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Uvodna napomena
Ovaj Zbornik sadrži sve rezultate postignute na projektu “ARVID - Bolji pristup pravima iz
Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom” u formi pisanih materijala: izvještaje (nacionalne i
komparativne) s preporukama (nacionalnim i zajedničkim), sažetke sa skupova/sastanaka na
kojima su raspravljane preporuke s relevantnim dionicima, informativne materijale za osobe s
invaliditetom te edukativne/trening materijale, posebno za dionike pravosudnog sustava, posebno
za udruge osoba s invaliditetom i druge dionike koji podržavaju žrtve u pravosudnom sustavu.
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DRUGI DEL / PART B
I. PROJEKTNI REZULTATI ZA SLOVENIJU

1. Raziskovalno poročilo s priporočili
1.1. O projektu
Projekt ARVID – Izboljšanje dostopa do pravic v skladu z Direktivo o žrtvah za osebe z ovirami
financira program za pravosodje Evropske unije, izvaja pa se na Hrvaškem in v Sloveniji.
Koordinira ga Hrvaški pravni center, partnerji pa so: Ministrstvo za pravosodje (Hrvaška), Varuh
pravic oseb z ovirami (Hrvaška), Združenje za podporo žrtvam in pričam (Hrvaška), Mirovni
inštitut (Slovenija) in Društvo ALTRA (Slovenija). Projekt podpira Varuh človekovih pravic
(Slovenija).
Namen projekta je raziskati stopnjo udeležbe oseb z ovirami v kazenskopravnih postopkih v vlogi
oškodovanca ter morebitne težave, ki omejujejo njihovo polno udeležbo in uživanje pravic.

Rezultati raziskave bodo uporabljeni za:
(a) razvoj in zagovorništvo izboljšanih podpornih storitev za osebe z ovirami ter vseh potrebnih
prilagoditev; in
(b) razvoj znanj ter orodij, ki jih lahko osebe z ovirami, ki so žrtve kaznivih dejanj, in praktiki ter
inštitucije, ki jim pomagajo pri popolnem dostopu do pravic, ki jih zagotavlja Direktiva
2012/29/EU (Direktiva o žrtvah), neposredno uporabijo.

Projekt zajema naslednje dejavnosti:
1. Anketa in intervjuji oseb z ovirami ter predstavnikov združenj, ki jih zastopajo, z namenom
identifikacije težav, s katerimi se ti posamezniki soočajo pri dostopu do pravic, ki jih imajo kot
žrtve kaznivih dejanj, in oblikovanje priporočil o načinih za odpravo ali zmanjšanje teh težav in
ovir.
2. Priprava informativnih gradiv za osebe z ovirami o dostopu do njihovih pravic, ki jih imajo kot
žrtve kaznivih dejanj.
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3. Razvoj izobraževalnih modulov za: (a) strokovne deležnike v pravosodnem sistemu z nalogami,
povezanimi s posameznimi vidiki pravic žrtev, ki so osebe z ovirami; (b) predstavnike krovnih
organizacij oseb z ovirami in drugih organizacij, ki zagotavljajo podporo osebam z ovirami pri
dostopu do njihovih pravic po Direktivi o žrtvah. Izdelani bodo tudi informativni moduli in
gradiva, ki jih bodo ustanove varuhov človekovih pravic na Hrvaškem in Sloveniji uporabljale za
obveščanje in usposabljanje uradnih deležnikov o pravicah oseb z ovirami v pravosodnem sistemu.
4. Razširjanje in zagovorništvo, vključno z mednarodno konferenco, srečanji z ustreznimi
deležniki na Hrvaškem in v Sloveniji, razvoj informativnega gradiva in njihovo razširjanje v
sodelujočih državah in v EU.
1.2. Raziskovalni cilji
V obdobju od 1. marca 2020 do 1. maja 2021 je Mirovni inštitut opravil raziskavo in strukturirane
intervjuje z osebami z ovirami, ki so žrtve kaznivih dejanj, dve fokusni skupini in prejel štiri
izpolnjene vprašalnike društev, ki združujejo in podpirajo osebe z ovirami. Cilj raziskave je bil
ugotoviti stopnjo udeležbe oseb z ovirami v vlogi oškodovancev in prič v kazenskih postopkih ter
morebitne težave, ki omejujejo njihovo polno udeležbo. Mirovni inštitut je pripravil spletno anketo
z namenom proučiti zastopanost oseb z ovirami med oškodovanci kaznivih dejanj in prekrškov.
Anketni vprašalnik je bil uporabljen za vzorčenje anketirancev za drugi del raziskave. Drugi del
raziskave so predstavljali polstrukturirani intervjuji z osebami z ovirami, njegov namen pa je bil
ugotoviti težave, s katerimi se srečujejo pri dostopu do svojih pravic v vlogi oškodovancev
kaznivih dejanj, in pripraviti priporočila za njihovo odpravo. Zaradi manjšega števila
intervjuvancev, kot je bilo načrtovano, sta bili kot dodatni vir podatkov o temi raziskave izvedeni
dve fokusni skupini s civilnodružbenimi organizacijami, ki zagotavljajo brezplačno pravno pomoč
splošnemu prebivalstvu, in z društvi, ki zagotavljajo pomoč in podporo osebam z ovirami.
V skladu s projektom so bili med raziskavo izpeljani tudi intervjuji s predstavniki društev, ki
zastopajo osebe z ovirami, tako da jim je bil po elektronski pošti poslan vprašalnik, ki so ga
zadevna društva izpolnila in vrnila.
Namen vprašalnika za društva je bil pridobiti dopolnilni vir informacij o položaju oseb z ovirami
v kazenskopravnem sistemu in morebitnih ovirah pri njihovem uveljavljanju pravic po Direktivi o
žrtvah, hkrati pa tudi kot priložnost za začetek raziskovanja možne vloge teh organizacij pri
zagotavljanju podpore oškodovancem.
1.3. Raziskovalna metodologija in vzorec
a) Raziskava
Od 1. junija do 31. decembra 2020 je Mirovni inštitut izvedel spletno anketo, katere cilj je bil
preučiti stopnjo udeležbe oseb z ovirami kot oškodovancev in prič v kazenskih postopkih.
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Raziskava naj bi bila tudi glavni kanal za pridobivanje oseb z ovirami, ki so bile oškodovanci
kaznivih dejanj in s katerimi so bili nato opravljeni polstrukturirani intervjuji.
Obrnili smo se na različne civilnodružbene organizacije, ki predstavljajo osebe z ovirami, da bi
nam pomagale pri širjenju raziskave med svojimi člani in uporabniki njihovih storitev. Da bi
dosegli čim več možnih anketirancev, vključno z osebami z ovirami, ki ne sodelujejo s
civilnodružbenimi organizacijami, smo raziskavo razširili z uporabo spletne strani Mirovnega
inštituta in družbenih omrežij, vključno s plačanim oglasom na Facebooku. Anketa je bila
razširjena tudi na spletni strani Varuha človekovih pravic.
Začetno besedilo raziskave je bilo kliknjeno 709-krat, anketa pa 102-krat. Anketo je izpolnilo 82
anketirancev, 43 jih je potrdilo, da so žrtve kaznivih dejanj. Od teh jih je 68 % navedlo, da so osebe
z ovirami. Večina anketirancev je navedla, da imajo kronične bolezni (12 %), 10 % jih je
odgovorilo, da imajo psihosocialne ovire, 9 % jih je navedlo, da so gibalno ovirani, 7 % jih je
navedlo okvaro vida, 7 % okvaro sluha, 7 % težave v govorni komunikaciji, 6 % poškodbe ali
okvare možganov, 5 % težave na spektru avtizma in 2 % da imajo več kot eno vrsto oviranosti.
Večina anketirancev je navedla, da so bili žrtve groženj (17 %); 15 % jih je izjavilo, da so bile
žrtve nasilja ali ustrahovanja; 11 % jih je bilo žrtev telesnih poškodb; 10 % žrtev kaznivih dejanj
iz sovraštva zaradi osebnih okoliščin; 9 % žrtev goljufij; 9 % žrtev spolnega nasilja; 7 % žrtev
nasilja v družini; 6 % žrtev tatvin; 4 % žrtev ropov; 4 % žrtev kaznivih dejanj v prometu; 1 % žrtev
trgovine z ljudmi oziroma zasužnjevanja; 1 % žrtev vloma; 7 % jih je izjavilo, da so bili žrtve
drugih kaznivih dejanj, navedli pa so izsiljevanje, šikaniranje in obrekovanje.
Na vprašanje, ali so kaznivo dejanje prijavili policiji oziroma državnemu tožilstvu, je 67 %
anketirancev odgovorilo pritrdilno, kaznivo dejanje so torej prijavili; 33 % pa tega ni storilo.
Le šest (6) anketirancev je odgovorilo, da želi sodelovati v naši raziskavi s polstrukturiranim
intervjujem, vendar so le štirje (4) predložili kontaktne podatke.
Podatki o stopnji udeležbe oseb z ovirami v vlogi oškodovancev in prič v kazenskih postopkih,
zbrani z raziskavo, so bili dopolnjeni z informacijami, zbranimi v fokusnih skupinah (glej točko c
tega razdelka).
b) Polstrukturirani intervjuji
Ker so samo štirje anketiranci privolili v intervju, dejansko pa so se odzvali le trije, smo
anketirance za intervjuje rekrutirali preko številnih stikov s civilnodružbenimi organizacijami, ki
podpirajo osebe z ovirami, civilnodružbenimi organizacijami, ki podpirajo žrtve nasilja, in
civilnodružbenimi organizacijami, ki zagotavljajo pravno pomoč, prek stikov s centri za socialno
delo, objavo javnega razpisa za intervjuje na spletnih straneh in straneh družbenih omrežij
Mirovnega inštituta in društva Altra, ter prek uporabe strokovnih in osebnih mrež tako slovenskih
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projektnih partnerjev kot tudi projektne skupine. Odziv deležnikov, h katerim smo pristopili, je bil
večinoma tak, da ne poznajo nobene osebe z ovirami, ki je hkrati tudi žrtev kaznivega dejanja, ali
da jim pravila o varstvu osebnih podatkov preprečujejo vzpostavitev takih stikov. Terensko delo
ARVID je potekalo ravno med pandemijo covid-19, zato so nam delo precej otežili ukrepi, ki jih
je uvedla slovenska vlada za zmanjšanje števila okužb in zajezitev širitve virusa. To je na eni strani
pomenilo še težji dostop do naše ciljne populacije, pa tudi precej nižjo splošno stopnjo odziva in
vključenost ustreznih deležnikov na tem področju, saj so bili ljudje preprosto preobremenjeni in
se z nami niso mogli osebno srečati. Odziv potencialnih intervjuvancev je bil zato precej slabši od
prvotno načrtovanega, saj smo načrtovali 20 intervjujev.
Pred izvedbo intervjujev je skupina izpraševalcev opravila dvourno spletno razpravo in
poglobljeno usposabljanje o pravicah oškodovancev kaznivih dejanj ter ciljih raziskave in
podrobno preučila protokol za izvedbo intervjujev. Ker so bile osebe, ki so vodile intervjuje, hkrati
tudi vsi člani projektne skupine in je Mirovni inštitut partner z dolgoletnimi izkušnjami pri
opravljanju intervjujev v raziskovalne namene, tudi z ranljivimi populacijami, smo lahko projektno
partnerico Altro pripravili na terensko delo in poučili o morebitnih vprašanjih, ki bi se lahko
pojavila. Po opravljenem prvem krogu intervjujev so bili med člani slovenske ekipe organizirani
dodatni projektni sestanki, na katerih so podrobno razpravljali o svojih izkušnjah z izvedbo
intervjujev in se pogovorili o morebitnih odprtih vprašanjih. Najbolj pereče so bile takoj očitne
težave pri doseganju ciljnega števila intervjujev, zaradi česar smo imeli obsežne razprave glede
dostopa in možnih rešitev za odpravljanje težav.
Na koncu smo v obdobju med oktobrom 2020 in aprilom 2021 intervjuvali deset oseb. Pozneje
smo iz vzorca en intervju odstranili, ker se je izkazalo, da je intervjuvanec govoril o policijskih
postopkih ipd. v državi, ki ni Slovenija.
Od devetih (9) anketiranih oseb je pet (5) navedlo psihosocialno oviranost (duševno zdravje,
duševni razvoj), dve (2) osebi sta navedli kronično bolezen, poleg tega pa tudi psihosocialno
oviranost, ena (1) je navedla okvaro vida in ena (1) gibalne ovire. V intervjujih so nastopili šest
(6) udeleženk in trije (3) udeleženci. Stari so bili med 25 in 55 let, čeprav nam niso vsi
intervjuvanci zaupali natančne starosti. Tri (3) osebe prebivajo v Ljubljani, ena (1) v Mariboru, pet
(5) pa svojega prebivališča ni želelo razkriti. Tri (3) osebe so bile žrtve goljufije, ena (1) žrtev
velike tatvine, ena (1) žrtev nasilja v družini, dve (2) žrtvi spolnega nasilja, dva (2) žrtvi grožnje.
Vsak intervju je potekal približno 1 do 1,5 ure. Intervjuji so bili zvokovno posneti, poročila o njih
pa so bila napisana po dogovorjeni obliki in postopku projekta ARVID. Za vsak intervju je bilo
pripravljeno podrobno poročilo glede opažanj izvajalcev intervjujev.
Protokol intervjuja je vključeval vprašanja s področja zagotavljanja informacij o pravicah,
napotitve na podporne storitve in njihovo uporabo. Poleg izkušenj in zaznave intervjuvancev so
bile zbrane informacije o njihovi oceni zgoraj navedenih vidikov njihove udeležbe v kazenskih
in/ali prekrškovnih postopkih s posebnim poudarkom na njihovih potrebah glede na njihovo
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specifično oviranost. Protokol je bil zasnovan tako, da je omogočal zbiranje podatkov o
zagotavljanju informacij v različnih fazah postopka, kot je primerno v posameznih primerih. Tako
so bile ločeno zbrane informacije o interakcijah oškodovancev s policijo, državnim tožilcem in
sodnikom.

Metodološka vprašanja
Na splošno pripomnimo, da se v nekaterih primerih anketiranci niso dobro spomnili postopka ali
dejstev, v nekaterih primerih so bili zmedeni, nekateri so sodelovali v več postopkih (ne nujno kot
oškodovanci, temveč tudi kot storilci) itd. Očitno je, da je bil poudarek večinoma na začetnih fazah
postopka (tj. postopkih, ki vključujejo policijo). Opazili smo lahko tudi, kako je večina
anketirancev pomanjkljivo seznanjenih s svojimi pravicami, z uradnimi postopki ter
institucionalnimi pristojnostmi in s splošnimi upravnimi postopki, kar vodi v njihovo doživljanje
socialne izključenosti. Poleg tega so pogosto oškodovanci, zlasti osebe z ovirami, odvisne od
obdolžencev oziroma storilcev, kar jim preprečuje, da bi jih prijavili ali pa nato zaradi pomanjkanja
podpore pride do opustitve prijav. Prav tako se oškodovanci ne identificirajo kot osebe z ovirami,
kar je še dodaten razlog za neuveljavljanje njihovih pravic.

c) Fokusne skupine
Ker je bil odziv potencialnih intervjuvancev manjši od načrtovanega, sta bili dodatno izvedeni dve
fokusni skupini, s katerima smo želeli zapolniti vrzel v razumevanju težav oseb z ovirami, ki so
žrtve kaznivih dejanj. Tako smo povabili predstavnike civilnodružbenih organizacij, ki
zagotavljajo brezplačno pravno pomoč splošnemu prebivalstvu ali določenim skupinam, kot so
žrtve nasilja, in organizacije, ki nudijo zagovorništvo in podporo osebam z ovirami. Šteje se, da
imajo sodelavci teh organizacij informacije tudi o položaju oseb z ovirami, ki so prav tako žrtve
kaznivih dejanj ali prekrškov, in lahko pripomorejo k boljšemu vpogledu v predmet te raziskave.
S pomočjo fokusnih skupin smo se tako lahko seznanili z njihovimi izkušnjami pri zagotavljanju
pomoči osebam z ovirami, ki so hkrati tudi oškodovanci, in tako zbrali tudi informacije o
morebitnih težavah, s katerimi se te osebe srečujejo v kazenskih in prekrškovnih postopkih, pa tudi
morda z razlogi, da o njih niso pripravljene poročati. Izkazalo se je, da gre za dragocen dodaten
vir informacij.
Prva fokusna skupina je potekala 31. marca 2021 in je vključevala šest (6) udeležencev –
predstavnikov organizacij, ki zagotavljajo brezplačno pravno pomoč splošnemu prebivalstvu ali
so specializirane za nudenje brezplačne pravne pomoči za posebne skupine, na primer žrtve nasilja
v družini. Poleg tega smo opravili tudi ločen intervju z eno od nevladnih organizacij, ki izvajajo
brezplačno pravno pomoč, tako za splošno prebivalstvo kot tudi za osebe z ovirami, katere
predstavniki se niso mogli udeležiti fokusne skupine.
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Druga fokusna skupina je potekala 1. aprila 2021 in je vključevala sedem (7) udeležencev –
strokovnjakov za zagovorništvo, to je predstavnike različnih nevladnih organizacij oseb z ovirami
ali za osebe z ovirami.
Udeležence prve fokusne skupine (organizacije za brezplačno pravno pomoč) smo vprašali, kako
pogosto se nanje obračajo osebe z ovirami. Ena udeleženka je izjavila, da ima od 50 % do 70 %
njihovih uporabnikov različne oblike oviranosti, najpogosteje psihosocialne. Pogosto so žrtve
nasilja in spolnega nasilja, po navadi gre za mlajše osebe, vendar se v zadnjem času srečujejo z
večjim številom žrtev med starejšimi. Psihosocialne ovire so pogosto posledica dolgotrajnega
nasilja, ki ga trpijo. Nek drugi udeleženec je omenil, da se osebe z ovirami redko obračajo nanje
zaradi kaznivih dejanj, saj imajo običajno vprašanja glede delovnega in družinskega prava. Eden
od udeležencev je omenil, da je približno 15 % njihovih strank oseb z ovirami, vendar jih redko
obravnavajo kot žrtve kaznivih dejanj.
Udeležence druge fokusne skupine (civilnodružbene organizacije za zagovorništvo oseb z
ovirami) smo povprašali, kako pogosto osebe z ovirami poiščejo njihovo pomoč zato, ker so
oškodovanci kaznivih dejanj. En uporabnik je dejal, da se oškodovanci, ki so osebe z ovirami,
nanje obračajo z vprašanji glede dostopa do odvetnika in ali naj podajo ovadbo za kaznivo dejanje.
Drugi udeleženec je omenil, da osebe z gibalnimi ovirami v vlogi oškodovancev običajno ne iščejo
pomoči pri civilnodružbenih organizacijah. To, da je nekdo postal žrtev, namreč pri njihovi
nevladni organizaciji pogosto izvedo neformalno, saj je ta skupnost precej majhna in informacije
krožijo.

d) Vprašalnik za civilnodružbene organizacije za podporo oseb z ovirami
Med raziskavo so bili invalidskim društvom poslani vprašalniki, da bi zbrali podatke o njihovi
zmožnosti, da prevzamejo večjo vlogo pri podpori žrtev med svojimi odjemalci in sodelujejo s
kazenskopravnimi organi, ustanovami in organizacijami.
Vprašalnik za društva je namenjen ugotavljanju njihove možne vloge pri zagotavljanju podpore
oškodovancem.
Prejeli smo štiri izpolnjene vprašalnike.
Dve društvi sta odgovorili, da že imata izkušnje s podporo oškodovancem kaznivih dejanj.
Zagotavljajo informacije o pravicah in podpori, oškodovancem pomagajo pri komunikaciji,
napotijo jih v ustanove, ki nudijo specializirano podporo, in spremljajo oškodovance pri
kazenskopravnih institucijah.
Obe bi bili zainteresirani za razširitev podpore, ki jo nudita. Dve društvi, ki nista imeli predhodnih
izkušenj s podporo oškodovancem kaznivih dejanj, sta izrazili zanimanje, da bi jo nudili. Zanimalo
bi jih nudenje pomoči pri zagotavljanju njihove mobilnosti, obveščanje o njihovih pravicah in
razpoložljivi podpori, napotitev v ustanove, ki nudijo specializirano podporo, zagovorništvo pred

162

kazenskopravnimi institucijami, da olajšajo sodelovanje oseb z ovirami v postopkih in
zagotavljanje spremstva na policijo, državno tožilstvo in sodišče.
Da bi bile te civilnodružbene organizacije pripravljene napotiti svoje odjemalce k drugim
organizacijam, bi morale imeti te organizacije izkušnje pri delu z osebami z ovirami, zagotovljeno
ustrezno fizično dostopnost do njihovih prostorov, njihovi sodelavci pa sposobnost empatije in
komunikacije, dobro poznavanje sistema socialne zaščite, pravnega sistema, ustanov in
programov, ki so na voljo.
Na vprašanje, kakšna znanja in spretnosti bi njihova organizacija potrebovala, da bi lahko nudila
pomoč in podporo oškodovancem kaznivih dejanj, so odgovorili, da bi morali izboljšati svoje
znanje o kazenskopravnem sistemu, pridobiti dodatno osebje (pravnike, psihologe), dodatno
financiranje in dodatne (fizično dostopne) prostore.
1.4. Rezultati intervjujev in fokusnih skupin
a) Policija
I. Pravni okvir
Države članice EU, vključno s Slovenijo, so morale Direktivo 2012/29/EU Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in
zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (v
nadaljevanju: Direktiva o žrtvah) v svoje pravne sisteme prenesti do 16. novembra 2015.
Slovenija je zamujala pri (polnem) prenosu Direktive o žrtvah. Dne 26. marca 2019 je bil sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N).1 Eden glavnih
ciljev sprejetih sprememb je bil poln prenos Direktive o žrtvah. Spremembe so se začele
uporabljati 20. oktobra 2019.
Spremembe so v Zakon o kazenskem postopku prinesle nove pravice, ki prej oškodovancem niso
bile na voljo. Nekatere obstoječe pravice so bile podrobneje razdelane in razširjene na
oškodovance kaznivih dejanj ali razširjene na nove skupine oškodovancev.
Dopolnitev je razširila opredelitev žrtve oziroma oškodovanca, tako da vključuje nekatere
družinske člane oškodovanca, ki je izgubil življenje zaradi kaznivega dejanja. Dodana je
opredelitev oškodovanca s posebnimi potrebami po zaščiti: oškodovanec, čigar osebna ali
premoženjska pravica je s kaznivim dejanjem znatno prekršena, pa zaradi njegovih osebnih
značilnosti ali ranljivosti, zaradi narave, teže ali okoliščin kaznivega dejanja ali zaradi ravnanja
obdolženca ali oškodovanca v predkazenskem oziroma kazenskem postopku in izven njega obstaja
posebna potreba po varstvu oškodovančeve osebnostne celovitosti pri posameznih dejanjih v
predkazenskem in kazenskem postopku (144. člen ZKP).
1

Slovenija, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), 26. marec 2019.
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Dolžnost oblasti, da upošteva ranljivost oškodovancev, je vključena v novi 18.a člen ZKP. V
skladu s to določbo morajo policija, državno tožilstvo, sodišče in drugi državni organi,
strokovnjaki, izvedenci, sodni in drugi tolmači ter poravnalci še posebej skrbno in obzirno ravnati
z oškodovanci, osumljenci, obdolženci in obsojenci, kadar je to potrebno zaradi njihove ranljivosti,
kot na primer starosti, zdravja, nebogljenosti, ali druge podobne okoliščine.
Policija (in tudi kateri koli drug pristojni organ v predkazenskem ali kazenskem postopku) mora
oškodovanca ob prvem stiku seznaniti z načinom obveščanja glede informacij o:
-

-

brezplačni zdravstveni, psihološki in drugi pomoči in podpori;
pomoči in ukrepih po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini;
zaščitnih in drugih ukrepih za zagotavljanje osebne varnosti po tem zakonu in zakonu, ki
ureja zaščito prič;
možnosti izvrševanja njegovih pravic v povezavi s postopkom prek pomoči zagovornika;
obveznem zastopanju pravic mladoletnih oškodovancev, ko so žrtve kaznivih dejanj zoper
spolno nedotakljivost, zakonsko zvezo, družino in otroke, zasužnjevanje in trgovino z
ljudmi od začetka kazenskega postopka – mladoletnemu oškodovancu, ki je brez
zagovornika, se tega postavi po uradni dolžnosti;
pravici do spremstva osebe, ki ji oškodovanec zaupa, med predkazenskim in kazenskim
postopkom;
pravici, da ne pride do neželenega stika z osumljencem ali obdolžencem, razen če je stik
nujno potreben zaradi uspešne izvedbe predkazenskega ali kazenskega postopka;
pravici do brezplačne pravne pomoči po zakonu, ki ureja brezplačno pravno pomoč;
možnostih za povrnitev škode po ZKP in po zakonu, ki ureja odškodnino žrtvam kaznivih
dejanj;
plačilu in povrnitvi stroškov oškodovanca;
pravici do tolmačenja in prevajanja;
kontaktni osebi pristojnega organa, s katero lahko komunicira o svoji zadevi;
morebitnih drugih pravicah ali ugodnostih, ki so lahko pomembne za oškodovanca.

