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Nogometni klub Triglav Kranj 

 
Pravilnik o varovanju otrok 

 
 
Uvod 
 
Ta predloga pravilnika je del orodij, ki jih je UEFA razvila v okviru svojih prizadevanj za podporo zvezam 
članicam UEFA pri izvajanju ukrepov za zaščito otrok. 
 
Ta pravilnik o varovanju otrok je razvil NK Triglav Kranj v okviru naše obljube, da bomo zagotovili, da bo 
nogomet zabaven in varen za vse sodelujoče otroke, ne glede na njihovo starost, sposobnosti ali stopnjo 
vključenosti. 
 
Pravilnik je osredotočen na pet ciljev ali področij delovanja, ki bi morala biti podlaga za prizadevanje vseh 
nacionalnih zvez, da preprečijo vsakršno tveganje za škodovanje otrokom v nogometu in se nanje ustrezno 
odzovejo. 
 
Čeprav je naš namen, da bi bil pravilnik čim bolj celovit, je verjetno, da glede na izjemno širok razpon krajev in 
ravni, na katerih se organizira in igra nogomet, lahko pride do okoliščin, ki niso zajete v tem pravilniku, ali pa 
pride do dvomov glede njegovega upoštevanja. V takšnih situacijah naj vse ukrepe vodi osnovni namen 
pravilnika, ki zapoveduje, da je osnova za ukrepanje tisto, kar je v danem primeru najboljše za otroka. 
 
 
PET CILJEV 
 
Pet glavnih ciljev je: 
 

1. Oblikovanje temeljev za varovanje otrok 
 

2. Zagotavljanje organizacijskih ukrepov za pripravljenost in preprečevanje zlorab 
 

3. Ozaveščanje 
 

4. Delo z drugimi in prijava pomislekov 
 

5. Merjenje uspeha pri varovanju otrok 
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1.CILJI: OBLIKOVANJE TEMELJEV ZA VAROVANJE OTROK 
 

Odgovornost 
 
1.1.1  Varovanje otrok je odgovornost vseh. 

 
1.1.2  Vsakdo, ki deluje v imenu NK Triglav Kranj, ne glede na svoj položaj in pristojnosti, bi se moral zavedati 
svoje dolžnosti varovanja in spodbujanja otrokovega dobrega počutja ter odgovornosti za sprejemanje 
ustreznih ukrepov za implementacijo tega pravilnika. 
 

1.2 Opredelitev »varovanja« 
 
1.2.1  Za namene tega pravilnika o varovanju otrok je »varovanje« opredeljeno kot odgovornost organizacije, 
da je nogomet varna, pozitivna in prijetna izkušnja za vse otroke ter da vse otroke v nogometu ustrezno zaščiti 
pred povzročanjem škode (kar vključuje zlorabo), ne glede na njihov položaj ali pristojnosti. 

 
1.2.2  Varovanje otrok zajema tako preventivne ukrepe za zmanjšanje možnosti nastanka škode kot tudi 
odzivne ukrepe, katerih cilj je zagotoviti ustrezno ukrepanje primeru pomislekov. To odraža potrebo po 
spodbujanju otrokovih interesov in skladnosti z mednarodnimi standardi in domačo zakonodajo, zlasti v 
primeru potencialno kaznivih dejanj. 
 
1.2.3  Za namene tega pravilnika o varovanju otrok in ob upoštevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah iz 
leta 1989 je otrok vsaka oseba, mlajša od osemnajst let, razen če je v skladu z ustrezno zakonodajo 
polnoletnost dosežena prej. 
 

1.3 Kaj pomenita izraza »škodovanje« in »zloraba«? 
 

1.3.1  Vsakdo, ki deluje v imenu NK Triglav Kranj, ne glede na svoj položaj in pristojnosti, se mora zavedati, da 
se zloraba, povzročanje škode in težave z varovanjem otrok redko pojavijo v izoliranih dogodkih, ki jih je 
mogoče kategorizirati pod eno definicijo ali oznako. V večini primerov je prisotnih več dejavnikov. 

 
1.3.2  Škoda se lahko povzroči na več načinov, na splošno pa pomeni, da je ogrožena varnost in dobro počutje 
otroka. Do tega lahko pride, ker nekdo namerno zlorabi svoje pristojnosti in zaupanje ter zlorabi otroka, lahko 
pa je tudi posledica slabe prakse (lahko jo povzroči pomanjkanje ozaveščenosti in usposobljenosti 
- npr. nezmožnost zagotavljanja ustreznega nadzora nad otroki ali neukrepanje). 
 
1.3.3  Zloraba se definira kot grdo ravnanje z otrokom, ki povzroči ali najverjetneje bo povzročilo škodo. Oseba 
lahko zlorablja otroka tako, da otroku škoduje sama ali da ne prepreči, da mu škoduje kdo drug. Otroke lahko 
zlorabljajo poznani ljudje, bodisi v družinskem okolju bodisi v okviru institucionalnega varstva ali v skupnem 
okolju. Redkeje so za zlorabo odgovorni tujci (npr. prek interneta). Lahko jih zlorablja/-jo odrasla oseba/-e ali 
drug otrok/-ci. 
 
1.3.4  Poznamo več različnih oblik zlorabe, ki vključujejo vse vrste fizičnih, čustvenih/psiholoških in spolnih 
zlorab, zapostavljanje in malomarno ravnanje, nasilje in izkoriščanje, ne glede na to, ali so povzročene osebno 
ali prek interneta. [Za definicije in podrobnejša navodila glejte orodja za varovanje otrok] 
 
1.3.5  Čeprav se nam zdi, da zlorabe običajno zakrivijo odrasle osebe, so storilci lahko tudi otroci. Običajno do 
tega pride, ko je nek otrok na položaju moči ali vpliva (npr. zato, ker je starejši ali ima avtoriteto, npr. kapetan 
ekipe). Tej obliki zlorabe pravimo »ustrahovanje«. 
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1.3.6  V primerih ustrahovanja je treba zaščititi otroka, ki ga ustrahujejo, hkrati pa je tudi treba ugotoviti, kako 
najbolje ravnati z otrokom, ki izvaja ustrahovanje, da bi zagotovili, da ne en ne drugi ne bosta imela posledic ter 
da je vodilo dobro počutje in interesi obeh otrok. 
 
1.4  Posebna tveganja za varnost otrok v nogometu  
 
1.4.1  V nogometu obstaja več zelo specifičnih situacij, v katerih lahko pride do škode in zlorab.  
 
1.4.2  TELESNE POŠKODBE: Vsi športi vključujejo tveganja za telesne poškodbe, nogomet ni izjema. Vendar 
lahko želja po uspehu in zmagi povzroči, da otroci prestopijo meje sprejemljivega ali primernega glede na svojo 
starost ali zmogljivosti.  
 
