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DEL A: 
Uvod v Kodeks ravnanja 
 

Vesel in hvaležen sem, da je zagledal luč sveta Kodeks ravnanja Slovenske 
province Družbe Jezusove. Hvala p. Tomažu Mikušu za zavzetost in trud, ki 
ga je vložil v pripravo kodeksa. Že decembra 2010 je takratni provincial p. 
Milan Bizant pripravil smernice ukrepanja v zvezi z zlorabami oseb, s čimer 
se je Slovenska provinca Družbe Jezusove odločno odzvala na problematiko 
zlorab. Z izdajo kodeksa nadaljujemo zastavljeno delo takratnega vodstva 
province in si želimo, da bi bil kodeks v veliko pomoč k preventivni formaciji 
naših članov in vseh, ki z nami sodelujejo. 

V sklepnem govoru papeža Frančiška na srečanju za zaščito mladoletnih, ki je 
potekalo v Vatikanu konec februarja leta 2019, je povedal: »Cilj Cerkve bo 
torej prisluhniti, zaščititi, zavarovati in zdraviti zlorabljene, izkoriščane in 
pozabljene mladoletne, kjerkoli ti že so. Cerkev se mora za dosego tega cilja 
dvigniti nad vse ideološke polemike in novinarske politike, ki pogosto zaradi 
različnih interesov instrumentalizirajo drame, ki jih živijo ti majhni.« Papež 
Frančišek je ob tej priložnosti pozval k boju na celi črti proti zlorabam 
mladoletnih, hkrati pa se je zahvalil vsem duhovnikom in posvečenim 
osebam, ki v zvestobi služijo Gospodu in nosijo breme sramote zaradi 
nezaslišanega obnašanja nekaterih njihovih sobratov. 

Ob tem se tudi vam, dragi sobratje jezuiti, zahvaljujem za zvestobo Družbi 
Jezusovi in za skrb, ki jo imate za povezanost s sobrati. To je namreč v veliko 
pomoč naši duhovni rasti in boju proti kakršnimkoli zlorabam. 

Povabim vas, da Kodeks ravnanja Slovenske province Družbe Jezusove 
skrbno preberete, skupnosti pa vzpodbujam da organizirate na to temo eno ali 
več duhovnih obnov. 

Naj nas pri našem delu in ravnanju spremlja Božji blagoslov in Marijino 
varstvo. 

 

p. Miran Žvanut, provincial  
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DEL A: 
PREAMBULA 
»To je moja zapoved, da se ljubite med 
seboj, kakor sem vas jaz ljubil.« 

Jn 15,12 
»Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in 
ga imeli v obilju.«  

Jn 10,10 
»Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj, 
vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug 
drugemu umivati noge. Zgled sem vam 
namreč dal, da bi tudi vi delali tako, 
kakor sem jaz vam storil.«  

Jn 13,14-15. 
»Naj izginejo med vami vsakršna 
ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, 
rohnenje in preklinjanje z vsakršno 
hudobijo vred. Bodite drug do drugega 
dobrosrčni in usmiljeni ter drug 
drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam 
Bog milostno odpustil v Kristusu.«  

Ef 4,31-32 
Slovenska provinca Družbe Jezusove (provinca) si v vseh 
svojih apostolatih prizadeva za ustvarjanje in ohranjanje 
varnih in pozitivnih okolij, okolij, ki bogatijo, nudijo 
podporo in se zavzemajo za polnost življenja (to je za 
verski, vzgojni, družbeni, telesni, poklicni in čustveni 
razvoj). 
 

 

To prizadevanje temelji na evangeliju, Duhovnih vajah in 
Konstitucijah Družbe Jezusove (Družba).  

Ratio studiorum (Učni načrt) je eden izmed prvih 
administrativnih dokumentov Družbe, ki je že pred več kot 
štirimi stoletji omenjal poklicne standarde. 

Že od teh najzgodnejših dni je cura personalis oziroma 
»skrb za celotno osebo« središčnega pomena za 
ignacijansko izročilo in se izraža v ravnanju jezuitov, 
laičnih uslužbencev, katehetov, animatorjev, 
prostovoljcev, članov odborov in svetov in drugih 
sodelavcev v poslanstvu, ki delujejo širom Slovenije in 
sveta. 

Vsi vključeni v delo province so globoko predani varovanju 
vseh ljudi, še posebno otrok ter vseh šibkih in ranljivih. 

Vsi ljudje so občasno in iz različnih razlogov ranljivi. 
Moramo biti pozorni na to, kje se nahajajo nesorazmerja 
moči in kje so ljudje lahko ranljivi. 
Pri našem poslanstvu nas vodijo Univerzalne apostolske 
preference Družbe:  

• kazati pot k Bogu z Duhovnimi vajami in 
razločevanjem; 

• hoditi skupaj z ubogimi, izključenimi iz sveta, 
ranjenimi v lastnem dostojanstvu, v poslanstvu 
sprave in pravičnosti; 

• spremljati mlade pri ustvarjanju prihodnosti v upanju; 
• skrbeti  za naš Skupni dom. 

 
* V Kodeksu je izraz »otrok, otroci« uporabljen za vsako osebo, 
mlajšo od 18 let, ki je vključena v delovanje province, in za vsako 
osebo, ki je udeležena v naših programih.  
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DEL B: 
POVZETEK KODEKSA 
Provincial, ki deluje z avtoriteto, posredovano s strani 
vrhovnega predstojnika jezuitov (Generala) v Rimu, ima 
avtoriteto nad vsem delovanjem Slovenske province in je 
odobril ta Kodeks ravnanja (Kodeks), ki velja za vse 
jezuite, sodelavce v poslanstvu in pogodbene delavce1 ne 
glede na njihovo delovno mesto ali starost. Zajema vse 
okoliščine, ko jezuiti in sodelavci v poslanstvu tako v 
Sloveniji kot v tujini za provinco opravljajo delo, delovne 
naloge ali v njej zavzemajo določen položaj. 
Ta Kodeks opredeljuje pričakovanja province glede 
poklicnega in osebnega vedenja. Njegov namen je 
zavzemanje za integriteto in etično obnašanje ter 
postavitev smernic pri ravnanju posameznika z drugimi. 
Ta Kodeks dopolnjujejo druge ureditve in pravilnike 
posameznih apostolatov. Vsaka ureditev apostolata mora 
biti skladna s Kodeksom in odobrena s strani vodje 
apostolata. 
V primeru neskladja se najprej upošteva Kodeks. Ta 
Kodeks ne izključuje ali nadomešča drugih zavezujočih 
obvez civilnega in kanonskega prava. 
Vprašanja glede Kodeksa naj se posredujejo 
provincialovem delegatu za zaščito otrok na tel. št. 064-
178-914 ali e-naslov tomaz.mikus@gmail.com. 

Primarne obveze 
Temeljna obveza vseh jezuitov in sodelavcev v 
poslanstvu je nenehno ohranjanje najvišjih 
standardov poklicnega in zasebnega ravnanja. To 
je namen štirih primarnih obvez, z ozirom na 
poklicno in zasebno obnašanje:  

dolžnost in odgovornost zavzemanja za 
ohranjanje okolja, varnega za otroke, in 
ustvarjanje kulture, ki ji je mar za vse ljudi; 

zavezanost province za odgovorno 
upravljanje z njenimi viri in varovanje 
zaupanja vanjo v širši družbi; 

dolžnost ohranjanja standardov pravičnosti 
in spoštovanja v odnosu z vsakim članom 
skupnosti province; 

prizadevanje za pošteno delovanje in 
odgovorno opravljanje dela oziroma vlog, 
povezanih z delom;

 
 
 Čeprav to v celotnem Kodeksu ni posebej omenjeno, vse njegove 
zahteve veljajo za pogodbene sodelavce, ki jim je dovoljeno 
nenadzorovano zadrževanje na območju poslanstva, na primer v 
času izbiranja kandidata za službo ali uvajanja na delovno mesto. 
Kodeks ne velja za priložnostne pogodbene sodelavce določenega 
poslanstva province (na primer v nujnih primerih ali med opravljanjem 
obrtniškega dela, na primer za vzdrževalce, mizarje, geometre ipd.), 
ti morajo biti vselej pod nadzorom. 
 

 
 

Da bi dokazali svojo pripravljenost upoštevati 
Kodeks in njegovo razumevanje, se od vseh 
jezuitov in sodelavcev v poslanstvu zahteva, da s 
podpisom izjave potrdijo, da so ga prebrali in 
razumeli njegovo vsebino.  

 

1 

4 

2 

3 
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DEL C: 
OBVEZE 

VAROVANJE 
OTROK 

1.1 Skrb za otroke 

Otroci imajo pravico do varnosti in da se čutijo varne in 
zaščitene. Pravico imajo, da so spoštovani, poslušani in da 
so njihove potrebe obravnavane. Odnos med jezuitom 
oziroma sodelavcem v poslanstvu in otrokom zahteva 
brezpogojno zaupanje in varnost. 

Zloraba otrok in ureditev, ki to dopušča, se ne smeta nikoli 
tolerirati. 

Jezuiti in sodelavci v poslanstvu se morajo zavedati 
nesorazmerja moči med njimi in otroki. To nesorazmerje 
lahko obstaja zaradi razlike v starosti, zrelosti, telesni 
velikosti, življenjskih izkušnjah ali družbeni vlogi. Zloraba 
izhaja iz zlorabe avtoritete in moči, vključno z religiozno 
avtoriteto. Nikoli ni sprejemljiva nobena oblika zlorabe 
otrok; tudi ne duhovna. 

Jezuiti in sodelavci v poslanstvu se morajo 
zavedati, da Kodeks velja ne glede na: 

• kraj in čas interakcije z otrokom, tako na 
območju apostolata kot izven njega, tako 
med časom aktivnosti kot izven njega; 

• starost otroka; 
• privoljenja otroka; 
• privoljenja staršev oziroma skrbnikov in 

njegove družine; in 
• katerihkoli okoliščin, v katerih otrok začne 

interakcijo ali odnos z jezuiti in sodelavci v 
poslanstvu. 

1.2 Interakcija z otroki 

Jezuiti in sodelavci v poslanstvu morajo upoštevati 
profesionalne omejitve in se zavedati, da je interakcija z 
otroki po svoji naravi odprta za preiskavo. Morajo se 
izogibati položajev, kompromitirajočih zanje in za otroka, 
in dejanskih ali vsaj tako občutenih kršitev Kodeksa. 