Obseg in vrsta informacij sta odvisna od osebnih značilnosti ter ranljivosti oškodovanca, njegovih
posebnih potreb po zaščiti, narave, teže in okoliščin kaznivega dejanja ter faze predkazenskega ali
kazenskega postopka (drugi odstavek 65.a člena ZKP).
Oškodovanec ima tudi pravico, da ga med predkazenskim in kazenskim postopkom spremlja
oseba, ki ji zaupa. Pred spremembo so to pravico uživali le mladoletni oškodovanci ali žrtve
nasilja. Zdaj lahko to pravico uveljavljajo tudi drugi oškodovanci, če to zahtevajo resnost ali
narava kaznivega dejanja, osebne okoliščine žrtve ali stopnja ogroženosti (četrti odstavek 65. člena
ZKP), kar je še posebej pomembno za osebe z ovirami. Ta pravica se lahko omeji, če bi bilo
spremstvo v nasprotju z interesi postopka ali oškodovanca.
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Oškodovanec ima pravico prejeti pisno potrdilo o podaji ovadbe (prvi odstavek 147.a člena ZKP).
Oškodovanec ima tudi pravico do prejemanja informacij o stanju predkazenskega oziroma
kazenskega postopka ter pravnomočnih sodb. Pristojni organ v predkazenskem oziroma
kazenskem postopku ga s pravico seznani in to ustrezno zabeleži na način, da se s tem lahko
seznanijo policija, pristojni državni tožilec oziroma sodnik. Obveščanje o stanju predkazenskega
oziroma kazenskega postopka se lahko izvaja prek spletnih strani. V ta namen je policija
vzpostavila spletno aplikacijo, ki oškodovancem omogoča, da preverijo, v kateri fazi je
predkazenski postopek zoper domnevnega storilca. Osebni podatki osumljenca niso na voljo,
temveč podatki o tem, ali je bilo kaznivo dejanje vneseno v sistem, ali preiskava še poteka in ali
je bila na tožilstvo vložena prijava ali kazenska ovadba. Oškodovanec vnese svoje podatke v
zahtevana polja in iz uradnih policijskih evidenc prejme samodejno obvestilo.
V skladu z novim 143.č členom ZKP policija zaradi ugotovitve obstoja posebnih potreb po zaščiti
že ob prvem stiku z oškodovancem oceni potrebo po posebni zaščiti oškodovanca, kot jo določa
zakon. Šteje se, da mladoletni oškodovanci vedno potrebujejo posebno zaščito. Policija oceno
opravi tako, da oškodovancu postavi sklop vprašanj na podlagi obrazca, ki ga je pripravila delovna
skupina Ministrstva za pravosodje, ki je bila leta 2019 ustanovljena za pripravo ukrepov za
učinkovito izvajanje novih določb Zakona o kazenskem postopku, s katerimi se prenaša Direktiva
o žrtvah. Individualna ocena se posodablja, če se bistveno spremenijo njeni elementi. Policija
pripravi in posodobi individualno oceno do vložitve kazenske ovadbe ali dokler ne pošlje poročila
državnemu tožilstvu. Pri izdelavi ali posodobitvi ocene se lahko pridobi in preuči tudi mnenje
pristojnega centra za socialno delo.
Oškodovanec zaradi zagotavljanja svoje osebne varnosti lahko zaprosi za obveščanje o izpustitvi
oziroma pobegu osumljenca ali obdolženca iz hišnega pripora ali pripora. S pravico ga ob prvem
stiku v predkazenskem ali kazenskem postopku seznani pristojni organ. Obveščanje se lahko
zavrne, če bi bil osumljenec ali obdolženec zaradi tega lahko ogrožen. O pobegu osumljenca ali
obdolženca iz hišnega pripora oškodovanca obvesti policija ali sodišče, o izpustitvi osumljenca ali
obdolženca iz hišnega pripora pa oškodovanca obvesti sodišče. Na zaprosilo oškodovanca se o tem
obvesti tudi center za socialno delo.
Oškodovanci uživajo pravico do prevajanja in tolmačenja: na zahtevo oškodovanca je treba
prevesti bistvene dokumente: vabila, sklepe o zavrženju kazenske ovadbe, sklepe o zavrženju ali
zavrnitvi zahteve za preiskavo, sklepe o ustavitvi postopka, sklepe o zavrženju obtožnega akta,
sodbe in pouk o pravici prevzeti oziroma nadaljevati pregon (8. člen ZKP).

II. Rezultati empirične raziskave
Vseh 9 intervjuvancev je poročalo, da so imeli stik s policijo.
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Pet jih je navezalo stik z drugimi ljudmi ali ustanovami, preden so se obrnili na policijo. Dva sta
se za podporo obrnila na nevladne organizacije. Eden se je obrnil na svojega odvetnika. Ena
intervjuvanka se je oprla na svoje prijatelje. En intervjuvanec je materi povedal, da je bil žrtev
kaznivega dejanja. V treh od teh primerov so se intervjuvanci nato sami obrnili na policijo. V dveh
primerih so te druge osebe ali ustanove kaznivo dejanje prijavile policiji.
Približno polovica jih je šla na policijo ali je imela stike s policijo sama, preostale pa so spremljali
prijatelji ali kolegi ali družinski člani. V dveh primerih sta sogovornika omenila, da se je policija
oglasila pri njiju na domu, zato jima ni bilo treba samima na policijo.
Glede dostopa noben od intervjuvancev ni omenjal nobenih težav. Sicer je le eden od
intervjuvancev gibalno oviran, vendar mu ni bilo treba iti na policijsko postajo, saj se je policija
oglasila pri njemu. Omenil je, da ima pristojna policijska postaja zagotovljeno dostopnost za
gibalno ovirane osebe, čeprav je taka dostopnost redka, saj imajo le novejše stavbe policijskih
postaj ustrezen dostop za osebe na invalidskih vozičkih.
Na vprašanje, ali so se s policijo pogovarjali sami ali je bil nekdo, ki jih je spremljal, prav tako
navzoč, so štirje (4) odgovorili, da so bili sami. Pri tistih, ki so bili sami pri pogovoru s policijo, je
policijski postopek (tj. postopek sprejemanja kazenske prijave) vodil eden ali dva policista. Pet (5)
intervjuvancev je na policijskem razgovoru spremljala oseba, ki ji zaupajo.
Ko smo jih vprašali, ali so bili poučeni o svojih pravicah, so nekateri odgovorili, da so, drugi pa
da ne. Štirje (4) intervjuvanci so povedali, da od policistov niso prejeli prav nikakršnih informacij
o svojih pravicah. Preostali so omenili, da so bili poučeni o nekaterih pravicah.
Nato smo vsakemu intervjuvancu našteli pravice:
• pravico do posebej skrbnega in obzirnega ravnanja, če to zahteva vaše zdravje itd.;
• pravico do brezplačne zdravstvene, psihološke in druge pomoči ter podpore, ki jo zagotavljajo
centri za socialno delo in druge organizacije;
• pravico, da vas v postopku spremlja oseba, ki si jo sami izberete;
• pravico do zastopanja v postopku s strani osebe, ki je lahko odvetnik;
• pravico do brezplačne pravne pomoči po Zakonu o brezplačni pravni pomoči;
• pravico do poučenosti o možnostih pomoči in zaščitnih ukrepov po Zakonu o preprečevanju
nasilja v družini;
• pravico do izogibanja neželenim stikom s storilcem;
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• pravico do obveščenosti o izpustu ali pobegu osumljenca ali obdolženca iz pripora ali hišnega
pripora, da se zagotovi vaša osebna varnost;
• pravico do obveščenosti o stanju in napredku vaše zadeve ter vaši vlogi v predkazenskem ali
kazenskem postopku;
• pravico do vložitve premoženjskopravnega zahtevka;
• pravico do prevzema pregona, če ga državni tožilec opusti ali ne sproži;
• pravico do pritožbe zoper sodbo.
Pravico, da jo v postopku zastopa pooblaščenec, ki je lahko odvetnik, je omenila ena od
intervjuvank, ki ugotavlja, da so ji bile informacije posredovane tudi v pisni obliki (izročili so ji
list papirja s temi informacijami). Ista intervjuvanka je tudi omenila, da so ji tako dali informacije
o brezplačni pravni pomoči. Nihče drug iz našega vzorca ni bil poučen o tej pravici. Pravzaprav,
ko smo intervjuvance poučili o njihovih pravicah, je ena intervjuvanka vzkliknila: »Ne? A res?!«
in dodala, da če bi vedela za to pravico, bi se veliko prej odločila za ovadbo.
Samo ena od intervjuvank je vedela za pravico, da jo lahko spremlja zaupna oseba, ki so jo lahko
sama izbere, in jo je tudi uveljavila. Vendar smo hkrati opazili, da so to pravico dejansko uveljavili
še trije intervjuvanci brez zavedanja, da je to njihova pravica. Ena oseba je bila poučena o pravici
do brezplačne zdravstvene, psihološke in druge pomoči in podpore s strani centrov za socialno
delo in drugih organizacij – izročili so ji brošuro, na kateri je bilo omenjeno, da se ima pravico
obrniti po pomoč na center za socialno delo.
Dva intervjuvanca sta bila poučena o pravici do obveščenosti o stanju in napredku njune zadeve
ter njuni vlogi v predkazenskem ali kazenskem postopku. Ena oseba je bila poučena o pravici do
vložitve premoženjskopravnega zahtevka, druga pa se je spomnila, da ji je policist rekel, da bo
lahko zahtevala odškodnino v pravdnem postopku – namesto da bi jo poučil o možnosti zahtevati
odškodnino že v kazenskem postopku. Ista oseba je bila poučena o svoji pravici, da prevzame
pregon, če ga državni tožilec opusti ali ne sproži, vendar se za to ni odločila. O tej pravici sta bila
obveščena skupaj dva (2) intervjuvanca.
Pravica do pritožbe zoper sodbo je bila predstavljena enemu intervjuvancu - vendar je treba
omeniti, da je to pravico uvedla šele sprememba Zakona o kazenskem postopku iz leta 2019, ki je
bila namenjena prenosu Direktive o pravicah žrtev.
Pomembno pa je omeniti, da so sprva nekateri intervjuvanci potrdili, da so bili poučeni o svojih
pravicah, toda ko smo med intervjujem prebrali seznam pravic, se niso mogli spomniti, da bi
dejansko slišali zanje (izkazalo se je, da dejansko niso bili poučeni o teh pravicah). En
intervjuvanec je odločno izjavil, da pozna svoje pravice (»Jaz poznam pravice«), vendar se je med
intervjujem dejansko izkazalo, da ga policija ni poučila o pravicah. Analiza torej kaže, da
pravzaprav nihče dejansko ni bil poučen o polnem naboru pravic žrtev; ne v ustnem pogovoru, kaj
šele v pisni obliki.
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Eden od vprašanih, ki je dejal, da ni bil poučen o svojih pravicah, je izjavil: »Nobenih pravic mi
niso… razložili. Oziroma, jaz sploh sam nism vedo, da mam kake pravice. Ne ustno ne pisno«
(intervju št. 3).
Pri nekaterih intervjuvancih je opazna zmedenost glede tega, katere dokumente so dobili, kakšne
naj bi bile njihove pravice in kaj je v središču pozornosti.
Na primer, ena intervjuvanka je izjavila, da je prejela list papirja s svojimi pravicami. Toda
nadaljnji pogovor je razkril, da je list, ki ga je prejela, zapisnik njenega pogovora s policijo. Ko
smo ji med intervjujem prebrali posamezne pravice, se ni spomnila, da bi slišala za katero od njih
(intervju št. 4).
Drugi intervjuvanec je bil zmeden glede pravic, o katerih ga je poučila policija, in pravic, za katere
meni, da jih ima še vedno po tem, ko so mu odvzeli poslovno sposobnost. V nadaljevanju intervjuja
je dejal, da je dobil list papirja, vendar da mu policija ustno ni ničesar pojasnila (intervju št. 9).
Kot je bilo že omenjeno, je bila najpogosteje uveljavljena pravica do spremstva zaupne osebe po
lastni izbiri, ki vas lahko spremlja v postopku; saj so štiri intervjuvance spremljali družinski član,
prijatelj ali predstavnik nevladne organizacije.
Glede jasnosti tega, kar so govorili policisti, in glede razumevanja postopka s strani
intervjuvancev, naš vzorec kaže, da so bili ti na splošno razumljivi in jasni. Ker pa jih večina
dejansko ni bila poučena o svojih pravicah, je nemogoče govoriti o jasnosti posredovanih
informacij. En intervjuvanec je sicer omenil, da ni bilo povsem jasno, o čem so govorili policisti,
drugi pa je ugotovil, da so policisti precej površni.
Kot je dejala ena od intervjuvank: »Najbolj fajn bi bilo, da bi mi našteli vse te pravice oziroma da
bi mi povedali za njih, da to je. To mi ful manjka! Da bi malo bolj poznala svoje pravice v tistem
momentu« (intervju št. 6).
Na vprašanje, ali jih je policija vprašala, če med postopkom potrebujejo posebno zaščito, ali se
počutijo varne ali potrebujejo dodatno psihološko ali drugo zdravniško pomoč, je le ena
intervjuvanka odgovorila, da so ji ponudili ginekološki pregled. A ker je bila žrtev spolnega nasilja,
kaže, da so ji to ponudili v okviru preiskave kaznivega dejanja in ne da bi ji zagotovili zdravstveno
varstvo. Preostali intervjuvanci niso prejeli teh dodatnih storitev.
V Sloveniji podporo oškodovancem zagotavljajo centri za socialno delo. Pomoč in podporo nudijo
tudi nekatere nevladne organizacije, zato smo intervjuvance vprašali, ali jih je policija napotila na
center za socialno delo ali nevladno organizacijo in ali jim je pokazala kakršne koli pisne
informacije o pravicah, v katerih so bile navedene tudi organizacije, ki jih lahko pokličejo, oziroma
ali so jim svetovali, koga bi bilo najbolje kontaktirati. V našem vzorcu so vsi zanikali prejem takih
informacij, razen ene intervjuvanke, ki je dejala, da je bila možnost obiska centra za socialno delo
omenjena na listu papirja, ki ji ga je izročila policija. Na policiji so ji rekli, naj prebere podatke in
uporabi zapisano.
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Odgovori na vprašanje o odnosu policistov do naših intervjuvancev oziroma ugotavljanju, ali so
menili, da organi poskušajo upoštevati njihovo oviranost in zadovoljiti njihove potrebe, so bili
različni. Dva intervjuvanca sta menila, da so policisti z njima ravnali korektno in niso imeli
nadaljnjih komentarjev glede njihovega odnosa. Eden je odnos policije opisal kot razumevajoč,
drugi pa kot vljuden in dober. Eden je opozoril, da so poskušali zadovoljiti njegove posebne
potrebe. Ker je na invalidskem vozičku, ga je policija vprašala, kako se počuti, in mu dala prednost
pred drugimi oškodovanci, ki so prav tako čakali na policijski razgovor (šlo je za skupino žrtev
istega kaznivega dejanja – vlom v objekt), da ga ne bi pustili predolgo čakati zunaj na mrazu. Po
drugi strani pa so policisti, ko so prvič pristopili do njega in njegovega očeta, pokroviteljsko
vprašali očeta, ali lahko intervjuvanec govori, kar se mu je zdelo znak pomanjkanja znanja in
strahu pred njegovo drugačnostjo in oviranostjo: »Menim, da se je policist malo ustrašil
drugačnosti. Manjka jim znanja, opažam, kako pristopiti (žrtvi)« (intervju št. 9).
Trije intervjuvanci so poročali o precej negativni izkušnji. Nekdo je menil, da je bilo ravnanje
nepravično, in poudaril, da se je ves čas postopka počutil, kot da bi bil kaznovan, tako je bilo tudi
ravnanje, ki ga je bil deležen od vpletenih policistov: »'Js pač mislim, da so me na nek način
kaznovali« (intervju št. 3).
Drugi intervjuvanec je poročal o neprofesionalnem odnosu policije: »Odnos je […] bom rekla po
staro kmečko slovensko, […] kot da bi krave skup pasli« (intervju št. 4).
Tretja intervjuvanka je dejala, da sta jo dve kriminalistki spravili do solz: »Ko sem dala prijavo je
bila prva kriminalistka, iz prvega postopka, bolj prijazna, druga bolj ne. A obe sta me zlomili, ko
sem dala prijavo, spravili sta me do joka« (intervju št. 8).
V enem primeru je bila naša intervjuvanka na splošno zadovoljna s policijskim ravnanjem, vendar
je opozorila na dimenzijo spola. Ker je bila žrtev spolnega nasilja, je ugotovila, da je neprimerno,
da policijski razgovor vodi policist, saj bi raje podrobnosti pojasnjevala policistki (še posebej, ker
je morala nekatere stvari pojasniti večkrat):
»Drugače so bili tudi v vprašanjih, ki so jih postavljali, ok [...] samo mogoče bi jaz v tem primeru
raje imela žensko, a ne, ne moškega. Raje bi imela žensko kriminalistko, ne moškega. Pač bila sta
dva, ampak ona je pisala zapisnik in poslušala, pogovarjala sem se jaz z moškim. In potem nisem
vedela, a bi mogoče jaz lahko rekla, da bi raje imela žensko – ali ne? To mi takrat nekako ni bilo
jasno. In to ful ni bilo OK, da pač, da moram to moškemu razlagati, to mi ni bilo glih ravno
prijetno« (intervju št. 6).
Te ugotovitve sta potrdili tudi razpravi obeh fokusnih skupin. Glede dejanskih primerov, s katerimi
so se srečevali med bogatimi izkušnjami pri delu z žrtvami z ovirami, so tudi intervjuvanci v
fokusnih skupinah prišli do podobnih ugotovitev. V fokusnih skupinah so udeleženci poudarili, da
je prvi stik s policijo pogosto neprimeren, zlasti če ima oškodovanec psihosocialne težave ali
težave s komunikacijo. To je še bolj očitno v primerih, ko je storilec bolj artikuliran in je žrtev
hitro zaznana kot »nora« in »da nima pojma«. Po drugi strani pa oškodovanec ne sme biti preveč
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samozavesten: »Žrtev mora ravno prav jokati, mora biti žalostna ravno prav in mora biti sposobna
primerno povedati, da lahko policija to zapiše.«
Intervjuvanci so omenili, da je v postopkih pri policiji prisotne veliko stigmatizacije in
diskriminiranja. Zelo pogosto bodo pri pristopanju oškodovancem z ovirami najprej ugotavljali,
ali je oškodovanec poslovno sposoben ali pa je morda pod skrbništvom. Pri policiji obstaja
prepričanje, da osebe, ki so omejeno poslovno sposobne ali pa jim je bila poslovna sposobnost
povsem odvzeta, ne morejo razumeti in sodelovati v postopku. Policija tudi ne želi tratiti časa s
pogovorom z oškodovancem, ampak se bo raje pogovorila z njegovim skrbnikom. To je lahko zelo
problematično, saj ni redko, da so skrbniki dejansko storilci ali pa imajo svoje partikularne
interese, ki morda niso v skladu z najboljšimi interesi oškodovanca.

b) Državno tožilstvo
I. Pravni okvir
Kot je opisano v razdelku 1.a.I (Policija), so državni tožilci prav tako dolžni skrbno in obzirno
ravnati z oškodovanci, ob upoštevanju njihove ranljivosti, kot na primer starosti, zdravja,
nebogljenosti ali druge podobne okoliščine.
Oškodovance so dolžni poučiti o njihovih pravicah ob prvem stiku glede na osebne značilnosti in
ranljivosti oškodovanca, njegove posebne potrebe po zaščiti, naravo, težo in okoliščine kaznivega
dejanja ter fazo predkazenskega ali kazenskega postopka (65.a člen ZKP).
Državni tožilci so tudi dolžni pripraviti individualno oceno oškodovanca v nadaljevanju
predkazenskega in kazenskega postopka. Zaradi priprave individualne ocene lahko državno
tožilstvo oškodovanca povabi na državno tožilstvo.
Če državni tožilec ugotovi, da ni nobenega razloga za pregon kaznivega dejanja po uradni
dolžnosti, mora oškodovanca v osmih dneh obvestiti in ga poučiti, da lahko sam sproži pregon.
Državni tožilec mora oškodovanca tudi poučiti, kaj lahko stori za uveljavljanje te pravice. Enak
postopek uporabi sodišče, kadar državni tožilec opusti pregon. Oškodovanec ima pravico sprožiti
ali nadaljevati pregon v 30 dneh od dneva, ko je bil seznanjen z informacijami.
Preden državni tožilec zavrže ovadbo za kaznivo dejanje, za katero je v zakonu predpisana kazen
zapora več kot osem let, mora oškodovanca pisno seznaniti z namero, da bo zavrgel ovadbo, ter
mu navesti bistvene razloge za to odločitev in mu omogočiti, da se v roku 15 dni do njih pisno
opredeli ter da posreduje morebitne dodatne podatke in dokaze glede utemeljenosti suma, da je
osumljenec storil kaznivo dejanje.
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II. Rezultati empirične raziskave
Čeprav je v petih primerih naših intervjuvancev prišlo do glavne obravnave, je le ena intervjuvanka
poročala, da je bila v stiku z državnim tožilcem na sestanku na državnem tožilstvu. Spremljal jo je
predstavnik nevladne organizacije, vendar se je z državnim tožilcem pogovarjala sama. Povedala
je, da jo je državni tožilec poučil o njenih pravicah kot oškodovanki.
Drugih osem (8) intervjuvancev je reklo, da niso imeli neposrednega stika z državnim tožilcem v
smislu sestanka ali razgovora.
Dva druga intervjuvanca sta omenila, da sta bila s tožilcem v stiku le med glavno obravnavo. Ena
od njiju je omenila, da je na vsaki obravnavi prisoten drug državni tožilec – za vodenje posamezne
zadeve namreč ni skrbel en in isti državni tožilec, ki bi bil pristojen za njeno zadevo in bi bil navzoč
na vsaki sodni obravnavi.
Druga intervjuvanka je omenila le, da je državni tožilec pregon zavrgel, vendar se ga sama ni
odločila prevzeti. Drugi intervjuvanci so navedli le, da z državnim tožilstvom niso imeli nobenega
stika.
Podobno je veljalo za udeležence fokusnih skupin; na njih se o vlogi državnega tožilstva niso
pogovarjali in je komentirali.

c) Sodišče
I. Pravni okvir
Kot je opisano v razdelku 1.a.I (Policija), so tudi sodišča dolžna skrbno in obzirno ravnati z
oškodovanci, ob upoštevanju njihove ranljivosti, kot na primer starosti, zdravja, nebogljenosti ali
druge podobne okoliščine.
Že ob prvem stiku so oškodovanca dolžna poučiti o njegovih pravicah glede na njegove osebne
značilnosti in ranljivosti, njegove posebne potrebe po zaščiti, naravo, težo in okoliščine kaznivega
dejanja ter fazo predkazenskega ali kazenskega postopka (65.a člen ZKP).
Oškodovanec ima pravico opozoriti na vsa dejstva in predlagati dokaze, ki so pomembni za to, da
se ugotovi kaznivo dejanje in izsledi storilec ter odloči o premoženjskopravnem zahtevku (prvi
odstavek 59. člena ZKP).
Na glavni obravnavi ima oškodovanec pravico predlagati dokaze, postavljati obdolžencu, pričam
in izvedencem vprašanja, dajati pripombe in pojasnila glede njihovih izpovedb ter dajati druge
izjave in postavljati druge predloge (59. člen ZKP).
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Prav tako imajo pravico pregledovati spise in si ogledati dokazne predmete. Vendar pa sme sodišče
oškodovancu odreči pregled spisov, dokler ni zaslišan kot priča (tretji odstavek 59. člena ZKP).
Zakon predvideva tudi zaščito oškodovanca med sodnim postopkom.
Oškodovanec ima pravico, da ga spremlja oseba, ki ji zaupa, vsaj v primerih, ko to zahtevajo
resnost ali narava kaznivega dejanja, osebne okoliščine oškodovanca ali stopnja ogroženosti (65.
člen ZKP).
Sodišče mora oškodovancu omogočiti, da ne pride do neželenega stika z osumljencem ali
obdolžencem, razen če je stik nujno potreben zaradi uspešne izvedbe predkazenskega in
kazenskega postopka.
Nekatere določbe, namenjene mladoletnim oškodovancem, so razširjene tudi na ranljive
oškodovance, ki potrebujejo zaščito. Na glavni obravnavi na primer ni dovoljeno neposredno
zaslišanje oseb, mlajših od 15 let, ki so bile žrtve spolnih deliktov, zanemarjanja in slabega
ravnanja z otrokom, trgovine z ljudmi in zasužnjevanja. V teh primerih mora sodišče prebrati
zapisnik predhodnega zaslišanja teh oseb. Po potrebi sodišče stori enako za druge mladoletne
oškodovance in za oškodovance s posebnimi potrebami po zaščiti (331. člen ZKP).
Pri odredbi ali določanju zaščitnih ukrepov je treba upoštevati individualno oceno potreb po zaščiti
oškodovanca, ki jo pripravita policija in državno tožilstvo. Med temu ukrepi so lahko:
-

snemanje zaslišanja priče ali oškodovanca – osebe, mlajše od 15 let (prvi
odstavek 84. člena ZKP);
zaslišanje s pomočjo izvedenca in v posebej prilagojenih prostorih (240. člen
ZKP);
zaščita osebnih podatkov prič in zaslišanje s pomočjo tehničnih sredstev, na
primer z zagotovitvijo zaščitne stene (240.a člen ZKP);
zaslišanje prek videokonference (prvi odstavek 244.a člena ZKP);
izključitev javnosti na glavni obravnavi (295. člen ZKP).

Obstaja tudi možnost uporabe mehanizmov v skladu z Zakonom o zaščiti prič, ki je sistemski
zakon, ki omogoča zaščito pomembnih prič pri hudih kaznivih dejanjih, če je njihovo življenje ali
telo ali življenje ali telo druge ogrožene osebe resno ogroženo, za preprečitev nevarnosti pa so
potrebni zaščitni ukrepi.

