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O PROJEKTU
NACIONALNA KAMPANJA »VESNA - živeti življenje brez nasilja«

I. EU program PROGRESS

Program PROGRESS je program Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost  Finančno 
podpira uresničevanje ciljev Evropske unije na področjih zaposlovanja in socialnih zadev ter 
prispeva k doseganju ciljev Lizbonske strategije na teh področjih  Razdeljen je na naslednjih pet 
vsebinskih področij: zaposlovanje, socialno zaščito in vključevanje, delovne pogoje, nediskrimi-
nacijo in raznolikost ter enakost spolov 

Program PROGRESS je namenjen analizam dejavnostim vzajemnega učenja, ozaveščanja ter šir-
jenja informacij, podpori ključnih omrežij na evropski ravni, izmenjavi med strokovnjaki, finan-
ciranju specializiranih seminarjev in podobno z namenom, da se izboljšata politika in praksa na 
področjih, ki jih pokriva program pokriva 

V obdobju od leta 2007 do leta 2013 je EU za izvajanje programa PROGRESS v vseh državah 
članicah skupaj namenila okrog 700 milijonov EUR  Sredstva programa so namenjena anali-
zam (zbiranje, širjenje podatkov in statistik, razvijanje skupnih metodologij, vrednotenje), de-
javnostim vzajemnega učenja, ozaveščanja ter širjenja informacij, podpori ključnih omrežij na 
evropski ravni, izmenjavi med strokovnjaki, financiranju specializiranih seminarjev in podobno 
z namenom, da se izboljšata politika in praksa na področjih, ki jih pokriva program PROGRESS 

Vir:http://www mddsz gov si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/progress

II.  Pridobitev sredstev v okviru javnega razpisa PROGRESS

V mesecu marcu 2013 je Direktorat za družino v okviru MDDSZ k sodelovanju povabil General-
no policijsko upravo  in skupaj sta  dejavno  pristopila k pripravi projekta - PROGRESS – EC - DC 
Justice - Gender Equality – »Support for  information   and  communication activities aiming and 
ending violence  against women« – PREVENTIVNI PROGRAMI O OZAVEŠČANJU O NASILJU 
NAD ŽENSKAMI IN DEKLICAMI  

V mesecu juniju leta 2013 sta Direktorat za družino v okviru MDDSZ in Generalna policijska 
uprava podala prijavo projekta z naslovom:  

»VESNA – živeti življenje brez nasilja / VESNA – to live a life free of violence! Awareness raising 
for women of all ages« 

Projekt VESNA je bil izbran na javnem razpisu Evropske komisije dne 12 11 2013  Evropska 
komisija je sklenila z MDDSZ dne 06 12 2013 pogodbo o sofinanciranju št   JUST/2012/PROG/
AG/4712/VAW  

Skupna vrednost projekta je 267 220,89 EUR; obdobje trajanja je 24 mesecev  Projekt je sofinan-
ciran s strani Evropske komisije (79,36 %) in dveh nacionalnih sofinancerjev: MDDSZ (16,90 %) 
in MNZ-Policija (3,74%)  MDDSZ je odgovorni nosilec projekta 
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III.  Partnerji pri izvedbi projekta

Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za pravosodje in Vrhovno državno tožilstvo v projektu sode-
lujejo kot vsebinski partnerji, zlasti pri pripravi strokovnih posvetov v okviru projekta VESNA 

IV. Pravna podlaga za kandidaturo EU sredstev

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (v nadaljevanju ZPND), ki je stopil v veljavo marca 
2008, je predvidel oblikovanje posebne resolucije in njeno operacionalizacijo v dveletnih akcij-
skih načrtih  Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014 (v 
nadaljevanju  Resolucija) je strateški dokument, v katerem so določeni cilji, ukrepi in ključni 
nosilci politik za preprečevanje in zmanjšanje nas v družini v RSLO  Temelji cilj Resolucije je 
povezati ukrepe različnih resorjev in zagotoviti učinkovite dejavnosti za zmanjšanje nasilja v 
družini, predvsem na ravni prepoznavanja in preprečevanja  Ker je nasilje v družini kompleksen 
problem, je tudi njegovo preprečevanje odvisno od številnih dejavnikov, ki zahtevajo celovit 
pristop, pri čemer igrata ključno vlogo enakovredno partnerstvo in usklajeno delovanje med 
posameznimi akterji  Iz navedenega vzroka Resolucija predvideva tudi izvedbo nacionalne kam-
panje za osveščanje o problematiki nasilja in doseganje zmanjševanja obsega tega deviantnega 
pojava sleherne družbe  

ZPND in Resolucija sta pravna podlaga za pripravo in izvedbo dveletnih Akcijskih načrtov za 
preprečevanje nasilja v družini  ZPND namreč v 12  členu določa sprejem dvoletnih akcijskih 
načrtov, ki predstavljajo izvedbene akte Resolucije za določeno obdobje  Za uresničitev nalog 
in zagotovitev sredstev za njihovo realizacijo, zapisanih v akcijskem načrtu, so odgovorni po-
samezni organi oziroma ministrstva   Cilji dveletnih akcijskih načrtov so usmerjeni v številne 
preprečevalne ukrepe, namenjene ogroženim skupinam prebivalstva  Obravnavanje nasilja je 
naravnano k celovitemu pregledu pristojnosti in učinkovitemu sodelovanju različnih ustanov  

Projekt  »VESNA – živeti življenje brez nasilja / VESNA – to live a life free of violence! – Awa-
reness raising for women of all ages« (v nadaljevanju VESNA) temelji na učinkoviti in ciljno 
usmerjeni nacionalni kampanji za prepoznavanje različnih vrst nasilja nad ženskami različnih 
starostnih skupin   

Cilji projekta VESNA: 

— Izvesti sistematično ozaveščanje žensk vseh starosti, ki potencialno sodijo v rizično skupi-
no glede izpostavljenosti nasilju ter zagotoviti prepoznavnost vrst pomoči in njihovo dosto-
pnost 

— Poglobiti znanje strokovnih delavcev, ki se ukvarjajo z dejanskimi in potencialnimi žrtvami 
nasilja  

— Okrepiti znanje na področju potencialne izpostavljenosti nasilju na podlagi spola ter izbolj-
šati znanje strokovnjakov na tem področju 

— Implementirati nacionalno kampanjo proti nasilju nad ženskami vseh starostnih skupin 

Ciljne skupine projekta so:

— mlade ženske (najstnice), 
— odrasle ženske
— starostnice  
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Aktivnosti projekta VESNA:

— Prepoznavna široka medijska kampanja in kratka TV produkcija
— Foto razstava »Nasilje na njeni koži / Violence on her skin«
— Strokovna usposabljanja za policiste, socialne delavce, tožilce, sodnike in odvetnike ter me-

dicinsko osebje
— Priprava in diseminacija ozaveščevalnih gradiv (brošure, letaki, plakati) s koristnimi infor-

macijami za posamezne ciljne skupine uporabnic 

Aktivnosti bodo izvedene tako za predstavnike stroke posameznih organov, sodelujočih v tem 
evropskem projektu kot tudi za posamezne ciljne skupine prebivalstva, ki so zaradi specifičnih 
življenjskih okoliščin bolj izpostavljene nasilnemu vedenju in njegovim posledicam 

V okviru treh predvidenih strokovnih posvetov so ciljne skupine projekta strokovne delavke/
delavci centrov za socialno delo, policije in tožilstva, vključene pa bodo tudi predstavnice/pred-
stavniki nevladnih organizacij, ki izvajajo programe osveščanja in pomoči žrtvam nasilja,  in  
predstavnice/predstavniki nevladnih organizacij, ki izvajajo pomoč družinam v specifičnih ži-
vljenjskih situacijah   

Nacionalna konferenca, ki predstavlja obenem tudi otvoritveni dogodek nacionalne kampanje 
proti nasilju nad ženskami vseh starosti, združuje vse relevantne deležnike na področju prepre-
čevanja, zmanjševanja in zatiranja nasilja nad ženskami, vključno s pomembnim akterjem na 
tem področju – nevladnimi organizacijami 

Nacionalna konferenca bo sledila ključnemu cilju – poglobiti občutljivost posameznih organov 
in njihovih strokovnjakov za usklajeno delovanje v prizadevanjih za zmanjševanje pojavnosti 
nasilja in učinkovito takojšnje nudenje različnih vrst pomoči vsem žrtvam in povzročiteljem 
nasilnih dejanj  

