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UVODNIK 

 

Spoštovani bralci, 

 

Pred vami je zbornik strokovnih prispevkov, ki so nastali ob posvetu SKUPAJ ZA VARNE ODNOSE, 

ZDRUŽIMO SE V PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI,  s katerim smo 25. novembra 2014 obeležili 

mednarodni dan preprečevanja nasilja nad ženskami. 

 

Posvet je v okviru programa »Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju« 

samoiniciativno, brez finančnih vzpodbud, a z veliko mero pozitivizma, sodelovanja in podpore organiziral 

Zakonski in družinski inštitut, ki je poskrbel tudi za nastanek tega zbornika. 

 

Odločili smo se namreč, da kot organizacija, ki skorajda že 10 let aktivno deluje na področju preprečevanja 

in terapevtske pomoči na področju nasilja v medosebnih odnosih, aktivno pristopimo k tej problematiki 

tudi javno. Aktivno želimo povečati splošno zavedanje o problemu nasilja nad ženskami, nasilja nad otroci, 

nasilja v družini in nasilja nasploh, kjerkoli se že pojavlja.  

Ob tem želimo se posebej poudariti naše temeljne potrebe po varnosti, sprejetosti, pripadnosti, ljubljenosti 

in pravem pomenu teh občutij in potreb. 

 

Namen organiziranega posveta je v prvi vrsti ustvariti prostor in priložnost za pogovor, izmenjavo mnenj in 

znanj. Za zagotavljanje nudenja ustrezne pomoči, ko do nasilja že pride je zelo pomembno medsebojno 

sodelovanje in dopolnjevanje vseh vladnih in nevladnih organizacij, kar smo storili že na samem posvetu. 

Javnosti smo strokovnjake tudi približali ter omogočiti osebni stik, ki je še kako pomemben pri reševanju 

katerih koli težav in zapletov. 

S pomočjo gostujočih strokovnjakov smo tako podali zelo pomembne informacije o sistemu in oblikah 

pomoči za žrtve in storilce nasilja. S posvetom smo želeli v zaključni diskusiji opozoriti na ovire, s katerimi 

se žrtve nasilja srečujejo na poti iz nasilnega odnosa ter poiskati tudi predloge, rešitve, opozoriti na 

potrebe v našem okolju, ki jih srečujemo pri delu z uporabniki. Menim, da smo vse to uspeli doseči. Zbornik 

pa nam omogoča, da bomo te dragocene informacije lahko posredovali še dalje in bodo prišle tudi do tistih, 

ki se posveta niso mogli udeležiti.  

 

4 
 



Naš cilj je bil dosežen, saj so udeleženci bili deležni veliko kvalitetnih informacij in znanj, verjamem, da tudi z 

marsikaterim spoznanjem več. Stkale so se nove poti sodelovanja, vsak udeleženec je tako odšel še bolj 

okrepljen za svoje delo ali za osebne korake na poti k nenasilju in varnosti.  

 

Varnost, sprejetost, pripadnost in ljubljenost v odnosih je tista hrana, ki nam daje pogoje za življenje. Ko 

imamo to, imamo notranji mir, imamo sebe, se razvijamo, rastemo, ustvarjamo, smo zdravi in dejavni. 

 

Vsi imamo moč spreminjati svet na bolje in verjamem, da že delujemo v to smer. 

Naj vam ta zbornik, da tiste informacije in vzpodbude, da vas bodo napojile z močjo in rahločutnega 

delovanja. 

 

 

 

Melita Kramar, specialistka zakonske in družinske terapije 

strokovna direktorica Zakonskega in družinskega inštituta 
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dr. Jasna Podreka, Filozofska fakulteta v Ljubljani 

 

SPECIFIKE IN POSLEDICE INTIMNOPARNERSKEGA NASILJA NAD ŽENSKAMI 

 

 

Čeprav se nasilju nad ženskami v zasebni sferi v zadnjih desetletjih posveča vse več pozornosti, veliko 

pa je bilo proti njemu tudi narejeno, tako na formalnopravni kakor na širši družbeni ravni, ima 

intimnopartnersko nasilje nad ženskami še naprej epidemične razsežnosti in prizadeva ženske vseh 

starostnih skupin, v vseh obdobjih življenja (od najstništva do pozne starosti) ter ženske vseh kultur, 

ras, spolne usmerjenosti in fizičnih sposobnosti. 

Večina držav sveta in različne mednarodne organizacije, kot so OZN, WHO, Evropska komisija, Evropski 

parlament itd., to obliko nasilja nad ženskami prepoznava kot enega večjih družbenih problemov. 

Različna mednarodna poročila kažejo, da so glavni krivci za večino nasilja nad moškimi tujci ali znanci, 

pri nasilju nad ženskami pa je največja verjetnost, da jih bodo posilili, pretepli, zalezovali ali umorili 

moški, s katerimi so ali so bile v tesnih intimnih razmerjih (WHO, 2002; USAID, 2008; Evropska komisija, 

2010; NISVS, 2011). Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da gre za najbolj razširjeno obliko nasilja 

nad ženskami, ki je prisotna v vseh državah, neodvisno od socialnega, ekonomskega, verskega ali 

kulturnega statusa. Čeprav so lahko tudi ženske nasilne do svojih partnerjev in se nasilje lahko dogaja 

tudi v istospolnih partnerskih zvezah, Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da so 

intimnopartnersko nasilje in intimnopartnerski umori nekaj, kar v glavnem in v prvi vrsti prizadene 

ženske v heteroseksualnih partnerskih zvezah (WHO 2002).  

Slovenska nacionalna raziskava z naslovom »Pojavnost nasilja in odzivnost na nasilje v zasebni sferi in 

partnerskih odnosih« je prav tako pokazala, da nasilje nad ženskami v Sloveniji v zasebni sferi ni redek 

pojav. Prva faza raziskave, v kateri so raziskovalke na osnovi obsežne ankete ugotavljale pojavnost 

nasilja nad ženskami v zasebni sferi, je pokazala, da je v Sloveniji vsaka druga ženska (56,6 %) po 

dopolnjenem 15. letu starosti doživela kakšno od oblik nasilja v zasebni sferi (psihično, fizično, 

premoženjsko, omejevanje gibanja, spolno nasilje). Najpogosteje so ženske doživljale psihično nasilje 

(49,3 %), fizično nasilje (23 %) ter druge oblike nasilja (premoženjsko, omejevanje gibanja in spolno 

nasilje). V veliki večini so bili povzročitelji nasilja moški, s katerimi so bile v intimni partnerski zvezi 

(Leskošek, Urek in Zaviršek, 2010). 
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V strokovni literaturi najdemo za to obliko nasilja zelo različna poimenovanja. Tako lahko v znanstvenih 

tekstih srečamo pojme, kot so nasilje v družini (family ali domestic violence), nasilje nad zakonsko 

partnerko (wife abuse), trpinčenje in pretepanje zakonske partnerke (wife battering), zlorabe med 

zakonskima partnerjema (spousal abuse) ali intimno nasilje (intimate violence). Vsi ti pojmi pa se 

izkažejo za preozke in omejujoče pri proučevanju nasilja, do katerega prihaja v intimnih partnerstvih. 

V proučevanju moškega nasilja nad ženskami v kontekstu intimnopartnerskih odnosov se v strokovni 

literaturi vse bolj uporablja izraz intimnopartnersko nasilje (intimate partner violence). Gre za bistveno 

bolj vključujoč pojem, saj ni omejen le na poročene pare, pare z otroki ali pare, ki živijo skupaj. Prav tako 

ne omejuje starosti vključenih oseb. Kvalitativne raziskave intimnopartnerskih umorov in nasilja kažejo, 

da do te oblike nasilja prihaja tudi v parih, ki ne živijo skupaj in nimajo otrok. Prav tako se nasilje lahko 

prične, še preden par zaživi skupaj, in se pogosto nadaljuje tudi po tem, ko je že dalj časa narazen in živi 

ločeno. V zadnjem času vse bolj opozarjajo tudi na nasilje v najstniških parih, na t. i. dating violence 

(nasilje v parih, ki se sestajajo na zmenkih), v zvezi s katerim raziskave iz  Združenih državah Amerike 

opozarjajo, da je v porastu (NISVS, 2011; CDC, 2012) in ima povsem enake značilnosti, karakteristike, 

vzroke in posledice kakor intimnopartnersko nasilje v odraslih heteroseksualnih razmerjih. 

 

Oblike intimnopartnerskega nasilja 

Intimnopartnersko nasilje je skupni pojem za različne oblike nasilja ter taktike agresivnega in 

nadzorovalnega vedenja, ki jih v kontekstu intimnega odnosa en partner izvaja nad drugim. Pomembno 

je opozoriti, da za takšno vedenje niso značilne le fizične ali spolne zlorabe in napadi, ampak se pogosto 

izraža tudi preko nevidnih oblik psihičnega in ekonomskega nasilja, ki je lahko prav tako (ali še bolj) 

uničujoče kakor fizično nasilje. V strokovni literaturi in kakor povzema tudi slovenska zakonodaja, tako 

ločujemo pet osnovnih oblik nasilja, ki so običajno značilne za intimnopartnersko nasilje – vse oblike 

nasilja so tudi pripoznane koz oblike nasilja v Zakonu o preprečevanju nasilja v družini. 

Psihično nasilje 

Zdi se pomembno začeti z opisom psihičnega nasilja, saj ima v odnosu ključno vlogo pri oblikovanju 

pogojev, da se lahko razvijejo, producirajo in ohranjajo druge oblike nasilja, obenem pa je to tudi tista 

oblika nasilja, ki jo ženske v kontekstu intimnopartnerskih odnosov najpogosteje doživljajo in najtežje 

prepoznajo. 

7 
 



Psihično nasilje je izrazito kompleksen in težko opredeljiv fenomen, ki je šele v zadnjem času pritegnil 

več pozornosti strokovne javnosti. Psihično nasilje je tudi v Zakonu o preprečevanju nasilja v družini 

prepoznano kot posebna oblika nasilja v družini in je opredeljeno kot »ravnanja, s katerimi povzročitelj 

nasilja pri družinskem članu povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge 

duševne stiske« (3. člen ZPND, Ur. l. RS, št. 16/2008).  Ta ravnanja so lahko zelo različna in segajo od 

»očitne verbalne nasilnosti do najbolj prefinjenih in težko prepoznavnih manipulacij« (Ambrož, 2003, 

str. 15), kakor je razvidno tudi iz spodnjega pričevanja: 

»Pred tem, ko je obdolženi prišel v stanovanje smo imeli veliko prijateljev, obiskovali so nas, tudi sosedi 

so prišli recimo na kavo. In je nekako dva meseca obiske toleriral, nato pa je prepovedal vse obiske 

[….]. Nasploh je mama prenašala dolgoletno psihološko maltretiranje z njegove strani, saj ji je vedno 

očital o nezvestobi in kričal nanjo, če je prišla pozno iz službe ali če je bila v trgovini več časa [….].« (Sin 

pokojne, primer 5.) 

Fizično nasilje 

Strokovna literatura kot fizično nasilje običajno razume vsako namerno agresivno dejanje, katerega 

namen je povzročiti fizično bolečino, škodo ali ustrahovanje in ponižanje druge osebe. V najožjem 

smislu se kot fizično nasilje razume namerno povzročanje fizične škode z različnimi sredstvi. 

Fizično nasilje pa se ne nanaša le na tista dejanja, ki povzročajo neposredno fizično škodo, ampak tudi 

na vsakršno uporabo fizične sile, s katero povzročitelj nasilja strahuje, ponižuje in nadzoruje partnerko 

ali partnerja, na primer zasledovanje in omejevanje gibanja, stikov in osebne svobode. 

V slovenski zakonodaji je fizično nasilje opredeljeno v Zakonu o preprečevanju nasilja v družini kot »[…] 

vsaka uporaba fizične sile, ki pri družinskem članu povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, 

ali so nastale poškodbe« (3. člen ZPND, Ur. l. RS, št. 16/2008). 

Spolno nasilje 

V okviru nasilja nad ženskami v intimnopartnerskih odnosih se srečujemo tudi s spolnim nasiljem, ki je 

ena najtežje dokazljivih oblik nasilja. Kot spolno nasilje praviloma razumemo različne oblike spolnega 

vedenja ali praks, h katerim je oseba proti lastni volji prisiljena z uporabo fizične sile, groženj ali prisile. V 

okviru strokovne literature je eno najbolj inkluzivnih in širokih definicij spolnega nasilja podal Abraham 

(1999), ki kot spolne zlorabe razume »spolne odnose brez soglasja, spolne napade, posilstvo, spolno 

nadzorovanje reproduktivnih pravic ter vse oblike spolne oz. seksualne manipulacije, ki jih izvaja 

povzročitelj nasilja z namenom povzročitve emocionalnega, spolnega in fizičnega podrejanja druge 
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osebe« (str. 592). Gre za širšo definicijo, ki vključuje tudi nadzor nad reproduktivno svobodo ženske, tj. 

nad svobodnim odločanjem, kdaj in ali sploh imeti otroke, vključno s prisilno nosečnostjo ali splavom, 

kakor tudi svobodno izbiro glede dostopa in uporabe kontracepcijskih sredstev. 

V Zakonu o preprečevanju nasilja v družini je spolno nasilje opredeljeno kot »[…] ravnanja s spolno 

vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, je vanje prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume 

njihovega pomena« (3. člen ZPND, Ur. l. RS, št. 16/2008).  

Spolno nasilje med partnerjema, zlasti posilstvo v zakonski zvezi, je ena najtežje prepoznavnih in 

dokazljivih oblik nasilja. Slednje je pogosto povezano s še vedno močno prisotnim stereotipnim 

prepričanjem laične javnosti, da »pravo« posilstvo med zakoncema oz. intimnima partnerjema ni 

mogoče, saj naj bi bila spolnost ena od obveznosti v zakonski oz. intimni partnerski zvezi. 

Ekonomsko nasilje 

Med oblikami nasilja, ki so pogosto del intimnopartnerskega nasilja, moramo omeniti še ekonomsko 

nasilje. Kot ekonomsko nasilje običajno razumemo vrsto dejanj, ki jih partner izvaja z namenom, da bi 

partnerki onemogočil ekonomsko neodvisnost oz. emancipacijo. S takšnim vedenjem posredno in 

prefinjeno, vendar učinkovito nadzira partnerko. Kot ekonomsko nasilje razumemo ravnanja, ki 

posredno ali neposredno vplivajo na to, da postane partnerka odvisna od partnerja in da nima 

samostojnih materialnih virov za neodvisno življenje. Med takšna ravnanja sodijo preprečevanje, da bi 

se partnerka zaposlila ali iskala zaposlitev, nadzorovanje, odvzem ali razpolaganje s prihodki, 

nadzorovanje porabe, odvzem lastninskih in premoženjskih pravic, onemogočanje pridobitve lastnega 

bančnega računa ali bančne kartice. 

V Zakonu o preprečevanju nasilja v družini je ekonomsko nasilje opredeljeno kot »[…]neupravičeno 

nadzorovanje ali omejevanje družinskega člana pri razpolaganju z dohodki oz. upravljanju s 

premoženjem, s katerim družinski član samostojno razpolaga oz. upravlja ali neupravičeno omejevanje 

razpolaganja oz. upravljanja s skupnim premoženjem družinskih članov« (3. člen ZPND, Ur. l. RS, št. 

16/2008).   

Zalezovanje 

Zalezovanje je prav tako ena od hudih oblik nasilja nad ženskami in je pogosto prisotno tudi v primerih 

intimnopartnerskih umorov žensk. Priročnik za žrtve in strokovnjake, ki je nastal v okviru projekta 

Daphne (2008), zalezovanje (stalking) opredeljuje kot »neželene vdore, vmešavanja ene osebe v 

življenje druge. Za zalezovanje je značilno, da so vdori ali nadlegovanja ponavljajoči in da v žrtvi vzbujajo 
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strah ali zaskrbljenost« (str. 6). Neželeni vdori ali motnje se lahko pojavljajo v treh glavnih oblikah, kot 

nezaželena komunikacija (grožnje, neprijetni kontakti z žrtvijo, žrtvino družino, prijatelji ali delodajalci), 

fizično vsiljevanje (zasledovanje žrtve, trkanje na vrata njenega doma, čakanje na kraju, kjer se bo žrtev 

gotovo pojavila,…) in vmešavanje v storitve ali usluge. 

V Sloveniji nimamo posebne zakonodaje, ki bi opredeljevala zalezovanje, je pa zalezovanje z novim 

Kazenskim zakonikom (KZ-1) opredeljeno kot ena izmed izvršitvenih oblik kaznivega dejanja nasilje v 

družini. 

Prekrivanje in kroničnost zlorab ali kako deluje intimnopartnersko nasilje  

Intimnopartnersko nasilje ni enoznačen ali uniformen fenomen, temveč skupek različnih oblik 

nadzorovalnega vedenja, ki se lahko manifestirajo kot ponavljajoče se psihično, fizično, spolno, 

ekonomsko nasilje in zalezovanje. V nasilnem odnosu se te oblike nasilja običajno prekrivajo in 

ponavljajo. Raziskave kažejo,  da fizično nasilje skoraj vedno spremljajo tudi druge oblike zlorab. 

Najpogostejše so psihične zlorabe, ki jim sledijo spolne in fizične (WHO, 2002; Papež in Hočevar, 2007; 

Podreka, 2014). Intervjuji z ženskami, ki so preživele intimnopartnersko nasilje, objavljeni v slovenski 

publikaciji Na poti iz nasilja. Prakse dela proti nasilju nad ženskami, kažejo, da so vse intervjuvanke 

doživljale več različnih oblik nasilja in pri fizičnem nasilju ni šlo nikoli za osamljen izbruh. Praviloma se je 

nasilje pričelo s psihičnimi zlorabami in se postopoma stopnjevalo v hujše izbruhe agresije in zlorab 

(Papež in Hočevar, 2007). 

Vsaka od predstavljenih oblik nasilja, tudi če na videz niso tako okrutne, kot so lahko fizično nasilje ali 

neposredne grožnje, pomembno prispeva k ustvarjanju konteksta zlorabe in vzdrževanja nasilnega 

odnosa. Za osebo, ki doživlja nasilje, ima lahko hujše posledice kakor vidne fizične poškodbe. Kakor 

pojasnjuje Stark (2002): 

»Fizično nasilje pogosto še ni najhujši del zlorabe; dejstvo je, da je za zlorabljeno žensko najbolj 

uničujoča kombinacija fizičnega nasilja z vzorcem, ki ženski odteguje osnovne pravice, kot so pravica do 

osebne svobode, pravica do samostojnega razpolaganja z lastnimi finančnimi sredstvi in viri, pravica do 

svobodne in želene spolnosti, kakor tudi izolacija od prijateljic, družine, sodelavcev in drugih virov 

podpore. S takšnim vedenjem se uveljavljajo režim partnerskega odnosa in pravila vsakodnevnega 

življenja, ki so zasnovani na strahu pred povzročiteljem nasilja.« (V: Coltrane in Adams, 2008, str. 243.)  

Intimnopartnersko nasilje je torej izrazito večdimenzionalno in dinamično vedenje, zelo kompleksno in 

zahtevno za proučevanje in prepoznavanje, saj je zanj značilna specifična psihologija, po kateri se 

bistveno razlikuje od drugih oblik nasilja in ki pogosto onemogoča prepoznavanje nasilnega dogajanja 
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tudi sami žrtvi. Obenem je oseba, ki doživlja nasilje, čustveno navezana na povzročitelja nasilja, kar 

dodatno otežuje odhod iz takšnega odnosa. Partnerja v nasilnem odnosu ne delita zgolj nasilnih 

trenutkov, tako kot v primeru napada neznanca, temveč je za njun odnos značilna tudi zgodovina 

skupne naklonjenosti, kar vse dodatno otežuje prepoznavanje resnosti nasilja, tako s strani žrtev, kakor 

tudi s strani širše okolice.  

Posebni značilnosti intimnopartnerskega nasilja sta nedvomno cikličnost in kroničnost zlorab, ki se 

praviloma ponavljajo in prekrivajo. Nasilen odnos se gradi preko različnih taktik, kot so minimaliziranje 

in zanikanje, strahovanje, izolacijo, emocionalne zlorabe, ekonomske zlorabe, uporabo otrok, grožnje 

ter izkoriščanje moških privilegijev. 

