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EPA 1702-IV

Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 12. seji 1. 7. 2013 sprejela naslednje

Mnenje
k Predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred
spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo (MKZOSIZ)

Komisija je obravnavala Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o
zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki ga je Vlada RS
posredovala Drţavnemu zboru v obravnavo in sprejem.
Komisija predlog zakona o ratifikaciji podpira.
Člani komisije ugotavljajo, da predstavlja konvencija enega izmed ključnih
inštrumentov Sveta Evropa na področju boja zoper spolno izkoriščanje otrok in
trenutno najvišji mednarodno veljavni standard za zaščito otrok pred spolno zlorabo
in izkoriščanjem. Konvencija predstavlja prvi mednarodni dokument, ki se loteva vseh
oblik spolnega nasilja nad otroki, vključno z zlorabo v druţini. Poleg spolne zlorabe,
otroške prostitucije in pornografije ter siljenja otrok v pornografske predstave,
konvencija obravnava tudi negovanje ter spolni turizem. V nacionalni zakonodaji so
določbe konvencije materialno pravno implementirane z novelo Kazenskega
zakonika ter Zakona o nalogah in pooblastilih policije, na ravni EU pa predstavlja
nadaljnji korak pri izboljšanju zaščite Predlog direktive o boju proti spolni zlorabi in
spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji.
V razpravi so se člani komisije zavzeli za stroţjo zakonodajo zoper spolno zlorabo
otrok. Posebno pozornost so namenili zakonodaji in postopkom odkrivanja spolne
zlorabe. Pomembno je, da se naša druţba zave problematike in se aktivno vključi v
njeno reševanje. Slovenija bi morala dati poudarek ukrepom za preprečevanje ali
prepoved dejanj, povezanih s področjem spolne zlorabe otrok in predvideti različne
ustrezne preventivne ukrepe ali programe. Tako med preventivne ukrepe v naši
drţavi štejemo določbe Zakona o preprečevanju nasilja v druţini. Glede na
nevarnost, ki jo predstavljajo storilci teh kaznivih dejanj, je pomemben ustrezen

dostop do informacij iz kazenskih evidenc storilcev spolnih deliktov. Izpostavljeni so
bili konkretni primeri v določeni skupnosti, kjer je starost zlorabljenih deklet 14 let,
povzročitelji pa so starejši, ţe polnoletni partnerji. Člani komisije so se zavzeli za
preventivne akcije za preprečitev takih dejanj, za večjo ozaveščenost in
izobraţevanje širše javnosti o zaščiti otrok pred spolno zlorabo.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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