Jezuiti in sodelavci v poslanstvu morajo biti - z veljavno 
zakonodajo in predpisi o zaščiti otrok, kot je veljavna v 
njihovem lokalnem okviru - seznanjeni, jo upoštevati in 
ravnati v skladu z njo. 

 

Kolikor hitro mogoče, morajo provincialu, jezuitskemu 
predstojniku, vodji apostolata in delegatu za varnost otrok 
predočiti kakršnokoli potencialno, občuteno ali dejansko 
kršitev Kodeksa glede interakcije z otroki, tako v njihovi 
lastni interakciji kakor tudi v interakciji sodelavcev. Ta 
zahteva je bistvena, upoštevajoč dolžnost skrbi za otroke 
in veljavno zakonsko statutarno obvezo poročanja glede 
varovanja otrok in ureditve varovanja otrok. 

Interakcija z otroki lahko sega preko okvirov apostolata, 
lahko sega v čas izven časa izvajanja dejavnosti ali 
območja apostolata, z možnostjo tehnologije pa sega 
lahko tudi na področje družbenih omrežij. Jezuiti in 
sodelavci v poslanstvu morajo ravnati tako, da družbena 
interakcija z otroki ne spodbuja sumov, uperjenih proti 
njim. Zavedati se morajo, da jih njihov položaj obvezuje k 
veliki odgovornosti. 
Če je jezuit ali sodelavec v poslanstvu negotov glede 
svojega položaja v apostolatu z ozirom na Kodeks, mora 
pri jezuitskem predstojniku ali vodji apostolata poiskati 
nadaljnjo usmeritev. 

Jezuiti in sodelavci v poslanstvu lahko nudijo spremljanje 
ali inštrukcije otrok v okviru njihovega apostolata izven 
časa delovanja, skladno z ureditvijo tega apostolata in s 
privoljenjem vodje apostolata. 

Čim bolj se morajo izogibati situacijam, ko so sami z 
otrokom. 

Kjer je mogoče, se morajo vse dejavnosti in/ali pogovori z 
otroki odvijati pred očmi drugih otrok ali jezuitov ali 
sodelavcev v poslanstvu. Učitelj/katehet lahko na primer 
zasebno govori z otrokom v učilnici, ki ima odprta ali 
prozorna vrata oziroma okna. V situacijah, kjer njihove 
dolžnosti zahtevajo, da so z otrokom iz oči v oči, morajo 
ravnati skladno s tozadevno ureditvijo.
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1.3 Pozitivno usmerjanje (disciplina) 

Praksa vedenjske vzgoje otrok v apostolatih province ima 
namen lajšati razvoj in doživljanje odgovorne 
samodiscipline med otroki in spodbujati blagostanje, 
varnost in učinkovito vodenje skupnosti apostolatov. 
Pomembno je, da se otroci, udeleženi v apostolatih 
province, zavedajo sprejemljivih meja svojega ravnanja, 
da se lahko zagotovi pozitivna izkušnja za vse otroke. 
Kljub temu pa morajo jezuiti in sodelavci v poslanstvu 
včasih uporabiti tehnike in strategije uravnavanja vedenja, 
da bi lahko zagotovili: 
• učinkovito in pozitivno okolje; in 
• varnost in/ali blaginjo otrok, jezuitov in sodelavcev v 

poslanstvu, udeleženih v apostolatih province. 
Jezuiti in sodelavci v poslanstvu morajo uporabljati 
strategije, ki so poštene, spoštljive in primerne za stanje 
posameznega otroka. 
Otroku je treba dati jasne usmeritve in priložnost, da 
spremeni svoje obnašanje na pozitiven način. 
V nobenih okoliščinah jezuiti in sodelavci v poslanstvu ne 
smejo uporabiti disciplinskih ukrepov, ki bi vključevali 
telesno kaznovanje ali kakršnokoli obliko obravnave, ki bi 
bila upravičeno lahko razumljena kot ponižujoča, 
sramoteča, kruta ali zastrašujoča, vključno z agresivnim 
tonom. Uporaba telesnega kaznovanja lahko predstavlja 
kriminalno dejanje in bo sporočena policiji in drugim 
organom. 
Jezuiti in sodelavci v poslanstvu morajo v vsakodnevni 
interakciji z otroki razviti in uporabiti učinkovite, 
konsistentne in ustrezne strategije vedenjske vzgoje. Te 
strategije morajo odsevati in uveljavljati vrednote province 
in apostolata ter biti oblikovane v skladu s tozadevnimi 
usmeritvami. 

 »S sprejetjem ukrepov 
zagotovite, da se prepreči 
morebitno navzkrižje 
interesov.« 

1.4 Osebni odnosi 
in več hkratnih vlog v apostolatih 

Zavedamo se, da so nekateri jezuiti in sodelavci v 
poslanstvu v naših apostolatih prisotni v več vlogah hkrati, 
kot na primer v vlogi prostovoljca ali člana odbora in v 
vlogi starša ali sorodnika. Kjer obstaja osebni odnos z 
otroki, kot na primer družinski odnos ali tesno prijateljstvo 
oz. se to splete na podlagi tega, da ima jezuit ali 
sodelavec več vlog v naših apostolatih, se lahko pojavijo 
vprašanja glede navzkrižja interesov (gl. 4.1), zato se 
mora preveriti meje poklicnih vlog. 
Kjer se pojavi takšna situacija, se od jezuitov in 
sodelavcev v poslanstvu pričakuje, da: 
• so ustrezno preudarni v razvijanju in ohranjanju 

poklicnih meja; 
• sprejmejo ukrepe, ki zagotavljajo preprečitev 

navzkrižja interesov; 
• izpolnijo zahteve glede razkritja dotičnih zadev vodji 

apostolata, v splošnem ali glede določenega primera, 
kot je sprejemljivo za vodjo apostolata; in 

• se držijo namenov in duha Kodeksa na način, da 
ohranjajo in spoštujejo te odnose in vselej 
postavljajo v ospredje varovanje otrok ne glede na 
vlogo, ki jo v določenem času opravljajo. 

1.5 Nadzor (supervizija) 

Jezuiti in sodelavci v poslanstvu so odgovorni za nadzor 
otrok in odraslih, ki so udeleženci apostolatov province, z 
namenom zagotoviti, da se ti ljudje: 
• pozitivno vključijo v apostolate province; 
• primerno obnašajo v medsebojnih odnosih; in 
• so v varnem okolju, zavarovani pred notranjimi in 

zunanjimi grožnjami. 

1.6 Telesni stik 

Od jezuitov in sodelavcev v poslanstvu se zahteva 
preudarna presoja in občutljivost glede primerne telesne 
interakcije z vsemi ljudmi. 
Ker vsak telesni poseg vključuje določeno mero tveganja 
poškodbe, morajo jezuiti in sodelavci v poslanstvu 
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pretehtati, kakšno je tveganje ob posegu, v primerjavi s 
tveganjem zaradi neposeganja, ko bi bil poseg upravičen. 
Poseg je lahko upravičen v primeru, ko so nekomu 
prizadejane poškodbe ali je v neposredni nevarnosti, da 
bo poškodovan ali da bo poškodoval druge. 

Vsak telesni stik, vključno s telesnim stikom z otroki, mora 
biti primeren glede na dejanje (npr. fizično zadrževanje 
otroka, ki je v prepiru z drugim) in utemeljen na potrebah 
osebe (npr. pomoč ali tolažba nekoga, ki je potrt), ne pa 
na potrebah jezuita ali sodelavca v poslanstvu. 

V nobenih okoliščinah ne sme jezuit ali 
sodelavec v poslanstvu imeti z udeleženci 
apostolatov province stika:  

• ki vključuje dotikanje genitalij, zadnjice ali 
predela prsi, razen ob nudenju zdravstvene 
pomoči; 

• za katerega bi se razumnemu opazovalcu 
lahko zdelo, da ima konotacijo spolnosti; 

• ki bi imel namen povzročitve bolečine ali 
trpljenja komurkoli; 

• ki bi bil preveč telesen, kot na primer 
rokoborba, suvanje za zabavo, pretep; 

• ki ni nujen, kot na primer pomoč pri osebni 
higieni, ko takšna pomoč ni zahtevana; 

• ki je v nasprotju z željami osebe, razen če je 
takšen stik nujen za preprečitev poškodbe 
te osebe ali drugih.  

V tem primeru mora biti: 
• fizično zadrževanje zadnje preostalo možno 

sredstvo; 
• raven sile mora biti primerna glede na 

določene okoliščine, njen namen pa mora 
biti samo zadržanje osebe, da ne bi 
povzročila škode drugim in sebi; 

• o takšnem dogodku je treba čim prej 
obvestiti vodjo apostolata ali jezuitskega 
predstojnika. 

 
Od vseh jezuitov in sodelavcev v poslanstvu se zahteva, 
da jezuitskemu predstojniku ali vodji apostolata čim prej 
poročajo o kakršnemkoli telesnem stiku, izvirajočem iz 
otrokove pobude, ki je seksualen in/ali neprimeren, da bi 
omogočili, da se situacija razreši v dobro varnosti otroka, 
jezuita, sodelavca v poslanstvu ali drugih oseb.

  

»Od jezuitov in sodelavcev 
v poslanstvu se zahteva 
preudarna presoja in 
občutljivost glede 
primerne telesne 
interakcije.« 
Ko je v poklicnem okviru zahtevan telesni stik z drugo 
osebo, morajo biti jezuiti in sodelavci pozorni, da 
zagotovijo, da je stik ustrezen in sprejemljiv za dotično 
dejanje. 