II. Rezultati empirične raziskave
Pet naših intervjuvancev je dejalo, da je njihov primer obravnavalo sodišče.

172

En intervjuvanec se ni spomnil nobenih podrobnosti v zvezi s kazenskim postopkom. Spomnil se
je le sodnega postopka glede njegove poslovne sposobnosti.
Enega od intervjuvancev so v času sojenja proti njegovi volji namestili v zavod. Povabljen je bil
kot priča, nato pa je bilo odločeno, da ni sposoben sodelovati (po njegovih besedah) in da ga ne
bodo pripeljali iz zavoda na sodišče, zato se obravnave ni mogel udeležiti.
Ena intervjuvanka ni delila veliko informacij o postopku, je pa bila zelo jezna in razočarana nad
celotnim postopkom. Glavne obravnave se je udeležila sama, brez zagovornika ali osebe, ki ji
zaupa, storilec pa je imel odvetnika, zaradi česar se je počutila ranljivo in osamljeno. Menila je,
da sodišče njene oviranosti ni upoštevalo.
Druga intervjuvanka je povedala, da je bila nad sojenjem resnično razočarana in da je obžalovala
prijavo kaznivega dejanja. Sojenje se vleče že zadnji dve leti, ker se obdolženec ne udeležuje
glavne obravnave. Povedala je, da jo na obravnavah običajno spremlja mater, ker pa je tudi sama
priča v postopku, je med zaslišanjem ne more podpirati. Zastopa jo odvetnik. Je pa zelo razočarana
nad njegovim delovanjem, saj je izjavila, da odvetnik tam sedi le »kot lutka« in ne naredi nič, da
bi jo zaščitil pred nadlegovanjem obdolženčevega odvetnika. Ko je odvetnika vprašala, zakaj je ne
zavaruje, je dejal, da ne more, saj bi ga sodnica kaznovala. Zaupala nam je, da jo obdolženčev
odvetnik nadleguje znotraj in zunaj sodne dvorane: tako jo včasih zaslišuje več kot eno uro in je
zelo agresiven, razstavi njen vsak stavek in si prizadeva pokazati, da laže. V sodni dvorani jo je
pripeljal do solz in nihče je ni zaščitil. Prav tako ji je na domači naslov poslal pismo in od nje
zahteval, da svojo zadevo umakne. O pismu je obvestila svojega odvetnika, ki pa glede tega ni
ničesar storil. Razočarana je tudi nad sodnico. Ko njen odvetnik dvakrat ni bil navzoč, ni želela
pričati. Toda sodnica ji je zabrusila, da bo morala pričati, sicer jo bo zaprla, dokler ne bo pričala.
Intervjuvanka je dejala, da je bila večkrat zaslišana. Ko je sodnico prosila, naj prebere njene
predhodne izjave, saj ne želi več pričati, ji je sodnica zagrozila, da jo bo kaznovala. Intervjuvanka
je navedla, da je sodnica nikdar ni poučila o njeni pravici, da se izogne neželenim stikom s
storilcem, niti o pravici, da obdolžencu postavlja vprašanja. Kot je dejala intervjuvanka, ji sodnica
ni dovolila komentirati ali postavljati vprašanj: »Tukaj ste zato, da drugi vam postavljajo
vprašanja, ne zato, da bi jih vi postavljali.« Po drugi strani pa ji obdolženec sme postavljati
vprašanja, čeprav se ga zelo boji. Sodnica jo je poučila le o tem, da mora o spremembi svojega
naslova obvestiti sodišče in da ima pravico ne odgovarjati na določena vprašanja. Ko pa na
vprašanje, za katerega se ji je zdelo, da ogroža njeno družino, ni hotela odgovoriti, je nanjo
pritisnila sodnica. Intervjuvanka je nato povedala, da je sodnico spomnila, da jo je sama poučila o
pravici, da ji ni potrebno odgovarjati na določena vprašanja, in šele nato je sodnica odnehala
(intervju št. 8).
Ena intervjuvanka je tudi dejala, da ni bila poučena o svojih pravicah, temveč le o svojih
dolžnostih. Med sojenjem jo je zastopal odvetnik. Pripomnila je, da je bila prijetno presenečena,
ker ji je sodnik omogočil, da je prejela zapisnik obravnave v brajici. Imela je občutek, da so
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upoštevali njeno oviranost in poskušali zadovoljiti njene potrebe: »V bistvu mi je bilo na sodišču,
pri tem sodniku, fajn, ker je predlagal Braillovo pisavo za zapisnik. Pa sem rekla JA, ker me je
zanimalo in sem dejansko dobila potem to po pošti domov. Pa se mi je zdelo fajn. Ker do takrat
sploh nisem vedela, da je to možno dobiti v taki obliki. Ker potem bi mogoče tudi na policiji lahko
to možnost imela, da bi to dobila tako« (intervju št. 6).
V fokusnih skupinah so udeleženci poudarili, da sodišča ne znajo komunicirati z osebami z
ovirami: »Postopek se mora nadaljevati in ni pomembno, kdo je v njem.« Način, kako sodniki
postavljajo vprašanja, ne odraža značilnosti oškodovancev; na enak način zaslišujejo vse osebe.
Intervjuvanci so še omenili, da so postopki zelo dolgi. Ena od intervjuvank je omenila primer svoje
uporabnice, ki je bila žrtev spolnega nasilja v starosti 15 ali 16 let. Zdaj je stara 20 let, vendar
postopek na prvi stopnji še vedno ni končan.
Dejali so tudi, da mora vsak oškodovanec vsaj trikrat pričati ali dati izjavo: na policiji, med (sodno)
preiskavo in na glavni obravnavi.
Eden od intervjuvancev je omenil primer svoje stranke, žrtve nasilja v družini, ki je imela okvaro
sluha. Sodišče je zavrnilo uporabo zaščitnih ukrepov, ki bi med njenim pričevanjem preprečili
neželene stike s storilcem, čeprav jih določa zakon.

d. Druge storitve
I. Pravni okvir
Oškodovanci imajo pravico do brezplačne zdravstvene, psihološke in druge pomoči ter podpore,
ki jo zagotavljajo centri za socialno delo in druge organizacije.
Poleg zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja sistem javnega zdravstva, ima oškodovanec
kaznivega dejanja tudi pravico do strokovne podpore strokovne pomoči pristojnega centra za
socialno delo, kot je določeno v prvi točki prvega odstavka 65.a člena ZKP. Oškodovancem lahko
pomagajo tudi nevladne organizacije.
Ne glede na to, ali oškodovanec prijavi kaznivo dejanje, ima pravico do podpore po zakonu, ki
ureja socialno zaščito, ki vključuje strokovno podporo in strokovno svetovanje. To podporo
zagotavljajo centri za socialno delo. To oškodovancu omogoča, da se po škodi, ki jo je utrpel zaradi
kaznivega dejanja, psihološko, socialno in finančno postavi na noge.
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II. Rezultati empirične raziskave
Le dva intervjuvanca sta bila napotena na center za socialno delo. Drugi intervjuvanci niso bili
poučeni o svoji pravici, da iščejo podporo pri centru za socialno delo ali nevladnih organizacijah.
Eden od njih je prejel zgolj zloženko z informacijami o možnosti iskanja pomoči na centru za
socialno delo.
Drugi niso bili poučeni ali napoteni na ustanove, ki zagotavljajo podporo. Vendar pa je pet drugih
intervjuvancev v stikih z nevladnimi organizacijami bodisi že pred postopkom bodisi so med
postopkom poiskali informacije o možni podpori (denimo na spletu) in se nato obrnili na nevladne
organizacije.
Vsi razen enega so bili na splošno zadovoljni s podporo, ki so jo prejeli. Ena intervjuvanka je
izjavila, da ji center za socialno delo ni mogel pomagati in da so se počutili nemočne. Ponudili so
ji namestitev v kriznem centru (da bi jo zavarovali pred napadalcem), vendar je intervjuvanka
ponudbo zavrnila, ker se ni hotela odreči svojemu življenju samo zato, da bi bežala pred
obdolžencem – ni šlo za nasilje v družini, vendar so bile resne grožnje zoper njo in njeno varnost.
To kaže na sistem, v katerem žrtve ne uživajo podpore z vidika varnosti, razen če se fizično
odstranijo iz situacije, kar pa je nesorazmeren poseg v njihovo življenje in običajno žrtve tega
nočejo storiti ali pa to storijo le v skrajni sili (denimo v primeru hudega nasilja v družini). Obrnila
se je tudi na nevladno organizacijo, toda oseba, ki ji je dajala največ podpore, je nato zapustila
organizacijo. Ko se je znova obrnila na isto nevladno organizacijo, so ji odvrnili, da je na sodišče
ne morejo spremljati (kar je bila njena želja).
Na vprašanje, kakšno vlogo bi morale imeti organizacije in invalidska društva, so intervjuvanci
odgovorili, da bi bila večja vloga zelo koristna, saj bi lahko zagotovili, da bodo osebe z ovirami
razumljene in slišane; lahko pa jim tudi zagotovijo ustrezne informacije. Vendar so menili, da bodo
te organizacije potem potrebovale več osebja in finančne podpore, prav tako pa bodo morale biti
prisotne na celotnem državnem ozemlju in ne samo v glavnem mestu ali večjih mestih.
Na vprašanje, kako bi lahko izboljšali postopek podajanja informacij, so odgovorili, da mora
obstajati mreža, tako da posameznik točno ve, kam se lahko obrne po pomoč in informacije;
zagotoviti je treba lahko berljive in dostopne oblike; omenili so tudi, da bi morale ustanove bolje
prisluhniti in razumeti osebe z ovirami.
Na vprašanje, kdo jim je najbolj pomagal, so nekateri omenili podporo nevladnih organizacij in
socialnih delavcev. Ena intervjuvanka je omenila, da se je po pomoč večinoma obrnila na svojega
odvetnika. Druga pa je dejala, da ji je najbolj pomagala in jo razumela njena psihiatrinja. Poudarili
so, da je treba imeti ob sebi osebo, ki ji je mogoče zaupati, ki osebo spremlja, podpira in zagovarja
njene pravice.
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e) Rezultati fokusnih skupin
1. Osebe z ovirami kaznivih dejanj ne prijavijo:
Udeleženci naših fokusnih skupin so omenili več razlogov, zakaj osebe z ovirami ne prijavljajo
kaznivih dejanj:
■ kazniva dejanja se pogosto zgodijo v družini. To pomeni, da oseba z ovirami živi s
storilcem in je finančno odvisna od njega. Čeprav bi moral koncept osebne asistence
zagotavljati določeno stopnjo neodvisnosti od družinskih članov, ki so pogosto tudi
zakoniti zastopniki ali skrbniki oseb z ovirami, v praksi ni vedno tako. Udeleženci
fokusnih skupin so omenili primere, ko je zakoniti zastopnik tudi osebni asistent,
kar mu daje popoln nadzor nad osebo;
■ odločitev za prijavo je težka, še težje pa je zdržati postopek. Sprva se žrtve odločijo
za prijavo, potem pa je ta zelo dolgotrajen. Vsako vabilo, vsako zaslišanje jih
spomni na njihovo travmo;
■ bojijo se za svojo varnost - prepovedi približevanja niso učinkovite;
■ organi jim ne verjamejo in jih ne jemljejo resno;
■ ne zavedajo se, da so žrtve; ne zavedajo se, da je to, kar se jim dogaja, kaznivo
dejanje;
■ socialna izključenost – osebe z ovirami pogosto nimajo ustrezne socialne mreže, ki
bi jih podpirala.
2. Žrtve so kaznovane namesto, da bi se jih podprlo
Njihova oviranost se uporabi proti njim. Osebam s psihosocialnimi težavami je v odziv na kaznivo
dejanje, storjeno zoper njih, odvzeta poslovna sposobnost - namesto da bi jih podprli kot
oškodovance. Omenjen je bil primer, ko je bila oseba žrtev prevare in da bi jo zaščitili »pred samo
seboj«, ji je bila odvzeta poslovna sposobnost in odrejena je bila namestitev v zavod.
3. Nizka raven ozaveščenosti
Policija, državni tožilci in sodniki se na splošno ne zavedajo različnih vrst oviranosti in posledic
za sposobnost oseb, da komunicirajo in sodelujejo v postopkih.
4. Komuniciranje in posredovanje informacij je neprimerno
Informacije niso zagotovljene v celoti ali pa na razumljiv način. Gradivo v obliki lahkega branja
ni na voljo.
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5. Prostori niso dostopni
Naši udeleženci, ki so nudili brezplačno pravno pomoč, so omenili, da njihovi prostori niso
dostopni gibalno oviranim osebam. V takih primerih so morali najti druge rešitve, včasih so se
zatekli k srečanju z osebami na prostem, če je to vreme dopuščalo, ali k iskanju drugih primernih
krajev. Omenili so tudi, da osebe z ovirami nimajo prevoznih sredstev, da bi prišli do njih; ali pa
so bili dejanski storilci edini, ki bi jih lahko pripeljali na posvetovanje.
6. Spremstvo osebe, ki ji oseba z ovirami zaupa, ni predvideno
Ta problem ima dve plati. Udeleženci so na eni strani omenili, da oblasti o tej pravici oseb z
ovirami ne obveščajo ali pa jim ne dovolijo, da bi bila navzoča oseba, ki ji zaupajo. Po drugi strani
ta storitev ni dostopna za številne oškodovance, saj organizacije, ki jih podpirajo, nimajo osebja
ali finančnih sredstev za spremstvo. Oškodovanci sami nimajo sredstev za plačilo take storitve.
7. Zagovorništvo ni vključeno v sistem
Organa, kot sta policija ali sodišče, ne sodelujeta z organizacijami, ki osebam z ovirami nudijo
podporo, svetovanje in zagovorništvo. Prisotnost in sodelovanje osebja teh organizacij ni urejeno,
saj je stvar posameznega organa, ali bo kaj od tega dovolil.
Nevladne organizacije, ki nudijo svetovanje in zagovorništvo, imajo pogosto veliko informacij o
zadevi, ki bi bile koristne za organe pregona. Imajo tudi potrebna znanja za komuniciranje in
pridobivanje ustreznih informacij od svojih strank. Organom so sposobne posredovati informacije
in pridobiti tisto, kar je pomembno za postopek. Lahko delujejo kot most med stranko in njihovimi
organi, vendar niso integrirani v sistem in v postopkih nimajo formalne vloge.
8. Zakonsko zastopanje oseb z ovirami ni učinkovito
Oškodovancem z ovirami brezplačna pravna pomoč ni lahko dostopna. Na splošno, predvsem pa
osebam z ovirami, je težko izpolniti prošnjo za brezplačno pravno pomoč. Služba za brezplačno
pravno pomoč pri sodišču ne zagotavlja vedno podpore. Od prosilca se pričakuje, da bo to storil
sam. Udeleženci so omenili, da je sodišče pogosto zahtevalo dodatne informacije in dopolnitve,
tudi če je prosilcem obrazec pomagal izpolniti izkušen pravni strokovnjak: »In potem dobim
občutek, da sodišče noče priznati brezplačne pravne pomoči!«
Sistem onemogoča pridobitev brezplačne pravne pomoči tudi tistim ljudem, ki imajo premoženje,
vendar nimajo dostopa do njega, kot so osebe, ki so zaprte v inštitucijah.
Splošna težava je, da ljudje za nekaj evrov presežejo cenzus, zato do brezplačne pravne pomoči
niso upravičeni, hkrati pa si ne morejo privoščiti odvetnika.
Težava je tudi v tem, da odvetniki, ki jih zastopajo, niso dovolj usposobljeni. Odvetniki niso
občutljivi na potrebe in ovire, s katerimi se srečujejo osebe z ovirami, zlasti kadar gre za
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psihosocialne ovire. Postavljeni odvetniki si ne vzamejo dovolj časa ali se ne potrudijo, da bi
postopek pojasnili na razumljiv način.
Odvetniki bi morali razumeti svojo vlogo tako, da so glas svojih strank, namesto tega pa so pasivni
in zaključke prepuščajo sodnim izvedencem.

1.5. Priporočila
1. Vzpostavitev učinkovitega sistema podpore žrtvam, ki so osebe z ovirami oz.
invalidnostmi
Raziskava je pokazala, da se žrtve z ovirami redkeje odločajo za prijavo kaznivih dejanj. Eden od
razlogov za to je, da se kazniva dejanja pogosto zgodijo v družini in da je storilec nekdo, od
katerega je žrtev z ovirami finančno in drugače odvisna. Čeprav naj bi osebna asistenca poskrbela
za določeno stopnjo neodvisnosti od družinskih članov, ki so v nekaterih primerih tudi skrbniki ali
zakoniti zastopniki oseb z ovirami, se dogaja tudi to, da je isti družinski član tako skrbnik kot
osebni asistent, kar pomeni popolno kontrolo nad osebo z invalidnostjo. Med drugim osebe z
ovirami lahko doživljajo socialno izključenost in posledično nimajo zadostne socialne mreže, ki
bi jih podpirala, prav tako jim primanjkuje informacij o pravicah, ki jih imajo, včasih tudi o tem,
da je to, kar doživljajo, kaznivo dejanje.
Zato je potrebno vzpostaviti učinkovit sistem podpore osebam z ovirami, ki so žrtve kaznivih
dejanj, ki bo upošteval njihove posebne potrebe in bo omogočal emancipirano uresničevanje
njihovih pravic.
2. Zagotavljanje dostopa brez ovir
V raziskavi je bilo izpostavljeno, da so prostori organov, zlasti kadar se ti nahajajo v starejših
stavbah, še vedno težko dostopni osebam z ovirami.
Osebam z ovirami je treba omogočiti neoviran dostop do prostorov pravosodnih organov in
inštitucij, ki jim nudijo pomoč in podporo.
3. Informiranje žrtev, ki so osebe z ovirami
Nekatere žrtve z ovirami, ki smo jih intervjuvali v naši raziskavi, se niso spominjale, da bi jim ob
stiku z organom omenili kakršnekoli pravice, ki jih imajo kot žrtve oziroma oškodovanci. Nekateri
so se spomnili le nekaterih pravic. Na primer, le ena od intervjuvanih oseb se je spomnila, da je
bila na policiji obveščena o pravici do pooblaščenca, ki je lahko odvetnik. Omenila je, da je bilo
to napisano na papirju, ki so ji ga dali policisti.
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Tudi predstavniki NVO, s katerimi smo govorili v raziskavi, so omenili, da informacije niso
podane celovito ali pa niso podane na razumljiv način. Prav tako pisne informacije niso na voljo v
lahko berljivi in razumljivi obliki.
Informacije žrtvam z ovirami bi morale poudariti pravice, ki so posebej namenjene zaščiti ranljivih
žrtev in zagotavljanju njihovega sodelovanja v postopku. Te informacije bi morale vključevati
pravico do psihološke podpore ter možnost, da se obrnejo na organizacije, ki nudijo podporo in
zagovorništvo osebam z ovirami.
Zagotoviti je treba ne le informacije o pravicah, ampak tudi podrobne informacije o tem, kako jih
uresničevati.
Policija, državni tožilec in preiskovalni ter predsedujoči sodnik morajo žrtvam z ovirami zagotoviti
informacije večkrat - v vsaki fazi kazenskega postopka.
Informacije je treba žrtvam z ovirami ponuditi na dostopen in razumljiv način, v skladu z njihovimi
potrebami, tako ustno kot pisno, v lahko berljivi obliki. Informacije morajo biti dostopne tudi v
Braillovi pisavi.
4. Enakopravno sodelovanje v postopkih
Določbe Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) je treba uporabljati in široko razlagati
tudi v kazenskem postopku. Osebe z ovirami bi morale imeti možnost predložiti vsa pisanja
oziroma se jim omogoči dostop do vseh pisanj v postopku v dostopni in razumljivi obliki. Osebe
z okvarami vida in sluha bi morale imeti možnost, da same izberejo obliko.
5. Usposabljanje
Intervjuvanci v naši raziskavi so zelo različno poročali o odnosu organov tekom postopka.
Nekateri so bili zadovoljni, povedali so, da so bili obravnavani korektno in spoštljivo. Eden od
intervjuvancev, ki je oseba z gibalnimi ovirami, je omenil, da so bili policisti do njega zelo
spoštljivi in prijazni ter da so ravnali zelo obzirno, vseeno pa so najprej govorili z njegovim očetom
in ga vprašali, ali intervjuvanec lahko govori. Intervjuvanec je to ocenil, kot znak neozaveščenosti
in da je bilo policistom nelagodno ob njegovi oviranosti. Nekateri intervjuvanci so bili zelo
nezadovoljni z odnosom, menili so, da je grob. Nekateri so se bali, da bodo oni kaznovani. Ena od
intervjuvank je povedala, da so jo tako na policiji kot na sodišču zlomili in jo spravili v jok.
Splošni pristop do žrtev kaznivih dejanj z ovirami mora biti spoštljiv in pozoren.
Vsi deležniki kazenskega pravosodja (policija, tožilstvo, sodstvo) pa tudi institucije, ki nudijo
podporo žrtvam kaznivih dejanj (centri za socialno delo) bi morali biti deležni rednega in
obveznega izobraževanja o različnih oblikah oviranosti, potrebah oseb z ovirami in primerni
komunikaciji. Posebno pozornost je treba nameniti posebnim potrebam žrtvam z ovirami,
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omogočanju njihove neodvisnosti, hkrati pa ponujanjem posebne pomoči, kadar je to potrebno.
Treba se je spoprijeti z različnimi stereotipi in predsodki v zvezi z oviranostjo, da se prepreči
njihov učinek na obravnavo žrtev v kazenskem postopku.
6. Varstvo osebne varnosti in dostojanstva žrtev z ovirami
Ena od intervjuvank je poročala, da je morala podrobnosti o spolnem nasilju povedati moškemu
kriminalistu, ob čemer ji je bilo zelo neprijetno. Druga intervjuvanka je povedala, da se storilca
zelo boji, a da ji ta lahko na sodišču neovirano postavlja vprašanja, njej pa sodišče ne dovoli, da bi
spraševala njega. Omenila je, da je morala na sodišču že večkrat pričati. Zavrnjena je bila tudi
njena prošnja, da se njeno zaslišanje preloži, saj se njen pooblaščenec zaslišanja ni mogel udeležiti.
Predstavniki NVO, ki nudijo zagovorništvo osebam z ovirami, so poročali, da jim organi ne
dovolijo vedno, da so kot zaupne osebe prisotni pri postopku in da so morali prostor zapustiti.
Žrtve z ovirami je treba ustrezno prepoznati kot žrtve s posebnimi potrebami.
Žrtvam z ovirami je treba vedno omogočiti prisotnost zaupne osebe – v vseh fazah postopka.
Sodišča in drugi organi kazenskega pravosodja bi morali omogočiti žrtvam z ovirami, da se
izognejo neželenim stikom z obdolženim ter uporabijo možnosti oddaljenega zaslišanja ter
uporabe zaslona in drugih tehničnih sredstev za preprečevanje neposrednega stika.
Zaslišanje žrtev z ovirami bi moralo biti posneto z ustreznimi tehničnimi sredstvi za zvočno ali
zvočno-slikovno snemanje, podobno kot je to določeno za mladoletne oškodovance. Prav tako je
potrebno žrtve z ovirami zaščititi pred večkratnim pričanjem.
Spoštovati je treba tudi pravico, da razgovor z žrtvami z ovirami opravlja oseba istega spola.
7. Pravno zastopanje in pravna pomoč
Intervjuvanci v naši raziskavi niso bili seznanjeni z možnostmi brezplačne pravne pomoči za
oškodovance. Predstavniki NVO, s katerimi smo govorili v raziskavi, so povedali, da je dostop do
pravne pomoči pogosto zelo težak, saj je že izpolnjevanje obrazca, na katerem se vloži prošnja za
brezplačno pravno pomoč, velik izziv za osebe z ovirami.
Poročali pa so tudi, da mnogi odvetniki nimajo zadostnega znanja za zastopanje žrtev z ovirami v
kazenskih postopkih.
Okrepiti je treba informiranje o pravici do brezplačne pravne pomoči. Dostopnost brezplačne
pravne pomoči je treba izboljšati, prav tako pa je treba zagotoviti podporo v postopku vlaganja
prošnje za brezplačno pravno pomoč.
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Razmisliti je potrebno o oblikovanju posebnega seznama odvetnikov, ki so bili deležni
usposabljanja s področja potreb žrtev z ovirami, ki bi bili v okviru brezplačne pravne pomoči
prvenstveno dodeljeni za zastopanje žrtev z ovirami.
8. Vključitev nevladnih organizacij, ki združujejo in podpirajo osebe z ovirami v sistem
podpore žrtvam kaznivih dejanj
Nevladne organizacije, ki podpirajo osebe z ovirami niso vključene v sistem podpore žrtvam. Prav
tako ni vzpostavljenega sodelovanja med pravosodnimi organi in nevladnimi organizacijami, ki
izvajajo zagovorništvo pravic oseb z ovirami. Njihova vključenost je tako odvisna od posamezne
uradne osebe. Organizacije, ki nudijo podporo in zagovorništvo imajo pogosto veliko informacij
o zadevi, ki bi organom pregona lahko koristile. Prav tako imajo kompetence na področju
komunikacije in tako lažje pridobijo relevantne informacije od žrtev z ovirami. Predstavljajo lahko
most med njihovimi uporabniki in organi, a ker formalno niso vključene v sistem, ta njihov
potencial pogosto ni izkoriščen.
Organizacije, ji nudijo podporo, svetovanje in zagovorništvo osebam z ovirami bi morale biti
vključene v sistem podpore žrtvam kaznivih dejanj.
Omogočeno bi moralo biti njihovo sodelovanje z organi kazenskega pravosodja.
Država bi morala zagotoviti zadostna finančna sredstva za krepitev zmogljivosti teh organizacij,
vključno za spremljanje žrtev v vseh fazah postopka.
Podpora bi morala biti zagotovljena na celotnem območju države, ne le večjih urbanih središčih.

