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VLOGA POOBLAŠČENCA MLADOLETNEGA OŠKODOVANCA 

 

 

 

V zadnjih letih hitro narašča število kazenskih postopkov zaradi kaznivih dejanj zoper spolno 
nedotakljivost, kjer so žrtve otroci. Po pravilu gre za otroke, ki so žrtve fizičnega in psihičnega 
nasilja znotraj lastne ožje ali razširjene družine.   

Dejstvo, da pride v kazenskem postopku do sekundarne viktimizacije žrtve kaznivega dejanja, 
je pripeljalo do uvedbe instituta pooblaščenca mladoletnega oškodovanca v kazenskem 
postopku. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku 1 (v nad. ZKP)iz leta 1997 
je prinesel spremembo v smeri izboljšanja položaja mladoletnega oškodovanca kot žrtve 
kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in za kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne 
osebe. V teh primerih je novela uvedla obvezno prisotnost pooblaščenca mladoletnega 
oškodovanca »ves čas postopka«, ki skrbi za »njegove pravice, še posebej v zvezi z zaščito 
njegove integritete med zaslišanjem pred sodiščem in uveljavljanjem premoženjskopravnega 
zahtevka.« Z novelo procesnega zakona pa je bilo tem kaznivim dejanjem dodano še kaznivo 
dejanje po 113.čl. KZ-1.2 

 

Ista novela Zakona o kazenskem postopku  je dodala novost in sicer« da je v predkazenskem in 
kazenskem postopku ob mladoletnem oškodovancu lahko navzoča tudi oseba, ki ji 
oškodovanec zaupa.« Novela Zakona o kazenskem postopku je tako prehitela Direktivo 
2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta Evrope3. 

Direktiva že v preambuli določa, da se mora za namene direktive šteti, da teče kazenski 
postopek že vse od trenutka, ko je vložena »prijava«. Vse pravice, za katere Direktiva določa, da 
pripadajo žrtvam v kazenskem postopku, tako tem pripadajo od trenutka vložitve ovadbe, 
čemur pa sledi šele kazenska preiskava. Tako je osnovni cilj Direktive, da se žrtvam kaznivih 
dejanj zagotovijo ustrezne informacije, podpora, zaščita in sodelovanje v kazenskem postopku.  
Nedvomno je navzočnost osebe, ki ji otrok zaupa, najboljše kar za otroka lahko naredimo v 
kazenskem postopku, kjer je otrok žrtev.    

                                                        
1 Ur.l.RS, št. 72/98 z dne 23. 23.10.1997 
2 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-I), Ur.l.št. 68/2008 z dne 8.7.2008 

3 Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta Evrope z dne 25.10.2012 o določitivi minimalnih 
standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa  Sveta 
2001/230/PNZ, Ur.l. 315 z dne 14.11.2012 
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Oseba, ki ji  oškodovanec zaupa, je lahko navzoča pri vseh zaslišanjih. Ta oseba je lahko 
roditelj, sorodnik ali kakšen strokovnjak, najbolje specialist za pomoč žrtvam, seveda odvisno 
od primera, do primera. Pomembno pa je, da ta oseba ni priča v taistem kazenskem postopku. 
Oškodovanec se s to osebo ne sme posvetovati, kako naj odgovarja na vprašanja. Prisotnost 
osebe, ki ji oškodovanec zaupa,nedvomno povečuje sposobnost pričanja in omogoča tudi, da se 
oškodovancu postavi več vprašanj. Povedano drugače, povečuje dokazno vrednost izpovedi 
oškodovanca. 

 

 

 

 

 

 

 



-3- 

 

 

 

 

VELJAVNA PROCESNA ZAKONODAJA 

 

V 3.odst.65.čl. ZKP določa obseg dolžnosti in pravic pooblaščenca mladoletnega oškodovanca, 
hkrati pa določa dolžnost sodišča za postavitev pooblaščenca mladoletnega oškodovanca. 