Primeri situacij, ko je telesni stik z drugo osebo 
lahko nujen: 

• pomoč pri posebnih potrebah, na primer za 
omogočanje vključitve z izkušnjo; 

• oskrba bolezni ali poškodbe; kjer je mogoče, 
mora biti osebi sporočeno, kaj oskrbovalec 
namerava storiti in, če je možno, pridobiti 
njegovo ali njeno privolitev, poleg 
oskrbovalca pa mora biti navzoč še en 
sodelavec, če je to mogoče; 

• poučevanje športa, glasbe ali drugih 
dejavnosti, kjer je telesni stik zahtevan za 
prikaz določenega dejanja ali veščine; 

• tolažba potrte osebe; 
• vodenje na način, ki ne vključuje grožnje; 
• lahen trepljaj po rami za pridobitev 

pozornosti, potem ko so bile besedne 
prošnje brez uspeha; in 

• uporaba telesne sile, ko se škoduje drugim 
ali je posameznik v neposredni nevarnosti, 
da poškoduje sebe. 
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»Vsi jezuiti in sodelavci v 
poslanstvu morajo poročati o 
vseh telesnih posegih 
jezuitskemu predstojniku ali 
vodji apostolata.« 
Vsakršen telesen stik, kot navedeno v zgornjih primerih: 
• je sprejemljiv zgolj, če je bil upravičen za namen 

oskrbe osebe ali njenega vodenja;  
• je primeren glede na starost, zrelost, zdravje in druge 

lastnosti osebe; in  

• je skladen s kakršnimkoli individualnim vedenjskim 
načrtom otroka. 

Takšni posegi pridejo v poštev kot zadnji možni ukrepi, 
potrebni za zagotovitev varnosti in zaščite, kot so na 
primer telesni posegi (vključno s telesnim zadrževanjem, 
premestitvijo in spremstvom) za obvladovanje in/ali 
nadzor obnašanja ljudi v okoliščinah, kot so:  

• napad ene osebe na drugo; 

• pretep; 
• prizadejanje ali tveganje za prizadejanje poškodb 

drugih ali sebe;  

• oseba zlorablja nevaren material, snovi ali predmete, 
kjer je verjetno, da bo to povzročilo škodo; in 

• oseba se namenoma ali nenamenoma postavlja v 
nevaren položaj. 

Vsi jezuiti in sodelavci v poslanstvu, ki uporabijo telesni 
poseg, so odgovorni za način, kako ga uporabijo. Vsi 
jezuiti in sodelavci v poslanstvu morajo poročati o vseh 
telesnih posegih jezuitskemu predstojniku ali vodji 
apostolata. 

Naslednji seznam daje jezuitom in sodelavcem v 
poslanstvu smernice (ki pa ne zajemajo vseh 
primerov) glede obnašanja, ki ga ima provinca za 
nesprejemljivega, saj nasprotuje dobri poklicni 
praksi in vrednotam province. To obnašanje 
vključuje naslednje primere, a ni omejeno nanje:  

• uporaba predmeta, kot je ravnilo, knjiga ali 
flomaster z namenom pridobitve pozornosti na 
sovražen in neprimeren telesen način; 

• telesno zadrževanje osebe za katerikoli 
namen, razen, kadar njena dejanja povzročajo 
ali grozijo s povzročitvijo neposredne škode 
drugim ali sebi;  

• udarjanje ali brcanje; 
• držanje osebe brez upravičenega razloga; 

• potiskanje, vlečenje, suvanje, grabljenje, 
ščipanje ali dreganje, tudi za oblačila; 

• tresenje ali nasilno dotikanje osebe; 
• ustrahovanje osebe; 
• preklinjanje zoper osebo; 
• uporaba ironije z namenom poniževanja; 
• uporaba imen ali vzdevkov z namenom 

spodkopavanje samozaupanja; 
• zaklepanje osebe v zaprt prostor; 
• zavrnitev potrebe po osebni negi ali stranišču 

kot vzgojnem sredstvu;  
• kritiziranje osebe namesto njenih dejanj; 
• dejanja, ki vlivajo strah ali uporabljajo strah, 

kot sredstvo nadzora nad osebo; ali 
• dejanja, zaradi katerih se oseba počuti 

odtujeno. 

1.7 Namestitev, bivanje, ki vključuje spanje, 
oblike spanja  

Dejanja in obnašanje jezuitov in sodelavcev v poslanstvu 
med bivanjem, ki vključuje spanje otrok, mora biti skladno 
z dejanji in obnašanjem, ki se tudi ob drugih priložnostih 
pričakuje med opravljanjem apostolata. 

Standardi vedenja, ki jih morajo upoštevati vsi 
jezuiti in sodelavci v poslanstvu pri dejavnostih, ki 
vključujejo spanje, obsegajo: 

• zagotovitev zasebnosti otrok med kopanjem in 
oblačenjem; 

• upoštevanje standardov primernega oblačenja, 
ko so prisotni otroci – na primer, otroci ne 
smejo biti izpostavljeni goloti odraslih;  

• prepoved izpostavljanja otrok pornografskemu 
materialu kakršnekoli narave, vključno s filmi, 
televizijo, internetom in revijami;  

• otroci ne smejo biti prepuščeni nadzoru ali 
varstvu nepooblaščenih oseb, na primer 
hotelskih uslužbencev ali prijateljev brez 
pooblastila staršev;  

• prepoved oblik spanja, ki bi lahko ogrozile 
varnost otrok – na primer nenadzorovane 
oblike spanja ali spanje odraslega v isti postelji 
z otrokom; in  

• omogočanje načina komunikacije, s katerim 
otroci lahko stopijo v stik s svojimi starši ali 
skrbniki ali drugimi primernimi osebami, če se 
ne počutijo varno, če se počutijo neprijetno ali 
so žalostni.
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1.8 Prevoz otrok  

Jezuiti in sodelavci v poslanstvu ne smejo brez izrecnega 
dovoljenja jezuitskega predstojnika oziroma vodje 
apostolata, razen v primeru nujne situacije, prevažati 
otrok, na primer na območja za rekreacijo po pouku ali ob 
koncih tedna. 
Prevoz otrok mora biti neposredno povezan s programom 
apostolata, na primer s taborom, ekskurzijo, športnim 
dnevom ali športno dejavnostjo. Pod nobenim pogojem ni 
sprejemljivo, da jezuit ali sodelavec v poslanstvu nudi 
priložnosten prevoz otrok. 
V večini primerov je prevoz otrok pogodbeno urejen z 
zasebnimi prevoznimi družbami. V primeru, da ni tako, in 
je jezuit ali sodelavec v poslanstvu, ki je odgovoren za 
prevoz otroka, dolžan storiti sledeče:  
• zaprositi za dovoljenje jezuitskega predstojnika ali 

vodjo apostolata, ki izda dovoljenje; 
• obvestiti starše oziroma skrbnika o namenu 

potovanja in o tem, kdo vse se bo potovanja udeležil 
ter času potovanja; in  

• pridobiti dovoljenje staršev oziroma skrbnika. 
Ko jezuitski predstojnik ali vodja apostolata in starši 
oziroma skrbnik izdajo dovoljenje za prevoz, se mora 
jezuit ali sodelavec v poslanstvu, kolikor je mogoče, 
izogibati uporabi zasebnih vozil. 
V primeru nujne situacije mora biti jezuitski predstojnik ali 
vodja apostolata o prevozu obveščen takoj, ko je mogoče. 

1.9 Stranišča in garderobe 

Ko si mora otrok preobleči oblačila, na primer za športno 
vadbo ali gledališko vajo, mora storiti to v za to posebej 
označeni sobi ali na drugem primernem kraju. Jezuiti in 
sodelavci v poslanstvu se morajo izogibati:  
• situacij, ko bi bili sami z otroki v garderobah; in 
• kjer je mogoče, uporabi garderob ali stranišč za 

osebne potrebe, ko so prisotni otroci. 

1.10 Neustrezno spolno vedenje 

V nobenih okoliščinah ne sme priti do katerekoli oblike 
neustreznega spolnega vedenja z otroki ali v prisotnosti 
otrok, ki so stalni udeleženci apostolata province ali ga 
obiskujejo. Neustrezno spolno vedenje s katerimkoli 
otrokom je prepovedano, tudi če je otrok nad pravno mejo 
privolitve. V večini primerov bo neustrezno spolno vedenje 
pomenilo tudi spolno zlorabo. 
 

 
 
Neustrezno spolno vedenje mora biti razlagano široko, 
tako da zajema vsa dejanja, ki jih imamo razumno lahko 
za seksualna po svoji naravi. Zato neustrezno spolno 
vedenje vključuje, a ni omejeno le na: 
• obnašanje, ki vključuje dotik, na primer spolni odnos, 

poljubljanje, ljubkovanje, spolno penetracijo, 
izkoriščanje otroka s prostitucijo, neprimerno 
dotikanje ali katerokoli obliko spolne zlorabe; in 

• obnašanje, ki ne vključuje dotika v osebni prisotnosti 
ali prek tehnoloških sredstev, na primer flirtanje, 
seksualno namigovanje, eksplicitno seksualno 
komentiranje, eksplicitni seksualni pogovori z 
otrokom ali v njegovi prisotnosti, neprimerno 
dopisovanje, neprimerne fotografije, izpostavljanje 
pornografiji ali goloti, spodbujanje k romantičnemu 
ali neprimernemu približevanju oziroma dopuščanje 
tega, obscene geste, jezik ali šale s seksualnim 
namigovanjem, namerno izpostavljanje otrok 
spolnemu obnašanju drugih, to pa ne velja v primeru 
predpisanega kurikuluma, kjer so spolne teme 
postavljene v primeren izobraževalni kontekst. 

Jezuiti in sodelavci v poslanstvu se morajo zavedati, da je 
v primeru, ko imajo intimno razmerje z osebo, ki je bila v 
preteklosti vključena v njihov apostolat, vodja apostolata 
ali provincial upravičen presoditi, ali to pomeni morebitno 
zlorabo položaja. 
Če obstaja razumno mnenje, da se je čustveno in telesno 
intimen odnos razvil v času, ko je bila ta oseba vključena v 
apostolat, se bo vodja apostolata ali provincial odločil, ali 
to pomeni resen prestopek, ki v primeru zaposlene osebe 
lahko vodi v prekinitev delovnega razmerja, ali pa, da se 
proti jezuitu začne disciplinski postopek, skladno s 
civilnimi, družbenimi in cerkvenimi pravnimi postopki, 
skupaj s poročilom policiji in/ali primernemu 
regulatornemu organu. 
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»Grooming ne vključuje 
nujno spolne dejavnosti ali 
pogovora o spolni 
dejavnosti.« 
1.11 Grooming (napeljevanje) 

Grooming je plenilsko vedenje, z namenom priprave 
otroka na poznejšo spolno dejavnost. Gre za kaznivo 
dejanje.  