Nasilni partnerski odnos se praviloma stke skozi navidezno običajne interakcije in čustvene vezi na 

način, da oseba, ki preživlja nasilje (navadno ženska), s težavo ocenjuje začetek in konec nasilne 

epizode ter nevarnost, ki ji preti. Nasilen partnerski odnos se praviloma razvije postopoma in se nikoli 

ne prične z najhujšimi oblikami nasilja, ampak z bolj prefinjenimi, kot so nekatere oblike verbalnega, 

psihičnega ali kakšnega drugega nadzorovalnega vedenja, s katerimi poskuša partner strahovati in 

nadzorovati partnerko ter ji s tem odvzeti moč in avtonomijo. Določene nadzorovalne taktike, kot je 

pretirano ljubosumje, pretirano izkazovanje pozornosti, nadzorovanje gibanja, pa so pogosto s strani 

žrtev (zlasti v začetni fazi odnosa), napačno razumljene kot oblika izkazovanja ljubezni. 

Nasilje se na začetku odnosa prične vzpostavljati na osnovi različnih, manj vidnih in subtilnejših taktik 

psihičnega in/ali ekonomskega nadzorovalnega vedenja. Povzročitelj nasilja lahko prične s tem, da 

zahteva nadzor nad celotnimi financami partnerke oz. družinskimi financami, tako da zahteva ves 

nadzor nad denarjem, partnerki ne pusti delati, če pa dela, zahteva, da mu daje ves denar, in za vsako 

stvar, ki jo potrebuje, ga mora posebej prositi. Tak ekonomski nadzor lahko opraviči z naslednjo obliko 

nadzora, in sicer, da ima kot moški glavno besedo v družini, zaradi česar ima tudi pravico do ukazovanja 

in nadzorovanja. Enako patriarhalno držo ima nasilni moški pogosto tudi do svojih otrok. Povzročitelj 

nasilja svojo moč pogosto izkazuje tudi tako, da otroke prisili gledati, kako pretepa njihovo mamo. 

Pogosto pa otroke nasilen partner izrabi tudi kot sredstvo manipulacije s partnerko, tako da grozi, da jih 

bo vzel ali jim kaj hudega storil, če ne bo poslušna ali če ga bo zapustila (Johnson, 2006 ).  

Med pomembnimi taktikami, ki jih povzročitelj nasilja uporablja za nadzorovanje partnerke, je tudi 

taktika izolacije. Partner sistematično krči njen socialni krog tako, da ji onemogoča ali preprečuje stike in 

druženje z družino, sorodniki ter prijatelji in prijateljicami. Poleg tega ji onemogoča družabno življenje, 

hobije ali druge interese. Povzročitelji nasilja žensko lahko izolirajo tudi tako, da ji ne dovolijo delati, 

zaradi česar je povsem izključena iz družbenega okolja. Tako povzročitelj nasilja žrtev izolira in postane 
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njen edini vir informacij ter psihične in finančne podpore. Ko je povsem izolirana, je pod njegovim 

popolnim nadzorom, in vse, kar ji preostane, so on in otroci. Povzročitelj nasilja pa praviloma takšne 

oblike zlorab ne označi za nasilje, temveč jih opravičuje kot manifestacijo ljubosumja, ki naj bi bilo znak 

velike navezanosti na partnerko (Pence in Paymar, 1993). Gre za oblike nadzora in dominacijo, ki jo 

pogosto žrtve ne prepoznavajo kot nasilje, ampak jo napačno razumejo kot izkazovanje skrbi in ljubezni 

s strani partnerja.  

Ena dodatnih značilnosti v vedenju nasilnega partnerja je navadno tudi zaničevanje oz. poskusi, da bi 

žensko razvrednotil z raznimi taktikami zaničevanja, poniževanja in sramotenja (Johnson, 2006; 

Podreka, 2014), katerih cilj je ženski povsem izničiti samozavest in povečati negotovost vase, kar 

omogoča njeno lažjo manipulacijo.  

Nekateri raziskovalci in raziskovalke ugotavljajo, da do fizičnega napada pogosto pride tedaj, ko se 

ženska začne upirati in/ali se poskuša rešiti iz nasilnega odnosa. Takrat nasilni partner praviloma uporabi 

fizično nasilje, zato da ponovno vzpostavi status quo. Fizično nasilje povzročitelj nasilja praviloma 

uporabi za to, da žrtvi vlije strah in grozo ter ji tako poskuša preprečiti vsak poskus odhoda ali upora 

(Pence in Paymar, 1993; Baldry, 2008). Pri tem pa je pomembno opozoriti tudi, kar dokazujejo tudi 

druge raziskave (Dobash in Dobash, 2004; Podreka, 2014), da prepiri niso nujno posledica samo 

ženskega upora ali poskusa odhoda, temveč nasilni moški pogosto sami izzivajo spore, zato da se lahko 

fizično znesejo nad partnerko. 

Ženska, ki doživlja nasilje, je ujeta v krog nasilja, ki ga bodisi ne zaznava ali se mu ne upa upreti zaradi 

strahu pred vse hujšimi izbruhi nasilja. Povzročitelj nasilja ima na razpolago številne taktike, s katerimi 

lahko nadzoruje svojo žrtev, kar za žensko pogosto pomeni skoraj brezizhoden položaj. Brezizhodnosti 

položaja pa ne povzročata le moč in nadzor, ki ju z različnimi taktikami izvaja povzročitelj nasilja, temveč 

je, pravi Johnson (2006, 2008), v tem kontekstu še pomembnejši element teror. Nadzor partnerke ne 

poteka le z omejevanjem, ampak tudi s splošnim zavedanjem, da bo partner naredil vse, da bo zadržal 

nadzor v odnosu, da jo torej lahko tudi fizično in/ali spolno napade ali celo umori. To zavedanje je še 

zlasti prisotno, če jo je že fizično napadel. Tako je lahko že en sam njegov pogled dovolj, da v njej zbudi 

strah in grozo, kar nazorno prikazuje citat iz enega od analiziranih primerov: 

 »[…] osumljeni je vse od začetka mamo večkrat pretepal. Nekaj časa sem tudi sama živela pri njima in 

se spominjam dogodka, da je obtoženi mamo tako močno pretepel, da je bila vsa v modricah, vendar je 

vedno odklonila obveščanje policije in je zaradi tega tudi večkrat odšla od doma […]. Hotel je npr. da 

sem mu zlikala dolge spodnje gate in če mu tega nisem naredila je poslušala moja mama […]. Sedaj sem 

se še spomnila dogodka ko sem bila predzadnjič pri njima […]. Videla sem, da je obtoženi takrat sedel 
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oblečen in obut za mizo. Mama mu je postavila kosilo na mizo in mu rekla, če se ne bo slekel in sezul. On 

jo je pogledal z ‘groznim pogledom’. Ona pa je potem šla pod mizo na kolena in mu sezula čevlje, potem 

pa mu je še slekla bundo in pri tem on ni niti vstal.« (Hčerka oškodovanke, primer 31.) 

Posledice intimnopartnerskega nasilja 

Posledice intimnopartnerskega nasilja so lahko zelo različne, od tistih manj vidnih, ki povzročajo 

psihično ali kakšno drugo manj vidno škodo, prek vidnih, lažjih in hujših telesnih poškodb pa vse do 

smrti. Nasilje, katerega namen ali posledica je povzročitev smrti druge osebe, običajno imenujemo 

smrtonosno nasilje in je najhujša oblika kaznivih dejanj v kriminaliteti. 

Raziskave in statistični podatki kažejo, da ženske najpogosteje umorijo prav moški, s katerimi so ali so 

bile v intimnem razmerju, najpogosteje dolgoletni bivši ali aktualni zakonski ter intimni partnerji, kar za 

moške ne velja.  

V poročilu Global Study on Homicide (2011) Urad Združenih narodov za droge in kriminal ugotavljajo, da 

je glavni razlog za umore žensk na globalni ravni intimnopartnersko nasilje. V poročilu navajajo, da so v 

Evropi v letu 2008 okoli 35 % umorjenih žensk umorili bivši ali aktualni zakonski partnerji. Moške so 

aktualne ali bivše zakonske partnerke umorile v 5 % primerov (UNODC, 2011). 

Raziskave v Združenih državah Amerike kažejo, da so intimnopartnerski umori sedmi glavni razlog za 

prezgodnje smrti žensk (Glass in dr., 2008).  

Problematika intimnopartnerskih umorov v Sloveniji  

S problematiko intimnopartnerskih umorov v Sloveniji se je v svoji doktorski disertaciji ukvarjala 

avtorica pričujočega prispevka. Na osnovi kvalitativne analize 24 pravnomočno razsojenih kazenskih 

zadev oz spisov (pridobljenih na vseh okrožnih sodiščih v Sloveniji), v katerih se je storilcu očitala 

storitev kaznivega dejanja umora, uboja ali poskusa umora oz. uboja po KZ RS oz KZ-1 RS in razrešenih v 

letih 2000–2011, je avtorica analizirala značilnosti tovrstnih kaznivih dejanj. V vseh primerih je bil storilec 

moškega spola, žrtev pa ženskega spola.  V vseh primerih je bilo med žrtvijo in storilcem še trajajoče ali 

pa prekinjeno intimnopartnersko razmerje.  

Pri tem avtorica intimnopartnersko razmerje razume širše, neodvisno od njegovega trajanja ali 

pravnega statusa. To pomeni, da so bile v analizo vključene aktualne in nekdanje zakonske in 

izvenzakonske skupnosti ter intimnopartnerska razmerja, ki jih zaradi trajanja, legalnega statusa ali 

oblike ne moremo kategorizirati kot zakonska ali izvenzakonska razmerja. To so npr. razmerja, kjer 

žrtev in storilec nista nikoli živela skupaj, v razmerju pa sta bila kratek čas ali le občasno. 
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Prav tako pa je avtorica analizirala neobdelane in neobjavljene statistične podatke o številu kaznivih 

dejanj umora in uboja ter poskusa umora/uboja moških in žensk, ki jih je slovenska policija obravnavala v 

obdobju 2000–2011, glede na zabeležen odnos osumljenca do žrtve.  

Avtorica ob kaznivih dejanjih umora in uboja obravnava tudi poskuse teh kaznivih dejanj, saj zagovarja 

stališče, da v smislu resnosti in teže kaznivega dejanja med dokončanostjo in poskusom ni razlike. 

Storilec od kaznivega dejanja ne odstopi prostovoljno, temveč dokončanje preprečijo druge okoliščine 

ali tretje oseb. Prikaz ugotovitev v nadaljevanju temeljijo izključno na ugotovitvah pridobljenih na 

osnovi omenjene raziskave. 

Delež intimnopartnerskih umorov v Sloveniji 

Na osnovi analize statističnih podatkov o umorih in ubojih ter poskusih umora in uboja v Sloveniji je 

mogoče ugotoviti, da so intimnopartnerski umori v Sloveniji oblika nasilja, ki prizadene ženske v 

nesorazmerno višjem deležu kakor moške in je najpogostejši vzrok nasilnih in namernih smrti žensk 

(Slika 1).  

V letih 2000–2011 je bilo v Sloveniji 127 umorov ter poskusov umora, ki jih glede na odnos med 

osumljencem in žrtvijo lahko kategoriziramo kot intimnopartnerski umor.  

Med žrtvami močno prevladujejo osebe ženskega spola, saj jih je med njimi 72 %, moških žrtev pa je 28 %. 

 

Slika 1: Število intimnopartnerskih umorov in poskusov umora žensk in moških v Sloveniji v letih 2000–

2011 Vir: MNZ, Policija (2012) 

Podatki prav tako kažejo, da je intimnopartnerski umor najpogostejši tip umora žensk, saj skoraj vsak 

drugi umor in poskus umora ženske povzroči oseba, zabeležena v kategoriji »bivši zakonec oz. intimni 

partner«, »intimni partner« in »zakonec«, kar pa za moške ne velja (slika 2).  

Analiza podatkov Ministrstva za notranje zadeve pokaže, da so skoraj polovico (92 oz. 43 %) vseh 

umorov ter poskusov umora žensk v Sloveniji v letih 2000–2011 izvršile osebe, zabeležene v kategorijah 

»bivši zakonec oz. intimni parter«, »intimni partner« in »zakonec«, kar za moške ne velja.  Moške so 
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osebe, evidentirane v kategorijah »nekdanji zakonec oziroma intimni partner«, »intimni partner« in 

»zakonec« umorile ali poskušale umoriti v 7% primerov. Najpogostejši povzročitelji umorov ter poskusov 

umora moških izvršijo osebe, zabeležene v kategorijah »ni odnosa« in »znanci«.  

 

 

 

Slika 2: Število obravnavanih kaznivih dejanj umora in uboja (vključno s poskusi) v letih 2000–2011 z 

žrtvami ženskega spola, glede na odnos med osumljencem in žrtvijo Vir: MNZ, Policija (2012) 

Napovedanost kaznivih dejanj in zgodovina intimnopartnerskega nasilja 

Iz kvalitativne raziskave o intimnopartnesrkih umorih ter poskusih umora žensk v Sloveniji izhaja, da so 

intimnopartnerski umori žensk pogosto vnaprej »napovedana« kazniva dejanja, ki se le redko zgodijo 

iznenada, ne da bi bil pred tem prisoten vsaj kakšen vidnejši dejavnik tveganja, kot so 

intimnopartnersko nasilje, grožnje, izrazito ljubosumje in zalezovanje (Podreka, 2014). 

Moški partnerko praviloma umori po dolgem obdobju predhodnega »intimnega teroriziranja«, ki se 

najpogosteje manifestira kot fizično nasilje, to pa praviloma spremljajo tudi druge oblike zlorab in 

izkoriščanja.  

Prav tako moški pred umorom ali poskusom umora zelo pogosto dalj časa zalezujejo partnerke in svojo 

namero, da izvedejo kaznivo dejanje, jasno kažejo z dalj časa trajajočimi in ponavljajočimi se grožnjami. 

Intimnopartnerski umor je le končni akt v kontinuumu nasilja. 

Z analizo je bilo mogoče ugotoviti, da je v veliki večini pregledanih primerov (88 % oz. 21 od 24) mogoče 

brez dvoma govoriti o zgodovini intimnopartnerskega nasilja, ki ga po Johnsonu (2008) imenujemo 

intimni terorizem. To pomeni, da je nasilni partner, praviloma dolga leta uporabljal multiple taktike 

nasilja (fizično, psihično, spolno, ekonomsko nasilje in/ali zalezovanje)  z namenom stalnega in 
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dolgoročnega nadzorovanja partnerke, partnerka pa nasilja ni vračala. Takšen tip nasilja se generira na 

osnovi nesorazmerne razporeditve moči med povzročiteljem nasilja in žrtvijo ter ustvarja obliko 

nasilnega ozračja, o katerem je bilo govora v prejšnjih poglavjih. 

Citirana pričevanja preživelih oškodovank in prič jasno kažejo, kako deluje takšno nasilje, bolje rečeno 

teror. 

 »Povedala mi je, kaj vse ji obdolženi dela in počne. Ko je v sredini maja letos nazadnje pobegnila od 

njega, se je to zgodilo okrog tretje ure ponoči in vprašala sem jo, kaj tako hudega se je zgodilo, da je 

morala pobegniti ob taki uri [….]. Povedala mi je, da je morala nositi v bokalu vino obdolženemu, ta pa 

je potem od nje zahteval, da se sleče in ga streže popolnoma gola, potem pa je imel z njo tudi spolne 

odnose, kar pa ni hotela ... V kolikor v teh odnosih ni hotela sodelovati tako kot je on hotel, jo je 

pretepel…« (Soseda in sodelavka pokojne, primer 13.) 

Za izrazito nevarno pa se ne izkaže le predhodno fizično nasilje, ampak tudi nekatere oblike psihičnega 

nasilja. V tretjini primerov (33 % ali 7 od 21) namreč obdolženi na partnerko pred tem ni bil fizično 

nasilen, je pa nad njo izvajal različne oblike psihičnega nasilja, kot so izrazito ljubosumje, nadzorovanje, 

zalezovanje, nadlegovanje, posesivnost, verbalno nasilje in poniževanje. 

Nasilje obdolženca nad oškodovanko je bilo v več kakor polovici primerov (57 % oz. 12 od 21) prisotno 

dolga leta – od deset do trideset let. V nekaj manj kot tretjini primerov (29 % oz. 6 od 21) so nasilna 

razmerja trajala do pet let, dve (10 %) razmerji od pet do deset let in eno razmerje je trajalo manj kot leto 

dni. 

Grožnje in zalezovanje 

Da gre za napovedana kazniva dejanja dokazuje tudi ugotovitev, da moški pred umorom ali poskusom 

umora zelo pogosto dalj časa zalezujejo partnerke in svojo namero, da izvedejo kaznivo dejanje, jasno 

kažejo z dalj časa trajajočimi in ponavljajočimi se grožnjami. Pregled kazenskih spisov pokaže, da je 

partner v veliki večini primerov (79 % oz. 19 od 24) partnerki predhodno večkrat grozil s smrtjo in jo tako 

strahoval. 

»V zadnjem tednu dni, je obtoženi večkrat dejal da jo bo ubil, vendar tega nihče ni jemal resno.« (Soseda 

obdolženca in oškodovanke, primer 31.)  

Prav tako pa je bilo mogoče ugotoviti, da so v skoraj dveh tretjinah primerov (63 % oz. 15 od 24) storilci 

pred kaznivim dejanjem žrtve dalj časa in na različne načine zalezovali.  

V enem od primerov preživela oškodovanka navaja: 
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»Mislila sem, da sem s tem z njim opravila,  kljub temu pa sem ga še vedno videvala, ko je prihajal tako v 

lokal kjer delam in pa tudi v stanovanjski stavbi  […] mislim, da je kar teden dni prespal v kleti 

stanovanja in med tem časom me nekajkrat klical […] v tem času je tudi začel z grožnjami, prihajal je v 

lokal kjer delam […] zgodilo se je tudi da sva se srečala v dvigalu bloka in takrat me je nekoliko bolj na 

silo stisnil, točneje vrgel me je v steno dvigala in zahteval ključe stanovanja […].« (Primer 20.) 

Osebnostne karakteristike storilcev 

Analiza pregledanih primerov je pokazala, da so nekatere individualne značilnosti storilca, kakor bomo 

videli v nadaljevanju, sicer pomembni dejavniki tveganja za intimnopartnerske umore žensk, da pa jih ne 

moremo razumeti kot vzroka za nasilje in umor, temveč je treba primarni vzrok za uporabo moškega 

(smrtonosnega) nasilja nad partnerkami pripisati kontekstu družbenih in kulturnih vzorcev, ki so 

podlaga za to, da postane moški v intimnopartnerskem odnosu nasilen.  

Analiza psiholoških profilov in osebnostnih karakteristik storilcev je pokazala, da so povzročitelji 

intimnopartnerskih umorov in poskusov umora sicer heterogena skupina posameznikov, ki so jim pa 

nesporno skupni jasni tradicionalni ideali in vrednote glede odnosov med spoloma in vloge ženske kar je 

bilo po mnenju nekaterih izvedencev psihiatrov praviloma posledica patriarhalne vzgoje. Gre za moške, 

ki svoje partnerke razumejo kot lastnino, ki jo s partnerskim odnosom pridobijo v trajno last. Kot taka 

nima pravice oporekati partnerju ali ga zapustiti. Vsak upor partnerke takšen moški razume kot 

neposredno kršitev svojih pravic in poseg v svojo moč, pri čemer meni, da lahko za zaščito svojih pravic 

poseže po vseh sredstvih, tudi najskrajnejših, kot je umor (Moško spolno posestništvo). 

To dokazujejo tudi podatki, da poleg zgodovine intimnopartnerskega nasilja se kot zelo pomemben 

dejavnik tveganja pokaže odločitev ženske, da bo prekinila (nasilno) zvezo in zapustila (nasilnega) 

partnerja. V nekaj več kakor polovici pregledanih primerov (58,33 % ali 14 od 24) je bila partnerka v 

različnih fazah zapuščanja partnerja ali pa je bilo razmerje že dalj časa prekinjeno (od nekaj mesecev do 

več kakor leto). Ko so ti moški po različnih oblikah prepričevanja partnerke končno doumeli, da se 

partnerka ne namerava vrniti in da so nad njo dokončno izgubili moč in nadzor, so posegli po 

smrtonosnem nasilju.  

O posestniški drži storilca pa pričajo tudi podatki o motivih za kazniva dejanja, ki so najpogosteje 

povezani z vprašanjem posedovanja partnerke in izrazitim ljubosumjem.  Na osnovi analize motivov je 

bilo mogoče ugotoviti, da se morilsko vedenje pri moškem najpogosteje sproži ob partnerkinem 

neizpolnjevanju njegovih zahtev, kar je pokazatelj storilčevega dokazovanja ter utrjevanja moči in 

nadzora. To dokazuje tudi spodnji zaključek sodišča: 
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»Tik pred kaznivim dejanjem mu je partnerka zagrozila, da mu ne bo prala in kuhala, to je bil zadnji 

povod za kaznivo dejanje.« (Primer 31.) 