1.4.3  PRITISK ZA DOSEGANJE USPEHOV: Zmagovanje je pomemben del nogometa. Vendar pa prevelik pritisk 
za doseganje uspehov lahko škodljivo vpliva na psiho, čustva in telo.  
 
1.4.4  NEGA TELESA: Slačilnice, tuši in situacije, ki vključujejo tesne telesne stike (npr. fizioterapija in druge 
oblike zdravljenja), lahko ponujajo možnosti za ustrahovanje, neprimerne fotografije ali posnetke ter spolno 
zlorabo.  
 
1.4.5  IZLETI S PRENOČITVIJO: Na izletih s prenočitvijo je lahko veliko potencialnih tveganj, med drugim 
neustrezen nadzor, pogrešani otroci, dostop do alkohola ali gledanje neprimernih televizijskih vsebin, težave z 
uporabo družbenih medijev.  
 
1.4.6  TESNI ODNOSI: Odnos ekipe s trenerjem in drugim pomočnikom (kot so fizioterapevti in zdravniki) v 
nogometu je pomemben in koristen. Mnogi otroci razvijejo tesne odnose in zaupanje z drugimi, zlasti s trenerji, 
ki so lahko pomembne osebe v njihovem življenju, še posebej, če nimajo pozitivnih odnosov z drugimi 
odraslimi. Čeprav veliko trenerjev krepi pozitivne odnose, ki so v najboljšem interesu otroka v njihovi oskrbi, 
lahko pride tudi do priložnosti za zlorabo avtoritete in zaupanja, ki lahko škodujejo otrokom.  
 
1.5  Povezave z nacionalno zakonodajo ali politiko  

 
1.5.1  Ta pravilnik določa minimalne zahteve. Vsi ukrepi, sprejeti v okviru tega pravilnika o varovanju otrok, 
morajo biti skladni z ustrezno zakonodajo, če obstajajo lokalne zakonske zahteve, ki jih je treba upoštevati.  
 
1.6  Dejanja zunaj nogometnega igrišča  
 
1.6.1  Ta pravilnik o varovanju otrok se osredotoča na stike z otroki, do katerih pride med delom in 
dejavnostmi, za katere nosi odgovornost NK Triglav Kranj ali drug subjekt pod nadzorom NK Triglav Kranj, ne 
glede na raven delovanja ali vlogo.  
 
1.6.2  Vendar pa lahko neprimerno vedenje, ki se dogaja zunaj nogometnih dejavnosti - bodisi na ravni 
posameznika ali ekipe - krši načela tega pravilnika o varovanju otrok in spodkopava vrednote nogometa 
(denimo objavljanje neprimernih vsebin na družbenih medijih ali zasebna spolna dejanja z otroki).  
 
1.6.3  Če se pojavijo takšni primeri, jih je treba natančno preučiti, vsaka odločitev o nadaljnjem sodelovanju z 
obtoženim posameznikom pa bi morala v prvi vrsti zagotoviti dobrobit otrok, ki igrajo nogomet, in ustrezno 
zaščititi njihove interese. To lahko vključuje napotitev na specializiran organ s področja zaščite otrok ali organ 
kazenskega pregona.  
 
1.7  Ključna načela, na katerih temelji ta pravilnik varovanja otrok  

 
1.7.1  Nogomet mora biti varna, pozitivna in prijetna izkušnja za vse otroke.  
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1.7.2  Vsi otroci imajo enako pravico do zaščite (varovanja) in spodbujanja dobrega počutja ter sodelovanja, ne 
glede na svojo starost, spol, spolno usmerjenost, narodnost ali socialno poreklo, vero in raven sposobnosti ali 
invalidnosti. 
 
1.7.3  Vsi ukrepi na področju varovanja otrok morajo biti sprejeti v najboljšem interesu otrok. 
 
1.7.4  Vsakdo je odgovoren za varovanje otrok. Tudi otroci lahko igrajo vlogo pri varovanju sebe in drugih otrok, 
čeprav je končna odgovornost za varovanje otrok v rokah odraslih. 
 
1.7.5  Zaščitni ukrepi morajo vključevati vse in ne smejo biti diskriminatorni ter morajo priznavati, da so 
nekateri otroci (denimo invalidi) bolj izpostavljeni tveganjem za zlorabe. 
 
1.7.6  Transparentnost in odkritost sta bistveni pri varovanju otrok. Zlorabe in škodovanje se dogajajo, kadar 
imajo osebje, prostovoljci, partnerji, otroci, družine in člani skupnosti občutek, da ne morejo izraziti svojih 
pomislekov. 
 
1.7.7  Vse pomisleke glede varnosti in zaščite otroka je treba jemati resno. Po potrebi je treba sprejeti ustrezne 
ukrepe za varovanje otroka, ki lahko vključujejo organe pregona in agencije za zaščito otrok. 
 
1.7.8  Nobena organizacija ne more varovati otrok sama, zato je treba sodelovati z drugimi organizacijami, 
vladnimi agencijami (npr. z oddelki in ministrstvi z mandatom za zaščito otrok) in drugimi skupinami, ko je to 
potrebno. 
 
1.7.9  Ohraniti je treba zaupnost, in osebnih podatkov vpletenih (vključno z imenom osebe, ki je izrazila 
pomisleke, prizadetega otroka in domnevnega storilca) ni dovoljeno razkriti, razen če je te podatke treba 
posredovati zaradi zaščite otroka (npr. če je bilo storjeno kaznivo dejanje). 
 
1.7.10  Vsi zaščitni ukrepi morajo potekati v okviru ustreznih nacionalnih in mednarodnih zakonov ter 
pravilnikov. 
  

2.CILJ: ZAGOTAVLJANJE ORGANIZACIJSKIH UKREPOV ZA PRIPRAVLJENOST IN 
PREPREČEVANJE ZLORAB 

 
2.1  Sprejetje pravilnika o varovanju otrok 
 
2.1.1  NK Triglav Kranj se je odločil sprejeti ta pravilnik o varovanju otrok skupaj z orodji in smernicami. 
Predloga pravilnika o varovanju otrok je na voljo povezanim amaterskim in profesionalnim klubom. 
 
2.1.2  Vsi, ki sodelujejo v evropskem nogometu ali so z njim povezani, vključno z vsemi pri NK Triglav Kranj ali 
drugimi subjekti pod nadzorom NK Triglav Kranj, se morajo ne glede na svoj položaj ali pristojnosti strinjati, da 
bodo spoštovali to pravilnik. 
 