Vsi dogodki bodo vnaprej objavljeni na spletni strani MDDSZ in MNZ-POLICIJE:

http://www mddsz gov si/
http://www policija si/

V.  Vizija

V letu 2015 nameravata MDDSZ in Generalna policijska uprava ponovno kandidirati za pridobitev 
evropskih sredstev s področja nediskriminacije in preprečevanja nasilja v okviru EU programov  
S kampanjo v obdobju 2015 / 2016 želita izvesti obsežno ozaveščanje nad deklicami, ki postajajo 
mladostnice, in nato mlade odrasle ženske, ki vstopajo v dolgotrajnejše partnerske odnose, v 
katerih ni mesta za nasilje, diskriminacijo na podlagi spola ali zlorabo vseh vrst  V odgovornem 
partnerstvu osebnostno zrelih ljudi so temeljni gradniki spoštovanje drug drugega, sprejemanje 
odgovornosti za lastna ravnanja, čustvena zrelost in sprejemanje drugačnega mnenja 
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NelegalNost iN (Ne)legitimNost Nasilja Nad žeNskami – 
vloga države

Mag. Lea Javornik Novak

POVzETEK 

Nasilje v družini je poznano vsem družbenim ureditvam, vendar pa različni konteksti te 
družbene prakse ustvarjajo različne pristope k reševanju problematike  V mednarodni praski 
so najbolj poznane pravne, zdravstvene in socialne perspektive  Vse oblike zlorabe človeka 
ogrožajo njegov psiho-fizični razvoj in grobo kršijo temeljne človekove pravice, kot so pravi-
ca do življenja, varnosti, enakopravnosti in razvoja  

Zakon o preprečevanju nasilja v družini je pomembno prispeval k dvigu občutljivosti družbe 
do problema nasilja v družini, ki je vse dotlej veljalo za intimno področje sleherne družine in 
vanjo nima pravice posegati nihče  Spreminjanje splošnega družbenega odnosa do nasilja je 
dolgotrajen proces s ciljem ustvariti zdravo in spodbudno okolje, v katerem ni prostora prav 
za nobeno obliko nasilja 

Ključne besede: zloraba, človekove pravice, nasilje v družini, družbena odgovornost

SUMMARy

The domestic violence is well known to all different kinds of community but diverse contexts 
of this social practice produce different approaches to the issue; in the international level are 
the judicial perspective, the health perspective and the social perspective the most common 
perspectives for researching this issue  All types of violence, abuse, physical, psychological 
violence and neglect produce a serious threat for human wellbeing and healthy socialization 
and they violate human rights 

The Family Violence Prevention Act already had produced an important qualitative impact to 
arise general social sensitivity for the domestic violence issue for the first time in the history  
Sensitive approach towards changing social value of non-violent behaviour as a way of living 
is a long term process of building a healthy and sensitive violence-free community 

Key words: abuse, human rights, domestic violence, social responsibility

Uvod

Nasilje v intimnih odnosih ima dolgo in globoko zakoreninjeno tradicijo, ki prehaja iz generacije 
v generacijo kot vedenjski vzorec tistega, ki znotraj takšnih odnosov odrašča, zaradi česar dobi 
predznak legitimnosti  

Vse vrste aktivnosti, kakor tudi vedenje v vsakdanjih življenjskih situacijah, izvira iz notranjosti 
posameznika bodisi zavedno bodisi nezavedno  Točneje povedano, vedenje izvira iz vrednot, 
ki so bile internalizirane v najzgodnejši fazi, znotraj družine (biološke ali socialne) – prostora 
odraščanja  Temeljna naloga družine kot primarne institucije je socializacija otrok, ki takrat, ko 
je uspešna, predstavlja dodano vrednost za širšo družbo ter njen prihodnji razvojni potencial  
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Kadar pa pride do anomalij v družinskih odnosih, je država tista, ki ima pravico in dolžnost 
poseči vanjo, in ustrezno zaščititi najranljivejše člane, ki zaradi svoje starosti, stopnje zrelosti 
ali drugih osebnih okoliščin ne morejo poskrbeti zase, kajti sposobnosti otroka glede odločanja 
o svojem življenju in možnosti zapustiti nasilno družinsko okolje, so bistveno drugačne kot pri 
odraslih osebah  Inkriminacija nasilnih ravnanj do druge osebe je povsem nedvoumno sporočilo 
države v luči intolerance do tega ravnanja, posledično pa na generalni ravni do njegove splošne 
družbene nesprejemljivosti  Ustvarjanje pogojev za gradnjo družbe, v kateri ni mesta za nasilje, 
oziroma je katerakoli oblika nasilnega ravnanja nesprejemljiva, je poleg zakonodajnega dela 
druga pomembna aktivnost države; le z zadovoljivimi, skrbno načrtovanimi in sistematičnimi 
aktivnostmi na področju osveščanja in informiranja ljudi o nesprejemljivosti nasilja, je možno 
postopno, a vztrajno spreminjati odnos širše družbe do nasilja kot nekdaj povsem sprejetega 
načina vzgoje otrok kakor tudi dinamike partnerskih odnosov  

Nasilje v družini se pojavlja skozi vso zgodovino naše civilizacije, ne glede na družbeno ureditev, 
socialno, ekonomsko, religiozno ali kulturno okolje (Selič, 2006)  Država je dolžna zagotavljati 
pogoje za blagostanje in varnost, k temu pa pomembno prispeva splošna družbena odgovornost 
in vrednotni sistem  Družba kot celota je toliko močna in zdrava, kolikor je močan in zdrav njen 
najšibkejši člen – najranljivejši posameznik znotraj nje  Zloraba ranljivega posameznika pa je 
ena najhujših zlorab nasploh, saj za seboj pusti na žrtvi nepopravljive posledice za vse življenje 

V obdobju po osamosvojitvi je bilo v Sloveniji opaziti precejšen porast (avto)agresivnega ob-
našanja tako v družinski kot javni sferi  Strokovne službe, ki evidentirajo pojavnost nasilja v 
družbi in izvajajo obravnavo posameznih primerov, so zaznale porast splošnega nasilja v druži-
nah, tako nasilja nad ženskami in otroci, kot tudi medvrstniškega nasilja med mladimi, nasilnih 
dejanj s smrtnim izidom ipd  Slovenija kot »družba prehoda« v tem procesu ni nič drugačna od 
ostalih tranzicijskih držav, za katere je značilno soočanje z naraščajočo brezposelnostjo, izpo-
stavljanje posameznikove odgovornosti za zagotavljanje lastne in družinske sreče, blagostanja 
in zdravja ob hkratnem upadu odgovornosti države in institucionalnih služb za skrb posame-
znika, spremembe v hierarhiji vrednot, občutenje osebne negotovosti ter druge (Sedmak, 2006)  

Slovenija je prehodila dolgo, a neizogibno pot postopnega družbenega dozorevanja na področju 
spreminjanja vrednot, ki trčijo ob poseg v družino, v primeru katerekoli vrste nasilja kot ene-
ga od deviantnih družbenih pojavov s hudimi psihosocialnimi, ekonomskimi in tudi telesnimi 
posledicami  Kot država smo potrebovali dolgo časa, da smo postopno začeli javno govoriti o 
problematiki nasilja nad ženskami in nasilja v družini  Družina je bila sveta in nedotakljiva  Mar 
res? Številne ženske so zaradi različnih vzrokov (ekonomski, socialni idr ) vztrajale v nemogo-
čih, z nasiljem prežetih partnerskih odnosih zato, ker se »ni spodobilo razvezati«  

PotreBa Po drUžBeNi regUlaCiji ZNotraj iNtimNe sFere

Nevladne organizacije in aktivne feministke v Sloveniji so v večletnem prizadevanju in glasnem 
opozarjanju, da potrebujemo samostojen zakon za celovito ureditev tega področja, opravile po-
membno poslanstvo in prispevale k temu, da je bil Zakon o preprečevanju nasilja v družini (v 
nadaljevanju ZPND) pripravljen z največjim možnim konsenzom, po drugi strani pa so glasno 
opozarjale, da je nedotakljivost telesa ena temeljnih človekovih pravic, ki jo je potrebno dosle-
dno spoštovati  Svoboda enega posameznika je namreč omejena s svobodo drugega  