65. člen 

(3) V kazenskem postopku, ki teče zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost iz XIX. 
poglavja kazenskega zakonika, kaznivega dejanja zanemarjanja otroka in surovega ravnanja po 
192.čl. in kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113.čl. kazenskega zakonika, mora imeti 
mladoletni oškodovanec ves čas od uvedbe kazenskega postopka dalje pooblaščenca, ki 
skrbi za njegove pravice, še posebej v zvezi z zaščito njegove integritete med zaslišanjem pred 
sodiščem in uveljavljanjem premoženjskopravnega zahtevka. Mladoletnemu oškodovancu, ki 
pooblaščenca še nima, postavi pooblaščenca sodišče po uradni dolžnosti izmed odvetnikov. 

 

(4) V predkazenskem in kazenskem postopku je lahko ob mladoletnem oškodovancu 
navzoča oseba, ki ji oškodovanec zaupa. Takšna oseba je lahko navzoča tudi ob drugem 
oškodovancu, ki je žrtev nasilja. 
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Dolžnosti sodišča 

 

Mladoletni oškodovanec mora imeti ves čas, od uvedbe kazenskega posopka pa do njegove 
pravnomočnosti, pooblaščenca. Če pooblaščenca nima, mu ga mora sodišče postaviti po uradni 
dolžnosti izmed odvetnikov, po  seznamu Odvetniške zbornice Slovenije (pooblaščenec 
mladoletnega oškodovanca po uradni dolžnosti). Postavitev mladoletnega oškodovanca je 
naloga sodišča po uradni dolžnosti, če ga ta sam ne izbere oz. pooblasti  oz. v njegovem imenu 
starši oz. njegovi skrbniki. Določba je jasna.  Če je oškodovancev več, jim sodišče postavi enega 
pooblaščenca, po uradni dolžnosti. 

Drugače povedano, mladoletni oškodovanec, ki v času uvedbe kazenskega postopka, še ni 
dopolnil 18 let, zoper katerega je bilo storjeno katerokoli izmed kaznivih dejanj po XIX.poglavju 
Kazenskega zakonika ( v nad. KZ-1) in kaznivi dejanji zanemarjanja otroka in surovega ravnanja 
po 192.čl. KZ-1 ter kaznivo dejanje trgovine z ljudmi po 113.čl. KZ-1, mora ves čas od uvedbe 
kazenskega postopka imeti pooblaščenca. Gre za deset kaznivih dejanj veljavnega materialnega 
zakonika. Če oškodovanec tekom kazenskega postopka postane polnoleten, sodišče razreši 
pooblaščenca po uradni dolžnosti. 

Postavitev pooblaščenca mladoletnemu oškodovancu iz 3.odst.65 čl. ZKP  je torej pravica 
oškodovanca na eni strani in dolžnost sodišča na drugi strani. Vendar kršitev te določbe, v 
posledici njene kršitve pa pooblaščenec  ni vabljen ne na zaslišanja prič in izvedencev v 
preiskavi in ne na glavno obravnavo, ne pomeni absolutne kršitve določb kazenskega postopka 
iz 3. tč.1.odst.371.čl. ZKP temveč le relativno bistveno kršitev določb kazenskega postopka iz 
2.odst.371.čl. ZKP. 4 

ZKP v nadaljevanju 65.čl. o tem pooblaščencu nima posebnih določb. Njegov položaj v 
procesnem smislu se zato razen obvezne postavitve, v ničemer ne razlikuje od siceršnjega 
pooblaščenca oškodovanca. 

