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Predlog Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi
celostni obravnavi v hiši za otroke, EVA 2020-2030-0021 – odgovor
vaš dopis št. 001-220/2020/31 z dne 9.11.2020

Zveza:

Ministrstvo za zdravje je v medresorsko usklajevanje prejelo Predlog Zakona o zaščiti otrok v
kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (EVA 2020-2030-0021).
Predlog zakona določa institucionalni okvir, načela in postopke za zaščito mladoletnih
oškodovancev in prič v zakonu opredeljenih kaznivih dejanj v kazenskem postopku, izjemoma
lahko pa tudi drugih, in njihovo celostno obravnavo. Če to zahteva zagotavljanje največje koristi
otroka, se sme celostno obravnavanje otrok, kot ga določa ta zakon, smiselno uporabljati tudi v
postopku obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj. Otrok je v skladu z mednarodnimi
standardi opredeljen kot oseba, mlajša od 18. let. Predlog zakona določa ustanovitev
posebnega javnega zavoda Hiša za otroke, ki je organiziran kot strokovni zavod, ki mu –
podobno kot pri izvedenstvu – sodišče prepusti organizacijo in izvedbo zaslišanja otrok, pri tem
pa ohranja vsebinsko procesno vodenje samega zaslišanja otrok. Z namenom varovanja
otrokove duševne in telesne celovitosti se s predlogom zakona zagotavlja tudi krizno podporo in
psihosocialno pomoč otroku. Po tem zakonu krizna podpora pomeni nudenje podpore otroku ob
zaslišanju ali osebnem pregledu, psihosocialna pomoč pa trajnejšo obliko pomoči otroku, ki
sledi v obdobju po zaslišanju.
Ministrstvo za zdravje se strinja s predlaganimi rešitvami v predlogu zakona.
Ugotavljamo, da se ureditev v zakonu povezuje z dvema področjema zdravstvene dejavnosti, in
sicer pridobivanje medicinske dokumentacije za telesni pregled in sodelovanje sodnega
izvedenca z otrokovim osebnim zdravnikom v zvezi z nadaljnjo obravnavo, ter sodelovanje z
drugimi pristojnimi službami v okviru nudenja krizne podpore in psihosocialne pomoči med
šestmesečno obravnavo otroka v posebnem javnem zavodu oziroma tudi po tem roku, če je to
potrebno, pri čemer se lahko vključijo tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti v okviru svojih
pristojnosti, organizacije, čakalnih dob in kompetenc. Za strokovnjaka medicinske ali psihološke

stroke, ki se lahko povabi zaradi zaslišanja otroka v postopku, pa se uporablja že uveljavljena
ureditev izvedenstva v kazensko pravnih postopkih.
Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem,

Tomaž Gantar
minister
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