Družbena regulacija je torej nujno potrebna v smislu rekonstrukcije realnosti v segmentih, ki 
bistveno odstopajo od vedenjskih standardov in normativov civiliziranega sveta  Spreminjanje 
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družbenega odnosa do problematike nasilja je dolgotrajen in celovit proces, saj se tudi toleranca 
družbe do te vrste deviantnega vedenja ni izoblikovala čez noč 

ZPND je pomembno prispeval k dvigu občutljivosti družbe do problema nasilja v družini, ki je 
vse dotlej veljalo za nedotakljivo temo, ker je bila družina intimna sfera in vanjo nima pravice 
posegati nihče - ne sosedje, ne sorodniki, in še manj država s svojimi institucijami  Da smo v 
Sloveniji zmogli prečkati različne vrste ideologij, ki so branile družino pred poseganjem države 
vanjo, je imelo svoj davek, ki ga še dan današnji plačujejo generacije: s tem, ko smo predolgo 
odlašali z zakonodajo s področja nasilja v družini, smo podeljevali tiho legitimiteto tem sprevr-
ženim ravnanjem in predolgo potiskali žrtve čez lastni prag v zatočišča, medtem ko je nasilnež 
kot moralni zmagovalec ostajal doma po vsakem izbruhu brez resne sankcije  In v tem času 
so odraščale nove in nove generacije, ki so iz dneva v dan prejemale skozi lastno življenjsko 
izkustvo nedvoumno sporočilo: da je nasilje znotraj družine legitimno 

Sporočilo ZPND je bistveno širše, kot ga definira sama pravna norma v pogledu legalnosti in le-
gitimnosti  Vrednote, ki jih posameznik internalizira v fazi primarne socializacije, so tiste, ki de-
terminirajo posameznikova prepričanja (stališča) o sebi in družbi  Če so te vrednote pozitivne, 
bo mlad človek oblikoval prepričanja, ki bodo pozitivno naravnana  Od oblikovanih prepričanj 
so odvisna posameznikova pričakovanja do sebe in drugih, na podlagi pričakovanj pa je determi-
niran posameznikov odnos do družbe  Če prenesemo ta koncept v okvir vsakdanjega življenja, 
v katerem je znotraj intimne sfere prisotno nasilje, so posledice bistveno širše ne le za posame-
znika, temveč za družbo kot celoto  Mlad človek, ki odrašča v nasilnih odnosih (tudi če je zgolj 
priča nasilnim dejanjem), si znotraj svojega intimnega sveta oblikuje vrednote, na podlagi njih 
pa zgradi lastna prepričanja, pričakovanja, odnos do sebe in družbe; ne nazadnje se vse skupaj 
odrazi kot njegova aktivnost, njegova lastna dejavnost v družbi  

Hči, ki je odraščala ob nemočni materi in nasilnemu očetu, ne more imeti zdravih psiho-fizičnih 
temeljev, na podlagi katerih bi zgradila pozitivno samopodobo, bila sposobna prepoznati druž-
beno nesprejemljivo nasilno vedenje in se pravočasno odreči nasilnemu partnerju, zato hitro 
lahko postane žrtev – kot njena mati  Manjkata ji namreč vedenjski in izkustveni antipod – ko-
gnitivna predstava o zdravih odnosih, v katerih so temelji: spoštovanje človekovih pravic vključ-
no z nedotakljivostjo telesa, varnost, enakopravnost med spoloma, zaupanje, zdrav partnerski 
odnos ipd  Živeti v ozračju, polnem sovražnosti, strahu in nasilja, v mladih osebah zbudi obču-
tek ranljivosti, medtem ko se njihova aktivnost praviloma zrcali v dveh smereh: (1) postanejo 
nedostopni ali prepirljivi in »iščejo težave« ali (2) se iz strahu pred nasiljem izogibajo slehernim 
nesoglasjem, tudi tistim, ki so sicer povsem koristna zanj v fazi razvoja, ker se preveč bojijo soo-
čenja (Nolte, 2004)  Zelo pomembno je, da se starši zavedajo, da jih otroci ne poslušajo, temveč 
posnemajo  Vedenjski vzorec nasilja v družini je ključen zato, ker se znotraj disfunkcionalne 
družine otroci naučijo, da je nasilje neizogibno, da je edina možna izbira  Ti otroci in mlado-
stniki odraščajo v prepričanju, da drugi ljudje z njimi ne bodo ravnali dovolj pošteno in da bo 
njihova edina preživetvena tehnika biti ali nasilen ali sprejeti vlogo žrtve  Tako je generacijski 
krog nasilja sklenjen, družbeno sporočilo pa je preneseno na novo generacijo, ki šele vstopa v 
življenje  

Zakonodajni vidik kot družbena regulacija

Zakonodajni okvir je prvi korak, ki pa ni zadosten, saj je družbena sprejemljivost nasilja preglo-
boko ukoreninjena v nacionalni karakter, da bi jo odpravil zgolj sprejem zakona  ZPND eksplici-
tno izpostavlja prepoved vseh nasilnih ravnanj in definira različne vrste nasilja (fizično, psihično, 
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ekonomsko, spolno in zanemarjanje oz  opustitev dolžne skrbi), obenem pa predvidi posebno 
skrb za nekatere skupine žrtev, ki sodijo v ranljivo populacijo  Poleg invalidov, starejših in oseb 
s posebnimi potrebami, so otroci kot najranljivejša družbena skupina, najbolj zavarovani  ZPND 
namreč določa, da je otrok žrtev tudi, če je le navzoč pri izvajanju nasilja nad drugimi družinski-
mi člani  Poleg tega mora vsakdo, ki sumi, da je otrok žrtev nasilja, to prijaviti centru za socialno 
delo, policiji ali državnemu tožilstvu, četudi ga zavezuje poklicna molčečnost  ZPND uvaja tudi 
posebno prepoved pred izpostavljanjem otrok množičnim medijem v primerih nasilja v družini, 
kar je velikega pomena, saj smo dolžni otroka zavarovati pred sekundarno viktimizacijo, izpo-
stavljanju pritiskov medijev in stigmatizacijo v družbi  ZPND, izhajajoč iz navedenega, zavezuje 
vse izvajalce, da obravnavajo primere nasilja v družini, kjer je žrtev otrok, s posebno skrbnostjo 
in odgovornostjo, obenem pa zakon določa posebne ukrepe za zaščito in varstvo otrok kot žrtev 
nasilja (npr  da imajo koristi otrok pri obravnavanju vedno prednost pred koristmi drugih (5  
člen), s čimer se posebej poudari 3  člen Konvencije o otrokovih pravicah, ki bi se sicer lahko 
uporabljal tudi neposredno  Dolžnost prijave nasilja nad otrokom je drugače urejena v primerja-
vi z odraslimi žrtvami nasilja (6  člen) in sledi mednarodnim priporočilom ter ugotovitvam raz-
ličnih strok  Strožje varstvo identitete žrtve otroka (9  člen) je zaradi večjega vpliva potencialne 
stigmatizacije na otrokov razvoj urejena povsem na novo  ZPND daje tudi posebno pristojnost 
interventni službi za nujne ukrepe (13  člen), saj je država dolžna zagotoviti takojšnjo pomoč in 
varnost otroku, tudi ob morebitnem nasprotovanju njegovih staršev ali skrbnikov 

Povzročitelju nasilja sodišče na predlog odrasle žrtve lahko prepove vstop v skupno stanovanje 
in ga po potrebi prepusti v izključno uporabo žrtvi  Ta poudarek je pomembna novost v sloven-
skem pravnem redu, s ključnim sporočilom, da ni več žrtev tista, ki se mora umakniti iz stanova-
nja in oditi v varno hišo ali materinski dom, temveč se mora v tem primeru umakniti povzročitelj 
nasilja  Praksa pa žal kaže, da so še vedno, kljub zakonski določbi, prepogosto prav žrtve tiste, 
ki zapustijo dom in se začasno namestijo v zatočišču  Nerešeno sistemsko vprašanje ostaja tudi 
naslednje: žrtve nasilja po odhodu iz zatočišča pogosto nimajo kam, saj je razpoložljivih kapa-
citet za prehodne namestitve premalo oz  so na voljo zgolj v občini stalnega bivališča; to ima 
dobre plati (otroci obiskujejo isti vrtec/šolo, žrtev pa zaposlitev), ima pa tudi slabo plat (strah in 
potencialne ponovitvene nevarnosti zaradi bližine s povzročiteljem nasilja)  

