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Št. 108-4/18 
Ljubljana, 5. oktober 2018 

 
 

Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo 
 
V okviru prizadevanj proti spolnim zlorabam in drugimi vrstami kaznivih dejanj v 
cerkvenih institucijah ter preventive proti krivim ovadbam verskih uslužbencev je 
Slovenska škofovska konferenca na 108. seji dne 24. septembra 2018 sprejela naslednji 
sklep: 
 
1. verski uslužbenec nikoli ne sme biti sam z mladoletno osebo pri opravljanju verske 
dejavnosti; 
2. verski uslužbenec nikoli ne sme biti sam z mladoletno osebo v stavbi, prostoru, vozilu ali 
na kateremkoli drugem kraju, ki se uporablja za versko dejavnost; 
3. za uresničevanje tega sklepa je zadolžen verski uslužbenec; 
4. besedilo tega sklepa morajo župniki in redovni ter ostali predstojniki cerkvenih institucij 
trajno in sledljivo shraniti v arhivu cerkvene institucije (župnije, redovne skupnosti ipd.). Ta 
sklep se vključi v Pravilnik o verski dejavnosti in začne veljati z dnem objave v Sporočilih 
slovenskih škofij. 
 
Msgr. Stanislav Zore OFM 
Predsednik SŠK 
 

 
Pojasnilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo 

 
Slovenski škofje so na predlog »Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri SŠK« 
sprejeli sklep, s katerim ustvarjajo pravno normo, ki udejanjanja načelo »ničelne tolerance« 
do spolnih zlorab v Cerkvi v Sloveniji. Sestavljen je po zgledu prakse v državah zahodnega 
sveta, kjer si Cerkev že dlje časa sistematično prizadeva za odpravo okoliščin, ki lahko 
privedejo do kaznivega dejanja s področja spolne nedotakljivosti. Ob tem sklep omejuje 
možnost procesiranja krivih ovadb zoper duhovnike in druge pastoralne sodelavce (tj. 
verske uslužbence), ker prepoveduje opravljanje pastoralnega dela (tj. verske dejavnosti) 
izven vpogleda javnosti (tj. Na štirioči, brez prisotnosti tretje osebe oziroma priče). 
 
Pregled sodne prakse kaže, da se kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost zgodijo ali 
se očita, da so bila storjena, v trenutkih in na mestih, ko javnost ni navzoča in nima 
vpogleda v dogajanje med dvema osebama. S sprejemom sklepa se na ravni Cerkve v 
Sloveniji uveljavlja pristop pastoralnega dela, ki v primeru kazenskega postopka s 
področja spolne nedotakljivosti posledično zahteva dokazovanje, da je bilo določeno 
pastoralno dejanje dejansko izvedeno izven javnosti oziroma se to ne more avtomatično 
predvidevati. Za pastoralno prakso to pomeni, da pastoralni sodelavec ne sme biti 
istočasno samo z eno mladoletno osebo (tj. staro manj kot 18 let) v prostoru, vozilu ali na 
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drugem kraju, kjer je mogoče, da se zgodi zloraba (npr. veroučna učilnica, kabinet, 
spovedni kabinet, pisarna, zakristija, kuhinja, avtomobil, gozd). Duhovnik ali drug 
pastoralni sodelavec je dolžan paziti, da ne pride do nastanka okoliščin, ko se znajde 
istočasno samo z eno mladoletno osebo na mestu izven nadzora javnosti. Tako situacijo, 
kolikor nastane, takoj prekine oziroma poskrbi za vpogled javnosti (npr. nemudoma po 
prihodu pošlje mladoletnega ministranta iz zakristije v prezbiterij ali odpre vrata zakristije). 
Ob tej priložnosti škofje izražajo podporo vsem duhovnikom in drugim pastoralnim 
delavcem, ki delujejo na področju kateheze in mladinske pastorale. Želijo si, da bi tudi z 
novimi navodili pastorala potekala tako, da bodo zaščiteni otroci in izvajalci verouka in 
mladinske pastorale.  
 
 
Msgr. Stanislav Zore OFM 
Predsednik SŠK 


