD nudi prvo socialno pomoč in ukrepa še isti dan. Če nismo povsem 
prepričani glede zlorabe, lahko kadarkoli pokličemo katerega izmed socialnih delavcev in se z 
njim posvetujemo. S tem nam v bistvu nudijo osebno pomoč. Pri tretji storitvi pa CSD svetuje 
neposredno družini in poskuša pomagati pri odnosih med družinskimi člani (Center za 
socialno delo 2011). 

Pomembno je, da ob razkritju nasilja sodelujemo z CSD-jem in zadev ne preiskujemo na 
lastno pest. Zlorabo namreč lahko najhitreje ustavimo z medsebojnim sodelovanjem.  
 

4.7.1 Kako postopajo strokovni delavci na CSD po prijavi iz vrtca 
 
Po prejeti prijavi CSD (Erjavšek, T. 2010: 16) uporabi naslednje postopke: 
 

- določi nosilca zadeve; 
- preveri situacijo (s pogovorom);  
- pri hujših oblikah nasilja pristojni strokovni delavec najprej preveri, ali so potrebni 

takojšnji ukrepi za zaščito otroka; 
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- če je otrok življenjsko ogrožen ali če strokovni delavec oceni, da je zanj bolje, da ne živi 
več v svojem okolju, CSD izvede ukrepe za zaščito (odvzem otroka in namestitev izven 
družine), za katere zadostuje že ustna odločba; 

- če otrok ni življenjsko ogrožen, CSD poišče varno osebo v otrokovi ožji ali širši socialni 
mreži, ki bo otroka zaščitila (če je povzročitelj oče, recimo motivirajo mamo); 

- skupaj z žrtvijo in sožrtvijo (npr. mamo) naredi kratkoročni načrt pomoči; 
- če ima otrok modrice, odrgnine ali druge telesne poškodbe, vključi policijo (gre za 

kaznivo dejanje); 
- CSD je dolžan obvestiti vrtec, da prihaja po otroka (če ga odpelje, staršem izroči 

odločbo o odvzemu otroka); 
- če so prepričani v spolno zlorabo, se na zavodu odzovejo takoj – skupaj s policijo. 

Ponavadi imajo priporne razloge in storilca odpeljejo v pripor. Še isti dan je narejen 
načrt pomoči za otroka; 

- po potrebi skliče multidisciplinarni tim in k sodelovanju povabi vrtec; 
- ko je narejen načrt zaščite žrtve, se s postopkom seznani povzročitelja. 

 

4.7.2 Naloge centra za socialno delo 
 
Strban (1994: 108−109) navaja naslednje naloge CSD-ja: 
 

- svetuje staršem (ob krizi zaradi nasilja ali ločitve); 
- starše napoti v svetovalnice, zdravstvene in tudi druge ustanove, ki jim pomagajo pri 

urejanju življenjskih in družinskih razmer; 
- po potrebi odvzame otroka, ki ga nato namesti v varstvo in vzgojo drugemu zavodu 

oziroma osebi ali rejniški družini; 
- uporablja nekatere preventivne programe, ki so tudi učinkoviti (npr. otroke vključuje v 

dnevne programe in letovanja, starše v skupine za samopomoč ipd.); 
- povezuje se z ostalimi ustanovami (zdravstvo, šolstvo, policija, tožilstvo, sodišče, 

krajevna skupnost, soseska). 
 
Naloge oziroma dolžnosti CSD-ja so opisane tudi v Uradnem listu v Zakonu o preprečevanju 
nasilja v družini (2008). Zapisane so v naslednjem členu: 
 
14. člen (naloge centrov za socialno delo) 

(1) Center za socialno delo nudi žrtvi in povzročitelju nasilja storitve po zakonu, ki ureja 
socialno varstvo, pri čemer je cilj obravnavanja odprava neposredne ogroženosti in skrb za 
žrtvino dolgoročno varnost, z odpravo vzrokov oziroma okoliščin, v katerih prihaja do nasilja, 
prek reševanja njenih socialnih in materialnih pogojev bivanja.  

(2) Center za socialno delo lahko napoti povzročitelja nasilja v ustrezne izobraževalne, 
psihosocialne in zdravstvene programe, ki jih izvajajo organi in organizacije ter nevladne 
organizacije.  

(3) Pri centru za socialno delo se za obravnavanje nasilja v družini ustanovi multidisciplinarni 
tim.  

(4) Sestavo multidisciplinarnega tima in način dela določi minister, pristojen za delo, družino 
in socialne zadeve. 
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CSD bi torej moral vsako sporočilo o ogroženosti oziroma o sumu spolne zlorabe otroka, pa 
naj gre za pisno ali ustno, najprej ustrezno evidentirati. Nato bi moral vsak sum obravnavati z 
enako oziroma najvišjo stopnjo resnosti ter vsak primer proučiti v okviru svojih pristojnost. 
Poleg tega bi moral CSD po vsaki prijeti prijavi k timskemu delu spodbuditi še ostale 
pristojne discipline. (Dobili bomo dojenčka 2009: 12−13). 
 

4.8 Medsebojno sodelovanje 
 

Z obravnavanjem problematike spolne zlorabe otrok se ukvarja več različnih ljudi, pri čemer 
gre večinoma za različne strokovnjake na določenem področju. V obravnavanje spolne 
zlorabe so vpletene tri različne discipline: policija, svet za zaščito otrokovih pravic (CSD) in 
terapevtska pomoč (skrb za duševno zdravje družine). Vsaka izmed njih ima svoj pogled na 
obravnavo problematike, zato je za učinkovito delovanje disciplin potrebno njihovo 
medsebojno, profesionalno sodelovanje. Poleg teh treh glavnih disciplin so vpletene še druge 
službe oziroma ustanove, od katerih se prav tako pričakuje, da bodo sodelovale z ostalimi 
akterji. Med njimi smo seveda tudi strokovni delavci v vrtcu. Veliko je namreč odvisno tudi 
od našega sodelovanja z drugimi ustanovami (Bouwkamp 1996: 53). 

Sodelovanje bi se moralo začeti takoj, ko se pojavi sum o spolni zlorabi. Takrat bi se različni 
strokovnjaki (različnih služb) morali sestati in si izmenjati vse informacije o otroku in njegovi 
družini. Nato bi se morali skupaj dogovoriti, kako se bodo lotili reševanja primera spolne 
zlorabe, in določiti odgovornosti ter naloge posamezne institucije oziroma strokovnjaka. 
Pomembno je namreč, da so udeleženi strokovnjaki enotni, da si zaupajo ter da si jasno 
razdelijo odgovornosti (Satler, A. J. 1997: 248−249). 

Na žalost prepogosto temu ni tako. Velikokrat se namreč zgodi, da si institucije med seboj ne 
zaupajo dovolj in zato ne sodelujejo tako, kot bi morale, da bi bilo tako sodelovanje uspešno. 
Med branjem literature in spremljanjem vsebin na televiziji sem večkrat zasledila 
nezadovoljstvo glede sodelovanja različnih institucij oziroma organov pri nas. To pa seveda 
ogroža temeljni cilj sodelovanja, ki je zagotoviti pomoč zlorabljenemu otroku ter njegovi 
družini.  
 

4.9 Vloga ter odgovornost vrtca 
 
Vrtec je javna ustanova, ki skrbi za vzgojo in varstvo otrok. To pomeni, da je njegova 
primarna naloga poskrbeti, da se otrok v vrtcu počuti varnega. Pedagoško osebje pa je tisto, ki 
mora ta cilj uresničiti. Zato je vrtec odgovoren tudi za prijavo oziroma razkritje spolne 
zlorabe, pri čemer je njegova dodatna naloga, da poskrbi za ozaveščanje zaposlenih. To 
pomeni, da mora biti pedagoški kader o tej problematiki ustrezno izobražen, da lahko 
prepozna znake spolne zlorabe. Vrtec je tudi tisti, ki poskrbi, da se ob pojavu suma spolne 
zlorabe ustrezno ukrepa in primer preda ustreznim institucijam, kot je na primer CSD, ki sum 
oziroma primer spolne zlorabe podrobneje razišče. Vrtec pa nima pristojnosti oziroma 
pravice, da bi spolno zlorabo preiskoval na lastno pest (zasliševanje staršev brez dodatne 
strokovne pomoči, zasledovanje ipd.).  
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Osebno menim, da je naloga vrtca predvsem ta, da spremlja in tudi prijavi sum spolne 
zlorabe, da otroku nudi čustveno podporo, aktivno sodeluje s preostalimi strokovnjaki, ki 
proučujejo primer spolne zlorabe (policija, socialni delavci, terapevti), in skrbi za 
ozaveščenost svojega pedagoškega kadra. 
 