Delo s povzročiteljem nasilja v spreminjanju njegovega vedenja se kaže kot pomanjkljivost, če-
prav je prav tako pomembno, kot delo z žrtvijo  Pri tem velja poudariti zlasti potrebo, da pov-
zročitelj sprevidi svoja ravnanja v luči posledic, ki jih z nasiljem povzroča, obenem pa mora pre-
vzeti polno odgovornost za takšna dejanja ter se aktivno vključiti v različne programe strokovne 
pomoči in treninga socialnih veščin  

ZPND predvideva tudi redno strokovno izobraževanje vseh tistih, ki se ukvarjajo s problematiko 
nasilja in predpisuje multidisciplinarni pristop pri obravnavi žrtve, kar se je v evropskem pro-
storu izkazalo zelo ustrezno in učinkovito  Izobraževanja v okviru posameznih strok, ki obrav-
navajo primere nasilja, od sprejema zakona potekajo redno, čeprav v praksi še vedno beležimo 
manko vsebin in uresničevanje določb ZPND na področju zdravstvene stroke  Zato je z medre-
sorskega vidika, ki je v širšem evropskem prostoru prepoznan kot učinkovito orodje za delo z 
žrtvijo in povzročiteljem ključno, da:

 se v prakso implementirajo učinkovite doktrine dela posamezne stroke,  

 da se poglablja znanje na področjih, ki so še vedno tabuizirana (spolne zlorabe)

 da se vzpostavijo redna izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev, ki delajo z otro-
ki in mladino 
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ZPND posebej izpostavlja pomen načrtnega in usklajenega izvajanja vseh tistih dejavnosti dr-
žavnih institucij, civilne družbe in prebivalstva, ki lahko kakorkoli prispevajo k zmanjševanju 
nasilja v družini, zmanjšujejo možnost pojavnosti nasilja in obenem prispevajo tako k hitrejše-
mu prijavljanju nasilnih dejanj ter ustreznemu kaznovanju nasilnežev   Pomembni dopolnili 
zakona sta tudi sprejem petletne Resolucije o nacionalnem programu za preprečevanje nasilja 
v družini in sprejem dveletnih akcijskih načrtov  S slednjimi se zagotavlja transparentna poraba 
javnih sredstev za zmanjševanje nasilja in ciljno usmerjene aktivnosti pristojnih organov 

K nujni družbeni regulaciji vodijo širši razlogi: 

 potreba po učinkovitem informiranju laične javnosti o nedotakljivosti telesa in ničelni tole-
ranci do nasilja;

 nezadovoljivo stanje na področju nudenja pomoči osebam z izkušnjo nasilja v družini in 
povzročiteljem nasilja v družini;  

 nezadostna pozornost v smislu specializiranih programov za osebe, ki pripadajo družbenim 
skupinam z manj moči in imajo izkušnjo nasilja (otroci, starejši, invalidne osebe ipd ); 

 ne dovolj učinkovita koordinacija vseh pristojnih organov pri reševanju konkretnih primerov 
nasilja v družini;

 potreba po kontinuiranem izobraževanju strokovnih delavcev pristojnih institucij (policija, 
pravosodje, centri za socialno delo, zdravstveno osebje, osebe na področju vzgoje in izobra-
ževanja), ki se srečujejo tako z žrtvami kot tudi povzročitelji nasilja;

 potreba po jasno izraženem konsenzu, da pristojne institucije razvijejo doktrine in pripravijo 
pravila sodelovanja (podzakonski predpisi) za delo in ukrepanje v primerih nasilja v družini, 
ki bodo v celoti implementirani v prakso 

Strateška cilja regulacije izhajata iz temeljnih načel razvite sodobne družbe in sta naslednja: 

 zaveza institucij države in civilne družbe v ustvarjanje pogojev in okoliščin, ki bodo prebival-
kam in prebivalcem Republike Slovenije zagotovili življenje v varnem okolju ter na ta način 
omogočile kakovostno in učinkovito tako individualno kot tudi družinsko življenje; 

 s strani pristojnih institucij zagotoviti načrtno, sistematično in usklajeno izvajanje vseh tistih 
dejavnosti, ki lahko kakorkoli prispevajo k zmanjševanju nasilja v družini, zmanjšujejo mo-
žnost pojavnosti nasilja in obenem prispevajo tako k hitrejšemu prijavljanju nasilnih dejanj 
ter ustreznemu sankcioniranju povzročiteljev nasilja in njihovo ustrezno obravnavo (npr  
treningi socialnih veščin)  

Operativni cilji, ki sledijo strateškim, so naslednji:

 Zagotoviti usklajeno delovanje pristojnih organov in sankcioniranje tistih, ki ne opravljajo 
svojih dolžnosti – protokoli znotraj posameznih strok  Vsi predvideni podzakonski predpisi 
so bili sprejeti, njihova operacionalizacija iz različnih vzrokov še vedno ni na zadovoljivi 
ravni, kar je nedvomno izziv za najprej 

 Spodbujanje raznovrstnosti programov za pomoč žrtvam in povzročiteljem ter zagotavljanje 
rednih virov njihovega financiranja (javni razpisi)  V obdobju recesije je toliko bolj pomemb-
no, sredstva, ki so zaradi vsesplošne krize okrnjena, usmerjati v aktivnosti za preprečevanje 
nasilja (preventiva) in zmanjševanje njegovih dolgoročnih posledic  Glede na dobro prakso 
nevladnega sektorja pri izvajanju programov pomoči in ozaveščanja o problematiki nasilja je 
nujno zagotoviti stabilen vir financiranja teh vsebin ter razširiti mrežo pomoči tako za žrtve 
kot tudi za povzročitelje nasilja 
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Krepiti družbeno občutljivost za pojave nasilja in nesprejemljivost nasilnih dejanj ter krepitev 
zdravih vedenjskih vzorcev  To je eden pomembnejših razlogov za nacionalno kampanjo »VE-
SNA – živeti brez nasilja«, ki je predvidena tudi v Resoluciji o nacionalnem programu prepreče-
vanja nasilja v družini 2009-2014 

raZŠirjeNa drUžBeNa regUlaCija skoZi NaCioNalNo kamPaNjo »vesNa«

Družba kot človeški produkt je objektivna realnost, ki pa jo je potrebno v skladu z občimi člo-
vekovimi pravicami in temeljnimi družbenimi normami, regulirati na tistih področjih, kjer so 
kršene pravice posameznika ali družbene skupine  Kot rečeno, je bil zakon prvi korak, ki mu 
morajo slediti še drugi v prizadevanjih za ustvarjanje družbe, v kateri ni prostora za nobeno 
vrsto nasilja  

Prav zato je bila potrebna posebna zaveza na najvišji ravni, da se s pomočjo nacionalne kam-
panje »VESNA – živeti življenje brez nasilja« prispeva k ozaveščanju širše javnosti do nespre-
jemljivosti vseh nasilnih ravnanj nad ženskami, pri čemer je poseben poudarek dan vsem trem 
generacijam: mladostnicam, odraslim ženskam in starostnicam  Prizadevanja nosilcev kampa-
nje v smislu nadgradnje zakona gredo predvsem v smeri sporočila, da zavedanje o problematiki 
nasilja sprejme celotna družba, zlasti kot širši družbeni, in ne posameznikov problem  Tovrstna 
regulacija družbe odpira plejado pomembnih sporočil posameznih strok za širšo javnost in opo-
zarja na nesprejemljivost nasilnega vedenja  

Ženske, ki so jim bile zaradi dolgega obdobja diskriminacije na podlagi spola kršene temeljne 
človekove pravice, kljub prizadevanjem za enakopravnost spolov, ostajajo rizična skupina  Tri 
ciljne skupine žensk so za nacionalno kampanjo »VESNA« izbrane z naslednjim namenom:

Mladostnice: predstavljajo zelo ranljivo skupino žensk, ker so v fazi oblikovanja svoje lastne 
samopodobe in oblikovanja razmerij do drugih ljudi, zato so aktivnosti, predvidene zanje v pro-
jektu »VESNA«, usmerjene v preventivo in ozaveščanje;