Grooming: 
• vključuje namerna dejanja spoprijateljitve in 

vzpostavitve čustvene povezave z določenim 
otrokom, da bi se zmanjšali otrokovi zadržki; in  

• se zgodi, ko se odrasel z besedami ali vedenjem 
poveže z otrokom ali z osebo, ki ji je zaupana skrb; 

• pomeni tudi nadzor ali avtoriteto nad otrokom, z 
namenom, da bi storilec zmanjšal otrokov odpor za 
udeležbo pri spolnem vedenju z njim ali z drugo 
osebo.  

Grooming ne vključuje nujno spolne dejavnosti ali 
pogovora o spolni dejavnosti (lahko vključuje na primer 
zgolj vzpostavitev odnosa z otrokom, staršem ali 
skrbnikom, z namenom olajšanja spolne dejavnosti v 
prihodnje). 
 

Grooming lahko vključuje: 
• pridobitev otrokovega zaupanja z obljubami in 

darili; 
• obsipanje otroka s pozornostjo in hvalo, tako 

da mu je všeč preživljati čas s storilcem; 
• dovoljevanje otroku, da prestopa pravila 

apostolata ali pravne omejitve; 
• nagovarjanje otroka, da njuno razmerje zadrži 

zase; 
• preizkušanje mej otroka (na primer s 

slačenjem pred njim, s “slučajnim” intimnim 
dotikanjem); 

• različne oblike tesnega telesnega stika z 
otrokom, tako da se ta navadi na takšen stik, 
na primer trepljanje, žgečkanje, tepež;  

• poskus osamitve otroka od njegovih staršev ali 
skrbnikov, spodbujanje otrokove želje, da bi 
čas preživljal s storilcem;  

 
• preživljanje časa izključno z otrokom, z 

namenom vzpostavitve "posebnega odnosa";  
• neprimerno poglabljanje odnosa preko 

apostolata;  
• neprimerno osebno komuniciranje (vključno z 

uporabo tehnologije); 
• dajanje cigaret, drog ali alkohola otroku; 
• seksualne komentarje ali šale z otrokom; ali 
• kazanje pornografije za začetek seksualnih 

pogovorov z otrokom. 

1.12 Upoštevanje poklicnih meja 

Jezuiti in sodelavci v poslanstvu ne smejo po svoji lastni 
volji ali na prošnjo kogarkoli drugega med opravljanjem 
svojih dolžnosti delovati izven meja svojih dolžnosti 
(določenih v opisu njihove vloge).  
Brez izrecnega dovoljenja jezuitskega predstojnika ali 
vodje apostolata jezuiti in sodelavci v poslanstvu ne 
smejo:  
• biti vključeni v dejavnosti z otroki v apostolatih 

province izven njihove vloge v apostolatu; ne smejo 
biti na primer v kontaktu z otroki preko socialnih 
omrežij (vključno s pošiljanjem in sprejemanjem 
prošenj za prijateljstvo na socialnih omrežjih, še 
posebej preko neuradnih računov teh omrežij) ali biti 
skupaj z njimi udeleženi v socialnem sledenju (social 
pursuit); 

• zagotoviti kakršnokoli obliko pomoči otroku ali 
njegovi družini, ki ni povezana z njihovo vlogo, na 
primer denarno ali nedenarno pomoč; ali 

• iskati osebnega stika z otroki, vključenimi v 
apostolate province, ali temi, ki so bili vanj vključeni 
v preteklosti. 

Glede vabil na zasebne ali družabne prireditve na prošnjo 
otroka, ki je ali pa je bil vključen v apostolat province, ali 
njegove družine, je treba paziti, da se ne prestopi 
poklicnih meja. Kjer povabilo zadeva otroka in njegovo 
družino, s katerim obstaja neposredna povezava (npr. 
trener in njegova/njena ekipa ali učitelj in učenec v 
razredu), mora biti vodja apostolata o tem obveščen.  
Če katerikoli jezuit ali sodelavec v poslanstvu opazi, da 
otrok potrebuje pomoč (vključno s psihološko), ki presega 
meje njegove vloge ali sposobnosti ali pa sega preko meja 
običajne vloge njegovega apostolata, mora čim prej 
zaprositi za nasvet vodjo apostolata ali jezuitskega 
predstojnika.  
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1.13 Elektronska komunikacija 

Provinca in njena poslanstva cenijo elektronsko 
komunikacijo kot način povezovanja z drugimi, zato so bili 
tudi na tem področju sprejeti ukrepi z namenom 
zagotovitve varnih in transparentnih komunikacijskih 
kanalov med vsemi.  
Elektronska komunikacija med jezuitom ali sodelavcem v 
poslanstvu in otrokom je dovoljena le preko e-pošte in/ali 
sistema za učenje, ki ga vzpostavi in vzdržuje posamezno 
apostolsko delo. Uporaba zasebnih e-poštnih naslovov 
jezuitov ali sodelavcev v poslanstvu za komunikacijo z 
otroki je prepovedana. 
Kjer je mogoče, mora biti kopija e-pošte in/ali sporočil 
sistema za učenje, poslanih otroku, poslana 
staršem/skrbnikom, razen če gre za delovno gradivo ali 
sporočila, ki morajo biti posredovana vsemu razredu, 
ekipi, oddelku, mladinski skupini ipd. 
Kjer starš/skrbnik ni vključen v elektronsko komunikacijo, 
mora jezuit ali sodelavec v poslanstvu omejiti takšno 
elektronsko komunikacijo na zadeve, neposredno 
povezane z opravljanjem poslanstva, kot je na primer 
obvestilo o preklicu napovedanega dogodka ali kratek 
odgovor na vprašanje, povezano z apostolatom. 

»Jezuiti in sodelavci v 
poslanstvu se ne smejo 
povezati, “spoprijateljiti” ali 
“slediti” otrokom na kateremkoli 
socialnem omrežju.« 

Strani na socialnih omrežjih (na primer na 
Facebooku in Instagramu), avtorizirane in 
ustvarjene s strani določenega apostolata, so 
edine, ki se smejo uporabljati za komunikacijo 
med jezuiti oziroma sodelavci v poslanstvu in 
otroki.  
Vsaka takšna stran mora:  
• biti odobrena s strani vodje apostolata; 
• vzpostaviti jasno povezavo z dotičnim 

poslanstvom; 
• omogočiti uporabnikom, da se povežejo s 

storitvami, ki jih nudi poslanstvo;  
• biti javna, prosto dostopna in transparentna; 
• imeti vse komponente javne strani, odprte za 

vse uporabnike, mora biti nadzorljiva; in  
• biti redno nadzorovana.  

Jezuiti in sodelavci v poslanstvu se ne smejo povezati, 
spoprijateljiti ali slediti otrokom na kateremkoli družbenem 
omrežju, tudi če prošnja za to pride z otrokove strani. 
Glede na svojo vlogo v poslanstvu morajo jezuiti in 
sodelavci v poslanstvu zagotoviti ustrezen nadzor otrokove 
uporabe tehnologije, ki pripada apostolatu, in jih s tem 
varovati v primerih, ko se nepazljivo izpostavljajo tveganju 
zlorabe in izkoriščanja na družbenih omrežjih, na straneh 
za igranje iger, pri spletnem iskanju (pornografske in 
druge škodljive vsebine) ali v neprimerni elektronski 
komunikaciji. 
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1.14 Slike otrok 

Otroke smejo jezuiti ali sodelavci v poslanstvu fotografirati 
ali snemati le, če: 
• je apostolat prejel dovoljenje od otrokovih staršev 

oziroma skrbnikov; 
• je kontekst neposredno povezan z udeležbo v 

dejavnostih apostolata;  
• je otrok primerno oblečen in v primernem položaju; 

in 
• je fotografija narejena v prisotnosti drugih. 
• Slik se brez vednosti in odobritve vodje apostolata 

(ali njegovega pooblaščenca) ne sme posredovati 
naprej (vključno s priponko e-pošte) komurkoli izven 
apostolata, razen otroku, ki je na sliki, ali njegovemu 
staršu/skrbniku. 

Jezuiti in sodelavci v poslanstvu so obveščeni, da: 
• se glede na okoliščine izogibajo objavi (v digitalni 

obliki ali na papirju) slik otrok, ki vsebujejo osebne 
podatke: priimek, kontakt, domači naslov, telefonsko 
številko, naziv apostolata, e-naslov, priimek 
prijateljev ali sorodnikov, uporabniško ime, kraj in 
datum rojstva; 

• za jezuite in sodelavce v poslanstvu ni primerno, da 
objavljajo slike otrok, povezanih z njihovim 
apostolatom, na svojih zasebnih straneh družabnih 
omrežij brez posebnega namena in odobritve vodje 
apostolata; 

• je nelegalno objavljati ali prenašati obscene ali 
pornografske slike otrok;  

• preverijo vizualno ozadje slik za identifikacijo 
informacij in zagotovijo, da metapodatki za 
geografsko identifikacijo niso vloženi vanjo pred 
objavo; in 

• da upoštevajo in spoštujejo zaveze glede varstva 
osebnih podatkov. 

Slike (v digitalni obliki ali na papirju) morajo biti hranjene 
na način, ki onemogoča nepooblaščen dostop drugih, na 
primer, če gre za sliko na papirju, v zaklenjenem predalu 
ali omari, če pa gre za digitalno obliko, pa v datoteki, 
zavarovani z geslom. Slike (v digitalni obliki in na papirju) 
morajo biti uničene ali izbrisane takoj, ko jih ni več 
zahtevano imeti in jih po uredbah o arhiviranju ni več 
treba hraniti. 
Slik v digitalni obliki se ne sme dajati na ogled (vključno s 
spletno stranjo ali stranjo na družbenem omrežju) brez 
védenja starša ali skrbnika in njegovega privoljenja 
oziroma morajo biti prikazane tako, da je zabrisana 
otrokova identiteta, če je to mogoče in primerno.  

Vsakršen naslov ali spremno besedilo otroka ne sme 
identificirati, če je takšna identifikacija potencialno 
škodljiva. 

