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1. UVOD 

 
Na seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju MONG) dne 20.3.2014, 

je svetnica Darinka Kozinc dala pobudo, da se pripravi poročilo o nasilju nad ženskami, v 

družini in trgovini z ljudmi na območju Mestne občine Nova Gorica. Na svetniško pobudo je 

nato Oddelek za družbene dejavnosti MONG dne 7.5.2014 sklical sestanek s Centrom za 

socialno delo Nova Gorica, Zavodom Karitas Samarijan, Policijsko upravo Nova Gorica, 

Društvom za nenasilno komunikacijo in Društvom Ključ ter Medobčinsko društvo prijateljev 

mladine za Goriško. Na sestanku, je bila predstavljena problematika nasilja in trgovine z 

ljudmi v lokalnem okolju. V skladu s pobudo svetnice in dogovora 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 smo definirali 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.  

 
 
2. SPLOŠNO O NASILJU 
 
2.1. DEFINICIJA 

 
»Nasilje je definirano kot zloraba moči, ko povzročitelj nasilja uresničuje svoje interese s 
premočjo in nadzorovanjem žrtve. Nasilje je pogosto namerno, nadzorovano, zavestno, 
premišljeno, predvidljivo in ponavljajoče dejanje. Z nasiljem želi oseba več moči pri osebi z 
manj moči doseči enega od sledečih namenov: jo nadzorovati, kaznovati, se ji maščevati, jo 
neprimerno vzgajati, osamiti, ponižati, izkoristiti, poškodovati (na telesni, psihološki ali 
socialni ravni) ali uničiti (na telesni, psihološki ali socialni ravni). Problematični niso le 
enkratni dogodki nasilja, ampak celoten sistem vedenja, komunikacije in prepričanja 
povzročitelja, s katerim opravičuje uporabo nasilja. Povzročitelj s psihičnim, spolnim, fizičnim 
in ekonomskim nasiljem posega v osebno integriteto žrtve in omejuje njen človeški potencial. 
Nasilje je nespoštovanje človekovih osebnih mej ter kršenje osnovnih človekovih pravic in 
svoboščin.« 1 
 
2.2. POJAVNE OBLIKE NASILJA 
 
»Psihično nasilje so dejanja, ki najpogosteje potekajo na verbalni ravni in negativno vplivajo 
na samozavest, samopodobo in samozaupanje druge osebe. Sem sodi kritiziranje človekove 
osebnosti, žaljenje, zmerjanje, poniževanje, ustrahovanje in grožnje (s kričanjem, telesno 
držo…), ustvarjanje negativnih mnenj o osebi na podlagi predsodkov in stereotipov, ignoriranje, 
širjenje negativnih govoric o osebi, da bi zmanjšali njen ugled v družbi, izoliranje osebe od ljudi, 
s katerimi bi želela ohraniti stik in podobno.  
 
Telesno ali fizično nasilje je zloraba fizične sile ali grožnja z uporabo fizične sile. Usmerjeno 
je na človekovo telo ali njegovo življenje. Fizično nasilje je izrazitejša stopnja nasilja v procesu, 

                                                 
1 VIR: Delo s povzročitelji nasilja, Strokovne smernice 2013, Društvo za nenasilno komunikacijo 
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ki se začne s psihičnim nasiljem. Nekatera dejanja fizičnega nasilja so klofutanje, brcanje, 
ožiganje kože, udarci z roko ali predmeti, metanje predmetov proti osebi ali v osebo, odrivanje, 
neželeno dotikanje, zvijanje rok, polivanje s tekočino, neželeno striženje las, omejevanje 
gibanja, odrekanje ali siljenje s hrano, umor, napadi z orožjem ipd.  
 
Spolno nasilje so vsa spolna dejanja povezana s spolnostjo, ki jih oseba čuti kot prisilo. O 
spolnem odnosu govorimo, kadar si osebe želijo spolnosti oziroma aktivnosti povezane s 
spolnostjo in se zanje odločijo brez fizične, psihične, ekonomske ali druge prisile. V 
nasprotnem primeru govorimo o nasilju. Spolno nasilje so naslednja dejanja: slačenje, 
opazovanje, komentiranje in nagovarjanje, ki pri osebi povzroči nelagodje, poljubljanje, 
otipavanje, siljenje h gledanju pornografskih vsebin, siljenje k masturbiranju, v oralni, analni ali 
vaginalni spolni odnos, vtikanje predmetov v anus ali nožnico, poniževanje človeka glede 
njegove spolnosti in podobna dejanja. Spolno nasilje so torej vsa dejanja, povezana s 
spolnostjo, v katere druga oseba ne pristane oziroma pristane pod prisilo.  
 
Ekonomsko nasilje so vse oblike nadvladovanja oziroma poniževanja žrtve s pomočjo 
sredstev za preživetje ali odrekanja pravic, povezanih z zaslužkom. Na primer omejevanje 
pravice do zaposlitve, preprečevanje žrtvi, da razpolaga s svojim ali skupnim denarjem, siljenje 
druge osebe v finančno odvisnost, zahteva po pokorščini, ker so žrtvina finančna sredstva nižja 
in podobno. Ekonomsko nasilje je tudi, ko je žrtev nasilja prisiljena, da sama prevzame celotno 
finančno breme za povzročitelja nasilja.«2  
 
2.3. VRSTE NASILJA  
 
Poleg različnih pojavnih oblik nasilja poznamo tudi različne vrste nasilja. Termin se uporablja 
za opisovanje nasilja glede na specifične karakteristike glede na to, kje se nasilje odvija, 
kakšna sredstva se uporabljajo za izvajanje, oziroma kdo so povzročitelji ali žrtve nasilja. 
Med vrste nasilja tako prištevamo nasilje v družini, nasilje v partnerski sferi, nasilje nad 
otroki, nasilje nad starejšimi, nasilje nad ženskami, nasilje nad moškimi, nasilje med vrstniki, 
nasilje otrok nad starši, nasilje na delovnem mestu, nasilje na spletu itd.   
 
2.3.1. Nasilje nad ženskami  
 
Nasilje nad ženskami predstavlja v vseh evropskih državah resno in razširjeno družbeno 
težavo. Združeni narodi so l. 1993 v Deklaraciji o odpravi nasilja nad ženskami nasilje nad 
ženskami opredelili kot »vsako dejanje nasilja, ki temelji na spolu in ima za posledico ali je 
verjetno, da bo imelo za posledico, fizično, spolno ali psihično škodo ali trpljenje žensk. 
Vključene so tudi grožnje s takšnimi dejanji, odvzem ali samovoljna omejitev prostosti, ne 
glede na to, ali se to dogaja v zasebnem ali javnem prostoru.«  
 
Premagovanje neenakosti med položajem žensk in moških v družbi predstavlja bistven korak 
pri zagotavljanju temeljnih človekovih pravic vsem članom družbe. Kot navaja Konvencija 
Sveta Evrope predstavlja »zagotovitev de jure in de facto enakosti spolov ključni element pri 
preprečevanju nasilja nad ženskami.« Države članice mednarodnih organizacij kot sta OZN 
in Svet Evrope ter države EU si morajo v skladu z mednarodnimi in nacionalnimi zakoni 
prizadevati za preprečevanje, odkrivanje in kaznovanje vseh oblik nasilja ter nuditi varstvo in 
pomoč žrtvam nasilja. Z vidika neenake razporeditve moči med spoloma si morajo vse 
države še posebej prizadevati za odpravo nasilja moških nad ženskami, ki se najpogosteje 
dogaja znotraj družine oziroma v zasebni sferi. Nasilje v družini ogrožajoče vpliva tudi na 
otroke, ki morajo imeti zagotovljeno posebno pravico do zaščite, varstva in podpore.3  
 

                                                 
2 VIR: http://www.drustvo-dnk.si/o-nasilju.html 
3 VIR: http://www.drustvo-dnk.si/o-nasilju.html 
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2.3.2. Nasilje v družini 
 
Sem spadajo nasilje med partnerjema (nad partnerjem) in/ali nasilje nad otroci ter nasilje 
otrok nad starši (nad starejšimi). V družini vladajo številni stereotipi, miti in predsodki. Nasilen 
odrasel fizično obračunava z otroki, kar se pri otrocih vidi v njihovem čustvovanju, 
razdražljivosti, težavah s koncentracijo, nezadovoljstvu z življenjem, poskusih samomorov, 
uničeni samopodobi, nesamozavestnosti, občutljivosti ... 
 
Nasilje v družini je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja 
enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oziroma zanemarjanje 
družinskega člana glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali 
povzročiteljice oziroma povzročitelja nasilja. Po nacionalni raziskavi nasilja nad ženskami od 
15 leta dalje, ki je bila opravljena v Sloveniji, je kar 91% povzročiteljev nasilja bilo moškega 
spola in le 9% ženskega.  
 
Nasilje v družni predstavlja širši pojem in vključuje tudi nasilje v partnerski sferi, nasilje 
staršev nad otroki, nasilje otrok nad starši, nasilje nad starejšimi (družinski člani) in tudi 
nasilje žensk nad moškimi. Zagotovo obstaja tudi določen odstotek moških, ki so žrtve nasilja 
s strani svoje partnerke. Tudi tovrstno nasilje je nesprejemljivo, pri njegovi obravnavi pa je 
dobro poznati razlike med nasiljem, ki ga povzročajo ženske nad partnerji in nasiljem, ki ga 
povzročajo moški nad partnerkami: 
 
- Nasilje, ki ga povzročajo ženske nad moškimi večinoma, nima hujših telesnih poškodb. 
Ženske pogosteje ostanejo pri uporabi psihične oblike nasilja in je ne stopnjujejo v fizično 
obliko nasilja. V primeru poskusa umora ali umora moškega gre navadno za maščevanje 
ženske nad dolgoletnim nasiljem moškega nad njo. 
 
- Moški pogosto pravijo, da se, kot žrtve nasilja ne počutijo fizično ogrožene in jih ni strah. V 
nasprotju s tem je pri ženskah pogosto prisoten strah. 
 
- Moške vzroke za nasilje praviloma eksternalizirajo, ženske a internalizirajo, kar pomeni, da 
moški vzroke za svoje nasilje iščejo v drugih ljudeh in okoliščinah, ženske pa v sebi. Ženske 
zato hitreje sprejmejo odgovornost za storjeno nasilje in je pri njih zato lažje odpraviti nasilno 
vedenje.  
 
- Nasilje moških je v družbi še vedno prepogosto tolerirano, ker naj bi se skladalo z vlogo 
moškega, zato ženske, ki povzročajo nasilje, občutijo večji sram in občutek krivde. 
Posledično so bolj motivirane za spremembo vedenja. 
 
- Ženske, ki so nasilne do svojih partnerjev pogosto uporabljajo nasilno vedenje kot 
neustrezno izražanje čustva jeze ali neustrezen način razreševanja konfliktov z uporabo 
nasilja, odsotna pa so prepričanja, da lahko uporabljajo nasilje nad moškim zaradi tega, ker 
so ženske (nasilje se ne dogaja iz nesorazmerja moči med spoloma). 
 