Vrtec ima odgovornost tudi do CSD-ja. Oddajati mu mora poročila, sodelovati mora v 
multidisciplinarnem timu ter v postopku na sodišču kot priča, prav tako pa mora spremljati 
otroka (telesne znake, vedenje, odnos otroka itd.) in zbrane informacije posredovati CSD-ju. 
Ko vrtec poda izjavo, na postopke nima več vpliva (Erjavšek, T. 2010: 17). 
 
Prav tako ima vrtec določeno odgovornost do staršev. Predvsem se mora oddaljiti od 
nekonstruktivnih pogovorov, ki se nanašajo na prijavo. Namesto tega mora starše seznaniti s 
tem, da je vrtec dolžan podati izjavo in da se morajo starši glede zlorabe obrniti na CSD 
(Erjavšek, T. 2010: 17). 
 

4.9.1 Vloga vzgojitelja oziroma vzgojiteljice 
 

Kot sem že omenila pri obravnavanju vloge vrtca, je vzgojitelj tisti, ki otroku nudi varno 
zavetje. To med drugim stori tako, da otroku nudi čustveno podporo in mu da občutek, da mu 
lahko zaupa. Po drugi strani pa vzgojitelj v otroka nikoli ne sme siliti z vprašanji. 

Vzgojitelj ima pri svojem vsakodnevnem delu pomembno nalogo: opazovati mora otroke, 
predvsem pa mora opaziti morebitna odstopanja (čustvena, vedenjska, telesna ipd.), ki lahko 
pomenijo zlorabo. Če jih opazi, je pomembno, da se odzove pravilno in se ne naredi 
nevednega. Če je o problematiki spolne zlorabe slabše izobražen, se na to temo lahko dodatno 
izobrazi ter posvetuje. Njegova moralna dolžnost namreč je, da o sumu spolne zlorabe poroča 
naprej. 

Naloge vzgojitelja so (Erjavšek, T. 2010: 38−41): 

- otroka poslušati, 
- otroku nuditi čustveno podporo, 
- otroku verjeti, 
- ne obljubljati ničesar, česar ne more izpolniti, 
- poročati o sumu zlorabe (strokovnemu delavcu, ravnateljici, CSD-ju), 
- sodelovati pri preiskavi, 
- sodelovati kot priča na sodišču, 
- biti otrokov zaupnik (če si ga otrok sam izbere), 
- poskrbeti za preventivo na področju spolne zlorabe. 

 

4.9.2 Preventiva v vrtcu na področju spolne zlorabe 
 

Za preventivo v vrtcu naj bi poskrbel vzgojitelj oziroma vzgojiteljica, vendar menim, da bi 
lahko tudi vodstvo vrtca aktivneje spodbujalo strokovne delavce k preventivnim dejavnostim. 
S preventivo na področju spolnih zlorab lahko namreč pomagamo preprečiti spolne zlorabe in 
pripomoremo k razkritju »skrite« spolne zlorabe. Poleg teh glavnih ciljev obstajajo še drugi 
cilji preventive v vrtcu, ki jih navaja Frei (1996, po Erjavšek, T. 2010: 47):  
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- otroku priznati pravico, da sam odloča o svojem telesu; 
- otroku posredovati vedenje o ljubezni in spolnosti; 
- otroku dovoliti pravico do zaznavanja lastnih čustev, tudi kadar se ta razlikujejo od 

pojmovanja odraslih; 
- okrepiti in razširiti fleksibilnost, neobremenjenost in samostojnost otroka; 
- otroku razložiti in dopovedati, da obstajajo prijetni in neprijetni dotiki; 
- razviti otrokovo notranjo moč, neodvisnost in samozavest do take stopnje, da bo otrok 

znal sam določiti meje in se bo lahko ubranil; 
- vedno znova poudarjati otrokovo pravico do omejevanja in distanciranja ter do tega, da 

lahko reče NE; 
- otroku dopovedati, da si sme in mora poiskati pomoč, kadar je sam preslaboten; 
- otroku vedno znova zatrjevati, kako ni prav nič kriv za to, kar se je zgodilo; 
- dati otroku priložnost, da spregovori o skrivnostih, ki ga plašijo; 
- otroku znova in znova dopovedovati, da lahko dobi pomoč samo, če spregovori, in ne, 
če se zakrkne v molk; 

- otroku privzgojiti spoštovanje omejitev, ki jih postavljajo drugi otroci. 

Vse to lahko dosežemo na več različnih načinov oziroma z različnimi dejavnostmi. Prva, ki je 
najpomembnejša in hkrati polna tabujev, je spolna vzgoja v vrtcu, pri kateri si lahko 
pomagamo s filmi in otroškimi knjigami na to temo. 

4.9.3 Spolna vzgoja 
 

Namen spolne vzgoje je »pomagati otroku, da se razvije v polnovrednega ljubezenskega 
partnerja oziroma zakonca in da mu postane potreba izpolnjevati ljubezenski odnos do 
drugega človeka s popolno, neomejeno spolno ljubeznijo.« (Košiček 1992, po Babšek, Šmid, 
Hožič: 3) 

Zmotno je prepričanje večine, da s spolno vzgojo v predšolskem obdobju otroke že 
poučujemo o spolnih odnosih, zanositvi in porodu otroka. Pri spolni vzgoji se otrok 
postopoma seznanja z osnovnimi pojmi spolnosti. Glavno vlogo pri tem imajo seveda starši, 
ki bi morali otroka naučiti o razlikah med spoloma ter mu pomagati pri oblikovanju odnosa do 
lastnega spola.  

Spolna vzgoja v vrtcu obsega (Babšek, R., Šmid, T. in Hožic, L.: 3): 

- spoznavanje in predstavitev različnih pojavov na področju ljubezni, spolnosti in 
odnosov med spoloma (kaj je ljubezen, zakaj se imamo radi, zakaj smo si različni, 
razlike med spoloma, spočetje in rojstvo otroka, higiena in skrb za telo itd.); 

- razvijanje primernega odnosa do lastnega in nasprotnega spola, ki otroku omogoča tudi 
sprejemanje lastnega spola. Tega se otrok uči predvsem preko odnosov, ki nastajajo 
najprej v družini med materjo in očetom, med brati in sestrami ter med drugimi 
osebami, kasneje pa tudi v družbenem okolju zunaj družine; preko tega pa se otrok uči 
tudi odnosa do sebe, drugih in življenja. 

 
Prav tako so cilji spolne vzgoje v predšolskem obdobju posredno omenjeni tudi v Kurikulumu 
za vrtce (1999), in sicer pod globalnimi cilji področja narave: spoznavanje svojega telesa, 
življenjskega cikla ter zdravega in varnega življenja. 
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Drugi cilji, zapisani v Kurikulumu za vrtce (1999), se dotikajo področja spolne vzgoje v 
predšolskem obdobju:  
 

- otrok spoznava sebe, svoje telo, njegove dele in njihovo funkcijo ter spoznava in 
dojema telesne podobnosti in razlike med ljudmi ter enakovrednost vseh ljudi; 

- otrok spoznava, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo; 
- otrok odkriva in spoznava, da so med potomci razlike, so pa podobni staršem in med 

seboj; 
- otrok spoznava, kako otrok nastane in se razvija v materi, se rodi in raste; 
- otrok pridobiva navade o negi telesa. 
 