Posebej izstopajoča lastnost, prisotna pri skoraj vseh storilcih je tudi njihov šibek oziroma skoraj 

nikakršni uvid v lastno nasilno vedenje in visoka toleranca do nasilja. V večini primerov storilci do 

predhodnega nasilja niso bili kritični, oziroma so ga močno minimizirali, zanikali ali zanj prelagali krivdo 

na partnerko. Podobno je bilo mogoče zaslediti tudi v primerih zagovorov za storjena kazniva dejanja - 

storilci so sicer pogosto navajali, da jim je žal, vendar je bilo mogoče iz celotnih zagovorov sklepati, da 

pravega uvida v lastno vedenje ni premogel skoraj noben storilec, saj je med vrsticami bilo mogoče 

opaziti, da krivdo še vedno prelagajo na partnerko. V svojem zaključnem govoru na sodišču je eden od 

obdolžencev navedel:  

»Sedaj se postavlja vprašanje kje je vzrok, kdo je kriv, kdo me je pripeljal od tako dobrega človeka do 

stanja nerazsodnosti. Edini odgovor, ki ga poznam jaz je ta, vsega je kriva moja bivša žena, če bi se ona 

obnašala do mene tako, kot se za zakonsko ženo spodobi bi bilo vse v redu […]  V marsikateri deželi bi 

prešuštnico kot je moja žena kamenjali do smrti, jaz pa ji kot kristjan vse oprostim […]« (Primer 21). 

Odnos in odzivnost okolja na nasilje 

Na osnovi narejene analize je mogoče ugotoviti, da lahko k viktimizaciji žrtve in intenziviranju nasilja do 

umora poleg ostalih pomembnih dejavnikov tveganja, ki se generirajo na osnovi odnosa med žrtvijo in 

storilcem ter njunih individualnih karakteristik, pomembno vplivata tudi odnos do nasilja in povzročitelja 

nasilja v okolju, v katerem sta živela žrtev in storilec, ter odziv pristojnih institucij na prijavo nasilja in 

iskanje pomoči.  

Iz analize pregledanih primerov izhaja, da so bili ljudje iz mikro okolja in institucije na lokalni ravni 

pogosto seznanjeni z dogajanjem med partnerjema in obdolženčevim nasiljem, so pa le redko odločno 

ukrepali.  Ljudje iz mikro okolja (sorodniki, sosedje, prijatelji) so najpogosteje zavzeli pozicijo 

nevmešavanja in konflikte med partnerjema razumeli kot nekaj zasebnega in ne posebno 

problematičnega, kakor je razvidno iz spodnjega pričevanja: 

»Povem, da sem jaz sicer policist in njun sosed, vendar se v njune zadeve nisem hotel vmešavati in sem 

jima rekel, da če je potrebno naj pokličeta na policijsko postajo.« (Sosed, primer 31.) 

Nasilje obdolženega je bilo v lokalni skupnosti pogosto tolerirano in tudi upravičevano. Takšna stališča 

je bilo mogoče najpogosteje zaslediti pri sosedih moškega spola ter obdolženčevih sorodnikih in 

prijateljih ter starših obdolžencev, kar je razvidno iz spodnjega pričevanja: 
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»Sandra je Uroša  nenehno izzivala, da bi jo udaril ali ji kaj drugega naredil, samo da bi ga lahko potem 

tožila in dosegla to, da bi ga odgnala od hiše […]. Tako je Uroša nedavno tako izzivala, da jo je udaril 

[…].« (Mati obdolženega, primer 29.)  

Različni avtorji in avtorice opozarjajo, da lahko toleranca skupnosti in družbe do intimnopartnerskega 

nasilja oz. nasilja v družini pomembno prispeva k eskalaciji nasilja. Način, kako skupnost reagira na 

intimnopartnersko nasilje, lahko vpliva na splošno stopnjo in razširjenost zlorab v skupnosti oz. 

partnerski zvezi ali družini.  

Analiza je tudi pokazala, da so se nekatere žrtve pred umorom ali poskusom umora zatekle po pomoč in 

nasvete k lokalnim institucijam, kot so centri za socialno delo, policija in psihiatrične ustanove, ki pa 

zaradi podcenjevanja tveganja pogosto niso dovolj odločno ukrepale.  

Menim, da gre takšno reagiranje institucij povezati predvsem s pomanjkanjem strokovnega poznavanja 

in raziskanosti problema intimnopartnerskih umorov in nasilja in ne z zavestno malomarnim delom teh 

institucij.  

Za uspešno preprečevanje nasilja v posamezni državi in skupnosti je zato zelo pomembno raziskovati, 

ozaveščati in senzibilizirati javnost. To pa je mogoče doseči le z vpeljavo sistemskih rešitev oz. razvojem 

strategij, ki na ravni države oz. širše družbe vpeljujejo celostne ukrepe za reševanje problematike, pri 

čemer se je v bodoče potrebno usmeriti predvsem v preventivno delovanje, ki je v slovenskem prostoru 

še vedno premalo razvito. 

Zaključek 

Na osnovi prikazanih podatkov o intimnopartnerskih umorih in poskusih umora vidimo, da je 

intimnopartnersko nasilje izrazito resna problematika, ki pogosto pripelje tudi do tragičnih epilogov. 

Čeprav so intimnopartnerski umori problematika, ki je v primerjavi z intimnopartnerskim nasiljem 

bistveno manj razširjena, je z vidika raziskovanja ne smemo zanemariti, saj lahko analiza teh primerov 

omogoči tudi boljše in kompleksnejše prepoznavanje problematike intimnopartnerskega nasilja.  

Obenem ne smemo zanemariti, da kazniva dejanja umora sodijo med najhujša kazniva dejanja, ki jih 

pozna človeštvo, in nima negativnih posledic le za žrtev, temveč prizadene tudi njen širši družinski in 

prijateljski krog, pa tudi same storilce in skupnost kot celoto.  

Zato bi morala biti kazniva dejanja umora, čeprav je njihov delež med nasilnimi kaznivimi dejanji 

minimalen, deležna velike pozornosti tako v znanstvenih krogih kakor v širši javnosti. Predvsem pa bi te 

zgodbe morale dodatno spodbuditi težnjo po preventivnem delovanju v kontekstu 
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intimnopartnerskega nasilja, da lahko tragične zaključke pravočasno preprečimo. Dokazi o 

napovedanosti teh kaznivih dejanj namreč pričajo o tem, da je tovrstne umore, mogoče preprečiti. 

Viri in literatura: 

Abraham, M. 1999. »Sexual Abuse in South Asian Immigrant Marriages«. Violence Against Women, št. 6, 

vol. 5, str. 591–618. 

Ambrož, M. 2003. »Novo (odkrito) nasilje – psihično nasilje (med partnerjema)«. Revija za kriminalistiko 

in kriminologijo, vol. 54, št. 1, str. 15–22. 

Baldry, A. C. 2008. Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell' uxorcidio. 

Milano: Franco Angeli. 

Centers for Disease Control and Prevention [CDC]. 2012.Youth Risk Behavior Surveillance – ZDA, 2011. 

Atlanta: Office of Surveillance, Epidemiology, and Laboratory Services, Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC), U.S. Department of Health and Human Services. 

Coltrane, S., Adams, M. 2008. Gender and Families. ZDA: Rowman & Littlefield Publishers. 

Dapgne 04-1/191/W. 2008. »Priročnik za žrtve in strokovnjake. Načini soočanja žensk z zalezovanjem.«. 

Modena: Research Group on Stalking, 

http://stalking.medlegmo.unimo.it/questionnaire/manuale/manuale_Slovenia.pdf (4.6.2013). 

Dobash, R. E., Dobash, P. R., Cavanagh, K., Lewis, R. 2004. »Not an ordinary killer - Just an ordinary guy. 

When men murder an intimate woman partner«. Violence Against Women, vol. 10, št. 6, str. 577–605. 

Evropska komisija. 2010. »Violence against women and the role of gender equality, social inclusion and 

health strategies«. Luksemburg: Publications Office of the European Union. 

Glass, N., Laughon, K., Rutto, C., Bevacqua, J., Campbell, J. C. 2008. »Young Adult Intimate Partner 

Femicide: An Exploratory Study«. Homicide Studies, vol. 12, št. 2, str. 177–187. 

Johnson, M. P. 2006. »Conflict and Control. Gender Symetry and Asymetry in Domestic Violence«. 

Violence Against Women, vol. 12, št. 11, str. 1003–1018. 

Johnson, M. P. 2008.  A Typology of Domestic Violence: intimate terrorism, violent resistance, and 

situational couple violence. Boston: Northeastern University Press. 

20 
 



Leskošek, V., Urek, M., Zaviršek, D. 2010. »Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in partnerskih 

odnosih: končno poročilo 1. faze raziskovalnega projekta«. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni 

fakulteti. 

NISVS. 2011. »National Intimate Partner and Sexual Violence Survey. 2010 Summary Report« 

(raziskovalno poročilo). Georgia: National Center for Injury Prevention and Control Centers for Disease 

Control and Prevention. 

Papež, I., Hočevar, M. 2007. »Nasilje nad ženskami je družbenopolitični problem«. V: Š. Veselič (ur.). Na 

poti iz nasilja. Prakse dela proti nasilju nad ženskami. Ljubljana: Društvo SOS telefon, str. 5-83. 

Pence, E., Paymar, M. 1993. Education Groups for Men who Batter. The Duluth Model. New York: 

Springer Publishing Company. 

Podreka, Jasna (2014). Nasilje nad ženskami in intimnopartnerski umori žensk v Sloveniji. Doktorska 

disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 

Podreka, Jasna (2014). Intimnopartnerski umori v Sloveniji in njihova spolna zaznamovanost. Revija za 

kriminalistiko in kriminologijo, jan.-mar. 2014, letn. 65, št. 1, str. 60-73. 

U.S. Agency for International Developement [USAID]. 2008. »Violence Against Women and Girls. A 

Compendium of Monitoring and Evaluation Indicators«. East Africa: USAID. 

United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC]. 2011. »Global Study on Homicide« (raziskovalno 

poročilo). Dunaj: United Nations Office on Drugs and Crime. http://www.unodc.org/documents/data-

and-analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf (6.4.2012). 

Svetovna zdravstvena organizacija [WHO]. 2002. »World report on violence and health«. Ženeva: WHO. 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini. Ur. l. RS, št. 16/2008. http://www.uradni-

list.si/1/content?id=84974 (13. 1. 2013). 

 

 

 

 

 

21 
 



Melita Kramar 

Zakonski in družinski inštitut 

melita.kramar@zdi-nm.si 

 

VLOGA TERAPEVTSKE POMOČI 

 

V družbi so odzivi na psihoterapijo različni, slišimo lahko tako negativna kot pozitivna mnenja. Tudi 

predstave o poteku same psihoterapije in njenih učinkih so zelo različne, dvome in zadržke pa povzroča 

tudi predstava ležanja na kavču in občasnega samogovora kot psihoterapijo srečamo v nekaterih filmih. 

Nekateri pravijo »Le kaj se bom hodil nekaj pogovarjati, to je brez veze, to nima nobene koristi….«. Pa 

je res tako?  

Res je, da je psihoterapija v praksi pogovor med terapevtom in klientom. Terapevt in klient si sedita 

drug nasproti drugega in se pogovarjata. Vendar je psihoterapija veliko več kot to. Gre za kompleksen 

pojem in proces, kjer je bistvenega pomena predvsem odnos, ki se vzpostavi med klientom in 

terapevtom. 

Kaj je psihoterapija? 

Beseda terapija izhaja iz grške besede therapeia in pomeni zdravljenje. V dobesednem prevodu torej 

psihoterapija pomeni zdravljenje duše. Je proces, ki posamezniku pomaga pri spremembi razumevanja 

samega sebe, njegovih emocij in vedenja, da pride v stik s svojimi potrebami in razume vzroke za 

nastanek težav. Terapevt in klient se srečujeta periodično določeno časovno obdobje. Klient v okviru 

terapevtskega odnosa postopno spreminja odnos do samega sebe ter posledično do sveta, kar vodi v 

občutek sreče in zadovoljstva z lastnim življenjem.  

Upanje za terapevtsko delo nam daje spoznanje, da je v varnih odnosih tudi v odraslosti možno 

preoblikovati določene nefunkcionalne čustvene, miselne in vedenjske vzorce in vzpostaviti nove, bolj 

zdrave in funkcionalne.  

Tovrstno pomoč in podporo dobite tudi na Zakonskem in družinskem inštitutu. 

Kdo je Zakonski in družinski inštitut? 

Zakonski in družinski inštitut je zasebni neprofitni socialno varstveni zavod, katerega glavno poslanstvo 

je pomoč pri razvijanju zadovoljujočih in osrečujočih medosebnih odnosov. Takšne odnose lahko 
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sklepamo in razvijamo ter ohranjamo le, če smo najprej zadovoljni s sabo, odnosom do sebe in svojim 

življenjem. Hkrati pa tudi naši odnosi, v katerih živimo, vplivajo na to, kako se počutimo. Zavod deluje od 

leta 2005 v Novem mestu in od leta 2008 tudi v Krškem.  

Osnovna dejavnost zavoda je terapevtska pomoč posameznikom, parom in družinam v stiskah. Izvaja 

pa tudi različne preventivne programe, izobraževanja, delavnice ipd. ter supervizijo. 

Poleg ostalih težav in stisk pa se na Zakonskem in družinskem inštitutu še posebej posvečamo delu z 

žrtvami nasilja, pa tui storilci nasilja. V okviru programa »Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in 

spolnem nasilju«, ki je v letu 2011 postal, kot strokovno verificiran program s strani Socialne zbornice, 

del javne mreže, lahko klientom, ki so brezposelni nudimo brezplačno strokovno pomoč oz. z nižjim, 

dostopnim finančnim prispevkom. 

V času delovanja programa se je v letih od 2006 do 2013 vključilo 1298 posameznikov.  

 

 

Programi zavoda so namenjeni posameznikom, parom in družinam, pa tudi zaključenim skupinam in 

delovnim organizacijam. 
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Strokovnjaki terapevti so strokovno podkovani in imajo zaključeno specializacijo, magisterij ali doktorat 

iz področja zakonske in družinske terapije. Izvajajo psihoterapijo po metodi Relacijska družinska 

terapija. 

Psihoterapija po modelu relacijska družinska terapija (RDT) 

V svoji psihoterapevtski praksi na Zakonskem in družinskem inštitutu delamo po modelu relacijske 

družinske terapije. To je terapevtski model, ki ga je zasnoval dr. Christian Gostečnik. Model združuje in 

upošteva spoznanja in prednosti terapevtskih znanj - interpersonalne analize, objekt-relacijske teorije in 

psihologije jaza, s spoznanji sistemske teorije, nevrološkimi spoznanji in teorijo navezanosti. 

Izhodišče našega terapevtskega dela je temeljna predpostavka, da je človek bitje odnosov. Kot tak pa v 

odnosih oblikovan in v njih zaznamovan, hkrati pa jih tudi sam oblikuje.  

Gre za problemsko in v odnose usmerjeno terapevtsko obravnavo družin, parov in posameznikov, ki se 

srečujejo z različnimi oblikami stisk, ki izvirajo iz odnosov. Posameznik je vedno obravnavan celostno v 

okviru svojih odnosov, ki jih ima, četudi je v terapijo vključen sam.  

RDT temelji na tezi, da ponavljajoči se vzorci odnosov v človeškem doživljanju, kot so doživetja iz 

zgodnje mladosti in zlasti temeljni afekti, ki se pri tem ustvarjajo, izhajajo iz temeljne potrebe po 

ohranitvi, kontinuiteti, povezanosti, pripadnosti osebnemu svetu odnosov. Le-ti namreč predstavljajo 

varnost in domačnost, pa četudi  so velikokrat zelo boleči in travmatični. Avtor terapije, dr. Christian 

Gostečnik pravi, da gre pri tem za pomembne primarne afektivne odnose, iz katerih je sestavljena 

psihična struktura posameznika, partnerjev in družine, ter jih zato vedno znova iščejo in na novo 

ustvarjajo. Ti afektivni odnosi in mentalne vsebine, ki so z njimi povezane pa se ohranjajo na osnovnih 

relacijskih mehanizmih projekcijske-introjekcijske identifikacije ter kompulzivnega ponavljanja. 

RDT upošteva sistemsko, medosebno in intarpsihično raven psihičnega doživljanja posameznika ter 

skuša regulirati temeljni afekt, ki prežema vse odnose v njihovi nefunkcionalnosti. Temeljni afekt, ki je 

bil ustvarjen na osnovi primarnega odnosa z očetom in mamo v zgodnji mladosti predstavlja osnovo, 

primarni odnos, vedno nezavedno išče podobne ljudi in situacije, v katerih se lahko ponovno v polnosti 

razvije in udejanji. Tako se znova pojavljajo v odrasli dobi, ker predpostavljajo primarni odnos z drugim, 

pa naj je še tako boleč in travmatičen, saj v sebi nosijo upanje, da bo tokrat te zaplete možno razrešiti.  

RDT je raziskovanje in odkrivanje kje ima določen problem svoje korenine ter razrešitev tega problema 

na vseh treh ravneh – od sistemske, medosebne do intrapsihične. Gre za odkrivanje afektivnega 
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psihičnega konstrukta, ki v sistemu vzdržuje določene vzorce odnosov, ti pa za svoj obstoj potrebujejo 

določeno problematično vedenje.  

Namen psihoterapije 

Namen obravnave je razrešitev obstoječih konfliktov ter simptomov in preprečitev novih. Je 

raziskovanje psihične strukture posameznika, torej načina vedenja, mišljenja, čustvovanja, delovanja.  

Cilj terapije je preoblikovanje notranjih čustvenih vzorcev pri posamezniku, paru ali/in družini, ki 

vzdržujejo določen simptom. Kar dosežemo preko ozaveščanja in preoblikovanja načinov regulacije 

emocionalnih stanj, ki predstavljajo ozadje stisk in težav posameznika. Hkrati pa iščemo tudi tista 

temeljna prepričanja, ki se izražajo preko določenih načinov vedenja in ki tako ohranjajo določen 

(nefunkcionalen) način regulacije teh emocij. Mišljenje, čutenje in vedenje so namreč tesno povezani in 

prepleteni med sabo. Vzorci in preplet le-teh pa se izoblikujejo v odnosih s ključnimi pomembnimi 

osebami (predvsem naše mladosti) in vplivajo na naše sedanje življenje preko doživljanja sebe in 

medosebnih odnosov. Čustveni vzorci in z njimi povezani mišljenjski in vedenjski vzorci se namreč 

ponavljajo, dokler jih ne ozavestimo in o njih ne spregovorimo v varnem okolju. Razumevanje in 

sprejemanje nam omogoči nov, bolj funkcionalen odziv. Terapija zato omogoča psihično in socialno 

rehabilitacijo in spremembo pomembnih medsebojnih odnosov posameznika. 

Kdaj se vključiti v psihoterapijo? 

V psihoterapijo se lahko vključimo kadarkoli. Predvsem, ko želimo napredovati v svoji rasti, se 

osvoboditi nekaterih spon, stisk, se soočiti z razbolelimi odnosi ali bolečo preteklostjo, ki nam ne 

dovoljuje koraka v sproščen jutri.  

Vključimo se lahko npr. zaradi: 

• nezadovoljstva s svojim življenjem,  

• kroničnih konfliktov v medosebnih odnosih,  

• čustvenega, fizičnega, spolnega nasilja  

• nezvestobe v partnerskem odnosu,  

• ločitve ali izgube bližnje osebe,  

• težav pri vzgoji otrok in mladostnikov (neuspešnost v šoli, agresivnost, slaba družba, uživanje 

psihoaktivnih substanc, nenaden čustveni umik, grožnje s samomorom ipd.),  

• nizke samopodobe (občutki nemoči, nesposobnosti, nevrednosti, strah),  

• dolgotrajne izpostavljenosti stresu in izgorelosti,  

• tesnobnih motenj in depresije (tudi pred- in poporodne depresije),  
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• soočanja z (novo) življenjsko situacijo (duševna bolezen v družini, nova služba ali izguba službe, 

poroka, rojstvo ipd.),  

• težav z regulacijo jeze in agresije,  

• različnih odvisnosti (npr. alkoholizem, odnosi, spolnost ipd.),  

• motenje hranjenja in druge oblike samodestruktivnega vedenja, 

• drugih težav psihičnega izvora… 

 

Kakšni so pogoji, da terapija lahko teče?  

