
Velja govorjena beseda! 

 

POZDRAVNI NAGOVOR NAMESTNICE GDP MAG. TATJANE BOBNAR OB OTVO RITVI 10. POSVETA O 
PREPREČEVANJU, ODKRIVANJU IN PREISKOVANJU NASILJA NAD OTROKI (Brdo pri Kranju, 7. april 2011) 

 
Pravijo, da je glasba univerzalni jezik, ki ga razumemo vsi. Teja in Lucija sta nam skozi  
čudovit glasbeni nastop posredovali nedvoumno in jasno sporočilo, kakšno naj bi bilo 
otroštvo. Brezskrbno, razigrano, polno smeha in veselja – na kar odrasli pogosto pozabimo! 
Mislim, da današnjega posveta skoraj ne bi mogli začeti v prijetnejšem vzdušju! Teja in 
Lucija, hvala vama! 
 

* * * 
 
Cenjeni kolegi, v imenu vodstva policije vam želim dobrodošlico na desetem posvetu o 
preprečevanju nasilja nad otroki, ki ga organiziramo skupaj z Društvom državnih tožilcev 
Slovenije in v sodelovanju z ministrstvom za pravosodje. V izjemno veselje mi je, da lahko 
danes med nami pozdravim številne strokovnjake z različnih področij dela!  
 
Spoštovana varuhinja človekovih pravic gospa Zdenka Čebašek Travnik ! 
 
Spoštovana ministrica za notranje zadeve gospa Katarina Kresal  in minister za 
pravosodje gospod Aleš Zalar! 
 
Med nami danes z veseljem pozdravljam tudi cenjene sodnike, tožilce  in odvetnike . 
 
V zadovoljstvo mi je, da lahko pozdravim tudi vse spoštovane sodelavce policiste in 
kriminaliste,  ki ste se udeležili današnjega posveta. 
 

* * * 
 
Otroštvo bi moralo biti najlepše obdobje v življenju vsakega posameznika. Vendar pa žal vsi 
otroci ne živijo brezskrbno in neobremenjeno. Vse preveč je otrok, ki doživljajo različne 
oblike psihičnega, fizičnega in spolnega nasilja, zanemarjanja, ustrahovanja in izsiljevanja. 
Preveč je otrok, ki so prikrajšani za radosti otroštva in živijo v nenehnem strahu. Iluzorno je 
sicer pričakovati, da lahko ta pojav v prihodnosti popolnoma izkoreninimo. Vseeno pa si 
moramo prizadevati, da bo trpinčenih otrok čedalje manj. Tudi z našo pomočjo lahko postane 
vsakršna oblika zlorabe otrok družbeno nesprejemljiva. 
 
Zadnji primeri, ki so odmevali v javnosti, so neposreden, grozljiv dokaz, kako lahko tisti, ki naj 
bi jim otroci najbolj zaupali, v svoji lastni duševni stiski pozabijo na pravice in dobrobit otroka. 
Zaskrbljujoče je dejstvo, da se številne pojavne oblike nasilja zgodijo prav v krogu družine.  
 
Otroci o takšnih izkušnjah težko spregovorijo. Zato se moramo z vso odgovornostjo zavedati, 
da smo več kot le vršilci svojih službenih dolžnosti. Mi smo tisti, ki moramo prepoznati 
njihovo stisko, jih s pravilnim pristopom pomiriti in spodbuditi, da se nam zaupajo, jim kot 
žrtvam dati veljavo in glasno obsoditi vsakršno kršitev njihovih pravic. Le tako bomo lahko 
dvignili zavedanje o tem, kaj je prav in kaj ne. Kaj je dopustno in kaj presega meje 
zakonitega. Predvsem pa bomo tako pri žrtvah spodbudili zaupanje v tiste institucije, ki naj bi 
jih zaščitile. 
 
Da bi to nalogo, še bolje, poslanstvo, opravili kar se da učinkovito, pa je nujno naše dobro 
sodelovanje. Čeprav to vsakič znova poudarjamo, morda vseeno ni odveč povedati še enkrat 
– k obravnavi nasilja nad otroki moramo pristopiti celovito. Naše aktivnosti se med seboj 
razlikujejo, a vsi imamo pred seboj isti cilj. Zaščititi otroke!  
 



 
 
 
Spoštovani, nasilje nad otroki je tema, ki ji nikoli ne moremo nameniti preveč pozornosti. 
Podatki kažejo, da se v zadnjih letih povečuje število kaznivih dejanj nasilja nad otroki 
Povečano število prijavljenih kaznivih dejanj vzbuja ambivalenten odnos. Po eni strani je 
naraščajoče število lahko alarmanten podatek, po drugi strani pa so visoke številke odraz 
povečanih aktivnosti in prizadevanj policije, žrtvam bolj prijazne in prilagojene zakonodaje ter 
povečanja občutljivosti in ozaveščenosti ljudi. 
 
Predvsem ozaveščenost lahko dolgoročno vpliva na boljšo zaščito najmlajših članov družbe. 
Vplivati na zavedanje ljudi, še posebej ko gre za osveščanje o temeljnih človekovih pravicah, 
pa ni lahko. Vsakršna sprememba zahteva dolgotrajen, na trenutke prav mukotrpen proces, 
saj so nekateri vedenjski vzorci globoko zakoreninjeni v družbene vrednote, s tem pa tudi v 
mentalne sheme posameznika.  
 
Vendar pa sem trdno prepričana, da lahko učinkovito odkrivanje in preiskovanje tovrstnih 
kaznivih dejanj ustvarita močno in nedvoumno sporočilo – da je nasilje nad otroki 
nedopustno in grobo kršenje temeljnih človekovih in otrokovih pravic!  
 

* * * 
 
Dragi otroci, v imenu vseh nas, ki smo danes tu, se vam zahvaljujem za to čudovito 
predstavo, za katero ste se res potrudili!  
 
Vam, spoštovani kolegi, pa polagam na srce, naj nam bo ta predstava v nenehen opomin, 
kaj so naše dolžnosti in k čemu pravzaprav stremimo. K zagotavljanju brezskrbnega in 
razigranega otroštva, ki bo za vse otroke prijetna, in ne travmatična izkušnja. Le tako jim 
bomo lahko vsaj delno zagotovili, da bodo odrasli v močne, zrele in samozavestne ljudi.  
 
V imenu vodstva policije vam želim konstruktiven in koristen posvet. Upam, da bodo 
današnje vsebine osvetlile doslej prezrte vidike in odgovorile na vprašanje, kako tistim, ki nas 
najbolj potrebujejo, zagotoviti izhod iz stiske. 
 
 
 
 
 