Odrasle ženske: so aktivni del populacije, ki so lahko že izkusile ali še vedno doživljajo nasilje 
v partnerskem odnosu  Zanje je ključno seznanjanje, da je iz kroga nasilja možno izstopiti in da 
so jim na voljo v okviru različnih programov številne vrste pomoči (od terapevtskih do nastani-
tvenih), ki jih v specifični življenjski situaciji potrebujejo, da čim prej prekinejo nasilni odnos;

Starostnice: so prav tako ranljiva skupina z okrnjeno socialno mrežo; pogosto zaradi bolezni, 
telesne oslabelosti in potrebne nege ter pomoči pri zadovoljevanju temeljnih človekovih po-
treb izkušajo nasilje, predvsem v izsiljevanju s strani ožjih družinskih članov zaradi materialne 
koristi  Pogosto se počutijo osramočene in ponižane, ter zelo težko komu zaupajo, da so žrtve 
nasilja, njihova informiranost o možnih oblikah pomoči pa je pogosto okrnjena 

iZZivi Za PriHodNje oBdoBje

Ne le zakonodaja, temveč tudi razvojne politike posameznih področij za ciljne skupine prebival-
stva pomembno pripomorejo k uresničevanju strateških ciljev družbe  Cilji Resolucije o nacio-
nalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014 morajo biti dosledno izvedeni, da 
bo v prihodnjem obdobju možna nadgradnja  Temeljna cilja tega dokumenta sta povezati ukre-
pe različnih resorjev in zagotoviti učinkovite dejavnosti za zmanjšanje nasilja v družini, in sicer 
na ravni njegovega prepoznavanja in preprečevanja  Povezovanje aktivnosti različnih resornih 
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organov je v obdobju krčenja proračunskih sredstev za razvojne programe še toliko pomemb-
nejše, obenem pa omogoča napredek skozi skupno strokovno prepletanje, interdisciplinarno 
sodelovanje in ciljno usmerjene projekte, v katerih hkrati sodeluje več partnerjev  

Posebno težavo, s katero se srečujemo v zadnjih nekaj letih, in potrebuje sistemski pristop v 
iskanju ustreznih rešitev, je porast mladoletnih povzročiteljev nasilja, ki jim je bil izrečen ukrep 
prepovedi približevanja, in s tem povezana njihova začasna namestitev  Zagotavljanje primernih 
začasnih bivanjskih enot za različne skupine v okviru socialno-varstvenih programov je eden od 
pomembnejših izzivov za prihodnje kratkoročno obdobje 

Kompleksen izziv v času recesije nedvomno predstavlja tudi zagotavljanje kakovostnih progra-
mov pomoči in svetovanja za žrtve in povzročitelje nasilja kakor tudi razvoj novih vsebin, ki jih 
narekujejo spremembe v družbi, pri čemer je dostopnost do programov za uporabnike bistve-
nega pomena 

S pravnega vidika je inkriminacija nasilja v družini v Sloveniji pomembno dejanje, saj je s spre-
jemom zakona država posredovala širši družbi jasno in nedvoumno sporočilo, da nobena oblika 
nasilja ni sprejemljiva – torej ni ne legalna ne legitimna! Ta korak je pomemben, še zdaleč pa ni 
zadosten; družbena sprejemljivost nasilja v intimni sferi je bila dolga desetletja v slovenskem 
prostoru latentno tolerirana v podobni luči kot alkoholizem  Zato bodo v okviru nacionalne 
kampanje »VESNA« nagovorjene različne ranljive družbene skupine z namenom njihovega opol-
nomočenja in ustreznega osveščanja o nasilju kot kršenju temeljnih človekovih pravic 

Šele sistematični posegi države v partnerstvu s civilno družbo v spreminjanje zakoreninjenih mi-
selnih vzorcev ljudi z izobraževanji o kakovostnih medsebojnih odnosih in o pozitivnih vzgojnih 
modelih brez nasilja, bodo zares zaokrožili ta kompleksen proces ustvarjanja vsem prebivalcem 
prijazne družbe, kjer je nenasilje enakovredna vrednota kot sprejemanje drugačnosti, spoštova-
nje človekovih pravic, enakopravnost spolov, strpnost ali solidarnost  Prav tako je pomembno 
zavedanje, da vsi s svojim delovanjem in vedenjem soustvarjamo družbo, v kateri živimo  Raven 
ne le formalnega, temveč predvsem dejanskega zagotavljanja temeljnih človekovih pravic, pa je 
determinirana s stopnjo zrelosti posamezne družbe 
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Nasilje v drUžiNi: vstoP PoliCije v drUžiNo iN odPiraNje 
vrat strokovNim oBlikam PomoČi

Neža miklič

Z imenom Vesna simboliziramo življenje, preporod, rast in razvoj  Edino pravo življenje je ži-
vljenje razvoja in napredka, kar je možno zgolj skozi prizmo življenja brez nasilja  In zato ime 
projekta: VESNA – živeti življenje brez nasilja   

Prispevek je diagonalni prerez najrazličnejših aktualnih dilem, pobud in idej, kot tudi spodbude 
v razmislek in ukrepanje 

Nasilje v družini je bilo namreč dolga leta problem »štirih sten«  Kje smo danes? Se samo zdi, da 
nasilje v družini ponovno postaja problem posameznika, problem družine?

Še ne tako dolgo nazaj je žrtev nasilja v družini potrebovala deset v nekaterih primerih pa celo 
petnajst let, da je zbrala voljo in pogum za klic na pomoč  Pogostokrat šele takrat, ko je že zelo 
dobro vedela resnica pa je še kako bodla v oči, da si rešuje golo življenje, rešuje življenje svojih 
otrok 

In sedaj, po 25-letnem intenzivnem osveščanju o nasilju v družini kot družbenemu problemu 
in ob številnih zakonskih spremembah, žrtev nasilja v družini še vedno potrebuje  vsaj 5 let, da 
poišče pomoč  Kaj je cilj? Da pokliče nemudoma, da nasilno zvezo odločno prekine in ponosno 
odide? Zdi se nadvse enostavno, a preveč posplošeno  Je morda cilj, da žrtev v nasilni odnos niti 
ne vstopa? Le kako naj nasilje sploh prepozna, saj se nasilje ne začne z »davljenjem«, niti ne z 
grožnjami po zlorabi orožja ali s kakšnim hudim fizičnim napadom in tudi ne s hospitalizacijo v 
bolnišnici   Nasilje se zelo lahko začne z: »Zdaj si moja, samo moja!«

Smo v letu 2014  Smo v Evropi,  kjer 25 % Evropejk doživlja nasilje v družini, med 6 in 10 %  jih 
nasilje v družini doživlja vsako leto svojega življenja  (Mental Health Europe, 2012)

Najbolj pogosta oblika nasilja nad ženskami je nasilno ravnanje s strani intimnega partnerja  
Opisana oblika nasilja predstavlja 95 % vseh dejanj nasilja, ki se odvijajo za domačimi zidovi  
(Mental Health Europe, 2012) 

Razpoložljivi podatki za Evropo iz leta 2008 razkrivajo, da je polovico umorov žensk zakrivil 
družinski član  Ta je bil v 35 %  zakonec oziroma bivši zakonec  

V Evropi vsak dan umre 7 žensk za posledicami nasilja v družini, ki ga povzroča moški storilec  
V Italiji vsake 3 dni zabeležijo umor ženske, ki ga je zakrivil bodisi njen partner ali bivši partner  
Leta 2008 je v Franciji 156 žensk umrlo za posledicami nasilja v družini, katerega storilec je bil 
bodisi intimni ali bivši intimni partner  Za posledicami je torej umrlo v povprečju vsak mesec 13 
žensk  (Mental Health Europe, 2012)
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Dom še vedno ostaja najbolj nevarno mesto za ženske in očitno intimni partner ostaja najhujši 
sovražnik  V Slovenji ni nič drugače, smo srce Evrope 

Tabela št  1 prikazuje število oseb, žrtev kaznivih dejanj umora in uboja (tudi poskusov), ki so 
bili storjeni v družini, razdeljeno po spolu v Sloveniji:

Tabela št. 1: Slovenija in število žrtev kaznivih dejanj umora in uboja v družini (po spolu)

žrtve Umora/UBoja
(v drUžiNi)