 

Kar zadeva navzočnost pooblaščenca na glavni obravnavi, ga sodišče povabi z vabilom na 
podlagi 1.odst.288 čl. ZKP, ki je namenjen oškodovancu, če ta ni vabljen kot priča po 
4.odst.288.čl. ZKP. Če ima oškodovanec  pooblaščenca, se pisanje vroči le pooblaščencu. V vabilu 
je opozorjen, da se bo glavna obravnava opravila tudi brez njegove navzočnosti in se bo 
prebrala izjava o premoženjskem zahtevku. Če je v redu povabljen in ne pride, pristojni državni 
tožilec pa obtožbo umakne, se šteje, da ne namerava nadaljevati pregona. Navzočnost 

                                                        
4 Sodba Vrhovnega sodišča opr. Št. I Ips 256/2001 z dne 4.4.2002; V konkretnem primeru je  Vrhovno državno 
tožilstvo vložilo zahtevo za varstvo zakonitosti iz razloga po 3.tč.371.čl. ZKP, ker na glavno obravnavo ni bil vabljen 
pooblaščenec mladoletne oškodovanke. Zahteva za varstvo zakonitosti je bila zavrnjena. 
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oškodovanca in pooblaščenca na glavni obravnavi ni obvezna, glavna obravnava se opravi tudi 
v njuni nenavzočnosti. Na to dejstvo kažejo tudi določbe, ki urejajo glavno obravnavo.   
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Dolžnosti pooblaščenca 

 

Zakonski dolžnosti pooblaščenca sta dve: 

- zaščita integritete oškodovanca med njegovim zaslišanjem pred sodiščem 

in 

-  uveljavljanje premoženjskega zahtevka. 

 

 

Pooblaščenec skrbi za mladoletnikove pravice s poudarkom na zaščiti njegove 
integritete med zaslišanjem na sodišču, pred tem mora spoznati otroka, opraviti vpogled 
v spis in se na zaslišanje temeljito pripraviti in uveljaviti premoženjski  zahtevek, ki ga 
mora postaviti čim prej. 

 

Formalno gledano je torej garant, da bo mladoletni oškodovanec , ki zaradi svoje 
mladosti in narave kaznivih dejanj občuti kazenski postopek kot ponoven vir stresa, 
uveljavil pravice, ki mu jih daje ZKP bodisi kot morebitni priči ali pa zgolj kot 
oškodovancu. 

Že zakonsko besedilo nalaga dolžnost pooblaščencu varovati interese oškodovanca pri 
zaslišanjih na sodišču. Vendar šele od trenutka,ko se kazenski postopek začne, od tega trenutka 
in ne morda že prej, v predkazenskem postopku. 

Procesni zakon ne daje možnosti postavitve pooblaščenca  že v fazi predkazenskega postopka 
oz. ko pride do odkritja kaznivega dejanja. Prav zato storilec zlahka, glede na to, da se večina 
kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost dogaja v družini, vpliva na oškodovanca. Ko se 
mladoletni oškodovanec po prijavi vrne v domače okolje in če še mati verjame storilcu, ki je 
velikokrat njen partner, ostane mladoletni oškodovanec popolnoma sam. 

Procesni zakon daje možnost (lahko) navzočnosti osebe, ki ji mladoletni oškodovanec zaupa, že 
v predkazenskem postopku, torej navzočnost osebe, ki pomeni oškodovancu  predvsem  
čustveno oporo. Formalni začetek rednega kazenskega postopka pa je šele z izdajo sklepa o 
preiskavi.5 In šele takrat je sodišče dolžno na podlagi 3.odst.65.čl. ZKP mladoletnemu 
oškodovancu postaviti pooblaščenca izmed odvetnikov. V praksi odredi preiskovalni sodnik 
postavitev pooblaščenca mladoletnega oškodovanca tisti trenutek, ko izda sklep o preiskavi 
zoper obdolženega, zaradi enega izmed naštetih kaznivih dejanj. 