Moški lahko doživljajo nasilje v partnerski zvezi tudi s strani svojega partnerja v istospolni 
partnerski skupnosti. Tuje raziskave kažejo, da je nasilje v moških homoseksualnih zvezah 
prisotno v enaki meri kot heteroseksualnih partnerstvih.4 
 
2.3.3. Nasilje nad otroki 

 
Otroci doživljajo zanemarjanje in nasilje v odnosih, ki naj bi temeljili na odgovornosti, 
zaupanju in pripadnosti. Zanemarjanje otroka in nasilje nad otrokom vključuje fizično nasilje, 
psihično nasilje, spolno zlorabo, zanemarjanje, neodgovorno ravnanje in izkoriščanje otroka, 

                                                 
4 VIR: http://www.drustvo-dnk.si/o-nasilju.html 
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katerih posledica je dejanska in/ali možna škoda, ki jo otrok utrpi. Otrok je lahko žrtev več 
različnih oblik zanemarjanje in nasilja istočasno. Zanemarjanje otroka in nasilje nad otrokom 
je tudi očitno ali zelo verjetno neustrezno ravnanje z otrokom, opuščanje potrebne skrbi in 
pomanjkljiva ter neustrezna skrb za otroka. Doživljanje zanemarjanja in nasilja negativno 
vpliva na otrokov telesni, psihični, čustveni in vedenjski razvoj, na telesno in duševno zdravje 
otroka, na oblikovanje otrokove identitete in samopodobe, na vzpostavljanje, vzdrževanje in 
ohranjanje otrokovih odnosov z drugimi ljudmi ter na otrokov razvoj veščin skrbi samega 
sebe. Otrok, ki je priča nasilju nad bližnjimi osebami (nad mamo, sorojenci/kami, …), zaradi 
simbioze, odvisnosti in identifikacije z osebo, ki doživlja nasilje, utrpi škodo, tudi ko je nasilju 
izpostavljen le posredno, kot opazovalec.  
 
Otrok je, glede na Konvencijo o otrokovih pravicah, ki je pomembno vodilo smernic, kot tudi 
glede na družinsko pravo Republike Slovenije, oseba, stara manj kot 18 let. Posebnega 
varstva in zaščite so deležne tudi osebe, starejše od 18 let, ki jim je odvzeta opravilna 
sposobnost in so glede na stopnjo duševne in/ali telesne razvitosti izrazito odvisne od skrbi, 
volje in odgovornosti staršev, skrbnikov ali inštitucij, v katerih živijo. 
 
Večino nasilnih dejanj nad otrokom povzročijo osebe, ki jih otrok pozna in so del njegovega 
življenja. Nasilje in zanemarjanje se dogaja v različnih okoljih: v družini, med vrstniki, v 
organizacijah, kjer otroci preživljajo del časa (vrtci, šole), v organizacijah, ki nudijo 
celodnevno varstvo in oskrbo, v prevzgojnih zavodih, v zavodih za prestajanje 
mladoletniškega zapora, na krajih, kjer otroci delajo in preživljajo svoj prosti čas in v 
skupnosti. Pri delu na področju zanemarjanja in nasilja nad otroki je potrebno posebno 
pozornosti nameniti tudi otrokom, ki doživljajo nasilje v okoliščinah ali na načine, ki niso zelo 
pogosti, vendar se dogajajo. Takšni primeri so genitalna mutilacija, trgovanje z otroki, ritualna 
zloraba, prisilna poroka, nasilje nad otroki, ki živijo na cesti in podobno. Prav tako je potrebno 
upoštevati nove situacije in okoliščine, ki jih prinašajo hitro razvijajoče se informacijske in 
komunikacijske tehnologije in njihova dostopnost in so prav tako mesto v katerih se dogaja 
zanemarjanje in nasilje.5 
 
2.3.4. Nasilje nad starejšimi 

 
Najpogostejše oblike nasilja nad starejšimi, torej nasilja nad ljudmi starejšimi od 65 let so 
zanemarjanje (npr. odtegovanje življenjsko nujnih stvari), telesna ali fizična zloraba 
(klofutanje, lasanje, udarci, porivanje, stresanje…), psihična ali čustvena zloraba 
(zanemarjanje, poniževanje, žaljenje, grožnje, zaklepanje v hišo oz. stanovanje, odrekanje 
stikov z ljudmi ipd.), finančna ali materialna zloraba (kraja denarja, zloraba bančne kartice, 
ponarejanje podpisa starejše osebe, prisila k podpisu pogodb, oporoke…). Tako kot pri 
drugih vrstah nasilja, se tudi pri nasilju nad starejšimi srečujemo s sledečimi težavami: nasilje 
se dogaja v domačem okolju in ga nihče ne prijavi, mnogi starejši so slabo informirani o 
možnostih pomoči v primeru doživljanja nasilja, pogosto so izolirani, prevevajo jih občutki 
sramu, ponižanosti, zaradi česar o svoji izkušnji težko spregovorijo, situacijo pa otežuje tudi 
družbena toleranca so nasilja ter otežen dostop do pomoči. Delež starejših ljudi v družbeni 
strukturi se povečuje, zato se tudi vedno pogosteje srečujemo z različnimi oblikami nasilja 
nad starejšimi. Pojavlja se tako znotraj družinskih odnosov kot tudi s strani institucij in tretjih 
oseb. 
 
O institucionalnem nasilju nad starejšimi govorimo takrat, ko se nasilje dogaja v 
institucionalnem okolju, na primer v domovih za starejše, bolnišnicah, zavodih. Povzročitelji 
ali povzročiteljice so lahko svojci ali zaposlene/i v institucijah, na primer negovalno osebje ali 
sostanovalci, sostanovalke.6 
 

                                                 
5 VIR: http://www.drustvo-dnk.si/o-nasilju.html 
6 VIR: http://www.drustvo-dnk.si/o-nasilju.html 
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2.3.5. Vrstniško nasilje 

 
Gre za nasilje, kjer sta tako povzročitelj/ica kot žrtev vrstnika ali vrstnici. Najpogosteje gre za 
razne oblike fizičnega nasilja (odrivanje, omejevanje gibanja, pljuvanje, pretepanje), 
psihičnega nasilja (zanemarjanje, žaljenje, osamitev, grožnje, žaljivi napisali in podobno) ali 
ekonomskega nasilja (izsiljevanje za denar ali druge materialne dobrine). Zelo pogosto so 
povzročitelji/ce tovrstnega nasilja v domačem okolju žrtve nasilja.  
 
Vrstniškega nasilja, torej dalj časa trajajočega trpinčenja, ne gre zamenjevati za konflikt med 
vrstniki/icami. Konflikt med vrstniki/icami so običajen pojav in jih lahko otroci in mladi rešijo 
sami, saj med osebami v konfliktu ni izrazitega ravnovesja moči. Pri nasilju gre za zlorabo 
moči ene osebe nad drugo osebo, ki se pred povzročiteljem/ico ne more sama braniti, zato je 
nujen poseg odraslih oseb.  
 
2.3.6. Druge vrste nasilja 
 
a) Trgovanje z ljudmi in spolno izkoriščanje 
Po podatkih Mednarodne organizacije dela (ILO) je v svetu preko 2,4 milijona ljudi žrtev 
trgovine z ljudmi, od tega je po ocenah približno polovica otrok. Večina jih je prisiljenih v 
prostitucijo (43%), suženjska delovna razmerja (32%), ali oboje (25%). Pri prisilnem 
komercialnem spolnem izkoriščanju gre v veliki večini primerov (98%) za ženske in dekleta. 
 
b) Nasilje preko informacijsko – komunikacijske tehnologije (IKT) 
Veliko tveganj, povezanih s komunikacijskimi tehnologijami, ogroža ljudi na splošno, otroci in 
mladi pa so še posebej ranljivi, ne le zaradi njihove mladosti, ampak tudi zaradi tega, ker so 
nove tehnologije mnogo vplivnejši del njihovih življenj. Otroci in mladi (ter do neke mere tudi 
ženske) so pogosteje tarča t.i. »spletnih plenilcev«, ki iščejo ranljive ljudi, ki jih lahko izrabijo. 
Anonimnost na spletu jim omogoča, da prevzamejo lažno identiteto, s katero lažje navežejo 
stik z otroki, mladimi ter ranljivimi odraslimi v klepetalnicah ter spletnih dnevnikih. 
 
IKT lahko povzročitelji zlorabijo tudi za povzročanje spolnega nasilja, saj spolno nasilje prav 
tako vključuje proizvodnjo, objavljanje, dostopanje in nalaganje spolno nazornih posnetkov 
otrok. Sledenje je postalo velika skrb organov pregona in tistih, ki skrbijo za zaščito otrok po 
svetu. Z napredkom tehnologije, vključno s tehnologijo za zajemanje slike, kot so na primer 
digitalni fotoaparati in fotoaparati na mobilnih telefonih, ki jih je lahko skriti ali prikriti, 
naraščajo »realnočasovne« zlorabe otrok, vključno s primeri, kjer pedofili in drugi storilci/ke 
zlorabe zaprosijo za določeno aktivnost ali pozo v realnem času in žrtev zlorabe ugodi 
njegovim/njenim željam. V takšnih primerih je uporabnik/ica teh spletnih strani dejansko priča 
izvajanju zločina. 
 
Priključitev spletni skupnosti – preko strani socialnih mrež, klepetalnic ali spletnih dnevnikov, 
spletnega kluba ali igralnega združenja – s seboj prinese možnost, ki ji v resničnem svetu 
pravimo »nevarnost tujcev«. Odrasli se morajo prav tako kakor otroci zavedati možnosti, da 
lahko na spletu spoznajo napačne ljudi, starši pa si morajo še posebej zapomniti, da je njihov 
otrok pred računalniškim zaslonom ali s pogovorom na mobilnem telefonu morda virtualni 
množici ljudi, ki si delijo življenje na spletu.  
 
Čeprav je spletno nasilje najpogostejše med mladimi, ga spretno povzročajo tudi povzročitelji 
nasilja nad ženskami, ki poskušajo partnerico nadzorovati, ji groziti, jo nadlegovati tudi preko 
mobilnega telefona ali elektronske pošte. Tudi zato ukrep približevanja lahko zajema tudi 
poskuse kontakta preko informacijsko komunikacijske tehnologije.  
 
c) Mobing 
Definicijo mobinga je podal švedski psiholog dr. Heinz Leymann, ki se je v osemdesetih letih 
20. stoletja ukvarjal s preučevanjem vedenja ljudi v delovnem okolju: gre za sovražno in 
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neetično komunikacijo ene ali več oseb v delovnem okolju, ki je sistematično usmerjena na 
posameznika/ico, ki je zaradi mobinga postavljen/a v nemočen in brezizhoden položaj, v 
katerem je izpostavljen/a nadaljnjemu mobingu. Takšna dejanja se dogajajo pogosto (vsaj 
enkrat a teden) in daljše obdobje (vsaj pol leta). Mobing je torej premišljeno, načrtovano 
žaljivo vedenje, ki se ponavlja in pusti žrtvi zaradi pogostosti in dolgotrajnosti sovražnega 
vedenja občutne duševne, psihosomatske in socialne težave.  
 
d) Nasilje nad moškimi 
Raziskave kažejo, da večino nasilja, ki se dogaja v partnerskih odnosih povzročijo moški. 
Moški so pogosteje žrtve nasilja s strani drugih moških, predvsem, kadar gre za kaznivo 
dejanje nasilništva. Lahko so tudi žrtve spolnega nasilja, predvsem na vojnih območjih ali v 
zaprtih sistemi kot je zapor. 
 
e) Nasilje nad LGBT populacijo 
Izraz LGBT je kratica, sestavljena iz angleških besed za lejzbike, geje, biseksualce in 
transeksualce. Amnesty international Slovenija na podlagi raziskav ugotavlja, da nasilje nad 
LGBT populacijo lahko razvrstimo v naslednje skupine:  
 
- Nasilje države (zakoni, kriminalizacija, paznik v zaporih itd.), 
- Nasilje v javnosti (verbalno ali fizično, spolno nasilje, delikti nad lastnino…), 
- Nasilje v družini (nesprejemanje spolne usmerjenosti otroka s strani staršev…), 
- Nasilje v družbi ljudi po lastni izbiri (stigmatizacija v krogu prijateljev, nasilje v partnerskih 
zvezah…),  
- Nasilje na delovnem mestu (zavrnitev službe, prekinitev pogodbe, mobing,…)7 
 
 
3. STANJE IN RAZMERE V MONG 
 
3.1. CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVA GORICA 
 
Center za socialno delo Nova Gorica (v nadaljevanju CSD) deluje v poslovnem času za 
območje Upravne enote Nova Gorica, ki vključuje šest občin: Mestno občino Nova Gorica, 
Občino Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in Kanal ob Soči. Pri 
obravnavi nasilja v družini so v večini primerov žrtve ženske in otroci, saj Zakon o 
preprečevanju nasilja v družini izrecno poudarja, da so otroci žrtve nasilja tudi, če so samo 
prisotni v nasilju in se nad njimi direktno ne izvaja nasilje. 
 