S spolno vzgojo v vrtcu naj bi začeli pri otrocih, starejših od 4 let. Vendar ni nujno, da se te 
omejitve strogo držimo. Najboljše je, da s spolno vzgojo začnemo spontano, ko vidimo, da so 
otroci pripravljeni na to temo in da se zanjo že pojavlja zanimanje, ali ko je katera izmed 
strokovnih delavk noseča in podobno. Pomembno je, da nam spolna vzgoja ne predstavlja 
tabu teme in da lahko o njej spregovorimo. Veliko ljudi je mnenja, da bo otrok že izvedel, kar 
mora, ko bo čas za to, in da je zato bolje, da se o tem ne govori. Vendar ne smemo pozabiti na 
medije in okolico, ki otroku posredujejo veliko informacij, ki so velikokrat lahko tudi 
napačne. Zato je bolje, da se z otroki o tem pogovorimo sami, ko menimo, da so na to 
pripravljeni, pri čemer pogosto dajo pobudo kar sami. 
 
Pomagamo si lahko z različnimi slikanicami na to temo, ki jih pogledamo skupaj z otroki in se 
nato o pomenu slik tudi pogovorimo. V prilogi sem navedla nekaj primerov takih knjig. 
 

4.9.4 Literatura o spolni zlorabi za predšolske otroke 
 

V prejšnjem poglavju sem omenila slikanice za otroke na temo spolne vzgoje, obstajajo pa 
tudi slikanice o spolnih zlorabah. Sama sem izbrala tri slikanice, ki se mi zdijo primerne za 
predšolske otroke in za katere menim, da bi jih lahko uporabili v vrtcu. V nadaljevanju jih 
bom podrobneje predstavila. 

- Elzbieta Zubrzycka: Nekomu povej. 

Knjiga je razdeljena na štiri dele, glavna tema vsakega izmed njih pa so stvari, ki jih ne 
smemo delati. Sicer posamezni deli obravnavajo štiri različna področja: okolje, ljudi, otroke, 
telo. Tako je pri posameznih delih zapisano: 

- okolje: ne smemo smetiti, teptati rož v parku itd.; 
- ljudje: ne smemo opravljati, lagati itd.; 
- otroci: ne smemo se iz njih norčevati, ne smemo jim kazati neprimernih slik, ne smemo 

reči, naj bodo tiho, če se jim godi krivica, ne smemo jih odpeljati brez dovoljenja 
staršev itd.; 

- telo: ne smemo božati otrok, če rečejo, naj nehamo, ne smemo se jih dotikati med 
nogami, ne smemo reči, naj se dotikajo odraslega itd. 

V knjigi so našteta dejanja izražena bolj v slikah kot besedah, saj je besedila zelo malo. Na 
koncu knjige je tudi del za starše oziroma vzgojitelje, v katerem je razloženo, kako uporabiti 
knjigo in kakšen je njen namen. Dobro je razložena tudi njena vsebina. Na začetku vseh štirih 
delov oziroma poglavij pa so tudi natančni napotki za to, kako ravnati z otroki.  
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- Elzbieta Zubrzycka: Tri vprašanja za dobro vilo. 

Tema knjige je, kako pomagati otrokom, da bi spregovorili o krivici. Knjiga je napisana v 
obliki zgodbe, ki opisuje sestrico in bratca, ki sta se znašla v neprijetnem položaju. Fant njune 
mame ju namreč zlorablja. Na pomoč jima priskoči vila, ki ju spodbudi, naj o zlorabi 
spregovorita. Vila jima razloži, da odrasli tega ne smejo delati in da morata nekomu, ki mu 
zaupata, povedati, kaj se dogaja. Pove jima tudi, da ni res, ko odrasli (očim) reče, da bosta, če 
komu povesta, skupaj z mamico šla v zapor. Očim je namreč tisti, ki mora biti kaznovan. Vila 
ju tako uspe prepričati, da o zlorabi povesta mami.  

Ta knjiga se mi zdi bolj neposredna kot prejšnja in hkrati učinkovita, saj otroke pouči o tem, 
kaj odrasli lahko in česa ne smejo. Tudi ta knjiga ima na koncu poseben del za starše, 
skrbnike, vzgojitelje in terapevte. V njem avtorica opiše temo knjige in razloži, zakaj je 
pomembno, da otrok ve, da se mu je zgodila krivica. 

- Elzbieta Zubrzycka: Dobre in slabe skrivnosti. 

Knjiga je razdeljena na tri dele. V prvem delu avtorica razloži dobre skrivnosti, ki jih ni treba 
nikomur povedati, saj prinašajo veselje. Nekatere skrivnosti so namreč nujne in jih 
potrebujemo. 

V drugem delu pa avtorica razloži slabe skrivnosti, ki jih ne smemo zadržati zase in jih 
moramo razkriti, saj so lahko nevarne. V tem delu pojasni tudi pojem »špecar« in razloži, kdaj 
otrok to je ter kdaj to ni. Nato opredeli še pojem zlobnega odraslega in pojasni, v katerih 
primer je odrasli zloben. Pri tem se dotakne tudi spolnega nasilja (neprimerno dotikanje, 
kazanje neprimernih slik, nagovarjanje, da naredi otrok tisto, kar je na sliki, dotikanje otroka 
tam, kjer so kopalke, itd.). V tem delu avtorica poudari, da odrasli laže, ko krivi otroka in 
pravi, da se bo otroku in njegovi mami zgodilo nekaj hudega, če otrok spregovori o zlorabi. 
Otroke poziva, da v taki situaciji nekomu, ki mu zaupajo, povedo, kaj se jim dogaja. 

V tretjem delu so opisane skrivnosti, povezane s spletom − kdo so slabi ljudje na spletu in kaj 
v tem okolju pomeni varno sklepanje poznanstev. Pri tem avtorica poudari, da na spletu ni 
dobrih skrivnosti. 

Med besedilom najdemo tudi različna vprašanja o tem, kaj je za otroka dobra in kaj slaba 
skrivnost, katero skrivnost lahko pove in katere ne sme. V tem delu najdemo tudi slikovni 
kviz, ki otroka spodbuja, da iz slik ugotovi, ali gre za slabo ali dobro skrivnost, in da razmisli, 
komu bi slabo skrivnost zaupal. 

Tudi v tej knjigi je zadnji del namenjen staršem in vzgojiteljem, v njem pa je na kratko 
opisano, zakaj moramo o spolni zlorabi spregovoriti, kaj lahko naredimo, da preprečimo 
spolno zlorabo, ipd. 
 

4.9.5 Mediji 
 

Pri spolni vzgoji si lahko pomagamo tudi z različnimi mediji, kot so na primer kratki filmi, 
lutkovne predstave in podobno. Sama sicer nisem zasledila veliko tovrstnih virov, tiste, ki 
sem jih našla, pa bom na kratko predstavila. Ti so nam namreč lahko v pomoč pri našem delu, 
saj lahko z njihovo pomočjo razvijemo nadaljnji pogovor o tej tematiki.  
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Lutkovni film z naslovom Dobili bomo dojenčka je nastal v okviru programa Zdravje v vrtcu 
in je namenjen otrokom, starim od 4 do 6 let. Prvi del opisuje prihod dojenčka v družino (od 
spočetja do prvih nekaj mesecev po porodu). Drugi del pa opisuje spolno zlorabo (poglavje o 
objemanju). V njem je sicer bolj malo poudarka na samih zlorabah, saj ni toliko namenjen 
preprečevanju oziroma prepoznavanju spolne zlorabe, ampak služi bolj kot sredstvo 
vzgojiteljem za nadaljnje delo in uvod v pogovore na temo spolnega nasilja. V filmu med 
drugim priporočajo, da se s starši predhodno pogovorimo o temi, ki jo nameravamo 
obravnavati, in od njih najprej pridobimo soglasje, saj so nekatere teme lahko zanje zelo 
neprijetne in občutljive (Dobili bomo dojenčka 2009).                                                      

Lutkovno predstavo z naslovom Ena, ena, tri je napisala Svetlana Makarovič. Rdeča nit igre je 
naučiti otroka, da bo v različnih nevarnostih znal poklicati številko 113. Tako preko lutk 
otroci spoznavajo različne nevarnosti, v katerih bi se lahko znašli tudi sami, in se naučijo 
poklicati na pomoč policijo, ki jih lahko reši pred nevarnostjo (Ena, ena tri 2011). 

