
 
 

 
KAMPANJA NASILJE NAD ŽENSKAMI 

25. november – 10. december 2009 
 

SLIŠITE?  
PRENEHAJTE SAMO POSLUŠATI, UKREPAJTE! 

 
Preprečevanje nasilja v družini, sploh nasilja nad ženskami, je ena prednostnih nalog 
Ministrstva za notranje zadeve. V tem okviru smo v sodelovanju z nevladnimi organizacijami 
pripravili tudi kampanjo za informiranje in ozaveščanje javnosti o pojavu nasilja v družini. Gre za 
kompleksen, večplasten problem, ki mora postati v družbi bolj prepoznaven, da ga bomo lažje 
reševali. Iz družinskega okolja, kjer navadno ostaja skrit, ga želimo prenesti v javno sfero. Naš 
cilj je na eni strani spodbuditi žrtve, da hitreje iščejo pomoč, in soočati storilce z odgovornostjo 
za svoja dejanja, na drugi strani pa spodbujati ljudi, da se ne umikajo, ko ta problem zaznajo v 
svoji okolici, pač pa svoje sume prijavljajo in prevzamejo aktivno vlogo proti nasilju.   
 
Nasilje nad ženskami kot ena najbolj razširjenih oblik kršitev človekovih pravic temelji na 
neenakovrednih odnosih med spoloma, iz kulturnega okolja in sistema vzgoje. Pogosto je skrito 
za štirimi stenami, nekatere oblike nasilja pa žal pogosto niti niso prepoznane kot problem. Nanj 
se navezujejo tudi določeni stereotipi, od teh, da si ženske same izbirajo nasilne partnerje, da 
se nasilje dogaja samo v določenem okolju z nizkim socialnim statusom in da navidez uglajeni 
posamezniki ponavadi niso nasilni, pa do mišljenja, da morajo v družinah, kjer se dogaja nasilje, 
sami opraviti s tem problemom.  
 
Naša kampanja zato zajema najširšo javnost. Ženskam, ki so najpogosteje žrtve nasilja v 
družini, hočemo glasno sporočiti, naj se ne čutijo krive, da niso storile nič narobe in naj se 
dogajanja ne sramujejo, pač pa poiščejo pomoč. Brošure, ki smo jih pripravili, vključujejo 
osnovne informacije o načinih in oblikah pomoči, ki jo lahko dobijo.   
 
Tudi širša javnost se mora zavedati svoje odgovornosti. Kdor ne ukrepa, ko sliši zvoke nasilja iz 
sosednjega stanovanja, se morda niti ne zaveda, da je morda ravno on edino upanje za žrtev. 
Želimo, da najširša javnost prepozna nasilje kot problem, ki zadeva celotno družbo, da prijavi 
nasilna dejanja v svoji okolici in aktivno poseže v dogajanje. Ni res, da so sosedine težave 
samo njene in da se ne tičejo nikogar drugega. V brošuri z naslovom Slišite? smo zato definirali 
tudi sam pojav nasilja v družini in navedli ukrepe v primeru zaznave nasilja.  
 
Naša kampanja tudi sporoča, da lahko uradne inštitucije in nevladne organizacije veliko 
pomagajo, le obvestiti jih je treba. Zato apeliramo javnost, naj prijavi nasilje policiji, in žrtvam, 
naj jih ne bo strah poklicati policije ali poiskati pomoč pri nevladnih organizacijah, ki pomagajo in 
svetujejo žrtvam nasilja. Tudi z njihovo pomočjo lahko žrtve izvedo, katera pravna sredstva jim 
omogoča zakonodaja in da lahko za vedno odidejo iz okolja, v katerem doživljajo nasilje.  
 
Zavedamo se, da nasilja ne moremo preprečiti v celoti. Naredili pa smo korake, ki lahko 
pomenijo začetek sprememb v načinu razmišljanja in sprememb odnosa celotne družbe do 
pojava nasilja v družini. Tudi vi, spoštovani predstavniki medijev, ste nam pri tem lahko v 
pomoč.                



Statistični podatki 
 
Ženske so največkrat žrtve kaznivih dejanj v domačem okolju. Različne oblike nasilja nad njimi 
največkrat izvajajo njihovi možje ali partnerji, neredko tudi bivši.  
 
Leta 2008 je policija na pristojna tožilstva podala 5.017 kazenskih ovadb za kazniva dejanja s 
področja nasilja v družini. Všteta so različna kazniva dejanja, glede na to, da je Kazenski 
zakonik šele s 1. 11. 2009 uvedel kaznivo dejanje nasilja v družini. Večina žrtev teh kaznivih 
dejanj so ženske in otroci. V družini prihaja tudi do storitve najhujših kaznivih dejanj. Tako je 
policija v istem obdobju evidentirala 7 primerov umorov in poskusov umorov, storjenih v 
partnerskem odnosu, za razliko od let 2007 in 2006, ko je bilo teh primerov po 11.  
 
Policija je lani izrekla tudi 555 ukrepov prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi. Od 
teh jih je bilo 96 podaljšanih na prošnjo žrtev do 60 dni. V desetih mesecih tega leta je policija 
izrekla že 893 teh ukrepov, 129 je bilo podaljšanih na 60 dni.  
 
 
Tabela 1: Število kaznivih dejanj s področja nasilja v družini v obdobju 2005–2008 
 

LETO ŠTEVILO 
KD 

2005 3.009 
2006 2.999 
2007 4.329 
2008 5.017 

 
Tabela 2: Število osumljencev in žrtev kaznivih dejanj s področja nasilja v družini v obdobju 
2005–2008 
 

LETO ŠTEVILO 
OSUMLJENCEV

ŠTEVILO 
ŽRTEV 

2005 2.110 2.413 
2006 2.103 2.450 
2007 2.289 2.714 
2008 2.393 2.822 

 
    

 
 
 
 