Na podlagi 16. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini, deluje od 1.2.2010 na CSD 
Nova Gorica Regijska služba za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja. Namen le-te je, da 
zagotavlja pomoč žrtvam nasilja, izvaja interventno službo, povezuje dejavnost organov in 
organizacij, spremlja in analizira pojave nasilja v regiji. Regijska služba vključuje interventno 
službo, krizni center in regijsko koordinatorko za obravnavo nasilja. 
Regijska služba za koordinacijo (deluje 365dni) obsega območje delovanja štirih upravnih 
enot (Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija in Tolmin), štirih CSD v regiji (Nova Gorica, Ajdovščina, 
Idrija in Tolmin) in trinajst občini.  
V okviru Regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja, je v stalni pripravljenosti na 
domu deset strokovnih delavcev, ki se tedensko menjujejo. 
 
Opažajo, da se je število intervencij izven poslovnega časa letos povečalo, saj so imeli do 
20.5.2014 – 27 intervencij, lani v enakem obdobju 15 intervencij. 
 
Izrečenih je bilo 14 ukrepov prepovedi približevanja (PP) (v letu 2013-6 ukrepov PP) 
4 ukrepov PP je bilo izrečenih na območju MONG 

                                                 
7 VIR: http://www.drustvo-dnk.si/o-nasilju.html 
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2 na območju drugih občin v UE Nova Gorica 
6 intervencij iz drugih CSD 
 
13 je bilo drugih intervencij (v letu 2013 -9) 
5 intervencij je bilo na območju MONG  
2 intervencije na območju drugih občin v UE Nova Gorica 
6 intervencij iz drugih CSD 
 
Največ intervencij je bilo na območju MONG, vendar opažajo, da narašča število intervencij 
tudi na območju delovanja CSD Ajdovščina, Idrija in Tolmin. 
Največ intervencij je med vikendom in prazniki. Nasilja je vedno več in se odraža v težjih 
oblikah. Vzrok je naraščajoča brezposelnost, alkoholizem, psihične motnje ali duševne 
bolezni pri povzročiteljih nasilja. 
 
Na območju delovanja CSD delujeta Materinski dom in Varna hiša, kamor se lahko namestijo 
žrtve nasilja, Krizni center za otroke in mladostnike; program (treningi socialnih veščin-TSV), 
ki ga izvaja Društvo za nenasilno komunikacijo (v nadaljevanju DNK) za povzročitelje nasilja. 
Program izvajajo za povzročitelje nasilja iz cele regije. Potrebovali bi podroben program, ki 
ga pri nas izvaja DNK, tudi za žrtve nasilja, saj prav te rabijo veliko pomoči in opogumljanja, 
še zlasti po prijavi nasilja. Program bi se lahko, v dogovoru z občinami, izvajal za celo regijo. 
 
CSD Nova Gorica meni da bi bili potrebni preventivni programi, ki bi pripomogli k temu, da do 
nasilja sploh ne bi prihajalo. Da bi lahko govorili o ničelni toleranci do nasilja, bi morali začeti 
vzgajati za življenje v nenasilju že v vrtcih in osnovnih šolah, z izvajanem delavnic, ki bi bile 
prilagojene starosti otrok. Prav tako bi se morali starši več vključevati v šolo za starše. V 
tednu nasilja nad ženskami, bi morali še posebej osveščati ljudi o tem, da je nasilje 
nedopustno, da ga moramo zaznati in prijaviti. Potrebne bi bile skupne akcije vladnih in 
nevladnih institucij.  
 
3.2. POLICIJSKA UPRAVA NOVA GORICA 
 
Na policijski upravi Nova Gorica (v nadaljevanju PU) se s problematiko nasilja v družini in 
trgovine z ljudmi poleg policistov v Policijskih postajah (v nadaljevanju PP) ukvarjajo tudi 
kriminalisti Sektorja kriminalistične policije, ki so zadolženi za obravnavo najhujših pojavnih 
oblik nasilja in kaznivih dejanj povezanih s trgovino z ljudmi.  
 
Veliko večino primerov nasilja v družini obravnavajo področne policijske postaje in sicer kot 
kazniva dejanja, ki so določena v Kazenskem zakoniku, del te problematike pa se obravnava 
kot prekrške po Zakonu o varstvu javnega reda in miru. 
Občani lahko prekrške in kazniva dejanja prijavljajo na interventno številko »113«, anonimno 
številko 080 1200, po elektronski poti na spletni strani www.policija.si, lahko pa podajo tudi 
anonimno e-prijavo. Na spletni strani policije www.policija.si je tudi obširno predstavljeno 
področje nasilja v družini oz. drugih oblik nasilja, kjer so podrobno opisani postopki prijave in 
ukrepanje policije. 
 
Policija si prizadeva za konstruktivno sodelovanje z drugimi institucijami pri obravnavi nasilja 
v družini, s ciljem, da vsaka institucija iz svojega delovnega področja postori vse potrebno, 
tako za preprečevanje nasilja, kakor tudi za zaščito žrtev nasilja. Takšno sodelovanje je 
vzpostavljeno s tožilstvom, centri za socialno delo (v nadaljevanju CSD), zdravstveni zavodi, 
šolstvom in nenazadnje tudi nevladnimi organizacijami. Oblike sodelovanja so vzpostavljene 
na regijskem nivoju, kakor tudi na lokalnem nivoju, kjer takšno sodelovanje izvajajo območne 
policijske postaje. 
Policisti PU Nova Gorica, predvsem vodje policijskih okolišev na območnih policijskih 
postajah glede problematike nasilja (nasilje v družini, nasilje med vrstniki) v različnih ciljnih 
oz. starostnih skupinah v osnovnih šolah izvajajo preventivne projekte (Policist Leon svetuje, 

http://www.policija.si/
http://www.policija.si/
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Zberi pogum in povej,…), katerih namen je, da se učence seznani kako naj ravnajo oz. kje si 
poiščejo pomoč v primerih, da so opazovalci ali žrtve nekaterih že omenjenih oblik nasilja.  
 
V letu 2014 poteka vključitev policistov PP v aktivnosti CSD Nova Gorica glede problema t.i. 
»fazaniranja« po srednjih šolah (okrogle mize, predavanja). Aktivnosti na tem področju vodi 
CSD Nova Gorica.  
 
Policija bo v letih 2014 in 2015 aktivno sodelovala pri projektu »VESNA – živeti življenje brez 
nasilja«, ki temelji na učinkoviti in ciljno usmerjeni dveletni nacionalni kampanji za 
prepoznavanje različnih vrst nasilja nad ženskami različnih starostnih skupin, torej od 
mladostnic do odraslih žensk vseh starosti, ki potencialno sodijo v rizično skupino glede 
izpostavljenosti nasilju ter zagotoviti prepoznavnost vrst pomoči in njihovo dostopnost, ter 
implementirati nacionalno kampanjo proti nasilju nad ženskami vseh starostnih skupin. V 
okviru dveletne kampanje bodo poleg nacionalne konference, ki bo obenem tudi otvoritveni 
dogodek kampanje, potekala še: 
- specializirana usposabljanja za strokovnjake s posameznih področij (zdravstveno osebje, 

tožilci, sodniki, policisti in socialni delavci) 
- TV oglas (medijska kampanja), plakati, informativno gradivo (usmerjeno na posamezno 

ciljno skupino žensk (potencialnih) žrtev nasilja 
- Fotografska razstava »Nasilje na njeni koži«, ki bo na ogled po več mestih v Sloveniji 

(predvidoma v trgovskih središčih 9 mest).  
Otvoritvene konference »Vesne« so se udeležili tudi predstavniki Policijske uprave Nova 
Gorica. 
 
Kaznivo dejanje trgovina z ljudmi se na območju Nove Gorice pojavlja istočasno s kaznivimi 
dejanji povezanimi z zlorabo prostitucije. Vzrok teh kaznivih dejanj je gospodarska kriza v 
državah bivše Sovjetske zveze in ostalih vzhodnih državah. Krizo izkoriščajo kriminalne 
združbe, ki novačijo dekleta in jih z obljubo dobrega zaslužka pripeljejo v Slovenijo, kjer jih 
izkoriščajo predvsem za prostitucijo. Območje MONG je zaradi števila nočnih klubov in 
igralniškega turizma precej izpostavljeno glede pojava opisanih kaznivih dejanj. 
 
Prekrški in kazniva dejanja v letu 2013 
Na PU Nova Gorica (na področju severnoprimorske regije) so v letu 2013 obravnavali 111 
kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. Večina teh dejanj predstavlja nasilje 
v družini in sicer je bilo obravnavanih 63 kaznivih dejanj. Na podlagi Zakona o nalogah in 
pooblastilih policije (ZNPPol) je bilo 35 obravnavanih primerih storilcem teh dejanj izrečen 
tudi ukrep prepoved približevanja. 
 
V nadaljevanju se prikazane tabele s statičnimi podatki glede obravnave problematike nasilja 
v družini na območju PP Nova Gorica v letu 2013. PP Nova Gorica pokriva še območje občin 
Brda in Kanal ob Soči, od 15.4.2014 pa še občine Šempeter-Vrtojba, Renče – Vogrsko in 
Miren-Kostanjevica. 
 
Tabela št.1: Prekrški zoper javni red in mir z elementi nasilja v družini 

PP Nova Gorica  Število zadev Število kršitev 

 2013 52 57 

 
Tabela št. 2: Obravnavane kršitve in izrek prepovedi približevanja 

PP Nova Gorica Število zadev Število kršitev Število ukrepov 

2013 52 57 15 

 
V letu 2013 so policisti PP Nova Gorica v 52 obravnavanih zadevah evidentirali 57 kršitev. 
Izrečenih je bilo 15 ukrepov prepovedi približevanja. 
 