Našla sem tudi kratek posnetek v tujem jeziku, ki govori o tem, kje se otroka lahko dotika 
(The Underwear Rule 2011). 

Poleg različnih pripomočkov za obravnavanje teme spolnega nasilja je najpomembnejši 
pogovor in to, da se otroci zavedajo, da lahko vzgojitelju zaupajo.  
 

Nekatere organizacije proti zlorabi otrok 

Poleg CSD-ja, policije, vrtca, šole in ostalih vladnih organizacij obstajajo še nekateri centri in 
različne kampanje, ki se trudijo preprečiti zlorabo nad otroki. Med njimi najdemo: Kaj ti je 
deklica?, ženska svetovalnica, Ustavimo nasilje nad ženskami, Otroški telefon, Krizni center 
za mlade, TOM telefon, SOS telefon ali na primer forum, kjer lahko za pomoč prosijo 
zdravnike (www.tosemjaz.com). 

Otroke moramo seznaniti tudi s temi oblikami pomoči, vendar pa so bolj namenjene šolskim 
otrokom. 
 

5. Opredelitev problema 
 
Odločila sem se za raziskovanje problematike spolne zlorabe, saj menim, da gre za eno 
najaktualnejših problematik današnjega časa. »O spolni zlorabi otrok oziroma pedofiliji 
govorimo takrat, kadar odrasli človek uporabi oziroma uporablja otroka za to, da se spolno 
vzburi in da pusti svojo spolno slo.« (Frei, po Geršovnik, Z. 1998: 23) 
 
Spolna zloraba otrok je tudi medijsko vedno bolj izpostavljena, samo vprašanje časa pa je, 
kdaj se bo kakšna zgodba s televizijskih zaslonov preselila v našo neposredno vsakdanjost in 
nas postavila na realna tla. Ob poslušanju zgodb o takem in drugačnem nasilju si namreč 
običajno mislimo, da se kaj takega nam oziroma otrokom, ki so nam blizu, ne more zgoditi. 
Vendar je resnica seveda drugačna, zato je nujno, da smo o tej problematiki dobro poučeni. 
Otrok namreč potrebuje veliko poguma, da spregovori o nasilju, in ga vsak napačen odziv 
lahko hitro psihično uniči. 
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Naslednji primer o zlorabljeni deklici nam nazorno prikaže neprimeren odziv odraslih: 
»Spominja se, da je bil občutek bližine in topline prijeten toliko časa, dokler ni zahteval 
spolnega odnosa, potem pa se je začela bolečina, strah in gnus. Vse do desetega leta, ko ni več 
zmogla in je povedala mami. Ta ji sprva ni verjela, vendar je po pogovoru s sinom spoznala, 
da je Tea govorila resnico. Kmalu po tem so se preselili, izolirali brata, mama pa ji je 
zabičala, da naj o tem z nikomer ne govori, ker so take stvari normalne.« (Cerkovnik Hvala, 
M. 2000: 36) 
 
Vsem, ki se v okviru različnih institucij ukvarjajo z otroki, se v večletni pedagoški praksi 
lahko zgodi, da se bodo srečali s takimi ali podobnimi primeri. Vzgojitelji in vzgojiteljice 
preživijo veliko časa z otrokom, zato ga imajo možnost opazovati ter ga dobro spoznati. Zato 
je pomembno, da dobro poznajo problematiko spolnih zlorab, da znajo prepoznati spolno 
nasilje in da vedo, kdo so najpogostejši storilci ter kateri so razlogi za takšna dejanja, še zlasti 
pomembno pa je, da poznajo znake spolne zlorabe ter vedo, kaj storiti ob sumu spolne zlorabe 
in na koga se je treba obrniti. Strokovni delavci v vrtcu se morajo zavedati, da je spolna 
zloraba kaznivo dejanje, kar je jasno opredeljeno tudi v naslednji definiciji: »Spolna zloraba 
otrok in mladostnikov je zločin, je kaznivo dejanje, proti kateremu lahko ukrepamo s 
kazenskim in civilnim pravom. Zaradi tega se s tako družino istočasno poklicno ukvarjajo 
različni ljudje. Spolna zloraba torej ni le družinski problem, temveč tudi problem različnih 
strokovnjakov, ki razrešujejo družinsko situacijo.« (Bouwkamp 1996: 53) 
 
Cilj mojega diplomskega dela je bil ugotoviti, kako dobro so strokovni delavci in delavke 
vrtcev ozaveščeni o problematiki spolnega nasilja in ali so v okviru svojega dela že imeli 
neposredne izkušnje s spolno zlorabo otrok. Zanimalo me je tudi, ali so v primeru suma 
spolnega nadlegovanja ustrezno ukrepali in o njem obvestili pristojne institucije ter kakšna je 
bila njihova nadaljnja vloga. 
 

6. Hipoteze 
 
V zvezi z obravnavano tematiko sem opredelila naslednje hipoteze: 
 

1. večina strokovnih delavcev je slabo seznanjena z znaki spolnega nasilja; 

2. večina strokovnih delavcev bi v primeru suma spolnega nasilja o tem najprej obvestila 
ravnateljico; 

3. večina strokovnih delavcev je seznanjena z literaturo, ki se navezuje na odkrivanje 
spolne zlorabe; 

4. večina strokovnih delavcev se še ni srečala s primerom spolne zlorabe. 

 

7. Raziskovalna metoda 
 
Raziskovalna metoda je kavzalna, in sicer neeksperimentalna. 
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7.1 Vzorec 
 
V vzorec sem zajela vzgojitelje in vzgojiteljice ter pomočnike/ice vzgojiteljev/ic, ki delajo v 
ljubljanskem vrtcu Jelka ter v zasebnem vrtcu Zarja v Kamniku. Uporabila sem neslučajnostni 
vzorec. V ta vzorec sem zajela 60 strokovnih delavcev in delavk v vrtcih – toliko sem namreč 
prejela izpolnjenih vprašalnikov. Sicer sem jih skupno razdelila 80, od tega sem v vrtcu Jelka 
razdelila 60 vprašalnikov in dobila vrnjenih 42, v vrtcu Zarja pa sem razdelila 20 vprašalnikov 
in dobila izpolnjenih kar 18. Povprečna starost vprašanih je bila 33,83 let. Vprašalnik je rešilo 
6 moških in 54 žensk. Večina vprašanih (30 oseb) je po poklicu pomočnik/ica vzgojitelja/ice, 
27 pa je vzgojiteljev oziroma vzgojiteljic. Vprašalnik sta rešili tudi dve svetovalni delavki in 
ena študentka. 26 sodelujočih je končalo srednjo vzgojiteljsko šolo, 8 pa višjo šolo (VPO). 19 
vprašanih ima visoko strokovno izobrazbo (PV), 5 univerzitetno izobrazbo, 1 oseba je končala 
gimnazijo, 1 pa srednjo gostinsko šolo. 
 

7.2 Merske tehnike in instrumenti 
 
Podatke sem zbrala s pomočjo vprašalnika (priloga 1) za strokovne delavce in delavke vrtcev 
na temo spolnega nasilja. Vprašalnik je vseboval 26 vprašanj, od tega se je 13 vprašanj 
nanašalo na poznavanje spolnega nasilja, 12 vprašanj pa na morebitne izkušnje s spolno 
zlorabljenim otrokom. Vprašalnik je bil kombiniranega tipa, saj je vseboval izbirne in proste 
odgovore. V vprašalniku so bili zajeti 4 vsebinski sklopi: seznanjenost strokovnih delavcev s 
problematiko spolnega nasilja, vloga vrtca, poznavanje literature in institucij, ki se ukvarjajo s 
spolno zlorabo, ter izkušnje s spolno zlorabljenim otrokom. 

 

7.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 
 
Postopek zbiranja podatkov je potekal tako, da sem najprej vprašalnike razdelila 
pomočnikom/icam vzgojiteljev/ic in vzgojiteljem/icam v vrtcih, zajetih v vzorcu. Anonimnost 
sem zagotovila tako, da so strokovni delavci izpolnjenje vprašalnike v zaprtih kuvertah 
oddajali v nabiralnike, pripravljene v ta namen. Vprašalnike sem razdelila na začetku tedna 
(ponedeljek) in jih do konca tedna že dobila nazaj.  
 