                                                        
5 Več o tem Katja Šugman-Stubbs:Pravica mladoletnega oškodovanca, da ga  v kazenskem postopku spremlja 
oseba, ki ji zaupa; Pravna praksa št. 19/2014 z dne 15.5.2014 
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Menim, da bi glede na ureditev osumljenčevih pravic v predkazenskem postopku po 
4.odst.148.čl. ZKP, bilo potrebno pooblaščenca mladoletnemu oškodovancu, če je bilo storjeno 
katerokoli izmed zgoraj navedenih kaznivih dejanj, postaviti že v predkazenskem postopku. 
Tako bi določilo 3.odst.65.čl. ZKP polno zaživelo.6 Če že so bile t.i. pravice Mirande osumljencu 
priznane že v predkazenskem postopku, ko policija zoper njega osredotoči sum za določeno 
kaznivo dejanje po 4.odst.148.čl. ZKP, je nelogično, da procesni zakon te možnosti ne daje 
mladoletnemu oškodovancu. Predkazenski postopek je namreč tisti del celotnega postopka, v 
katerem se zaradi interesov preiskovanja, zahteva največja previdnost, pozornost in morebiti 
tudi tajnost. 

 

 

Pooblaščenec je torej garant, da bo mladoletni oškodovanec, ki zaradi svoje mladosti in narave 
kaznivih dejanj, občuti kazenski postopek kot ponoven vir stresa, uveljavil pravice, ki mu jih 
daje ZKP bodisi kot morebitni 

 

-priči: prepoved zaslišanje mladoletne osebe, ki glede na svojo starost in duševno razvitost ne 
more razumeti pomena pravice, da ni dolžna pričati, razen če to ne zahteva sem obdolženec (III. 
odst. 236. čl. ZKP) in prepoved neposrednega zaslišanja oseb, mlajših od 15 let, na glavni 
obravnavi (V. odst. 331. čl. ZKP) 

 

-oškodovancu:predlaganje dokazov, postavljanje vprašanj obdolžencu, pričam in izvedencem 
ter podajanje pripomb in pojasnil v zvezi z njihovimi zaslišanji, pregledovanje spisovnega 
gradiva (59.čl. ZKP), prevzem kazenskega pregona (60. in 61.čl. ZKP), uveljavljanje 
premoženjskopravnega zahtevka (101.čl. ZKP) in pravice, ki jih ima oškodovanec med 
preiskavo (II. odst. 178. čl. in IV. odst. 181.čl. ZKP). 

Na  naroku za izrek kazenske sankcije je oškodovanec lahko navzoč  in uveljavlja pravice, ki jih 
ima na glavni obravnavi (II. odst. 285.čl. ZKP). 

Na glavni obravnavi lahko predlaga izvedbo dokazov (I. in II. odst. 298. čl. ZKP), po končanem 
dokaznem postopku poda končno besedo (348.čl. ZKP) in vloži pritožbo zoper sodbo (IV. odst. 
367. čl. ZKP): 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Enakega mnenja je tudi dr. Katja G.Šugman: Otrok žrtev-otrok priča v kazenskem postopku; RKK, 52/2000/3, str. 
207-215 
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PRIVILEGIRANA PRIČA 

 

236.čl. ZKP 

 

(1.) Dolžnosti pričevanja so oproščeni: 

 

.....2) obdolženčev krvni sorodnik v ravni vrsti, sorodniki v stranski vrsti do vštetega 
tretjega kolena in sodorniki po svaštvu do vštetega drugega kolena; 

 

 

(2.) Sodišče, ki vodi postopek, je dolžno poučiti osebe, omenjene v prejšnjem odstavku, da 
jim ni treba pričati, vsakokrat preden jih zasliši, brž ko zve, da gre za okoliščine, zaradi 
katerih so oproščene dolžnosti pričevanja. Če priča izjavi, da se odpoveduje tej pravici in 
da želi pričati, se jo mora opozoriti, da se bo na njeno izpovedbo lahko oprla sodna 
odločba, četudi se bo na glavni obravnavi odpovedala pričanju. Pouk in odgovor se 
vpišeta v zapisnik. 

 

(3.)      Mladoletne osebe, ki glede na svojo starost in duševno razvitost ne more razumeti 
pomena pravice, da ni dolžna pričati, ni dovoljeno zaslišati kot priče, razen če to 
zahteva sam obdolženec. 