Tabela št. 3: Statični podatki o kaznivih dejanjih z elementi nasilja v družini 
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PP Nova 
Gorica 

Člen 122 
in 123 

Člen 135 Člen 191 Člen 192 Člen 296 SKUPAJ 

2013 10 8 18 5 3 44 

 
KAZNIVA DEJANJA PO KAZENSKEM ZAKONIKU (KZ-1), KI VSEBUJEJO ELEMENTE 
NASILJA V DRUŽINI: 
122. člen Lahka telesna poškodba 
123. člen Huda telesna poškodba 
135. člen Grožnja 
191. člen Nasilje v družini 
192. člen Zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje 
296. člen Nasilništvo 
 
V letu 2013 so policisti PP Nova Gorica obravnavali 44 kaznivih dejanj, ki vsebujejo elemente 
nasilja v družini.  
 
Kriminalisti PU Nova Gorica so v letu 2012 obravnavali dva nočna kluba na območju Mestne 
občine Nova Gorica, kjer so bila tri osebe kazensko ovadene za kazniva dejanja trgovine z 
ljudmi. V letu 2013 ni bilo obravnavanih primerov s področja trgovine z ljudmi. 
 
Predlogi za izboljšanje razmer 
Mestni občini Nova Gorica predlagajo, da prouči možnost sodelovanja v projektu »Vesna«, ki 
temelji na osveščanju ljudi za prepoznavanje različnih vrst nasilja nad ženskami različnih 
starostnih skupin. Ravno ključna cilja projekta (osveščanje žensk vseh starosti, zagotoviti 
prepoznavnost vrst pomoči in njihovo dostopnost, ter implementirati nacionalno kampanjo 
proti nasilju nad ženskami) sta to, kar primanjkuje v Slovenskem prostoru na področju boja 
proti nasilju nad ženskami.  
 
Opažajo, da je na območju Nove Gorice premalo kampanj oz. projektov, ki bi osveščali ljudi 
o oblikah nasilja in jih spodbujali k prijavam kaznivih ravnanj. Pomembno je, da vsakdo, ki se 
odloči vložiti prijavo in sodeluje v nadaljnjih postopkih, postane glas otroka, glas žrtve nasilja. 
Tako pokaže, da zmore pomagati, da se njegov glas sliši in doseže svoj namen. Njegovo 
dejanje je izrednega pomena za nadaljnji razplet primera (zaščita žrtve). Vsi smo odgovorni 
za sočloveka. 
 
Sodelovanje policije 
Policija je v okviru svojih pooblastil in zmožnosti pripravljena sodelovati pri aktivnostih 
mestne občine Nova Gorica na opisanem področju. V sklopu policijske uprave Nova Gorica 
na področju Mestne občine Nova Gorica izvaja naloge policije Policijska postaja Nova 
Gorica, zato vam predlagamo, da se glede izvajanja konkretnih aktivnostih in sodelovanja 
policije, neposredno dogovarjate z vodstvom policijske postaje Nova Gorica, saj večino 
preventivnih aktivnosti na področju preprečevanja nasilja oz. policijskega dela v skupnosti 
izvajajo ravno njihovi vodje policijskih okolišev oz. policisti. 
 
3.3. ZAVOD KARITAS SAMARIJAN  
 
V Zavodu Karitas Samarijan delujeta na področju Mestne občine Nova Gorica  dva 
socialnovarstvena programa na področja nasilja v družini in  socialne problematike žensk in 
sicer Varna hiša Karitas za Primorsko (od leta 2005) in Materinski dom Solkan (od leta 
2000). Oba programa sta javna, verificirana in sofinancirana od Ministrstva za delo, družino 
in socialne  zadeve, FIHA, in občin. 
Izvajajo se naslednje aktivnosti: 
 
»Varna hiša Karitas za Primorsko« je socialno varstveni program, ki je prvenstveno 
namenjen namestitvi žensk in njihovih otrok, ki doživljajo različne oblike nasilja, v varen 
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prostor. S tem omogočijo žrtvi, da prekine ponavljajoče se nasilje in z našo človeško in 
strokovno pomočjo najde novo pot, brez nasilja. Program izvajajo na tajni lokaciji o kateri 
širša javnost ni seznanjena. Dodatno varnost prostora in s tem tudi uporabnic, zagotavljajo z 
varnostnimi, proti vlomnimi vrati ter z dogovorom s policijo o  hitrem posredovanju v primeru 
ogroženosti uporabnikov. V večini primerov namestitev poteka po predhodnem razgovoru z 
uporabnico, na katerem se pogovorijo o vsebini programa, njenih pravicah in dolžnostih ter 
pričakovanjih. Uporabnice, pri katerih je nastanitev skrbno načrtovana, pošljejo tudi prošnjo 
za sprejem. Izvajamo pa tudi t.i. urgentne sprejeme, ko se mora uporabnica takoj umakniti iz 
kriznega okolja. V teh primerih pride uporabnica v varno hišo na pobudo policije oz. centra za 
socialno delo. 
 
Po sprejemu sledi obdobje umiritve in prilagoditve, ko uporabnica potrebuje predvsem mir in 
počitek ter razumevanje, podporo in potrditev pravilnosti svoje odločitve. Poleg nastanitve 
uporabnicam nudijo strokovno obravnavo (psihosocialno pomoč), ki temelji na 
individualiziranem pristopu do uporabnice, s katero izdelajo individualni načrt, v katerem 
opredelijo njene cilje, ki jih sproti preverjajo in dograjujejo. Ves čas bivanja jih spodbujajo k 
aktivnemu reševanju svoje stiske. Obdobje bivanja je omejeno na 6 mesecev, z možnostjo 
podaljšanja, če so za to utemeljeni razlogi (npr. če ji ni uspelo doseči zastavljenih ciljev oz. 
še vedno obstaja nevarnost ogrožanja s strani nasilnega partnerja). Pri svojem delu ves čas 
sodelujejo z institucijami, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, 
zdravstvenimi ustanovami, policijo, sodstvom…  
 
S programom zadovoljujejo osnovne potrebe uporabnic po: namestitvi, varnosti, sprejetosti, 
materialni oskrbi, strokovni pomoči in podpori. S stalnim evalviranjem individualnih ciljev 
uporabnic sledijo njihovim trenutnim potrebam. Program je pod enakimi pogoji dostopen 
vsem ženskam in njihovim otrokom (fantom do dopolnjenega 16. leta starosti), ki doživljajo 
nasilje in se počutijo ogrožene in potrebujejo umik v varen prostor. Vključitev v program je 
prostovoljna. Uporabnica mora sprejeti pogoje bivanja, s katerimi je predhodno seznanjena 
in ki so določeni v Pravilniku o pravicah in obveznostih uporabnic v Varni hiši Karitas za 
Primorsko. 
 
Labirint nasilja: ob 25. novembru, mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami 
organizirajo javni dogodek osveščanja širše javnosti o preprečevanju nasilja v Novi Gorici. 
Na prostoru, kjer je veliko mimoidočih (napr. Bevkov trg, lani so ga postavili v avli Eda 
Centra) postavimo improviziran labirint. Na izkustveno delavnico povabijo dijake srednjih šol, 
strokovne delavce v šolstvu, zdravstvu, sociali, širšo javnost, mimoidoči ljudi… S hojo po 
labirintu želijo na simbolni način predstaviti dejavnike, ki prispevajo k nastanku in trajanju 
nasilja nad žensko ter dejavnike, ki pripomorejo k uspešni razrešitvi. S hojo po labirintu lahko 
dobijo stik s stisko in  občutki, ki spremljajo žensko ob doživljanju nasilja, ki je kot labirint, kjer 
se znajde v začaranem krogu brezizhodnosti in nemoči. S ustrezno pomočjo, podporo in 
uporabo na novo najdenih lastnih virov moči, pa lahko iz labirinta in začaranega kroga najde 
izhod v novo življenje. 
 
Psihosocialna pomoč, podpora in nastanitev v materinskem domu za ženske in njihove 
otroke, ki so se zaradi različnih okoliščin znašle v ekonomski, socialni stiski, imajo težave v  
družini in je začasna nastanitev v materinskem domu edina možna rešitev. V program se 
vključuje tudi ženske in matere z otroki, ki so žrtve nasilja, vendar niso več neposredno 
ogrožene in ali zaključijo bivanje v Varni hiši. 
 
Materinski dom deluje na dveh lokacijah in sicer v Solkanu in na Cesti pri Ajdovščini. 
Posebnost programa je ta, da je edini v Goriški regiji, Obalno-kraški in Notranjsko-kraški 
regiji ter v obmejni legi.  Namen programa je preprečevanje in reševanje socialnih stisk 
uporabnic, omogočanje in povečevanje socialne vključenosti, krepitev moči uporabnic in 
razvijanje njihovih sposobnosti za vsakdanje samostojno življenje, zagotavljanje temeljne 
socialne varnosti v kriznih obdobjih izpada drugih virov za življenje žensk in otrok in 
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preprečevanje revščine med ranljivimi skupinami prebivalstva, v našem primeru žensk in 
otrok. Pri delu zasledujemo cilje individualnega načrta uporabnice. V program vključujejo tudi 
prostovoljce. Smo tudi člani Sekcije za materinske domove, varne hiše in sorodne 
organizacije pri Socialni zbornici Slovenije. 
 
Informiranje, osveščanje javnosti  
Preko različnih dogodkov, ki so medijsko odmevni skušajo širšo javnost informirati o 
problematiki nasilja z namenom, da zmanjšajo trenutno strpnost do nasilja ter informirajo 
javnost o oblikah pomoči žrtvam nasilja. Večkrat letno objavljajo razne članke, sodelujejo v 
medijskih sporočilih (radio, tv) o problematiki nasilja in socialno ekonomskih stiskah, 
pripravljajo zloženke in druga informativna gradiva. 
 
Samopomočna skupina za ženske – bivše uporabnice programa in ženske, ki so žrtve 
nasilja in potrebujejo svetovanje ter informacije o možnih oblikah pomoči.: skupina se sestaja 
enkrat mesečno. Ženske, z enako izkušnjo pridobivajo samozavest, zaupanje, moč, nadzor 
nad lastnim življenjem, samospoštovanje, identiteto. 
 
Svetovanje za ženske v stiski: vse več žensk se obrača po pomoč telefonsko, preko 
elektronske pošte ali osebno v pisarni,  z prošnjo oziroma željo po svetovanju. Njihove 
potrebe se nanašajo na razreševanje stiske v kateri so se znašle v  dani življenjski situaciji, 
veliko primerov je žrtev nasilja. Svetovanje je namenjeno tistim uporabnicam, ki se ne 
odločajo za namestitev, potrebujejo pa svetovanje, informiranje in spremljanje strokovne 
delavke.  
 
Število uporabnic: 
V letu 2013 je bilo v programih nastanjenih skupaj 36 žensk in 39 otrok, iz Mestne občine 
Nova Gorica 11 žensk in 5 otrok. V letošnjem letu so namestili že 22 uporabnic in 20 otrok. 
Svetovanje izven nastanitve nudijo povprečno 30 uporabnicam letno, pilotni projekt Labirint 
je obiskalo 455 obiskovalcev. 
 
Potrebe v prihodnje: 
Potrebno je  delovati na področju preventive; na primer ponovno izvajati preventivnih 
programov, ki so se že več let izvajali v obliki delavnic za otroke v OŠ ter raznih akcij v 
smislu preprečevanja nasilnosti v družbi in osveščenosti o vzrokih in posledicah nasilja.  
Preučitev možnosti za vzpostavitev svetovalnice za tiste uporabnice, ki se ne odločajo za 
namestitev v programih.  
 