Pridobljene podatke sem obdelala na ravni deskriptivne statistike, pri kateri sem uporabila 
prikaz atributivnih spremenljivk s frekvencami in odstotki ter osnovno deskriptivno statistiko 
numeričnih spremenljivk. Pridobljene podatke sem nato prikazala s pomočjo grafov in tabel. 
 

8. Rezultati in interpretacija 
 

8.1 Seznanjenost strokovnih delavcev s problematiko spolne zlorabe 
 
Večina strokovnih delavcev zelo dobro pozna oblike spolne zlorabe, saj je večina obkrožila 
»pravilne« odgovore. Izmed podanih možnosti je bila namreč zgolj ena nepravilna – da gre za 
spolno zlorabo tudi takrat, ko odrasla oseba otroka fizično zlorablja (ga pretepa ter mu 
povzroča poškodbe). Ta odgovor je obkrožilo 7 vprašanih (11,7 %). Dejstvo pa je, da fizična 
zloraba otroka še ne pomeni, da gre tudi za spolno zlorabo. Zanimivo je tudi, da samo 44 
vprašanih (73,3 %) meni, da gre za spolno zlorabo, če odrasli otroku namenja opolzke 
komentarje. Torej je kar nekaj tistih, ki menijo, da to ni spolna zloraba, kar pa ni res, saj vsak 
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namig, povezan s spolnostjo, oziroma vsak vdor v otrokovo intimo že pomeni zlorabo 
otrokovega zaupanja in s tem tudi spolno zlorabo. 
 
Največje zanimanje oziroma največji sum bi pri vprašanih strokovnih delavcih vzbudile 
otrokove bolečine v trebuhu (43,3 %) in sledi ugriza na področju intimnih predelov (40 %), 
medtem ko bi najmanj pozornosti namenili raznim glivičnim obolenjem (18,3 %). Seveda so 
vsi našteti znaki enako pomembni in se lahko pokažejo posamezno ali skupaj z nekaterimi 
drugimi. Poleg tega ni nujno, da se kateri od telesnih znakov sploh pokaže, saj so odvisni tudi 
od oblike zlorabljanja. Če recimo ni prišlo do neposrednega telesnega stika, potem je zelo 
malo verjetno, da se bo pojavil kateri od znakov, ki sem jih navedla v vprašalniku. So pa 
nekateri vprašani sami (pod rubriko drugo) dopisali nekatere znake, kot so: otroške risbe ter 
spremembe pri spanju, apetitu, iztrebljanju oziroma mokrenju in obnašanju. S temi 
dopisanimi znaki so dokazali, da poznajo nekatere znake spolne zlorabe, česar nisem 
pričakovala. Tako se moja prva hipoteza, da strokovni delavci slabo poznajo znake spolne 
zlorabe, ni potrdila. 
 
Zanimalo me je tudi, ali so vsi vprašani mnenja, da je spolna zloraba zločin, oziroma ali je 
kdo mnenja, da pri tem ne gre za zločin, če je bil storilec tudi sam v otroštvu žrtev zlorabe. Po 
pričakovanjih je večina odgovorila, da gre v vsakem primeru za zločin. Le eden od vprašanih 
je mnenja, da storilčevo otroštvo (zloraba v otroštvu) opravičuje spolno zlorabo, ki jo kasneje 
zagreši sam. 
 
Vsi strokovni delavci so mnenja, da je treba spolno zlorabo prijaviti, kar je seveda res, saj je 
to naša moralna dolžnost, tako kot človeka kot tudi strokovnega delavca v vrtcu. Večina 
vprašanih bi spolno zlorabo prijavila CSD-ju ali policiji. Nekateri so še dodali, da bi zlorabo 
prijavili tudi svetovalni delavki, zdravstvenemu domu in vodstvu vrtca, torej ravnateljici. 
Najbolje je seveda, da o sumu spolne zlorabe poročamo nadrejenim, ki zadevo nato 
posredujejo naprej, običajno CSD-ju. Pomembno je, da nikoli ne ukrepamo na lastno pest in 
ne raziskujemo sami, ali gre zgolj za sum ali pa se spolna zloraba dejansko dogaja. Naša 
dolžnost je, da zadevo posredujemo ustreznim strokovnjakom, ki se nato seznanijo z nastalo 
situacijo in raziščejo morebitno zlorabo. Poleg tega je naša naloga še, da stojimo otroku ob 
strani in smo mu na voljo kot njegovi zaupniki, če otrok to želi. 
 
Spolna zloraba ni samo družinski problem, ampak tudi problem različnih institucij, ki se 
kasneje z družino ukvarjajo in skušajo skupaj z njo poiskati učinkovito rešitev. Takega 
mnenja je tudi velika večina vprašanih (98,3 %), saj je samo eden mnenja, da je spolna 
zloraba zgolj družinski problem. 
 
Glede na rezultate ankete menim, da imajo strokovni delavci dobro splošno znanje o spolni 
zlorabi in da bi spolno zlorabo lahko tudi opazili ter v zvezi z njo primerno ukrepali. Tudi 
večina strokovnih delavcev je svoje znanje ocenila kot dobro (58,3 %). Kot zelo dobro so 
svoje znanje ocenili samo trije (5 %), kot slabo pa slaba četrtina (36,7 %) vseh vprašanih. 
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Graf 1: Ocena strokovnih delavcev glede njihovega znanja o spolni zlorabi. 
 

8.2 Vloga vrtca 
 
Pri vlogi vrtca me je zanimalo predvsem, kako so strokovni delavci zadovoljni z vlogo vrtca 
oziroma ali menijo, da vrtec naredi dovolj za prepoznavanje spolnega nasilja. Sama menim, 
da je v vrtcih premalo seminarjev, delavnic in opozarjanja na to problematiko. O tem se 
namreč govori zelo malo, saj kljub prizadevanjem nekaterih organizacij spolna zloraba še 
vedno velja za tabu temo. Strokovni delavci, ki sem jih anketirala, pa so glede tega 
drugačnega mnenja, saj je večina (56,2 %) prepričana, da vrtec naredi dovolj za 
prepoznavanje spolne zlorabe. Takih, ki so mnenja, da bi lahko vrtec naredil več, je samo 
dobra četrtina (26,3 %), nekateri (17,6 %) pa so pod »drugo« zapisali, da bi si želeli več 
seminarjev in izobraževanj na to temo. Četudi seštejemo skupaj vse, ki so mnenja, da bi lahko 
vrtec naredil več (torej vse tiste, ki so odgovorili z odgovorom ja ali drugo), še vedno 
prevladujejo posamezniki, ki menijo, da vrtec naredi dovolj. Zaradi tega podatka se 
sprašujem, kaj se strokovnim delavcem zdi dovolj. Po mojih podatkih je namreč v tistem letu 
samo eden od obeh vrtcev, v katerih sem razdelila vprašalnike, v celem letu imel zgolj en 
aktiv na to temo, niti v enem od obeh vrtcev pa ni bilo organizirano dodatno izobraževanje 
oziroma seminar. Glede na aktualnost in pogostost te problematike v vrtcih ni dovolj 
izobraževanj o spolni zlorabi otrok oziroma njenem preprečevanju. Če bi še enkrat sestavljala 
vprašalnik, bi zagotovo zastavila še dodatno vprašanje, kaj vrtec naredi za prepoznavanje 
spolne zlorabe. 
 
Naslednje vprašanje v vprašalniku je bilo sicer podobno, vendar ne tako natančno, kot bi bilo 
tisto, ki sem ga omenila zgoraj. Zanimalo me je, kakšna bi morala biti vloga vrtcev. Strokovni 
delavci so bili zelo enotni, saj jih je večina (86,7 %) menila, da bi moral vrtec poskrbeti za 
aktivno sodelovanje z institucijami in s strokovnjaki s tega področja. Tri četrtine vprašanih 
(75 %) je predlagalo izobraževanja. Po drugi strani nihče od vprašanih ni bil mnenja, da 
preprečevanje zlorab in izobraževanje delavcev nista nalogi vrtca. Takšne rezultate sem 
pričakovala, saj je spolna zloraba tudi problem vrtca oziroma delavcev v vrtcih. Vloga vrtca 
je, da ozavesti strokovne delavce o tej problematiki in da o sumu spolne zlorabe obvesti 
ustrezne strokovnjake oziroma institucije, kot je na primer CSD. Po podani prijavi pa je 
njegova vloga, da nudi otroku čustveno podporo in aktivno sodeluje s strokovnjaki, saj ima 
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tudi do njih določeno odgovornost. Ena izmed vprašanih je tako napisala, da je naloga vrtca 
otroku prisluhniti in mu nuditi vso zaščito in podporo. 
 