2.2  Identifikacija kontaktnih oseb za varovanje otrok 
 
2.2.1  NK Triglav Kranj bo določil kontaktno osebo za varovanje otrok na upravni ravni, ki bo zagotovila, da se 
bo v NK Triglav Kranj ta pravilnik o varovanju otrok izvajal in upošteval. Ta oseba bo tudi sodelovala s 
kontaktnimi osebami za varovanje otrok pri drugih organizacijah, vključno z nacionalnimi zvezami in povezanimi 
amaterskimi in profesionalnimi klubi. 
 
2.2.2  Vse nacionalne zveze in povezane amaterske in profesionalne klube bomo pozvali, naj določijo vsaj eno 
osebo, ki bo opravljala vlogo kontaktne osebe za varovanje otrok. 
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2.2.3  Vloga kontaktne osebe za varovanje je, da deluje kot kontaktna točka ter svetuje, podpira in pomaga 
organizaciji pri implementaciji pravilnika o varovanju otrok in z njim povezanih postopkov ter se odziva na 
primere specifičnih okoliščin in pomislekov. 
 
2.2.4  Priporočljivo je, da vlogo kontaktne osebe za varovanje otrok prevzame nekdo, ki ima znanje in izkušnje 
na področju varovanja otrok. Ne glede na to pa lahko to vlogo prevzame vsakdo, ki je predan, spoštuje ekipo in 
dobro opravlja ustrezne naloge. [Glej smernice o vlogah in odgovornostih kontaktnih oseb za varovanje otrok]. 
 
2.3  Varnejši postopki zaposlovanja 
 
2.3.1  Implementirani bodo varnejši postopki zaposlovanja, da zagotovimo ustrezno prepoznavanje kandidatov, 
ki lahko predstavljajo tveganje za otroke, ter preprečimo njihovo sodelovanje z njimi. 
 
2.3.2  Varnejši postopki zaposlovanja lahko vključujejo ukrepe pred, med in po izboru, da tako zagotovimo čim 
boljše varovanje otrok. [Glej smernice za varnejše zaposlovanje] 
 
2.3.3  Da bi neustreznim osebam preprečili sodelovanje z otroki, nihče ne sme začeti dela z otroki, dokler niso 
zaključeni vsi postopki varnejšega zaposlovanja, vsa preverjanja preteklosti ter dokler niso opravljena vsa 
uvajanja/usposabljanja s področja varovanja otrok. 
 
2.3.4  V nekaterih izjemnih okoliščinah dejavnosti lahko začnejo potekati pred zaključenimi postopki 
preverjanja varnejšega zaposlovanja. Vendar pa je treba v takih situacijah sprejeti dodatne ukrepe (npr. 
dodaten nadzor in stroga prepoved samostojnega dela), s katerimi lahko organizacija zagotavlja, da je tveganje 
za otroke čim manjše. 
 
2.3.5  Zapise o varnejših postopkih zaposlovanja (na primer priporočila) je treba hraniti. Te informacije je treba 
hraniti in uničiti v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov. 
 
2.4  Kodeks ravnanja 
 
2.4.1  Za ljudi, ki delajo za NK Triglav Kranj in v njenem imenu, veljajo jasni kodeksi ravnanja. Ti jasno navajajo, 
kakšno vedenje je pričakovano za varovanja otrok in kaj je prepovedano. [Za ustrezne določbe kodeksov 
ravnanja, ki se nanašajo na varovanje otrok, glejte orodja o varovanju otrok] 
 
2.4.2  Vsako sodelovanje z NK Triglav Kranj in v dejavnostih, ki jih organizira NK Triglav Kranj, temelji na 
določbah kodeksov ravnanja, ki jih mora posameznik podpisati in se z njimi strinjati; pravilniki bodo tudi del 
vseh pogodb o zaposlitvi. 
 
2.4.3  Na vse kršitve kodeksov ravnanja se bomo odzvali takoj, informacije pa bodo strogo zaupne in razkrite 
samo, če je to nujno potrebno, v skladu z ustreznim postopkom za zaposlovanje in vsemi pravnimi zahtevami. 
 
2.4.4  Če obstaja sum kršitev kodeksa ravnanja ali se ta prijavi, lahko NK Triglav Kranj zahteva preiskavo s strani 
neodvisne nevtralne osebe z ustreznim znanjem s področja varovanja otrok, ki bo spremljala postopek v skladu 
s formalnimi postopki. 
 
2.4.5  V okviru takega odziva bo NK Triglav Kranj sprejel vse potrebne ukrepe zoper kršitelja zaradi kršenja 
otrokovih pravic ali nespoštovanja predpisov NK Triglav Kranj. 
 
2.4.6  Pri tem je treba oceniti tveganja za otroke in se odločiti, ali je treba obtoženca oz. obtožence do konca 
preiskave suspendirati. 
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2.4.7  Kodeksi ravnanja bodo vključevali posebne disciplinske ukrepe zaradi neupoštevanja določb. Ti lahko 
obsegajo vse od opozorila ali suspenza, ki je lahko kombiniran z dodatnimi ukrepi usposabljanja in ozaveščanja, 
do prekinitve delovnega razmerja. 
 
2.4.8  Kodeksi ravnanja se uporabljajo brez poseganja v katero koli naloženo kazensko sankcijo. 
 
2.5 Nadzor in samostojno delo 
 
2.5.1  Na splošno se je treba samostojnemu delu izogibati. Pri delu z otroki morata biti vedno prisotni vsaj dve 
odrasli osebi. Jasno to ni vedno mogoče, vendar morajo odrasli vedno delovati na transparenten način tako, da 
jih lahko opazujejo drugi, po možnosti pa naj delajo s skupinami otrok in ne s posamezniki. 
 
2.5.2  Za zagotovitev ustreznega nadzora nad otroki mora biti glede na njihovo starost in sposobnosti vedno 
prisotnih dovolj odraslih. Vprašanja glede nadzora in samostojnega dela je treba vedno obravnavati v okviru 
vsake ocene tveganj. 
 
2.5.3  NK Triglav Kranj priporoča naslednja razmerja med odraslimi in otroki: 
 
1 odrasla oseba na 10 otrok, starih od 13 do 18 let, 
 
1 odrasla oseba na 8 otrok, starih od 9 do 12 let, 
 
1 odrasla oseba na 6 otrok, starih od 5 do 8 let, in 
 
1 odrasla oseba na 3 otroke, stare 4 leta ali manj. 
 
2.5.4  Če ni mogoče zagotoviti ustreznega števila odraslih za zagotavljanje ustreznega nadzora, bo dejavnost 
odpovedana. 
 
2.5.5  Med zdravljenjem ali drugo intimno nego morajo imeti otroci možnost, da je pri tem prisoten drug otrok 
ali odrasla oseba po njihovi izbiri. 
 