3.4. DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO  
 
Društvo za nenasilno komunikacijo (DNK) je nevladna, neprofitna in humanitarna 
organizacija, ki deluje v javnem interesu. Društvo izvaja programe za preprečevanje nasilja in 
programe za ukrepanje v primerih nasilja v družini. Nasilje razumejo kot problem celotne 
družbe in odgovornost tistih, ki nasilje povzročajo. Že ob ustanovitvi so si zadali tri glavne 
naloge: 
  
 spodbujati ničelno toleranco do nasilja,  
 izvajati programe pomoči za osebe, ki doživljajo nasilje, 
 izvajati programe za delo z osebami, ki nasilje povzročajo.  
 
Namen delovanja društva je celostno reševanje nasilja. Temeljni cilj vseh programov, tudi 
programov za povzročitelje nasilja, je povečevanje varnosti žrtev in zmanjševanje posledic 
nasilja. S tem namenom je DNK poleg programov pomoči za žrtve nasilja kot prvo v Sloveniji 
začelo izvajati tudi programe za delo s povzročitelji nasilja. S preventivnimi in izobraževalnimi 
dejavnostmi aktivno sodelujejo pri ozaveščanju strokovne in laične javnosti o problematiki 
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nasilja. S predlogi in članstvom v strokovnih telesih in združenjih sodelujejo pri sistemskih in 
zakonskih spremembah na področju nasilja v družini.  
 
Od leta 2011 v Novi Gorici izvajajo program »Trening socialnih veščin za moške, ki 
povzročajo nasilje nad ženskami« (v nadaljevanju:  TSV) in s tem ponujajo možnost 
udeležbe na programu vsem tistim moškim, ki to zaradi nasilnih vzorcev vedenja potrebujejo, 
vendar se do sedaj zaradi oddaljenosti lokacije izvajanja programa niso mogli udeležiti.  TSV 
v Novi Gorici poteka ob torkih in se izvaja v prostorih Centra za socialno delo Nova Gorica. 
 
Program TSV je načrtovan in izvajan za moške, ki se sami najverjetneje ne bi odločili za 
vključitev v proces spreminjanja svojih prepričanj in vedenj, ki so nasilna. V okviru svojih 
pristojnosti in pooblastil pa jih k temu usmerijo institucije (policija odredi prepoved 
približevanja določenemu kraju ali osebi, sodišče izreče pogojno obsodbo z izrekom 
varstvenega nadzorstva - navodilo sodišča obiskovanje ustrezne posvetovalnice, napotitev s 
strani pristojnega centra za socialno delo, rehabilitacija znotraj prestajanja zaporne kazni). V 
program je vključenih tudi nekaj uporabnikov, ki so se za to odločili sami. Menijo, da obstoj 
programa Trening socialnih veščin na več lokacijah po Sloveniji povečujejo možnost, da 
bodo omenjene službe izrekle ukrepe za zaščito žrtev.  
 
Delo s povzročitelji prispeva k trajnejšemu reševanju problema nasilja, saj se s spremembo 
nasilnega vedenja uporabnika ter prepoznavanjem prepričanj in pričakovanj, ki mu 
dovoljujejo uporabo nasilja, povečuje možnost, da uporabnik ne bo uporabljal nasilja tudi v 
odnosu z drugimi ženskami v njegovem življenju.  
 
Z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini je delo s povzročitelji nasilja nujen element pri 
preprečevanju nasilja v družbi.  S treningom socialnih veščin se približajo uporabnikom, ki so 
v procesu reševanja problema še v fazi pred odločitvijo o spremembi vedenja. Z znanji in 
izkušnjami, ki jih posredujejo uporabnikom, prispevajo k njihovi notranji motivaciji za 
spremembo. 
 
Program je vsebinsko zastavljen na način, da bi moški, ki uporabljajo nasilje do žensk 
prepoznali kako določene vrednote, stereotipi delujejo v odnosu do žensk in posamezniku z 
zmotnimi prepričanji dajejo dovoljenje za uporabo nasilja.  
 
V program TSV so od leta 2011 do danes v Novi Gorici vključili 41 uporabnikov. Opažajo, da 
je v zadnjih letih največ uporabnikov napotenih s strani sodišča; izrečena jim je pogojna 
obsodba z varstvenim nadzorstvom in navodilom, da morajo opraviti program TSV. Ostali 
uporabniki so vključeni v program po napotitvi s strani Centrov za socialno delo in Zavoda za 
prestajanje kazni zapora Koper, oddelek Nova Gorica. 
V program TSV so v Sloveniji v letu 2013 vključili 292 uporabnikov. Od tega v Ljubljani 150, v 
Celju 37, v Novem mestu 26, v Kopru 25, v Slovenj Gradcu 20, v Murski Soboti 20 in v Novi 
Gorici 14.  
 
V program Stop! Nasilju: Individualna pomoč ljudem, ki doživljajo nasilje, so v letu 2013 v 
Sloveniji vključili 428 uporabnic in uporabnikov. Od tega 290 v Ljubljani in 138 v Kopru.  
Predvsem opažajo, da v Novi Gorici ni ustreznih svetovalnih programov za žrtve nasilja. Za 
celostno reševanje problematike nasilja v družini, so svetovalni programi za žrtve nasilja 
temeljni in nujni. Za učinkovito reševanje nasilja v družini je važno, da je mreža programov, ki 
ponujajo pomoč žrtvam nasilja, delo s storilci nasilja in preventivne akcije. Predvsem je 
važen koordiniran pristop vseh institucij, ki delajo na področju preprečevanja nasilja.   
 
Ker je nasilje naučeno vedenje, je pomembno poznavanje njegovih zakonitosti in učenje 
nenasilnih veščin reševanja konfliktov, medosebnega komuniciranja, vzgoje za nenasilje ter 
spoštovanja v partnerskih odnosih. Poleg jasnih pravil in predvidenih sankcij je preventiva 
najboljši način reševanja problematike nasilja. Če delujemo preventivno, se osredotočamo 
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na to, kaj lahko storimo sedaj, da se izognemo neprijetnim posledicam, ki bi sicer lahko 
sledile in lahko izbiramo nenasilne vzorce vedenja.   
 
Preventivni programi morajo biti dostopni v vseh regijah in vključeni v stabilno financiranje s 
strani države kakor tudi s strani lokalnih skupnosti.  
 
Predlagajo, da Mestna občina Nova Gorica še naprej podpira programe na področju 
preprečevanja nasilja v družini. Predvsem, da vzpodbuja in podpira nastajanje svetovalnih 
programov za žrtve nasilja.  
 
3.5. MLADINSKI CENTER NOVA GORICA 
 
Mladinski center Nova Gorica že vrsto let izvaja mladinske delavnice, ki sodijo v okvir 
vrstniškega izobraževanja. To predstavlja medsebojno poučevanje znotraj skupine mladih, 
kar pomeni da mladi izobražujejo mlade. Mladim tako ponujajo možnost učenja in 
izobraževanja, ki sega izven okvirov šolskega okolja. Mladi udeleženci delavnic se z mladimi 
voditelji delavnic lažje sprostijo in spregovorijo o težavah in vprašanjih, ki jih spremljajo v 
obdobju odraščanja. Mladinske delavnice so med mladimi zelo dobro sprejete. Mladim se zdi 
pomembno, da v mladinskih delavnicah pridobijo nove informacije o posamezni temi. Med 
temami, ki jih Mladinski center ponuja je tudi tema, ki obravnava nasilje, to je delavnica 
Nasilje in mladi. Delavnica je namenjena višjim razredom osnovnih šol ter dijakom prvih 
letnikov srednjih šol. 
 
Z mladinsko delavnico Nasilje in mladi želijo mlade opozoriti na problem nasilja in jih 
spodbuditi, da razmišljajo o izvajalcih in žrtvah nasilja. Poseben pomen v delavnici posvetijo 
nasilju, ki izhaja iz stereotipov, predsodkov in socialne izključenosti. Skozi delavnico mladi 
spoznajo različne vrste nasilja, vzroke nasilnega vedenja in medvrstniško nasilje ter mrežo 
pomoči, ki je na voljo v lokalnem okolju v primeru nasilja. Mlade spodbujajo k strpnosti in 
razvijanju empatije. Delavnico so zadnja leta uspešno izvajali za dijake prvih letnikov 
Šolskega centra Nova Gorica, tako so vsako leto v delavnice vključili okoli 300 dijakov. 
 
V povezavi z nasiljem, izvajajo tudi delavnico Vsi drugačni vsi enakopravni, katere namen je 
seznanjanje mladih z različnimi oblikami diskriminacije (diskriminacija na osnovi spola, 
narodnostne ali etnične pripadnosti, verskega ali drugega prepričanja, invalidnosti, starosti in 
spolne usmerjenosti ali kombinacijo le-teh), prepoznavanje različnih oblik diskriminacije in 
preprečevanje le-teh, ter širjenje in seznanjanje širše javnosti o boju proti diskriminaciji in za 
enakost. Delavnica je namenjena višjim razredom osnovne šole ter dijakom prvih letnikov. 
Tudi te delavnice se je v zadnjih letih skupaj udeležilo več kot 250 učencev in dijakov. 
 
3.6. OŠ BRANIK 

 
Na OŠ Branik, vsaj v zadnjem času, ne zaznavajo kakšnih posebnih pojavov nasilja. 
Seveda se med otroki vedno kaj dogaja – se sprejo, se zafrkavajo, žalijo, zelo redko pa 
fizično obračunavajo med sabo.  
 
Vsak primer je seveda poseben, načeloma pa reagirajo »stopenjsko«. Najprej se z 
vpletenimi pogovori učitelj, ki je prisoten. Če oceni, da je potrebno oz. se ponavlja, o tem 
obvesti razrednika. Ta opravi potrebne razgovore, dogovorijo se za postopke, o zadevi 
obvesti starše (če je potrebno). Če to ne zaleže oz. je zadeva bolj kompleksna, se v 
obravnavo vključi svetovalna služba in na koncu lahko tudi ravnatelj.  
 
V večini primerov  se zadeve rešijo že v začetnih korakih, treba pa je biti še naprej pozoren.  
Nasilja odraslih nad otroki že dalj časa niso obravnavali. Menijo, da je predvsem pomembna 
preventiva, ki zajema vzgojo »o odnosih«, pogovore, spodbujanje zdravega življenjskega 
sloga. V ta namen koristijo vse preventivne programe (predvsem tiste, ki jih nudita MONG in 
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Zdravstveni dom), na predmetni stopnji imajo tedenske razredne ure, kjer obravnavajo 
različne pomembne teme. Izvajajo redno dežurstvo učiteljev med odmori. Ker so majhna 
šola, lahko delavci zelo neposredno in redno spremljajo dogajanje in hitro reagirajo. 

3.7. OŠ ČEPOVAN 

Na osnovni šoli Čepovan nasilja med učenci ne zaznavajo, med njimi pa občasno prihaja do 
konfliktov in nesporazumov. V primeru večjih konfliktov ukrepajo po naslednjem zaporedju:  

- najprej ukrepa razrednik v skladu s šolskimi pravili, vzgojnim načrtom in v sodelovanju s 
starši,  

- v drugem koraku ukrepa svetovalna služba šole v sodelovanju z razrednikom, drugimi 
učitelji, vodstvom šole in starši učenca,  

- v tretjem koraku ukrepa ravnateljica šole v sodelovanju s starši. 
 