Zanimivi so odgovori na vprašanje, komu bi strokovni delavci najprej zaupali sum o spolni 
zlorabi. Pričakovala sem, da bo večina odgovorila, da ravnateljici. Vendar temu ni bilo tako, 
saj je tako odgovorila le tretjina (31,7 %), medtem ko bi ga največ vprašanih (58,3 %) zaupalo 
svojemu najtesnejšemu sodelavcu oziroma sodelavki. Malo več kot polovica (56,7 %) 
vprašanih bi o sumu poročala svetovalnemu delavcu v vrtcu. Samo eden izmed anketirancev 
bi sum zaupal staršem, eden pa policiji.  
 
Moja druga hipoteza, da bi večina strokovnih delavcev sum o spolni zlorabi najprej zaupala 
ravnateljici, se torej ni potrdila. Glede na rezultate pa bi se večina strokovnih delavcev 
ustrezno odzvala, saj svojega suma ne bi posredovala staršem, ampak nekomu znotraj vrtca. 
Večina bi se sicer zaupala najtesnejšemu sodelavcu, vendar lahko tak pogovor služi predvsem 
za svetovanje. Da bi sprožili preiskavo, bi morali namreč sum prijaviti svetovalnemu delavcu 
ali ravnatelju oziroma ravnateljici, katerih naloga je, da zadevo posredujejo naprej. 
 
Tabela 1: Komu bi strokovni delavci posredovali svoj sum o spolni zlorabi otroka? 

ravnateljici 19 
svojemu najtesnejšemu sodelavcu ali 
sodelavki 

35 

staršem 1 
svetovalnemu delavcu v vrtcu 34 
policiji 1 
skupaj 90 
 

8.3 Poznavanje literature in institucij, ki se ukvarjajo s spolno zlorabo 

otrok 
 
Poleg splošnega znanja strokovnih delavcev o spolni zlorabi me je zanimalo tudi njihovo 
konkretno znanje o preprečevanju spolne zlorabe in o poznavanju literature. Strokovni delavci 
si lahko veliko pomagamo z literaturo za otroke na temo spolnih zlorab. Nekaj primerov take 
literature sem obravnavala v teoretičnem delu diplomske naloge. Večina teh knjig oziroma 
otroških zgodbic vsebuje smernice za vzgojitelja/ico, ki so nam lahko v veliko pomoč pri tem, 
kako se stvari lotiti, saj gre za izredno občutljivo temo. Zanimalo me je, koliko strokovnih 
delavcev dejansko pozna strokovno literaturo o spolnih zlorabah. Teh je bilo na žalost zelo 
malo (13 %), kot primere pa so navedli: knjige o človeškem telesu, razne zloženke, gradivo iz 
seminarjev, knjigo Naše telo, različne slikanice in spletne vire. Opazimo lahko, da tudi ti niso 
vedno navedli konkretne literature, saj zloženke in gradiva iz seminarjev seveda niso otroška 
literatura. To pomeni, da večina strokovnih delavcev še ni imela stika z otroško literaturo o 
spolni zlorabi. Zato sem ponovno prišla do ugotovitve, da vrtec ne naredi dovolj za to, da bi 
seznanil delavce s to problematiko. Tako se tudi tretja hipoteza, da je večina strokovnih 
delavcev seznanjena z literaturo, ki se navezuje na odkrivanje spolne zlorabe, ni potrdila. 
 
Večina strokovnih delavcev (71,2 %) le redko poseže po strokovni literaturi, tistih, ki pogosto 
posežejo po njej, je izredno malo (8,5 %), nihče izmed vprašanih pa ni navedel, da bi to počel 
zelo pogosto. Kar petina (20,3 %) vprašanih nikoli ne poseže po tej vrsti literature. Naloga 
vrtca bi morala biti, da poskrbi za seznanjenost strokovnih delavcev z literaturo na temo 
spolne zlorabe. 
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Tako kot poznavanje literature je pomembno tudi poznavanje institucij oziroma 
strokovnjakov, ki se ukvarjajo s spolno zlorabo. Zanimalo me je, katere institucije so tiste, ki 
se zdijo strokovnim delavcem najpomembnejše oziroma najaktivnejše na tem področju. 
Največ (91,7 %) strokovnih delavcev je izbralo strokovnjake, kot so svetovalni delavci, 
psihoterapevti, zdravniki itd. Velika večina (86,7 %) se jih je odločila tudi za policijo. Skoraj 
tri četrtine vprašanih (71,7 %) je izbralo Svet za zaščito otrokovih pravic. Za vzgojitelje/ice se 
jih je odločilo zelo malo (23,3 %), kar sem pričakovala, saj dejansko ne gre za strokovnjake 
na tem področju. Štirje strokovni delavci (6,7 %) so pod »drugo« dopisali naslednje 
strokovnjake oziroma institucije: pedopsihiatri, nevladne organizacije, CSD in varuh 
človekovih pravic. 
 
Nato me je zanimalo še, ali poznajo kakšen center za pomoč otrokom ter katerega. Po 
pričakovanjih je večina (69 %) vprašanih odgovorila z da, vendar pa so bili nato pri odgovorih 
na vprašanje, katerega dejansko poznajo, skromni. Tisti, ki so jih zapisali, so navedli 
naslednje: svetovalni centri za otroke, mladostnike in starše, TOM, različne varne hiše, SOS 
telefon, CSD, Tulifon, Metulj, Palčica, Beli obroč, Modra točka in Društvo proti spolni 
zlorabi. Pomembno je, da otroke ozavestimo glede centrov pomoči. Pogosto se namreč lažje 
kot poznani osebi izpovejo nekomu, ki ga ne poznajo. Seveda so nekateri izmed centrov bolj 
namenjeni šolskim otrokom, ki lahko že sami pokličejo (na primer na SOS telefon). 
Predšolski otroci tega še niso zmožni, zato je še toliko pomembnejše, da strokovni delavci 
opazimo znake zlorabe, jih prepoznamo in tudi ukrepamo. Strokovni delavci lahko prav tako 
poiščemo pomoč na omenjenih centrih, saj nam v stiski ob sumu spolne zlorabe lahko 
svetujejo, kako ukrepati. 
 

8.4 Izkušnje s spolno zlorabljenim otrokom 
 
Kot sem pričakovala, je zelo malo strokovnih delavcev, ki so se med svojo delovno prakso 
dejansko že srečali s spolno zlorabljenim otrokom. Samo dobra desetina (11,7 %) vprašanih je 
že imela tako izkušnjo. S tem lahko svojo četrto hipotezo, da večina strokovnih delavcev še ni 
imela izkušnje s spolno zlorabljenim otrokom, potrdim. Ta podatek bi bil spodbuden, če bi to 
pomenilo, da dejansko obstaja tako malo primerov spolno zlorabljenih otrok. Vendar na žalost 
temu ni tako. Zlorabljenih otrok je več, vendar pa strokovni delavci zlorab ne opazimo. 
Zlorabljena naj bi sicer bila vsaka šesta oseba (Muoja besejda 2012). 
 
Že v vrtcu bi lahko ukrepali proti zlorabam otrok, če bi jih strokovni delavci opazili. Naša 
naloga zato je, da prepoznamo znake spolne zlorabe in otroku pomagamo. Zato je bistvenega 
pomena, da vrtec poskrbi za izobraževanje svojih delavcev, saj lahko na ta način »rešimo« 
veliko zlorabljenih otrok, ki potrebujejo pomoč odraslih.  
 