2.5.6  Pri zbiranju protidopinških vzorcev pri mladoletniku je treba pri postopku testiranja upoštevati določene 
posebne zahteve. Mladoletne športnike je treba o izboru za kontrolo dopinga obvestiti v prisotnosti odrasle 
osebe in jim omogočiti, da jih skozi celotni postopek zbiranja vzorcev spremlja predstavnik ekipe. Če mladoletni 
športnik ne želi, da ga predstavnik ekipe spremlja med odvzemom vzorcev, mora biti med odvzemom vzorca 
urina prisotna priča, ki nadzira izvršitelja kontrole za doping. 
 
2.5.7  Nacionalne zveze in klubi, ki sodelujejo na tekmovanjih NK Triglav Kranj, se zavezujejo, da bo za vsakega 
mladoletnega udeleženca zagotovljen ustrezno izpolnjen in podpisan »obrazec za potrdilo in soglasje 
mladoletne osebe«. Nacionalne zveze ali klubi morajo izpolnjene obrazce hraniti in jih na zahtevo NK Triglav 
Kranj predložiti. 
 
2.5.8  Otrokom ne smete pomagati pri osebni negi (denimo umivanje), če to lahko storijo sami. 
 
2.5.9  Slačilnice, prhe itd. morajo biti pod nadzorom, vendar na načine, ki ustrezno varujejo zasebnost otrok [Za 
navodila glejte orodja za varovanje otrok]. Ko se otroci preoblačijo, so lahko v slačilnicah samo odrasli, ki pazijo 
na otroke. Ko se otroci preoblačijo, v slačilnicah ne sme biti nobenih drugih oseb (npr. fotografov). Povedati jim 
je treba, kdaj lahko vstopijo in kdaj naj odidejo. 
 
2.5.10  V primeru prenočitev (npr. pri tekmah v gosteh ali na športnih taborih) otroci ne smejo sami spati v isti 
sobi kot odrasli, ki jih nadzorujejo, razen če je otrok v sorodu z odraslo osebo ali so starši ali skrbniki otroka 
odraslo osebo za to pooblastili. 
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2.5.11  Potrebni so jasno določeni postopki odziva v primeru, da se otrok izgubi ali izgine ali da starš oz. skrbnik 
ne pride po otroka. 
 
2.5.12  Če lahko otroci do kraja aktivnosti in nazaj potujejo sami, je za to potrebno pisno dovoljenje staršev 
ali druge osebe, ki je pooblaščena za izdajo takega dovoljenja (denimo zakoniti skrbnik). 
 
2.6  Obiskovalci, vključno s predstavniki medijev, na mladinskih turnirjih in drugih 
prireditvah NK Triglav Kranj 
 
2.6.1  In vsi, ki jih je NK Triglav Kranj pooblastil za opravljanje določenih vlog na mladinskih turnirjih NK Triglav 
Kranj, morajo zagotoviti, da se vsi obiskovalci, za katere so odgovorni (vključno s predstavniki medijev), 
seznanijo in razumejo načela tega pravilnika varovanja otrok ter se pred obiskom strinjajo s pogoji, ki so v njem 
zajeti. 
 
2.6.2  Obiskovalci (vključno s predstavniki medijev) vedno potrebujejo spremstvo in so lahko brez nadzora v 
bližini otrok le v izjemnih okoliščinah (npr. opravljanje raziskav). V takih primerih je treba sprejeti dodatne 
previdnostne ukrepe, da obiskovalec ali opazovalec ne bo predstavljal tveganja za otroke. 
 
2.6.3  Varnost in dobro počutje otrok med komunikacijo z mediji ne smeta biti ogrožena. Predstavnikom 
medijev ni dovoljeno dajati osebnih podatkov, kot so naslovi. 
 
2.6.4  Poleg tega je treba za uporabo slik in zgodb v medijih pridobiti dovoljenje otroka in osebe, ki je zanj 
odgovorna (na primer od staršev). 
 
2.6.5 Slik otrok, ki so izkoriščevalske ali so žaljive (vključno s slikami, na katerih je otrok pomanjkljivo oblečen), 
ne smete uporabiti ali jih posredovati naprej. 
 
2.7  Spletna zaščita in varnost 
 
2.7.1  Opravljena bo ocena tveganja o tem, kako uporaba tehnologije in medijev vpliva na varnost otrok, in 
predlagani bodo ustrezni ukrepi za odpravo ali zmanjšanje teh tveganj. 
 
2.7.2  NK Triglav Kranj bo zagotovil smernice o ustrezni uporabi tehnologije (internet, mobilni telefoni, socialni 
mediji itd.) v okviru varovanja otrok in upoštevanja pravilnika o varovanju otrok. 
 
2.7.3  Na mestih, kjer lahko otrok dostopa do interneta, bodo nameščeni filtri in programska oprema za 
blokiranje vsebine, tako da se zagotovi blokada dostopa neprimernega in tudi žaljivega gradiva. Spletne strani, 
ki spodbujajo zlorabo otrok ali vsebujejo slike in informacije, ki škodijo otrokom, bodo blokirane na vseh 
napravah, ki jih ponuja NK Triglav Kranj. 
 
2.7.4  Če prejmete žaljivo gradivo ali nezaželena sporočila, je treba o tem obvestiti kontaktno osebo za 
varovanje otrok. Poleg tega je treba poslati poročilo o dogodku ekipi za informacijsko varnost, da lahko izboljša 
internetno varnost, in ustreznim organom kazenskega pregona. Upoštevajte, da zadevnega gradiva ali sporočil 
ne smete poslati elektronsko kot del poročila, saj lahko s tem kršite mednarodno pravo. 
 
2.8  Partnerji NK Triglav Kranj 
 
2.8.1  Vprašanjem v zvezi z varovanjem otrok je treba nameniti veliko pozornosti. V partnerske sporazume in 
pogodbe je treba vključiti posebne člene v zvezi z varovanjem. 
 
2.8.2 Če se pojavijo kakršni koli pomisleki glede varovanja otrok v zvezi s katerim koli partnerjem NK Triglav 
Kranj, ni treba le premisliti le o tem, ali je treba primer prijaviti ustreznim organom, ampak tudi o tem, ali je 
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treba partnerstvo prekiniti. Upoštevati je treba vse postopke, ki so bili določeni v okviru pogodbe. (Za nadaljnja 
navodila glejte razdelek 4.3 o poročanju incidentov.) 
 