2. Povzetek okroglih miz/sestankov na katerih se je z deležniki razpravljalo o
priporočilih
2.1. Povzetek razprav
Na okroglih mizah in zagovorniških sestankih so bili predstavljeni rezultati projektne raziskave
oziroma priporočila, ki so nastala na njihovi podlagi; na zagovorniških sestankih pa so bili
predstavljeni še informativni in izobraževalni materiali, ki so nastali v nadaljevanju projekta.
Udeleženci so v razpravi ugotavljali, da je Slovenija šele leta 2019 prenesla Direktivo o pravicah
žrtev v domačo zakonodajo, pred tem pa nekateri postopki in nekatere pravice še niso bile (tako
natančno) opredeljene. Zdaj zakonodaja omogoča zaščito žrtev, vendar pa je potrebno v prihodnje
razvijati področje zaščite in podpore žrtvam.
Zagotoviti je treba ustrezno informiranje žrtev, ki so osebe z ovirami, pa tudi žrtev na splošno,
tako da bodo informacije podane na dostopen in razumljiv način.
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Udeleženci so poročali, da so policija, tožilstvo in sodniki so že bili deležni usposabljanja, a je
potrebno kontinuirano izobraževanje, ki bo vključevalo tudi vsebine s področja potreb oseb z
ovirami, značilnosti posameznih vrst oviranosti, kako jih prepoznavati in kako prilagoditi postopek
potrebam. Nekatere takšne vsebine so že vključene v izobraževanja Centra za izobraževanje v
pravosodju, Policijske akademije in Odvetniške akademije Odvetniške zbornice.
Udeleženci so se strinjali, da je treba zagotoviti lažji dostop do brezplačne pravne pomoči. Prva
prepreka je pretirano birokratski postopek vložitve prošnje, saj je obrazec pretirano zapleten.
Možne rešitve so v digitalizaciji postopka in tudi v povezovanju evidenc, da bi službe za BPP
lahko na podlagi davčne številke prosilca vpogledale in pridobile podatke o dohodkovnem in
premoženjskem stanju prosilca, kar bi pomenilo pomembno razbremenitev strank.
Zelo koristen bi bil seznam odvetnikov, ki so usposobljeni za delo s strankami, ki so osebe z
ovirami. Odvetniška akademija razvija sisteme nadaljnjega dodatnega izobraževanja odvetnikov.
To bi pomenilo vpeljavo točkovanja obveznih izobraževanj, ki se jih mora odvetnik udeležiti, da
bi nato lahko deloval na določenem področju.
Udeleženci so poudarili, da je prijava kaznivega dejanja za osebe z ovirami še posebej težka in
naporna in da so žrtve pogosto odvisne od družinskih članov in se zato težko umaknejo, kadar se
kazniva dejanja dogajajo v družinskem krogu. Zato je zelo pomembno, da žrtve z ovirami, ki so
odvisne od povzročiteljev ustrezno identificirajo centri za socialno delo ter patronažne službe.
Udeleženci so ugotavljali da so za žrtve na sploh, še toliko bolj pa za žrtve, ki so osebe z ovirami
obremenjujoči zelo dolgi postopki, zato mnogokrat obupajo, večkratna zaslišanja so zelo
travmatična. Treba si je prizadevati za čim manj zaslišanj in s tem namenom tudi njihovo
snemanje. Prav tako je treba v postopku zagotoviti, da jih lahko spremlja zaupna oseba.
Da bi se potrebe žrtev z ovirami lahko ustrezno naslovile, je treba krepiti znanja in ukrepe za
pomoč in podporo žrtvam ter krepiti mrežo institucij, ki jo nudijo. K temu bi pripomogla tudi
ustrezna vključitev organizacij, ki združujejo in podpirajo osebe z ovirami, v sistem podpore
žrtvam, saj bi s svojimi kompetencami pripomogle k boljšemu prepoznavanju potreb žrtev z
ovirami, k boljši komunikaciji in informiranju, pa tudi zagotavljanju spremstva v vlogi zaupne
osebe.
2.2. Seznam zagovorniških dogodkov (kronološko)
1. Okrogla miza s predstavniki državnih inštitucij (Ljubljana), 14. maj 2021 ob 10. uri; Zoom
2. Okrogla miza s predstavniki državnih inštitucij (izven Ljubljane), 14. maj 2021 ob 14. uri;
Zoom
3. Okrogla miza s predstavniki organizacij civilne družbe (Ljubljana),13. maj 2021 ob 10. uri;
Zoom
4. Okrogla miza s predstavniki organizacij civilne družbe (izven Ljubljane), 13. maj 2021 ob
14.uri; Zoom
5. Sestanek s predstavniki Generalne policijske uprave in Policijske akademije, 8. september
2021 ob 9. uri; v prostorih Policijske akademije
6. Sestanek s predstavniki Ministrstva za pravosodje in Centra za izobraževanje v pravosodju,
Dne 9. septembra 2021 ob 10. uri; Zoom
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7. Sestanek s predstavniki Odvetniške zbornice Slovenije, 10. september 2021 ob 11. uri; v
prostorih Odvetniške pisarne LMR
8. Sestanek z organizacijami civilne družbe, ki podpirajo in združujejo osebe z ovirami, 13.
september 2021; Zoom
9. Sestanek s predstavniki Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), 14.
september ob 11. uri; Zoom
10. Sestanek s predstavniki Varuha človekovih pravic; 14. september 2021 ob 13. uri, v
prostorih Varuha človekovih pravic.
2.3. Skupna lista udeležencev (abecedni vrstni red)
Dušan Bajuk, Društvo delovnih invalidov Ljubljana-Šiška
Nevenka Berdnik, Okrožno državno tožilstvo Mariboru
Nika Cigoj Kuzma, Društvo Svizci
Franc Glušič, Generalna policijska uprava
Barbara Jenkole Žigante, Vrhovno državno tožilstvo
Ana Kleč, Medobčinsko društvo invalidov Goriške
Jernej Koselj, Ministrstvo za pravosodje
Miha Kosi, Društvo študentov invalidov Slovenije
Martina Košar, Društvo gibalno oviranih invalidov
Uroš Kovačič, strokovna služba Varuha človekovih pravic
Deja Kozjek, Višje sodišče v Ljubljani
Nina Koželj, Ministrstvo za pravosodje
Marjeta Kreča, Okrožno državno tožilstvo Celje
Goran Kustura, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS)
Simona Lilek, Policijska uprava Maribor
Daša Meglič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Mateja Meško Kaiser, Center za socialno delo Maribor
Uroš Miklič, Odvetniška pisarna LMR d.o.o., član UO Odvetniške zbornice Slovenije
Elena Pečarič, Društvo za kulturo hendikepa - YHD
Vera Pelhan, Medobčinsko društvo delovnih invalidov Radovljica
Mihaela Perković Karadža, Policijska uprava Kranj
Žiga Planinec, Policijska akademija
Nataša Skubic, Center za izobraževanje v pravosodju, Ministrstvo za pravosodje
Ivan Šelih, namestnik Varuha človekovih pravic
Andreja Šepec, ŠENT Slovensko združenje za duševno zdravje
Cvetko Tovornik, Društvo Svizci
Miro Vidic, Medobčinsko društvo invalidov Šmartno
Damir Vindiš, Okrožno sodišče v Mariboru
Andreja Virant, Center za socialno delo Ljubljana, Vič-Rudnik
Renata Žibert, Okrožno sodišče v Kranju
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Nastja Žlajpah, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
Melita Žontar, Center za socialno delo Kranj
Udeleženci s strani projekta:
Veronika Bajt, Mirovni inštitut,
Tilen Recko, Društvo Altra,
Katarina Vučko, Mirovni inštitut

3. Informativna gradiva za osebe z ovirami
3.1. Pravice državljanov Evropske unije, ki so žrtve kaznivih dejanj
Pravico imate do:




Informacij in podpore;
Sodelovanja kazenskem postopku;
Zaščite in posebnih ukrepov zaščite, če ste žrtev, s posebnimi potrebami po zaščiti

Pravica do informacij in podpore vključuje naslednje pravice:













pravico razumeti in biti razumljen_a;
pravico do prejemanja informacij od prvega stika s pristojnim organom;
pravico prijaviti kaznivo dejanje v jeziku, ki ga razumete, ali s pomočjo potrebne jezikovne
pomoči;
pravico, da prejmete pisno potrdilo vaše uradne prijave kaznivega dejanja, ki ste jo vložili
pri pristojnem organu, v kateri so navedeni osnovni elementi v zvezi s kaznivim dejanjem
(brezplačno);
pravico do prejemanja informacij o vaši zadevi: o vsaki odločitvi, da se preiskava ne
nadaljuje oziroma se konča ali da kazenski postopek zoper storilca ne bo pričet, o času in
kraju sojenja, naravi obtožb zoper storilca, o vsaki pravnomočni sodbi v postopku in vseh
informacij, ki vam omogočajo, da se seznanite s stanjem kazenskega postopka (razen če v
izjemnih primerih tako obvestilo lahko negativno vpliva na ustrezno obravnavanje vaše
zadeve);
pravico, da ste na vašo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja obveščeni, da je bila oseba
(storilec), ki je priprta, izpuščena iz pripora ali je iz pripora pobegnila; in da ste obveščeni
o vseh ustreznih ukrepih, sprejetih za vašo zaščito, če je bil storilec izpuščen ali pa je
pobegnil;
pravico do tolmačenja in prevajanja v kazenskem postopku;
pravico dostopa do storitev za podporo žrtvam;
pravica do podpore služb, katerih naloga je nuditi podporo žrtvam kaznivih dejanj.
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Pravica do sodelovanja v kazenskem postopku vključuje naslednje pravice:









pravico do zaslišanja;
pravico zahtevati presojo odločitve (tožilca), da se ne izvede pregon (razen, če ima takšna
odločitev za posledico zunajsodno poravnavo v skladu z zakonom);
pravico do zaščitnih ukrepov v okviru storitev poravnalne pravičnosti - država mora
sprejeti ukrepe za varovanje žrtev pred sekundarno in ponovno viktimizacijo,
ustrahovanjem in maščevanjem;
pravico do pravne pomoči, kadar imate status stranke v kazenskem postopku;
pravico do vračila premoženja, ki je zaseženo med kazenskim postopkom, razen če je to
premoženje potrebno za namene kazenskega postopka;
pravico, da med kazenskim postopkom pridobite odločitev o odškodnini, katere plačilo se
naloži storilcu (razen če zakonodaja določa, da se o tem odloči v drugem postopku);
če imate prebivališče v drugi državi članici, ki ni država, v kateri je bilo storjeno kaznivo
dejanje, imate pravico vložiti prijavo kaznivega dejanja pri pristojnih organih države
članice, kjer prebivate, če tega ne morete storiti v državi članici, kjer je bilo storjeno
kaznivo dejanje; ali če tega ne želite storiti - v primeru resnega kaznivega dejanja.

Pravica do zaščite vključuje naslednje pravice:







pravico do zaščite pred sekundarno in ponovno viktimizacijo, ustrahovanjem in
maščevanjem, vključno z zaščito pred tveganjem povzročitve čustvene ali psihološke
škode, in zaščito dostojanstva žrtev med zaslišanjem in pričanjem;
pravico do izogibanja stiku s storilcem kaznivega dejanja;
pravica do zaščite med kazensko preiskavo;
pravico do varstva zasebnosti;
pravico do posebne zaščite v kazenskem postopku, če ste otrok.

Pomoč in podpora
V Sloveniji za takojšnjo pomoč pokličite policijo na številko za klic v sili 113.
Anonimni klici so mogoči na številko policije 080-1200.
Strokovno podporo žrtvam kaznivih dejanj izvajajo centri za socialno delo (CSD). Namen
podpore je pomagati žrtvam, da se izboljša njihov psihološki, socialni in finančni položaj, ki je
nastal zaradi kaznivega dejanja. CSD žrtvam v skladu z njihovimi individualnimi potrebami
svetuje in jih usmeri v oblike pomoči in storitve, ki so na voljo. Kontaktne podatke CSD najdete
TUKAJ.
Poleg CSD podporo žrtvam kaznivih dejanj nudijo tudi nekatere nevladne organizacije. Kontakte
nekaterih od njih najdete TUKAJ.
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Žrtve se lahko obrnejo tudi na zdravstveno osebje (osnovne informacije o zdravstvenih ustanovah:
http://ustanove.zdravstvena.info)
Če menijo, da so jim bile kršene pravice, se lahko žrtve kaznivih dejanj obrnejo na Varuha
človekovih pravic na brezplačni telefonski številki 080 15 30 ali pišejo na: info(at)varuh-rs.si
3.2. Pravice slovenskih državljanov, ki so žrtve kaznivih dejanj
Kdo je žrtev kaznivega dejanja?
V slovenskem kazenskem postopku se za žrtev kaznivega dejanja uporablja izraz »oškodovanec«.
Oškodovanec ali oškodovanka je tista oseba, ki ji je bila s kaznivim dejanjem kršena osebna ali
premoženjska pravica. Žrtev je torej oseba, ki je utrpela škodo, vključno s fizično, duševno ali
čustveno škodo ali ekonomsko izgubo, ki jo je neposredno povzročilo kaznivo dejanje.
Če žrtev zaradi kaznivega dejanja umre, so žrtve tudi njeni družinski člani, ki so zaradi smrti žrtve
utrpeli škodo. Pod družinske člane se štejejo zakonec oziroma zunajzakonski partner žrtve, njeni
krvni sorodniki v ravni vrsti (na primer starši in otroci), njen posvojenec ali posvojitelj, njeni bratje
in sestre ter osebe, ki jih je preživljala oziroma jih je bila dolžna preživljati.
Nekateri oškodovanci in oškodovanke potrebujejo posebno zaščito. Posebno zaščito
potrebujejo, če so zaradi kaznivega dejanja utrpeli veliko škodo in zaradi različnih okoliščin
potrebujejo posebno varstvo. Te okoliščine so lahko:
-

Oškodovanci in oškodovanke imajo sami nekatere značilnosti, zaradi katerih so lahko v
nekaterih okoliščinah posebej ranljivi (na primer starost, bolezen,…);
Narava, teža ali okoliščine kaznivega dejanja (na primer, kadar gre za hudo kaznivo
dejanje, ki je oškodovanca ali oškodovanko zelo prizadelo);
So obdolženci ali oškodovanec ali oškodovanka v predkazenskem in kazenskem postopku
in izven njega ravnali na določen način (na primer, kadar je obdolženec oškodovancu ali
oškodovanki grozil).

Takrat rečemo, da obstaja posebna potreba po varstvu oškodovančeve ali oškodovankine
osebnostne celovitosti pri posameznih dejanjih v predkazenskem in kazenskem postopku.
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NA KOGA SE LAHKO OBRNEM, KADAR POSTANEM ŽRTEV?
V Sloveniji za takojšnjo pomoč pokličite policijo na številko za klic v sili 113.
Anonimni klici so mogoči na številko policije 080-1200.
Strokovno podporo žrtvam kaznivih dejanj izvajajo centri za socialno delo
(CSD). Namen podpore je pomagati žrtvam, da se izboljša njihov psihološki,
socialni in finančni položaj, ki je nastal zaradi kaznivega dejanja. CSD žrtvam v
skladu z njihovimi individualnimi potrebami svetuje in jih usmeri v oblike pomoči
in storitve, ki so na voljo. Kontaktne podatke CSD najdete TUKAJ.
Poleg CSD podporo žrtvam kaznivih dejanj nudijo tudi nekatere nevladne
organizacije. Kontakte nekaterih od njih najdete TUKAJ.
Žrtve se lahko obrnejo tudi na zdravstveno osebje (osnovne informacije o
zdravstvenih ustanovah: http://ustanove.zdravstvena.info)
Če menijo, da so jim bile kršene pravice, se lahko žrtve kaznivih dejanj obrnejo
na Varuha človekovih pravic na brezplačni telefonski številki 080 15 30 ali pišejo
na: info(at)varuh-rs.si

PRAVICE ŽRTEV KAZNIVH DEJANJ
Če ste postali žrtev kaznivega dejanja, vam v skladu z Direktivo o pravicah žrtev kaznivih dejanj
in Zakonom o kazenskem postopku pripadajo določene pravice.
Kot žrtev imate pravice, tudi če storilec kaznivega dejanja niso odkrili, prijeli, kazensko
preganjali ali obsodili zaradi kaznivega dejanja.
Nekatere pravice vam pripadajo, tudi če ne prijavite kaznivega dejanja – na primer pravica do
informacij in pravica do strokovne podpore in svetovanja.
Nekatere pravice pa so povezane z vašim sodelovanjem v kazenskem postopku.
Vsi organi (policija, tožilstvo, sodišče in drugi organi, izvedenci, tolmači) so z vami dolžni
ravnati posebej skrbno in obzirno.

I.
Zagotavljanje informacij in pomoči
1. PRAVICA DO INFORMACIJ
Kot žrtev imate že od prvega stika z organom (policijo, državnim tožilstvom, sodiščem) pravico
do informacij:
-

o vrsti pomoči, ki jo lahko dobite, in od koga – na primer o brezplačni zdravstveni,
psihološki in drugi pomoči in podpori;
če ste žrtev nasilja v družini - o pomoči in ukrepih po zakonu, ki ureja preprečevanje
nasilja v družini;
o tem, kako lahko prijavite kaznivo dejanje, kako bodo ti postopki potekali in o vaši
vlogi v njih;
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-

o tem, kako in pod kakšnimi pogoji lahko uveljavite ukrepe, ki vam bodo pomagali
zagotoviti vašo varnost;
o tem, da je možno prikriti podatek o vašem naslovu ali prebivališču pred drugimi
udeleženci postopka;
o tem, kako in pod kakšnimi pogoji imate lahko dostop do pravnega svetovanja, pravne
pomoči in katerih koli drugih nasvetov;
o tem, kako in pod kakšnimi pogoji lahko prejmete odškodnino za škodo, ki vam je
nastala s kaznivim dejanjem;
kako in pod kakšnimi pogoji ste upravičeni do tolmačenja in prevajanja;
o postopkih za vložitev pritožb, ki so na voljo, kadar pristojni organi ne spoštujejo vaših
pravic v okviru kazenskega postopka;
o kontaktnih podatkih osebe pristojnega organa, s katero lahko komunicirate o svoji
zadevi (v kateri fazi je, o tem, kaj je bilo v postopku odločeno);
o postopkih poravnave, ki so na voljo (alternativno reševanje sporov); in o tem,
kako in pod katerimi pogoji se vam lahko povrnejo stroški, ki ste jih imeli zaradi
sodelovanja v kazenskem postopku.

Pravico do informacij imajo vse žrtve – tudi tiste, ki kaznivega dejanja (še) niso formalno
prijavile.
Za informiranje žrtev kaznivih dejanj o njihovih pravicah je na voljo informativna brošura. Več o
tem na https://www.gov.si/assets/ministrstva/MP/obrazci-odskodnine-zrtvam/Publikacijepravice-zrtev-KD/Pravice-zrtev-v-kazenskem-postopku-slo.pdf

2. PRAVICA RAZUMETI IN BITI RAZUMLJEN
Organi so dolžni poskrbeti, da kot žrtev informacije razumete. Zato so dolžni informacije podajati
v preprostem in dostopnem jeziku, tako pisno kot ustno. Pri tem morajo upoštevati tudi morebitne
okoliščine na strani žrtve, ki lahko vplivajo na njihovo sposobnost razumeti.
-

PRISOTNOST ZAUPNE OSEBE

Kot žrtvi vam mora biti omogočeno, da vas v postopku spremlja oseba, ki si jo sami izberete, da
vam pomaga pri razumevanju informacij ali vam pomaga, da bi vas drugi razumeli.
Zaupna oseba je lahko kdorkoli, ki mu zaupate (npr. prijatelj, sorodnik, predstavnik nevladne
organizacije, ipd.).
Organ lahko prisotnost zaupne osebe zavrne, če to ne bi bilo v vašo korist ali pa bi to oviralo
uspešno izvedbo postopka (na primer, če je oseba, ki ste si jo izbrali, hkrati tudi priča v vašem
postopku).
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3. PRAVICE OB PRIJAVI KAZNIVEGA DEJANJA
Kot žrtev imate pravico, da prejmete pisno potrdilo o tem, da ste kaznivo dejanje prijavili
pristojnemu organu (policiji, državnemu tožilstvu). V potrdilu morajo biti poleg vaših osebnih
podatkov tudi podatki o kaznivem dejanju in škodi, ki vam je z njim nastala. Potrdilo o prijavi je
lahko tudi kopija ovadbe, če vsebuje vse te elemente.
-

JEZIKOVNA POMOČ

Žrtvam, ki ne razumejo jezika, v katerem teče postopek, lahko ob prijavi kaznivega dejanja nudi
jezikovno pomoč tudi oseba, ki ni tolmač, in ki poleg jezika postopka razume oziroma govori tudi
jezik, ki ga razume oziroma govori žrtev. Pomembno je, da ta oseba spoštuje zasebnost podatkov,
za katere pri nudenju jezikovne pomoči izve. Jezikovne pomoči ne more nuditi oseba, ki bi lahko
bila kasneje v postopku priča ali pa iz drugih razlogov ne bi bila primerna.

4. PRAVICA DO INFORMACIJ O SVOJEM PRIMERU
Kot žrtev imate pravico prejeti informacije o svojem primeru. S to pravico vas morajo seznaniti.
Lahko prejmete informacije o tem, v kateri fazi je postopek, o kraju in času sojenja ter o morebitni
odločitvi, da se preiskava ali ne nadaljuje oziroma se konča ali da storilca ne bodo kazensko
preganjali. Pravico imate tudi do informacij o vsaki pravnomočni sodbi v postopku.
Pravico imate do podatkov kontaktne osebe pri organu, s katero lahko komunicirate o poteku
postopka.
Žrtve kaznivih dejanj lahko informacije o poteku, fazi in zaključku predkazenskega postopka (ki
teče pri policiji) pridobijo tudi preko spletnega obrazca, ki je dostopen na
https://www.policija.si/apps/obvescanje_oskodovancev/form.php.

5. PRAVICA DO TOLMAČENJA IN PREVAJANJA
Kot žrtev imate pravico v postopkih uporabljati svoj materni jezik oz. jezik, ki ga razumete. Če ne
razumete ali govorite jezika, v katerem teče postopek, imate pravico do brezplačnega tolmačenja
tistega kar vi ali drugi govorijo. Prav tako imate pravico do prevajanja dokumentov, ki vsebujejo
za vas bistvene informacije.
Za žrtve bistvene informacije so vabila, vse informacije oziroma odločitve organov, ki pomenijo
prenehanje oziroma konec kazenskega postopka v vaši zadevi, pa tudi sodbe in pouki o tem, da
imate pravico prevzeti kazenski pregon, če državni tožilec pregon opusti ali pa ga ne začne.
Na vaš predlog pa lahko sodišče zagotovi tolmačenje in prevajanje tudi drugih dokumentov in
dejanj, če je to potrebno za uresničevanje vaših pravic.
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6. PRAVICA DO DOSTOPA DO PODPORNIH STORITEV IN PODPORE
Kot žrtev imate pravico do dostopa do brezplačnih, zaupnih podpornih storitev, ki so vam voljo
pred postopkom, med njim in ustrezno obdobje po njem.
Strokovno podporo žrtvam kaznivih dejanj izvajajo centri za socialno delo (CSD). Namen
podpore je pomagati žrtvam, da se izboljša njihov psihološki, socialni in finančni položaj, ki je
nastal zaradi kaznivega dejanja. CSD žrtvam v skladu z njihovimi individualnimi potrebami
svetuje in jih usmeri v oblike pomoči in storitve, ki so na voljo. Kontaktne podatke CSD najdete
TUKAJ.
Poleg CSD podporo žrtvam kaznivih dejanj nudijo tudi nekatere nevladne organizacije. Kontakte
nekaterih od njih najdete TUKAJ.
Žrtve se lahko obrnejo tudi na zdravstveno osebje (osnovne informacije o zdravstvenih ustanovah:
http://ustanove.zdravstvena.info)
II.

SODELOVANJE V KAZENSKEM POSTOPKU
1. VLOGA ŽRTVE V KAZENSKEM POSTOPKU

Žrtev ima kot oškodovanec ali oškodovanka v kazenskem postopku poseben položaj.
Kot žrtev - oškodovanec oziroma oškodovanka imate pravico, da med preiskavo opozorite na vsa
pomembna dejstva ter okoliščine. Predlagate lahko dokaze, ki so pomembni za to, da se kaznivo
dejanje razišče, da se najde storilca kaznivega dejanja in da lahko uveljavite svojo pravico do
odškodnine zaradi škode, ki ste jo utrpeli zaradi kaznivega dejanja.
Med sojenjem imate pravico predlagati dokaze, postavljati obdolžencu, pričam in izvedencem
vprašanja, dajati pripombe in pojasnila glede svojih izjav in postavljati druge predloge.
Tako v času preiskave kot tekom sojenja imate pravico pregledovati sodne spise in zbrane
dokaze. To pravico vam sodnik lahko odreče, dokler niste zaslišani kot priča.

