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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ______________ sprejel naslednji 
 
 
 

 
 

S K L E P 
 
 
 
 

1. 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s »Poročilom o nasilju v Mestni občini 
Nova Gorica, junij 2014«. 

 
 

2. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 122-59/2013- 
Nova Gorica,   
              Matej Arčon 
                  ŽUPAN 



 

 
Številka:  122-59/2013-29 
Nova Gorica, 20. junija 2014 

O B R A Z L O Ž I T E V 
  
Na 36. seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. marca 2014, je 
svetnica mag. Darinka Kozinc podala svetniško pobudo, da se za junijsko sejo Mestnega 
sveta pripravi poročilo in ustrezen dokument o nasilju.  
 
Po mnenju svetnice se odkrivanju tega problema v Novi Gorici nismo še temeljito posvetili, 

čeprav se je predstavnica Centra za socialno delo Nova Gorica udeležila nacionalne 

konference Vesna - živeti brez nasilja. Po izjavah strokovnjakov je v Sloveniji žrtev 

psihičnega nasilja vsaka druga ženska, medtem, ko je vsaj vsaka peta ženska žrtev 

fizičnega nasilja. Na območju Policijske uprave Nova Gorica so lani obravnavali 111 kaznivih 

dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke oziroma 8,6 % več kot predlani. Večino 

kaznivih dejanj predstavlja nasilje v družini, in sicer so lani obravnavali 63 takih primerov. V 

35. primerih so izrekli tudi ukrep prepoved približevanja določenemu kraju ali osebi. Po 

mnenju strokovne delavke Centra za socialno delo Nova Gorica se je število primerov nasilja 

podvojilo in ugotavljajo, da je trend v porastu. V nadaljevanju svetnica opozori tudi na svarilo 

Sveta Evrope o problemu trgovine z ljudmi in pomanjkljivim sistemom identifikacije žrtev. 

Sistem v Sloveniji še ni formaliziran, kar je eden od razlogov, da so številke o uradno 

identificiranih žrtvah precej nizke. 
 

Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica je sklical sestanek s 

predstavniki Centra za socialno delo Nova Gorica, Policijske uprave Nova Gorica, Zavoda 

Karitas Samarijan, Medobčinskega društva zveze prijateljev mladine za Goriško, Društva za 

nenasilno komunikacijo in Društva ključ. Na sestanku, katerega se je udeležila tudi svetnica 

mag. Darinka Kozinc, je bila predstavljena problematika nasilja in trgovine z ljudmi v 

lokalnem okolju. Skladno s svetniško pobudo in z dogovorom na sestanku smo pripravili 

skupno poročilo o nasilju. V novembru, mesecu boja proti nasilju, pa bomo organizirali 

okroglo mizo na temo nasilja, kjer bo poročilo tudi predstavljeno.  
 

V uvodu in prvem delu poročila so definirane pojavne oblike in vrste nasilja, v drugem delu 

pa stanje in razmere v Mestni občini Nova Gorica, ki ga sestavljajo poročila in opažanja 

Centra za socialno delo Nova Gorica, Policijske uprave Nova Gorica, Zavoda Karitas 

Samarijan, Mladinskega centra Nova Gorica, Društva za nenasilno komunikacijo, osnovnih 

šol v Mestni občini Nova Gorica, Vrtca Nova Gorica in Doma upokojencev Nova Gorica. V 

zaključku poročila so zajeti cilji in usmeritve za zmanjševanje nasilja in ozaveščanje širše 

javnosti o problemu nasilja.  
 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloženo gradivo 
s prilogami ter predlagani sklep sprejme.                                                                        
                    
Pripravila:           Matej Arčon 
              ŽUPAN 
mag. Marinka Saksida, načelnica                                                                 
                   
Tamara Simčič, svetovalka za družbene dejavnosti  
 
 

Priloge: 1 x Poročilo o nasilju v Mestni občini Nova Gorica, junij 2014 