1.15 Odnosi z nekdanjimi mladimi udeleženci 

Odnos z osebo, ki je bila v preteklosti vključena v 
apostolat province, je lahko pravno dopusten, a lahko še 
vedno poraja skrbi, da je jezuit ali sodelavec v poslanstvu 
v preteklosti zlorabil svoj položaj ali prestopil poklicne 
meje z uporabo svojega položaja za pripravo otroka ali 
mladostnika na njuno razmerje. 
Učitelj, na primer, je lahko zaskrbljen, če je odnos z 
nekdanjim učencem izšel iz prestopitve poklicnih meja, 
vključno z groomingom, v času, ko je bil učenec še vedno 
zaupan njegovi skrbi. Če se je čustvena intimnost razvila v 
času, ko je obstajal odnos učitelj-učenec, se šteje, da je 
učitelj zlorabil svoj položaj.  
Z zagotovitvijo, da so odnosi z otroki in mladostniki strogo 
poklicni in ne segajo čez poklicne meje, bo jezuit ali 
sodelavec v poslanstvu, ki vzpostavi odraslo prijateljstvo, 
ali sodelavec v poslanstvu, ki vzpostavi razmerje z bivšim 
udeležencem apostolata, manj verjetno deležen preiskave, 
če je med časom vključitve te osebe v apostolat province 
in začetkom odnosa preteklo precej časa. Jezuitom in 
sodelavcem v poslanstvu, ki uporabljajo družbena 
omrežja, se svetuje, da skrbno preverijo nastavitve 
zasebnosti in zagotovijo, da si njihove strani lahko 
ogledajo le željene in primerne osebe. 
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PROVINCIJSKA 
SREDSTVA IN 
ZAUPANJE 

2.1 Odgovorno upravljanje s sredstvi province 

Uporaba sredstev province mora biti skrbna. Če jezuiti ali 
sodelavci v poslanstvu želijo uporabiti sredstva province za 
zasebno rabo, se morajo za napotke glede tega obrniti na 
svojega jezuitskega predstojnika, vodjo apostolata ali 
kontaktno osebo province. Od jezuitov in sodelavcev v 
poslanstvu se zahteva, da:  

• sledijo vsem dotičnim smernicam province in Družbe 
Jezusove; 

• uporabljajo sredstva province časovno primerno, 
ustrezno in učinkovito; 

• skrbijo za sredstva province in jih ohranjajo v svoji 
posesti ali pod svojim nadzorom; in  

• se izogibajo neustrezni rabi sredstev province za 
osebni zaslužek ali zaslužek tretje osebe. 

2.2 Etično sprejemanje odločitev 

Ob sprejemanju odločitev, povezanih s provinco ali z 
delom, morajo jezuiti in sodelavci v poslanstvu 
upoštevati: 

• ali je odločitev skladna s civilnimi in kanonskimi 
obvezami province, ureditvijo in veljavnimi postopki; 

• ali iz odločitve izhaja navzkrižje interesov; in 
• možni vpliv odločitve na druge in na moralni ugled 

province. 

2.3 Zaščita pred prevarami in korupcijo 

Soočanje s tveganjem prevare in korupcije je stvar vseh. 
Od jezuitov in sodelavcev v poslanstvu se zahteva, da: 

• podpirajo prizadevanja province za uveljavljanje 
primernih postopkov za zagotovitev okvira zaščite 
pred prevarami, zaznavanja, preiskovanja in 
mehanizmov odziva nanje; in  

• poročajo o kakršnemkoli sumu negospodarnosti 
ali goljufivega, koruptivnega, kriminalnega ali 
neetičnega vedenja; posamezniki lahko o tem 
poročajo svojemu jezuitskemu predstojniku, vodji 
apostolata ali kontaktni osebi province. 

 

2.4 Uporaba tehnologije 

Jezuiti in sodelavci v poslanstvu se morajo zavedati, da 
digitalna komunikacija ni zasebna ali zaupna, kadar poteka 
prek tehnologije, ki je v lasti province in njenih 
apostolatov. 

Od jezuitov in sodelavcev v poslanstvu se zahteva, 
da: 
• se v komunikaciji z drugimi držijo poklicnih 

standardov in poklicnih meja; 

• zagotovijo, da je zasebna raba tehnologije 
skladna s poklicnimi standardi, ki se jih 
pričakuje od tistih, ki so vključeni v delo 
province in njene apostolate;  

• spoštujejo integriteto tehnoloških sistemov in 
programov, zagotovljenih s strani province in 
njenih apostolatov; in  

• varujejo intelektualno lastnino province in 
tehnologijo njenih apostolatov.  

Jezuiti in sodelavci v poslanstvu ne smejo: 

• biti v neprimernem spletnem stiku z drugimi; 

• biti z uporabo tehnologije udeleženi v 
neustreznem spolnem obnašanju (ki vključuje 
grooming), spolnem nadlegovanju, spolnih 
zlorabah, trpinčenju, šikaniranju ali 
diskriminaciji; 

• sebe, province ali njenih apostolatov postaviti 
v slabo luč z osebnim spletnim obnašanjem, 
vključno z nepooblaščenim deljenjem 
fotografij in vsebine, posredovane s spletno 
tehnologijo (tudi prek socialnih omrežij); ali 

• pošiljati e-pošte celotni skupini (sodelavcev, 
učencev ipd.), če ta pošta ni bila avtorizirana v 
skladu z ureditvijo apostolata. 
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PRAVIČNOST, 
VARNOST 
SPOŠTOVANJE 

3.1 Pravičnost in spoštljiva obravnava 

Pravičnost, spoštovanje, različnost in vključevanje so 
temeljnega pomena za ignacijansko tradicijo in poslanstvo 
province. Provinca ceni različnost misli in izkušenj ter 
meni, da pravična, vključevalna in sodelovalna kultura 
podpira učenje in odličnost apostolatov. 

Od jezuitov in sodelavcev v poslanstvu se zahteva, 
da: 
• zagotovijo, da je njihov pristop in interakcija z 

ljudmi pozorna, spoštljiva in vključevalna v 
odnosu do različnih ozadij in sposobnosti; 

• gradijo odprto vzdušje sodelovanja, zaupanja 
in vzajemnega spoštovanja; 

• zagotovijo, da se ne obnašajo na način, ki je ali 
bi lahko bil razumno občuten kot protipravna 
diskriminacija, šikaniranje, trpinčenje, spolno 
nadlegovanje, telesna zloraba, zasramovanje 
na rasni ali religiozni osnovi, kot je določeno v 
tem Kodeksu ali veljavni ureditvi; 

• razumejo in so usklajeni s standardi glede 
invalidnosti – to velja za določene apostolate 
province, kot so na primer šole;  

• ne dopustijo, da osebni odnosi vplivajo na 
poklicne odnose; 

• delujejo in komunicirajo profesionalno in 
obzirno ; 

• skrbijo za enotnost, harmonijo in sodelovanje 
v delovnih razmerjih;  

• brez diskriminacije prepoznavajo in spoštujejo 
individualni potencial in talente kolegov; 

• priznajo zasluge prispevka drugih;  

• upoštevajo načela naravne pravičnosti v 
obravnavi pritožb; in 

• konstruktivno posežejo, kjer je kolegovo 
obnašanje jasno v nasprotju s tem Kodeksom. 

Jezuiti in sodelavci v poslanstvu s pomisleki glede zdravja 
(telesnega in/ali mentalnega) ter blaginje kolegov ali 

varnosti drugih morajo svoje pomisleke predočiti 
jezuitskemu predstojniku ali vodji apostolata. Pomisleki 
glede jezuitskega predstojnika ali vodje apostolata morajo 
biti naslovljeni na direktorja službe za profesionalne 
standarde province ali provinciala. 

3.2 Zdravje in varnost 

Od jezuitov in sodelavcev v poslanstvu se zahteva, 
da:  
• skrbijo za zdravje, varnost in blaginjo sebe ter 

drugih v skupnosti province; in  
• sodelujejo s provinco pri zagotovitvi skladnosti 

z dotičnimi zdravstvenimi in varnostnimi 
predpisi. 

Glede uporabe drog ter alkohola jezuiti in 
sodelavci v poslanstvu ne smejo:  

• uporabljati, dajati ali upravičevati uporabe 
protipravnih drog,; 

• opravičevati zlorabe legalnih drog (to je 
zdravil); 

• otrokom dajati alkohola*; 

• opravičevati uporabe alkohola s strani otrok; 
ali 

• biti pod vplivom alkohola (nad pravno 
določeno mejo) v času delovanja ali v času, ko 
so odgovorni za ljudi ali kako drugače 
izpolnjujejo odgovornosti province in njenih 
apostolatov. 

Razdelitev nepredpisanih zdravil vključenim v apostolat 
mora potekati skladno z ureditvijo, kot določi vodja 
apostolata (ali njegov pooblaščenec) in kot je določeno v 
zdravniškem načrtu glede dotične osebe. 
Jezuite ali sodelavce v poslanstvu, ki imajo težave, 
povezane z drogami ali alkoholom, se spodbuja, da 
poiščejo pomoč prek pogovora z jezuitskim predstojnikom 
ali vodjo apostolata. 
Glede tobaka velja, da je provinca skupaj z njenimi 
apostolati območje brez kajenja. Kajenje je dovoljeno le 
na označenih mestih. 
Jezuiti in sodelavci v poslanstvu ne smejo: 
• dajati tobaka ali tobačnih izdelkov otrokom; ali 
• opravičevati uporabe tobaka s strani otrok. 
Nakup tobačnih izdelkov, vključno s cigaretami, je 
protipraven za osebe mlajše od 18 let. (ZOUTI, 14. člen) 

 
* Z izjemo zakramentalnega vina/svete rešnje krvi med evharistijo. 
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3.3 Zasebnost in zaupne informacije 

Od jezuitov in sodelavcev v poslanstvu se zahteva, da:  
• spoštujejo posameznikovo pravico do zasebnosti in 

ohranjajo zasebnost in zaupnost informacij;  
• sprejmejo razumne ukrepe za preprečitev 

nepooblaščene uporabe ali razkritja zaupnih in 
zasebnih podatkov;  

• ohranjajo dokumente skladno s tozadevno 
zakonodajo in ureditvijo apostolata; in  

• delujejo skladno z obvezami glede varstva podatkov. 
 

Jezuiti in sodelavci v poslanstvu ne smejo uporabljati 
zaupnih informacij, pridobljenih v času svoje zaposlitve ali 
vključenosti v delovanje, da bi si pridobili kakršnokoli 
neposredno ali posredno finančno korist ali drugo 
neprimerno korist zase ali za koga drugega. Uporaba 
takšnih podatkov lahko predstavlja kaznivo dejanje. 