2. PRAVICA DO ZASLIŠANJA
V kazenskem postopku imate kot žrtev pravico biti slišani ter predložiti dokaze. Omogočeno vam
mora biti, da izrazite svoje poglede in stališča. Za žrtve, ki to potrebujejo, so na voljo zaščitni
ukrepi med zaslišanjem.
-

ZAŠČITNI UKREPI MED ZASLIŠANJEM

Pri zaslišanju mladoletnih žrtev in žrtev s posebnimi potrebami po zaščiti je treba ravnati
posebej obzirno (več informacij o žrtvah s posebnimi potrebami po zaščiti najdete pod točko III.3
tega dokumenta). Če je potrebno, se zaslišanje opravi s pomočjo ustreznega strokovnjaka. Pri
zaslišanju je lahko navzoča oseba, ki ji žrtev zaupa. Zaslišanje se lahko opravi v posebej
prilagojenih prostorih.
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V sodni preiskavi nekaterih žrtev ne smejo zaslišati v prisotnosti obdolženca. Obdolženec ne sme
biti prisoten pri zaslišanju žrtve, ki je mlajša od 15 let in je bila žrtev kaznivih dejanj zoper spolno
nedotakljivost, kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja ali
kaznivega dejanja trgovine z ljudmi.
Zaslišanje teh žrtev se vedno zvočno ali zvočno-slikovno posname, saj njihovo zaslišanje na glavni
obravnavi ni dopustno in se le prebere zapisnik o zaslišanju žrtve iz preiskave. Po potrebi sodišče
to omogoči tudi za druge mladoletne žrtve in žrtve s posebnimi potrebami po zaščiti.
Žrtve lahko zahtevajo, da se podatek o njihovem naslovu ali prebivališču ne razkrije
obdolžencu ali drugim osebam.
Prikrijejo se lahko tudi drugi osebni podatki žrtve ali pa se žrtvi določi psevdonim (izmišljeno
ime). To je včasih potrebno za zaščito žrtve ali njenih bližnjih. V takšnih primerih je treba
zaslišanje izvesti tako, da se osebni podatki ali identiteta žrtve zaščitijo. Na primer, zaslišanje se
lahko opravi s pomočjo zaščitne stene, naprave za popačenje glasu, prenosa zvoka iz posebnega
prostora in podobno.
Zaslišanje je možno tudi z uporabo sodobnih tehničnih sredstev za prenos slike in glasu
(videokonferenca). To je na voljo, kadar žrtev potrebuje posebne zaščitne ukrepe, da se ne sreča z
obdolžencem (ne pride z obdolžencem v stik). To je posebej pomembno za zaščitene priče,
anonimne priče, priče, ki se nahajajo v tujini, pa tudi priče, ki zaradi drugih upravičenih razlogov
ne morejo priti k organu.
Med zaslišanjem žrtve se z namenom varovanja njene zasebnosti lahko izključi javnost, kar
pomeni, da so v prostoru poleg strank postopka lahko prisotne le posamezne uradne osebe, ne
smejo biti pa prisotni predstavniki javnosti kot so na primer novinarji.
Žrtve ščitijo tudi zakonske določbe, ki na splošno veljajo za zaslišanje prič:
-

-

-

Sodnik prepove vprašanje ali odgovor priči (žrtvi), če to ni povezano s primerom. Tako
se prepreči nepotrebno zasliševanje zvezi z zasebnim življenjem žrtve, ki ni povezano s
kaznivim dejanjem;
Žrtev (oz. vsaka priča) lahko odkloni zaslišanje, oziroma je oproščena pričanja, če je v
sorodu z obdolžencem (njegov zakonec, zunajzakonski partner/ica, mati ali oče, stara mati
ali stari oče, otrok, posvojitelj, posvojenec, vnukinja ali vnuk ali kakšen drug bližnji
sorodnik). Enako velja, če je žrtev zaradi svojega poklica dolžna varovati uradne ali
vojaške tajnost ali ne sme posredovati podatkov, ki jih je izvedela med opravljanjem
svojega poklica.
Žrtev (oz. vsaka priča) ima pravico, da na posamezna vprašanja ne odgovori. To lahko
stori, če bi lahko z odgovorom na posamezno vprašanje spravila sebe ali svojega bližnjega
sorodnika v hudo sramoto, znatno materialno škodo ali v kazenski pregon.
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3. PRAVICE, KO SE DRŽAVNI TOŽILEC ODLOČI, DA KAZNIVEGA DEJANJA
NE BO PREGANJAL
Pregon zoper storilca kaznivega dejanja prične in vodi državni tožilec. Če državni tožilec oceni,
da ni pogojev za to, da bi storilca kazensko preganjal, vas mora o tem obvestiti. Državni tožilec
vas mora o tem obvestiti v osmih dneh in vam hkrati pojasniti, da lahko pregon začnete sami.
Poučiti vas mora tudi, kaj lahko storite, da boste to pravico uresničili.
Če državni tožilec prične pregon, pa potem od njega odstopi, vas mora o tem obvestiti sodišče.
Če državni tožilec ne prične pregona ali pa od pregona odstopi, vi pa se potem odločite, da boste
pregon prevzeli oz. nadaljevali sami, morate to storiti v tridesetih dneh, odkar ste prejeli sporočilo
državnega tožilca oz. sodišča. S to odločitvijo boste postali oškodovanec_ka kot tožilec_ka in s
tem pridobili vse pravice v postopku, ki jih ima sicer državni tožilec (razen tistih, ki jih ima državni
tožilec kot državni organ). Pregon v tem primeru vodite vi kot žrtev, kar pa od vas zahteva
precejšnjo angažiranost, tako v smislu časa kot tudi kritja stroškov postopka.
4. PRAVICA DO ZAŠČITNIH UKREPOV V OKVIRU PORAVNALNE
PRAVIČNOSTI
Državni tožilec lahko ovadbo ali obtožni predlog za kaznivo dejanje odstopiti v postopek
poravnavanja. To sme storiti, kadar gre za kaznivo dejanje, za katero je predpisana denarna kazen
ali zapor do treh let ter za nekatera druga kazniva dejanja. Vendar pa se sme poravnavanje
izvajati le s pristankom oškodovanca ali oškodovanke (žrtve).
Poravnavanje vodi poravnalec, ki ga imenuje državno tožilstvo. Poravnalec si mora prizadevati,
da je vsebina sporazuma, do katerega poravnavanje privede, v sorazmerju s težo in posledicami
dejanaj.
Če je postopek poravnavanja uspešen in storilec izpolni vsebino sporazuma (npr. opravi družbeno
koristno delo), bo državni tožilec ovadbo zavrgel, žrtev pa potem ne bo imela pravice pregona
prevzeti sama.
V postopkih poravnavanja imajo žrtve pravico do varstva pred sekundarno in ponovno
viktimizacijo, pred ustrahovanjem in pred maščevanjem. O sekundarni viktimizaciji govorimo,
kadar žrtev utrpi dodatno škodo, ki ni neposredna posledica kaznivega dejanja, temveč je posledica
ravnanja institucij in drugih posameznikov z žrtvijo. Sekundarno viktimizacijo lahko na primer
povzročijo ponavljajoči se stiki žrtve s storilcem ali pa ponavljajoče se zasliševanje o istih dejstvih,
neprimeren jezik ali neobčutljive pripombe vseh, ki pridejo v stik z žrtvijo. V postopkih
poravnavanja morajo vsi, ki v njem sodelujejo, preprečiti, da bi do tega prišlo.
Zakon o preprečevanju nasilja v družini pa celo prepoveduje alternativno reševanje sporov (torej
tudi poravnavanje med žrtvijo in povzročiteljem nasilja) v vseh postopkih, ki se vodijo zaradi vseh
oblik nasilja.
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5. PRAVICA DO ODVETNIKA IN PRAVNE POMOČI
Kot žrtev imate pravico, da vas v predkazenskem in kazenskem postopku zastopa pooblaščenec,
ki je lahko odvetnik.
Če ste mladoletni in ste žrtev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, kaznivega dejanja
zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja ali kaznivega dejanja trgovine z ljudmi,
morate imeti pooblaščenca ves čas kazenskega postopka. Če ga nimate, vam ga mora sodišče
postaviti po uradni dolžnosti.
Pravico imate do brezplačne pravne pomoči, kadar izpolnjujete pogoje, ki jih določa Zakon o
brezplačni pravni pomoči (ZBPP). V skladu s tem zakonom se brezplačna pravna pomoč lahko
dodeli osebi, ki si glede na svoj materialni položaj in glede na materialni položaj svoje družine
(dohodke in premoženje) ne more privoščiti, da bi sama plačala stroške sodnega postopka oziroma
stroške pravne pomoči.
Vendar pa je brezplačna pravna pomoč žrtvam na voljo šele v fazah postopka, ki potekajo pred
sodiščem. V postopku pri policiji brezplačna pravna pomoč žrtvam ni možna.

6. PRAVICA DO POVRAČILA STROŠKOV
Kot žrtvi vam v kazenskem postopku lahko nastanejo stroški.
Če ste zaslišani kot priča, imate pravico do povrnitve stroškov, ki so vami nastali zaradi pričanja.
Povračilo lahko pokrije potne stroške, stroške za hrano in nastanitev in stroške zaradi odsotnosti z
dela ali izgube dobička. Organi so vas dolžni opozoriti na to pravico, vi pa morate zahtevek za
povračilo (ustno) podati takoj po zaslišanju.
Med stroške postopka spadajo tudi stroški vašega pooblaščenca (če ga imate), vendar pa načeloma
velja, da nagrado in izdatke pooblaščenca krijete sami. Izjemoma krije stroške pooblaščenca
proračun – če vam je pooblaščenca po uradni dolžnosti postavilo sodišče in bi plačilo teh stroškov
ogrozilo vaše preživljanje ali pa če vam je bila odobrena brezplačna pravna pomoč.

7. PRAVICA DO ODŠKODNINE
Kot žrtev lahko v kazenskem postopku zahtevate odškodnino. To naredite tako, da vložite predlog
za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka. Predlog lahko vložite:
-

pri policiji;
državnem tožilcu skupaj z ovadbo kaznivega dejanja;
ali pri sodišču, pred katerim teče postopek.

Organi so vas dolžni na to pravico opozoriti. V predlogu morate natančno povedati, kaj zahtevate:
katera škoda naj se vam povrne in njena višina. Predložiti morate tudi ustrezne dokaze, ki so
pomembni za vaš zahtevek (npr. zdravniška potrdila, dokumenti, ki izkazujejo lastništvo
odvzetega premoženja, ipd.).
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Sodišče lahko odloči, da ne bo obravnavalo vašega premoženjskopravnega zahtevka, če je
prezapleten in bi to preveč zavleklo kazenski postopek. V tem primeru vas bo sodišče napotilo, da
svoj zahtevek uveljavljate v pravdi, kar pomeni, da vložite civilno tožbo zoper obdolženca.
Pod določenimi pogoji pa odškodnino lahko zahtevate tudi na podlagi Zakona o odškodnini žrtvam
kaznivih dejanj. Pravico na tej podlagi imajo žrtve nasilnih naklepnih dejanj in njihovi svojci (če
je umrla žrtev preživljala oz. jih je bila dolžna preživljati). Zahtevek za odškodnino je potrebno
podati v 6 mesecih od storitve dejanja. Pogoji za dodelitev odškodnine pa so (med drugim):
- da je bilo dejanje zaznano (na primer, da je bila z njim seznanjena policija ali državni tožilec)
- da je zaradi dejanja žrtev utrpela telesno poškodbo, okvaro zdravja ali duševne bolečine in da je
bila žrtvi z dejanjem storjena škoda, priznana z zakonom.
Pravico do odškodnine imajo v vsakem primeru mladoletne žrtve, osebe z ovirami ter žrtve nasilja
v družini.
Sicer pa je pogoj za odškodnino na podlagi Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, da obstaja
verjetnost, da storilec dejanja ne bo mogel izplačati odškodnine. Domneva se, da odškodnine ne
bo mogel izplačati, kadar storilec ostane neznan tri mesece od zaznave ali naznanitve dejanja in se
ga do odločanja komisije (ki je pristojna za odločanje o odškodnini) ne odkrije.
Zahtevo za odškodnino mora žrtev nasloviti na Komisijo za odškodnine žrtvam kaznivih dejanj
pri Ministrstvu za pravosodje.

8. PRAVICA DO PRITOŽBE ZOPER SODBO
Kot žrtev (oškodovanec ali oškodovanka) se lahko pritožite zoper sodbo, s katero sodišče oprosti
obdolženca ali pa zavrne obtožbo. Zoper obsodilno sodbo s katero sodišče obdolženca spozna za
krivega kaznivega dejanja, se lahko pritožite le glede odločitve sodišča o vašem
premoženjskopravnem (odškodninskem) zahtevku, objavi pravnomočne sodbe in odločbe o
stroških. Kadar žrtev prevzame pregon (oškodovanec kot tožilec), lahko izpodbija sodbo iz vseh
pritožbenih razlogov.

III.
ZAŠČITA ŽRTEV
1. PRAVICA DO ZAŠČITE
Kot žrtvi vam morajo biti na voljo ukrepi za zaščito vas in vaših družinskih članov pred sekundarno
in ponovno viktimizacijo, pred ustrahovanjem in pred maščevanjem.
O sekundarni viktimizaciji govorimo, kadar žrtev utrpi dodatno škodo, ki ni neposredna posledica
kaznivega dejanja, temveč je posledica ravnanja institucij in drugih posameznikov z žrtvijo.
Sekundarno viktimizacijo lahko na primer povzročijo ponavljajoči se stiki žrtve s storilcem ali pa
ponavljajoče se zasliševanje o istih dejstvih, neprimeren jezik ali neobčutljive pripombe vseh, ki
pridejo v stik z žrtvijo.
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V postopku morajo vsi, ki v njem sodelujejo, preprečiti, da bi do tega prišlo.
Pravica do zaščite torej pomeni tudi zaščito pred tem, da bi vam bila povzročena čustvena ali
psihološka škoda. Poskrbljeno mora biti za varovanje vašega dostojanstva med zasliševanjem in
pričanjem. Potrebno je zagotoviti, da se zaslišanja opravijo brez neutemeljenih zamud; da je število
zaslišanj žrtev čim manjše; da žrtve lahko spremljata njihov pravni zastopnik in oseba po njihovi
izbiri, in da so zdravstveni pregledi so čim bolj omejeni in se izvedejo le, če so nujno potrebni za
namene kazenskega postopka.
Več o možnih ukrepih za vašo zaščito med zaslišanjem si lahko preberete pod točko II.2 tega
dokumenta.

2. PRAVICA DO IZOGIBANJA STIKU MED ŽRTVIJO IN STORILCEM
Kot žrtev imate pravico, da se izognete stiku s storilcem kaznivega dejanja v prostorih, kjer poteka
kazenski postopek, razen če je to nujno potrebno za izvedbo postopka.
Temu lahko služijo tudi zaščitni ukrepi med zaslišanjem - več o možnih ukrepih za vašo zaščito
med zaslišanjem si lahko preberete pod točko II.2 tega dokumenta.

3. INDIVIDUALNA OCENA ŽRTEV IN ŽRTVE S POSEBNIMI POTREBAMI PO
ZAŠČITI
Organi morajo vsako žrtev individualno oceniti, da bi ugotovili njene posebne potrebe po zaščiti
ter katere zaščitne ukrepe bi bilo primerno uporabiti, da bi žrtev zaščitili.
Pri individualni oceni je potrebno upoštevati zlasti osebne značilnosti žrtve (kot so starost,
zdravstveno stanje in morebitne oviranosti).
Upoštevati je treba tudi vrsto ali naravo kaznivega dejanja ter okoliščine kaznivega dejanja.
Posebno pozornost je zato potrebno nameniti:
-

Žrtvam, ki so utrpele veliko škodo zaradi resnosti kaznivega dejanja;
žrtvam kaznivega dejanja, zagrešenega zaradi predsodkov ali diskriminacije;
in žrtvam, ki so zaradi odnosa s storilcem in odvisnosti od njega posebej ranljive (npr.
žrtve nasilja v družini).

Šteje se, da imajo otroci, ki so žrtve kaznivih dejanj, vedno posebne potrebe po zaščiti.
Individualno oceno pripravi policija že ob prvem stiku z žrtvijo in jo nato po potrebi posodablja.
Policija je za individualno oceno pristojna do vložitve kazenske ovadbe na pristojno državno
tožilstvo. V nadaljevanju postopka je za posodabljanje individualne ocene pristojno državno
tožilstvo.
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Zaradi izdelave individualne ocene lahko policija in tožilstvo žrtev tudi povabita na pogovor.
Lahko pa pridobita in preučita tudi mnenje pristojnega centra za socialno delo.

4. ZAŠČITNI UKREPI
Če sta policija ali državno tožilstvo na podlagi individualne ocene ugotovila, da ste žrtev s
posebnimi potrebami po zaščiti, so vam na voljo zaščitni ukrepi pod pogoji, ki jih opredeljuje
zakon.
Na voljo so vam zaščitni ukrepi med zaslišanjem. Več o možnih ukrepih za vašo zaščito med
zaslišanjem si lahko preberete pod točko II.2 tega dokumenta.
Na voljo pa so vam tudi drugi zaščitni ukrepi:
-

Odreditev pripora ali hišnega pripora - Če je obdolženec nevaren, in obstaja verjetnost,
da bo oviral potek kazenskega postopka s tem, da bo vplival na priče ali če obstaja
nevarnost, da bo ponovil kaznivo dejanje, dokončal poskušeno kaznivo dejanje ali storil
kaznivo dejanje, s katerim grozi, bo sodišče zanj na predlog državnega tožilca odredilo
pripor ali hišni pripor.

-

Obveščanje o izpustitvi oziroma pobegu osumljenca ali obdolženca iz hišnega
pripora ali pripora oziroma zapora – kot žrtev lahko zaradi zagotavljanja svoje osebne
varnosti zaprosite za obveščanje o izpustitvi oziroma pobegu osumljenca ali obdolženca
iz hišnega pripora ali pripora oziroma zapora. S to pravico vas mora ob prvem stiku v
predkazenskem ali kazenskem postopku seznaniti pristojni organ. O pobegu oziroma
izpustitvi vas bo obvestila policija ali sodišče.

-

Prepoved približevanja in zaščitni ukrepi za žrtve nasilja v družini – če obstaja
nevarnost, da bo povzročitelj ogrozil življenje, osebno varnost ali svobodo osebe, s katero
je ali je bil v bližnjem razmerju, smejo policisti odrediti prepoved približevanja
določenemu kraju oziroma osebi. Več o tem in o drugih ukrepih za žrtve nasilja v družini
si preberite pod naslednjo točko (IV).

-

V skladu z Zakonom o zaščiti prič, ki so žrtve zelo resnega kaznivega dejanja, kakršno
je denimo ugrabitev, trgovanje z drogami ipd. so na voljo posebni varovalni ukrepi: fizično
varovanje; preselitev, vključno s selitvijo v tujino; prirejeni osebni dokumenti;
onemogočenje dostopa do osebnih podatkov; prikritje identitete; sprememba identitete;
uporaba video-konference in telefonske konference; denarna in socialna podpora.

IV. PRAVICE ŽRTEV NASILJA V DRUŽINI
1. Pravice žrtev nasilja v družini
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Žrtve nasilja v družini imajo poleg pravic, ki pripadajo vsem žrtvam kaznivih dejanj, še posebne
pravice, ki jih ureja Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND). Zakon te pravice priznava
žrtvam nasilja v družini ne glede na to, ali se proti povzročiteljem_icam vodi kazenski postopek
ali ne.
Zakon o preprečevanju nasilja v družini ureja naslednje pravice žrtev:
-

pravica do spremstva,

-

pravica do varstva identitete žrtve in do varstva podatkov o žrtvi,

-

pravica žrtve do informiranja,

-

pravica do predlaganja izreka posebnih ukrepov za zagotovitev varnosti žrtve,

-

(pravica do brezplačne pravne pomoči – ta pravica je vezana zgolj na postopke za izrek
ukrepov po ZPND in za postopke glede urejanja družinskih razmerij, medtem ko je v
kazenskem postopku žrtev upravičena do brezplačne pravne pomoči skladno s splošnimi
pravili Zakona o brezplačni pravni pomoči).

Posebna obravnavo imajo žrtve nasilja v družini tudi po Zakonu o odškodnini žrtvam kaznivih
dejanj, in sicer so te žrtve upravičene do odškodnine, ki je izplačana iz državnega proračuna, ne
glede na to, ali bi odškodnino lahko plačal povzročitelj_ica in ne glede na to, ali je žrtev v
kazenskem postopku priglasila premoženjskopravni zahtevek ali vložila odškodninsko tožbo.
Pravica do spremstva:
V kazenskem postopku ima žrtev nasilja pravico do spremstva osebe, ki ji zaupa. Zakon o
preprečevanju nasilja v družini dodatno ureja pravico žrtve, da si lahko izbere spremljevalca_ko,
ki jo lahko spremlja v vseh postopkih, povezanih z nasiljem, in v postopkih, kjer je udeležen_a
povzročitelj_ica nasilja.
V praksi so ti postopki predvsem postopki za izrek ukrepov za preprečevanje nasilja v družini, kot
jih predpisuje Zakon o preprečevanju nasilja v družini in pa postopki za urejanje družinskih
razmerij (razveza zakonske zveze, pravna vprašanja glede vzgoje in varstva, stikov in preživnine,
delitev skupnega premoženja), kazenski postopek in postopek o prekrških.
Zaupna oseba, ki žrtev spremlja, ji pomaga pri zaščiti njene integritete v postopkih pred organi in
organizacijami, pomaga pri iskanju rešitev in nudi žrtvi psihično oporo. Za prisotnost zaupne osebe
v postopkih zadostuje, da žrtev pred pričetkom postopka ali v postopku izjavi, da jo določena oseba
spremlja in da želi, da je v postopku prisotna. Zaupna oseba torej ne potrebuje nobenega posebnega
pooblastila za to, da sodišče dovoli njeno prisotnost, ampak zadostuje že izjava žrtve. Zaupna
oseba, ki žrtev spremlja, je lahko vsaka polnoletna oseba, ki v postopku ni obravnavana kot
povzročitelj_ica nasilja. To je lahko prijatelj_ica, družinski_a član_ica, svetovalec_ka ali član_ica
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nevladne organizacije, kateremu žrtev zaupa. Pred izbiro spremljevalca_ke je dobro, da žrtev
premisli o tem, ali bi spremljevalca_ko v postopku predlagala kot pričo, ker spremljevalec_ka
osebe zaradi spremljanja postopka ne bo mogel_la biti zaslišan_a kot priča.
Pravica do varstva identitete žrtve in do varstva podatkov o žrtvi:
Zakon o preprečevanju nasilja v družini vključuje izrecne določbe o varstvu identitete in
podatkov o žrtvi, namen teh določb pa je, da se z varovanjem osebnih podatkov žrtev zaščiti in da
se ji omogoči varno okolje ter da se ščiti osebnostne pravice žrtve. Javnosti ne smejo biti
posredovani podatki, na podlagi katerih bi bilo mogoče prepoznati žrtev ali njeno družino.
Posredovanje podatkov je dopustno le, če polnoletna žrtev s tem izrecno soglaša in s tem ne
izpostavlja otrok ali njihovih osebnih podatkov. Organi in organizacije ter nevladne organizacije
kot poklicno skrivnost varujejo podatke o nastanitvi žrtve in njenih otrok ali drugih ukrepih za
njihovo zaščito.
Pravice žrtve do informiranja:
Žrtve imajo pravico do informiranosti. Skladno z Zakon o preprečevanju nasilja v družini
organi in organizacije ter nevladne organizacije zagotovijo, da žrtve prejmejo ustrezne in
pravočasne informacije o razpoložljivih podpornih storitvah in pravnih sredstvih v jeziku, ki ga
razumejo.
Pravica do predlaganja izreka posebnih ukrepov za zagotovitev varnosti žrtve:
Poleg določb kazenskega postopka, ki določajo, na kakšen način se lahko v predkazenskem in
kazenskem postopku zaščiti žrtve, vsebujejo določbe glede zagotavljanja varnosti tudi drugi
zakoni. Policija, ki je ob hudi ogroženosti žrtve običajno prva, ki pride v stik z žrtvijo in
povzročiteljem_ico, lahko izreče ukrep, s katerim se povzročitelju_ici odredi prepoved
približevanja določenemu kraju oziroma osebi, kar zajema tudi prepoved nadlegovanja po
komunikacijskih sredstvih. Policija ta ukrep odredi, če je podan utemeljen sum, da je oseba storila
kaznivo dejanje ali prekršek z znaki nasilja ali je bila zalotena pri takem kaznivem dejanju ali
prekršku, in obstajajo razlogi za sum, da bo ogrozila življenje, osebno varnost ali svobodo osebe,
s katero je ali je bila v bližnjem razmerju v smislu določb kazenskega zakonika in zakona, ki ureja
preprečevanje nasilja v družini. Kršitelj_ica, ki mu je izrečena prepoved približevanja, mora kraj
oziroma območje prepovedi takoj zapustiti, policistu_tki pa izročiti ključe prebivališča, v katerem
živi skupaj z žrtvijo. Ta ukrep lahko policija izreče za 48 ur, odredbo o tem pa takoj pošlje v
presojo preiskovalnemu_i sodniku_ci, ki lahko ukrep potrdi, spremeni ali razveljavi. Če prepoved
približevanja določenemu kraju oziroma osebi preiskovalni_a sodnik_ca potrdi, lahko ukrep izreče
za čas do 15 dni, pri čemer mora upoštevati začetek veljave ukrepa, kot ga je izrekla policija. Če
obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bo kršitelj_ica nadaljeval_a z ogrožanjem tudi po preteku
15 dni, za katere je bila izrečena prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi, lahko
žrtev pred iztekom ukrepa predlaga preiskovalnemu_i sodniku_ci podaljšanje ukrepa iz prejšnjega

198

člena do 60 dni. Zoper odločbe preiskovalnega_e sodnika_ce se lahko oškodovanec_ka ali
povzročitelj_ica pritožita v treh dneh na zunajobravnavni senat okrožnega sodišča.
Poleg zgoraj navedenih nalog policije mora ta na prošnjo žrtve zagotoviti žrtvi in njenemu
spremljevalcu varnost ob vstopu v stanovanjske in druge prostore, v katerih žrtev prebiva oziroma
jih ima v uporabi, da lahko iz njih vzame stvari, ki so potrebne za zagotavljanje njenih osnovnih
življenjskih potreb in osnovnih življenjskih potreb njenih otrok ter stvari, ki jih potrebuje za
opravljanje svojega dela.
Zakon o preprečevanju nasilja v družini pa ureja še ukrepe, ki jih lahko izreče sodišče za
zagotovitev varnosti žrtve. Po 19. členu ZPND lahko sodišče povzročitelju_ici nasilja, ki je žrtev
telesno poškodoval_a, ali ji je prizadejal_a škodo na zdravju, ali je drugače protipravno posegel_la
v njeno dostojanstvo ali druge osebnostne pravice (ji je grozil_a, je protipravno vstopil_a v njeno
stanovanje ali na delovno mesto, jo zasleduje ali nadleguje, objavlja osebne podatke o njej …),
zlasti:
- prepove vstopiti v stanovanje, v katerem živi žrtev;
- prepove zadrževati se v določeni bližini stanovanja, v katerem živi žrtev;
- prepove zadrževati in približevati se krajem, kjer se žrtev običajno nahaja (na primer delovno
mesto, šola, vrtec …);
- prepove navezovati stike z žrtvijo na kakršenkoli način, vključno s sredstvi za komuniciranje na
daljavo in tudi prek tretjih oseb;
- prepove vzpostaviti vsakršno srečanje z žrtvijo;
- prepove objavljanje osebnih podatkov žrtve, dokumentov iz sodnih in upravnih spisov in osebnih
zapisov, ki se nanašajo na žrtev.
Sodišče lahko ta ukrep izreče za največ 12 mesecev, sodišče pa lahko ukrep na predlog žrtve tudi
večkrat podaljša, vendar vsakokrat za največ 12 mesecev.
Sodišče lahko tudi naloži povzročitelju_ici nasilja, ki živi ali je živel v skupnem gospodinjstvu z
žrtvijo, da mora stanovanje v skupni uporabi prepustiti žrtvi v izključno uporabo v obsegu, kot ga
je imel_a v uporabi sam_a. Povzročitelj_ica nasilja, ki mora žrtvi stanovanje prepustiti v izključno
uporabo, mora opustiti vsa dejanja, ki bi utegnila otežiti ali ovirati takšno uporabo, žrtev pa v času
izključne uporabe stanovanja nosi stroške rednega upravljanja stanovanja. Trajanje tega ukrepa je
odvisno od tega, ali sta povzročitelj_ica in žrtev skupna lastnika ali solastnika stanovanja oziroma
ali sta oba najemnika ali ne. Če povzročitelj_ica nasilja ni lastnik_ca, solastnik_ca ali skupni_a
lastnik_ca stanovanja v skupni uporabi, sodišče časovno ne omeji trajanja ukrepa. Če sta sta žrtev
in povzročitelj_ica nasilja solastnika ali skupna lastnika stanovanja v skupni uporabi ali če sta ga
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skupaj najela, sodišče omeji trajanje ukrepa na največ 12 mesecev. Sodišče lahko trajanje ukrepa
na predlog žrtve podaljša še za največ 12 mesecev. Če pa je povzročitelj_ica nasilja sam_a ali s
tretjo osebo lastnik_ca, solastnik_ca ali skupni_a lastnik_ca stanovanja v skupni uporabi ali če ga
je sam_a ali s tretjo osebo najel_a, sodišče omeji trajanje ukrepa na največ šest mesecev. Če žrtev
v roku, ki ga določi sodišče, kljub skrbnemu prizadevanju ne more najti drugega primernega
bivalnega prostora, lahko sodišče rok iz prejšnjega stavka na predlog žrtve izjemoma podaljša še
za največ šest mesecev, razen če bi to povzročilo nesorazmerno težko breme za tretjo osebo.
Postopki za izrek ukrepov za zagotovitev varnosti žrtve se začnejo na predlog žrtve. Center za
socialno delo lahko predlaga začetek postopka s soglasjem žrtve. Predlog za izrek ukrepov mora
biti podan najpozneje v šestih mesecih, odkar je žrtev zadnjič utrpela nasilje.
3.3. Kazenski postopek – osnove
Informacije o prijavi kazenivega dejanja in o kazenskem postopku



Kje in kako prijavim kaznivo dejanje?