Zanimivo je, da je samo eden izmed vprašanih, ki so se že srečali s spolno zlorabo, zlorabo 
tudi odkril. To je strokovni delavec storil zaradi otrokovega nenavadnega obnašanja. Pri 
razkritju spolne zlorabe je imel podporo ravnatelja oziroma vrtca. Kljub temu pa je zapisal, da 
bi si vseeno želel več podpore.  
 
Ostali spolne zlorabe niso odkrili sami, ampak so zanjo izvedeli na drug način. Zanimalo me 
je, kakšna je bila njihova vloga po tem, ko so izvedeli za spolno zlorabo. Eden je postal 
otrokov zaupnik, tretjina pa te vloge ni imela. Izmed tistih, ki so sami dopisali odgovor, je en 
strokovni delavec zapisal, da se njegova vloga po odkritju spolne zlorabe ni spremenila; eden 
je napisal, da je nudil podporo vzgojitelju, ki je v vrtcu imel spolno zlorabljenega otroka, eden 
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pa, da je podpiral otroka in ga usmerjal k pomoči, kar je edino ustrezno. Naša moralna 
dolžnost namreč je, da otroku pomagamo in ga podpiramo. 
 
Kot sem že omenila, moramo po razkritju spolne zlorabe spremeniti tudi našo interakcijo z 
otrokom. Vendar se je to zgodilo samo v enem primeru, ko je strokovni delavec spremenil 
interakcijo z otrokom tako, da je postal do otroka bolj razumevajoč. Ostali svoje interakcije z 
otrokom niso spremenili, kar ni prav, saj moramo s spolno zlorabljenim otrokom ravnati 
drugače kot z ostalimi, pri čemer moramo biti zlasti previdnejši pri dejavnostih, ki vključujejo 
dotikanje otroka. Moramo ga na primer vprašati, če nam dovoli, da ga objamemo ali da se ga 
dotaknemo, ipd. 
 
Zanimivo je, da je samo eden izmed vprašanih navedel, da je razkritje spolne zlorabe pustilo 
posledice na njegovi skupini. Strokovni delavec je napisal, da so se otroci začeli dotikati in 
razkazovati spolovila. V tem primeru je seveda nujno posredovanje vzgojitelja. Normalno je, 
da so otroci radovedni, vendar pa mora vzgojitelj nadzirati njihovo raziskovanje. To naredi 
tako, da organizira različne dejavnosti na to temo, jim omogoči, da se pogovorijo o tem, in 
jim pove, kaj lahko ter česa ne smejo. Pri tem si lahko pomaga z literaturo za otroke. 
 
Pri razkritju spolne zlorabe je pomemben tudi odziv staršev. Pri tem je zlasti pomembno, ali 
spolno zlorabo zanikajo ali pa so pripravljeni sodelovati. Prav bi bilo, da bi starši otroku 
verjeli, saj otrok o spolni zlorabi ne laže, saj je še premajhen, da bi jo sploh razumel. Zato sem 
strokovne delavce, ki so že imeli izkušnjo s spolno zlorabljenim otrokom, vprašala, kakšen je 
bil odziv staršev ob odkritju zlorabe. Eden izmed vprašanih je odgovoril, da so starši spolno 
zlorabo zanikali. Po drugi strani je polovica tistih, ki so imeli izkušnjo s spolno zlorabljenim 
otrokom, odgovorila, da so starši sodelovali pri preprečitvi nadaljnje zlorabe. Eden izmed 
vprašanih je dopisal, da je bil eden od staršev tisti, ki je odkril spolno zlorabo, kar je še 
spodbudnejši podatek. Dobro je namreč, da se starši zavedajo te problematike ter dejstva, da 
otrok o spolni zlorabi ne laže. Eden od vprašanih je napisal, da je imel zgolj kratek stik s 
spolno zlorabljenim otrokom in zato ne ve, kaj se je dogajalo naprej. 
 
Pri večini spolnih zlorab, s katerimi so imeli izkušnje vprašani, je bil storilec oče oziroma 
očim. To me ni presenetilo, saj sta oče in očim druga najpogostejša storilca (Bouwkamp 1996: 
18). 
 
V enem primeru je bil storilec bratranec. Potrdilo se je, da največkrat spolno zlorabo zagreši 
nekdo, ki je otroku blizu oziroma je z njim v sorodu. Otroka še bolj prizadene, kadar njegovo 
zaupanje izkoristi nekdo, ki mu je blizu in ga ima otrok rad. Zato je normalno, da se otrok po 
odkritju spolne zlorabe spremeni. Sprememba se odraža tudi v njegovem vedenju v vrtcu, kar 
je med drugim zapisal eden od strokovnih delavcev. Otrok je po odkritju spolne zlorabe postal 
občutljivejši na spremembe in pozornejši na to, kdo je v njihovi skupini. Drugi strokovni 
delavci niso opazili sprememb v vedenju otroka, saj naj bi se brez težav vključeval v življenje 
znotraj vrtca. Edino, kar so strokovni delavci opazili, je bilo, da je bil otrok pogosteje odsoten 
iz vrtca. 
 
Pomemben podatek za vodstva vrtcev je, da večina (71, 4 %) strokovnih delavcev meni, da so 
premalo seznanjeni s problematiko spolnih zlorab. Samo slaba tretjina (28, 6 %) vprašanih je 
odgovorilo, da so zadovoljni s svojim znanjem. Torej bi moral vrtec narediti več za to, da jim 
omogoči pridobivanje znanja o tej problematiki, hkrati pa tudi zrahljati tabuje o spolnih 
zlorabah.  
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9. Zaključek 
 
Strokovni delavci v vrtcu so izredno pomemben del otrokovega življenja, saj večina otrok z 
njimi preživi osem ur na dan ali več. V tem času se strokovni delavec z otrokom tudi čustveno 
poveže. Tako mu otrok lahko hitro zaupa tudi »skrivnosti«, za katere nihče drug ne ve. Takrat 
je izredno pomemben odziv strokovnega delavca, saj mora otroku pokazati, da je na njegovi 
strani in da mu otrok lahko zaupa. Strokovni delavec mora tudi vedeti, da ne sme obljubljati 
ničesar, česar ne more izpolniti. V primeru spolne zlorabe otroku na primer ne sme obljubiti, 
da storilca ne bo več videl ali da se mu to ne bo nikoli več zgodilo. Predvsem pa strokovni 
delavec ne sme prezreti stiske otroka. Zgodi se namreč lahko, da se zaradi občutljivosti teme, 
kot je spolna zloraba, strokovni delavec o njej ne želi pogovarjati, posledično pa v zvezi z njo 
tudi ne ukrepa.  
 
Zavedati se moramo, da se spolna zloraba otrok dogaja in da se lahko zgodi tudi otroku iz 
naše skupine oziroma vrtca, zato je seznanjenost strokovnih delavcev s to problematiko 
izredno pomembna. Vrtec pa je tisti, ki mora poskrbeti, da bodo strokovni delavci prepoznali 
znake spolne zlorabe in se nanjo znali tudi pravilno odzvati. To je moralna dolžnost vsakega 
posameznika, saj so s spolno zlorabo kršene otrokove pravice, poleg tega pa je spolna zloraba 
tudi kaznivo dejanje, za katerega mora storilec odgovarjati. Če se nam otrok zaupa ali če 
opazimo znake spolne zlorabe, moramo o tem obvestiti strokovnjake. Najbolje je, da o sumu 
obvestimo svetovalno delavko v vrtcu ali ravnateljico, ki bo nato zadevo posredovala 
ustreznim ustanovam, ki se ukvarjajo s to problematiko. Nikoli pa ne smemo sami o sumu 
obvestiti staršev. 
 
Na podlagi opravljene raziskave sem ugotovila, da večina strokovnih delavcev pozna splošne 
znake in oblike spolne zlorabe, bolj poglobljenega znanja pa nimajo. Čeprav trdijo, da 
poznajo literaturo, s pomočjo katere lahko odkrijemo spolno zlorabo, so jo zelo površno 
navedli. Strokovni delavci v osnovi vedo, kaj je spolna zloraba ter da gre za kaznivo dejanje 
ne glede na preteklost oziroma otroštvo storilca, vendar pa bi morali svoje znanje nadgraditi. 
Veliko strokovnih delavcev je tudi mnenja, da vrtec naredi premalo in da bi moral organizirati 
več seminarjev oziroma izobraževanj na to temo. 
 