Da proces psihoterapije lahko teče so potrebni zagotovljeni določeni pogoji, tako na strani terapevta, 

kot na strani klienta. Terapevt je dolžan zagotoviti usposobljenost za terapevtsko delo, torej 

pridobljena znanja, ki jih izkazuje z listino, poskrbeti mora za higieno dela in biti vključen v supervizijo, 

terapevt poskrbi za urejen terapevtski prostor, zagotavlja svojo redno prisotnost, anonimnost in 

zaupnost, upošteva zakonodajo (npr. zakon o preprečevanju nasilja v družini, zakon o varstvu osebnih 

podatkov idr.). Da terapevtski proces lahko teče in zagotavlja rezultate pa so potrebni tudi pogoji, ki jih 

zagotavlja klient, in sicer prostovoljna vključitev v terapevtski proces, aktivno sodelovanje v procesu, 

želja in motivacija po spremembi in napredku, redno udeleževanje terapij, odsotnost zlorabe alkohola in 

drugih drog, prekinitev nasilja, pri partnerski terapiji, kjer je v ospredju urejanje partnerskega odnosa se 

vključita oba partnerja. 

Kako terapija poteka?  

Na terapevtskih srečanjih je prisoten terapevt in klient oz. posameznik, par ali družina. Na uvodnem 

srečanju se spregovori o težavah, potrebah, pričakovanjih in skupaj s terapevtom zastavi terapevtske 

cilje, ki so za klienta v dani situaciji pomembni. Hkrati na srečanju klient pridobi osnovne informacije o 

terapevtskem procesu, se spozna s terapevtom in se odločite za nadaljnja srečanja. Nadaljnja srečanja 

potekajo ob klientovem aktivnem soustvarjanju procesa terapije. Ob terapevtovi podpori klient 

postavlja nove temelje za soočanje z izzivi, stisko in bolečimi spomini, predeluje problem in stare 

čustvene vzorce, ki poganjajo nefunkcionalne načine vedenja in spopadanja s stisko. Tako klient 

postopoma prevzema kontrolo nad položajem, v katerem je, pridobi novo varnost ter samozavest. 

Terapevti v procesu zagotavlja strokovno podporo v obliki nudenja podpore, jasnega poimenovanja, 

vrednotenja življenjskih izkušenj in telesnih doživljanj, čustvene uglašenosti, zaznavanja in izražanja 

čustvenih stanj, modeliranju in učenju novih načinov razreševanja stisk, pomoči pri sestavljanju 

koherentne zgodbe ipd. 
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Oblike terapije 

Ko govorimo o vključitvi v terapijo, lahko govorimo o individualni obravnavi, kar pomeni, da je vključen 

klient sam ali s partnerjem oz. družino in terapevt, ali pa o skupinski obravnavi, ki jo sestavlja do 10 ljudi 

s podobnimi težavami in pa terapevt.  

Ko so težave družinski narave – običajno vzgojne težave, težave s šolsko uspešnostjo, 

eksperimentiranjem oz. tveganim vedenjem najstnika, motnje hranjenja ipd., je primerno  da se vključi 

cela družina oz. vsaj en starš z otrokom.  V takih primerih običajno ni ves čas vključena cela družina, 

ampak na začetku le nekaj srečanj, nato pa ostaneta v terapiji starša oz. starš, saj je namen, da se 

staršem toliko pomaga oz. jih spodbudi, da bodo aktivno znali in zmogli sami reševati težave. Lahko pa 

gre tudi za vključitev že odraslih otrok in staršev. 

Vključitev obeh partnerjev je primerna vedno, ko so težave partnerske narave oz. so povezane z 

odnosom, kot npr. dolgotrajni in mučni konflikti, apatija v odnosu, afere, psihično nasilja, zdravljena 

zasvojenost, bolezni, nove življenjske situacije – prihod otroka, poroka itd. Pa tudi sicer je vedno 

osnovno priporočilo, da če smo v nekem resnem odnosu, tudi ko imamo občutek, da imamo težave 

zgolj s sabo (npr. nizka samopodoba, depresija, tesnobne motnje), je najbolj smotrno, da se vključita 

oba partnerja, ker je to najbolj učinkovito. Namreč, ko imamo težave s sabo, se običajno začnemo 

zapirati vase ali pa postanemo napadalni do bližnjih, ne zmoremo oz. težko pa se razkrivamo pred 

drugimi in stopamo z njimi v sodelovalni odnos, četudi bi nam to pomagalo – npr. poročena žena, ki je 

depresivna, bo veliko hitreje okrevala, če bo imela tudi na terapiji moževo podporo in razumevanje ter 

sprejetost.  

V psihoterapijo se seveda vključi tudi sam posameznik in sicer kadarkoli, ko začutimo potrebo, da v 

varnem odnosu ob strokovni osebi razrešujemo svoje zaplete. Še posebej pa, ko nismo v resni 

partnerski zvezi, smo samski ali po izgubi partnerja ali pa je ta zveza toliko patološka, da je ogrožujoča 

za naše fizično in psihično zdravje, partner pa ni pripravljen na spremembe (npr. nasilje, zasvojenost) ali 

ko se partner pod nobenim pogojem ne želi ali se ne more vključiti.  

Obenem pa je potrebno opozoriti na zagotavljanje varnosti v primeru nasilja v partnerskem odnosu – 

tako se partnerja vključujeta ločeno in imata možnost se spoprijeti s svojimi osebnimi stiskami, 

prepričanju, čustvovanjem in vedenjem, se lažje razumeta in regulirata svoja čutenja. Skupna terapija 

lahko namreč v primeru nasilja med partnerjema žrtev izven terapije še bolj ogrozi, kar pomeni, da 

izrečeno na terapiji lahko postane predmet njunih medsebojnih sporov in nasilnih izbruhov, saj se na tej 

točki sebe še ne poznata, ne razumete in ne obvladujeta. 
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Skupinska terapija nudi posebno prednost moči skupine. Skupina združuje različne posameznike, ki jih 

združuje skupna točka, ki je lahko skupen problem, zanimanje ipd. Skupina nudi moč izmenjave 

izkušenj, moč opore, izkušnjo videti, da nisi sam, izziv da zmoreš tudi v skupini povedati določene stvari 

in si v njih tudi sprejet in slišan, drugi pa te sprejemajo in podpirajo. 

Kako terapija pomaga oz. deluje? 

Kaj je skrivnost psihoterapije oz. zdravljenja s pogovorom? Kako deluje? Po čem se razlikuje od 

običajnega klepeta ob kavi ali zaupnega pogovora z najboljšo prijateljico/em?  

Naši vsakdanji odnosi imajo lahko vsaj do neke mere “terapevtski” učinek, če so le to varni in zaupni 

odnosi. Mož in žena sta lahko drug drugemu tudi terapevta, prav tako dve prijateljici, enako starš 

otroku. 

Terapija postane pomembna predvsem takrat, ko nimamo primernega odraslega sogovornika, s 

katerim bi lahko vzpostavili zaupen odnos, v katerem bi lahko osebnostno rastli. Ko je porušen vsaj 

minimalno zdrav odnos med partnerjema, ko ostanem sam/a in brez prijateljev. Pomembna pa je tudi 

takrat, ko so rane tako velike in globoke, da presegajo moč obstoječih odnosov in potrebujemo globlje 

in strokovno obravnavanje. 

Pri terapiji, njenem delovanju in učinku pa je poudarek predvsem na varnem in zaupnem odnosu, ki se 

vzpostavi med klientom in terapevtom. Večina naših ran in težav namreč izhaja neposredno ali pa vsaj 

posredno tudi iz naših primarnih razbolelih odnosov. V teh odnosih je lahko šlo za odprto nasilje, za 

alkoholizem, za negotovost staršev ali pa morda objektivne ovire, ki so preprečile, da so naše starše 

ovirale, da niso zmogli biti “dovolj dobri starši”. Te naše notranje in morda že davno »pozabljene« in 

spregledane rane, ki pa so v našem delovanju še zelo žive in razdiralne pa je možno pozdraviti samo v 

novem, bolj zdravem in varnem odnosu. Če imamo tak ali take varne odnose v našem vsakdanjem 

življenju, toliko bolje – verjetno ne bomo potrebovali terapije ali pa precej manj.   

V terapiji klient prejme nove informacije in znanja, pa tudi potrditev razmišljanju, ki ga ima ali pa spozna, 

da lahko ovrže neko misel oz. prepričanje. Terapija je prostor priložnosti, kjer lahko preverimo, ali prav 

čutimo, razmišljamo, delamo. Svojo zgodbo povemo naglas, jo postopoma prevrednotimo, ubesedimo 

svoje občutke, pomen izkušenj za nas, naše misli in doživljanja ter postopoma zgodbo spreminjamo, ji 

damo nov naslov, nov pogled, nov pomen, nove razmejitve. Namreč naša osebna zgodovina tako ni 

nujno tudi naša usoda, ko jo le zmoremo osmisliti in najti nov smisel svojemu življenju, svojemu 

doživljanju sebe in drugih.  
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Veliko terapevtsko vlogo igra tudi osnovna zunanja struktura  - red in pravila (točni začetki in  zaključki, 

redni prihodi in način pogovora, vedenja). Zunanja struktura nam pomaga vzpostavljati notranjo. V 

terapiji zunanjo strukturo predstavljajo redna srečanja, 1x tedensko po 1 uro, pravila pogovora, ki 

določajo, da ne kričimo drug na drugega, ne ponižujemo, nismo nasilni, skušamo govoriti o svojem 

doživljanju in tako predstavljajo okvir, ki daje varnost, predvidljivost, obenem pa tudi osnovno 

spoštovanje.  

Izkušen terapevt je seveda pomemben za uspešnost terapije, toda odločilno vlogo imajo klienti sami. 

Spremembe, ki se zgodijo tekom terapevtskega procesa, so odvisne od klientove pripravljenosti za 

ranljivost, vztrajanje, sprejemanje odgovornosti za svoje mišljenje, čutenje in delovanje in vplivajo na 

celoten družinski sistem. Terapija omogoča trajne spremembe v življenju posameznika, para ali družine. 

Rezultati, kot jih običajno navajajo naši klienti: bolje razumevanje sebe, pomirjenost s sabo, večje 

zaupanje vase, boljši odnosi z drugimi, se znam bolje postaviti zase, se manj prepiram, manj kričim, 

boljše razumevanje drugih, večja samozavest, boljša komunikacija s partnerjem, lepši odnos z otroci, 

postavim se zase, ipd. 

Vloga terapevtske pomoči v primeru nasilja 

Terapija kot rečeno poteka na treh ravneh. V primeru nasilja to pomeni sledeče: 

o Sistemska raven – Pomeni, da smo širše osredotočeni:  

Podpora in pomoč pri prijavi, sodelovanje s strokovnimi službami,  

zagotavljanje varnosti, spopadanje z nastanitvijo žrtve, urejanje odnosov na nivoju družine in 

socialne mreže – tukaj in zdaj… 

o Medosebna raven – Pomeni, da smo osredotočeni na posamezne medosebne odnose: 

z otroci, s partnerjem, s starši, s prijatelji, s sodelavci in ostalimi, predvsem pa na odnos do 

samega sebe. 

o Notranjepsihična raven – osredotočeni smo na dogajanje znotraj posameznika:  

Prepoznavanje vzorcev mišljenja, čustvovanja in vedenja – kaj je tisto, kar nekoga postavi v vlogo 

žrtve ali v vlogo storilca nasilja. Na tej ravni se vračamo tudi v preteklost posameznika, 

odkrivamo njegove izkušnje, vse tisto, kar ga je oblikovalo v osebo, ki je tukaj pred nami. 

 

Pomembni elementi terapevtske pomoči v primeru nasilja so tudi:    

o Prepoznavanje elementov nasilja 
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o Poimenovanje nasilja in vzpostavljanje novega odnosa do nasilja: ničelna toleranca 

o Razmejitve odgovornosti in vlog v nasilnem odnosu 

o Razmejitve med preteklostjo in sedanjostjo 

o Opolnomočenje žrtve 

o Vzpostavljanje pozitivne samopodobe - Pozitivno vrednotenje samega sebe 

o Zaščita in varnost otrok 

o Prekinitev nezdravih odnosov – vztrajanje pri odločitvi za prekinitev nasilja 

o Zviševanje zdrave in varne socialne vključenosti žrtve – prepoznavanje varnih in nevarnih 

odnosov 

o Pridobiti samokontrolo 

o Idr. 

Eden najzahtevnejših korakov za osebo, ki doživlja/je doživljala  nasilje v svojih odnosih je soočenje in 

razreševanje posledic nasilja. Le te so lahko zelo težke, boleče in dramatične in intenzivne načine 

vplivajo na kvaliteto zdravja, bivanja, kvaliteto življenja v bodoče. Nekatere posledice so rešljive ali 

izzvenijo v krajšem časovnem obdobju, medtem, ko druge trajajo lahko še dolgo po tem, ko je oseba že 

na varnem in v ljubečih in varnih medosebnih odnosih. 

 

Nekatere posledice nasilnih in ne-varnih medosebnih odnosov: 

o Nizka samopodoba, občutek manjvrednosti, okrnjeno osebno dostojanstvo in samospoštovanje 

o Prestrašenost 

o Odnosi, ljudje, svet ni varen 

o Ne moreš se zanesti 

o Zanemarjanje sebe 

o Okrnjeno starševstvo, zanemarjanje starševske skrbi, nasilno starševstvo 

o Pogosta izkoriščenost, ponižanje, sram 

o Slabo mnenje o sebi 

o Nezaupanje v svoje sposobnosti 

o Težko spopadanje z izzivi (npr. na delovnem mestu) 

o Stalen nemir, ‘živčnost’ 

o Podrejenost, brez samoiniciative, čakanje na dovoljenje 

o Obleke preveč razkrivajo dele telesa 

o ‘histeričnost’, izpadi 

o Uslužnost, prilagajanje 

o Izredno urejena gospodinja ali pa zelo neurejena 
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o Stalni glavoboli 

o Težave s hrbtenico 

o Prestopanje iz odnosa v odnos 

o Večkrat v konfliktih 

o Težko ohrani delovno mesto ali Izredno pridna in zanesljiva delavka 

o Pogosto ne reče NE 

o Novo nasilje 

o Žrtev v otroštvu -- >Storilec ali žrtev nasilja v odraslosti 

o Občutki sramu, krivde, nemoči, ponižnosti, strahu, negotovosti 

o Samozaničevanje, samopoškodovanje 

o Idr. 

 

Nasilje se nikoli ne konča samo od sebe. Zdi se, da samo od sebe le raste in se še krepi. Zato je potrebno 

zavedanje, da ga lahko prekinemo le z zavedanjem, da posežemo vmes. Da nasilje prepoznamo, da ga 

primerno ovrednotimo in prekinemo, zaščitimo žrtve. Oseba, ki je vpeta v nasilen odnos, ne glede na to, 

ali je to žrtev ali storilec, potrebuje pomoč in zdravljenje. Potrebuje priložnost, čas, prostor in odnos, ki 

lahko zdravi. 

Terapevtski proces in terapevtki odnos vzpostavi spoštovanje in ljubeč odnos do sebe ter novo vero v 

svojo osebno vrednost.  

Vir: 

Gostečnik Ch., 2004: Relacijska družinska terapija 
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Maruša Zalokar 

Društvo življenje brez nasilja Novo mesto 

 

POMEN VARNE HIŠE V LOKALNEM OKOLJU 

 

V zadnjih 20 letih je bilo na področju nasilja v družini storjeno že veliko stvari. Leta 1996 se je odprla prva 

varna hiša v Mariboru, že čez 3 leta pa smo dobili varno hišo v Novem mestu, ki je bila tretja v Sloveniji.  

Poleg varnih hiš, ki jih je v Sloveniji 21, ženskam, ki so preživele nasilje pomoč nudijo tudi materinski 

domovi, krizni centri in mnoga društva, ki organizirajo skupine za samopomoč oz. nudijo svetovanje in 

zagovorništvo.  

Leta 2008 je bil sprejet Zakon preprečevanja nasilja v družini, ki je uvedel sodno prepoved približevanja 

zaradi nasilja v družini, ženskam, ki so preživele nasilje je zagotovil brezplačno pravno pomoč za 

postopke povezane z nasiljem v družini, uzakonil je timsko obravnavo nasilja v družini (multidisciplinarni 

timi, ki jih skliče pristojni Center za socialno delo), kar so le ene od pomembnejših stvari, ki jih je prineslo 

sprejetje zakona. V vseh teh letih je bilo veliko storjenega tudi na področju preventive in ozaveščanja, 

pri čemer imajo pomembno vlogo tudi dnevi boja proti nasilju nad ženskami (25.11. – 10.12), saj nam 

nudijo priložnost, da z različnimi akcijami in dogodki opozorimo na to, žal, še vedno prisotno 

problematiko. Kljub ogromnim spremembam in napredku na področju nasilja nad ženskami, delo še 

zdaleč ni končano. Po podatkih iz raziskave Pojavnost nasilja in odzivnost na nasilje v zasebni sferi in v 

partnerskih odnosih (Filipčič, K. 2008, 2011) je vsaka 2 ženska v odrasli dobi žrtev nasilja, če pa 

odštejemo psihično nasilje, ki se pojavlja najbolj pogosto,  je vsaka 5 ženska žrtev fizičnega, spolnega ali 

ekonomskega nasilja. Tudi podatki Policijske uprave Novo mesto iz leta 2013 kažejo na to, da je pomen 

varne hiše v Novem mestu velikega pomena. Leta 2013 so obravnavali 300 primerov nasilja v družini , na 

ravni Slovenije pa je bilo lani 1592 obravnavanih primerov nasilja v družini , od tega je bilo 93% žrtev 

žensk. Vendar pa ne smemo pozabiti na dejstvo, da se žal še vedno večina žrtev nasilja v družini ne 

odloča za prijavo na policijo. 

Varno hišo v Novem mestu je ustanovilo Društvo življenje brez nasilja, ki je bilo ustanovljeno leta 1998. 

Od ustanovitve do danes so v hiši bivale 204 ženske in 209 otrok. Varna hiša Novo mesto pokriva 

področje Dolenjske in Bele krajine, vendar so uporabnice pogosto tudi iz drugih mest Slovenije. Poleg 

programa varne hiše v okviru društva izvajamo skupino za samopomoč za ženske, ki so preživele nasilje, 

poleti in pozimi pa organiziramo tabor za otroke trenutnih in bivših uporabnic. Bivanje v varni hiši je 
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omejeno na največ eno leto, ženske plačujejo prispevek za bivanje v višini 30% denarne socialne pomoči. 

V hiši je prostor za 5 žensk z otroki, delijo si 2 kuhinji, kopalnici in dnevni sobi. Za nakup hrane, kuhanje 

in vzdrževanje čistoče so odgovorne same. 

 Z vsakim letom delovanja se kaže, kako pomemben je varen prostor, kamor se ženske z otroki ali brez 

lahko umaknejo pred nasiljem v družini. Ena izmed bolj pomembnih stvari, ki jih zagotavlja bivanje v 

varni hiši je tajnost lokacije, saj ima veliko žensk izkušnjo, da jih osebe, ki so nad njimi izvajale nasilje 

poskušajo izslediti in nadaljevati z  izvajanjem nasilja, kljub temu, da se umaknejo. Tajnost lokacije je 

izrednega pomena, saj je to eden od bistvenih pogojev, da si ženska in otroci povrnejo osnovni občutek 

varnosti, ki so ga skozi leta življenja v nasilju izgubili in ki je bistven za kvalitetno delo in življenje naprej. 

Leta 2012 je Policijska uprava Novo mesto izdala 894 prepovedi približevanja določeni osebi ali kraju. 

Prepoved približevanja je samo začasen ukrep, poleg tega pa je povezan s tem, da ženska prijavi nasilje 

v družini na policijo. V varno hišo se umaknejo tudi ženske, ki nasilja niso prijavile policiji, zato je njihova 

varnost odvisna izključno od tajnosti lokacije, na kateri bivajo. Če ženska nima zagotovljenega varnega 

okolja, je okrevanje po preživetem nasilju veliko težje, če že ne nemogoče.  

