
 
Odprt posvet strokovnjakov o otroku v vlogi žrtve i n storilca nasilja 

(Kongresni center Brdo pri Kranju, 4. april 2013) 
 

- uvodni pozdrav mag. Tatjane Bobnar, namestnice generalnega direktorja policije - 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Spoštovana varuhinja človekovih pravic gospa Vlasta Nussdorfer! 
 
Spoštovana državna sekretarka Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo mag. Renata 
Zatler in državna sekretarka Ministrstva za pravosodje gospa Tina Brecelj! 
 
Med nami danes z veseljem pozdravljam tudi generalnega državnega tožilca dr. Zvonka 
Fišerja in generalnega direktorja policije gospoda Stanislava Venigerja, 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. 
 
Cenjeni kolegi, v imenu vodstva policije vam želim dobrodošlico na 12. strokovnem posvetu 
kriminalistov, tožilcev, sodnikov in zagovornikov v soorganizaciji Društva državnih tožilcev, 
Generalne policijske uprave in Centra za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za 
pravosodje  
 
V izjemno veselje mi je, da lahko danes med nami pozdravim številne strokovnjake z 
različnih področij dela!  
 
Osrednja tema letošnjega strokovnega posveta je OTROK, otrok tako v vlogi žrtve kot 
storilca. Rdeča nit posveta izhaja iz realnega odraza stanja družbe. Mladostnik, ki dvigne 
roko nad svojega starša, ni več izjema, temveč del vsakdanjosti. To je otrok, ki je hkrati žrtev 
in storilec. Tekom strokovnega posveta, vam bodo predavatelji na svojevrsten način 
predstavili ta istega otroka, vpetega v agresivni svet potrošništva, pričakovanj in zahtev 
družbe.  
 
Prepričana sem, da vam bo novo osvojeno znanje omogočilo še bolj kvalitetno delo - temu je 
namreč posvet namenjen. 
 
Zakonske določbe sicer definirajo naše pristojnosti. Vendar pa nas zakon nikakor in na 
noben način ne omejuje, da ne bi svojemu delu dodali vrednot, ki jih sicer ne predpisuje. 
Prijaznost, uvidevnost, spoštljiv in topel človeški odnos so za tega otroka v nekem trenutku 
lahko pomembnejši kot vsi zakoni tega sveta.  
 
Danes in jutri imamo možnost, da ponovno združimo svoje znanje in izkušnje. Odgovornost 
in vest nam nalagata, da poskrbimo za naše najmlajše, postanemo njihov glas in jim 
omogočimo prijaznejše otroštvo.  
 
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. 
 
Dobrodošli! 