Kaznivo dejanje lahko prijavite na policiji ali na državnem tožilstvu.
To storite tako, da odidete na najbližjo policijsko postajo ali pisarno državnega tožilstva.
Kaznivo dejanje lahko prijavite tudi s klicem na intervencijsko številko 113.
Če želite prijavo podati anonimno (ne želite, da bi policija zabeležila vaše podatke), lahko to storite
na številki policije 080-1200.
Pisno prijavo lahko pošljete policiji po pošti, lahko pa tudi preko spleta – e-naznanilo kaznivega
dejanja. Preko spleta lahko oddate anonimno e-prijavo.



Kaj se zgodi, če si premislim in umaknem prijavo?

Svojo prijavo policiji lahko tudi umaknete. V določenih primerih umik prijave ne vpliva na tek
postopka. Kadar Kazenski zakonik določa, da se storilca določenega kaznivega dejanja preganja
po uradni dolžnosti, mora policija preiskati okoliščine kaznivega dejanja, državni tožilec pa
preganjati storilca ne glede na to, ali je žrtev podala prijavo ali pa jo je morda umaknila.
Kadar pa Kazenski zakonik določa, da se pregon storilca posameznega kaznivega dejanja prične
na predlog oškodovanca, umik prijave ustavi preiskovanje kaznivega dejanja in pregon storilca.
Če boste umaknili prijavo potem, ko se je na sodišču že pričela glavna obravnava, boste
najverjetneje morali plačati stroške postopka. Namreč, stroškov postopka vam sodišče ne bo
zaračunalo le v primeru, če bo obdolženi (povzročitelj nasilja) izjavil, da bo on poravnal te stroške.
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Kaj sledi prijavi kaznivega dejanja? (kratek opis postopka)

POLICIJA
Po prijavi bo policija pričela preiskovati sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. S tem namenom
bodo zbirali različne informacije: od žrtev in drugih prič bodo zbirali izjave o tem kdaj, kje, kako
je bilo storjeno dejanje in kdo ga je storil, ter odkrivali in zbirali druge dokaze. Ta faza postopka
se imenuje predkazenski postopek.
O vseh ugotovitvah bo policija obvestila

OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO.

OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO
Okrožno državno tožilstvo usmerja delo policije v predkazenskem postopku. Na podlagi
ugotovitev policije, okrožni državni tožilec lahko v zadevi sprejme več odločitev:
1. Vloži zahtevo za preiskavo (

PREISKOVALNI SODNIK)

2. Vloži obtožnico brez predhodno opravljene preiskave (

).

3. SODIŠČE)
4. Se odloči, da ne bo vložil obtožnice oz. bo odstopil od pregona (
OŠKODOVANCA, DA PREVZAME PREGON)
5. Odstopi ovadbo v
6. Odloži kazenski pregon (

MOŽNOST

POSTOPEK PORAVNAVANJA
ODLOG PREGONA)

PREISKOVALNI SODNIK
Preiskovalni sodnik na podlagi zahteve državnega tožilca vodi preiskavo. V preiskavi na podlagi
gradiva, ki sta ga predhodno zbrala policija in državno tožilstvo, preiskovalni sodnik dodatno
razišče kaznivo dejanje in zbira dokaze. V preiskavi tudi zasliši obdolženca, priče in druge
vpletene.
Na zaslišanje preiskovalni sodnik kot pričo lahko zasliši žrtev kaznivega dejanja. Žrtev se je vabilu
sodišča dolžna odzvati in odgovarjati vprašanja.
Po zaključeni preiskavi državni tožilec oceni, ali zbrani dokazi zadoščajo za nadaljevanje
postopka. V tem primeru vloži obtožnico (
).
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SODIŠČE).
Lahko pa se odloči, da ne bo vložil obtožnice (
PREVZAME PREGON).

MOŽNOST OŠKODOVANCA, DA

SODIŠČE
Če postane obtožnica pravnomočna (zoper njo obdolženec ni vložil ugovora ali je bil ugovor
zavrnjen), se bo zoper obdolženca pričelo sojenje. Sodišče bo razpisalo enega ali več narokov,
kamor bo povabilo stranke postopka (obdolženca, državnega tožilca in oškodovanca).
Ko bo obtožnica postala pravnomočna, bo sodnik bo najprej razpisal predobravnavni narok. To
je poseben narok, na katerem se bo obdolženi lahko izjavil o svoji krivdi – krivdo bo priznal ali pa
ne.
Če obdolženec krivdo prizna in sodišče priznanje sprejme, bo obdolženca spoznalo za krivega in
opravilo narok, na katerem mu bo izreklo kazensko sankcijo (kazen), s tem bo sojenje obdolžencu
končano.
Če obdolženi krivde ne prizna, bo sodišče opravilo glavno obravnavo, ki se lahko odvije na več
narokih.
Na glavni obravnavi državni tožilec predstavi obtožnico, obdolženec poda svoj zagovor, sodišče
pa izvede dokaze: zaslišanje prič (tudi žrtve), izvedencev, pregled dokaznih materialov (npr.
fotografije, dokumente, itd.).

SODBA
S sodbo sodišče odloči, ali je obdolženi storil kaznivo dejanje, ali je zanj kazensko odgovoren in
o kazenski sankciji. Sodišče lahko sprejme sodbo na podlagi priznanja obdolženca na
predobravnavnem naroku ali pa po opravljeni glavni obravnavi.
Sodbo sodnik razglasi na naroku. V 15 dneh, kadar je obtoženec v priporu, sicer pa v 30 dneh od
razglasitve pa sodišče pripravi sodbo še v pisni obliki.
Zoper sodbo je možna pritožba. Tudi žrtev se lahko pritoži zoper zavrnilno sodbo in oprostilno
sodbo, ki jo izreče sodišče. Zoper obsodilno sodbo se lahko pritoži glede odločitve sodišča o
premoženjskopravnem zahtevku, objavi pravnomočne sodbe in odločbe o stroških. Kadar žrtev
prevzame pregon (oškodovanec kot tožilec), lahko izpodbija sodbo iz vseh pritožbenih razlogov.

MOŽNOST OŠKODOVANCA, DA PREVZAME PREGON
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Vedno, kadar se državni tožilec odloči, da dejanja ne bo preganjal (če meni, da ni pravne podlage
za pregon storilca kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti), mora o tem obvestiti
oškodovanca/ko (žrtev). To mora storiti v osmih dneh in ga/jo hkrati poučiti kaj lahko stori, da bo
to pravico uresničil/a.
Če se oškodovanec/ka odloči, da bo pregon prevzel/a oz. nadaljeval/a sam/a, mora to storiti v
tridesetih dneh, odkar je prejel/a sporočilo državnega tožilca oz. sodišča. S to odločitvijo
oškodovanec/ka postane oškodovanec/ka kot tožilec/ka in s tem pridobi vse pravice v postopku,
ki jih ima sicer državni tožilec (razen tistih, ki jih ima državni tožilec kot državni organ). Pregon
torej vodi oškodovanec/ka, kar od nje/ga zahteva angažma, tako v smislu časa kot tudi stroškov
postopka. Če se oškodovanec odloči za to možnost, je priporočljivo, da si poišče strokovno pomoč
(odvetnika).
Če državni tožilec prične pregon, pa potem od njega odstopi, mora o tem oškodovanca/ko obvestiti
sodišče.
Če državni tožilec vloži obtožnico, sodišče pa odloči, da bo ustavilo postopek in s tem ne bo
dopustilo sojenja, bo sodišče o tem obvestilo oškodovanca/ko. Ta ima pravico, da se zoper to
odločitev sodišča pritoži. Če je pritožba uspešna, obstajata dve možnosti:
-

Če se pritoži samo oškodovanec/ka, bo tako sam/a prevzel/a pregon;
če se je zoper odločitev sodišča pritožil tudi državni tožilec, se bo postopek nadaljeval kot
da ustavitve postopka ne bi bilo.

POSTOPEK PORAVNAVANJA
Tožilec se lahko v določenih primerih odloči, da bo zadevo odstopil v postopek poravnavanja. To
pomeni, da storilec ne bo ne obtožen ne obsojen za kaznivo dejanje, če bo postopek poravnavanja
uspešen. Takšno odločitev lahko sprejme le v primeru kaznivih dejanj, za katera je kot sankcija
predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let.
Pri svoji odločitvi mora upoštevati vrsto in naravo dejanja, okoliščine, v katerih je bilo storjeno,
osebnost storilca, njegovo predkaznovanost itd.
Postopek poravnavanja vodi neodvisen poravnalec, vendar le s pristankom oškodovanca (žrtve)
in storilca.
Če se žrtev in storilec s poravnavanjem strinjata, se izpelje postopek v katerem se doseže
sporazum, ki mora biti v sorazmerju s težo in posledicami kaznivega dejanja.
Osumljenec mora vsebino sporazuma izpolniti v določenem roku, ki ne sme biti daljši od treh
mesecev.
Ko prejme obvestilo o izpolnitvi sporazuma, državni tožilec ovadbo zavrže.

203

Če tožilec na podlagi izpolnjenega sporazuma zavrže ovadbo, žrtev nima pravice prevzeti pregona
(
MOŽNOST OŠKODOVANCA, DA PREVZAME PREGON).
Pri tem je pomembno poudariti, da Direktiva o pravicah žrtev zahteva, da država v takšnih
postopkih zaščiti žrtve pred sekundarno in ponovno viktimizacijo, pred ustrahovanjem in
pred maščevanjem. O sekundarni viktimizaciji govorimo, kadar žrtev utrpi dodatno škodo,
ki ni neposredna posledica kaznivega dejanja, temveč je posledica ravnanja institucij in
drugih posameznikov z žrtvijo. Sekundarno viktimizacijo lahko na primer povzročijo
ponavljajoči se stiki žrtve s storilcem ali pa ponavljajoče se zasliševanje o istih dejstvih,
neprimeren jezik ali neobčutljive pripombe vseh, ki pridejo v stik z žrtvijo.
Zakon o preprečevanju nasilja v družini pa celo prepoveduje alternativno reševanje sporov
(torej tudi poravnavanje med žrtvijo in povzročiteljem nasilja) v vseh postopkih, ki se vodijo
zaradi vseh oblik nasilja.

ODLOG PREGONA
Državni tožilec sme pod določenimi pogoji odložiti kazenski pregon. To sme storiti le s soglasjem
oškodovanca/žrtve. Hkrati je odloženi pregon možen le v primeru kaznivih dejanj, za katera je
predpisana denarna kazen ali zapor do treh let, ter nekaterih drugih kaznivih dejanj, če to
opravičujejo posebne okoliščine.
Pregon tožilec odloži, če je osumljenec pripravljen ravnati po navodilih državnega tožilca in
izpolniti določene naloge. Te naloge so lahko: 1)
odprava ali poravnava škode; 2)
plačilo
določenega prispevka v korist javne ustanove ali v dobrodelne namene ali v sklad za povračilo
škode žrtvam kaznivih dejanj; 3)
oprava kakšnega splošno koristnega dela; 4)
poravnava
preživninske obveznosti; 5) zdravljenje v ustreznem zdravstvenem zavodu; 6) obiskovanje
ustrezne psihološke ali druge posvetovalnice; 7)
upoštevanje prepovedi približevanja žrtvi,
kakšni drugi osebi ali dostopa na posamezne kraje.
Če osumljenec v roku, ki ga določi državni tožilec, izpolni nalogo, se ovadba zavrže. To pomeni,
da storilec ne bo ne obtožen ne obsojen za kaznivo dejanje.
Če tožilec na podlagi izpolnjene naloge zavrže ovadbo, žrtev nima pravice prevzeti pregona (
MOŽNOST OŠKODOVANCA, DA PREVZAME PREGON).



Kakšna je vloga žrtve (oškodovanca) v kazenskem postopku?

Žrtev ima v postopku lahko vlogo oškodovanca in vlogo priče.
Žrtev kot oškodovanec je eden od subjektov kazenskega postopka (tako kot sta subjekta
kazenskega postopka npr. obdolženec in državni tožilec). Kot tak, ima oškodovanec določene
postopkovne pravice.
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ŽRTEV KOT OŠKODOVANEC
Oškodovanec se lahko udeleži posameznih dejanj v preiskavi, npr. ogleda (kraja kaznivega
dejanja), zaslišanja izvedencev in prič. Oškodovanec pa ne more biti prisoten pri vseh dejanjih v
fazi preiskave. Ne more namreč biti prisoten pri zaslišanju obdolženca in pri hišnih preiskavah. O
preiskovalnih dejanjih, na katerih je lahko prisoten, oškodovanca obvesti preiskovalni sodnik.
V času sojenja je oškodovanec lahko prisoten na vseh narokih glavne obravnave, torej vsakič, ko
se njegova zadeva obravnava na sodišču. O času in kraju naroka oškodovanca obvesti sodišče. To
velja tudi za tiste naroke, na katerih je sicer javnost izključena. Oškodovančeva prisotnost na
narokih sicer ni obvezna, razen takrat, kadar je oškodovanec vabljen kot priča. Prisotnost na
obravnavah je za oškodovanca vseeno lahko pomembna. Če se na glavni obravnavi državni tožilec
odloči, da bo umaknil obtožnico, ima oškodovanec pravico prevzeti pregon in ga nadaljevati
namesto državnega tožilca, vendar mora to izjaviti takoj. Če oškodovanec takrat na glavni
obravnavi ni prisoten, izgubi pravico nadaljevati pregon kaznivega dejanja.
Oškodovanec ima tako v času preiskave kot tekom sojenja pravico pregledovati sodne spise in
zbrane dokaze. To pravico oškodovancu sodnik lahko odreče, dokler oškodovanec ni zaslišan kot
priča.
Oškodovanec lahko tekom postopka podaja pripombe in predlaga nove dokaze. Pravico ima
zahtevati, da se zberejo novi dokazi ali zaslišijo nove priče in postavijo novi izvedenci.
Pravico ima tudi postavljati vprašanja (a z vsakokratnim dovoljenjem sodnika) obdolžencu, pričam
in izvedencem ter dajati pripombe na njihove izjave.
Oškodovanec ima pravico podati svojo zaključno besedo – po tem, ko je svojo zaključno besedo
podal tožilec in preden jo poda obdolženec oz. njegov zagovornik.

ŽRTEV KOT PRIČA
Ko je žrtev vabljena kot priča, se je dolžna odzvati vabilu sodišča, priti na sodišče in odgovarjati
na vprašanja.
Pred zaslišanjem sodnik priči pojasni pravice, ki jih ima.
Žrtev kot priča lahko odkloni zaslišanje oz. je zaslišanja oproščena, če ima dolžnost varovanja
uradne ali vojaške tajnosti; če je v sorodu z obdolžencem (njegov zakonec, zunajzakonski partner,
mati ali oče, stara mati ali stari oče, otrok, posvojitelj, posvojenec, vnukinja ali vnuk ali kakšen
drug bližnji sorodnik); ali ne sme posredovati podatkov, ki jih je izvedela med opravljanjem
svojega poklica;
Žrtev kot priča lahko odkloni odgovor na posamezna vprašanja, če je verjetno, da bi z
odgovorom spravila sebe ali svojega bližnjega sorodnika v hudo sramoto, znatno materialno škodo
ali v kazenski pregon.
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Žrtev kot priča ima pravico do povrnitve stroškov, povezanih s pričanjem, vključno s potnimi
stroški, stroški za hrano in nastanitev in stroški zaradi odsotnosti z dela ali izgube dobička. Na to
pravico žrtev opozori tudi sodnik, žrtev pa mora povračilo zahtevati takoj po zaslišanju.

4. Materiali za usposabljanje
4.1. Materiali za usposabljanje združenj oseb z ovirami
4.1.1. V zvezi z združenji oseb z ovirami
1. Osebe z ovirami se le redko odločijo prijaviti kazniva dejanja in prekrške storjene zoper
njih. Smiselno je pričakovati, da bi bila ta pripravljenost večja, če bi se žrtve kaznivih
dejanj in prekrškov, ki so osebe z ovirami, zavedale, da obstaja sistem podpore za žrtve
kaznivih dejanj in prekrškov ter da imajo žrtve kaznivih dejanj in prekrškov pravice v
postopkih, katerih cilj je žrtvam olajšati izkušnjo sodelovanja v kazenskem postopku. Da
bi to dosegli, je treba združenjem oseb z ovirami posredovati nekaj osnovnih in lahko
razumljivih informacij o kazenskih postopkih, položaju in pravicah žrtev ter storitvah za
podporo žrtvam, ki jih žrtve lahko uporabljajo. Na podlagi teh informacij bi lahko
združenja oseb z ovirami vodila obsežno kampanjo za obveščanje svojih uporabnikov o
njihovih pravicah, kadar postanejo žrtve kaznivih dejanj in prekrškov.
2. Obstajajo težave pri vzpostavljanju ustrezne komunikacije med žrtvami – osebami z
ovirami, in uradniki pristojnih organov. Združenja oseb z ovirami bi lahko pomagala
odpraviti te ovire. Njihovo znanje, glede značilnosti različnih vrst oviranosti, bi lahko bilo
koristno pri obveščanju žrtev, zagotavljanju razumevanja posredovanih informacij,
zagotavljanju mobilnosti in drugih potrebnih prilagoditev za osebe z ovirami ter napotitvi
na ustrezen sistem podpore in pomoči.
3. Združenja oseb z ovirami bi lahko imela pomembno vlogo tudi pri izobraževanju policistov
in drugih uslužbencev pravosodnega sistema o tem, kako pristopiti k osebam z ovirami in
v kolikšni meri je potrebno in zaželeno, da se njihova procesna dejanja prilagodijo
potrebam oseb z ovirami.
4. Ker v obstoječem sistemu podpore ni zadostne stopnje ozaveščenosti o posebnih potrebah
žrtev, ki so osebe z ovirami, je treba delati na ozaveščanju. Društva oseb z ovirami bi lahko
pri tem igrala pomembno vlogo, in sicer preko sistemskega vključevanja organizacij
civilne družbe v sistem podpore žrtvam kaznivih dejanj.
5. Združenja oseb z ovirami bi lahko bila dejavneje vključena v posamezne postopke
individualne ocene žrtev in s svojimi priporočili zagotovila ustrezno zaščito žrtev, njihovi
predstavniki pa bi lahko aktivneje prevzeli vlogo zaupne osebe, ki žrtve spremljajo v
kazenskih in prekrškovnih postopkih.
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4.1.2. Power point
Slide 1

INFORMIRANJE ŽRTEV
KAZNIVIH DEJANJ O NJIHOVIH
PRAVICAH

Direktiva 2012/29 / EU o določitvi minimalnih standardov o pravicah, podpori in zaščiti žrtev
kaznivih dejanj ter nadomeščanju Okvirnega sklepa Sveta 2001/220 / PNZ je ustvarila pravno
podlago za uresničevanje pravice žrtev kaznivih dejanj do informacij, s tem pa tudi potrebne
predpogoje za informirano sodelovanje žrtve v kazenskem postopku. Državni organi (kot primarni
nosilci obveznosti), pa tudi druge institucije in organizacije, ki prihajajo v stik z žrtvami kaznivih
dejanj in prekrškov, morajo (a) uporabiti ustrezen pristop do žrtve, (b) žrtvi ponuditi kakovostne,
razumljive informacije o njegovih pravicah in (c) zagotoviti informacije o možnostih za pridobitev
pomoči in podpore, tako glede njihove udeležbe v kazenskem postopku kot tudi glede odpravljanja
posledic kaznivega dejanja.
Dokazi o pomembnosti te teme so bili zbrani tako z raziskavo o izkušnjah žrtev samih kot tudi
preko poročil strokovnjakov o težavah, s katerimi se soočajo pri vsakodnevnem delu.
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Slide 2

RAZISKOVANJE
• VPRAŠALNIK ZA DRUŠTVA OSEB Z INVALIDNOSTMI O TEM,
KAKŠNE SO NJIHOVE KAPACITETE, DA PREVZAMEJO VEČJO
VLOGO PRI PODPORI ŽRTEV MED SVOJIMI UPORABNIKI IN
SODELUJEJO Z ORGANI KAZENSKEGA PRAVOSODJA IN
DRUGIMI DRŽAVNIMI ORGANI

Slide 3

REZULTATI

• Nekatera društva že imajo izkušnje s
podporo žrtvam kaznivih dejanj.
•Zagotavljajo informacije o pravicah in
podpori, žrtvam pomagajo pri komunikaciji,
napotijo jih v ustanove, ki nudijo
specializirano podporo, in spremljajo žrtve,
ko gredo k organom kazenskega pravosodja.
•Izrazila pa so tudi interes za razširitev
podpore, ki jo nudijo.
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Slide 4

REZULTATI
Nekatera društva takšnih izkušenj nimajo, izrazila pa so
zanimanje, da bi žrtvam nudila:
• Pomoč pri zagotavljanju njihove mobilnosti
• Informiranje o njihovih pravicah in podpori, ki jim je
na voljo
• Napotitev v ustanove, ki nudijo specializirano pomoč
• Zagovorništvo v stikih z organi kazenskega pravosodja
• Zagotavljanje spremstva na policijo, državno tožilstvo
in sodišče v vlogi zaupne osebe

Slide 5

REZULTATI
•Da bi podporo žrtvam lahko nudila, so
društva povedala, da bi potrebovala:
•Izboljšanje znanja o kazenskopravnem
sistemu
•Dodaten kader
•Dodato financiranje
•Dodatne (dostopne) prostore
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Slide 6

STRUKTURA PREZENTACIJE
1.

KDO JE ŽRTEV KAZNIVEGA DEJANJA?

• NEPOSREDNA IN POSREDNA ŽRTEV
• POSEBNO RANLJIVE KATEGORIJE ŽRTEV

2. INFORMIRANJE ŽRTEV O PRAVICAH
• KDO IN KDAJ?
• KAKO?

Slide 7

DEFINITICIJA ŽRTVE
• OŠKODOVANEC […] je tisti, kateremu je kakršnakoli njegova osebna ali
premoženjska pravica s kaznivim dejanjem prekršena ali ogrožena. Kadar je
neposredna posledica kaznivega dejanja smrt osebe, se za oškodovanca po tem
zakonu štejejo tudi njen zakonec oziroma oseba, s katero je živela v
zunajzakonski skupnosti, njeni krvni sorodniki v ravni vrsti, njen posvojenec ali
posvojitelj, njeni bratje in sestre ter osebe, ki jih je preživljala oziroma jih je bila
dolžna preživljati / člen 144(5) ZKP

Ko govorimo o pravicah žrtev, je pomembno imeti v mislih definicije osnovnih pojmov:
Kako zakon definira žrtev?
Katere so karakteristike različnih kategorij žrtev in kakšne so razlike med njimi?
V viktimološkem (ožjem) smislu je žrtev kaznivega dejanja „vsaka fizična oseba, katere
premoženje ali pravice so bile s kaznivim dejanjem neposredno ogrožene, kršene ali
razveljavljene.”
Slovenski Zakon o kazenskem postopku (ZKP) ne pozna izraza žrtev, temveč govori o
oškodovancu, definicija slednjega ustreza zgornji, viktimološki definiciji žrtve.
Za izdelavo te prezentacije je bilo uporabljeno besedilo Zakona o kazenskem postupku (Uradni
list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl.
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US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154, 22/19, 55/20 – odl. US, 89/20 – odl. US, 191/20 –
odl. US, 200/20 in 105/21 – odl. US)
Slide 8

ŽRTEV

NEPOSREDNA

POSREDNA

Direktiva o pravicah žrtev je pri definiciji žrtve postavila višje standarde, ki pa niso enotno
implementirani v vseh državah članicah. Nekatere države definirajo pojem „žrtve” ozko in
izključujejo „posredne” žrtve kot so družinski člani.
Slovenski ZKP pravico do zaščite daje svojcem žrtve kaznivega dejanja le, kadar je neposredna
posledica kaznivega dejanja smrt žrtve.
Slide 9

POSEBEJ RANLJIVE SKUPIN ŽRTEV
Na podlagi osebnega
statusa
Otroci
Osebe z
ovirami
Starejše in nemočne
osebe

Tuji državljani

Na podlagi narave
kaznivega dejanja
Otroci

Terorizem
Spolno
nasilje
Trgovina z
ljudmi
Nasilje v družini

Nekaterim kategorijam žrtev Direktiva pa tudi slovenski ZKP posvečata posebno pozornost, zlasti
glede njihove ranljivosti in posebnih potreb po zaščiti. Poseben položaj žrtve se presoja na podlagi
njenega osebnega statusa: otroci, osebe z ovirami, pa tudi žrtve, ki bivajo v državi članici, ki ni
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država članica, v kateri je bilo storjeno kaznivo dejanje; in tudi na podlagi narave kaznivega
dejanja, katerega žrtev so: žrtve terorizma, organiziranega kriminala, trgovine z ljudmi, nasilja na
podlagi spola, nasilja v odnosu z bližnjimi, spolnega nasilja, izkoriščanja ali zločinov iz sovraštva.
Slide 10

INFORMIRANJE ŽRTEV O NJIHOVIH PRAVICAH –
KOD IN KDAJ

KDO?
POLICIJA

DRŽAVNI
TOŽILEC

PREISKOVALNI
SODNIK

SODIŠČE

KDAJ?
Od prvega stika s pristojnim organom
OSREDOTOČENOST PREDVSEM NA PRAVICE, KI SO ZA
TA TRENUTEK/FAZO NAJBOLJ POMEMBNE
V skladu z ZKP je je potrebno žrtvam ob prvem stiku s pristojnim organom zagotoviti potrebne
informacije, da lahko dostopajo do pravic, ki jim jih priznava zakon. Dolžnost informiranja zadeva
tako policijo kot tožilstvo in sodišča.
Obseg in vrsta informacij sta odvisna od osebnih značilnosti in ranljivosti žrtve, njenih posebnih
potreb po zaščiti, narave, teže in okoliščin kaznivega dejanja ter faze predkazenskega ali
kazenskega postopka.
Rezultati raziskovanja kažejo, da je za žrtve pomembno, da informacije prejmejo večkrat - s strani
vseh vpletenih akterjev, in da so te osredotočene na pravice, ki so v tistem trenutku najbolj
pomembne. Na primer, ob prvem stiku s policijo je najbolj pomemben občutek varnosti. Zato naj
se policisti najbolj osredotočijo na informiranje o pravici do zaščite in vseh ukrepih, ki so pri
policiji v ta namen na voljo.
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Slide 11

INFORMIRANJE ŽRTEV O PRAVICAH – KDO IN KDAJ? (2)
REZULTATI RAZISKOVANJA
• “Kdo bi lahko vedel, da bodo posamezne stvari, ki jih takrat nisem doživljala
kot pomembne, kasneje postale bistvene?”
• “Na splošno verjamem, da je za ženske najbolj pomembno, da dobijo
informacije, kam se lahko zatečejo, poiščejo zatočišče in kako. Kaj je tam
zunaj na voljo, tega veliko žensk ne ve.”
• “/...Kar je pomembno zanje,/ da ti povedo, da imaš pravico do zaščite, da
jih imaš pravico poklicati, da imaš pravico prijaviti vsako kršitev prepovedi
približevanja…, vsako nadlegovanje, da imaš pravico… Navsezadnje, biti
varna. Ja. Da si varna.”