2.8.3  Izražanje zaskrbljenosti glede varovanja otrok v povezavi z določenim partnerjem ne pomeni nujno, da je 
treba partnerstvo prekiniti. Pred vsako odločitvijo o tem, ali naj se partnerstvo nadaljuje, je treba upoštevati 
odziv partnerja in njegovo pripravljenost na obravnavo primera. 

 
3. CILJ: OZAVEŠČANJE 
 
3.1  Ozaveščanje med treningom 
 
3.1.1  Vsi, ki delajo za NK Triglav Kranj ali v njegovem imenu, vključno z nacionalnimi zvezami in povezanimi 
amaterskimi in profesionalnimi klubi ter skupnostmi, družinami, otroki in drugimi interesnimi skupinami, 
morajo biti seznanjeni s pravilnikom o varovanju otrok in vedeti, kako prepoznati zlorabo otrok in poročati 
pomisleke. 
 
3.1.2  NK Triglav Kranj bo zagotovil namenske module za izobraževanja o varovanju otrok (tako spletne kot 
klasične) za podporo nacionalnih zvez ter povezanih amaterskih in profesionalnih klubov. 
 
3.1.3  Posebna pozornost bo namenjeno vprašanju, kako povečati ozaveščenost glede pravil varovanja in 
različnih načinov za zagotavljanje boljše varnosti. Ukrepi lahko vključujejo pripravo otrokom prijazne različice 
pravilnika in modulov usposabljanja, ki bi jih pripravili v sodelovanju z otroki. 
 
3.1.4  Glede na vrsto dela in vloge ustreznega osebja, prostovoljcev, trenerjev itd. ter njihovih izkušenj je treba 
zagotoviti strokovno usposabljanje za zagotavljanje dobrega počutja, zaščite in varovanja otrok. 
 
3.1.5  NK Triglav Kranj bo zagotavljal redne posodobitve informacij za varovanje otrok, bodisi na uradni (npr. z 
usposabljanji ali kontrolami) ali neuradni način (npr. razprave na sestankih ekipe). 
 
3.1.6  Čeprav NK Triglav Kranj zagotavlja smernice in usposabljanje o tej politiki glede odgovornosti in dolžnosti 
posameznih položajev, imajo vsi odrasli osebno odgovornost, da poiščejo nadaljnja pojasnila in nasvete, če 
imajo vprašanja glede pričakovanj v povezavi s svojo vlogo. Ekipa ali kontaktna oseba za varovanje otrok NK 
Triglav Kranj je prva kontaktna točka za taka vprašanja. 
 
3.1.7  O vseh izobraževanjih in orientacijskih sestankih (vključno z datumi in seznami udeležencev) je treba 
voditi evidenco. Te zapise je treba hraniti v skladu z ustreznimi postopki upravljanja podatkov. 
 
3.2  Ocene tveganja 
 
3.2.1  Ocene tveganja so pomemben element vsakega postopka varovanja. Predstavljajo temelje za 
preventivne ukrepe, ki zagotavljajo, da so dejavnosti varne, morebitna ugotovljena tveganja pa odpravljena ali 
čim bolj zmanjšana, ter opredeljujejo ravnanje v primeru, da se pojavijo pomisleki glede ustreznega varovanja 
otrok. 
 
3.2.2  Pri organizaciji dejavnosti (kot so tekmovanja) je treba za identifikacijo morebitnih nevarnosti izvesti 
oceno tveganja in sprejeti načrt za zmanjšanje teh tveganj. Za zagotovitev ocene tveganja je odgovorna oseba, 
ki nosi končno odgovornost za aktivnost. [Za predlogo za oceno tveganja glejte orodja za varovanje otrok] 
 
3.2.3  Če je iz ocene razvidno, da je tveganj preveč in jih ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven, dejavnosti 
ni dovoljeno izpeljati. 
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3.2.4  Za otroke, ki sodelujejo v telesnih dejavnostih, morajo biti na voljo kontakti podatki za nujne primere in 
zdravstveni podatki, te informacije pa morajo biti na voljo vsem, ki so na teh dogodkih zadolženi za varstvo 
otrok. 
 
3.2.5  Ukrepe za obvladovanje tveganj je treba redno preverjati, tako pred aktivnostmi kot tudi po njihovem 
koncu, tako da je mogoče pridobljena spoznanja vključiti v prihodnje dejavnosti in narediti izboljšave. 
 
3.3  Ustvarjanje varnega kanala za izražanje pomislekov 
 
3.3.1  Določiti je treba jasen postopek prijave pomislekov, s katerim je treba seznaniti vse osebe, ki sodelujejo z 
organizacijo, vključno z otroki, družinami in skupnostmi. 
 
3.3.2  V diagramu poteka poročanja bo razloženo, kako se poročanje pomislekov obravnava. Glavni vir 
informacij je v tem primeru kontaktna oseba za varovanje otrok. [Glejte orodja za varovanje otrok] 
 
3.3.3  O diagramu poteka poročanja in z njim povezanimi postopki se bodo posvetovali ustrezni organi za 
zaščito otrok ali kazenskega pregona, ki bodo zagotovili ustrezno skladnost procesov (glej tudi spodnji 4. cilj). 
 
3.3.4  NK Triglav Kranj bo omogočil kanale za izražanje pomislekov (vključno z anonimnim poročanjem). Pisne 
pritožbe lahko pošljete tudi osebi odgovorni za varovanje otrok v NK Triglav Kranj , za prijavo pomisleka pa se 
lahko obrnete tudi neposredno na zaupanja vredno osebo znotraj NK Triglav Kranj. 
 
3.3.5  NK Triglav Kranj zagotavlja popolno zaupnost postopka in dokumentov, do katerih bi lahko pridobila 
dostop v okviru neuradnega postopka. 
 
3.3.6  Če se pojavijo pomisleki, ki niso utemeljeni, oseb, ki izrazijo pomisleke, ni dovoljeno kaznovati, pod 
pogojem, da prijava ne temelji na zlonamernosti. 
 
3.3.7  Kontaktna oseba za varovanje otrok mora vse zapisnike prejetih poročil (tudi nejasna poročila) hraniti na 
varnem in zaupnem mestu. [Glejte orodja za varovanje otrok] 
 
3.3.8  Vsi izraženi pomisleki bodo ustrezno obravnavani, odgovor nanje pa bo podan v skladu s tem pravilnikom 
in postopki, določenimi s pomočjo tega pravilnika (glejte tudi spodnji 4. cilj). 
 

4. CILJ: DELO Z DRUGIMI IN IZRAŽANJE POMISLEKOV 
 
4.1  Vzpostavljanje stika z agencijami za zaščito otrok 
 
4.1.1  Da bi olajšali izražanje pomislekov in iskanje strokovnih nasvetov in potrebne podpore, je treba 
vzpostaviti stike s policijo in ustreznimi organi za zaščito otrok ter organi kazenskega pregona. To bo potrebno 
tudi zato, da lahko policija in ustrezne agencije sprožijo ustrezne postopke za poročanje pomislekov. 
 