V varni hiši se vsakodnevno srečujemo s posledicami, ki jih nasilje v družini pusti tako na ženskah kot na 

otrocih. Najpogostejše so psihične težave, kot so depresija, tesnoba, prisoten strah, nespečnost, 

nezbranost, nizka samopodoba, izguba volje do življenja. Poleg psihičnih posledic pusti nasilje za sabo 

tudi fizične in zdravstvene posledice. V nekaterih primerih poškodbe, ki so posledica fizičnega nasilja 

vodijo do trajne invalidnosti, med zdravstvenimi posledicami nasilja pa so pogosto tudi druge kronične 

bolezni, motnje hranjenja, prebavne motnje, pogosti glavoboli, vrtoglavica, motnje spanja in stalna 

bolečina v telesu. Tudi v prej omenjeni raziskavi so ugotovili, da je 44,6 % žrtev nasilja označilo svoje 

zdravje kot slabo ali zelo slabo v primerjavi z 6,9% splošne populacije, ki ne doživlja nasilja. Očitno je, da 

so posledice nasilja večplastne in da je potrebno veliko dela vložiti v proces okrevanja. Prav temu pa je 

namenjena varna hiša in njen program. Ženskam v hiši in njihovim otrokom nudimo psihosocialno 

pomoč v obliki svetovanja in individualnih razgovorov, spremljanje na institucije (sodišče, CSD,…), 

hkrati pa smo tudi njihovi zagovorniki. Bistvenega pomena je opolnomočenje, ki ženskam, ki so 

preživele nasilje vrne moč v njihove roke, jim povrne zaupanje vase in v svoje sposobnosti ter okrepi 

samozavest. V varni hiši ženske in otroci tudi preko neformalnega druženja in delavnic, ki so del 

programa in obsegajo od pohodov, ročnih del, kuhanja, vzdrževalnih del v hiši,…, dobijo izkušnjo 

sprejemanja, ponovno se naučijo izražanja čustev, tako veselja kot tudi jeze ter si povrnejo izkušnjo, da 

imajo možnost in pravico izraziti svoje mišljenje, mnenje in predloge. Kljub temu, da ima program svoja 

pravila, ki so v prvi vrsti namenjena zagotavljanju varnosti in preseganju razlik med uporabnicami, 
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poskušamo v največji meri upoštevati predloge uporabnic in skupaj z njimi oblikovati vsakdanje življenje 

tako, da lahko dobijo čim več.  

O pomenu varne hiše in programu, ki ga izvajamo pa največ povedo zgodbe bivših uporabnic. Ko ženska 

zapusti varno hišo, se osamosvoji, tako finančno kot osebno, zaživi zadovoljno, veselo in srečno 

življenje, postane samozavestna ter odločna oseba, ter je s tem zgled svojim otrokom in drugim 

ženskam, ki se še odločajo, da bi prekinile krog nasilja, imamo več kot jasen dokaz, zakaj morajo v 

Sloveniji obstajati taki programi. Četudi se ženska odloči, da se vrne k partnerju, pridobi izkušnjo, kam 

se lahko obrne po pomoč in nenazadnje tudi zavedanje, da ji ni potrebno trpeti v odnosu polnem nasilja. 

Trenutno so programi varnih hiš, materinskih domov in kriznih centrov več kot potrebni, vendar si vsi, ki 

delamo na tem področju želimo, da bi z različnimi akcijami, ozaveščanjem in izvajanjem programov 

pripomogli k temu, da potrebe po varnih, tajnih prostorih za ženske in otroke žrtve nasilja ne bo več.  

Viri in literatura: 

1. Pojavnost nasilja in odzivnost na nasilje v zasebni sferi in v partnerskih odnosih. (Filipčič, K. 2008, 2011. 

Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)  

2. Priročnik za delo z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja. (zbrale in uredile Veselič, Š. , Horvat, D., Plaz, 

M. Ljubljana. Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, 2014)  

3.http://www.policija.si/images/stories/Statistika/LetnaPorocila/PDF/LetnoPorocilo2013.pdf 

4.http://www.policija.si/images/stories/PUNM/PDF/Statistika/PUNM_letnoporocilo2013.pdf 

5. Zakon o preprečevanju nasilja v družini. Ur. l. RS, št. 16/2008, 15. 2. 2008. 
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Brigita Herženjak 

Razvojno izobraževalni center Novo mesto 

brigita.herzenjak@ric-nm.si 

 

RICEV PRISPEVEK K VZGOJI ZA NENASILJE 

 

O RIC-u Novo mesto 

Smo ena vodilnih organizacij za izobraževanje odraslih v Sloveniji z več kot 50-letnimi izkušnjami pri delu 

z odraslimi. Trenutno imamo 27 zaposlenih, sodelujemo pa tudi z več kot 130 stalnimi zunanjimi 

sodelavci – strokovnjaki, učitelji, mentorji in raziskovalci.  

Naš zavod skrbi za razvoj in izvedbo izobraževalnih programov za različne ciljne skupine: osebe s 

posebnimi potrebami, brezposelne, starejše odrasle, podeželske prebivalce, mlajše odrasle, Rome, 

priseljence, obsojence in zaposlene, ki iščejo nova usposabljanja in izobraževanja ter splošno javnost. 

Ponujamo splošne izobraževalne programe za pridobitev formalne izobrazbe, kot so osnovna in srednja 

šola, visokošolski študij na daljavo v sodelovanju s Fakulteto Doba iz Maribora. Poleg tega izvajamo tudi 

neformalna izobraževanja, računalniške in jezikovne tečaje ter splošne izobraževalne tečaje z različno 

tematiko.  

Kot javna organizacija tesno sodelujemo s široko mrežo lokalnih, regionalnih in nacionalnih partnerjev, 

kot so občine, ministrstva, regionalne razvojne agencije, osnovne in srednje šole, visoke šole in 

fakultete, nevladne organizacije, podjetja itd. Preko naših projektov pa sodelujemo tudi z mrežo 

številnih mednarodnih partnerjev. 

Vrednoti odgovornost in strokovnost pri delu z ljudmi 

Ohranjanje in širjenje naše programske ponudbe je uspešno zaradi odgovornega sodelovanja vključenih 

strokovnih in drugih sodelavcev pri pripravi, izvedbi, evalvaciji in nadgradnji izobraževalnih programov. 

Ta način povezovanja oz. projektnega dela zagotavlja našim udeležencem podporo v vseh fazah 

izobraževalnega procesa pred, med in po zaključku izobraževanja. RIC-eva široka programska ponudba 

pomeni tudi odgovornost za večje število udeležencev, ki hkrati sobivajo v naših prostorih, se 

udeležujejo skupnih aktivnosti ali zgolj srečujejo na hodnikih. Za potrebe razvijanja in ohranjanja 

pozitivnih medsebojnih odnosov sodelujemo zaposleni, udeleženci, izvajalci in drugi pri: 
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- natančnem ugotavljanju izobraževalnih potreb in značilnosti posameznikov ali posameznih 

skupin, 

- svetovanju posameznikom za vključitev v program,  

- rednem spremljanju posameznika na njegovi izobraževalni poti, 

- organizaciji delavnic za udeležence različnih programov, 

- vodenju pogovorov z udeleženci, 

- obravnavanju strokovnih vprašanj na strokovnih aktivih, 

- motiviranju strokovnjakov, predstavnikov različnih organizacij in inštitucij za  sodelovanje s 

posameznimi prispevki ali aktualnimi temami v izobraževalnem programu in 

- sprotnem reševanju konfliktov. 

 

Zahtevnejši izobraževalni programi z vidika vključenih udeležencev 

Program Osnovna šola za odrasle je eden izmed zahtevnejših programov z vidika udeležencev, saj se v  

program vključujejo predstavniki različnih ranljivih skupin: pripadniki romske skupnosti, priseljenci, 

starejši in mlajši odrasli. Osnovna šola za odrasle traja celo leto (2 semestra) in poteka vse dni v tednu. 

Program zahteva zelo dobro sodelovanje strokovnih sodelavcev za kakovostno izvedbo programa in 

stalno motiviranje udeležencev za redno obiskovanje pouka. V programu sodelujejo učitelji, koordinator 

programa, razrednik, svetovalka in javni delavci programa Pomoč Romom pri socializaciji ter mentorji 

središča za samostojno učenje. 

V času izobraževanja ne prihaja do fizičnega nasilja, pogoste pa so verbalne grožnje do organizatorjev in 

izvajalcev programa, med udeleženci samimi pri pouku in izven naših prostorov ter odkrito priznavanje 

fizičnega nasilja med Romi in znotraj njihovih družin.  

V program Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) so vključeni mlajši odrasli, tj. udeleženci v starosti 

od 15 do 26 let, program pa traja za posameznega udeleženca največ  eno leto. S tematiko nasilja se v 

programu PUM srečujemo predvsem zaradi multikulturne in multisocialne situacije. Udeleženci 

prihajajo iz različnih socialnih okolij, prav tako je skupina pestra glede na nacionalno poreklo 

udeležencev. Vključeni so tudi romski udeleženci. Možnosti za različne konfliktne situacije so zato še 

toliko večje.  

Intenzivnejše stike z udeleženci razvijamo tudi v splošnih javno veljavnih programih Začetna integracija 

priseljencev (ZIP) in Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU), saj trajajo programi od 80 do 180 ur, 

vanje pa se vključujejo priseljenci in manj izobraženi ter drugi pripadniki ranljivih skupin.  
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Različne splošne programe ter delavnice izvajamo tudi v Zavodu za prestajanje kazni Novo mesto, kjer 

se srečujemo s priporniki in obsojenci. Sodelovanje poteka z vnaprej dogovorjenim programom in pod 

nadzorstvom zaposlenih zavoda. Enkrat tedensko prihaja skupina udeležencev tudi v naše prostore, 

kjer jim pomagamo pri računalniškem opismenjevanju. Naše izkušnje pri izobraževanju te ciljne skupine 

so zelo pozitivne, k temu zagotovo prispeva njihova visoka motiviranost in pripravljenost za 

sodelovanje v učnem procesu. 

Naši programi so usmerjeni v trajnostni razvoj, s poudarkom na krepitvi kompetence sporazumevanja v 

maternem jeziku, učenju učenja, krepitvi socialne in državljanske kompetence ter kompetence kulturne 

zavesti in izražanja. Vsebine vključujejo tudi pogovore o medsebojni strpnosti, medgeneracijskih, 

medosebnih odnosih, nasilju in nenasilju, komunikacijskih veščinah, nenasilni komunikaciji ipd.   

Vzgoja za nenasilje 

Zavedamo se, da sta strpna komunikacija in spoštovanje različnosti najboljša preventiva, zato skozi 

različne delavnice, predstavitve, pogovore v skupini oziroma s poglobljenimi individualnimi pogovori 

preprečujemo nastanek morebitnih konfliktnih situacij. V skupinah se pogovarjamo zlasti o 

medvrstniškem in medgeneracijskem nasilju in nasilju v družini, o medsebojnih odnosih, 

medkulturnosti, komunikacijskih veščinah ipd. Pri reševanju omenjenih problematik pa sodelujemo z 

organizacijami v okolju kot npr. Posvetovalnica za otroke in starše, Zakonski in družinski inštitut, Projekt 

Človek, LAS – Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Novo mesto, Policija, Center za 

socialno delo, varna hiša, Zdravstveni dom Novo mesto, Zavod za prestajanje kazni ipd. 

Pomembno vlogo ima tudi Svetovalno Središče Novo mesto, ki je sicer namenjeno podpori odraslim v 

izobraževanju. Svetovalke brezplačno pomagajo vsem odraslim, ki imajo kakršnakoli vprašanja s 

področja izobraževanja in zaposlovanja ter bi se želeli o njih s kom pogovoriti. Ko pa posamezniki že 

obiskujejo šolo ob delu, študirajo ali pa so vpisani v tečaj, pomagajo predvsem pri premagovanju učnih 

težav in drugih težav, ki ovirajo izobraževanje. Svetovalke se redno vključujejo v naš izobraževalni 

proces. Njihova ključna vloga je nudenje pomoči na individualni ravni, po potrebi pa usmerjajo in 

seznanjajo posameznika z inštitucijami, ki so kompetentni za nudenje strokovne pomoči. 

Pridobivanje in širjenje znanja  

Za boljše poznavanje ciljnih skupin in njihovih značilnosti (kulturno, socialno ozadje) se zaposleni in 

zunanji sodelavci redno vključujemo v dodatna izobraževanja in usposabljanja. Za izvajanje javno 

veljavnih programov UŽU, PUM in ZIP se pridobijo licence, ki imajo za seboj posebna izobraževanja, v 

sklopu katerih je velik del namenjen spoznavanju značilnosti ciljnih  skupin in raziskavi izobraževalnih 
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potreb za te ciljne skupine v lokalnem okolju. Ostala usposabljanja in izobraževanja izbiramo glede na 

potrebe za uspešno delo s ciljnimi skupinami v RIC-u. To so npr. Dobra komunikacija – pot do uspeha, 

Usposabljanje za medkulturne kompetence za javne uslužbence, Spodbujanje socialne vključenosti 

migrantov in medkulturne kompetence izobraževalcev odraslih, delavnice POKI – Ponudimo odraslim 

kakovostno izobraževanje – oblike podpore, informiranje in svetovanje, učna pomoč, 

tutorstvo/mentorstvo, Sistemsko soočenje z nasiljem v družini – usposabljanje strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju, Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja, Ničelna toleranca do 

nasilja nad zaposlenimi v javnih zavodih s področja vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, 

Medkulturni dialog – prvi pogoj medsebojnega sodelovanja med različnimi posamezniki in skupinami, 

Usposabljanje svetovalcev za kakovostno delo v Svetovalnih središčih, Merjenje učinkov in rezultatov 

dela z ranljivimi skupinami odraslih, Slovenščina kot drugi/tuji jezik v procesu vzgoje in izobraževanja 

Romov, Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev, Vnašanje 

romske kulture v učne vsebine … 

Strokovni delavci RIC-a se aktivno udeležujemo tudi okroglih miz, posvetov, konferenc, kolokvijev, 

akcijskih dogodkov, študijskih obiskov in fokusnih skupin. Nekateri dogodki so splošne, drugi specifične 

narave. Tako smo v zadnjih letih sodelovali na prvem in drugem regijskem posvetu za pripravo 

regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva, posvetu o strategiji za mlade v MO NM, 

posvetu Pravica do izobraževanja – pomen svetovanja za izobraževanje ranljivih skupin, strokovnem 

posvetu Drugačnost ni ovira, ampak prednost, tretji nacionalni konferenci Zdravje romskih otrok in 

konferenci o izobraževanju Romov: konferenca v okviru prihodnjega predsedovanja SLO Svetu Evrope, 

mednarodni konferenci Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske 

skupnosti, andragoškem kolokviju Izobraževanje priseljencev v luči evropskega leta državljanov, pri 

vključevanju mladih Romov v program Mladi v akciji, fokusni skupini v okviru projekta Raziskovanje in 

razvoj področja izobraževanja priseljencev, okrogli mizi Druga plat romskega kovanca … 

Pridobljena znanja in izkušnje so pomemben doprinos k preprečevanju kakršnihkoli konfliktov, 

strokovni delavci RIC-a pa jih prenašamo v našo sredino in na vse, ki posredno ali neposredno sodelujejo 

z nami. V ta proces vključujemo tudi udeležence programov, ki v obliki razprav in delavnic sodelujejo pri 

analizi vsebin. Udeleženci pozdravljajo praktične primere, ki ponujajo konkretne rešitve in so življenjsko 

naravnane, saj se z njimi lažje identificirajo.    
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Sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih  ter aktivno vključevanje RIC-ovih udeležencev v 

projekte   

Vse večji obseg dejavnosti v RIC-u Novo mesto v zadnjih štirih letih predstavlja projektno delo in s tem 

članstvo v lokalnih, regijskih in mednarodnih projektnih partnerstvih. Za potrebe spoznavanja in 

ugotavljanja potreb za vključevanje ranljivih ciljnih skupin v izobraževalni proces in zavedanje 

soodgovornosti za razvijanje pozitivnih odnosov v procesu vseživljenjskega učenja smo (bili) vključeni 

oz. vodimo (smo vodili) nacionalne in evropske projekte. Kot partner smo sodelovali v projektu Modeli 

svetovanja za ranljive ciljne skupine, v katerem smo razvili inovativne modele za zagotavljanje 

svetovanja starejšim odraslim, pripadnikom romske skupnosti in osebam s posebnimi potrebami. 

Raziskave znotraj projekta so bistveno pripomogle k razumevanju vrednot v družini, razvijanju 

pozitivnih odnosov med družinskimi člani, socialne vključenosti oziroma posledice izključenosti. V 

projekt so se vključili tudi RIC-evi udeleženci in njihovi družinski člani.  

Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II je večletni projekt, v okviru katerega so v RIC-

u potekale različne aktivnosti, kot so motivacijski program za dvig izobrazbene ravni romskih 

pomočnikov, mobilna svetovalna služba za Rome, priprava načrta vrtca in osnovne šole za Rome ter 

razvoj treh programov za boljše sodelovanje s starši otrok Romov, za odpravljanje stereotipov in 

predsodkov ter za boljše spoznavanje romske kulture in zgodovine. Splošno neformalno izobraževanje 

odraslih (SNIO) je projekt, ki je trajal dve leti in pol in je vključeval 15 različnih programov splošnega 

izobraževanja, namenjenih aktivnim odraslim (starim od 25 do 55 let), starejšim odraslim nad 55 let, 

brezposelnim, odraslim Romom, priseljencem, obsojencem in odraslim s posebnimi potrebami. Cilji 

programov so bili različni, kajti pri prijavi projekta smo upoštevali potrebe posameznih ciljnih skupin. 

Tako smo npr. v programu Komunikacijski mostovi za starejše nad 55 let izpeljali vrsto praktičnih 

delavnic na temo medgeneracijski odnosi in pri tem spoznali osnovno opredelitev konflikta in različne 

definicije, dejavnike konfliktov, vrste konfliktov in se seznanili z vzroki in posledicami konfliktov ter 

načini reševanja konfliktov. V programu Šola za starše pa smo sodelovali s Centrom za socialno delo in 

Posvetovalnico za starše v Novem mestu. Praktično smo obravnavali razvoj družine, njeno vlogo in 

pomen za razvoj mlade osebnosti ter skušali razumeti vzroke, ki povzročajo medgeneracijske prepade. 

Pogovorili smo se tudi o odnosih v družini in skrivnostih dobre družinske komunikacije, si odgovorili na 

vprašanje, ali pomeni upoštevanje dogovorov in postavljanje meja v družini, da smo kot starši prestrogi 

itd. V programu Učimo in igrajmo se skupaj smo sodelovali z romskimi otroki in njihovimi starši. 

Delavnice so potekale na praktičen način, z vključevanjem ustvarjalnih, komunikacijskih, kuharskih, 

delovnih in drugih vsebin. Vsebine smo oblikovali skupaj z dogovorom, da vsak prispeva svoj delež. 
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Program je bil namenjen predvsem spodbujanju staršev k aktivnemu vključevanju v dejavnosti, ki so 

pomembne za vzgojo otrok in motiviranju le-teh za uspešno obiskovanje šole.  

Poleg programov smo razvili tudi e-gradiva, ki so odličen vir informacij in dostopna na spletni strani RIC-

a http://www.ric-nm.si/si/projekti/zakljuceni/splosno-neformalno-izobrazevanje-odraslih/. 

Kakovost našega dela ocenjujemo zaposleni, zunanji sodelavci in udeleženci programov. Z željo, da 

postane nenehno izboljševanje kakovosti naših storitev stalnica, smo se že leta 2004 vključili v 

nacionalni projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI). V sklopu projekta vsako leto 

načrtujemo aktivnosti, ki jih vključujemo v delo z udeleženci: sistematično evalviranje zadovoljstva 

udeležencev, definiranje podpornih dejavnosti za razvijanje kompetenc učenje učenja, izboljšanje 

sistema vodenja programov, spremljanje posameznika z osebnim izobraževalnim načrtom in še veliko 

več. Rezultati spremljanja in presojanja kakovosti dosežejo svoj namen, ko ugotovitve, predloge in 

izboljšave upoštevamo pri pripravi in izvedbi nadaljnjih aktivnosti.    

V evropski projekt SRAP – Preprečevanje zasvojenosti v romskih skupnostih smo se vključili z namenom 

sodelovanja pri preventivnim delovanju preprečevanja in zmanjševanja uporabe in zlorabe legalnih in 

nelegalnih drog med mladimi Romi in analize o potrebah mladih Romov in njihovem načinu življenja. V 

sklopu projekta smo pripravili  usposabljanje mentorjev (Motivational Interviewing and Lifeskills 

approach to Drug Prevention and Education – Improving Roma Wellbeing) in pripravili priročnik za delo 

z mladimi Romi. Priročnik je dosegljiv na spletni strani: http://www.ric-nm.si/si/novice/izsel-je-prirocnik-

zdravje-preprecevanje-zasvojenosti-in-romska-mladina-v-evropi/1154/.  