Slide 12

INFORMIRANJE ŽRTEV O PRAVICAH –– KAKO? (1)
KAKO?

SPOŠTLJIVO

NA
RAZUMLJIV
NAČIN

TAKO PISNO
KOT USTNO

PREPRIČATI
SE, DA SO
RAZUMELE

- Zakon o kazenskem postopku:
Policija, državno tožilstvo, sodišče in drugi državni organi, strokovnjaki, izvedenci, sodni in drugi
tolmači ter poravnalci morajo med predkazenskim in kazenskim postopkom še posebej skrbno in
obzirno ravnati z oškodovanci, osumljenci, obdolženci in obsojenci, kadar je to potrebno zaradi
njihove ranljivosti, kot na primer starosti, zdravja, nebogljenosti, ali druge podobne okoliščine.
/člen 18.a ZKP
Obseg in vrsta informacij iz prejšnjega odstavka sta odvisna od osebnih značilnosti in ranljivosti
oškodovanca, njegovih posebnih potreb po zaščiti, narave, teže in okoliščin kaznivega dejanja ter
faze predkazenskega ali kazenskega postopka. /člen 65.a(2) ZKP
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- Direktiva o pravicah žrtev:
Države članice zagotovijo, da komunikacija z žrtvami poteka v enostavnem in dostopnem jeziku,
in sicer ustno ali pisno. Pri takšni komunikaciji se upoštevajo osebne značilnosti žrtve, vključno z
morebitno oviranostjo, ki bi lahko vplivala na zmožnost razumeti ali biti razumljen. /člen 3(2)
Direktive
Slide 13

INFORMIRANJE ŽRTEV O PRAVICAH –– KAKO? (2)
• SPOŠTLJIVO IN UVIDEVNO
Upoštevaje žrtvin trenutni status (zdravstveni status, stopnja
travmatiziranosti, starost ali kateri koli drug status, ki žrtvi preprečuje, da bi v
polni meri sledila, razumela ali potrdila razumevanje prejetih informacij
• REZULTATI RAZISKOVANJA
Nekatere respondentke so povedale, da se zaradi svojega takratnega stanja
ne spomnijo informacij, ki jim jih je morda podala policija. Ena od
respondentk je na primer povedala, da se je policija z njo pogovarjala v
bolnišnici, kjer se je zdravila zaradi poškodb, ki jih je povzročil njen mož.

Slide 14

INFORMIRANJE ŽRTEV O PRAVICAH –– KAKO? (3)
• NA RAZUMLJIV NAČIN:
- Izogibati se strogi in formalni pravni terminologiji; pojasniti pravice v enostavnem in
dostopnem jeziku, prilagojenem vsaki posamezni žrtvi; uporaba tolmačev (pri
komunikaciji s tujci, gluhimi in slabo slušečimi osebami, itd.)

• REZULTATI EMPIRIČNE RAZISKAVE
• “Trudili so se razložiti, a nekatere stvari še njim niso bile jasne...”
• „Mislim, bili so vljudni. Nameravali so razložiti vse tudi ustno, a na koncu so me
pustili s tistim listom papirja.”
• Ena od respondentk je povedala, da ni dobila nobene informacije od državnega
tožilca, niti ni informacij dobila od sodnika, zato je dobila vtis, da so samo želeli
čimprej zaključiti in opraviti svoje delo.

V kontaktu s pristojnimi organi se žrtve pogosto počutijo izgubljene. Izkušnje kažejo, da podobno
velja tudi za posameznike, zaposlene pri pristojnih organih: v vsakem posameznem primeru
morajo izpolniti številne procesne dolžnosti, zato se informiranja žrtev lotijo zelo površno.
Empirično raziskovanje je pokazalo, da nekateri pravice zgolj preberejo žrtvam, brez dodatnih
pojasnil ali pa z nezadostnimi pojasnili.
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Da bi preprečili občutke osamljenosti, negotovosti in strahu, bi se morali policisti, tožilci in sodniki
potruditi in žrtvam zagotoviti informacije celovito, razumljivo in pravočasno, tako da žrtev prejme
vse informacije, da jih razume in se potem lahko informirano odloči, ali jih bo udejanjila ali ne.
Slide 15
ZB1

INFORMIRANJE ŽRTEV O PRAVICAH –– KAKO? (4)
• NA RAZUMLJIV NAČIN:
• Primer 1 – Pravica do zaščitnih ukrepov za zagotavljanje osebne
varnosti
„Dolžni smo poskrbeti za vašo varnost, če menite, da bi vas lahko
storilec kaznivega dejanja zastraševal ali se vam hotel maščevati. To se
lahko naredi tako, da kolikor je le možni preprečimo, da bi se z njim
srečali na policiji, tožilstvu ali sodišču,prepovedati storilcu, da se vam
približa (tak ukrep odredi sodišče), če pa se vam približa, takoj pokličite
policijo, ki bo ukrepala. Ali ste ne razumeli? Želite, da takoj nekaj
ukrenem?”

Slide 16

INFORMIRANJE ŽRTEV O PRAVICAH –– KAKO? (4)
• NA RAZUMLJIV NAČIN:
• Primer 2 – Pravica do spremstva osebe, ki ji žrtev zaupa
„Imate pravico, da vas na policiji, državnem tožilstvu in sodišču spremlja
nekdo, ki mu zaupate in vam bo lahko nudil podporo, da se ne boste
počutili same. Ta oseba ne more sodelovati v postopku, lahko pa vam
nudi podporo. Ali ste me razumeli? Če želite, da je nekdo ob vas, kdo bi
to lahko bil, kako ga_jo lahko kontaktiramo? Želite da ga_jo
kontaktiram?“
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INFORMIRANJE ŽRTEV O PRAVICAH –– KAKO? (5)
TAKO USTNO KOT PISNO:
- Obvezno ustno podati informacije (v pogovoru), pa tudi pisne materiale
(Številne žrtve so zaradi kaznivega dejanja travmatizirane in v šoku –
potrebno jim je svetovati, da informacije o pravicah preberejo kasneje v
miru, in da lahko kontaktirajo osebo, ki jim je podala informacije, tudi
kasneje – če in ko potrebujejo dodatna pojasnila.

PREPRIČAJTE SE, DA ŽRTEV SVOJE PRAVICE RAZUME
- Ni dovolj, da žrtev svoje razumevanje zgolj potrdi z „Da.” Pomembno je na
primeren način, prilagojen vsaki posamezni žrtvi, preveriti, ali razume pomen
vsake od pravic.

Slide 18

REZULTATI TAKŠNEGA PRISTOPA K
INFORMIRANJU ŽRTEV O PRAVICAH
• Prispevanje k vzpostavitvi občutka varnosti, zaščite in zaupanja (ne le
v posamezno osebo, temveč tudi v sistem)
• Sodelovanje žrtve je ključnega pomena za uspešen potek in zaključek
kazenskega postopka
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Slide 19

INFORMIRANJE ŽRTEV O PRAVICAH – PSIHOLOŠKI
VIDIKI

?
Kakšni so nameravani rezultati
Kako jih doseči
Kaj lahko storimo, da bodo pravice žrtev resnično uresničene

V tem procesu sta pomembni dve stvari: poleg vsebinskih vidikov obveščanja žrtve o pravicah, je
zelo pomemben tudi psihološki vidik. To pomeni, da mora biti vsaka oseba – zaposlena pri
državnem organu, ki je odgovoren za obveščanje žrtve o pravicah, dovolj izobražena na ravni
znanja in ravni spretnosti. V ta namen je pomembno povečati ozaveščenost o namenu
informacijskega procesa in kaj želimo z njim doseči: ne gre le za formalno izvajanje vseh zakonsko
predpisanih ukrepov, pomembno je, da žrtev pridobi zaupanje in občutek varnosti. Namreč,
poglavitni cilj policije, državnega tožilstva in sodišča je uspešen kazenski pregon, tj. zaščita žrtve
preko kakovostnega pregona in obsodbe storilcev. Če obstaja zavedanje, da je žrtev, ki kot subjekt
kazenskega postopka v njem učinkovito sodeluje, eden od dejavnikov uspeha postopka, se bodo
našli tudi načini za učinkovito informiranje žrtve o njenih pravicah in o načinu, kako jih uresničiti.
Kako to doseči?
Predvsem z uporabo ustreznega pristopa do vsake posamezne žrtve vsakega (to bo obravnavano v
naslednjem razdelku / temi). Nadalje je potrebna dobra seznanjenost z vsebino pravic, zato da se
lahko podajo kvalitetne, celovite in uporabne informacije o tem, kako jih uresničiti. Zelo
pomembna je sposobnost, da se postavimo v položaj žrtve. Za žrtev je pomembno, da jo nekdo
skrbno posluša, je v komunikaciji z njo potrpežljiv in si zanjo vzame dovolj časa. Čeprav uradna
oseba morda ne ve vseh podrobnosti, kako in kje lahko žrtev uresniči svojo pravico, včasih
zadostuje, da žrtev napoti na osebe, inštitucije ter organizacije civilne družbe, ki lahko nudijo bolj
natančne informacije, pomoč ali podporo.
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VPRAŠANJA
KOMENTARJI
SUGESTIJE
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4.2. Materiali za usposabljanje deležnikov kazenskega in prekrškovnega pravosodja
4.2.1. V zvezi z institucijami
Kadar se osebe z ovirami, ki so žrtve kaznivih dejanj ali prekrškov, odločijo prijaviti kaznivo
dejanje ali prekršek, storjen zoper njih, pristojnim institucijam ali drugi osebi ali organizaciji, se
soočajo s številnimi težavami. Sodelovanje v kazenskem ali prekrškovnem postopku je zanje še
veliko bolj obremenjujoče kot za žrtve, ki niso osebe z ovirami. Prizadevati si je treba za odpravo
tistih dejavnikov, ki to izkušnjo, v primerjavi z drugimi žrtvami, otežujejo:

1. Treba je vzpostaviti mehanizme, ki omogočajo identifikacijo žrtev kaznivih dejanj, ki so osebe
z ovirami.
2. Treba je odpravljati prepreke, ki osebam z ovirami preprečujejo ali ovirajo fizični dostop do
policijskih organov in organov kazenskega ali prekrškovnega pravosodja.
3. Treba je odpravljati prepreke, ki ovirajo možnost ustrezne komunikacije med osebami z ovirami
in policisti ter uslužbenci kazenskega ali prekrškovnega pravosodja. Združenja oseb z ovirami bi
lahko pomagala odpraviti te ovire. Njihovo znanje, glede na posebnosti posameznih kategorij
oviranosti, bi lahko bilo koristno pri informiranju žrtev, zagotavljanju razumevanja posredovanih
informacij, zagotavljanju mobilnosti in drugih potrebnih prilagoditev za osebe z ovirami ter
napotitvi na ustrezen sistem podpore in pomoči. Ta združenja bi lahko imela pomembno vlogo
tudi tako, da bi osebam z ovirami zagotavljale spremstvo zaupne osebe, pa tudi s priporočili
sodelovale v postopku individualne ocene potreb žrtev kaznivih dejanj, ki so osebe z ovirami.
4. Med uslužbenci policije in drugih pravosodnih organov ni dovolj razvita ozaveščenost o tem,
kako pristopiti k osebam z ovirami in v kolikšni meri je potrebno in zaželeno njihova procesna
dejanja prilagoditi možnostim in potrebam oseb z ovirami. Zato je treba za uslužbence pristojnih
organov sistematično izvajati usposabljanja o potrebah oseb z ovirami in potrebnih prilagoditvah.
Pomembno vlogo pri usposabljanju bi lahko imela združenja oseb z ovirami, ki bi morala biti
dejavno vključena v obveščanje in usposabljanje zainteresiranih strani iz pravosodnega sistema o
tem, kako komunicirati z osebami z ovirami, ter o potrebnih prilagoditvah za osebe z različnimi
vrstami oviranosti.
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4.2.2. Power point
Slide 1

INFORMIRANJE ŽRTEV
KAZNIVIH DEJANJ O NJIHOVIH
PRAVICAH

Direktiva 2012/29 / EU o določitvi minimalnih standardov o pravicah, podpori in zaščiti žrtev
kaznivih dejanj ter nadomeščanju Okvirnega sklepa Sveta 2001/220 / PNZ je ustvarila pravno
podlago za uresničevanje pravice žrtev kaznivih dejanj do informacij, s tem pa tudi potrebne
predpogoje za informirano sodelovanje žrtve v kazenskem postopku. Državni organi (kot primarni
nosilci obveznosti), pa tudi druge institucije in organizacije, ki prihajajo v stik z žrtvami kaznivih
dejanj in prekrškov, morajo (a) uporabiti ustrezen pristop do žrtve, (b) žrtvi ponuditi kakovostne,
razumljive informacije o njegovih pravicah in (c) zagotoviti informacije o možnostih za pridobitev
pomoči in podpore, tako glede njihove udeležbe v kazenskem postopku kot tudi glede odpravljanja
posledic kaznivega dejanja.
Dokazi o pomembnosti te teme so bili zbrani tako z raziskavo o izkušnjah žrtev samih kot tudi
preko poročil strokovnjakov o težavah, s katerimi se soočajo pri vsakodnevnem delu.
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Slide 2

KAKŠNA SO VAŠA
PRIČAKOVANJA?

Čeprav smo pripravili to predstavitev, bi radi slišali, kaj udeleženci pričakujete od te delavnice.
Kaj bi radi slišali v zvezi s to temo? O katerih problemih bi radi razpravljali?
Slide 3

DEFINITICIJA ŽRTVE
• OŠKODOVANEC […] je tisti, kateremu je kakršnakoli njegova osebna ali
premoženjska pravica s kaznivim dejanjem prekršena ali ogrožena. Kadar je
neposredna posledica kaznivega dejanja smrt osebe, se za oškodovanca po tem
zakonu štejejo tudi njen zakonec oziroma oseba, s katero je živela v
zunajzakonski skupnosti, njeni krvni sorodniki v ravni vrsti, njen posvojenec ali
posvojitelj, njeni bratje in sestre ter osebe, ki jih je preživljala oziroma jih je bila
dolžna preživljati / člen 144(5) ZKP

Ko govorimo o pravicah žrtev, je pomembno imeti v mislih definicije osnovnih pojmov:
Kako zakon definira žrtev?
Katere so karakteristike različnih kategorij žrtev in kakšne so razlike med njimi?
V viktimološkem (ožjem) smislu je žrtev kaznivega dejanja „vsaka fizična oseba, katere
premoženje ali pravice so bile s kaznivim dejanjem neposredno ogrožene, kršene ali
razveljavljene.”
Slovenski Zakon o kazenskem postopku (ZKP) ne pozna izraza žrtev, temveč govori o
oškodovancu, definicija slednjega ustreza zgornji, viktimološki definiciji žrtve.
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Za izdelavo te prezentacije je bilo uporabljeno besedilo Zakona o kazenskem postupku (Uradni
list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl.
US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154, 22/19, 55/20 – odl. US, 89/20 – odl. US, 191/20 –
odl. US, 200/20 in 105/21 – odl. US)
Slide 4

ŽRTEV

NEPOSREDNA

POSREDNA

Direktiva o pravicah žrtev je pri definiciji žrtve postavila višje standarde, ki pa niso enotno
implementirani v vseh državah članicah. Nekatere države definirajo pojem „žrtve” ozko in
izključujejo „posredne” žrtve kot so družinski člani.
Slovenski ZKP pravico do zaščite daje svojcem žrtve kaznivega dejanja le, kadar je neposredna
posledica kaznivega dejanja smrt žrtve.
Slide 5

POSEBEJ RANLJIVE SKUPIN ŽRTEV
Na podlagi osebnega
statusa
Otroci
Osebe z
ovirami
Starejše in nemočne
osebe

Tuji državljani

Na podlagi narave
kaznivega dejanja
Otroci

Terorizem
Spolno
nasilje
Trgovina z
ljudmi
Nasilje v družini

Nekaterim kategorijam žrtev Direktiva pa tudi slovenski ZKP posvečata posebno pozornost, zlasti
glede njihove ranljivosti in posebnih potreb po zaščiti. Poseben položaj žrtve se presoja na podlagi
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njenega osebnega statusa: otroci, osebe z ovirami, pa tudi žrtve, ki bivajo v državi članici, ki ni
država članica, v kateri je bilo storjeno kaznivo dejanje; in tudi na podlagi narave kaznivega
dejanja, katerega žrtev so: žrtve terorizma, organiziranega kriminala, trgovine z ljudmi, nasilja na
podlagi spola, nasilja v odnosu z bližnjimi, spolnega nasilja, izkoriščanja ali zločinov iz sovraštva.
Slide 6

INFORMIRANJE ŽRTEV O NJIHOVIH PRAVICAH –
KOD IN KDAJ

KDO?
POLICIJA

DRŽAVNI
TOŽILEC

PREISKOVALNI
SODNIK

SODIŠČE

KDAJ?
Od prvega stika s pristojnim organom
OSREDOTOČENOST PREDVSEM NA PRAVICE, KI SO ZA
TA TRENUTEK/FAZO NAJBOLJ POMEMBNE
V skladu z ZKP je je potrebno žrtvam ob prvem stiku s pristojnim organom zagotoviti potrebne
informacije, da lahko dostopajo do pravic, ki jim jih priznava zakon. Dolžnost informiranja zadeva
tako policijo kot tožilstvo in sodišča.
Obseg in vrsta informacij sta odvisna od osebnih značilnosti in ranljivosti žrtve, njenih posebnih
potreb po zaščiti, narave, teže in okoliščin kaznivega dejanja ter faze predkazenskega ali
kazenskega postopka.
Rezultati raziskovanja kažejo, da je za žrtve pomembno, da informacije prejmejo večkrat - s strani
vseh vpletenih akterjev, in da so te osredotočene na pravice, ki so v tistem trenutku najbolj
pomembne. Na primer, ob prvem stiku s policijo je najbolj pomemben občutek varnosti. Zato naj
se policisti najbolj osredotočijo na informiranje o pravici do zaščite in vseh ukrepih, ki so pri
policiji v ta namen na voljo.
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Slide 7

INFORMIRANJE ŽRTEV O PRAVICAH – KDO IN KDAJ? (2)
REZULTATI RAZISKOVANJA
• “Kdo bi lahko vedel, da bodo posamezne stvari, ki jih takrat nisem doživljala
kot pomembne, kasneje postale bistvene?”
• “Na splošno verjamem, da je za ženske najbolj pomembno, da dobijo
informacije, kam se lahko zatečejo, poiščejo zatočišče in kako. Kaj je tam
zunaj na voljo, tega veliko žensk ne ve.”
• “/...Kar je pomembno zanje,/ da ti povedo, da imaš pravico do zaščite, da
jih imaš pravico poklicati, da imaš pravico prijaviti vsako kršitev prepovedi
približevanja…, vsako nadlegovanje, da imaš pravico… Navsezadnje, biti
varna. Ja. Da si varna.”

Slide 8

INFORMIRANJE ŽRTEV O PRAVICAH –– KAKO? (1)
KAKO?

SPOŠTLJIVO

NA
RAZUMLJIV
NAČIN

TAKO PISNO
KOT USTNO

PREPRIČATI
SE, DA SO
RAZUMELE

- Zakon o kazenskem postopku:
Policija, državno tožilstvo, sodišče in drugi državni organi, strokovnjaki, izvedenci, sodni in drugi
tolmači ter poravnalci morajo med predkazenskim in kazenskim postopkom še posebej skrbno in
obzirno ravnati z oškodovanci, osumljenci, obdolženci in obsojenci, kadar je to potrebno zaradi
njihove ranljivosti, kot na primer starosti, zdravja, nebogljenosti, ali druge podobne okoliščine.
/člen 18.a ZKP
Obseg in vrsta informacij iz prejšnjega odstavka sta odvisna od osebnih značilnosti in ranljivosti
oškodovanca, njegovih posebnih potreb po zaščiti, narave, teže in okoliščin kaznivega dejanja ter
faze predkazenskega ali kazenskega postopka. /člen 65.a(2) ZKP
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- Direktiva o pravicah žrtev:
Države članice zagotovijo, da komunikacija z žrtvami poteka v enostavnem in dostopnem jeziku,
in sicer ustno ali pisno. Pri takšni komunikaciji se upoštevajo osebne značilnosti žrtve, vključno z
morebitno oviranostjo, ki bi lahko vplivala na zmožnost razumeti ali biti razumljen. /člen 3(2)
Direktive
Slide 9

INFORMIRANJE ŽRTEV O PRAVICAH –– KAKO? (2)
• SPOŠTLJIVO IN UVIDEVNO
Upoštevaje žrtvin trenutni status (zdravstveni status, stopnja
travmatiziranosti, starost ali kateri koli drug status, ki žrtvi preprečuje, da bi v
polni meri sledila, razumela ali potrdila razumevanje prejetih informacij
• REZULTATI RAZISKOVANJA
Nekatere respondentke so povedale, da se zaradi svojega takratnega stanja
ne spomnijo informacij, ki jim jih je morda podala policija. Ena od
respondentk je na primer povedala, da se je policija z njo pogovarjala v
bolnišnici, kjer se je zdravila zaradi poškodb, ki jih je povzročil njen mož.

Slide 10

INFORMIRANJE ŽRTEV O PRAVICAH –– KAKO? (3)
• NA RAZUMLJIV NAČIN:
- Izogibati se strogi in formalni pravni terminologiji; pojasniti pravice v enostavnem in
dostopnem jeziku, prilagojenem vsaki posamezni žrtvi; uporaba tolmačev (pri
komunikaciji s tujci, gluhimi in slabo slušečimi osebami, itd.)

• REZULTATI EMPIRIČNE RAZISKAVE
• “Trudili so se razložiti, a nekatere stvari še njim niso bile jasne...”
• „Mislim, bili so vljudni. Nameravali so razložiti vse tudi ustno, a na koncu so me
pustili s tistim listom papirja.”
• Ena od respondentk je povedala, da ni dobila nobene informacije od državnega
tožilca, niti ni informacij dobila od sodnika, zato je dobila vtis, da so samo želeli
čimprej zaključiti in opraviti svoje delo.

V kontaktu s pristojnimi organi se žrtve pogosto počutijo izgubljene. Izkušnje kažejo, da podobno
velja tudi za posameznike, zaposlene pri pristojnih organih: v vsakem posameznem primeru
morajo izpolniti številne procesne dolžnosti, zato se informiranja žrtev lotijo zelo površno.
Empirično raziskovanje je pokazalo, da nekateri pravice zgolj preberejo žrtvam, brez dodatnih
pojasnil ali pa z nezadostnimi pojasnili.
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Da bi preprečili občutke osamljenosti, negotovosti in strahu, bi se morali policisti, tožilci in sodniki
potruditi in žrtvam zagotoviti informacije celovito, razumljivo in pravočasno, tako da žrtev prejme
vse informacije, da jih razume in se potem lahko informirano odloči, ali jih bo udejanjila ali ne.
Slide 11
ZB1

INFORMIRANJE ŽRTEV O PRAVICAH –– KAKO? (4)
• NA RAZUMLJIV NAČIN:
• Primer 1 – Pravica do zaščitnih ukrepov za zagotavljanje osebne
varnosti
„Dolžni smo poskrbeti za vašo varnost, če menite, da bi vas lahko
storilec kaznivega dejanja zastraševal ali se vam hotelmaščevati. To se
lahko naredi tako, da kolikor je le možni preprečimo, da bi se z njim
srečali na policiji, tožilstvu ali sodišču,prepovedati storilcu, da se vam
približa (tak ukrep odredi sodišče), če pa se vam približa, takoj pokličite
policijo, ki bo ukrepala. Ali ste ne razumeli? Želite, da takoj nekaj
ukrenem?”