Razlog za odsotnost ali majhno pojavnost nasilja in drugih težav na šoli pripisujejo tudi temu, 
da ima šola majhno število učencev. Odnosi med učenci so osebni in prijateljski, med seboj 
se vsi poznajo in se družijo tudi izven časa pouka. V vseh razredih je število učencev 
majhno, kar omogoča učiteljem hitro ukrepanje ob zaznavi težav in sprotno reševanje 
morebitnih konfliktov.  
 
Glede nasilja v družinah naših učencev pa vodstvo šole in šolska svetovalna služba nimata 
podatkov o morebitni pojavnosti nasilja v družinah. Na šoli pa se trudijo, da so pozorni in 
občutljivi na vedenje in počutje otrok in verjamejo, da bi otroke v stiski opazili in ustrezno 
ukrepali.  

3.8. OŠ DORNBERK 

 
Dolgoročno gledano je v šoli nasilja iz leto v leto več, manj sicer direktnega fizičnega nasilja, 
več pa prikritega besednega in nebesednega nasilja.  Učenci so vse bolj nestrpni do 
drugačnosti, predvsem je v porastu nacionalna nestrpnost. Mogoče vidijo nasilja več tudi 
zato, ker smo na šoli postali za nasilje bolj senzibilni. 
 
Pred leti so vložili veliko energije v usposabljanje strokovnih delavcev na temo nasilja. Cel 
kolektiv se je udeležil dvodnevnega seminarja na temo nasilje v šoli  in šolska mediacija, 4 
strokovne delavke pa so se še dodatno udeležile dvoletnega intenzivnega usposabljanja za 
izvajanje šolske mediacije pri Inštitutu za mediacijo Concordia. Veliko konfliktov med učenci, 
učenci in učitelji in tudi učitelji in starši, rešujejo z mediacijo. Ta način ponuja učencem, pa 
tudi učiteljem zgled konstruktivnega reševanja sporov in nesoglasij in jih vzgaja k večji 
strpnosti in tolerantnost. Zadnja tri leta usposabljajo šolske mediatorke učence prostovoljce 
za izvajanje vrstniške mediacije. Naš način izobraževanja so lani predstavile na aktivu 
ravnateljev. Učenci, vrstniški mediatorji, so pri reševanju manjših sporov med vrstniki 
velikokrat še učinkovitejši kot me odrasle mediatorke. Problemi, ki jih rešujejo s pomočjo 
mediacije, se običajno dobro razrešijo, učenci so zadovoljni in kasneje, ko naletijo na konflikt, 
ki ga ne uspejo razrešiti,  prihajajo sami prositi za mediacijo. 

3.9. OŠ FRANA ERJAVCA  

 
Na OŠ Frana Erjavca Nova Gorica so bili pred leti vključeni v projekt Ti povej, s katerim so v 
šoli vpeljali določena razredna pravila in s tem tudi na nek način zajezili nasilje. Učence so 
pripravili do tega, da v primeru, ko so sami žrtve nasilja ali so bili priča nasilnemu dejanju, le 
to čim prej zaupajo odrasli osebi. Že po prvem letu projekta so opazili, da so učenci hitreje 
opazili nasilje in nanj opozorili.  
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Na šoli se srečujejo z različnimi oblikami nasilja, z verbalnim nasiljem, fizičnim nasiljem 
(porivanje, izmikanje in skrivanje osebnih predmetov – copat, šolskih torb) ter psihičnim 
nasiljem, kot je izločanje iz skupine, žaljenje, posmehovanje zaradi slabih ocene, videza, 
nepoznavanja jezika učencev - tujcev. Opažajo, da je več  psihičnega nasilja, manj pa 
fizičnega. Čedalje več je samopoškodbenega vedenja med učenci višjih razredov. 
 
Nasilje je tudi v domačem prostoru, le da o njemu učenci teže spregovorijo, navadno šele 
takrat, ko res ne zdržijo pritiskov. V takšnih primerih postopajo v skladu s pravilnikom o 
obravnavi nasilja, podajo prijavo na center za socialno delo ali policijo in na ta način zaščitijo 
otroka. Menijo, da je nasilja v družinah več, kot ga zaznavajo ali zanj izvejo. Zahteve staršev 
glede učnega uspeha so zelo visoke, pričakovanja staršev, da je otrok uspešen v šoli in 
izven nje, so nekaj vsakdanjega. Otroci imajo premalo časa za spontano igro z vrstniki v 
popoldanskem času in vse to je posledica nasprotovanj, ugovarjanj, nemoči in nasilja, ki je 
tudi v domačem okolju v večini primerov psihično. Otroci težko zaupajo, kaj se v družini 
dogaja, saj je družinsko okolje, kjer rasejo edino, ki ga poznajo in ga kot takega tudi 
sprejemajo. 
 
V vsaki skupnosti obstajajo pravila, ki določajo, katero vedenje je dopustno in katero ne. Prav 
šolski prostor je tisti, v katerem morajo biti pravila še toliko bolj jasno in premišljeno 
postavljena, predvsem pa dosledno upoštevana s strani vsakega posameznika; učencev, 
učiteljev, pa tudi staršev. Prepričanje šole je, da nasilje preprečujemo le z ničelno toleranco 
do njega. 
 
Menijo, da je prav, da se o nasilju pogovarjajo na delavnicah, predavanjih,  da se otrokom 
predstavi, da je kakršnakoli oblika nasilja nedopustna in jih podučijo, da morajo o tem 
spregovoriti. Želeli bi si predavanj tako za učence, kot za njihove starše in učitelje. 

3.10. OŠ MILOJKE STRUKELJ S PODROŽNICO LEDINE 

 
Na splošno gledano, imajo na šoli  manj pojavov nasilja  kot prejšnja leta.   
 
Veliko časa posvetijo  posameznikom, ki želijo uveljaviti svojo voljo na agresiven način. 
Večinoma so to fantje iz različnih generacij. Opažajo, da  se dečki  v nižjih razredih (4-6) 
pogosteje pretepajo,  kot pa v višjih. Letos niso zabeležili nobenega pretepa med 
devetošolci.   
 
Veliko več je verbalnega nasilja, tudi po spletu. Zelo pogosto je pri deklicah, a ga vedno 
pogosteje opažamo tudi pri dečkih. Tudi tu pridejo do izraza le posamezne skupine – oddelki 
na različni stopnji. 
 
Od izvedbe UNICEF-ovega  projekta »POVEJ!« Spregovorimo o nasilju med otroki – za 
varno šolo v šolskem letu 2007/08 – 2008/09 dalje si prizadevajo povečati stopnjo 
občutljivosti vseh učencev, vseh zaposlenih in staršev za problematiko vrstniškega nasilja. 
Spodbujajo tudi tiste učence, ki so le »opazovalci«, da se aktivno vključijo v reševanje 
problemov, še posebej, ko gre za prikrito nasilje (grožnje, žalitve, izsiljevanje). 
 
Pojave nasilnega vedenja rešujejo s pogovorom, brez ali s starši. V kolikor je problem 
resnejši, obvestijo tudi pristojne službe, kot so Center za socialno delo in Policijo, vendar je 
to zelo redko. V razredih, kje je pojav nasilnega vedenja pogost, izvajajo  svetovalne delavke  
delavnice socialnega učenja skupaj z razredniki. 

 

 
3.11. OŠ SOLKAN 
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V družbenem okolju, v katerega je vpeta osnovna šola Solkan, je mogoče zaznati krizo 
vrednot in nespoštovanje družbenih norm, ki sicer omogočajo kakovostno sobivanje. V 
takšnem okolju je mogoče zaznati povišanje netolerantnosti in pomanjkanje potrpežljivosti v 
odnosih, manj pripravljenosti za sodelovanje, več anksioznosti, strahu pred neuspehom.  
Nakopičene napetosti in frustracije, nerazumevanje drug drugega (vpliv stereoptipov, 
predsodkov do drugega, egocentričnost posameznika) se tako tudi v prostorih šole rezultirajo 
v različnih pojavnih oblikah nasilja. Njihova pojavnost se stopnjuje, sploh med otroci, ki so 
ogledalo naše družbe. 
 
Na osnovni šoli Solkan nasilje zaznavajo v odnosih do šolske lastnine (namerno povzročanje 
škode na šolskem inventarju s strani učencev) in v odnosih:  
 
Učenec - učenec 
Med učenci je prisotno tako psihično kot fizično nasilje. Veliko je verbalnega nasilja, ki se v 
odnosih med učenci izraža neposredno ali posredno (ogovarjanje, spletkarjenje…). Vse 
pogosteje učenci za namene nasilnega vedenja uporabljajo internetne tehnologije 
(Facebook, Ask.fm) in mobilne telefone (klici, sms). Pogosto se pojavlja nasilje do 
»drugačnih« učencev (vpliv narodnosti, kraja bivanja). 
Med učenci se pojavlja tudi vedno več avtoagresivnega vedenja. V tretji triadi med učenci 
opažamo porast samopoškodbenega vedenja in motenj hranjenja.  
 
Učenci - učitelj 
Učenci vse bolj pogosto brez zadržkov izražajo nespoštovanje do učiteljev. Učenci ne 
upoštevajo postavljenih pravil in navodil učitelja. Opaziti je ugovarjanje in odkrito 
nasprotovanje načinu dela in zahtevam ter prisotnost neprimernega besednjaka. V redkih 
primerih se pojavlja tudi fizično nasilje. 
 
Starši - učitelj - nepedagoški delavci 
Starši vse bolj pogosto posegajo v avtonomnost učiteljeve strokovnosti in delo nepedagoških 
delavcev (svetovalna služba, ravnatelj). Vplivati skušajo na višino ocene, vprašanja, ki naj bi 
jih učenec dobil pri ocenjevanju znanja, na načine poučevanja v razredu in dela z učencem. 
Opaziti je mogoče tudi posredno nasilje (obrekovanje učiteljev, zmanjševanja pomena 
učiteljem pri izobraževanju njihovih otrok …).  
 
Delavci šole  
Zelo pozorni smo na vedenje delavcev šole do učencev in staršev. Ob morebitnem 
neprimernem vedenju in pojavu kakršne koli oblike nasilja takoj odreagiramo. Na enak način 
odreagiramo tudi pri zaznavanju nasilnega vedenja med sodelavci.  
 
Nasilje v družinah 
Poleg predstavljenih oblik nasilja v šolskem prostoru, zaznavamo psihično in fizično nasilje v 
družinah naših učencev (nasilje med partnerji pred otroci, alkoholizem …) 
 
Z namenom, da bi bilo zgoraj navedenih oblik nasilnega vedenja čim manj, na osnovni šoli 
Solkan izvajajo aktivnosti:  
z učenci:  
- na ravni razrednih skupnosti (tematske razredne ure – spoznavanje drug drugega, 

razumevanje drugačnosti, izvajanje socialnih iger (pomen sodelovanja, komunikacije …), 
izvajanje programa To sem jaz), 

- na ravni medvrstniškega povezovanja (projekt povezani.com, prostovoljstvo in 
medvrstniška pomoč v razredu). 

 
z učitelji, nepedagoški delavci: 
- izobraževanja in delavnice, pogovori 
- dober vzgled učiteljev (ravnanje do učencev, sodelavcev, staršev) 
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s starši: 
- pogovori na roditeljskih sestankih, pogovornih urah pri učiteljih in v šolski svetovalni službi, 
- predavanja v okviru preventivnega programa Mestne občine Nova Gorica.  
 