Projekt VŽU Grundtvig Večstranski evropski projekt Finally smo pripravili sami. Glavni cilj našega 

projekta je izboljšati finančno pismenost med odraslimi Romi, pri čemer bodo pridobili znanja in 

spretnosti, ki lahko koristijo celim generacijam. Ta znanja se nanašajo na vsakodnevno upravljanje s 

finančnimi sredstvi. Pri pripravi projekta smo bili osredotočeni na odpravljanje primanjkljaja na področju 

izposojanja, varčevanja, mesečnega razporejanja finančnih sredstev in posledično na preprečevanje 

konfliktov zaradi zadolževanja ali nevračanja dolga. Projekt je v fazi pripravljanja programov 

usposabljanj za ciljne skupine. Projekt je v celoti predstavljen na RIC-evi spletni strani http://www.ric-

nm.si/si/projekti/mednarodni/grundtvig-finally/.    

Želja po izmenjavi dobrih praks in izkušenj z izobraževalci Romov v drugih evropskih državah nas je 

vodila pri prijavi v program  LLP Leonardo da Vinci – VETPRO mobilnost. Po uspešni prijavi smo se 

strokovni sodelavci, predstavniki partnerjev (Zavod RS za zaposlovanje, Center za socialno delo in 

Zavod za prestajanje kazni), predstavnica društva Romano Veseli ter udeleženec RIC-a odpravili na 
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študijski obisk v špansko Granado. Na obisku smo pridobili nova znanja in izkušnje na področju 

izobraževanja, integracije Romov med večinskim prebivalstvom, financiranja programov za Rome, 

socialne vključenosti/izključenosti, nasilja/nenasilja med samimi Romi ter Romi in večinskim 

prebivalstvom in pomembne vloge romskih družin, ki so motivatorji in pripravljavci večine programov 

za Rome. Izkušnje smo predstavili našim strokovnim delavcem v partnerskih inštitucijah in Romom, ki 

so udeleženci RIC-evih programov. V okviru mobilnosti smo bili tudi na študijskem obisku v Krakowu na 

Poljskem. Namen študijskega obiska je bil spoznavanje dobrih praks s področja romske tematike, še 

posebej spoznavanje področja integracije in vključevanja Romov v širšo družbo. Poleg tega smo  imeli v 

okviru študijskega obiska priložnost opraviti daljše delovno srečanje s predstavniki organizacije 

gostiteljice (Multikultura) o izpeljavi, poteku in izvedbi rezultata projekta e-RR (opis projekta sledi v 

nadaljevanju). Poročili o študijskih obiskih sta podrobneje predstavljeni na spletni strani RIC-a 

http://www.ric-nm.si/si/projekti/zakljuceni/leonardo-da-vinci/.    

V zadnjih letih je na področju vključevanja Romov v različne sfere družbenega življenja v Sloveniji in 

Evropi nastalo veliko gradiv, raziskav in seveda rezultatov projektov. V RIC-u  smo se odločili, da 

prijavimo mednarodni projekt e-RR (e-Roma Resourse), katerega glavni cilj je spodbujanje, širjenje in 

izmenjava rezultatov ter gradiv na področju vključevanja Romov v različne sfere družbenega življenja. 

Konzorcij partnerjev bo gradil platformo projekta na podlagi lastnih izkušenj in že obstoječih dobrih 

praks, ki so jih razvile različne organizacije širom Evrope. Na mednarodni spletni izobraževalni in 

informacijski platformi bodo informacije na razpolago vzgojiteljem, učiteljem, izobraževalcem odraslih, 

socialnim delavcem, zdravstvenim delavcem, načrtovalcem projektov, strokovnjakom za posamezna 

področja, odraslim Romom in romskim učencem. ERR platforma bo delovala kot izobraževalno in 

informacijsko orodje ter tudi kot sredstvo za spodbujanje uporabe različnih gradiv. Podrobnejši opis 

projekta je objavljen na spletni strani RIC-a http://www.ric-nm.si/si/projekti/mednarodni/e-roma-

resource-e-rr/. 

Pripravljenost na nadaljnja sodelovanja 

Pridobljena znanja, dobre prakse in izkušnje nam prinašajo širok spekter možnosti za nadaljnja 

sodelovanja za drugačne pristope na področju vzgoje in izobraževanja odraslih. Pozdravljamo tudi vsa 

povabila k sodelovanju v različnih akcijah, ki prispevajo k uspešnemu vseživljenjskemu izobraževanju 

ranljivih ciljnih skupin. 
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Margita Markovič, dipl.m.s. 

Zdravstveni dom Novo mesto 

 

SOOČENJE S PROBLEMATIKO NASILJA V DRUŽINI V ZDRAVSTVENEM DOMU NOVO 

MESTO 

 

Že Abraham Maslow (1908 – 1970), ki ga imajo mnogi tudi za ”očeta” humanistične psihologije, je v  

svoji hierarhiji petih potreb iz leta 1943 potrebo po VARNOSTI uvrstil v skupino osnovnih potreb, takoj 

za fiziološko potrebo (nujno za ohranjanje življenja; potreba po hrani, vodi, počitku, kisiku in izločanju). 

Potrebo po varnosti pa nekateri ljudje v posebnih razmerah kot je nasilje v družini, težko zadovoljijo, kar 

zaznamuje tudi druga področja njihovega življenja. Za posameznika pomenita družina in dom predvsem 

varno okolje v katerega se vsakodnevno vračajo iz javnega življenja.  

 

Ker je v družini obseg družbenega nadzora bistveno omejen, je zasebnost družine povezana z 

možnostjo nasilnega vedenja. Žal se še vedno v nekaterih kulturah opravičuje uporaba nasilja med 

družinskimi člani in hkrati obsoja nasilje zunaj družine. 

 

V Zdravstvenem domu Novo mesto se srečujemo predvsem z žrtvami nasilja, manj s storilci nasilja. 

Praviloma vstopajo v zdravstveni sistem najšibkejši člani družine oziroma žrtve kot poškodovani v 

družinskem nasilju. Tako rekoč ne poznamo primera iskanja pomoči v smislu, da bi storilec prosil za 

zdravljenje, ker se mu upira njegovo nasilje do družinskih članov. Občasno se pojavljajo primeri oseb, ki 

se zdravijo za nekaterimi drugimi težavami, običajno zaradi psihoaktivne odvisnosti. Tako indentificirajo 

svojo morebitno nasilnost do bližnjih v sklopu ugodno potekajočega zdravljenja. 

 

Zavedamo se, da sama funkcionalnost družine lahko vpliva na nastanek in razvoj bolezni pri 

posamezniku in obratno, sama bolezen lahko spremeni odnose v družini (sprememba vlog družinskih 

članov).  

Ambulante, ki se v največji meri srečujejo s to družbeno problematiko, so vsekakor ambulante Splošne 

ali Družinske medicine, Psihiatrična ambulanta, služba Skupnostne psihiatrične oskrbe in Patronažna 

služba. 

Za ambulante družinske medicine pri obravnavi nasilja v družini je značilno: 

o So povsod prisotne in s tem vsesplošna dostopne vsem krajanom občine.  
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o Usmerjene so k celoviti obravnavi posameznika in družine tako v njihovem delovnem kot 

družinskem okolju. 

o Žrtve družinskega nasilja zaradi poškodb prej ali slej poiščejo pomoč pri svojem osebnem 

zdravniku. 

o V primeru suma ali očitne poškodbe je zdravnik zlorabo dolžan ustrezno prijaviti organom 

pregona. 

o Pacientom v obravnavi pri jemanju anamneze poskušajo na čim bolj preprost način postavljati 

vprašanja, pri čemer se zavedajo, da jih nihče ne bo obsodil. 

o Pomembno je, da se pacienta posluša in da je slišan, ter da zdravnik vse ustrezno dokumentira. 

o Sodelujejo s Patronažno službo in službo Skupnostne psihiatrične obravnave in ostalimi 

inštitucijami. 

 

Zaradi preobremenjenosti osebnih zdravnikov in s tem povezanim pomanjkanjem časa za opravljanje 

rutinskih obiskov pacientov in njihovih svojcev na domu, ambulante Družinske medicine zelo dobro 

sodelujejo s službo Skupnostne psihiatrične oskrbe.  

 

Ambulante  Skupnostne psihiatrične obravnave (SPO) so bile ustanovljene v osnovnem zdravstvenem 

varstvu iz naslova pravic duševnih pacientov in sicer: 

1. Pravice duševnega pacienta po obravnavi na domu z vključevanjem svojcev v samo 

obravnavo in 

2. Deinstitucionalizacijo obravnav. 

 

Tako so nastali leta 2013 v Sloveniji 4 SPO centri, in sicer v Ravnah na Koroškem, Murski Soboti, Sevnici 

in Novem mestu. Obravnavajo predvsem ljudi s hudimi in ponavljajočimi se duševnimi motnjami, pri 

katerih je bila indicirana potreba po nepretrganem spremljanju zdravljenja. Poleg tega se SPO timi 

vključujejo tudi pri pacientih, ki so bili zaradi duševne bolezni več kot 1x letno sprejeti v bolnišnično 

zdravljenje, pri suicidalno ogroženih osebah in osebah, ki so ali kažejo nevarnost za druge v smislu 

psihičnega ali fizičnega nasilja. 

Skupnostna psihiatrična obravnava je kompleksna timska obravnava, ki jo sestavlja: psihiater, psiholog, 

delovni terapevt, socialni delavec in medicinska sestra. 

 

Prednost službe SPO pri obravnavi nasilja v družini je njena prisotnost na terenu, z ustrezno 

izobraženim kadrom, ki v živo vidi družinsko dinamiko. To pa je v veliko pomoč ambulantni medicini, saj 
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le-ta večino zdravstvene dejavnosti opravlja v zdravstveni instituciji sami. Poleg tega ima oblikovano 

klinično pot, kjer psihiater po pregledu pacienta izključi morebitno prisotnost duševne bolezni. 

Na terenu se srečujejo tako z nasiljem svojcev in okolice nad duševnimi pacienti kot tudi z nasiljem s 

strani duševnih pacientov do svojcev. Na terenu, torej v domačem okolju se lahko pokaže popolnoma 

drugačna družinska dinamika kot bi se sicer v ambulantni obravnavi.  

 

Splošna slabost pri obravnavanju družinskega nasilja so dolge čakalne vrste pri nudenju 

psihoterapevtske pomoči, ki je v veliki meri samoplačniška. V večini primerov pa gre za socialno 

problematične posameznike in družine. Iz naslova slabega finančnega stanja pomoči potrebnih, je žal 

dostopnost do take vrste pomoči zelo slaba. 

 

Vsekakor je nasilje v družini resen družbeni problem, ki ga je  možno rešiti samo s sodelovanjem 

različnih strok ter vladnih in nevladnih organizacij. Predvsem pa bi bilo potrebno za učinkovitejšo 

obravnavo žrtev nasilja v družini izdelati klinično pot z opredeljenimi navodili in protokoli. 
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Sebastjan VIRANT  

Policijska uprava Novo mesto 

 

 

 

ODZIV POLICIJE NA NASILJE V DRUŽINI 

 

UVOD 

V prispevku je predstavljen policijski vidik obravnave nasilja v družini. Kako ukrepati v primerih nasilja v 

družini je namreč še vedno ena izmed pogostih izpostavljenih tem v različnih razpravah, seminarskih in 

diplomskih nalogah, raziskavah doma in v svetu. Tragični primeri tega nasilja polnijo strani tiskanih 

medijev in zapolnjujejo ekskluzivne termine TV postaj. Državni organi se trudijo pojasnjevati, da so storili 

vse, kar je bilo v konkretnem primeru mogoče, dejstva, ki se kažejo v nasilju tudi po tem, ko je država 

zanj zvedela, pa včasih kažejo na nemoč policije in pravosodja, nedorečenost zakonodaje, na vprašanje 

ali je sploh mogoče predvideti vse možne oblike izvršitvenih dejanj prekrškov ali kaznivih dejanj in jih 

normirati ter tako preprečiti vsakršno nasilje v družini.  

 

V prispevku so uporabljeni statistični podatki o kriminaliteti in prekrških zoper javni red in mir, ki so 

povezani z nasiljem v družini in so v policijskih evidencah zajeti na podlagi podatkov iz podatkovnih baz 

centralnega računalnika. Zaradi metodologije zbiranja podatkov policijska statistika ne odraža celotne 

problematike. Pri obravnavanju nasilja v družini se vedno ne zavedamo specifičnih okoliščin, ki ga delajo 

neprimerljivega z drugimi prekrški in kaznivimi dejanji. Naj izpostavimo samo kraj storitve, položaj žrtve, 

ki mora poleg sebe ščititi tudi otroke in »ugled« družine ter psihološke in socialne dejavnike, ki so dolga 

leta vplivali na »neprepoznavnost« tega hudega problema. Statistični podatki o ugotovljenih primerih 

nasilja v družini, še posebej pa velik porast števila izrečenih ukrepov prepovedi približevanja določeni 

osebi oziroma kraju, namreč postavljajo vprašanja o tem ali je tovrstnega nasilja danes več kot pred leti.  

 

1. UVELJAVITEV ZAKONA O VARSTVU JAVNEGA REDA IN MIRU  

V letu 2006 je pričel veljati novi Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006), ki je v 

četrtem odstavku 6. člena kot prekršek določil različna dejanja nasilja, storjena zoper zakonca oziroma 

družinskega člana ali osebo, s katero je storilec živel v skupnosti. Na ta način je bil v naš pravni red prvič 

uveden prekršek nasilja v družini. Res je prejšnji Zakon o prekrških zoper javni red in mir, ki je veljal od 

leta 1974, v 4. točki prvega odstavka 11. člena kot prekršek opredeljeval ogrožanje varnosti osebe v 
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zasebnem prostoru, vendar pa določba ni bila ozko vezana na nasilje v družini, saj je zajemala vsakršno 

nedovoljeno ogrožanje oseb v zasebnem prostoru, ne glede na sorodstvene oziroma družinske vezi. 

Poleg tega je bilo v ta prekršek zajeto tudi nedovoljeno motenje nočnega miru in počitka. Zaradi takšne 

dikcije prekrška nikoli ni bilo mogoče jasno operirati s podatkom, koliko prekrškov nasilja v družini je 

policija obravnavala. 

 

Glede na uveljavitev novega Kazenskega zakonika konec leta 2008 in glede na usmeritve Generalne 

policijske uprave, da je pri nasilju v družini najprej potrebno ugotavljati elemente kaznivega dejanja, je 

bilo pričakovati, da se bo število obravnavanih prekrškov po letu 2008 bistveno zmanjšalo, kar se je v 

praksi tudi potrdilo. Podatki kažejo, da je bilo leta 2009 obravnavanih za 23,89 % manj prekrškov kot leta 

2008. Podrobnosti o številu prekrškov, ki so jih obravnavale policijske enote PU Novo mesto so razvidne 

iz spodnjega grafa. 

 

  

 

Graf št. 1: Prekrški nasilja v družini od 2006 do 2013 na PU Novo mesto 

 

2. KAZNIVO DEJANJE NASILJE V DRUŽINI  

S spremembo Kazenskega zakonika (KZ-1, Ur. list RS, št. 55/2008) je Slovenija korenito posegla na 

področje obravnavanja nasilja v družini. Ime in vsebina člena postavljata jasno sporočilo o teži tovrstnih 

protipravnih dejanj. Zakon določa, da stori to kaznivo dejanje, kdor v družinski skupnosti z drugim grdo 

ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali ponižujoče ravna, ga z grožnjo z neposrednim napadom na 

življenje ali telo preganja iz skupnega prebivališča ali mu omejuje svobodo gibanja, ga zalezuje, ga 

prisiljuje k delu ali opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih enakih pravic 

spravlja v skupnosti v podrejen položaj. Zagrožena je kazen do petih let zapora.  
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Podrobnosti o številu kaznivih dejanj, ki so jih obravnavale policijske enote PU Novo mesto so razvidne 

iz spodnjega grafa. 

 

  

 

 

Graf št. 2: Število obravnavanih kaznivih dejanj od 2006 do 2013 na PU Novo mesto 

 

Iz podatkov je razvidno, da se po letu 2009 število obravnavanih kaznivih dejanj zmanjšuje. Vzrok za to 

lahko pripišemo dejstvu, da se je v letih od uveljavite sprememb kazenskega zakonika (2008) 

izoblikovala sodna praksa glede osnovnih pravnih vidikov kaznivega dejanja Nasilje v družini, kot ga 

določa 191. člen KZ-1B in posledično temu razmejevanje med prekrškom in kaznivim dejanjem. To pa 

pomeni, da je obstoj kaznivega dejanja vezan na več prepovedanih ravnanj in ne na en historični 

dogodek oz. enkratno ravnanje. Za obstoj kaznivega dejanja nasilja v družini mora biti ugotovljena 

posledica – spravljanje v skupnosti podrejeni položaj, kar pomeni, da posamezen, enkraten primer 

uporabe npr. fizične sile zoper družinskega člana, pomeni kakšno drugo kaznivo dejanje ali prekršek.  

 

3. UKREP PREPOVEDI PRIBLIŽEVANJA DOLOČENI OSEBI ALI KRAJU  

Z analizo zakonskih možnosti za ukrepanje v primerih nasilja v družini je bilo ugotovljeno, da država 

nima ustreznih mehanizmov – pooblastil. Predvsem je bila izpostavljena pomanjkljivost glede učinkovite 

zaščite žrtev. Bistvena sprememba je bila izražena z novim policijskim pooblastilom - ukrepom 

prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi. Sprememba je bila določena v Zakonu o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji (ZPol-B), ki je bil objavljen 12. 8. 2003.  

 

Z 39/a členom Zakona o policiji je bilo določeno, da sme policist odrediti prepoved približevanja 

določenemu kraju oziroma osebi v primeru podanega utemeljenega suma, da je oseba storila prekršek z 

elementi nasilja ali je bila zalotena pri takem prekršku in so obstajali razlogi za sum, da bo ogrozila 

življenje, osebno varnost ali svobodo osebe, s katero je ali je bila v bližnjem razmerju v smislu določb 
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224. člena kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popravek in 23/99), vključno z 

izvenzakonskim partnerjem. Ogroženost žrtve policist ugotavlja zlasti na podlagi dotedanjega grdega 

ravnanja kršitelja, iz okoliščin, ki jih neposredno zazna ob prihodu na kraj dogodka, zbranih obvestil od 

žrtev ali prič in podatkov centra za socialno delo. Po intervenciji policije, katere namen je zagotoviti 

prekinitev in preprečitev nadaljevanja nasilja, je izrek ukrepa prepovedi približevanja namenjen tudi 

pridobitvi nujno potrebnega časa, v katerem se v »reševanje« žrtve vključijo vsi pristojni organi. 

 

Z definiranjem nasilja v družini je bilo kmalu jasno, da je ukrep pogosto nemogoče izreči predvsem 

zaradi tega, ker je nasilje v družini po intenziteti presegalo znake prekrška. Za primere kaznivih dejanj 

takšen ukrep ni bil predviden. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji (Ur. list RS, št. 

53/2005) je bil ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi dopolnjen in je policistom 

omogočil odreditev ukrepa tako zoper osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so storile prekršek, kot 

tudi zoper osebe, ki so utemeljeno osumljene storitve kaznivega dejanja z elementi nasilja. Pri 

obrazložitvi nujnosti te spremembe je bilo navedeno, da zahtevani pogoji, kot so ogrožanje življenja, 

osebne varnosti ali svobode ter ponavljanje nasilnih dejanj, presegajo okvire prekrška. Glede na to, da je 

bilo ukrep mogoče izreči v primeru, da je bil storjen prekršek, je prihajalo pogosto do ukrepanja, ki ni 

bilo sorazmerno s kršitvijo. Tako so policisti v primeru prekrška, ki ga zakonodaja opredeljuje kot lažjo, 

družbi manj nevarno kršitev, izrekli sorazmerno strog ukrep, ki je močno posegal v človekove pravice, 

saj je moral kršitelj zapustiti svoj dom in se ni smel približati članom svoje družine. V primerih storitve 

kaznivega dejanja kot hujšega, družbi nevarnejšega ravnanja, pa policist prepovedi približevanja ni 

mogel odrediti.  

 

Policijsko pooblastilo je ponovno doživelo nekaj sprememb s sprejetjem Zakona o nalogah in 

pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/2013), s ciljem še učinkovitejšega preprečevanja nasilja v 

družini. Določbe glede »bližnjega razmerja« so v prvem odstavku 60. člena Zakona o nalogah in 

pooblastilih policije razširjene s Kazenskega zakonika še na zakon, ki ureja preprečevanje nasilja v 

družini (Zakon o preprečevanju nasilja v družini). S takšno rešitvijo je »nabor« oseb, ki sodijo v to bližnje 

razmerje razširjen še na bivšega zakonca ali bivšo zunajzakonsko partnerico oziroma partnerja, skrbnice 

oz. skrbnike in varovanke oz. varovance ter osebe, ki imajo skupne otroke. Novost je tudi v določanju 

razdalje do žrtve, do določenega kraja ali do območja,  katere kršitelj namerno ne sme prekoračiti. 