2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Moški 6 9 5 7 5 0

ženske 7 10 9 8 8 3

VSI 13 19 14 15 13 3

* do 30.06.2013

Vir: Evidenca policije

Za primerjavo spodnja tabela št  2 prikazuje podatke o vseh žrtvah kaznivih dejanj umora in 
uboja (tudi poskusov) v Sloveniji:

Tabela št. 2: Slovenija in število žrtev kaznivih dejanj umora in uboja (po spolu)

žrtve Umora/UBoja 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Moški 21 36 28 39 32 21

ženske 9 15 17 14 12 9

VSI 30 51 45 53 44 30

* do 30.06.2013

Vir: Evidenca policije 

Podatki iz obeh tabel nazorno kažejo, da so ženske žrtve kaznivih dejanja uboja in umora kar v 
1/3 vseh primerov, ki so povezani z nasiljem v družini 

Slovenska policija ne vodi posebne statistične evidence v primerih, ko pride do t i  umora in 
samomora, torej ko sta oba, žrtev in storilec, pokojna, nadaljnji predkazenski postopek pa ni 
mogoč  Statistika je zgolj eden izmed vidikov stanja, tudi ko gre za nasilje v družini   

Hitri pregled primerov zgolj za območje Policijske uprave Ljubljana (obdobje med … in …) na-
kazujejo, da je storilec storil samomor v 16 primerih po izvršenem umoru; od tega kar v 13 pri-
merih po umoru, izvršenem v družini 

Po drugi strani pa je zanimivo, kaj se zgodi, ko storilec ostane živ in je žrtev pokojna? V sloven-
skem prostoru je storilec največkrat moški (partner, bivši partner) in žrtev ženska (partnerica, 
bivša partnerica)  Večkrat se zgodi, da storilec neposredno po dejanju pokliče sam na policijo in 
se naznani  Ali kar počaka na kraju dejanja, v neposredni bližini, lahko se zateče v bližnji stano-
vanjski objekt, gospodarsko poslopje, gozd, vinograd ipd  Policisti bodo zoper storilca odločno 
reagirali  Storilcu bodo odvzeli prostost zaradi ponovitvene nevarnosti in odredili t i  policijsko 
pridržanje (drugi odstavek 157  člen ZKP1 v povezavi 1  točka prvega odstavka 201  člena ZKP)  
Še pred potekom zakonsko določenih 48 ur, bodo storilca privedli pred preiskovalnega sodnika, 

1  Zakon o kazenskem postopku 
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ta pa bo največkrat po zaslišanju storilca, zanj odredil najhujši možni ukrep – pripor  In vprašaj-
mo se, zakaj tako hud ukrep? Žrtev je pokojna 

Da ne bo pomote, sem za to, da se iz ulic odstrani nevarne in nasilne storilce  Toda kaj se pa 
običajno zgodi, ko sta storilec in žrtev komajda še živa – ko gre za hudo obliko nasilja v družini, 
ki se ni končala z umorom ali ubojem ženske kot najhujšo posledico nasilja v družini? 

Policisti bodo zoper storilca ponovno odločno reagirali  

Storilcu bodo odvzeli prostost zaradi ponovitvene nevarnosti in odredili t i  policijsko pridrža-
nje  Upoštevali bodo zakonsko določen čas 48 ur, storilca bodo privedli pred preiskovalnega 
sodnika, a ta bo največkrat po njegovem zaslišanju, zanj odredil precej milejši ukrep – prepoved 
približevanja  In zakaj je bil izrečen milejši ukrep? Saj je žrtev še živa in v nevarnosti, da bo sto-
rilec uspel svoje dejanje dokončati! 

Vzeti življenje nekomu je nedopustno in nesprejemljivo, umikanje storilca v pripor je verodosto-
jen ukrep za celotno družbo  Ostalim, vsem nam, preživelim pa služi kot oster opomin  Potreben 
je tehten premislek – in podajmo življenju žrtve težo, ki si jo zasluži; storimo to še v času, ko je 
(še) živa, kajti žrtev nujno potrebuje slišati in občutiti jasno sporočilo družbe, da je vredna živa, 
ne mrtva 

Dejstvo je, da je odziv družbe 21  stoletja še vedno prežet s stereotipi, predsodki in posplošenimi 
predstavami o nasilju, o nasilju nad ženskami 

Kdaj se nas bodo statistični podatki res dotaknili? Je res potrebno, da nas pretrese do same biti, 
ko se to zgodi osebi, ki jo zelo dobro poznamo, ki nam je blizu, osebi, ki jo čutimo drugače ali še 
huje naši mami, sestri, sorodnici ali najhuje naši hčeri  Statistika so številke in podatki, v popla-
vi intenzitete, zgolj neki podatki in za morebitne posameznike (medije) - zgodba  Statistika so 
tudi ljudje, človeška bitja in storilci so lahko naši intimni partnerji, možje, očetje, bratje ali kar 
je verjetno najhuje - sinovi  Res vzgajamo otroke, ki nam pomenijo največ in vse na svetu – da 
nekoč, ne nujno tako daleč v prihodnosti – postanejo del suhoparne statistike in morda zgodba 
ali še manj - novica dneva?   

Osveščanje je nujno, a zgolj boljša osveščenost še ne pomeni tudi zadostni pogoj za delovanje  

Nasilje v družini je tematika, za katero se na trenutke zdi, da jo vsi poznajo, o njej »vsi že vse 
vedo«  Posamezniki, skupine ljudi si jemljejo pravico ali skoraj dolžnost, da svoja stališča o pri-
merih nasilja v  družini opredeljujejo jasno in glasno, a žal vedno znova enostransko, pavšalno 
ter izrazito posplošeno z besednjakom, ki niti ne dosega nivoja gostilniškega brbljanja  

Philip Zimarda, ameriški psiholog  pravi:

»Pomoč sočloveku v modernih urbaniziranih družbah ni več družbena norma. Norma je prepu-
stiti posameznika njegovi usodi in se brigati zase.« (Kučič, 2014, str  )

Toda Zimarda vendarle nadaljuje, 

»da je psihološki učinek opazovalca bistveno bolj zapleten. Če opazovalec noče pomagati, bo 
podzavestno opravičil svojo pasivnost, če pa hoče pomagati, ga niti pomisleki ne bodo odvrnili. 



42

Nasilje v družiNi - vloga zakoNodaje iN družbeNa odgovorNost!

Še več, poskusi so pokazali, da je najpomembnejši prvi korak. Takoj,  ko se bo prvi odločil poma-
gati, bo s tem prekršil družbeno normo pasivnosti in mu bodo sledili drugi« (prav tam).

Nasilje se lahko začne kadarkoli v življenju –  v otroštvu in traja do pozne starosti  In enako je z 
družbeno odgovornostjo – nikoli ni prepozno  Začne se pri vsakem posamezniku, ki je sestavni 
del družbe  Vsak od nas lahko stori nekaj, vsakdo od nas lahko stori veliko  Vsi si želimo, na 
skrivaj upamo, da bi v morebitnih situacijah bili deležni pomoči – strokovne in človeške  

V letu 2008 je Slovenija zašla v globalno ekonomsko recesijo, ki se z leti samo še poglablja  Slab-
šanje družinskega proračuna je element, ki možnosti za pojav nasilja v družini zviša kar za 30 % 
neodvisno od materialne situiranosti neke družine 

V Sloveniji vsaka druga ženska – žrtev nasilja, ostaja z nasilnim partnerjem, vzrok pa je najpo-
gosteje ekonomska odvisnost, strah pred izgubo otrok ter strah pred posledicami, če zapustijo 
nasilnega partnerja  (Mental Health Europe, 2012) 

Ženske, ki doživljajo dolgotrajnejše nasilje – v nasprotju s splošnim prepričanjem – naredijo zelo 
veliko, da bi preprečile nasilne izbruhe nad seboj in svojimi otroki  Veliko svojega življenjskega 
časa posvetijo ocenjevanju tveganja in načrtom za svojo varnost (prav tam) 

Ob večkrat slišanem ter samem zavedanju, da so največje žrtve otroci, ki se z življenjem v dru-
žini, kjer vlada nasilje, takega nasilja priučijo in ga lahko kasneje ponotranjijo, v odrasli dobi 
pa celo izvajajo nad svojimi družinskimi člani, ki so jim po vrednostni lestvici najpomembnejši  
Sklep je jasen: znašli smo se pred novim družbenim izzivom 

