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Št. 35-1/20 
 
Sklad za financiranje psihološke pomoči domnevnim žrtvam spolnih zlorab 

Pravilnik 
 
 

1. člen 
Splošne določbe 

 
Sklad za financiranje psihološke pomoči domnevnim žrtvam spolnih zlorab (v nadaljevanju Sklad) so 
ustanovili slovenski škofje na 116. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je potekala 13. 
januarja 2020 v Mariboru z namenom, da se žrtvam ali domnevnim žrtvam spolnih zlorab (v 
nadaljevanju upravičenci) katoliških duhovnikov, diakonov oz. drugih verskih uslužbencev, omogoči 
ustrezna strokovna psihoterapevtska pomoč. 
 
Sklad nima lastne cerkveno ali civilno-pravne subjektivitete, ampak predstavlja namensko finančno 
premoženje, ki se upravlja in uporablja v skladu z določbami tega pravilnika. Obstoj in delovanje Sklada 
tudi nima nikakršnih predhodnih, vmesnih ali končnih pravnih učinkov na cerkveno ali civilno-pravne 
kazenske in odškodninske postopke v zvezi s spolnimi zlorabami katoliških duhovnikov, diakonov oz. 
drugih pastoralnih uslužbencev, tako z vidika postopka kot tudi odločitev. 
 
Naslov sedeža Sklada je: Slovenska škofovska konferenca, Ciril-Metodov trg 4, 1000 Ljubljana 
 
E-naslov: ssk@rkc.si 
 
Transakcijski račun: SI56 0430 2000 3316 996 (Nova Kreditna Banka Maribor) 
 
Davčna št. SI80345751 
 

2. člen 
Pravilnik 

  
Pravilnik določa naloge in način dela Sklada. 
 
Pravilnik opredeljuje oblike in načine pridobivanja in izrabe sredstev ter pogoje za pridobitev sredstev 
s strani upravičencev. 
 

3. člen 
Upravičenost do sredstev 

 
Psiholog ali predsednik Ekspertne skupine za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri SŠK (Ekspertna 
skupina) upravičencu oz. njegovim zakonitim zastopnikom ponudi seznam terapevtov, ki so strokovno 
usposobljeni, da zagotavljajo ustrezno terapijo. Iz tega seznama lahko upravičenec ali njegovi zakoniti 
zastopniki izberejo izvajalca strokovne pomoči. 
 
Upravičenost do namenskih sredstev iz Sklada določi psiholog, ki je član Ekspertne skupine z nalogom o 
povračilu stroškov psihoterapetvske obravnave. 
 
Pogoji za izplačilo sredstev iz Sklada so: 
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a) nalog, ki ga izda psiholog Ekspertne skupine,  
b) račun usposobljenega terapevta, ki izvaja psihološko, psihiatrično ali drugo psihoterapevtsko 

pomoč ter 
c) podpisana izjava upravičenca, da koriščenje sredstev iz Sklada ne prejudicira pravnih učinkov 

na cerkveno ali civilno-pravne kazenske in odškodninske postopke v zvezi s spolnimi zlorabami 
katoliških duhovnikov, diakonov oz. drugih verskih uslužbencev. 

 
Sklad ima pravico zahtevati vrnitev izplačanih sredstev, če so bile pravice, o katerih odloča psiholog, 
pridobljene na podlagi neresničnih podatkov ali dokazov oz. če upravičenec Skladu ali psihologu ni 
sporočil vseh dejstev, ki vplivajo na pridobitev ali prenehanje pravic za izplačana sredstva iz Sklada. 
 

4. člen 
Skrbnik 

  
Skrbnik Sklada je vsakokratni generalni tajnik SŠK, ki bo po izdanem nalogu poravnal stroške psihološke 
terapije upravičenca. 
 

5. člen 
Varovanje zasebnosti 

 
Člani Ekspertne skupine ter strokovni sodelavci, ki bodo nudili pomoč upravičencem, so dolžni varovati 
tajnost osebnih podatkov in identiteto vseh vpletenih. 
 

6. člen 
Oblike in načini pridobivanja sredstev 

 
Skrbnik Sklada vsako leto do 31. januarja izstavi račun stroškov za minulo leto škofiji kraja, v kateri biva 
upravičenec skupaj s kopijo nalogov za povračilo izplačanih sredstev za kritje terapije. 
 
V Sklad lahko prostovoljno prispevajo sredstva fizične in pravne osebe kot donatorji ali podporniki. Sklad 
ostaja odprt za vse, ki bi želeli donirati in podpreti pomoč upravičencem. 
 

7. člen 
Končni določbi 

 
Sklad je ustanovljen za nedoločen čas. 
 
Pravilnik začne veljati z dnem podpisa. 
 
 

Ljubljana, na god sv. Terezije Avilske, 15. oktobra 2020 
 
 

Msgr. Stanislav Zore 
Ljubljanski nadškof metropolit in 

predsednik SŠK 