 

Če je oškodovanec z obdolžencem v tesnejšem sorodstvenem razmerju ima torej v postopku 
specifičen-privilegiran položaj, status privilegirane priče. Zakon pa hkrati določa prepoved 
zaslišanja mladoletne osebe, razen  pod določenimi  pogoji;  če to zahteva obdolženi. 

Določba o pravici do oprostitve pričevanja ima v primerih tovrstnih kaznivih dejanj dvojen 
učinek. Namen te zakonske določbe je v varovanju razmerja zaupnosti. V primeru obravnavanih 
kaznivih dejanj pa je mladoletni oškodovanec žrtev zaupnega odnosa in največkrat edina priča 
kaznivega dejanja. Največkrat oškodovanec tudi po kaznivem dejanju še vedno živi s storilcem 
ali z njim prihaja v stik, zato se odloči, da ne bo pričal. To seveda je pravica oškodovanca, ki se 
mu je ne sme vzeti in če je njegovo pričanje edini dokaz v kazenskem postopku, mora sodišče 
izreči oprostilno sodbo. 
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ZASLIŠANJE MLADOLETNE PRIČE 

 

178.čl. ZKP 

 

(4).....Obdolženec  ne sme biti navzoč pri zaslišanju priče, mlajše od 15 let, ki je žrtev 
kateregakoli izmed kaznivih dejanj iz III. odst. 65. čl. ZKP. 

 

 

 

331.čl. ZKP 

 

(5) Neposredno zaslišanje oseb, mlajših od 15 let, ki so bile žrtve kaznivih dejanj iz III. 
odst. 65.čl. ZKP, na glavni obravnavi ni dopustno. Sodišče mora v teh primerih odločiti, da 
se prebere zapisnik o prejšnjem zaslišanju teh oseb. 

 

(6) Stranke lahko v primerih iz prejšnjega odstavka postavijo posredna vprašanja. Če senat 
spozna, da so vprašanja utemeljena in potrebna za razjasnitev dejanskega stanja, postopa po 
določbi 338.čl. ZKP. 

 

 

 

V situaciji, ko bi sodišče ocenilo, da mladoletni oškodovanec ni sposoben pričati, lahko 
obdolženi zahteva njegovo pričanje. Na glavni obravnavi, na podlagi V. odst. 331. čl. ZKP, 
neposredno zaslišanje oseb iz III. odst. 65.čl. ZKP ni dopustno. Mladoletnim oškodovancem do 
15 let se torej ne sme direktno postavljati vprašanj. S tem je zakonodajalec želel zmanjšati 
izpostavljenost mladoletnega oškodovanca negativnim posledicam kazenskega postopka in 
doseči, da se mladoletnemu oškodovancu ni potrebno soočiti z obdolžencem na glavni 
obravnavi. 

 V teh primerih mora sodišče odločiti, da se preberejo zapisniki o prejšnjih izpovedih priče. Da 
pa bi bila vsaj nekoliko zagotovljena kontradiktornost, se lahko mladoletnemu oškodovancu 
vprašanja postavijo posredno, preko preiskovalnega sodnika (VI. odst. 331.čl. ZKP v zvezi s 
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338.čl. ZKP). Pri zaslišanju mladoletnega oškodovanca so lahko navzoči državni tožilec, 
zagovornik in pooblaščenec mladoletnega oškodovanca, ne pa tudi obdolženi. Pravice 
obdolženca so v tem primeru omejene: 

 

-ne sme biti navzoč pri zaslišanju 

 

-postavljanje vprašanj mladoletnemu oškodovancu selekcionira sodišče 

 

 

Vendar te določbe ni mogoče razlagati tako, da bi sodišče vedno, ko to zahteva obdolženi, 
moralo zaslišati mladoletnega oškodovanca.7  Glede na specifično situacijo vsakega 
posamičnega primera, mora sodišče skladno z načelom sarazmernosti tehtati med morebitnimi 
škodljivimi vplivi takega zaslišanja na duševno stanje mladoletnega oškodovanca na eni strani 
ter pravico obdolženca do obrambe na drugi strani. 