 DELOVANJE Z 
INTEGRITETO 

4.1 Navzkrižje interesov 

Navzkrižje interesov je navzoče v situaciji, kjer se pojavi 
navzkrižje posameznikove izbire med dvema ali več 
interesi, ki se medsebojno izključujejo. Pogosto, a ne 
vedno, gre za interese javnega dobrega proti zasebnim 
interesom. Navzkrižje interesov je lahko dejansko, 
občuteno ali potencialno.  
Navzkrižja interesov se ločujejo na denarna in nedenarna. 
Denarno navzkrižje interesov obstaja, ko ima oseba 
finančni interes ali možnost, da naredi finančni dobiček ali 
izgubo. Denarni interesi vključujejo delnice, pokojnino, 
finančne interese zakonca/partnerja, darila in darila iz 
gostoljubja. Nedenarno navzkrižje interesov nima finančne 
komponente, lahko pa izhaja iz zasebnih ali družinskih 
odnosov ali vključenosti v športne, družbene ali kulturne 
dejavnosti.  
Od jezuitov in sodelavcev v poslanstvu se zahteva, da: 
• prepoznajo kakršnokoli dejansko, potencialno ali 

občuteno navzkrižje interesov med njihovimi 
osebnimi interesi ali dolžnostmi do drugih oseb in 
njihovimi dolžnostmi ter obvezami do province in 
apostolata, ter da se s takšnim navzkrižjem interesov 
soočajo v skladu z tozadevno ureditvijo; in 

• takoj predočijo svojemu jezuitskemu predstojniku ali 
vodji apostolata vsa dotična dejstva in okoliščine, iz 
katerih izhaja dejansko, potencialno ali občuteno 
navzkrižje interesov. 

4.2 Obdarovanje in sprejemanje daril 

Jezuiti (ki imajo svoje lastne smernice, ki izvirajo iz 
zaobljube uboštva) in sodelavci v poslanstvu ne smejo 
dajati ali sprejemati daril ali ugodnosti od oskrbovancev, 
pogodbenih delavcev, staršev ali otrok, razen če:  
• darilo ne preseže vrednosti 100 €; 
• se ne more razlagati kot poskus pridobitve 

naklonjenosti ali prednosti; in  
• zanj ni zaprosil jezuit ali sodelavec v poslanstvu. 

Darila, ki ne ustrezajo tem merilom, morajo biti ali vljudno 
zavrnjena ali pa se je treba glede njih posvetovati z 
jezuitskim predstojnikom ali vodjo apostolata in če so 
sprejeta, morajo biti zabeležena v registru daril 
apostolata, saj iz tega lahko izvirajo davčne posledice.
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DEL D: 
UPORABA KODEKSA 
5.1 Odgovornosti 

Spodnji nepopolni seznam vključuje odgovornosti, ki jih 
provinca pričakuje z ozirom na Kodeks. 
Provinca je sestavila Kodeks, da bi podpirala jezuite in 
sodelavce v poslanstvu pri ohranjanju najvišjih standardov 
poklicnega in zasebnega obnašanja. Ko pa se pojavi 
neskladje s temi standardi, mora biti jasno, kako poročati 
o tem in kako reševati težave. 

5.2 Kršitve 

Kršitev Kodeksa je lahko: 
• disciplinska zadeva za provinco in/ali apostolat 

province (ki ima lahko za posledico spremembo v 
izvajanju dela, formalni opomin, odstavitev, 
degradacijo ali prekinitev delovnega razmerja v 
skladu s postopki delovnega mesta, ali, v primeru, da 
gre za jezuita, disciplinski postopek v skladu s 
civilnimi in cerkvenimi predpisi); 

• disciplinska zadeva za apostolat (ki ima lahko za 
posledico spremembo v izvajanju dela, formalni 
opomin, odstavitev, degradacijo ali prekinitev 
delovnega razmerja v skladu s postopki delovnega 
mesta); 

• pogodbena zadeva (kršitev pogodbe ali odstop od 
pogodbe); 

• neustrezno poklicno obnašanje, o katerem se obvesti 
pristojne organe; 

• kršitev statuta, o kateri se obvesti pristojne organe; 
• kaznivo dejanje, o katerem se obvesti pristojne 

organe; ali 
• zadeva civilnega prava, glede katere se poišče 

pravna pomoč in uveljavi pravna sredstva. 
Katerikoli disciplinski postopek glede kršitev Kodeksa bo 
potekal s postopkovno poštenostjo in z ohranjanjem načel 
naravne pravičnosti. 
Provinca in njeni apostolati si pridržujejo diskrecijsko 
pravico glede odziva na kršitve Kodeksa, razen če 
zakonodaja zahteva točno določen odziv.  
Potencialna ali dejanska kršitev Kodeksa lahko izpostavi 
provinco in njene apostolate škodi zaupanja, ki ga uživa, 
in kritiki javnosti. Te dejavnike se bo upoštevalo pri 
presojanju obsega očitkov, izvirajočih iz sklicevanja na 
Kodeks, in v kateremkoli disciplinskem postopku, ki bi 
temu sledil. 

5.3 Poročanje o kršitvah 

Kodeks zahteva odgovornost jezuitov in sodelavcev v 
poslanstvu. Kodeks zahteva, da vodji apostolata ali 
jezuitskemu predstojniku in drugim telesom poročajo o 
določenih dejanjih, opustitvah dolžnih dejanj in/ali 
napakah. 
Formalne pritožbe, vključno s pritožbami glede kršitev 
Kodeksa, morajo biti skladne z veljavno postopkovno 
ureditvijo, ki velja na področju province in njenih 
apostolatov. 
 

Provincial Uveljavlja Kodeks v vsej Slovenski provinci. 
 
 

Vodja apostolata Zagotavlja, da imajo jezuiti in sodelavci v poslanstvu znotraj njegovega 
apostolata dostop do Kodeksa in da ga razumejo. 
Zagotavlja, da imajo vsi nadzorniki apostolata dostop do podpore in 
svetovanja pri razumevanju in uveljavljanju Kodeksa. 
Zagotavlja izobraževanje in svetovanje pri uresničevanju Kodeksa kot del 
vsakega uvajanja v delo znotraj apostolata. 

Delegat za varstvo otrok 
Pregleduje in posodablja Kodeks in nudi podporo pri svetovanju pristojnim 
interesentom. 

Jezuitski predstojniki / 
nadzorniki (supervizorji) 

Zagotavljajo, da se Kodeksa držijo tisti, za katere so odgovorni, in poročajo o 
kršitvah pristojnemu jezuitskemu predstojniku ali vodji apostolata. 

Jezuiti in sodelavci v 
poslanstvu 

Se držijo Kodeksa in poročajo o kršitvah vodji apostolata ali pristojnemu 
jezuitskemu predstojniku. 

 

RAZPREDELNICA ODGOVORNOSTI 
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Pritožbe jezuitov in sodelavcev v poslanstvu, za katere se 
ugotovi, da so bile vložene z namenom vznemirjanja, 
lahko izzovejo disciplinski postopek s strani province ali 
njenih apostolatov. 
V primeru, da jezuit ali sodelavec v poslanstvu upravičeno 
meni, da je prišlo do neustreznega spolnega obnašanja, 
spolnega napada ali kateregakoli drugega kaznivega 
dejanja zoper otroka, mora svoje mnenje nemudoma 
posredovati vodji apostolata, jezuitskemu predstojniku ali 
kateremukoli drugemu zahtevanemu organu, vključno s 
policijo. »Upravičeno« je mnenje, ko:  
• otrok trdi, da je bil žrtev neustreznega spolnega 

obnašanja ali spolnega napada;  
• otrok trdi, da ve za nekoga, ki je bil žrtev 

neustreznega spolnega obnašanja ali spolnega 
napada (včasih s tem otrok lahko posredno kaže 
nase);  

• nekdo, ki pozna otroka, trdi, da je bil ta žrtev 
neustreznega spolnega obnašanja ali spolnega 
napada; 

• opazovanje otrokovega obnašanja vodi do mnenja, 
da je bil žrtev neustreznega spolnega obnašanja ali 
spolnega napada; ali 

• pokazatelji spolne zlorabe vodijo do mnenja, da je bil 
otrok žrtev neustreznega vedenja ali spolnega 
napada. 

Če je mogoče, se bo v kakršnikoli preiskavi od 
kateregakoli jezuita ali sodelavca v poslanstvu, ki 
posredujeta upravičeno mnenje, pričakovalo polno 
sodelovanje.  
Jezuitu ali sodelavcu v poslanstvu, ki v dobri veri 
posreduje svoje upravičeno mnenje, ki pa se izkaže za 
neosnovano, bo zagotovljena ustrezna zaščita. 

5.4 Postopki poravnave sporov 

Pri vseh, iz določil Kodeksa izhajajočih, pritožbah ali sporih 
med jezuitom ali sodelavcem v poslanstvu in provinco 
ali apostolatom, se morajo upoštevati naslednji 
postopki: 

• V primeru pritožbe ali spora morata jezuit ali 
sodelavec v poslanstvu najprej na prvi instanci 
poskušati razrešiti zadevo z vodjo apostolata ali 
jezuitskim predstojnikom, ki mora na takšno prošnjo 
odgovoriti čim prej, kolikor dopuščajo okoliščine; 

• ko spor zadeva domnevna dejanja vodje apostolata 
ali jezuitskega predstojnika, lahko jezuit ali sodelavec 
v apostolatu obide ta postopek; in  

• če pritožba ali spor ni razrešen na ravni, na kateri je 
bil vložen, lahko jezuit ali sodelavec v poslanstvu 
posreduje zadevo delegatu za varstvo otrok in 
provincialu. 

5.5 Vprašanja 

Vsa vprašanja, komentarji ali pomisleki glede Kodeksa in 
njegove uporabe naj se najprej naslovijo na vodjo 
apostolata ali jezuitskega predstojnika. 
Nadaljnja vprašanja, komentarji ali pomisleki glede 
Kodeksa pa naj se naslovijo na provincialovega delegata 
za varstvo otrok. 

5.6 Opredelitve 

Otrok/otroci je oseba, mlajša od 18 let, ki je vključena v 
provincijsko delo, ali oseba, vpisana v jezuitsko 
izobraževalno ustanovo.  
Zloraba otrok je ravnanje v odnosu do otroka, ki 
vključuje: 
• ustrahovanje; 
• čustveno zlorabo; 
• trpinčenje; 
• zanemarjanje; 
• telesno zlorabo; 
• spolno zlorabo; ali 
• duhovno zlorabo. 