4.1.2  Za olajšanje postopka poročanja morajo biti na voljo kontaktni podatki ustreznih oseb s področja zaščite 
otrok in organov kazenskega pregona. Podatke o stikih je treba hraniti tako, da so primeri lahko predani naprej 
hitro in učinkovito. 
 
4.1.3  Kontaktne osebe za varovanje otrok in druge osebe spodbujamo k udeležbi usposabljanj o varovanju in 
zaščiti otrok, ki jih nudijo druge organizacije. 
 
4.2  Ustvarjanje odprtega delovnega okolja 
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4.2.1  Če nekdo v zvezi z varovanjem otrok poišče pomoč ali nasvet, ga je treba jemati resno. Iskanje nasvetov 
ali podpore se nikoli ne bi smelo obravnavati kot znak, da nekdo ni dovolj sposoben ali nima dovolj znanja ali le 
širi govorice itd. 
 
4.2.2  Če so ljudje, ki delajo za NK Triglav Kranj ali v njegovem imenu, udeleženi v incidentih v zvezi z zaščito 
otrok - bodisi kot obtoženci bodisi kot priče - jim je treba zagotoviti ustrezno podporo. Ti ukrepi lahko 
vključujejo dodaten nadzor ali svetovanje. 
 
4.3  Poročanje o incidentih in nadaljnji ukrepi 
 
4.3.1  Vsa poročila, preiskave in upravljanje incidentov v zvezi z varovanjem otrok morajo biti v skladu z 
nacionalno zakonodajo. Ko se odločate, ali je treba otroka za zaščito napotiti k zunanji agenciji, je treba vedno 
upoštevati pravni okvir v zadevni državi ter koristi in želje otroka. 
 
4.3.2  Zato lahko v postopku sodelujejo samo ljudje, ki so ključni za preverjanje pomislekov ali ponujanje 
podpore otroku, ne glede na to, ali je podpora medicinske ali psihološke narave. Za vsako posredovanje mora 
biti sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo vse vpletene osebe ter člani ekipe za varovanje otrok pri 
NK Triglav Kranj. 
 
4.3.3  Prijave lokalnim organom za zaščito otrok in organom pregona morajo biti opravljene na način, ki ga 
predpiše zadevni organ. (organi imajo morda določeno ustaljeno obliko poročanja.) Če je prijava podana ustno, 
jo je treba prenesti tudi v pisno obliko. 
 

5. CILJ: MERJENJE USPEHA PRI VAROVANJU OTROK 
 
5.1  Ekipa za varovanje otrok znotraj NK Triglav Kranj nosi končno odgovornost za implementacijo pravilnika o 
varovanju otrok. 
 
5.2  NK Triglav Kranj mora vsaj enkrat letno oceniti svoje ukrepe za varovanje in implementacijo pravilnika o 
varovanju. [Za predlogo glejte orodja za varovanje otrok]. 

 
5.3  Na podlagi te ocene je treba razviti letni načrt ukrepanja za odpravo morebitnih vrzeli pri implementaciji 
tega pravilnika in zmanjšanje morebitnih ugotovljenih tveganj. [Za predlogo glejte orodja za varovanje otrok] 
 
5.4  Najmanj vsake tri leta bo NK Triglav Kranj od nacionalnih združenj zahteval, da ocenijo razmere v svoji 
organizaciji, da zagotovijo pregled ukrepov za varovanje otrok po vsej Evropi. 
 
5.5  Ta pravilnik o varovanju otrok je dokument, ki se nenehno posodablja in ga bomo pregledali vsaka tri leta. 
 
5.6  Občasno bo NK Triglav Kranj morda naročil zunanjo oceno implementacije in ustreznosti tega pravilnika 
varovanja in z njim povezanih postopkov. 
 
KONČNE DOLOČBE 
 
Ta pravilnik je NK Triglav Kranj sprejel dne 31. 3. 2020 in začne veljati istega dne. Predsednik podeli UO NK 
Triglav Kranj vsa pooblastila, da sprejme smernice ali druge dokumente, za katere meni, da so potrebni za 
implementacijo tega pravilnika. 
Za vprašanja v zvezi s tem pravilnikom se obrnite na Gregorja Berganta vodjo MNŠ, ki je tudi odgovorna oseba 
za varovanje otrok pri NK Triglav Kranj, na mobilni telefon 041 458 501 ali na e-naslov 
gregor.bergant@nktriglav.si.  
 
 

Predsednik kluba: Beno Fekonja 
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Pravilnik o varovanju otrok Nogometnega kluba Triglav Kranj 

Definicija zlorabe otrok in škodovanja ter prepoznavanje znakov in simptomov  

 

Splošne določbe 

Večina otrok ima od vključevanja v igro ogromno koristi. Kljub temu so lahko tudi v nogometu - tako kot v vsakem 
drugem športu - otroci žrtev zlorab in škodovanja ne glede na njihovo starost, spol, raso, kulturo, vero, 
sposobnosti ali spolno usmerjenost.  
 
Čeprav se škandali v zvezi z zlorabo otrok v nogometu, o katerih poročajo mediji, osredotočajo na spolno zlorabo, 
je pomembno, da se zavedamo, da to ni edina oblika zlorabe, ki jo lahko doživljajo otroci.   
Ta informativni list opredeljuje različne vrste zlorab in navaja primere, kako jih lahko prepoznamo v nogometnem 
okolju. Prav tako so opisani nekateri znaki, ki lahko kažejo na to, da otrok doživlja zlorabo.  
Pomembno: Vsaka država ima svoje zakone v zvezi z zlorabo otrok, kar vključuje tudi lastne definicije zlorabe. 
Vrste zlorab v tem dokumentu so splošno priznane v mednarodnem merilu in predstavljajo splošne smernice. Za 
turnirje in tekme v tujini je pomembno, da preverite lokalne zakone o zlorabi otrok, saj morajo biti vsi ukrepi za 
varovanje otrok zakoniti v državi, v kateri se izvajajo.  

Kategorije zlorabe otrok  

Ločimo pet glavnih kategorij zlorab otrok:  

Fizična zloraba   

Fizična zloraba je pogosto tista oblika zlorabe, ki jo je najlažje prepoznati. Fizična zloraba so med drugim udarci, 
tresenje, ščipanje, grizenje, dušenje, metanje, pretepanje ali druga dejanja, ki povzročajo telesne poškodbe, 
puščajo modrice ali povzročajo bolečino.  