V letu 2008 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)  Pravna pod-
laga iz ZPND je omogočila sprejetje Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja in 
Akcijskih načrtov o preprečevanju nasilja v družini  

Na podlagi ZPND so vsi resorji (socialno skrbstvo, zdravstvo, šolstvo in policija) sprejeli samo-
stojne pravilnike  A podzakonski akti niso bili sprejeti v začrtanem roku, kar že lahko nakazuje 
na težavnosti pri sodelovanju resorjev, ki se pri svojem delu srečujejo z obravnavo nasilja v 
družini  ZPND predvideva namreč usklajeno, načrtno in sistematično delo vseh vladnih in ne-
vladnih institucij  

Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi institucijami omogoča policiji sodelovanje z vsemi 
institucijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini, določa medsebojno obveščanje, 
sodelovanje in usklajeno delovanje, slednjič pa tudi usposabljanje policistov na področju nasilja 
v družini 

Petrič (2012) meni, da ZPND poudarek namenja skozi področje civilnega prava in ukrepom za 
zagotovitev varnosti žrtve ter delovanju socialnih služb, ki lahko dolgoročno rešijo težave, ki se 
pojavljajo pri nasilju v družini  Navaja tudi, da se omenjene težave lahko rešujejo in odpravijo z 
nudenjem pomoči tako žrtvi kot storilcu (prav tam)  

Po 6 letih je čas za morebitne spremembe ZPND  Izpostavimo zgolj nekatere zelo konkretne 
dileme: 

 ZPND posebno pozornost namenja najranljivejšim skupinam, tudi starostnikom, pri katerih 
je obravnava nasilja v družini prav posebej zahtevna  Starostniki pokličejo policijo na pomoč 
najpogosteje šele takrat, ko je njihovo življenje resno ogroženo  
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 Ob vključitvi centra za socialno delo (CSD) se lahko zgodi, da ne želijo več sodelovati s t i  
uradnimi institucijami  Pred seboj imajo nepremostljive probleme: kdo jo bo čez teden dni 
odpeljal k zdravniku, ko pa ima njen sin ali hči, od katerega je povsem odvisna, prepoved 
približevanja njej sami; le kdo ji bo prinesel nujna zdravila, ko jih bo potrebovala, ali ji zago-
tovil nujno potrebna drva za zimske dni, ki so pred vrati? 

 Sprašuje se tudi, kako se naj sploh udeleži pogovora v uradnih prostorih CSD ali sodišč, ko 
pa niti ne ve, kje se ta nahajajo in njihov avtobus pelje redko, povrhu vsega pa je še vozov-
nica zanj vedno dražja? Patronažna služba je v življenju starostnika izjemnega pomena in bi 
lahko imela povezovalno vlogo v pomoči starostniku   

Pojdimo še malce nazaj v realnost  ZPND ni predvidel obravnave staršev kot žrtev nasilja, ki ga 
povzročajo njihovi mladoletni nasilni otroki, ki so pravzaprav čustveno in materialno še povsem 
odvisni od svojih roditeljev  Kam torej namestiti nasilnega mladoletnika, zoper katerega policija 
izreče ukrep prepovedi približevanja (60  člen ZNPPol)  Morda v krizni center, k mladoletnim 
žrtvam kaznivih dejanj? 

Še več: ZPND, ne predvideva nobenih kazenskih sankcij, zaradi česar se npr  pod vprašaj posta-
vlja smiselnost izreka prepovedi približevanja po tem zakonu  Kako sankcionirati, kako pravza-
prav ukrepati zoper povzročitelja nasilja,  ki krši prepoved približevanja, izrečeno po določilih 
19  člena ZPND? Ali je sankcija, ki izhaja iz drugih predpisov zadostni in zadovoljivi nadomestni 
ukrep? 

Od 1 928 primerov nasilja v družini v letu 2010 je bilo samo 24 % primerov obravnavanih v okvi-
ru medinstitucionalnih timov  Pri tem se je na povabilo največkrat odzvala policija, v kar 71 % , 
najmanj pa zdravstvo  Prav tako za vse žrtve ni bil izdelan načrt pomoči (glej 15   člen ZPDN), 
saj je bil izdelan le za 33 9 % obravnavanih žrtev (Filipčič, 2011)

Vedno znova  je prisotno še; razlikovanje med terminoma nasilje v družini po ZPND in nasilje v 
družini po Kazenskem zakoniku  Je vsako dejanje ravnanje nasilja v družini po določilih ZPND 
enako kvalifikaciji nasilja v družini po kazenskem zakoniku?

Morda je prav zato leto 2014 pravo leto za spremembe ZPDN-ja? Policija je že  v letu 2013 na 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredovala obsežen dokument 
s težnjami po konkretnih spremembah 

Dne 4  6  2008, prvič v zgodovini Slovenije, se v Kazenskem zakoniku, objavljenem v Uradnem 
listu RS št  55/2008 »nasilje v družini« opredeli kot samostojno kaznivo dejanje (191  člen KZ-1), 
ki se preganja po uradni dolžnosti  

V povprečju policija letno obravnava približno 2 100 kaznivih dejanj nasilja v družini; največ jih 
je obravnavala leta 2009  V kar 92% primerih, ki jih je do sredine leta 2013 obravnavala policija, 
so bile žrtve nasilja ženskega spola 

Statistične podatke obravnavanih primerov nasilja v družini prikazuje tabela št  3:
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Tabela št. 3: Število primerov nasilja v družini kot kaznivo dejanje, upoštevaje spol žrtve

Nasilje v drUžiNi, 191. ČleN kaZeNskega ZakoNika rs

LETO ObRAVNAVE 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Št. primerov 120 2.478 2.344 1.917 1.702 783

Št. tistih primerov, kjer so 
žrtve ženskega spola

108 2.252 2.155 1.770 1.568 721

* do 30.06.2013

Vir: Evidenca policije 

Žrtve v skoraj polovici primerov kaznivo dejanje nasilja v družini naznanijo policiji  Policija 
kot institucija torej največkrat prva vstopa v družino, se sooči tako z obravnavo kot s preiskavo 
nasilja v družini  

Nasilje v družini je kaznivo dejanje, ki običajno ne zajema prikritih preiskovalnih ukrepov, 
obravnave obsežnih mednarodnih združb ali iskanja izginulih storilcev po eksotičnih državah 
širom sveta  Storilec in žrtev sta pri nasilju v družini največkrat znana hitro – ob sami zazna-
vi suma storitve kaznivega dejanja  Običajno oba hkrati, na kraju dejanja počakata policiste  
Nasilje v družini ni dogodek, temveč proces  Vzorec dinamike nasilja v družini, storilca in/ali 
žrtve je nejasen, nerazumljiv ali celo neviden zunanjemu opazovalcu  Med žrtvijo in storilcem 
se oblikuje strategija obladovanja moči in nadzora, kot različni samopreživetveni procesi  Zato 
sta preiskovanje nasilja v družini in nadaljnja obravnava tako zelo zapletena in prepletena; in 
nikakor enostavna 

Izvrševanje zakona je nujno in bistveno, a mogoče le ob kompleksnem razumevanju pojava na-
silja v družini  Policisti poleg zakonodaje potrebujejo pomoč v obliki  »znanja« 

Strokovna obravnava nasilja v družini je področje dela, ki zahteva človeka na mestu  Z veliko 
mero znanja in občutka za delo, občutka za ljudi  Obravnava tega področja dela zajema družine, 
starše in otroke, njihove vezi (biološko, še bolj pa psihološko navezanost, povezanost, morda 
odvisnost) 

Policija že leta namenja posebno pozornost usposabljanju policistov in kriminalistov  S pozna-
vanjem in prepoznavanjem področja obravnave nasilja v družini vstopajo strokovnjaki med po-
liciste že v času rednega ali specializiranega študija, kot mentorji diplomskih del ali avtorji stro-
kovnih člankov  Redno in sistematično se izvajajo izobraževanja, namenjena točno določenim 
policistom/kriminalistom – kot ciljni populaciji (npr  policistom 113, pomočnikom za splošne 
policijske naloge na policijskih postajah ipd)  

Policija organizira in vodi specialistična izobraževanja, usmerjena v poznavanje specifičnega 
področja poznavanja in dela z otroki – žrtvami nasilja v družini  Od leta 2008 dalje  sistematično 
vodi ter izvaja projekt, imenovan Multiplikatorji za področje nasilja v družini  Bistvo projekta 
multiplikatorjev je, da so vanj vključeni visoko strokovno usposobljeni uslužbenci policije z 
večletnimi operativnimi izkušnjami, podrobnim in poglobljenim poznavanjem policijskih po-
stopkov in dinamike nasilja v družini  Seznanjeni so z delovanjem drugih vladnih institucij in 
nevladnih organizacij, imajo sposobnost andragoške podaje znanja in motivacije, predvsem pa 
imajo izjemno željo, da poleg svojega rednega dela za to delo usposobijo svoje kolege, manj iz-
kušene policiste, s končnim ciljem - dvig kvalitete obravnave nasilja v družini 
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V letu 2013 je policija na svoji spletni strani objavila obsežno informacijo o postopkih policije 
pri obravnavi nasilja v družini, dosegljivo na tej povezavi:  http://www.policija.si/index.php/
preventiva-/preventiva/67685-nasilje-v-druini-informacije-o-postopku-na-policiji.