Gradivo, ki vsebuje otroško izkoriščanje je gradivo, 
ki vključuje katerikoli film, tiskovino, elektronsko datoteko, 
digitalno podobo ali kakršnokoli drugo upodobitev, ki 
opisuje ali prikazuje osebo, ki je otrok, ali se zdi kot otrok: 
• v spolni dejavnosti; in/ali v seksualnem kontekstu; ali 
• kot žrtev mučenja, krutosti ali zlorabe 

(tako v seksualnem kontekstu kot zunaj njega) na 
način, ki bi ga vsaka razumna oseba imela v vseh 
okoliščinah za nasilnega. 

Otroška pornografija je seksualno eksplicitno ali 
namigujoče gradivo, ki prikazuje otroke. Otroška 
pornografija je oblika gradiva otroškega in na starost 
vezanega izkoriščanja. 

Zakonodaja o zaščiti otrok je zakonodaja: 

• ki je veljavna v Sloveniji; 
• ki je veljavna in je lahko občasno dopolnjena s strani 

pristojnega zakonodajalca; 
• ki provinco in njene apostolate obvezuje in jim daje 

odgovornost; in 
• jo je v vsem Kodeksu treba razumeti tako, da obveze 

jezuitov in sodelavcev v poslanstvu spoštujejo zakone 
in predpise, ki urejajo področje zlorab otroka, ki je 
veljavna po zakonodaji, po kateri je jezuit ali 
sodelavec v poslanstvu vključen v apostolat province. 
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Uredba o zaščiti otrok je ureditev, ki: 
• obsega tozadevno zakonodajo o zaščiti otroka; 
• jo je oblikovala in uveljavila provinca in njeni 

apostolati; 
• je veljavna in kot taka lahko deležna občasnih 

dopolnil s strani province in apostolatov; in 
• v vsem Kodeksu razumljena tako, da obveze jezuitov 

in sodelavcev v poslanstvu spoštujejo zakonodajo o 
zaščiti otroka. 

Navzkrižje interesov se nanaša na situacijo, kjer se za 
posameznika pojavlja navzkrižje med dvema ali več 
nasprotujočimi si interesi. Pogosto, a ne vedno, gre za 
interese javne dolžnosti nasproti zasebnim interesom. 
Navzkrižje interesov je lahko dejansko, potencialno ali 
občuteno. 
Pogodbeni sodelavec je oseba, ki ni zaposlena, ampak 
deluje na podlagi neodvisne pogodbe, z namenom 
opravljanja določenega dela ali projekta v določenem 
časovnem okvirju za dogovorjeno ceno. Kodeks obnašanja 
velja za pogodbene sodelavce, ki jim je dovoljeno biti 
nenadzorovani v času zadrževanja na območju apostolata, 
npr. v času izbiranja kandidata za službo ali v času 
uvajanja na delovno mesto. 
Telesno kaznovanje je uporaba sile z namenom 
kaznovanja ali graje osebe. Takšno obnašanje vključuje 
dejanja, navedena v poglavju 2.9, a ni omejeno nanje. 
Poglavje 2.9 daje smernice glede obnašanja, ki je 
nesprejemljivo, saj je v nasprotju z dobro poklicno prakso 
in vrednotami province. 
Standardi glede invalidnosti pojasnjujejo obveze šol in 
si prizadevajo zagotoviti dostop ter udeležbo invalidnih 
otrok v izobraževanju na enaki osnovi kot drugi otroci. 
Diskriminacija (neposredna ali posredna) se zgodi, ko se 
osebo obravnava ali se predlaga, da bi se jo obravnavalo 
manj ugodno kot druge zaradi lastnosti, ki jih ščiti zakon. 
Lastnosti, ki jih ščiti zakon, razen izjem, določenih z 
zakonom, vključujejo spol, osebna razmerja ali 
starševstvo, raso, starost, hibo ali invalidnost ter verska in 
politična prepričanja. 
Dolžnost skrbi je obveza, ki jo nalaga zakon ali predpis z 
namenom preprečitve obnašanja, ki bi vsebovalo tveganje 
za nevarnost drugih. Vsak jezuit ali sodelavec v poslanstvu 
je dolžen prevzeti skrb, da njegova dejanja ali opustitve 
dejanj ne povzročijo razumno predvidljivih poškodb otrok 
in drugih. 
Elektronska komunikacija je posredovanje informacij v 
obliki datotek, govora, besedila, podob z vodeno ali 
nevodeno elektromagnetno energijo. 
 
 

Čustvena zloraba so dejanja ali opustitve dejanj, ki so 
povzročila ali bi lahko povzročila čustveno škodo ali vodila 
do resnih vedenjskih ali spoznavnih motenj. Vključuje:  
• podvreči si osebe prekomerni ali ponavljajoči se 

osebni kritiki; 
• zasmehovanje osebe, vključno z uporabo žaljivih ali 

poniževalnih izrazov, s katerimi se nanaša nanjo; 
• odkrito in odločno ignoriranje osebe; in 
• obnašanje na sovražen način ali na katerikoli način, 

ki ima lahko po razumni presoji za posledico to, da se 
druga oseba počuti osamljena in zavrnjena. 

Trpinčenje je prepovedano po veljavni zakonodaji in je 
opredeljeno kot: 
• trpinčenje na delovnem mestu, ki temelji na 

invalidnosti osebe ali na invalidnosti pomočnika 
oziroma je povezano s tem; ali  

• žaljivo obnašanje, ki temelji na rasnem sovraštvu, ki 
je opredeljeno kot nekaj, kar je storjeno v javnosti, 
žaljivo ali ponižujoče za osebo ali skupino ljudi na 
podlagi rase, barve polti, narodnosti ali pripadnosti 
etnični skupini.  

Kot trpinčenje je mogoče razlagati že en dogodek, tudi če 
obnašanje nima namena žalitve. 
Škoda prizadejana otroku, obsega vse opredelitve, zajete 
v zakonodaji o zaščiti otroka in/ali v predpisih o zaščiti 
otroka in vključuje:  
• obnašanje jezuita ali sodelavca v poslanstvu, ki je 

posledica neustreznega spolnega vedenja, spolnega 
napada ali diskriminacije; 

• vsakršen škodljiv učinek z upoštevanja vrednimi 
posledicami za otrokovo telesno, psihološko ali 
čustveno blagostanje, ki ga je povzročil katerikoli 
razlog razen slučajne škode, ki je ni povzročila 
malomarnost ali neustrezno vedenje; 

• manjšo škodo, ki pa se kopiči, tako da bi imela za 
posledico škodljiv učinek z upoštevanja vrednimi 
posledicami za otroka, če bi se takšno obnašanje 
nadaljevalo; in  

• telesno ali čustveno zlorabo ali zanemarjanje ali 
spolno zlorabo ali izkoriščanje ali družinsko nasilje ali 
ustrahovanje ali samopoškodovanje. 

Vodja apostolata je oseba, ki je vsakodnevno 
odgovorna za apostolat, kot na primer vodja ustanove, 
župnik, rektor, direktor ali ravnatelj. 
Ilegalne droge so vse substance, ki imajo vpliv na 
zavest, ali pa so pravno nadzorovane. Vključujejo droge, 
navedene v zakonodaji, ki je veljavna v Sloveniji, in ki ji 
mora provinca slediti. Provinca med ilegalne droge 
vključuje tudi druge, ki niso navedene v zakonodaji, kot 
na primer tako imenovane “designer drugs”, ki vključujejo 
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(a niso omejene na) sintetične kanabinoide in zeliščna 
mamila, kakor tudi druge sintetične droge, kot so opioidi, 
halucinogeni, piperazini, stimulanti in sedativi. 
Jezuit je duhovnik ali brat, član Družbe Jezusove ali kdor 
je v formaciji (novinec, sholastik). 
Jezuitski predstojnik je jezuit, ki mu provincial podeli 
avtoriteto nad krajevno jezuitsko skupnostjo. 
Zanemarjanje je nezagotavljanje osnovnih življenjskih 
potrebščin, tako da otrokovemu zdravju ali razvoju grozi 
škoda. To vključuje prikrajšanje od: 
• hrane; 
• obleke; 
• bivališča; 
• higiene; 
• izobrazbe; 
• nadzora in varnosti; 
• navezanosti in čustvene bližine staršev; in 
• medicinske nege. 

Sodelavec v poslanstvu je laik, vključen v slovensko 
province Družbe Jezusove in njene apostolate kot:  

• zaposleni; 
• član odbora ali sveta; 
• prostovoljec; 
• svetovalec; ali 
• pogodbeni sodelavec. 

Telesna zloraba je vsako namerno ali lahkomiselno 
dejanje, uporaba sile ali grožnja z uporabo sile s 
poškodovanjem oziroma z nezaželenim telesnim stikom 
z drugo osebo. To so lahko udarci, brce, tresenje, 
grabljenje, suvanje, povzročanje opeklin. Poškodba je 
lahko v obliki oteklin, ureznin, opeklin, zlomov, a ni 
omejena samo na to. Ne vključuje pravno dopustnega 
discipliniranja otroka s strani starša ali skrbnika. 

Ureditev je gradivo, ki ga je oblikovala provinca ali njeni 
apostolati in zagotavlja navedbe, postopke in procese, 
ki se jih morajo držati jezuiti in sodelavci v poslanstvu.  

Nesorazmerje moči je situacija, ko ima oseba ali 
skupina precejšnjo prednost pred drugimi, kar mu ali 
jim omogoča, da drugo osebo ali skupino silijo k 
nečemu ali zlorabljajo za svojo korist.  

Apostolat province je vrsta dela, ki ga opravlja jezuit ali 
sodelavec v poslanstvu. Celoten seznam apostolatov je 
dostopen na spletni strani province: 
https://www.jezuiti.si/ 

Sramotenje na rasni osnovi pomeni, da se oseba se ne 
sme, na osnovi rase ali družbene skupine, vesti do 
druge osebe sovražno, zaničevalno, prezirljivo ali 
posmehljivo.  

Rektor je član Družbe Jezusove s celotno odgovornostjo 
za zagotavljanje etosa in identitete apostolata in ki 
sodeluje z vodjo apostolata. Rektor je odgovoren 
odboru/svetu apostolata in provincialu.  

