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NASILJE
NAD OTROKI
Najbolj pogosta kazniva ravnanja in
dogodki

Nasilje v družini in zanemarjanje 

Spolne zlorabe otrok in spolne zlorabe otrok preko
interneta

Odvzemi otrok in mednarodni odvzemi otrok

Pogrešani otroci in samomori otrok

Druga kazniva dejanja na škodo otrok



SODELOVANJE Z VLADNIMI IN
NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI

Sodelovanje pri posameznih operativnih zadevah, pri
ozaveščanju, usposabljanju in izobraževanju....

Vladne organizacije (CSD, šole,
zdravstvo, pravosodni organi,
Ministrstva in organi v sestavi,
Uprava za probacijo, ...)   

Nevladne organizacije so pomemben vir informacij,
pomemben partner pri zaščiti žrtev, pomemben pri
predlogih za spremembo zakonodaje, partner pir
ozaveščanju in preventivi.... 

Nevladne organizacije (Društvo
Ključ, DNK, SOS telefon, Združenje za
moč, TOM telefon, Center za
varnejši internet, prijavna točka
Spletno oko, ...) 

Samo skupaj bomo zmogli!



POSTOPKI POLICIJE
Z OTROKI IN
MLADOSTNIKI

Specializirani kriminalisti pri
hujših kaznivih dejanjih -
zbiranje obvestil od otroka,
forenzični intervju

Primeren pristop in
zagotavljanje pravic v postopku

Zaščita otroka in zbiranje
obvestil ter dokazovVedno v korist otroka,

mladoletnika, upoštevati tudi
njegovo mnenje



POSTOPKI POLICIJE Z
OTROKI IN MLADOSTNIKI
V OKVIRU
MIGRANTSKEGA TOKU

potovanje s starši ali skrbniki
potujejo z osebo, ki so jih njihovi starši
izročili znancem, svojcem, sorodnikom
(iz istega kraja)
potujejo znotraj ene skupine
potujejo z osebami, ki so jih srečale
otroke so vzeli biološki družini zaradi
hitrejšega potovanja
otroke so neznane osebe zapustile in so
prepuščene samim sebi
otrok se je izgubil in je pogrešan

V vseh alinejah razen prve pozornost na
sum storitve kaznivega dejanja.



INDIKATORJI SUMA
STORITVE KAZNIVEGA
DEJANJA

način odzivanja mladoletne osebe na
osebo, s katero je v stiku,
vidne telesne poškodbe na otroku
se zlasti mlajši otroci nahajajo v
spremstvu moških (v naročju),
otroci in mladoletniki sami povedo,
beg mladoletnih oseb ali otrok od
spremljevalca k humanitarnim
delavcem, drugim osebam

 

DELO POLICIJE

preverjati navedene indikatorje,
opraviti ločen pogovor z mladoletno
osebo,
obvestiti CSD/prevajalec,
preveriti morebitne dokumente oz.
dokumentacijo,
pridobiti potrditve drugih oseb
evidence policije,
preverjanje preko tujih varnostnih
organov,
preiskava el. naprave

 



prezgodnje poroke
plačilo neveste
neurejene življenjske razmere
ne prijava kadar gre za sporazum med
družinama
spolno nasilje

Romske poroke

Pomembno, da so vsi
deležni enake obravnave



prostitucija,
spolno izkoriščanje otrok
beračenje
siljenje v izvajanje kaznivih dejanj

LIfe distant child abuse

Trgovina z ljudmi na
spletu Razbremenitev

odgovornosti otroka in
mladostnika je ključnega

pomena



HVALA ZA
POZORNOST!

Robert Tekavec
E: robert.tekavec@policija.si