Informacija je bila sestavljena in objavljena v želji približati ljudem celovitost dela na področju 
nasilja v družini ter z namenom dati ustrezne in objektivne informacije tako žrtvam kot vsem, ki 
želijo pomagati, pa včasih ne znajo, ne vedo kako in na kakšen način  

Boj proti nasilju v družini ni in ne sme ostati osrednje delo zgolj policije  Policija kot institucija 
in represivni organ v družino vstopa in izstopa hitro in intenzivno  Policija s svojimi ukrepi za-
ščite žrtev in določitvijo odgovornosti storilca odpre vrata v družino vsem ostalih institucijam  

Ben-ishai (v Filipčič, 2011, str 144) navaja, da je značilnost trenutnega odziva na nasilje v dru-
žini razkosanost, ločenost med institucijami in posamezniki, ki obravnavajo nasilje v družini  
Celovita obravnava nasilja v družini zahteva multidisciplinaren in medinstitucionalen pristop, 
tako na področju preventive kot represije  Nujna je potreba po specializaciji usposobljenih stro-
kovnjakov v vseh organih – policiji, tožilstvu, sodiščih, zdravstvu in socialnih službah  

V zadnjih letih je bilo z osveščanjem, dopolnjevanjem in nadgrajevanjem zakonodaje, kot z 
izobraževanjem narejenega veliko, a poznavanje področja kot je nasilje v družini in njegovo 
obravnavo, zahteva stalno prilagajanje aktualnim družbenim razmeram  Nasilje ni imuno prav 
za nobeno družino, zaradi česar se policija že sooča  s primeri nasilja v istospolnih partnerskih 
zvezah, v »na novo ustanovljenih« družinah, kjer člani  prihajajo iz različnih držav, t i  tretjega 
sveta, in ki v Evropo in Slovenijo prinašajo svoje sociološko-kulturološke vzorce vedenja in ob-
našanja, ki nam niso poznani in največkrat družbeno sprejemljivi  

Prav za konec izpostavimo problematiko dojemanja alkohola, ko gre za nasilje v družini  Alko-
hol v prometu, na cesti, velja za oteževalno okoliščino  Izrečene kazni so višje, javnost se ob 
alkoholiziranem povzročitelju prometne nesreče zgraža  Kako pa se v taistem slovenskem oko-
lju dojema alkohol, ko gre za nasilje v družini? Članek z naslovom »Dvajset let zapora za surov 
umor partnerke« v časopisu Delo z dne 4  2  2014 se v večini zapisa ukvarja prav z dokazovanjem 
in prizadevanjem obrambe za zmanjšanje prištevnosti storilca kot posledice zaužitega alkohola  
Alkohol se pri obravnavi nasilja v družini še vedno tretira kot olajševalna okoliščina in dopušča 
manevrski prostor  Isti zapis v članku zgolj v nekaj besedah omenja otroke, ki so bili v tistem 
času prisotni, njihove navedbe, da je bil storilec večkrat fizično agresiven tudi do njih, navedbe 
CSD in učiteljic, ki so žrtev videle v modricah  

Poudarimo še enkrat: večina besedila v članku je namenjena problematiziranju dokazovanja 
zmanjšanja prištevnosti storilca zaradi alkohola, pri čemer je šlo kot navedeno za »surov umor 
partnerke«  Zapisane so bile besede sodišča:

»Smrt Katarine je bila v vaši zavesti. Zavedali ste se, ko ste pristopili do nje, dobili ste jo v stanju 
popolne pasivnosti. Zaradi opitosti ste bili nekoliko okrnjeni, a kljub temu na stopnji naklepa in 
zavedanja. Razumeli ste pomen dejanja in se nanj dobro pripravili«  (Galun, 2014)

In vendar je alkohol osrednja tema članka, ne problematika žrtve, ne dinamika storilca in ne  
največjih žrtev – otrok, ki so slišali krik mame  Zaužiti alkohol naj ne postane opravičilo za umor 
kot posledico nasilja v družini; zaužiti alkohol naj postane oteževalna okoliščina tudi v primeru 
nasilja v družini 
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Nasilje v družiNi - vloga zakoNodaje iN družbeNa odgovorNost!

Je prišel  čas, da naredimo korak naprej tudi na zakonodajnem področju?  Pri nasilju v družini v 
okviru kazenskega zakonika je potreben dodaten odstavek, a žal nujno potreben – za kvalificiran 
umor, uboj, kot posledica najhujše oblike nasilja v družini  

Torej  preventiva, tako zelo težko merljiva, je tista, ki pri obravnavi nasilja prednjači  Vsak izmed 
nas, vsak posameznik kot sestavni del družbe se mora zavedati, da je nasilje mogoče zatreti  

Zato je »Vesna – življenje brez nasilja«, pomemben projekt v slovenskem prostoru, projekt pod-
prt s strani Evropske komisije, projekt, v katerega vstopata dve uradni - vladni in pri nasilju v 
družini pomembni instituciji – center za socialno delo in Policija  Ker se vse začne pri posame-
zniku, v družbi, ki ne sme nikdar dopustiti, da nasilje v družini ostane problem posameznika ali 
družine 

Kot navedeno uvodoma: Z imenom Vesna simboliziramo življenje, preporod, rast in razvoj  Edi-
no pravo življenje je življenje razvoja in napredka, kar je možno zgolj skozi prizmo življenja 
brez nasilja  In zato ime projekta: VESNA – živeti življenje brez nasilja   

viri: 

1  Galun, R  (2014)  Dvajset let zapora za surov umor partnerke, Delo, 4 2 2014, stran 7 

2  Kučić, L  J  (2014)  Philip Zimbardo, ameriški psiholog: Prihodnost se je skrčila na treutni 
hedonizem, Delo, Sobotna priloga, 1 2 2014, stran 4 -6 

3  Filipčič, K  in drugi (2011)  Delo institucij pri obravnvanju nasilja v družini, končno poročilo 
2  faze raziskovalnega projekta, Inštitut za kriminologijo pri pravni fakulteti, Ljubljana 

4  Mental Health Europe (2012)  Oblikovanje stališč: Priročnik o nasilju v družini in druševnem 
zdravju  Huberman Karina (vodja projekta), in Pro Mente Upper Austria, Austria; CAW Ar-
tevelde, Belgium; Advocacy Gropup for Mentally Ill, Cyprus; Advocacy France, France; Teh 
Romanian League for Mental Health, Romania; ŠENT – Slovensko združenje za duševno 
zdravlje (s projektimi partnerji)

5  Petrič, D  (2012)  Pravni in zgodovinski pregled nasilja v družini v Sloveniji, magistrska na-
loga  Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica   

6. Zakon o kazenskem postopku, ZKP (Uradni list R Slovenije, 32/2012 UPB8).
7. Zakon o nalogah in pooblastilih policije, ZNPPol (Uradni list R Slovenije, št. 15/2013). 
8.	 Zakon	o	preprečevanju	nasilja	v	družini-	ZPND	(Uradni	list	R	Slovenije,	št.	16/2008).
9.	 Kazenski	zakonik,	KZ-1	(Uradni	list	R	Slovenije,	št.	50/2012	UPB2).
10. Pravilnik o sodelovanju policije	z	drugimi	organi	in	organizacijami	pri	odkrivanju	in	preprečevanju	

nasilja	v	družini	(Uradni	list	R	Slovenije,	št.	25/2010).	





ISBN 961-6797-28-3