Zakon ne določa več spodnje meje (prej 50 metrov), temveč le skrajno zgornjo mejo, t.j. 200 metrov. V 

tretjem odstavku je na novo opredeljena dolžnost policije o seznanjanju vzgojno izobraževalnega 

zavoda (VIZ) v primerih, če se izrečen ukrep nanaša na prepoved približevanja do otroka ali  

mladoletnika, ki ta VIZ obiskuje. Policisti morajo seznaniti odgovorno osebo VIZ o trajanju ukrepa 
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oziroma o ostalih podatkih iz odredbe, ki so pomembni za zaščito oškodovanega otroka ali 

mladoletnika.  

 

V šestem odstavku 60. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije je določeno, da nadzor nad 

spoštovanjem ukrepa prepovedi približevanja izvaja policija. Policisti kršitelja, ki je zaloten na območju 

prepovedi približevanja, takoj odstranijo s tega območja, izrečejo globo in  takoj obvestijo 

preiskovalnega sodnika. Če kršitelj kljub izrečeni globi ponovno krši prepoved približevanja, ga smejo 

policisti pridržati, vendar največ 12 ur. S tem je v novem zakonu odpravljena določba o privedbi v 

takojšnji postopek k pristojnemu sodišču za prekrške in je v skladu z določili Zakona o prekrških.  Zakon 

omogoča policistom diskrecijo pri odrejanju pridržanja, saj ne gre enačiti vseh kršitev odredbe, ki so na 

eni strani storjene npr. s poslanim SMS sporočilom žrtvi in na drugi strani z neposrednim približanjem 

žrtvi, neposrednimi grožnjam, zasledovanjem in podobnim ravnanjem.            

 

POLICIJSKA ENOTA 2004* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Novo mesto 2 2 4 2 10 32 31 34 19 29
Trebnje 0 1 1 6 5 12 10 5 4 14
Šentjernej 0 1 1 1 2 9 11 7 13 3
Dol. Toplice 0 1 3 9 8 8 9 13 7 10
Metlika 0 0 1 2 7 2 7 9 2 5
Črnomelj 1 5 5 7 6 29 27 17 24 15
Krško 1 1 2 9 11 16 7 17 25 18
Brežice 2 3 2 5 4 10 9 17 13 3
Sevnica 0 3 4 7 9 10 6 18 12 8
SKP PU NM 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
SKP PU KK 0 0 0 0 0 0 0 _ _ _
SKUPAJ 6 17 23 48 62 128 118 139 121 107  

Preglednica 1: Pregled ukrepov prepovedi približevanja na PU Novo mesto od 2004 do 2013 

 

Največ ukrepov traja do 10 dni, kar pomeni, da preiskovalni sodniki izrečen ukrep policije potrdijo in ga 

podaljšajo do 10 dni. Tudi oškodovane osebe v sorazmerno velikem številu predlagajo podaljšanje 

ukrepa. Nedvomno je to tudi čas, ko je dejansko mogoče storiti marsikaj na področju zagotavljanja 

varnega življenja žrtve ali žrtev, pa tudi kršitelji lahko v tem času intenzivno pričnejo urejati svoje težave 

oziroma lahko v tem času že pričnejo obiskovati programe za resocializacijo. 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ŠTEVILO UKREPOV 6 17 23 48 62 128 118 139 121 107

UKREPI DO 2 DNI 4 11 7 16 13 21 18 24 15 12

PODALJŠANJE DO 10 DNI 2 5 12 24 41 94 79 92 80 81

PODALJŠANJE DO 60 DNI 0 1 4 8 8 13 21 23 26 14

RAZVELJAVLJENI UKREPI 0 2 4 5 1 3 0 1 0 0

KRŠITVE UKREPA 3 3 3 16 14 27 31 35 37 16  

Preglednica 2: Struktura izrečenih ukrepov  

 

4. PROBLEMATIKA V PRAKSI 

Kazenski zakonik do leta 2008, ko je uvedel kaznivo dejanje nasilja v družini (191. člen), ni poznal 

posebnega kaznivega dejanja, ki bi sankcioniralo različne oblike nasilnega vedenja v družinski skupnosti. 

Tako nasilje je zato policija obravnavala kot različna kazniva dejanja glede na način storitve oziroma 

posledico. Glede na takšno prakso so se po uveljavitvi KZ-1 pogosto pojavila vprašanja glede števila 

posamičnih dejanj, ki so potrebna za storitev kaznivega dejanja Nasilje v družini in kdaj je potem sploh 

še mogoče govoriti o prekršku, kot ga določa Zakon o varstvu javnega reda in miru v četrtem odstavku 

6. člena. V praksi se je to odražalo na način, da policisti in državni tožilci pogosto niso bili enakega 

mnenja o obstoju znakov kaznivega dejanja nasilja v družini. Čez čas se je s sodno prakso izoblikovalo 

stališče, da gre pri prvem odstavku 191. člena KZ-1 za tako imenovano kolektivno kaznivo dejanje, kar 

pomeni, da enkraten dogodek praviloma ne pomeni storitve tega kaznivega dejanja, ampak mora biti 

ugotovljeno trajnejše protipravno ravnanje storilca. 

 

Praksa obravnave posameznih primerov nasilja v družini pogosto kaže na absurdne situacije, ki nimajo 

ravno zveze s pravom, logiko ipd. in smo jih do sedaj uspeli rešiti zgolj zaradi srečnih naključij. Velik 

problem namreč predstavljajo povratniki. Ob vsakokratnem dokazovanju kaznivega dejanja je dolžnost 

policistov ugotavljati tudi stopnjo ogroženosti, ki je zaradi ponavljanja kaznivih dejanj vsekakor višja. 

Samo po sebi se poraja vprašanje ali je v teh primerih deset dnevna policijska prepoved približevanja 

zadosten ukrep za učinkovito zaščito žrtve. Policijska uprava Novo mesto se je tako soočila s primerom, 

ko je bila storilcu petkrat izrečena policijska prepoved približevanja in enkrat na podlagi 195.a člena 

Zakona o kazenskem postopku. V tem pogledu se kot možnosti rešitve problema nakazuje prednostno 

obravnavanje nasilja v družini na sodiščih in takojšnje zaslišanje priče (žrtve), kot nujno preiskovalno 

dejanje, še pred izdajo sklepa o preiskavi. V tem se je namreč žrtev na zaslišanjih po uvedbi preiskave 

pogosto odpovedala pričanju (privilegirana priča). Žal je potrebno ugotoviti, da so stališča državnega 
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tožilstva in sodišč glede takšnega načina obravnave  zelo deljena, kar ni v prid generalne in specialne 

prevencije. 

 

V začetku leta 2008 je bil sprejet Zakon o preprečevanju nasilja v družini, na podlagi katerega lahko 

oškodovana oseba v nepravdnem postopku sodišču predlaga, da se povzročitelju nasilja izreče 

prepoved približevanja žrtvi, stanovanju in krajem, kjer se žrtev redno nahaja ali zahteva, da se kršitelj 

oziroma nasilnež izseli iz skupnega stanovanja. V zvezi s tem ukrepom policija nima zakonsko določenih 

obveznosti izvajanja nadzora nad spoštovanjem odrejenega ukrepa. Ugotovimo torej lahko, da 

zakonodajalec v sistemskem zakonu problematike ni celovito uredil. Uvedba ukrepa prepovedi 

približevanja v Zakon o policiji naj bi pomenila začasno rešitev, saj je v družbi prevladovalo mnenje, da je 

potrebno pripraviti sistemski zakon o problematiki nasilja v družini, ki bi celovito urejal to problematiko. 

V zvezi z ukrepom prepovedi približevanja je potrebno opozoriti tudi na določila 195.a člena Zakona o 

kazenskem postopku, kjer policija ravno tako nima zakonsko določenih obveznosti izvajanja nadzora 

nad spoštovanjem odrejenega ukrepa. 

 

Pogosto se žrtve zaradi različnih razlogov (strah pred posledicami prijave kršitelja, ekonomska 

odvisnost, ipd.) v situaciji ne znajdejo in hote ali nehote »pomagajo« storilcu. Tako se v praksi srečujemo 

s primeri, ko žrtev na zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom ali na glavni obravnavi izkoristi pravno 

dobroto in se odpove pričanju, ali v času prepovedi približevanja po telefonu kliče »nasilneža«, naj pride 

domov, ga osebno obišče na lokaciji, kjer si je našel začasno prebivališče v času veljavnosti ukrepa ipd. 

Tudi ekonomska situacija zagotovo vpliva na posamezne primere nasilja v družini. V takšnih primerih je 

še posebej pomembno, da ekonomski dejavniki ne prevladajo nad možnostjo trajne rešitve problema in 

s tem zagotovitve varnosti žrtev in otrok. 

 

V zadnjem času se policisti srečujejo tudi z vse več primeri, ko so osebe, ki jim je bil izrečen ukrep 

prepovedi približevanja, grozile s samomorom ali ga celo poskušale izvršiti. Gre za zelo občutljive 

situacije, kjer je nujno sodelovanje z žrtvami tudi v smeri varovanja življenja kršitelja oziroma 

osumljenca. Policisti so izvedli več iskalnih akcij, kjer so iskali osumljenca oziroma kršitelja. Žal so se 

nekateri primeri končali tudi tragično. 

 

5. ZAKLJUČEK 

V javnosti še vedno pogosto slišimo, da odziv policije na nasilje v družini ni zmeraj tak, kot bi ljudje 

pričakovali. V tem prispevku odprte ali izpostavljene dileme in problemi niso namenjeni opravičevanju 

ali iskanju odgovornosti posameznikov ali drugih institucij. Zavedamo se,  da bi v nekaterih primerih 
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lahko posredovali bolje ali naredili več od predpisanega minimuma, vendar pa opisana problematika v 

prispevku priča, da je obravnava nasilja v družini odvisna od številnih, tako subjektivnih kot objektivnih 

okoliščin. V segment učinkovitega dela na področju preprečevanja nasilja v družini je Policija, verjamem 

pa da tudi drugi državni organi, vložila veliko naporov. Nesporno lahko ugotovimo, da je garant za 

učinkovito delo na tem področju ustrezno znanje vseh, ki se srečajo s to problematiko. Čeprav ni 

zaslediti raziskav, s katerimi bi bilo mogoče nedvoumno odgovoriti na vprašanje ali je nasilja v družini 

danes več kot pred leti, pa je jasno, da so dolgoletna prizadevanja celotne družbe obrodila tudi sadove 

na tem področju. Pri nasilju v družini se to zagotovo odraža v tem, da si žrtve nasilje upajo prijaviti, ker 

zaupajo državnim institucijam in nevladnim organizacijam. Žrtve pri tem upravičeno pričakujejo hiter in 

učinkovit odziv državnih organov za lastno zaščito in zaščito otrok ter pomoč pri zagotavljanju pogojev 

za normalizacijo življenja. Bolj odprto ostaja vprašanje o senzibilnosti okolice, ki ve za nasilje v družini, 

pa tega ne prijavi in ukrepih. Podatki o številu obravnavanih kaznivih ravnanj storjenih v okviru družine 

in izrečenih ukrepih prepovedi približevanja na podlagi Zakona o policiji vse od uveljavitve naprej, kažejo 

na očiten porast teh ukrepov. Takšno stanje glede števila obravnavanih prekrškov in kaznivih dejanj je 

mogoče pripisovati tudi bolj doslednemu in kvalitetnejšemu delu policistov. To je nedvomno posledica 

številnih usposabljanj in izobraževanj, ki so bila v preteklih letih izvedena v Policiji v želji, da se postopno 

doseže t.i. ničelna toleranca pri obravnavanju tovrstnih dejanj. Dejstvo je, da se z obsegom znanja 

policistov o obravnavanju tovrstnega nasilja povečuje tudi sposobnost prepoznavanja znakov in 

razlogov za odrejanje različnih ukrepov in pooblastil – tudi ukrepa prepovedi približevanja določeni 

osebi oziroma kraju. Pomemben pokazatelj strokovnosti in utemeljenosti izrečenih ukrepov prepovedi 

približevanja predstavlja tudi podatek o njihovi razveljavitvi  s strani preiskovalnih sodnikov, ki jih na 

Policijski upravi Novo mesto po letu 2009 praktično ni oziroma je njihov delež dokaj zanemarljiv.  

 

Prepričani smo, da je ukrep prepovedi približevanja zagotovo eden izmed boljših ukrepov, ki 

neposredno poseže v nasilje. Z njim je mogoče zagotoviti ustrezen nivo varnosti žrtvi in pridobiti nujno 

potreben čas, v katerem je mogoče sprejeti ukrepe za spremembe v družini, kjer je vladalo nasilje. 

Posamezni primeri njegove uporabe dajejo občutek, da se ga skuša uporabiti tudi v primerih, ko bi bilo 

potrebno sprejeti ostrejše ukrepe, predvsem storilcu odvzeti prostost in ga privesti preiskovalnemu 

sodniku. Zahtevni standardi pri odvzemih prostosti ne smejo biti razlog, da pri iskanju rešitev za 

zagotovitev varnosti žrtev posežemo po ukrepu prepovedi približevanja določeni osebi ali kraju zgolj 

zato, ker se je ta ukrep »prijel« in ker ga znamo uporabljati. 
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Dubravka Hrovatič, 

regijska koordinatorica za obravnavo nasilja v družini                                                                                                                                                                       

za Dolenjsko In Belo krajino 

 

 

NASILJE V DRUŽINI IN VLOGA CENTROV ZA SOCIALNO DELO PRI OBRAVNAVI 

 

»Nasvet ženskam, kadar mož razgraja: vzamejo naj vodo v usta ter jo drže, dokler je mož hud, da ne 

bodo mogle jezikati.«  leta 1900,  Bleiweis 

 

»Odgovornost za nasilje je na strani povzročitelja«; »Niso situacije tiste, ki opredeljujejo naše vedenje, 

temveč naše izbire«  leta 2014, družbeno pričakovano prepričanje. 

 

Od vzpostavitve prvega specializiranega programa namenjenega psihosocialni pomoči žrtvam nasilja v 

družini mineva letos 25 let. V času od implementacije prvih programov psihosocialne pomoči ženskam in 

otrokom, žrtvam nasilja, je do danes prišlo do ključnih doktrinarnih sprememb v obravnavani praksi. Z 

leti je bila vzpostavljena mreža varnih hiš in zavetišč in prišlo je do pluralizacije programov pomoči. 

Zlasti v zadnjih petih letih pa smo priče in soustvarjalci pomembnih sprememb na področju zakonodaje. 

Omenjene spremembe na področju obravnave nasilja so se odrazile tudi v delu centrov za socialno delo. 

Kažejo se tako v vsebini, saj smo z zakonskimi spremembami dobili nove naloge, kot tudi v organizaciji 

obravnave. Med pomembnejšimi zakonskimi spremembami, ki so jasno opredelile vlogo centra za 

socialno delo in mu določile nove naloge , gre omeniti predvsem 39a člen Zakona o policiji (UL. RS, št. 

11/2003 in 50/2004) na podlagi katerega  je Ministrstvo za notranje zadeve v soglasju z Ministrstvom za 

pravosodje ter Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve izdalo Pravilnik o prepovedi 

približevanja določenemu kraju oziroma osebi (UL. RS, 95/2004)  ter sprejem novega sistemskega 

Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ul. RS, št. 16/2008). 

 

Spremembe  zakonodaje na področju zaščite žrtev nasilja v družini, ki smo jim priča  zadnjih nekaj let, so 

opredelile nasilje v družini kot družbeni problem in kot kršitev osnovnih človekovih pravic, kateremu so 

se dolžni zoperstaviti  vsi organi in organizacije. S spremembami zakonodaje  je država hkrati sprejela 

zavezo , da je problem   nasilja v družini  prioriteta, ki zahteva politično voljo, da preskrbi potrebne 

resurse, multisektoralen  in koordiniran pristop za preprečevanje nasilja v družini.  
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S sprejetjem Zakona o preprečevanju nasilja v družini, z dne 1. marca 2008, so postavljeni temelji za 

strukturne spremembe na področju obravnave nasilja v družini ter nudenja pomoči žrtvam. Zakon v 

svojih določilih opredeljuje pojem nasilja v družini, določa dolžnost ravnanja organov in organizacij ter 

nudenja pomoči žrtvam v čim krajšem času, zagotavlja strokovno obravnavo žrtev, sodelovanje med 

institucijam, zagotavlja varnost žrtvam, brezplačno pravno pomoč, strokovno delo s povzročiteljem. 

Opredeljuje tudi pojem žrtve in ga razširja v delu, ko govori, da so otroci posredne žrtve nasilja, če živijo 

v družinah, kjer se nasilje izvaja. 

 

Glede na zastavljene cilje, v izogib nejasnostim ter postavitvi osnov za usklajeno delovanje, je na podlagi 

ZPND-ja nastal Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, 

multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini ( UL. RS, št.31/2009).  Sprejeti so 

še pravilniki za zdravstvene zavode, vzgojno-izobraževalne zavode ter delovanje policije, kot tudi 

strokovna izhodišča za delo z odraslimi žrtvami in povzročitelji nasilja v družini za socialno varstvo ter 

strokovna izhodišča za delo z ogroženimi otroki. 

 

NALOGE CENTRA ZA SOCIALNO DELO PRI OBRAVNAVI NASILJA V DRUŽINI 

Podlaga za izvajanje nalog strokovnih delavcev centrov za socialno delo je zapisana v : Zakonu o 

preprečevanju nasilja v družini, Pravilniku o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno 

delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini, Pravilniku o prepovedi 

približevanja določenemu kraju oziroma osebi, Zakonu o socialnem varstvu, Zakonu o zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih, Katalogu javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za 

socialno delo. 

 

Postopek obravnave se začne s prijavo nasilja in sprejemom informacije. CSD pridobi informacijo 

neposredno od žrtve, drugih oseb, drugih služb (v pravilniku je zapisano: vsi organi in organizacije so 

dolžni v roku 24 ur obvestiti CSD o nasilju v družini. Informacijo dano po telefonu je potrebno v roku 3 

dni posredovati tudi pisno. V primeru neposredne ogroženosti, ko je potrebna takojšnja zaščita žrtve, 

so vsi organi dolžni takoj po telefonu obvestiti CSD oziroma policijo) ali ob izvajanju drugih nalog CSD, 

ko je zaznan sum nasilja v družini.  

 

Ne glede na to od kod pride informacija, jo je strokovni delavec CSD dolžan preveriti in se povezati s 

policijo za uskladitev obravnave. Postopek obravnave se začne s takojšnjo vzpostavitvijo stika z žrtvijo, 

kjer se identificira nasilje, predvsem kdo ga izvaja, kakšna je intenziteta, kakšni so dejavniki tveganja in 
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posledice, kakšno je psihofizično stanje žrtve in njena socialna mreža .  Na podlagi tega se skupaj z 

žrtvijo izdela individualni varnostni načrt. V primeru, ko gre za neposredno in hudo ogroženost, je 

potrebno izvesti nujne ukrepe za zaščito žrtve ter ji ponuditi informacije in pomoč pri odhodu v varno 

hišo, krizni center, zdravstveno oskrbo. Principi dela z žrtvijo so povečanje varnosti, dodajanje moči in 

opogumljanje, ne iščejo se razlogi za nastanek nasilja v družini. Odgovornost za nasilje je na strani 

povzročitelja nasilja, prenehanje nasilja in ne popravljanje odnosa. Pomoč je individualizirana, nujnost 

ukrepov je sorazmerna glede na stopnjo ogroženosti ob upoštevanju neenakosti moči med 

povzročiteljem in žrtvijo nasilja.  

 

Strokovni delavci CSD ravno tako opravijo razgovor s povzročiteljem nasilja, ločeno z namenom 

prepoznavanja nasilnega vedenja, soočanja z njegovo odgovornostjo za nasilno vedenje in posledicami 

njegovega ravnanja, iskanja notranje motivacije za spremembe in  ponudbe strokovne pomoči za 

spreminjanje nasilnega vedenja. Predstavijo se mu druge možne oblike vedenja in pomoči ter se ga 

seznani s posledicami njegovega nesodelovanja. Vrsto let je pomoč v situacijah nasilja v družini bila 

usmerjena le v žrtev in njeno direktno zaščito. Praksa je na podlagi prepričanj pokazala, da je nasilno 

vedenje naučeno vedenje in se ga lahko spreminja, da je ključ za povečanje varnosti in prenehanje 

nasilja v družini tudi pomoč povzročiteljem. Zato je naloga vzpostavitve kontakta s povzročiteljem in 

iskanje notranje motivacije za spremembe zelo pomembna. Žal povzročitelja nič ne zavezuje k vključitvi 

v programe pomoči in treningov socialnih veščin. 