Ustava RS v 29. čl. Kot pravno jamstvo zagotavlja vsakomur, ki je obdolžen kaznivega dejanja, 
izvajanje dokazov v njegovo korist. Glede na načelo proste presoje dokazov iz 18.čl. ZKP sodišče 
samo odloča o tem, kater dokaze bo izvedlo in kako bo presojalo njihovo verodostojnost. Pri 
tem ni dolžno izvesti vsakega dokaza, ki ga predlaga obramba, temveč le tiste, pri katerih je 
obramba zadostila dokaznemu bremenu in pravni relevantnosti ter izvedbo dokaza utemeljila 
s potrebno stopnjo verjetnosti. Sodišče sme zavrniti izvedbo dokaza, če je očitno, da dokaz ne 
more biti uspešen, če je brez pomena za obravnavano zadevo ali če je dejstvo, ki naj bi se z 
izvedbo tega dokaza dokazovalo, že dokazano. Sodišče mora zavrnitev dokaznega predloga 
obrazložiti tako v sodbi kot tudi zapisniku o glavni obravnavi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Sodba Vrhovnega sodišča, opr. št. I Ips 382/2007 z dne 15.1.2009 



-11- 

 

 

 

PREMOŽENJSKI ZAHTEVEK IN SODNA PRAKSA 

 

-nujnost, da se premoženjski zahtevek postavi čim prej 

-zahteva po zakonitih zamudnih obrestih od pravnomočnosti sodbe dalje 

-da kršitev dostojanstva pomeni možnost samostojne odškodnine poleg zahtevane splošne 
odškodnine. Povedano drugače 181.čl. OZ se lahko uporablja kumulativno ob 131.čl. OZ. 

 

Sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. I  K 46203/2013 z dne 30.9.2014 v zvezi s 
sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. II Kp 46203 z dne 4.3.2015 

 

Obdolženi obsojen za kazniva dejanja po čl. 191/1, 122/1 in 192/1 KZ-1. Izrečena pogojna 
obsodba. 

Sodišče oškodovance napotilo s premoženjskim zahtevkom na pot pravde, ker je sodišče 
ocenilo, da je v kazenskem postopku premalo dokazov, da bi lahko o zahtevku odločilo. 

Višje sodišče je ob reševanju pritožbe zagovornika obdolženega ocenilo, da so v njegovem 
ravnanju podani znaki le dveh kaznivih dejanj in sicer po  čl. 191/1 in 122/1. Pritožba tožilstva 
zaradi  premoženjskega zahtevka ni bila vložena. 

 

Sodba Okrožnega sodišče v Ljubljani, opr. št. II K 56157/2012 z dne 21.10.2014 v zvezi s 
sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. II Kp 56157/2012 z dne 2.4.2015 

 

Obdolženi obsojen za kazniva dejanja po čl.173/III, 192/II in 191/II. Izrečena enotna zaporna 
kazen 3 let in 9 mesecev zapora. 

Sodišče je mladoletni oškodovanki prisodilo 10.000,00EUR z zakonitimi zamudnimi obrestmi 
od pravnomočnosti sodbe dalje, s preostankom  zahtevka v višini 10.397,60 EUR pa je sodišče 
oškodovanko napotilo na pot pravde. Pritožba tožilstva zaradi delne ugoditve premoženjskega 
zahtevka ni bila vložena. Višje sodišče v Ljubljani je v celoti potrdilo I. st. sodbo. 

