
   

 

Kodeks obnašanja
*
 

 
 

___________________________________________________________________ 
(priimek)     (ime)     (datum rojstva) 
 
 
V cerkvi poklicno / prostovoljno delam kot 
 
_____________________________________ in  ____________________________ 
 
 
 

 
Katoliška cerkev želi deklicam in dečkom, mladim ženskam in moškim nuditi 
življenjski prostor, v katerem bodo lahko razvijali svojo osebnost, sposobnosti in 
talente. To naj bi bili varovani prostori, v katerih se bo mladina počutila sprejeto in 
varno. otroci in mladostniki potrebujejo in najdejo vzornike, ki jih spoštujejo kot 
neodvisne osebnosti, jih dajejo podporo in jim lahko zaupajo. Odgovornost za zaščito 
deklet in fantov, mladih žensk in moških imajo tako prostovoljne kot poklicne 
sodelavke in sodelavci na celotnem področju delovanja Cerkve na področju dela z 
otroci in mladostniki. Vsi ti se obvezujejo k premišljenemu ravnanju z ljudmi, ki so 
potrebni zaščite in k pravočasni in primerni tematizaciji kršitev mej, storjenih s strani 
njihovih kolegic in kolegov ali s strani njim zaupanim deklet in fantov, mladih žensk in 
moških. To potrjujete s podpisom tega kodeksa obnašanja. 
 
 
Prisegam, da bom storil vse, kar je v moji moči, da nad meni zaupanim dekletom in 
fantom, mladim ženskam in moškim nihče ne bo izvajal duševnega, fizičnega ali 
spolnega nasilja. 
 

1. Dekleta in fante, mlade ženske in moške podpiram v njihovem razvoju v 
osebnosti s sposobnostjo verovanja in življenja v skupnosti z lastno 
odgovornostjo. Krepil jih bom, da se bodo znali učinkovito zavzeti za svoje 
pravice do telesne in duševne celovitosti ter pravice do učinkovite pomoči. 

 
2. Za moje delo z meni zaupanimi dekleti in fanti, mladimi ženskami in moškimi 

sta značilna spoštovanje in zaupanje. Spoštujem njihove pravice in 
dostojanstvo. 

 
 

3. Skrbno in odgovorno pazim na bližino in distanco.  
 

Spoštujem intimno sfero in osebne meje sramu meni zaupanih deklet in 
fantov, mladih žensk in moških ter svoje lastne meje.   
 



   
To upoštevam tudi pri delu z mediji, zlasti pri uporabi mobilnega telefona in 
interneta. 

 
4. Trudim se, da zavestno zaznavam vsakršno obliko kršitve mej in sprejemam 

potrebne in razumne ukrepe za zaščito mladih. Aktivno zavzemam stališče 
proti diskriminatornemu, nasilnemu in seksističnemu vedenju bodisi v besedi 
ali dejanju. Če so ljudje, ki delajo z otroci in mladostniki,  v njihovi bližini spolno 
in fizično nasilni, si prizadevam, da ta dekleta in fante, mlade ženske in moške 
zaščitim. prav tako posredujem, kadar meni zaupani mladostniki na takšen 
način napadajo druge.  
Poslušam, kadar mi razlagajo, jih drugi ljudje nad njimi izvajajo čustveno, 

spolno  
in fizično nasilje. 
Zavedam se, da duševno, spolno in fizično nasilje ne izvajajo samo moški,  
ampak tudi ženske in da žrtve niso le dekleta, ampak pogosto tudi fantje.. 

 
5. Poznam postopke in ustrezne (prve) kontakte za škofijo Rottenburg-Stuttgart, 

moje združenje ali mojega nosilca. 
 Vem, kje se lahko posvetujem ali kje lahko dobim pomoč in podporo pri  
 razjasnitvi primera. 
 

6. Zavedam se svojega posebnega zaupnega in avtoritativnega položaja napram 
meni zaupanim dekletom in fantom, mladim ženskam in moškim in delujem 
razumljivo in pošteno. Ne izkoriščam odvisnosti. Zavedam se, da ima lahko 
vsako spolno dejanje z varovanci disciplinske in / ali kazenske sankcije. 

 
7. Seznanjam se s spolnim nasiljem in o možnostih preprečitve ter se 

udeležujem šolanj o preprečevanju spolnega nasilja, ki jih organizira katoliška 
škofije Rottenburg-Stuttgart. 

 
 
 
 
 

Kraj, datum         Podpis 
 
                                            
*
 Vzorec kodeksa obnašanja škofije Rottenburg-Stuttgart v skladu s "Pravilnikom o preprečevanju 
spolne zlorabe mladoletnikov in odraslih v oddelkih v škofiji Rottenburg-Stuttgart" od 10.11.2015 (KABI 
15/2015) 