Primeri v nogometu:  
 Primazati otroku klofuto, ker izziva, ne posluša ali moti trening  
 Siljenje otroka k igranju kljub poškodbi  
 Spodbujanje otrok, da namerno igrajo agresivno, ne glede na tveganja za telesne poškodbe in poškodbe 

drugih  

Spolna zloraba  

Spolna zloraba je vsaka vrsta spolnega stika med odraslo osebo in osebo, ki je mlajša od 18 let; med bistveno 
starejšim otrokom in mlajšim otrokom; ali če ima ena oseba fizično prevlado nad drugo, ne glede na starost. Kot 
spolna zloraba se definira tudi vsako nespodobno fotografiranje otrok, siljenje otrok k ogledu slik ali posnetkov 
spolnosti ali spodbujanje otrok k neprimernemu spolnemu vedenju. Neprimerne opazke, zlasti tiste, povezane s 
spolnostjo, so tudi oblika spolne zlorabe, ki jo pogosto kategoriziramo kot spolno nadlegovanje. Tudi če oseba, 
mlajša od 18 let, privoli v spolni odnos, je to še vedno spolna zloraba.  

 
 
Primeri v nogometu:  
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 Fotografiranje golih otrok med tuširanjem  
 Intimno razmerje z igralcem  
 Komentar o tem, kako »dobro razvito« je telo igralke nogometa  

 Zahtevati neobičajen fizični stik, z zagotovilom, da bo ta izboljšal počutje igralca  

Čustvena, psihološka ali verbalna zloraba   

O čustveni zlorabi govorimo, ko pomembna odrasla oseba v otrokovem življenju otroka nenehno kritizira, mu 
grozi ali ga odganja, dokler nista načeti njegova samozavest in samopodoba. Nenehno zbijanje šal na račun druge 
osebe je prav tako lahko oblika zlorabe.  
To ne pomeni, da otrok ne bi smeli kritizirati ali da se ne smemo šaliti. Kritika je pomembna, da se otroci učijo in 
izboljšujejo. Podobno tudi šale in smeh pomagajo pri oblikovanju vezi med ljudmi in lahko pomagajo pri 
ustvarjanju timskega duha. Razlika je v tem, da gre čustvena zloraba predaleč. Kritika v tem primeru ni več 
motivacijska, šale pa niso več smešne. Čustvena zloraba lahko prizadene otroka in povzroči škodo tako kot fizična 
zloraba.  

Primeri v nogometu:  

 Če na otroka vpijete in ga nenehno označujete za »zgubo«, ker med tekmo ne igra dobro ali ker je zgrešil 
enajstmetrovko  

 Če se neprestano smejite otroku, ki ni v dobri formi, in spodbujate druge igralce, da se mu smejijo  
 Če v ekipi odkrito dajete prednost enim igralcem, tako da se drugi otroci počutijo izključeni   

 

Zapostavljanje  

O zapostavljanju govorimo, kadar odrasla oseba otroku ne ponuja dovolj čustvene podpore ali namerno in 
dosledno otroku posveča zelo malo ali nič pozornosti. Zapostavljanje je tudi, ko otroku ne zagotovimo ustrezne 
hrane, nastanitve, oblačil, zdravstvene oskrbe ali nadzora.  

Primeri v nogometu:  
 Če denimo ne veste, kje se otroci trenutno nahajajo med poletnim nogometnim taborom ali na izletih  
 Če otrokom ne nudite vode ali ne dovolite odmora za pitje vode v vročem vremenu ali med treningom  
 Če uporabljate vozilo, ki ni varno in primerno za prevoz otrok na tekme  
 Obstajajo tudi druge oblike zlorabe, kot so diskriminacija, izkoriščanje in nasilje, vendar te uvrščamo 

med štiri glavne kategorije zlorabe   

Ustrahovanje  

Čeprav ob pojmu zloraba najprej pomislimo na nekaj, kar odrasla oseba naredi otroku, lahko pride do zlorabe 
tudi med vrstniki. Nasilju med otroki po navadi pravimo »ustrahovanje«.  
Ustrahovanje ima lahko več oblik. Vključuje lahko fizična dejanja, kot so udarci; spletne aktivnosti, kot so 
sporočila z elementi zlorabe, komentarji ali slike, objavljene na družbenih medijih; poškodbe ali kraja lastnine in 
zmerjanje. Ustrahovanje lahko temelji na spolu, etnični pripadnosti, spolnosti ali invalidnosti; ali športnih 
spretnostih otrok.  
Odrasli včasih niso dovolj pozorni na ustrahovanje, saj mislijo, da ni tako resno, ker se pojavlja med otroki. Kljub 
temu lahko tudi ustrahovanje pusti posledice. Pogosto tudi sčasoma začne postajati vedno hujše. Zato je 
pomembno, da ustvarimo ustrezno vzdušje, v katerem se vsi zavedajo, da ustrahovanje ni sprejemljivo, in ga 
takoj ustavimo, ko se začne.  

Zloraba otrok v nogometu  
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Šport in telesne dejavnosti blagodejno vplivajo na otroke, nogomet ni nobena izjema. Nogomet prinaša koristi 
tako za telo kot tudi za duha. Te koristi vključujejo moč, vzdržljivost in gibljivost pa tudi večjo samozavest, 
izboljšanje reševanja težav in vodstvenih sposobnosti. Skozi nogomet se otroci naučijo pomembne vrednote in 
življenjske spretnosti, kot so timsko delo in obveznosti. Skozi nogomet otroci sklepajo prijateljstva, oblikujejo 
družbeno skupino, se zabavajo in ohranjajo kondicijo. Ljubezen do nogometa, ki se razvije v otroštvu, lahko traja 
do konca življenja.  
Da bi to bilo mogoče, mora biti nogomet za najstnike in otroke pozitivna in prijetna izkušnja. Zlorabe in 
škodovanje se lahko zgodijo kjer koli, tako znotraj kot tudi zunaj družine in kluba. Otrokom lahko škodujejo ali jih 
zlorabljajo strokovnjaki, prostovoljci, negovalci, družinski člani in drugi otroci.  
Otrokom lahko škodujemo na več načinov in so pogosto deležni več vrst zlorabe. Obstajajo nekatere posebne 
situacije in vrste škodovanja, ki se pogosteje pojavljajo v nogometu. Prepoznanje teh situacij lahko pripomore k 
temu, da bo nogomet pozitivna izkušnja za vse otroke, ne glede na starost, spol, raso, vero, spolno usmerjenost, 
pravni status (na primer begunec ali priseljenec) ali sposobnosti.  