 

I. st. sodba v okviru premoženjskega zahtevka vsebuje: 
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-utemeljitev dosojenega premoženjskega zahtevka z ugotovitvami in natančnim zaslišanjem 
izvedencev o resni ogroženosti čustvenega, identitetnega in osebnostnega razvoja 
oškodovanke 

-trajanje posega obdolženca v osebno dostojanstvo oškodovanke, ki je bila stara 7-8 let, v 
posledici  posega pa mora oškodovanka hoditi na psihološko obravnavo 

-sodišče je ocenilo, da obstaja pravni temelj za zahtevek po 181.čl. OZ, ki daje oškodovancu 
pravico do pravične denarne odškodnine zaradi pretrpljenih duševnih bolečin, ki jih ima zaradi 
nedovoljenega posega v spolno integriteto. V primeru, da ima oškodovanec pravico do denarne 
odškodnine na podlagi 181.čl. OZ, posebna razčlenitev ugotovljenih oblik škode (npr. za 
pretrpljene duševne bolečine) ni potrebna.8 Potrebno je še poudariti, da pravica do zadoščenja 
v posebnih primerih po čl. 181 OZ ne izključuje pravice do denarne odškodnine za druge oblike 
pravno priznanih premoženjskih škod po 179.čl. OZ. 

 

 

Sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. II K 306/2007 z dne 24.8.2009 v zvezi s 
sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. 306/2007 z dne 16.3.2010 

 

Obdolženi pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje po 183/III KZ. Izrečena zaporna kazen v 
višini 2 leti zapora. Priznan premoženjski zahtevek v višini 20.000 EUR, s preostankom 
zahtevka v višini 30.000 EUR  je sodišče oškodovanko napotilo na pot pravde. Tožilstvo se na 
delno ugoditev zahtevka ni pritožilo. 

 

I. st. sodba glede zahtevka vsebuje: 

 

-analizo izvedeniškega mnenja izvedenke za klinično psihologije za oškodovanko 

-ugotovitev sodišča, da obstaja temelj za zahtevek po 200. in 202.čl. ZOR 

-ugotovitev sodišča, da je dedek 2 leti spolno zlorabljal vnukinjo, od njenega 9 leta dalje, 
nastanek škodljivih posledic, do katerih se je opredelila izvedenka in ki jih je sodišče tudi 
neposredno zaznalo ob zaslišanju oškodovanke 

-ugotovitev sodišča, da je oškodovanka zaradi ravnanj obdolženca utrpela bolečine, paničen 
strah, ki ga je opisala izvedenka in se še vedno ponavlja, duševne bolečine zaradi kršitve 
osebnega dostojanstva oškodovanke, kar prav tako izhaja iz mnenja izvedenke 

 

                                                        
8 Sodba Vrhovnega sodišča, opr. št. II Ips 278/95 z dne 3.10.1996; enako tudi sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani, 
opr.št.I K 10483/2010 z dne 11.3.2013 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. II Kp 10483/2010 z dne 
11.12.2013 
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Sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. I K 10483/2010 z dne 11.3.2013 v zvezi s 
sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, opr.št. II Kp 10483/2010 z dne 11.12.2013 

 

Obdolženi pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje po čl. 183/III KZ. Prvostopenjsko sodišče 
je obdolženemu izreklo zaporno kazen   v višini 1 leta in 6 mesecev, višje sodišče je ugodilo 
pritožbi tožilstva in kazen zvišalo na 2 leti zapora. Priznan tudi premoženjski zahtevek 
oškodovanki v višini 10.000 EUR. 

 

I. st. sodba glede zahtevka vsebuje: 

 

-elemente civilnega delikta:škoda, nedopustno ravnanje, vzročna zveza med škodo in 
nedopustnim ravnanjem in odgovornost na strani obdolženca 

 

-utemeljitev dosojenega zahtevka z natančno analizo izvedeniških  mnenj, 2 izvedencev klinične 
psihologije in psihiatrije  in sicer 

3.000 EUR za pretrpljeni primarni strah 

2.000 EUR za sekundarni strah 

5.000 EUR za utrpljene psihične bolečine 

 

-utemeljuje dosojeni zahtevek z uporabo čl. 181 OZ 

 

 