 
Zaključim torej lahko, da bi vrtci morali organizirati več izobraževanj, ki bi strokovnim 
delavcem omogočila, da izpopolnijo svoje znanje. S tem bi poskrbeli tudi za večjo samozavest 
strokovnih delavcev, ki bi nato lažje spregovorili, kadar bi posumili, da je otrok spolno 
zlorabljen.  
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Priloge 
 

- PRILOGA 1: vprašalnik 
 
SPOLNA ZLORABA OTROK TER SEZNANJENOST STROKOVNIH DELAVCEV S TO 

PROBLEMTIKO 

Vprašalnik 
 
 
Spoštovani! 
 
Sem Mojca Rožman, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Delam 
diplomsko nalogo na temo spolne zlorabe otrok ter seznanjenost strokovnih delavcev s to 
problematiko, zato Vas prosim, da izpolnite vprašalnik v nadaljevanju. Vprašalnik je 
anonimen, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni izključno v namen diplomske naloge. 
 
Iskreno se zahvaljujem za Vašo pomoč. 
 
1. Kaj izmed naštetega se upošteva za spolno zlorabo otrok? (Možnih je več odgovorov) 
 

a) Spolna zloraba je, ko odrasli uporabi otroka za to, da se spolno vzburi in da poteši svojo 
spolno zlo. 

b) Spolna zloraba je, ko odrasli kaže otroku pornografske slike in filme. 
c) Spolna zloraba je, ko odrasli opazuje otroka, ki se slači, umiva ali ko je na stranišču, da 

se sam spolno vzburi. 
d) Spolna zloraba je, ko odrasli otroka pretepa, mu povzroča modrice in druge poškodbe. 
e) Spolna zloraba je, ko odrasli direktno ukaže otroku kakšno spolno dejanje. 
f) Spolna zloraba je, ko odrasli otroku govori opolzke komentarje. 

 
2. Kateri je po Vašem mnenju prevladujoči znak spolne zlorabe? 
 

a) Bolečine v trebuhu 
b) Razna glivična obolenja 
c) Drgnjenje in srbenje spolnih organov 
d) Sledi ugrizov na področju intimnih delov 
e) Drugo (navedite kaj):____________________________________________________ 

 
3. Ali je spolna zloraba zločin? 
 

a) Da 
b) Odvisno od storilčevega otroštva. Namreč, če je bil tudi sam žrtev spolne zlorabe, se 

njegovo dejanje ne definira kot zločin. 
c) Ne 
d) Drugo (navedite kaj): __________________________________________________ 

 
4. Ali moramo spolno zlorabo prijaviti? 
 

a) Da 
b) Ne 



 
 

Če ste odgovorili z DA, napišite komu prijavimo spolno zlorabo: 
____________________________________________________________________ 
 
5. Ali je spolna zloraba samo družinski problem? 
 

a) Da 
b) Ne 

 
6. Kako bi ocenili svoje znanje o tej temi? 
 

a) Zelo dobro 
b) Dobro 
c) Slabo 
d) Zelo slabo 

 
7. Ali menite, da vrtec oziroma pedagoško osebje naredi dovolj za prepoznavanje spolnega 
nasilja? 
 

a) Da 
b) Ne 
c) Drugo (navedite kaj):  
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
8. Kakšna bi morala biti vloga vrtca pri poznavanju in prepoznavanju spolnega nasilja? 
(Možnih je več odgovorov) 
 

a) Poskrbeti bi morali za več izobraževanj na to temo. 
b) To ni naloga vrtca. 
c) Aktivno sodelovanje z različnimi institucijami oziroma strokovnjaki na tem področju. 
d) Drugo (navedite kaj):___________________________________________________ 

 
9. Katere institucije in strokovnjaki se aktivno ukvarjajo s spolno zlorabo? (Možnih je več 
odgovorov) 
 

a) Policija 
b) Usposobljeni strokovni delavci (svetovalni delavci, psihoterapevti, zdravniki) 
c) Vzgojitelji/ce 
d) Svet za zaščito otrokovih pravic 
e) Drugo (navedite kaj):___________________________________________________ 

 
10. Ali poznate kakšno otroško literaturo s pomočjo katere lažje odkrijemo spolno zlorabo? 
 

a) Da 
b) Ne  

 
Če ste odgovorili z DA, še napišite katero:_________________________________________ 
 



 
 

11. Kako pogosto posežete po literaturi o spolni zlorabi otrok? 
 

a) Zelo pogosto 
b) Pogosto 
c) Redko 
d) Nikoli 

 
12. Komu bi svoj sum o spolni zlorabi otroka najprej posredovali naprej? 
 

a) Ravnatelju/ici 
b) Svojemu najtesnejšemu sodelavcu/ki 
c) Staršem 
d) Svetovalnemu delavcu v vrtcu 
e) Policiji 
f) Drugo (navedite kaj):___________________________________________________ 

 
13. Ali poznate kakšnega od centrov za pomoč otrokom v stiski? 
 

a) Da 
b) Ne 

 
Če ste odgovorili z DA, prosim napišite katerega:__________________________ 
 
14. Ali ste v svoji delovni praksi že imeli izkušnjo s spolno zlorabljenim otrokom? 
 

a) Da 
b) Ne (nadaljujte s vprašanjem 23) 

 
15. Ali ste bili Vi oseba, ki je odkrila spolno zlorabo? 
 

a) Da 
b) Ne (nadaljujte s vprašanjem 16) 

 
15.1 Kako ste odkrili spolno zlorabo? 
 

a) Otrok Vam je sam zaupal. 
b) Spolno zlorabo ste prepoznali zaradi telesnih znakov  pri otroku. 
c) Spolno zlorabo ste prepoznali zaradi nenavadnega obnašanja otrok. 
d) Drugo:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
15.2 Ali so Vas pri razkritju spolne zlorabe sodelavci podpirali? (Možna sta oba odgovora) 
 

a) Da 
Kdo:___________________________________ 

b) Ne 
Kdo:___________________________________ 
 



 
 

15.3 Bi si želeli imeti več podpore? 
 

a) Da 
b) Ne 

 
16. Kakšna je bila Vaša vloga po odkritju spolne zlorabe? 
 

a) Je ni bilo. 
b) Postal/a sem otrokov zaupnik. 
c) Drugo (navedite kaj):_________________________________________________ 

 
17. Ali se je Vaša interakcija z otrokom po odkritju spolne zlorabe spremenila? 
 

a) Da 
b) Ne 

 
Če ste odgovorili z DA, Vas prosim da še napišete, kako se je spremenila: 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
18. Ali je odkritje spolne zlorabe otroka pustilo kakšne posledice na Vašo skupino? 
 

a) Da 
b) Ne 

 
Če ste odgovorili z DA, Vas prosim da še napišete, kakšne so bile te 
posledice:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
19. Kakšna je bila reakcija staršev pri odkritju spolne zlorabe? 
 

a) So zanikali. 
b) So sodelovali pri nadaljnji preprečitvi spolne zlorabe. 
c) Drugo:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
20. Kdo je bil storilec? 
 

a) Neznanec 
b) Oče (očim), mama (mačeha) 
c) Brat, sestra 
d) Stric 
e) Drugo:_______________________ 

 
21. Kaj se je zgodilo z otrokom po odkritju spolne zlorabe? 
 
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 



 
 

22. Ali menite, da ste bili ob odkritju spolne zlorabe otroka dovolj seznanjeni s to temo? 
 

a) Da 
b) Ne 

Sedaj pa Vas prosim, da izpolnite še osnovne podatke. 
 
23. Spol:     M                Ž 
 
24. Starost:________________ 
 
25. Delovno mesto: 
 

a) Pomočnik/ca vzgojitelja/ice 
b) Vzgojitelj/ica 
c) Drugo (navedite kaj):___________ 

 
26. Izobrazba: 
 

a) Srednja vzgojiteljska šola 
b) Višja vzgojiteljska šola (VPO) 
c) Visoka strokovna izobrazba (PV) 
d) Drugo (navedite kaj):____________________________________________________ 
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