Poškodbe 

Skoraj vsak šport vključuje neko tveganje za telesne poškodbe. Vendar lahko pritisk za doseganje uspehov 
povzroči, da otroci prestopijo meje sprejemljivega ali primernega glede na svojo starost ali zmogljivosti ali da jih 
spodbujajo k igranju kljub poškodbi, kar povzroči dodatne poškodbe.  

Pritisk za doseganje uspehov 

Zmagovanje je pomemben del nogometa. Vendar pa je prevelik pritisk za doseganje uspehov lahko škodljiv tako 
za psiho kot tudi za telo. Včasih ta pritisk izvaja odrasla oseba, lahko pa ga tudi otrok sam ali njegovi vrstniki. 
Uspeh za otroke nikoli ne sme biti bolj pomemben od uživanja v igri.  

Nega telesa 

Fizična zloraba je pogosto tista oblika zlorabe, ki jo je najlažje prepoznati. Fizična zloraba so med drugim udarci, 
tresenje, ščipanje, grizenje, dušenje, metanje, pretepanje ali druga dejanja, ki povzročajo telesne poškodbe, 
puščajo modrice ali povzročajo bolečino.  

Otroci so na določenih krajih še posebej ranljivi, npr. v garderobah, pod prho in med telesnim stikom pri 
fizioterapiji. Na teh krajih se lahko zgodi, da posamezniki izkoristijo priložnost za zlorabo otroka. Praviloma je 
treba vedno spoštovati zasebnost otrok. Med zdravljenjem ali intimno nego bi morali imeti otroci možnost, da je 
pri tem prisoten drug otrok ali odrasla oseba po njihovi izbiri.  

 

Prenočitve/izleti  

Prenočitve, denimo na tekmah v gosteh ali v športnih taborih, lahko izkoristijo osebe, ki želijo spolno zlorabiti 
otroke. Za zagotavljanje ustreznega nadzora mora biti vedno prisotnih dovolj odraslih. Pri delu z otroki morata 
biti vedno prisotni vsaj dve odrasli osebi, da se otroci ne bi izgubili ali se znašli v nevarni situaciji. Drugi dejavnik, 
ki ga je treba upoštevati, je varen transport, npr. če so vozila tehnično brezhibna.   

Tesni odnosi 

Odnos med otrokom in njegovim trenerjem ali drugimi člani osebja, kot so fizioterapevti in zdravniki, je 
pomemben in lahko otroku koristi. Mnogi otroci z drugimi razvijejo tesne odnose in zaupanje, zlasti s trenerjem, 
ki je lahko pomembna oseba v njihovem življenju, še posebej, če nimajo dobrih odnosov z drugimi odraslimi.  
Kljub temu pa lahko ti tesni odnosi otrokom tudi škodijo. Otrok bo morda želel ugoditi odrasli osebi ali pa je to 
morda oseba, za katero velja, da je pomembna in zaupanja vredna ter da nihče ne bi podvomil o njeni integriteti.  
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Če želimo otroke v nogometu obvarovati pred zlorabami, nobene osebe ne smemo obravnavati kot »svetnika«. 
To ne pomeni, da so osumljeni prav vsi; gre le za zagotovilo, da za vse vpletene – otroke, starše in odrasle – veljajo 
enaki standardi vedenja in ravnanja.  

Moštveni duh 

Sodelovanje v moštvu in občutek pripadnosti, ki to prinaša, je lahko zelo koristno za otrokovo samopodobo in 
lastno vrednost.  
Moštveni duh je ključnega pomena za otrokovo izobraževalno izkušnjo. Tega duha ustvarjajo igralci, nanj pa 
močno vpliva tudi trener. Če denimo trener igralcem da vedeti, da se vsi spoštujejo in da ustrahovanja ne bo 
prenašal, je veliko večja možnost, da bo moštveni duh vključevalen in pozitiven. Če nasprotno trener igralcem 
pokaže, da mu je zmaga pomembnejša od igre, lahko igralci začnejo izključevati otroke, ki jih krivijo za poraz.  
Poleg tega otroci lahko menijo, da nekateri igralci ne sodijo v ekipo, morda zaradi njihovega ozadja ali značilnosti.  
Lahko se izoblikuje hierarhija, v kateri starejši ali močnejši otroci obvladujejo druge. Tak vpliv je lahko pozitiven 
ali negativen in lahko vodi k ustrahovanju in poniževanju, ki naj bi ju otroci prenašali, da jih ekipa sprejme. 

Prepoznavanje znakov in simptomov zlorabe  

Prepoznavanje zlorabe ni vedno enostavno. Občasno je zlorabi nekdo priča ali pa je razkrita, tj. otrok ali drug 
otrok/odrasla oseba jo nekomu prijavi. Pogosteje so prisotni »namigi« – znaki, da morda nekaj ni v redu. To nujno 
ne pomeni, da JE nekaj narobe, vendar če so prisotni znaki, jih je treba preveriti.  

Med znaki zlorabe so pogosto naslednji:  

 če imajo otroci nepojasnjene telesne poškodbe, vključno z modricami in ranami, kot so opekline od 
cigaret ali znaki samopoškodb, kot so brazgotine od rezanja, ali bolečine pri hoji • če imajo otroci 
nepojasnjene/pogoste bolezni, npr. želodčne motnje, težave s prehranjevanjem  

 če otroci nenadoma spremenijo vedenje ali razpoloženje, če denimo postanejo agresivni, sramežljivi ali 
se zaprejo vase 

 se otroci izogibajo določenim situacijam ali ljudem 
 postanejo zelo skrivnostni, npr. prenehajo govoriti o tem, kaj se dogaja v njihovem življenju, ali 

nenadoma utihnejo, ko odrasli vstopijo v prostor 
 otroci poskušajo narediti samomor 
 se otroci nenehno podcenjujejo, npr. pravijo, da so ničvredni ali neuspešni 
 se zdijo izolirani/se ne družijo z drugimi otroki v ekipi 
 otroci povedo, da njih ali njihove soigralce zlorabljajo ali jim škodujejo  

 
 
Če odrasli, kot so osebje kluba ali starši:  
 

 enega ali več otrok obravnavajo drugače, bodisi jih imajo raje ali jih pogosteje kaznujejo 
 jih bolj skrbi za rezultat, kot če je otrok vesel in se zabava 
 so negativni in otroka ves čas kritizirajo 
 uporabljajo jezik, ki ni primeren, npr. razpravljajo o videzu deklet na neprimeren način 
 ne spoštujte otrokove zasebnosti, npr. v garderobah 
 ne skrbijo za otroke, jih ne nadzorujejo in ne vedo, kje so 
 ne upoštevajo smernic in kodeksov ravnanja 
 sporočijo, da so videli zlorabo ali škodovanje otroku in da so zaskrbljeni zaradi neke situacije.  

 

 