Uspehe na nivoju preprečevanja nasilja bomo lahko dosegli ob celostnem reševanju 
problematike in predvsem preventivnem delu. Vsekakor k temu pripomore krovna podpora 
Mestne občine Nova Gorica.  
 
Predlagajo preventivne aktivnosti tako na nivoju dela z učenci, s starši, z  učitelji in 
nepedagoškimi delavci (predvsem svetovalnimi delavci).  
 
Na nivoju dela z učenci na osnovnih šolah predlagajo izvajanje programa To sem jaz (Zavod 
za zdravstveno varstvo Celje) in program »Izštekani« Inštituta Utrip. 
 
Na nivoju aktivnega dela s starši učencev predlagajo možnost prenosa dobrih praks 
ameriškega programa »Krepitev družin« (nosilec programa Inštitut Utrip) v Slovenijo ter 
delavnice (tudi šola za starše), ki jih izvajajo priznani strokovnjaki s področja vzgoje. 
Vsekakor je smiselno nadaljevati s predavanji v okviru E- centra – Novogoriški center znanja 
5 za vzgojo.  
 
Na nivoju dela s pedagoškimi kot nepedagoškimi delavci (predvsem svetovalno službo) bi 
bilo smiselno okrepiti sodelovanje in izmenjavo znanj s strokovnjaki, ki delujejo oz. vstopajo v 
šolsko okolje (skupne delavnice šola, CSD, policija…). Poleg tega pa bi bilo smiselno 
zagotoviti tudi možnost kolegialnega coachinga, supervizije za učitelje kot nepedagoške 
delavce (svetovalna služba), z namenom strokovnega izpopolnjevanja, upore pri delovanju, 
krepitve stresne odpornosti in izmenjave dobrih praks s ciljem izboljšanja komunikacije in 
delovanja z učenci, s starši in med sodelavci.  
 
3.12. OŠ ŠEMPAS 
 
V obdobju štirih let sta bili v Osnovni šoli Šempas dve prijavi nasilja, v obeh primerih je šlo za 
nasilje nad ženskami, katere so bili otroci priča. S prijavo na Center za socialno delo, so se 
zadeve umirile in ni bilo potrebno še kakšno posebno posredovanje. 
Strokovni delavci (vrtec in šola) so se udeležili tudi seminarja Sistemsko soočenje z nasiljem 
v družini.  
 
Med vrstniki izrazitega nasilja ne opažajo. Na šoli se sistematično, preventivno in kurativno 
borijo proti nasilju na več načinov. Učitelji ob zaznavanju nasilja takoj ukrepajo  najprej v 
obliki razgovorov z učenci, kjer poskušamo vzbuditi učencu empatijo, raziščemo možnost 
drugačnih oblik vedenja (sprejemljivejše reakcije, drugačne zaposlitve), možnost poravnave 
škode in na koncu administrativni ukrepi.  Večji del oblik nasilja rešijo že razredniki sami 
individualno z učenci, ali v razredu oziroma v sodelovanju s starši. O oblikah ukrepanja se 
učitelji stalno posvetujejo tudi s svetovalno službo, šolsko psihologinjo.  Ker so majhna šola 
so učitelji pozorni do vsakega učenca ob upoštevanju njegovih posebnosti – individualni 
pristop učiteljev do učencev. Učenci imajo vedno možnost razgovora z učiteljem, svetovalno 
službo in vodstvom šole.  
 
Preventivno sodelujejo tudi  s policijo, izvajamo delavnice šolske psihologinje v razrednih 
skupnostih in delavnice MC Nova Gorica; skrbimo za razvijanje medsebojne pomoči, 
sodelovanja … 
 
3.13. OŠ KOZARA  
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V OŠ Kozara Nova Gorica so vključeni učenci s posebnimi potrebami. Šolo obiskujejo učenci 
z lažjo, zmerno, težko in težjo motnjo v duševnem razvoju. Pri nekaterih učencih so prisotne 
tudi spremljajoče motnje, ki vplivajo na njihovo delovanje in vedenje. To so: gibalna 
oviranost, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, govorno jezikovne motnje, motnje 
branja in pisanja, motnje avtističnega spektra, motnje vedenja in čustvovanja, motnje 
pozornosti, dolgotrajna bolezen, sindromska in druga težja zdravstvena simptomatika.  
 
Eden od obveznih predmetov na šoli je predmet socialno učenje. V okviru tega predmeta se 
z učenci pogovarjajo o vsebinah s področja čustvovanja, socializacije,… veliko se 
pogovarjajo tudi o nasilju. Učence poučujejo o nasilju (npr. kako prepoznamo nasilje, kako se 
obnašamo, če smo priča ali žrtev nasilja, …) tudi s preventivnimi delavnicami, ki jih izvajajo 
zunanji izvajalci, šolska svetovalna služba in razredniki.  
 
Na šoli poteka stalna praksa, da razredniki skupaj z učenci na začetku šolskega leta določijo 
razredna pravila. Razredna pravila temeljijo na ničelni toleranci nasilnega vedenja. Razredna 
pravila so za mlajše učence in za učence, ki obiskujejo posebni program vzgoje in 
izobraževanja oblikovana kot piktogrami, zato da jih učenci lažje ozavestijo. Zaradi 
"drugačnosti" učencev, ki obiskujejo šolo, se še posebej posvečajo vsebinam na temo: moja 
močna in šibka področja, vsak je drugačen, vsak lahko s svojo drugačnostjo nekaj prispeva k 
skupnemu dobremu in prav zaradi tega gojijo ničelno toleranco do nesprejemanja 
drugačnosti in vsakršnega nasilja v zvezi s tem. 
 
Strokovni delavci opažajo, da je, kljub preventivnim ukrepom, ki jih izvajajo na šoli, nasilno 
vedenje med učenci prisotno. Večinoma se pojavljajo različne oblike psihičnega nasilja, 
fizičnega nasilja je zelo malo. Najpogostejše oblike psihičnega nasilja, ki jih opažajo na šoli 
so: zmerjanje, žaljenje, poniževanje, ustrahovanje, grožnje, zafrkavanje, obrekovanje, 
posmehovanje in izolacija. Najpogostejše oblike fizičnega nasilja, ki ga opažajo na šoli pa so: 
spotikanje, potiskanje, odrivanje, prerivanje, metanje predmetov proti osebi ali v njo in udarci 
z roko. Opažajo, da so najpogosteje žrtve nasilja učno šibkejši in socialno manj spretni 
učenci. 
 
Ocenjujejo, da so strokovni delavci na šoli zelo občutljivi za pojav nasilja in ga zato hitro 
prepoznajo ter primerno ukrepajo. Vsak primer nasilja učenci skupaj z razredniki in/ali 
svetovalno službo tudi obravnavajo v okviru razrednih ur. Tako se učenci učijo ustreznih 
načinov reševanja medosebnih sporov, reševanja problemov in iskanja skupnih rešitev.  
V primeru, ko se v družini učenca pojavi nasilje, nudijo pomoč tako, da se povežejo 
pristojnimi zunanjimi institucijami: s centrom za socialno delo, s centrom za mentalno 
zdravje, s kriznim centrom, s svetovalnimi centri,…  
 
Pri preprečevanju in učenju o nasilju je zelo pomembno starševsko sodelovanje. Opažajo, da 
se le redki starši udeležujejo delavnic, predavanj na temo nasilja, ki jih zanje organizira šola. 
Menijo, da bi bilo potrebno za večjo učinkovitost preventivnega delovanja na področju nasilja 
najprej pridobiti starše za sodelovanje. Menijo, da bi bilo potrebno uvesti obvezno udeležbo 
staršev na delavnicah in predavanjih za starše.  
 
3.14. VRTEC NOVA GORICA 
 
V zavod je vključenih 770 otrok v 42-ih oddelkih v starosti od 11 mesecev do 6 let. Glede na 
starost otrok ter v skladu s kurikulumom vrtca so strokovni delavci v zavodu strokovno 
usposobljeni za spremljanje in reševanje vsakovrstnega nasilja med otroki. Prav tako so 
usposobljeni za komunikacijo s starši v morebitnih primerih nasilja, ki jim je podpora in 
pomoč vodstva ter svetovalne službe vrtca. 
 
Nasilje v družinah 
Vrtec in delavci vrtca so seznanjeni z oblikami nasilja, če jih na to opozorijo : 



21 

 

- Starši, otroci, strokovni delavci (v primeru zaznavanja nasilja so dolžni o tem seznaniti 
pristojne institucije). 

- Center za socialno delo: vsako leto so vključeni v strokovne time (kjer so vključene tudi 
ostale institucije kot npr: Policija, Zdravstveni dom, Krizni center ipd) za nekaj družin, kjer 
je bilo opaženo bodisi nasilje oziroma zanemarjanje otrok ter neusklajenost staršev ob 
ločitvah. 

- V skladu s potrebami po predšolskem varstvu vključujejo otroke, ki bivajo v Materinskem 
domu. 

- V vedno večji meri se srečujejo z agresivno obliko komunikacije staršev do strokovnih 
delavcev vrtca. 

 
Izobraževanje  
- Strokovni delavci so se že v preteklosti izobraževali s področja prepoznavanja nasilja v 

družini. 
- Najobširnejši program (po obsegu ur in udeležbi) v zadnjem času je bil: Izberem nenasilje 

in sem svoboden (Krepimo družine) v okviru Ministrstva za šolstvo. 
- Ožji tim se je izobraževal v programu Sistemsko soočenje z nasiljem v družini Inštituta za 

kriminologijo in znanja prenesel na celoten pedagoški zbor. 
- V okviru MONG (LAS in MC) smo vključeni v preventivna predavanja za starše in 

strokovne delavce. Vključeni smo v UNICEF – Nova Gorica otrokom prijazno mesto s 
programom nenasilja »Ciciban dober dan«. 

 
Naši predlogi 
Želijo si in pripravljeni so se vključevati v aktivnosti, ki bi povezovale vse institucije na 
področju MONG, ki so kakorkoli povezane z reševanjem nasilja v družinah.  

3.15. DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA 

 
V Domu upokojencev Nova Gorica se s pojavi nasilja, ki bi od nas zahtevali takojšnje 
ukrepanje, redko srečujejo. Prizadevanja usmerjajo v preventivno in sprotno razreševanje 
konfliktov in stisk, ki bi utegnili prerasti v nasilje. Stanovalci pri njih živijo, zato dokaj hitro 
zaznajo tudi situacije, ki bi jih sami morda zamolčali.  
 
Ko na življenje v Domu pogledamo z nekoliko več senzibilnosti, pa lahko zaključimo, da se 
elementi nasilja odražajo na več področjih.  
 
Zaznavajo pojave medsebojnega nasilja med stanovalci. Ob zavedanju, da je to sedaj njihov 
dom, kjer si običajno sami postavljajo pravila in izbirajo način življenja, skupaj živijo ljudje z 
različnimi življenjskimi zgodbami in navadami. Upoštevajoč, da so to v večini ljudje stari 80 in 
več let, je skoraj nemogoče pričakovati, da bodo vsi zmogli potrebno mero prilagajanja in 
sklepanja kompromisov. Na voljo je premalo enoposteljnih sob, ki nudijo prostor, kjer se ni 
potrebno prilagajati in ki omogočajo košček zasebnosti. V dvoposteljnih sobah mnogokrat 
prihaja do konfliktov zaradi drobnih stvari, ki pa so za posameznika pomembne (katera luč 
bo gorela, kdaj in katero okno bo odprto…). 
 
