
                                                                                                               
STATUT URADA ŠKOFIJE CELJE ZA SPREJEMANJE PRIJAV IN SPREMLJANJE 

ŽRTEV SPOLNIH ZLORAB 

 

1. Urad Škofije Celje za sprejemanje prijav in spremljanje žrtev spolnih zlorab (Urad) je ustanovil 

celjski škof v skladu z Apostolskim pismom papeža Frančiška Vi ste luč sveta z dne 7. maja 2019, ki 

določa, da se v škofijah ustanovi enega ali več stalnih in javnosti lahko dostopnih sistemov za prijavo 

spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki oziroma člani ustanov posvečenega življenja ali družb 

apostolskega življenja ter vključujejo:  

- kazniva dejanja prisile v spolno dejanje s silo, grožnjo ali zlorabo oblasti;  

- izvršitev spolnega dejanja z mladoletno ali ranljivo osebo;  

- ustvarjanje, razkazovanje, posedovanje ali razširjanje otroške pornografije in pridobivanje ali 

prepričevanje mladoletne ali ranljive osebe za sodelovanje v pornografskih predstavah;  

- dejanja ali opustitve ordinarijev in drugih predstojnikov z namenom vmešavanja v postopke ali 

izogibanje civilnim ali kanoničnim preiskavam proti klerikom oziroma članom ustanov posvečenega 

življenja ali družb apostolskega življenja v zvezi s prej naštetimi kaznivimi dejanji. 

2. Namen Urada je pomoč žrtvam spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki oziroma člani ustanov 

posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja, preprečevanje ponavljanja teh zločinov ter 

svetovanje škofu pri ukrepanju proti osumljenim osebam. 

3. Urad deluje v skladu z Apostolskim pismom papeža Frančiška Vi ste luč sveta, s Smernicami za 

zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji ter z drugimi 

zavezujočimi dokumenti Cerkve, ki sta jih ali jih še bosta izdala Sveti sedež in Slovenska škofovska 

konferenca glede spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki oziroma člani ustanov posvečenega 

življenja ali družb apostolskega življenja.  

4. Naloge Urada so: 

- sprejemanje pritožb ali informacij neposredno od domnevne žrtve ali od drugih oseb v zvezi s 

spolnimi zlorabami, ki so jih zagrešili kleriki oziroma člani ustanov posvečenega življenja ali družb 

apostolskega življenja; 

- zbiranje podatkov, ki so potrebni za identifikacijo osumljene osebe in morebitnih žrtev; 

- usmerjanje prijavitelja glede postopka, tako civilnega kot tudi kanonskega; 

- pomoč domnevnim žrtvam z osebnim strokovnim spremljanjem, v kolikor se žrtev s tem strinja; 

- o postopku sestavi zapisnik; 

- obvesti krajevnega škofa o prijavi v roku 3 dni od prijave, ga redno obvešča o postopku, mu po 

zbranih informacijah izroči dokumente v zvezi s tem in mu svetuje pri nadaljnjih postopkih; 

- ustrezno hrani zbrano dokumentacijo. 



5. Urad sestavljajo voditelj, eden ali več strokovnih sodelavcev in tajnik, ki jih imenuje krajevni 

škof. Njihov mandat traja pet let, po izteku so lahko ponovno imenovani.  

6. Voditelj Urada, ki naj bo strokovnjak s civilno-pravnega področja, sprejema prijave spolnih zlorab 

ter koordinira delo Urada z namenom, da se prijave obravnavajo pravočasno, v skladu s civilno in 

cerkveno zakonodajo. Ob sprejemu prijave obvesti krajevnega škofa in sproži ustrezen civilni 

postopek zoper osumljeno osebo, v kolikor ugotovi, da obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega 

dejanja po Kazenskem zakoniku RS (KZ-1).  

7. Strokovni sodelavec Urada naj ima izkušnje in znanje s psihološkega ali psihiatričnega področja, 

da bo lahko zagotavljal prijaviteljem ustrezno spremljanje in pomoč ter svetoval voditelju, kako 

ravnati s prijavljeno in osumljeno osebo. 

8. Tajnik Urada izvaja potrebne administrativne postopke in izvaja druga dela, ki mu jih naloži 

voditelj Urada ali krajevni škof. 

9. Statut začne veljati na dan ustanovitve Urada, to je na praznik Spreobrnitve apostola Pavla, 25. 

januarja 2022.  
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