Slide 12

INFORMIRANJE ŽRTEV O PRAVICAH –– KAKO? (4)
• NA RAZUMLJIV NAČIN:
• Primer 2 – Pravica do spremstva osebe, ki ji žrtev zaupa
„Imate pravico, da vas na policiji, državnem tožilstvu in sodišču spremlja
nekdo, ki mu zaupate in vam bo lahko nudil podporo, da se ne boste
počutili same. Ta oseba ne more sodelovati v postopku, lahko pa vam
nudi podporo. Ali ste me razumeli? Če želite, da je nekdo ob vas, kdo bi
to lahko bil, kako ga_jo lahko kontaktiramo? Želite da ga_jo
kontaktiram?“
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INFORMIRANJE ŽRTEV O PRAVICAH –– KAKO? (5)
TAKO USTNO KOT PISNO:
- Obvezno ustno podati informacije (v pogovoru), pa tudi pisne materiale
(Številne žrtve so zaradi kaznivega dejanja travmatizirane in v šoku –
potrebno jim je svetovati, da informacije o pravicah preberejo kasneje v
miru, in da lahko kontaktirajo osebo, ki jim je podala informacije, tudi
kasneje – če in ko potrebujejo dodatna pojasnila.

PREPRIČAJTE SE, DA ŽRTEV SVOJE PRAVICE RAZUME
- Ni dovolj, da žrtev svoje razumevanje zgolj potrdi z „Da.” Pomembno je na
primeren način, prilagojen vsaki posamezni žrtvi, preveriti, ali razume pomen
vsake od pravic.

Slide 14

REZULTATI TAKŠNEGA PRISTOPA K
INFORMIRANJU ŽRTEV O PRAVICAH
• Prispevanje k vzpostavitvi občutka varnosti, zaščite in zaupanja (ne le
v posamezno osebo, temveč tudi v sistem)
• Sodelovanje žrtve je ključnega pomena za uspešen potek in zaključek
kazenskega postopka
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Slide 15

INFORMIRANJE ŽRTEV O PRAVICAH – PSIHOLOŠKI
VIDIKI

?
Kakšni so nameravani rezultati
Kako jih doseči
Kaj lahko storimo, da bodo pravice žrtev resnično uresničene

V tem procesu sta pomembni dve stvari: poleg vsebinskih vidikov obveščanja žrtve o pravicah, je
zelo pomemben tudi psihološki vidik. To pomeni, da mora biti vsaka oseba – zaposlena pri
državnem organu, ki je odgovoren za obveščanje žrtve o pravicah, dovolj izobražena na ravni
znanja in ravni spretnosti. V ta namen je pomembno povečati ozaveščenost o namenu
informacijskega procesa in kaj želimo z njim doseči: ne gre le za formalno izvajanje vseh zakonsko
predpisanih ukrepov, pomembno je, da žrtev pridobi zaupanje in občutek varnosti. Namreč,
poglavitni cilj policije, državnega tožilstva in sodišča je uspešen kazenski pregon, tj. zaščita žrtve
preko kakovostnega pregona in obsodbe storilcev. Če obstaja zavedanje, da je žrtev, ki kot subjekt
kazenskega postopka v njem učinkovito sodeluje, eden od dejavnikov uspeha postopka, se bodo
našli tudi načini za učinkovito informiranje žrtve o njenih pravicah in o načinu, kako jih uresničiti.
Kako to doseči?
Predvsem z uporabo ustreznega pristopa do vsake posamezne žrtve vsakega (to bo obravnavano v
naslednjem razdelku / temi). Nadalje je potrebna dobra seznanjenost z vsebino pravic, zato da se
lahko podajo kvalitetne, celovite in uporabne informacije o tem, kako jih uresničiti. Zelo
pomembna je sposobnost, da se postavimo v položaj žrtve. Za žrtev je pomembno, da jo nekdo
skrbno posluša, je v komunikaciji z njo potrpežljiv in si zanjo vzame dovolj časa. Čeprav uradna
oseba morda ne ve vseh podrobnosti, kako in kje lahko žrtev uresniči svojo pravico, včasih
zadostuje, da žrtev napoti na osebe, inštitucije ter organizacije civilne družbe, ki lahko nudijo bolj
natančne informacije, pomoč ali podporo.

228

Slide 16

VPRAŠANJA
KOMENTARJI
SUGESTIJE
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Slide 1

Kako pristopiti k
žrtvam kaznivih dejanj

Slide 2

VSEBINA PREZENTACIJE
I.
SPLOŠNA NAČELA KOMUNIKACIJE Z
ŽRTVAMI
II.
KAKO PRISTOPITI K ŽRTVAM, KI SO
OSEBE
Z
OVIRAMI
OZ.
INVALIDNOSTMI
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Slide 3
NEKATERA NAČELA
o Celovit pristop, usmerjen k potrebam; sodelovanje in usklajeno
delo organizacij in institucij, ki nudijo pomoč in podporo.
o Celostni pristop, ki pomeni spoštljiv pristop do žrtve, spoštovanje
njene integritete, njenih potreb, osebnostnih lastnosti in življenjske
situacije. Pristop, ki žrtve ne vidi zgolj kot "sredstvo v okviru
dokaznega postopka", "diagnoze" ali "primer".
o Na človekovih pravicah utemeljen pristop, ki spodbuja pravico do
dostojanstva, življenja, telesne in duševne integritete, svobode in
varnosti, pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja,
do lastninske pravice, ki upošteva načela nediskriminacije, načela
enakosti žensk in moških, pravice otrok, pravice starejših, pravice
oseb z ovirami in pravico do poštenega sojenja.
o Zaupnost kot je določena s pravilniki in predpisi, ki opredeljujejo
poklicno skrivnost, kot tudi v različnih kodeksih poklicne etike.

Slide 4
UVODNI RAZGOVOR
• Prvi stik
• postavljanje vprašanj; namen vprašanj
• nudenje podpore in vzpodbuda
• preverjanje razumevanja

• povzemanje
• namesto ZAKAJ, bolje KAJ in KAKO

Prvi stik/Uvodni razgovor
Prvi stik z osebo, ki je preživela travmo, poteka v obliki razgovora, ki ga s točno določenim
namenom in ciljem vodi strokovnjak_inja.
Pri vodenju razgovora strokovnjak_inja:
• Naj se zaveda, da je oseba, s katero se pogovarja, edinstven_a posameznik_ca.
• Naj bo celostno angažiran_a in naj uporablja vse sestavine svojega vedenja (kognicijo, čustva,
dejanja in neverbalno komunikacijo).
• Izhaja naj iz eksistenčne pozicije "Jaz sem v redu, ti si v redu."
• Zaveda naj se drugega in situacije ter naj tudi poskrbi zase.
• Ne sme obsojati ali ocenjevati žrtve.
• Poskrbeti mora za potrebe žrtve.
• Podatke, ki jih prejme od žrtve, bo tajno varoval.
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Najprej je potrebno ustvariti primerno vzdušje za skupno delo. Prav tako je nujno, da tako
strokovnjak_inja kot žrtev vesta, kaj je namen pogovora/intervjuja. Strokovnjak_inja mora biti
žrtvi v podporo in ji omogočiti, da izrazi svoja čustva brez strahu pred obsojanjem ali
posmehovanjem. Kompetenten strokovnjak_inja ve, kako voditi razgovor, kako ohranjati
prožnost in slediti žrtvi.
Razgovor je koristno začeti s tako imenovanimi odprtimi vprašanji, kot so: "Kakšna so vaša
pričakovanja glede tega razgovora?" "Kako bi vam lahko pomagal_a?" Odprta vprašanja dajejo
osebi možnost, da navede, o čem bi se rad_a pogovarjal_a. Kasneje med razgovorom, ko se želi
strokovnjak_inja poglobljeno lotiti določene teme, je koristno postaviti nekaj usmerjenih vprašanj.
Po začetnih odprtih vprašanjih se razgovor vedno bolj osredotoča na težavo, o kateri želi govoriti
žrtev. Ker je zbiranje informacij eden od ciljev razgovora, je pomembno, da se izognemo
usmerjenim vprašanjem in pazimo, da ne vplivamo na odgovore s tonom glasu.
Metode jasne komunikacije med razgovorom
Parafraziranje, razlaganje in reflektiranje
Parafraziranje je metoda, s katero strokovnjak_inja povzame žrtvine besede s svojimi besedami,
ponavadi v skrajšani obliki. Namenov parafraziranja je več: strokovnjak_inja preveri, ali je
pravilno slišal_a in razumel_a žrtev, žrtev pa sliši, kaj je strokovnjak_inja povedal_a in ima
priložnost razmisliti o teh vprašanjih. Parafraziranje poglablja odnos med strokovnjakom_injo in
žrtvijo, saj žrtev upravičeno meni, da je slišana in razumljena.
Preverjanje in osredotočanje
Med razgovorom mora strokovnjak_inja večkrat preveriti, ali tako on_ona kot žrtev enako
razumeta določene izraze (ali imajo za oba_e enak pomen) ter tudi večkrat preveriti, ali pravilno
razume, kaj želi žrtev sporočiti. Ko strokovnjak_inja domneva, da želi žrtev doseči določen cilj, je
pomembno, da takšno domnevo preveri z žrtvijo. Šele ko predpostavko preveri v pogovoru z
žrtvijo, jo lahko uporabi pri reševanju težave. Osredotočanje služi natančnejši in bolj ozki
opredelitvi obsega in smeri skupnega dela.
Informiranje
Strokovnjak_inja posreduje informacije žrtvi, da bi razširila znanje o svojih pravicah in o storitvah,
ki so na voljo. Kadarkoli namerava strokovnjak_inja samostojno sprejeti ukrepe, za katere meni,
da so koristni za žrtev, je treba žrtev o takšnih morebitnih dejanjih obvestiti in jo zaprositi za njeno
privolitev.
Ključni elementi pri ustvarjanju vzdušja, ki spodbuja uspešno delo z žrtvami travme, so zaupanje,
zanimanje in odnos, ki temelji na enakosti.
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Posledice travme, ki lahko vplivajo na proces razgovora:
Manko kronološkega zaporedja v pripovedi
Zaradi razdrobljene narave travmatičnega spomina travmatična zgodba ni povezana ne vsebinsko
ne časovno. V izjavi travmatizirane osebe se dogodki povezujejo glede na travmatske sprožilce in
ne glede na časovno in vzročno-posledično logiko.
Ponavljanje pripovedi o travmi
Travmatizirana oseba bo večkrat ponovila dele pripovedi o travmatičnem dogodku, dokler se ji ne
bodo v pogovoru vzbudili isti ali podobni občutki, ki jih je doživela med travmatičnim dogodkom.
Razlog za takšen odziv je čustveno olajšanje, ki ga človek doživlja v skladu z načelom "Kar se
doživi drugič, omili eno od prvih izkušenj.„ Zdravilna "korektivna izkušnja" takega postopka je,
da oseba enaka ali podobna čustvena stanja ponovno doživi v varnem in nadzorovanem okolju,
kar osebi omogoča, da postopoma okreva po travmatični izkušnji.
Spoštovanje mej
Ker je nekaterim žrtvam travma ogrozila telesno integriteto, je potrebna še posebna pazljivost pri
vsakem, četudi dobronamernem, dotiku žrtve. Priporočljivo je, da se med razgovorom ne dotikate
žrtve, čeprav gre za spontane, prijateljske dotike. Če pa se strokovnjak_inja želi, na primer,
dotakniti roke žrtve ali jo objeti, da bi ustvaril_a dodaten občutek varnosti, naj predhodno vpraša
žrtev za dovoljenje.
Slide 5
PRIPOROČILA ZA POGOVOR Z ŽRTVIJO
1. Ne škoduj

Ne opravljajte pogovorov, ki bi lahko, kratkoročno ali dolgoročno,
poslabšali položaj žrtve.
2. Poznajte svoje področje in ocenite tveganje
Pred začetkom razgovora se seznanite s tem, katera tveganja so
povezana s posameznim kaznivim dejanjem in z vsako posamezno
žrtvijo.
3. Pripravite informacije za napotitve
Ne ponujajte nasvetov in ne obljubljajte, česar ne morete izpolniti. V
maternem in lokalnem jeziku (če gre za različna jezika) imejte
pripravljene informacije o ustrezni pravni in zdravstveni pomoči,
zavetiščih, varnih hišah, socialni podpori in varnostnih storitvah ter po
potrebi zagotovite pomoč pri napotitvi.

Posebna občutljivost je potrebna pri delu z žrtvami nasilja, saj so bile njihove meje v preteklosti
najverjetneje pogosto kršene. Možno je, da so bile njihove meje kršene tako pogosto, da so obupale
nad tem, da bi jih sploh še „branile". Zato je zanje pomembno, da se začnejo ponovno zavedajo
zasebnosti, svojih mej in kršitev mej. Poudariti moramo, da so meje lahko tudi simbolične, torej
da ne gre le za prostorske meje, temveč se nanašajo tudi na spoštovanje človekove zasebnosti,
čustev in mnenj. Ljudi njihove meje določajo, vsaka oseba ima svoje meje, ki se razlikujejo od
mej drugih oseb. Obsegajo celoten spekter različnih mej, ki jih določajo vedenje, vrednote, ideje,
spomini itd., s katerimi se človek svobodno spoprijema s svetom, ki ga obdaja, kot tudi s svojim
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notranjim doživljanjem (Polster ad Polster, 1973). Prepustnost meja omogoča spremembe
(osebnostno rast in razvoj), medtem ko njihova trdnost omogoča osebno avtonomijo.
Slide 6
4. Izberite ustrezne tolmače in druge sodelavce_ke, če jih
potrebujete, in jih ustrezno pripravite
Pretehtajte tveganja in koristi, povezane z uporabo prevajalcev_alk in
drugih sodelavcev ali sodelavk; razvijte učinkovite metode za njihovo
supervizijo in usposabljanje.

5. Zagotovite anonimnost in zaupnost
Zaščitite identiteto osebe, s katero se pogovarjate, in zagotovite
zaupnost, dokler ni razkritje identitete potrebno zaradi postopka. Ne
obljubljajte zaupnosti, kadar je ne morete zagotoviti.
6. Pridobite zavestno privolitev
Zagotovite, da bo vsaka oseba, s katero imate razgovor, jasno razumela:
• vsebino in namen pogovora;
• kje se bodo uporabile pridobljene informacije;
• da ima pravico, da na katerokoli vprašanje ne odgovori in pravico, da
pogovor kadarkoli prekine;
• da ima pravico do omejitve uporabe danih informacij.

Slide 7

7. Poslušajte in spoštujte žrtvino oceno lastne situacije in
ogroženosti
Upoštevajte, da ima vsaka žrtev svoje skrbi in da se način, kako jih
dojema, razlikuje od načina, kako jih dojemajo drugi.
8. Ne retravmatizirajte žrtve
Bodite še posebno pozorni, ko postavljate občutljiva in težka vprašanja.
Bodite pripravljeni, da se boste odzvali na žrtvino stisko in poudarili njene
močne točke.
9. Bodite pripravljeni na krizno intervencijo
Bodite pripravljeni, kako se boste odzvali, če bo žrtev povedala, da je
neposredno ogrožena.
10. Pridobljene informacije uporabite namensko
Uporabite informacije na način, ki bo koristen za posamezno žrtev ali tako,
da boste spodbudili izboljšanje politik in intervencij, ki bodo koristile vsem
žrtvam.
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Slide 8
NEUSTREZEN POLOŽAJ STROKOVNJAKA_INJE
AKTIVEN PRISTOP
Rešiteljstvo
Umik
• Strokovnjak_inja prevzame vlogo
• Da čustveno preživi, strokovnjak_inja
vseogočnega rešitelja_ice.
intelektualizira situacijo.
•Pomaga tudi pri stvareh, ki jih oseba
• Napoti travmatizirano osebo na drugega
lahko naredi sama.
strokovnjaka_injo.
•Prevzame polno odgovornost za
• Kategorizira, postavlja diagnoze, deluje
primer.
iz položaja strokovne moči.
•Preveč ščiti žrtev in pretirano skrbi.

IDENTIFIKACIJA

IZOGIBANJE

Pretirano sočustvovanje
Minimaliziranje in potlačitev
•Strokovnjak_inja pretirano
sočustvuje z žrtvijo.
• Da bi se izognil_a preplavljenosti s
•Identificira se v tolikšni meri, da se
čustvi, strokovnjak_inja "ne vidi„.
sam_a počuti kot žrtev.
• Zanika ali minimalizira težavo.
• Je preveč zavzet_a, a so
• „Umakne se" in vzpostavi distanco.
njegova/njena dejanja pogosto
• Krivi travmatizirano osebo.
neprimerna ali zmedena.
• Intenzivni občutek nemoči, ki lahko
povzroči težave pri delu.
PASIVNI PRISTOP

Slide 9
PRIMERNA, EMPATIČNA POZICIJA STROKOVNJAKA_INJE
• Biti empatičen pomeni biti ob žrtvi in ne biti namesto
nje.
• Upoštevajte, da vsaka oseba počne najboljše, kar v
danem trenutku zmore.
• Sprejmite žrtev z vsemi njenimi potrebami.
• Ravnajte spoštljivo, strokovno, empatično in brez
diskriminiranja.
• Upoštevajte telesno, duševno in moralno integriteto
ter dostojanstvo žrtve.
• Krepiti moč pomeni predati žrtvi nadzor in ji omogočiti,
da same odločajo, sprejemajo odločitve in ukrepajo.
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Slide 10
KAKO PRISTOPITI K ŽRTVAM, KI SO OSEBE Z
OVIRAMI

SPLOŠNA NAČELA PRISTOPANJA K OSEBAM Z
OVIRAMI:
• NE STRMITE, TO VSAKOGAR SPRAVI V NELAGODJE
• IZOGIBAJTE SE POMILOVANJU
• KOMUNICIRAJTE NEPOSREDNO Z OSEBO, TUDI ČE JE
POLEG NJEGOV/NJEN OSEBNI ASISTENT_KA ALI
DRUG SPREMLJEVALEC_KA
• VPRAŠAJTE, ALI OSEBA POTREBUJE POMOČ, PREDEN
POMAGATE – NEPOTREBNA ALI NEŽELENA POMOČ
LAHKO KRNI DOSTOJANSTVO IN VARNOST OSEBE

Osebe z ovirami niso homogena skupina. Vsaka vrsta oviranosti ima svoje značilnosti in prinaša
različne potrebe.
Zato je dobro spoznati individualne potrebe posameznika in jih ne domnevati.
Vseeno pa veljajo nekatera splošna načela pristopanja k osebam z ovirami.
Slide 11
UPORABLJAJTE JEZIK, KI NA PRVO MESTO
POSTAVI ČLOVEKA, NE OVIRANOSTI
„Osebe z ovirami“

in ne

„invalidi“

„Ljudje, ki ne vidijo“

in ne

„slepi“

„Ljudje, ki ne morejo govoriti“

in ne

„nemi“

„G. Novak ima diabetes“

in ne

„G. Novak je diabetik“

„Fizična oviranost“

in ne

„fizična deformacija“

„Ljudje s težavami v duševnem zdravju“
in ne

„duševno bolni“

Ljudje z ovirami so kot vsi drugi. Z uporabo jezika, ki na prvo mesto postavlja osebo, ne oviranosti
(People First Language) krepite osnovno pravico ljudi z ovirami, da se naslavlja v prvi vrsti njih
kot ljudi ne pa njihovo oviranost.
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•
•
•
•
•

KAKO PRISTOPITI K ŽRTVAM, KI NE VIDIJO ALI
SLABO VIDIJO (I)
Predstavite se
Opišite prostor, v katerem se nahajate bodite natančni: „Miza je pred vami“ in ne
„Miza je tu“
Če je v prostoru več ljudi, naj se vsak
predstavi, vsakega, ki mu date besedo,
naslovite z imenom
Govorite naravno, ni potrebe po glasnem
govorjenju
Zagotovite pa, da ne boste v glasnem
prostoru, da vas bo oseba lahko dobro slišala

Slide 13
KAKO PRISTOPITI K ŽRTVAM, KI NE VIDIJO ALI
SLABO VIDIJO(II)
• KO VODITE OSEBO, KI NE VIDI ALI SLABO VIDI:
• Hodite ob njej, pol koraka pred njo
• Ne primite je za roko, dovolite njej, da vas prime
za roko
• KO VODITE OSEBO, KI NE VIDI K SEDIŠČU
• Najprej vprašajte, ali jo lahko k sedišču vodite
tako, da nanj položite njeno dlan. Če se strinja,
položite njeno roko na hrbtišče stola, da se bo
lahko usedla
• Če stol nima hrbtišča, položite njeno roko na sedišče
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KAKO PRISTOPITI K ŽRTVAM, KI NE VIDIJO ALI
SLABO VIDIJO (III)
V POSTOPKU
• Vprašajte, kakšno podporo oseba, ki ne vidi ali slabo
vidi, potrebuje
• Vprašajte, v kakšni obliki bi želela v postopku prejemati
pisne dokumente, do katerih je upravičena:
• Če oseba bere Braillovo pisavo, zagotovite pisanja v tej
obliki
• Če oseba slabo vidi, vprašajte v kakšnem formatu želi
prejeti dokumente (npr. pogosto se uporablja
odebeljen font Arial 12)
• Če oseba želi prejeti pisanja v elektronski obliki,
vprašajte, v kakšnem formatu jih želi

Slide 15
KAKO PRISTOPITI K ŽRTVAM S TEŽAVAMI V
GOVORNI KOMUNIKACIJI

• Dovolite, osebi, da govori. Morda bo govorila
počasneje, kot ste navajeni.
• Ne zaključujte stavkov namesto nje in ne priganjajte
• Če niste razumeli, prosite, da povedano ponovi
• Ne pretvarjajte se, da ste razumeli, če niste
• Če ne razumete, vprašajte, če bi lahko nekdo, ki mu
oseba zaupa in jo ta razume, pomagal pri komunikaciji
tako, da ponovi besede, ki jih oseba izreče
• V POSTOPKU:
• Vprašajte, kakšno podporo oseba potrebuje
• Zagotovite zadostne odmore
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KAKO PRISTOPITI K ŽRTVAM, KI NE SLIŠIJO ALI
SLABO SLIŠIJO (I)

• Vprašajte osebo, kako želi komunicirati
• Obrnite se tako, da vas bo oseba lahko videla in morda
brala z ustnic, ne zakrivajte svojih ust z roko
• Govorite počasi, če oseba bere z ustnic ali slabo sliši
• Govorite jasno in z normalno glasnostjo, ne vpijte
• Če slabo sliši, bodite blizu nje, zagotovite tih prostor
brez motenj, ki je zadosti osvetljen
• Govorite neposredno z osebo in ne z drugimi, ki jo
spremljajo (tolmač, družinski član)
• Imejte pri sebi papir in svinčnik, če bi morali
komunicirati pisno

Slide 17
KAKO PRISTOPITI K ŽRTVAM, KI NE SLIŠIJO ALI
SLABO SLIŠIJO (II)

V POSTOPKU:
• Vprašajte, kakšno podporo oseba
potrebuje
• Če je potrebno, zagotovite tolmača za
znakovni jezik
• Zagotovite informacije v pisni obliki
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KAKO PRISTOPITI K ŽRTVAM Z GIBALNO
OVIRANOSTJO (I)
• Vedno govorite z osebo in ne z njenim
spremljevalcem
• Če oseba uporablja voziček, se med pogovorom
usedite tudi vi, zlasti med daljšim pogovorom
• Vprašajte, ali želi, da ji pomagate tako, da potiskate
voziček
• Ponudite pomoč pri odpiranju vrat

Slide 19
KAKO PRISTOPITI K ŽRTVAM Z GIBALNO
OVIRANOSTJO (II)
V POSTOPKU
• Vprašajte, kakšno podporo oseba potrebuje
• Zagotovite fizično dostopen prostor (dvigovanje in
prenašanje osebe v prostore, ki ji niso fizično
dostopni, krši njeno dostojanstvo in ogroža njeno
varnost)
• Omogočite ji, da jo v postopku spremlja nekdo, ki mu
zaupa oz. osebni asistent
• Zagotovite zadostne odmore
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KAKO PRISTOPITI K ŽRTVAM, KI IMAJO TEŽAVE V
DUŠEVNEM RAZVOJU OZ. SE SOOČAJO Z
INTELEKTUALNO OVIRANOSTJO(I)
• Upoštevajte, da obstajajo različne stopnje težav v
duševnem razvoju oz. intelektualnih oviranosti
• Bodite pristni
• Vzemite si čas in ustvarite medsebojno zaupanje
• Govorite jasno, v kratkih stavkih in s preprostimi besedami
• Če je treba ponovite ali preoblikujte povedano
• Ne govorite otročje in ne pretiravajte
• Pomagajte si z gradivi v obliki lahkega branja
• Zagotovite miren prostor za pogovor
• Vzemite si čas in ne priganjajte
• Preverite, ali je oseba razumela, kar ste povedali – lahko jo
prosite, da s svojimi besedami ponovi povedano
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KAKO PRISTOPITI K ŽRTVAM, KI IMAJO TEŽAVE V
DUŠEVNEM RAZVOJU OZ. SE SOOČAJO Z
INTELEKTUALNO OVIRANOSTJO(I)

V POSTOPKU:
• Vprašajte, kakšno podporo oseba
potrebuje
• Omogočite ji, da jo v postopku spremlja
nekdo, ki mu zaupa
• Zagotovite zadostne odmore
• Zagotovite pisne informacije v obliki
lahkega branja

241

Slide 22
KAKO PRISTOPITI K ŽRTVAM, KI IMAJO TEŽAVE V
DUŠEVNEM ZDRAVJU OZ. PSIHOSOCIALNE TEŽAVE (I)
• Če se oseba vede drugače, kot ste vajeni, je lahko to
povezano s specifikami težav v duševnem zdravju, ki jih
ima – težave v duševnem zdravju so zelo različne in imajo
različne značilnosti, v vsakem primeru pa velja:
• Vzemite si dovolj časa za komunikacijo, ne obsojajte, ne
priganjajte
• Bodite mirni in potrpežljivi
• Spoštujte osebni prostor
• Ne jemljite stvari osebno
• Govorite jasno, v kratkih stavkih, z običajno glasnostjo in
tonom

Slide 23
KAKO PRISTOPITI K ŽRTVAM, KI IMAJO TEŽAVE V
DUŠEVNEM ZDRAVJU OZ. PSIHOSOCIALNE TEŽAVE (II)
V POSTOPKU:
Vprašajte, kakšno podporo oseba potrebuje
Omogočite ji, da jo v postopku spremlja nekdo, ki mu
zaupa
Zagotovite zadostne odmore
Zagotovite pisne informacije v obliki lahkega branja
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