Sramotenje na verski osnovi pomeni, da se oseba ne 
sme, na osnovi verskega prepričanja ali verske 
dejavnosti, vesti sovražno, zaničevalno, prezirljivo ali 
posmehljivo do druge osebe ali družbene skupine. 

Obnašanje, o katerem je obvezno poročati je: 
• vsak spolni napad ali neustrezno spolno vedenje proti 

otroku, z otrokom ali v navzočnosti otroka - vključno 
z otroško pornografijo; 

• spolni napad na otroka, z otrokom ali v prisotnosti 
otroka, ne glede na to, ali je pred spolnim napadom 
prišlo do drugih začetih ali končanih kaznivih dejanj; 

• neustrezno spolno obnašanje proti otroku, z njim ali 
v njegovi navzočnosti; 

• vsako obnašanje, ki otroku povzroča psihološko 
škodo, tudi če je otrok privolil v takšno obnašanje; 

• vsaka telesna poškodba, trpinčenje ali zanemarjanje 
otroka; ali 

• telesno nasilje nad otrokom, z njim ali v njegovi 
navzočnosti; 

• vsakršno obnašanje, ki otroku povzroča precejšnjo 
čustveno ali psihološko škodo; ali 

• precejšnje zanemarjanje otroka. 
Šola/e so vse registrirane ali neregistrirane izobraževalne 

ustanove v lasti ali v upravljanju province, ki znotraj 
province zagotavljajo izobraževalne storitve za učence. 
Namen Kodeksa je pokriti vse pooblaščene dejavnosti 
šol (vključno, a ne omejeno na, s poukom, športom, 
ekskurzijami, tabori, duhovnimi obnovami, delovnimi 
praksami, začasnim bivanjem), ne glede na to, ali se 
dejavnosti dogajajo na območju šole ali drugje. 

Resno neustrezno obnašanje je vedenje, ki daje 
provinci in apostolatom pravico, da nemudoma 
prekinejo delovno razmerje sodelavca v poslanstvu in 
sprožijo disciplinski postopek proti jezuitu. Oblike 
takšnega vedenja so sledeče: 

• hoteno ali namerno obnašanje jezuita ali sodelavca v 
poslanstvu, ki ni združljivo z nadaljevanjem njegove 
dejavnosti; 

• obnašanje, ki povzroča resno in neposredno tveganje 
za: 

o zdravje in varnost katerekoli osebe; 
o zaupanje, finančno sposobnost oziroma 

rentabilnost province in njenih 
apostolatov; 

o  
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• ukrepi se uvedejo proti jezuitu ali sodelavcu v 
poslanstvu, ki je bil v času delovanja v apostolatu 
vpleten v: 

o tatvino 
o prevaro 
o telesno poškodovanje; 

• ukrepi se uvedejo proti jezuitu ali sodelavcu v 
poslanstvu, ki je bil v času delovanja v apostolatu 
province ali mu je bila kako drugače zaupana 
odgovornost za otroke pod vplivom alkohola ali 
ilegalnih drog; 

• proti jezuitu ali sodelavcu v poslanstvu, ki odkloni 
pravno dovoljeno in razumno naročilo, ki je skladno z 
njegovo vlogo; ali 

• proti jezuitu ali sodelavcu v poslanstvu, vpletenemu v 
spolno trpinčenje, trpinčenje na delovnem mestu, ali 
ki povzroča škodo. 

Ta opredelitev resnega neustreznega obnašanja ne 
zmanjšuje obsega koncepta tega obnašanja, kot je 
lahko opredeljeno v katerikoli pogodbi ali dogovoru, ki 
velja za jezuite ali sodelavce v poslanstvu.  

Spolno trpinčenje je neželeno obnašanje spolne narave, 
ki bi se razumni osebi zdelo žaljivo, ponižujoče in 
ustrahujoče. Že en dogodek zadošča za označitev 
dejanja kot spolnega trpinčenja, ki je lahko telesno, 
verbalno ali pisno. 

Neustrezno spolno obnašanje je katerakoli oblika 
spolnega vedenja, ki se dogaja med določeno osebo in 
otrokom, z otrokom ali v prisotnosti otroka, zlasti še 
otroka, ki je udeleženec ali obiskovalec apostolata 
province. Neustrezno spolno obnašanje s katerimkoli 
otrokom je prepovedano, tudi če je otrok nad zakonsko 
mejo privolitve. V večini primerov bo neustrezno spolno 
obnašanje pomenilo tudi spolni napad. 

Neustrezno spolno obnašanje mora biti razlagano široko, 
tako da zajema vsa dejanja, ki jih imamo razumno 
lahko za seksualna po svoji naravi. Zato neustrezno 
spolno obnašanje vključuje, a ni omejeno na: 

• obnašanje, ki vključuje dotik, na primer spolni odnos, 
poljubljanje, ljubkovanje, spolno penetracijo, 
izkoriščanje otroka s prostitucijo, neprimerno 
dotikanje ali katerokoli obliko spolne zlorabe; in 

• obnašanje, ki ne vključuje dotika, ali v osebni 
prisotnosti ali prek tehnoloških sredstev, na primer 
flirtanje, seksualno namigovanje, eksplicitno 
seksualno komentiranje ali eksplicitne seksualne 
pogovore z otrokom ali v njegovi prisotnosti, 
neprimerno dopisovanje, neprimerne fotografije, 
izpostavljanje pornografiji ali goloti, spodbujanje k 
romantičnemu ali neprimernemu približevanju 

oziroma neodvračanje od tega, obscene geste, jezik 
ali šale s seksualnim namigovanjem, namerno 
izpostavljanje otrok spolnemu obnašanju drugih, 
razen v primeru predpisanega kurikuluma, kjer so 
spolne teme postavljene v primeren izobraževalni 
kontekst. 

Spolni napad je katerokoli kaznivo dejanje, ki vključuje 
seksualni element in je storjeno otroku, z njim ali v 
njegovi navzočnosti. To vključuje, a ni omejeno na: 

• zlorabo otrok; 
• telesno zlorabo; 
• spolno nemoralno ravnanje; 
• spolni napad in spolno zlorabo; 
• težek spolni napad; 
• spolno občevanje in poskus spolnega občevanja; 
• posedovanje/širjenje/produkcijo otroške pornografije 

ali gradiva, ki vsebuje zlorabo otrok; 
• uporabo otrok za produkcijo pornografije; 
• dejanja, povezana z gradivom, ki vsebuje izkoriščanje 

otrok; in 
• grooming ali obnašanje, značilno za grooming, 

vključno s pridobivanjem otrok, mlajših od 16 let za 
protizakonito spolno dejavnost.  

Vsi primeri spolnega napada ali kršitve ureditve in 
zakonodaje o zaščiti otrok so prav tako spolno 
neustrezno vedenje. 

Socialna omrežja so spletne strani in aplikacije, ki 
omogočajo uporabnikom, da ustvarijo in delijo vsebino 
ali sodelujejo v socialnem mreženju (npr. Facebook, 
Instagram itd.). 

Duhovna zloraba je grdo ravnanje z osebo z dejanji ali 
grožnjami, sklicujočimi se na Boga, vero ali religijo. 
Vključuje:  

• uporabo položaja duhovne avtoritete za obvladovanje 
ali manipuliranje z drugo osebo ali skupino; 

• uporabo položaja duhovne avtoritete za pridobivanje 
ustrežljivosti drugih; 

• uporabo položaja duhovne avtoritete za osamitev 
osebe od njenih prijateljev in družinskih članov; in 

• uporabo biblične ali religiozne terminologije za 
opravičenje zlorab. 

Učenec je vsaka oseba, vpisana v šolo/izobraževalno 
ustanovo, ne glede na učenčevo starost.  

Tehnologija vključuje, brez omejitve običajnega pomena 
tega pojma, informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo, računalnike, telefone, mobilnike, iPade, 
tablične računalnike, namizne računalnike, prenosnike, 
internetne in omrežne storitve, prenosne naprave za 
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hrambo podatkov, tiskalnike, fakse in vso drugo 
digitalno komunikacijo, vključno z mobilnimi 
tehnologijami in tehnologijami na spletni osnovi (to je 
besedilna in video sporočila, e-pošto, bloge, družbena 
omrežja in deljenje datotek). 

Pritožbe z namenom vznemirjanja so pisna ali ustna 
poročila o domnevnem neustreznem obnašanju, 
poslana avtoriteti z namenom, da bi poročilo naletelo 
na odziv, pri čemer pa je dokazano, da manjkajo 
upravičeni razlogi za sum neustreznega obnašanja in je 
poročilo poslano z namenom ustvarjati negotovost, 
zadrego in nelagodje. 

Prostovoljec je oseba, ki dela za apostolat province, 
praviloma brez plačila ali denarne nagrade. Ta Kodeks 
velja enako za prostovoljce kot za jezuite in sodelavce v 
poslanstvu.  

Ustrahovanje/šikaniranje na delovnem mestu je 
ponavljajoče se nerazumno obnašanje, uperjeno zoper 
osebo ali skupino ljudi, ki povzroča zdravstveno in 
varnostno tveganje. Nerazumno obnašanje je 
obnašanje, ki ga ima lahko za takega razumna oseba, z 
ozirom na dane okoliščine. Primeri za takšno obnašanje 
so šikaniranje, poniževanje in ustrahovanje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODPORNE USTANOVE 
 
JEZUITSKI DELEGAT ZA VAROVANJE  
p. Tomaž Mikuš DJ 
Ulica Janeza Pavla II 13 
1000 Ljubljana 
varuh@sj.si 
Tel: 064 178 014 
 
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 
Naslov: DUNAJSKA 56, 1109 LJUBLJANA 

Brezplačni telefonski klic in informacije:  
080 15 30 
E-pošta: INFO(at)VARUH-RS.SI 
Spletna stran: www.varuh-rs.si/ 

 
POLICIJA - PRIJAVA (spolne) ZLORABE OTROKA: 
na interventno telefonsko številko 113, 
na najbližjo policijsko postajo, 
na anonimno telefonsko številko policije 080 12 00 

VIRI 
https://xavier.network/resources/child-
safeguarding/  
https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-
na-slovenskem  
https://rm.coe.int/zascita-otrok-pred-spolnim-
izkoriscanjem-otrokom-prijazna-
multidiscipl/16808acd37
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