 

Na podlagi pridobljenih informacij o psihofizičnem stanju žrtve, njenih prepričanj in podpori socialne 

mreže ter vedenja povzročitelja, se opravi ocena ogroženosti (osnovna, srednja, visoka) po 

metodologiji, ki je zapisana v strokovnih izhodiščih za delo z odraslimi žrtvami nasilja v družini. Pri oceni 

ogroženosti sodeluje žrtev. Ocena ogroženosti je podlaga za pripravo načrta pomoči žrtvi in za izbiro 

načinov ukrepanja ter potrebi po sklicu multidisciplinarnega tima. Načrt pomoči se oblikuje, če je za 

vzpostavitev varnega okolja žrtve potrebno dalj časa trajajoče ukrepanje, oz. je potrebnih več ukrepov 

pomoči ter sodelovanje med različnimi institucijami. Multidisciplinarni tim se skliče v najkrajšem 

možnem času, najkasneje 3 dni od odločitve. Člani so se na vabilo CSD dolžni udeležiti MDT. Naloga 

MDT je izmenjava informacij, usklajevanje aktivnosti ter izdelava načrta pomoči na podlagi ocene 

ogroženosti in pripravljenosti žrtve za sodelovanje. Pri izbiri aktivnosti se upošteva avtonomija 

odločanja odrasle žrtve nasilja, ki je obvezna članica MDT. V načrtu pomoči se opredeli potrebne 

aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje varnosti žrtvi, preprečevanje novega nasilja, obravnavo v okviru 

različnih služb ter strokovno pomoč pri različnih izvajalcih.  MDT na naslednjih sejah spremlja izvajanje 

ukrepov in pomoči ter jih po potrebi dopolni.  
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CSD je dolžan 5 dni po prejemu obvestila o nasilju posredovati prijavitelju povratno informacijo o 

začetnih opravljenih aktivnostih. Informacija se posreduje, ko je prijavitelj organ ali organizacija in se 

lahko posreduje pisno, po telefonu ali v okviru MDT. 

 

Shema postopka strokovne obravnave na CSD v situacijah nasilja v družini. 

                                                Informacija, pisna, ustna, osebna, anonimna……./@ 

                                                        PRIJAVA       //@     

 
                                      

                                  Informiranje takoj v primeru neposredne ogroženosti  

                                                                

                    

                                                        

                                                      Izbira načina ukrepanja 

 

 

                                              

                                                                

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                                      ZAPISNIK (SKLEPI) 

 

Takoj 
preveri 
informacijo 
in stopi v 
stik z 
žrtvijo 
Izdelava 

 

Razgovor s 
povzročitel
jem nasilja 

Identifikaci
ja nasilja 
Kdo? 
Vrsta,  
intenziteta 
nasilja, 
dejavniki 
tveganja,po
sledice…. 

- ocena 
ogroženosti 
- ocena 
potrebe po 
sklicu  MDT                                                                                  

Soglasje 
žrtve 

POLICIJA 
CSD 

1. MDT 
OBVEZNA UDELEŽBA 
VABLJENIH 

CSD-skliče, vodi tim 
 

 

NVO 

ŽRTEV
 

POLICIJA                    

ZD 

Osebe, ki jih 
predlaga žrtev 

ZAUPNA 
OSEBA 

NAČRT POMOČI                               

Reg.Ko
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                                                                                        KONKRETNE NALOGE VSEH PRISOTNIH   

                                                              

                                                                                                        CILJI         

                        

                                                                                                        OBLIKE POMOČI 

 

                                                                                                    NAČIN SPREMLJANJA     

                                                 

                                                                                       TRAJANJE OBRAVNAVE 

 

                                                                                  SOGLASJE ŽRTVE  NASILJA  

 

                                                                      IZVEDBA NALOG, KI SO BILE DOGOVORJENE   

 

                                                                                           NA TIMU, SPREMLJANJE UKREPOV 

 

                                                                                                          EVALVACIJA 

 

                 MEDSEBOJNO OBVEŠČANJE   

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Naloge pomoči žrtvam nasilja v družini CSD  izvaja neprekinjeno in sicer v poslovnem času od 

ponedeljka do petka in izven poslovnega časa v okviru stalne pripravljenosti, Regijske interventne 

službe. Vlada je s sklepom formirala 12 regijskih služb, ki so sestavljene iz interventne službe, kriznih 

centrov in regijskega koordinatorja za obravnavo nasilja v družini. Stalno pripravljenost izvajajo 

strokovni delavci CSD iz regije za katero je RIS formirana. 

                                               

ZAKLJUČEK 

Vsi, ki smo vključeni v sistem nudenja pomoč žrtvam nasilja, imamo izkušnjo, ki temelji na dobri praksi, 

da je učinkovita pomoč žrtvam nasilja v družini le tista pomoč, ki temelji na sodelovanju med 

institucijami tako med javnimi zavodi kot tudi med nevladnimi organizacijami. Velikokrat je bilo 

sodelovanje odvisno od dobre volje in pripravljenosti  ter osveščenosti posameznikov, ki so bili vključeni 

v nudenje pomoči žrtvi. Velikokrat smo naleteli na potrebo po zaščiti in varstvu osebnih podatkov, kot 

Varnost, odprava 
razlogov  
Viri reševanja 
Namestitev v VH 
Vključitev v SV 
Motivacija 

PONOVNA OCENA 
OGROŽENOSTI 
Mnenje o 
ogroženosti za BPP 
Analiza tveganja 

INTENZIVNO DELO 
KOORDINACIJA POMOČI 

2. MDT 
PONOVNA OCENA 
OGROŽENOSTI 
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oviri za sodelovanje. Ovire smo  videli tudi v nezaupanju drug do drugega v smislu učinkovitosti  izbranih 

ukrepov za zaščito žrtve.  ZPND in sprejeti pravilniki te ovire odpravljajo in postavljajo žrtve v središče 

zaščite.  

Koordinacija pomoči žrtvam nasilja v družini je delegirana centrom za socialno delo, kar ne pomeni, da 

je le CSD  odgovoren za nudenje potrebne pomoči. V pomoč so vključeni vsi organi in organizacije, ki v 

okviru svojih pristojnosti lahko pomagajo k izdelavi in realizaciji načrta pomoči. Kot metoda, ki sicer ni 

nekaj novega v sodelovanju med centri in drugimi institucijami, se določa multidisciplinarni tim (MDT). 

Pravilnik določa sestavo MDT, način sklicevanja, dolžnost odzivanja , naloge in roke za izvedbo nalog ter 

participacijo žrtve pri izdelavi načrta pomoči. Participacija žrtve pri izbiri načina pomoči v duhu 

ohranjanja človekovega dostojanstva in pravice do odločitve pomembno prispeva k prevzemanju 

odgovornosti ter večjemu zaupanju med tistimi, ki nudijo pomoč in tistimi, ki so jo deležni. 

Ali je zakon popoln in učinkovit po šest letni implementaciji v praksi? Tako kot večina zakonov, ne glede 

na to, koliko členov imajo, lahko ugotovimo, da  ni popolnih zakonov.  Vedno se bo našel kdo, ki ga bo 

drugače interpretiral, trdil, da je v tujini boljša zakonodaja.  Nekateri bodo na osnovi zakonodaje delali 

boljše, drugi bodo delali s figo v žepu.  

Na koncu lahko ugotovim, da imamo tako  nove zakone kot tudi pravilnike, ki nam utirajo pot k 

sodelovanju. Imamo tudi veliko izkušenj, tako dobrih kot tudi slabih. Na nas je, da ugotovimo ali smo 

učinkovitejši pri nudenju pomoči žrtvam samo, če iščemo pomanjkljivosti v sistemu ali lahko pogledamo 

tudi lastno odgovornost v sistemu pomoči. Koliko smo pripravljeni spreminjati osebna prepričanja za 

učinkovitejšo pomoč žrtvam nasilja v družini? 

Ali smo pripravljeni spremeniti splošno sprejeto prepričanje med ljudmi, da imamo moč, da spremenimo 

druge in njihovo obnašanje , da imamo pravico in je celo naša moralna dolžnost, da nekomu, sploh pa 

tistim, ki so nam zelo pomembni, preprečimo, da nekaj počne kar mi mislimo, da je škodljivo za njega ali 

da ga pripravimo, da bi delal nekaj, kar bi po našem mnenju bilo bolje za njega. Na podlagi tega 

prepričanja velikokrat ravnamo tako, da z ozirom na cilj, ki ga imamo, opravičujemo sredstva oziroma 

izbire vedenja. Takšna sporočila dobivamo v procesu vzgoje, socializacije tako v družini, ko smo 

kaznovani z razlogom kot tudi v šoli, medijih, odnosih z drugimi ljudmi s strani države in državnih 

organov. Zato je nasilje v družini možno opazovati tudi iz vidika »nenamernega nasilja« bodisi, da tisti, ki 

ga izvaja ne ve, oziroma ima dober razlog zato, da ga izvaja; bodisi, da ga tisti, ki ga doživlja  ne 

prepoznava kot nasilje. Ker so to splošna, družbeno sprejeta prepričanja, so ravno tako del strokovnih 

prepričanj strokovnjakov, ki pomagajo tako tistim, ki ga doživljajo kot tudi tistim, ki ga izvajajo. 

Kako delati bolje, kako vso teorijo, izkušnje in zakonska določila implementirati v dobro prakso? 
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Nična toleranca do nasilja v družini! Kje na tej poti do nične tolerance smo?Ali želimo spremeniti 

prepričanje «če ne z lepa, potem pa z grda« v »vedno z lepa, nikoli z grda«? 

Mhatma Ghandi postavlja didaktično vprašanje: »Ali in kako je mogoče živeti v sodobni družbi brez 

nasilja?« 
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SKLEPI POSVETA 

 

»Zakonski in družinski inštitut je v okviru programa »Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in 

spolnem nasilju« in v počastitev mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami pripravil 

STROKOVNI POSVET 

»SKUPAJ ZA VARNE ODNOSE« 

»ZDRUŽIMO SE V PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI« 

 

Dogodek je potekal v torek, 25.11.2014 v Razvojno izobraževalnem centru v Novem mestu. 

 

Program: 

1. Plenarno predavanje: 

dr. Jasne Podreka z naslovom: »Specifike in posledice intimno-partnerskega nasilja nad 

ženskami.« 

2. Prispevki gostov, strokovnjakov, predstavnikov vladnih in nevladnih organizacij, ki se pri 

svojem delu srečujejo z nasiljem:  

• Darko Fifolt, kriminalistični inšpektor in Sebastjan Virant, policijski inšpektor, Policija Novo 

mesto: „Odziv policije na nasilje v družini“ 

• Dubravka Hrovatič, koordinatorka za preprečevanje nasilja v družini, CSD Novo mesto: 

»Pomembnost povezovanja med  organizacijami s ciljem  preprečevanja nasilja v družini« 

• Margita Markovič; Zdravstveni dom Novo mesto: »Soočanje s problematiko nasilja v družini v 

Zdravstvenem domu Novo mesto« 

• Maruša Zalokar, Varna hiša Novo mesto: »Pomen varne hiše v našem okolju« 

• Melita Kramar, spec. zdt, strokovna direktorica Zakonskega in družinskega inštituta: »Vloga 

terapevtske pomoči« 

• Petra Škof, psihologinja in igralna terapevtka: »Igra za življenje. Kako s pomočjo igralne terapije 

pomagati otrokom žrtvam nasilja« 

• Brigita Herženjak; RIC Novo mesto: »RIC-ev prispevek k vzgoji za nenasilje«. 

 

3. Posvet strokovnjakov in zainteresirane javnosti o problematiki nasilja.  

Posvet je namenjen razpravi o problematiki nasilja v družini in nasilja nad ženskami, podajanju mnenj, 

opozarjanju na izzive in ovire s katerimi se srečujemo pri reševanju, zmanjševanju in preprečevanju 
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nasilja pa tudi iskanju izboljšav in rešitev. Posvet je priložnost tudi za postavljane vprašanj 

strokovnjakom in javnosti. 

 

 

Namen dogodka: 

o Aktivna participacija k povečanju splošnega zavedanja o problematiki nasilja nad ženskami, 

nasilja v družini in nasilja na splošno.  

o Ustvariti prostor v javnosti, priložnost za pogovor, izmenjava mnenj in znanj. 

o Podati pomembne informacije o sistemu, oblikah pomoči za žrtve in storilce nasilja. 

o Opozoriti na morebitne ovire, s katerimi se žrtve nasilja srečujejo na poti iz nasilnega odnosa ter 

poiskati predloge, rešitve za izboljšanje. 

o Poiskati predloge, rešitve, izboljšave glede na potrebe v našem lokalnem okolju. 

o Opozoriti in ozavestiti temeljno potrebo vsakega posameznika: živeti v varnih, mirnih in ljubečih 

medosebnih odnosih. 

 

ZAKLJUČKI IN SKLEPI POSVETA »SKUPAJ ZA VARNE ODNOSE«: 

 

1. Na področju preventive in pomoči, ko do nasilja (v družini in družbi) že pride pomembno in potrebno 

sodelovanje vseh organizacija, vladnih in nevladnih. 

2. Zaznava se, da je nasilja vseh oblik v naši sredini vse več oz. ga več zaznavamo, ni pa še ustreznega 

podpornega sistema, ki bi omogočil kontinuirano, jasno in uspešno reševanje problematike. 

3. Nujno je, da se družba in zakonodajalci jasno opredeli za nenasilje in zagotovi zakonsko podlago, ki 

jasno opredeli kazenske sankcije za storilce nasilja z obveznim obiskovanjem ustreznih posvetovalnic ali 

obveznim sodelovanjem v programih zdravljenja  raznih vrst odvisnosti (npr. kot je opredeljeno za 

vožnjo pod vplivom alkohola) 

Opozori se na nujnost opredelitev odgovornosti in določitev odgovornosti z zakonsko podlago na 

način, ki storilca nasilja zavezuje, da se obvezno vključijo in sodelujejo v aktivnostih* z namenom, 

zmanjševanja tveganja ponovnega nasilja, opredelitve posameznikove odgovornosti za svoja ravnanja 

in preprečevanje, preventivno nasilja. (*Aktivnosti za učenje socialnih veščin, ustrezno reševanje 

sporov, notranjepsihičnih konfliktov, zdrave komunikacije, zdravo starševstvo) 

4. Zaznava se potreba po več stalne možnosti za skupinsko in individualno delo s povzročitelji v 

lokalnem okolju. 

5. Opozori se na pojavnost in resnost ponovitve nasilja v družini oz. nasilja nad ženskami, ter 

pomembnost sankcioniranja nasilnega vedenja. 
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6. Opaža se pomanjkanje odziva na javna povabila s strani sodstva in tožilstva v lokalnem okolju, ki bi na 

dogodkih in posvetih podali razlage stroke za večje razumevanje in lažje medstrokovno sodelovanje. 

Pobuda za večjo odzivnost pravosodja. 

7. Nujnost preventivnega delovanja: programi v osnovnih in srednjih šolah, za mlade pred začetkom 

skupnega življenja in starševstva, avtomatična vključitev žrtve in storilca nasilja v programe ob prvem 

zaznanem dogodku nasilja. 

8. Potreba po programih za otroke in mladostnike, žrtve nasilja v družini. 

9. Potreba po dostopnih terapevtskih programih namenjenih žrtvam in storilcem nasilja. Pomembno 

opolnomočenje žrtev, saj se žrtve zaradi različnih razlogov (strah pred posledicami prijave, odpoved 

pričanju, ekonomska odvisnost ipd.) v situaciji ne znajdejo in hote ali nehote »pomagajo« storilcu. 

10. Predlog za redne medsektorske, medinstitucionalne time, z nalogo preprečevanja, zmanjševanja in 

reševanja nasilja v družini. 

11. Potreba po rednem izobraževanju strokovnih delavcev, ki delujejo direktno ali poredno na tem 

področju, oz. prihajajo v stik z žrtvami in storilci nasilja (socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje, 

zdravstvo, sodstvo, pravo, mediji,..). Pomembna je redno izpopolnjevanje in osebno opolnomočenje 

strokovnih delavcev, da so kos izzivom, ki jih prinaša delo z storilci in žrtvami nasilja. 

12. Pomembna vloga medijev. Ocenjuje se, da so mediji pri poročanju pristranski, nepravilno obveščajo, 

so nestrokovni in ne poznavajo problematike, zaradi česar nastane veliko škode.  

13. Podana pobuda za posebno razpravo oz. posvet na temo Varni odnosi na delovnem mestu, saj se 

opaža, da je izredno veliko mobinga v delovni sredini. 

14. Podana potreba po nujnost obravnave družinskega nasilja v romski skupnosti. Tudi na tem področju 

je potrebno pristopiti sodelovalno in postoriti prve korake  v smeri pogovora za zaznavanje nasilja. 

15. Potrebno aktivno in sistematično informiranje javnosti o pomenu nasilja, poučevanje o posledicah 

nasilja. 

16. Senzabilizacija javnega mnenja. Uveljavljanje ničelne tolerance, javno obsojanje nasilja. 

17. Poudarek na pozitivnem pomenu življenja v varnih in mirnih odnosih. 

18. Nujno je potrebno spremeniti Zakon o preprečevanju nasilja v družini in določiti kazenske določbe, 

saj nadzorstveni organi v zvezi z ukrepi za zagotovitve varnosti žrtve, nimajo zakonsko določenih 

obveznosti izvajanja nadzora nad spoštovanjem odrejenega ukrepa.  

 

19. Zbrane pobude se posredujejo javnosti in pa Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti.  
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Podporne organizacije in posamezniki posveta »Skupaj za varne odnose« in sklepa: 

- Dr. Jasna Podreka 

- Policija Novo mesto 

- Sebastjan Virant, policijski inšpektor,  

- Darko Fifolt, kriminalistični inšpektor, 

- Center za socialno delo Novo mesto  

- Dubravka Hrovatič, koordinatorka za preprečevanje nasilja v  družini, 

- Mestna občina Novo mesto, 

- Mateja Jerič, vodja Urada za kulturo, zdravstvo in socialo na Mestni občini Novo mesto  

- Zdravstveni dom Novo mesto 

- Margita Markovič, medicinska sestra, Skupnostna psihiatrična oskrba 

- Varna hiša Novo mesto 

- Maruša Zalokar 

- Center za igralno terapijo 

- Petra Škof, psihologinja in igralna terapevtka 

- RIC Novo mesto  

- Brigita Herženjak 

- Zakonski in družinski inštitut 

- Melita Kramar, spec. zdt 

- Matjaž Kramar 

- Helena Papež 

- Ostali udeleženci posveta 

Naša izkušnja posveta je, da so tovrstni dogodki, kakor vsakršno angažiranje na področju preprečevanja 

in tudi zdravljenja različnih posledic nasilja zelo pomembni in potrebni. Dobili smo potrditev, da 

delujemo dobro in da ljudje potrebujejo naše storitve. Tako se nadejamo podpore države in lokalne 

skupnosti, da bomo lahko na tem področju aktivno delovali še naprej. 

Posvet in zaključno razpravo je vodila in sklepe zapisala Melita Kramar, spec. zakonske in družinske 

terapije. Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. Št. 031 489 309 ali 07 33 21 133 ali e-pošti 

info@zdi-nm.si. 

      Melita Kramar, spec. zdt 

Strokovna direktorica Zakonskega in družinskega inštituta 
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Obvestilo o izvedbi posveta in zaključkih smo tako, kot je zapisano posredovali predstavnikom 

Ministrstva za delo, družino, socialno zadeve in enake možnosti, Ministrstva za notranje zadeve in 

Varuhu človekovih pravic Slovenije.  
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Zahvala 

 

Pri izvedbi posveta in s tem tudi izdaji tega zbornika smo imeli veliko nesebične podpore. 

Hvala: 

 

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in predstavnica Direktorata za 

družino, ga. Katjuša Nadižar Habjanič, 

- Mestna občina Novo mesto in predstavnica občine ga. Mateji Jerič, 

- Razvojno izobraževalni center Novo mesto, 

- Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., 

- Dana d.o.o., 

- Minevra, računalniški inženiring, Matjaž Kramar, s.p. 

- Pizzerija Oljka, Apolo Cvetanovski s.p., 

- Loterija Slovenija 

- Posamezni sodelujoči strokovnjaki 
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