Srečujejo se tudi z elementi ekonomskega nasilja. Tako s strani družbe, kot s strani svojcev 
in drugih bližnjih oseb. Materialni interes je večkrat pred potrebami in željami stanovalcev. V 
mnogo primerih pokojnina ne zadostuje za plačilo oskrbnine. Svojci stanovalcev so sami vse 
prevečkrat v težkem in brezizhodnem materialnem položaju, zato ne zmorejo upoštevati želja 
in iščejo cenejše rešitve. V lanskem letu so beležili 17 selitev iz Enote Podstabotin v Novo 
Gorico. Kot najpogostejši razlog so navajali prav nižjo ceno. Za stanovalce take selitve niso 
prijetne.  
 
Ne smemo pozabiti nasilja, ki ga že kot institucija sama predstavljamo za stanovalce. V 
prihodu v Dom vstopajo v dnevni ritem, ki ni nujno povsem skladen z njihovimi navadami.  
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Nadaljevali bodo s prizadevanji za boljše počutje stanovalcev. Zavedajo se, da stari ljudje 
potrebujejo čas, potrpežljivost in veliko mero empatije, ki pa je včasih zaposleni zaradi 
hitenja in prezaposlenosti ne zmorejo. Takrat nas gotovo ne doživljajo kot prijazne. Na tem 
področju nas čaka še veliko dela.  
 
4. ZAKLJUČEK 
 
Pri nasilju gre za kompleksen družbeni problem, pri katerem je potrebno sodelovanje 
različnih organizacij, da bi se le-to zmanjšalo. MONG in preostali javni zavodi ter nevladne 
organizacije si bomo s skupnimi močmi prizadevali za čim večje zaznavanje nasilja v občini 
ter njegovo preprečevanje. Večji poudarka bomo namenili preventivnemu delu in 
preprečevanju nasilja. Predvsem preprečevanju nasilja v družini ter vzpodbujanju in podpori 
pri nastajanju svetovalnih programov za žrtve nasilja.  
 
MONG si bo prizadevala za zagotovitev čim večje izvedbe projektov, ki temeljijo na 
osveščanju ljudi za prepoznavanje različnih vrst nasilja nad ženskami različnih starostnih 
skupin ter projektov, ki bi osveščali ljudi o oblikah nasilja in jih spodbujali k prijavam kaznivih 
ravnanj. Pomembno je, da vsakdo, ki se odloči vložiti prijavo in sodeluje v nadaljnjih 
postopkih, postane glas otroka, glas žrtve nasilja. Tako pokaže, da zmore pomagati, da se 
njegov glas sliši in doseže svoj namen. Njegovo dejanje je izrednega pomena za nadaljnji 
razplet primera (zaščita žrtve). Vsi smo odgovorni za sočloveka. 
 
Pozanimali smo se o projektu Vesna in vzpostavili kontakt z vodjo evropskega projekta 
gospo Leo Javornik Novak z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, ki je za namen našega poročila o nasilju pripravila podrobno informacijo o dvoletni 
nacionalni kampaniji »Vesna – živeti življenje brez nasilja«  

 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) je v 
letu 2013 uspešno kandidiralo na javnem razpisu Evropske komisije programa PROGRESS 
–  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.  Projekt »VESNA – živeti 
življenje brez nasilja« je bil izbran na javnem razpisu Evropske komisije dne 12.11.2013. 
Evropska komisija je z MDDSZ sklenila dne 06.12.2013 pogodbo o sofinanciranju št.  
JUST/2012/PROG/AG/4712/VAW. Kot finančni so-partner sodeluje Generalna policijska 
uprava, medtem ko so vsebinski partnerji projekta še Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za 
pravosodje in Vrhovno državno tožilstvo. 
 
Projekt  »VESNA – živeti življenje brez nasilja« temelji na učinkoviti in ciljno usmerjeni 
dveletni nacionalni kampanji za prepoznavanje različnih vrst nasilja nad ženskami različnih 
starostnih skupin, torej od mladostnic do odraslih žensk in starostnic. Nasilje nad ženskami 
pomeni kršitev človekovih pravic. Žal se temu pojavu ni uspela izogniti nobena družba, tudi 
slovenska ne. V Sloveniji je žrtev psihičnega nasilja (zmerjanje, kričanje, poniževanje idr.) 
vsaka druga ženska, medtem ko je vsaka peta ženska žrtev fizičnega nasilja (klofuta, brca, 
udarci idr.).  Po podatkih nacionalne raziskave iz leta 2010 se veliko nasilja začne v času 
nosečnosti, mnogokrat pa traja skozi vsa življenjska obdobja ženske. Žrtvam je o doživetem 
težko govoriti, saj so prestrašene, osramočene in za doživeto nasilje krivijo sebe. Velik 
problem so tudi podporni sistemi (družina, prijatelji), ki nasilja ne prepoznajo in / ali žrtvi ne 
znajo pomagati oz. se ne želijo vpletati v »osebne« zadeve.  
 
Cilj v okviru projekta je poglobiti strokovno znanje tistih strok, ki se najbolj dejavno vključujo v 
različne oblike pomoči žrtvam nasilja: strokovnjaki in strokovnjakinje centrov za socialno 
delo, policisti/ke in kriminalisti/ke, tožilci/ke, sodniki/ce in medicinsko osebje. Vsak zase in vsi 
skupaj si moramo še bolj prizadevati za usklajeno delovanje v želji zmanjšati obsega nasilja 
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in nuditi takojšnjo, učinkovito, Aktivnosti, razporejene od marca 2014 do decembra 2015, 
bodo izvedene tako za predstavnike in predstavnice stroke posamezne institucije, sodelujoče 
v tem evropskem projektu, kot tudi za posamezne ranljive ciljne skupine žensk, ki so zaradi 
specifičnih življenjskih okoliščin bolj izpostavljene nasilnemu vedenju in njegovim 
posledicam; to so mladostnice, odrasle ženske in starostnice. Poseben poudarek je 
namenjen ozaveščevalnim aktivnostim za vsako od omenjenih ciljnih skupin žensk, zato da 
bi potencialne žrtve pravočasno prepoznale nasilno vedenje kot nesprejemljivo, še preden bi 
le-to imelo zanje nepopravljive posledice, in drugič, da bi se tiste ženske, ki danes še 
vztrajajo v nasilnem odnosu, čim prej odločile za življenje brez nasilja. 
 
V okviru predvidenih strokovnih posvetov so ciljne skupine projekta strokovne delavke in 
delavci centrov za socialno delo, policije, tožilstva, sodišča in medicinskega osebja, vključeni 
pa bodo tudi predstavniki/ce nevladnih organizacij, ki izvajajo programe osveščanja in 
pomoči žrtvam nasilja ter predstavniki/ce tistih nevladnih organizacij, ki izvajajo pomoč 
družinam v specifičnih življenjskih situacijah, zato da bodo poglobili in razširi svoje dosedanje 
znanje z namenom boljšega in hitrejšega ukrepanja v procesu pomoči žrtvi. 
 
Projekt je poimenovan »VESNA«, kajti praslovanska boginja novih začetkov in pomladi je 
nosila isto ime. Ima močan simbolični pomen – začeti živeti drugače, brez nasilja in teptanja 
temeljnih človekovih pravic!  
 
Celostna grafična podoba je zasnovana na dihotomiji dveh barv in treh krogov: siva in 
oranžna nakazujeta kontrast dveh življenjskih obdobij, sklenjen krog predstavlja dilemo 
»kako izstopiti iz kroga nasilja«, prerezan krog simbolizira odločitev ženske za podajo prijave 
nasilja in razklenjen krog pomeni življenje brez nasilja. 
Kampanjo bodo medijsko podprli s TV oglasom, plakati, sporočili na elektronskih 
oglaševalskih panojih v avtobusih mestnega prometa, informativno gradivo za posamezno 
ciljno skupino žensk. Poleg tega je v začetku meseca junija MDDSZ objavilo odprti anonimni 
javni natečaj za izbor najboljših fotografij za fotografsko razstavo »Nasilje na njeni koži«, ki 
bo na ogled po več mestih v Sloveniji (v 11 trgovskih središčih Mercatorja po vsej državi), 
častna otvoritev razstave, ki jo bo odprl predsednik republike g. Borut Pahor, je predvidena v 
prostorih Državnega zbora.« 
 
Fotografska razstava bo potekala tudi v naši občini v trgovskem središču Mercatorja, o 
vsebini javnega natečaja smo seznanili tudi Fotoklub Nova Gorica in upamo, da bo kdo 
izmed članov pri natečaju sodeloval. Predstavnikom nevladnih organizacij, ki izvajajo 
programe osveščanja in pomoči žrtvam nasilja ter predstavnikom nevladnih organizacij, ki 
izvajajo pomoč družinam v specifičnih življenjskih situacijah pa priporočamo, da se 
strokovnih posvetov udeležijo v čim večjem številu.  
 
Dodatne informacije o projektu so dosegljive na spletni strani:  
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/vesna_ziveti_zivljenje_brez_nasilja/ 

 
Na področju nasilja v šolah so potrebni predvsem preventivni programi, ki bi pripomogli k 
temu, da do nasilja sploh ne bi prihajalo, tako v obliki delavnic za otroke ter preko raznih akcij 
v smislu preprečevanja nasilnosti v družbi in osveščenosti o vzrokih in posledicah nasilja.  
 
Na nivoju dela s pedagoškimi kot nepedagoškimi delavci (predvsem svetovalno službo) bi 
bilo smiselno okrepiti sodelovanje in izmenjavo znanj s strokovnjaki, ki delujejo oz. vstopajo v 
šolsko okolje (skupne delavnice šola, CSD, policija…). Poleg tega pa bi bilo smiselno 
zagotoviti tudi možnost kolegialnega coachinga, supervizije za učitelje kot nepedagoške 
delavce (svetovalna služba), z namenom strokovnega izpopolnjevanja, upore pri delovanju, 
krepitve stresne odpornosti in izmenjave dobrih praks s ciljem izboljšanja komunikacije in 
delovanja z učenci, s starši in med sodelavci. Da bi lahko govorili o ničelni toleranci do 
nasilja, bi morali začeti vzgajati za življenje v nenasilju že v vrtcih in osnovnih šolah, z 
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izvajanem delavnic, ki bi bile prilagojene starosti otrok. Prav tako bi se morali starši več 
vključevati v šolo za starše. V tednu nasilja nad ženskami, bi morali še posebej osveščati 
ljudi o tem, da je nasilje nedopustno, da ga moramo zaznati in prijaviti. Potrebne bi bile 
skupne akcije vladnih in nevladnih institucij. Pri preprečevanju in učenju o nasilju v šolah je 
zelo pomembno starševsko sodelovanje, ki pa se le redko udeležujejo delavnic in predavanj 
na temo nasilja, ki jih zanje organizira šola.  
 
Prvi korak k večji ozaveščenosti o nasilju, pojavnih oblikah in vrstah nasilja je predstavitev 
Poročila o nasilju v MONG svetnicam in svetnikom. V novembru, mesecu boja priti nasilju, 
bomo organizirali okroglo mizo na kateri bomo širši javnosti spregovorili o nasilju in trgovini z 
ljudmi ter stanju v naši lokalni skupnosti. K sodelovanju pri organizaciji okrogle mize bomo 
povabili zainteresirane vladne in nevladne organizacije.  
 
 
 


