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POVZETEK 

 

Nasilje v druţini je zelo zaskrbljujoč pojav, saj še vedno ostaja skrit za štirimi stenami. 

Najpogostejša oblika nasilja v druţni pa je ravno nasilje nad ţenskami, zato se v diplomski 

nalogi osredotočam na psihično in fizično nasilje nad ţenskami v Zgornjem Posočju. 

Pravijo, da je za otroka in mamo najnevarnejše okolje ravno dom oziroma druţina, za ţensko 

pa je najnevarnejša oseba njen partner. Čeprav bi druţina morala veljati za varen kraj, kjer 

vladata ljubezen in zaupanje, je ravno tam skritega nasilja največ. Nasilje nad ţenskami danes 

predstavlja eno izmed najpogostejših kršitev človekovih pravic. 

Nasilje nad ţenskami je lahko v fizični obliki, psihični obliki, ekonomski obliki ali kot spolno 

nasilje. V večini primerov je začetni dejavnik psihično nasilje, kasneje pa se počasi pričenja 

razvijati bodisi fizično, ekonomsko ali spolno nasilje. Za ţensko je sprva nepričakovano, prvi 

dogodek nasilja skuša opravičevati, ga zanikati ali pa iskati vzroke v sebi. Poznamo več 

obdobij nasilja, ki si sledijo v začaranem krogu: naraščanje napetosti, obdobje izbruha, 

obdobje opravičevanj ter obdobje miru ali medenih tednov, ko je ţrtev prepričana, da je 

nasilja konec in da je zmagala njuna iskrena ljubezen. Ţal pa temu ni tako, temveč se začarani 

krog vrne na začetek in kroţi, dokler ţrtev ne zbere dovolj poguma za odhod. Prisotnih je tudi 

veliko dejavnikov, ki ţrtev zadrţujejo v odnosu oziroma ne dopuščajo, da bi lahko ţrtev odšla 

iz odnosa. 

Zgornje Posočje leţi na severozahodnem delu Slovenije, ki obsega občine Bovec, Kobarid in 

Tolmin. Na prvi pogled dobimo prijeten občutek miru, sproščenosti in povezanosti ljudi med 

seboj. Kaj pa se v resnici skriva v njihovih domovih, ne moremo predvideti, zato sem se 

osredotočila na raziskavo, v kolikšni meri je prisotno nasilje v Zgornjem Posočju.  

 

Ključne besede: Zgornje Posočje, nasilje, nasilje nad ţenskami, partnerski odnos, ţenske, 

otroci   

  



 
 

ABSTRACT 

 

Domestic violence is a highly alarming phenomenon which remains obscured from the public 

eye. The most common form of domestic violence is violence against women; hence, my 

thesis focuses on the psychological and physical violence against women in the Upper Soča 

Valley. 

They say that the most dangerous environment for a child and a mother is precisely their 

home or family, and that the most dangerous person for a woman is her partner. A family 

should be a safe haven, governed by love and trust. As it turns out, however, the majority of 

hidden-violence cases occur there. Nowadays, violence against women represents one of the 

biggest violations of human rights. 

Violence against women can be either physical, psychological, economic, or sexual. In the 

majority of cases, it starts out as psychological violence that slowly evolves into either 

physical, economic, or sexual violence. A woman experiences the outbreak of violence as 

unexpected. She tries to justify the first occurance, denies it, or starts blaming herself. We can 

divide violence into different periods that follow one another in an endless loop; the period of 

increasing tension, the period of outbreak, the period of justification, and the period of peace 

or the honeymoon period when the victim feels certain that the violence has ended and that 

their truly sincere love has won. There are multiple factors that keep the victim on lockdown, 

preventing her from leaving the relationship.  

The Upper Soča Valley lies in the north-western part of Slovenia and encompasses the 

municipalities of Bovec, Kobarid, and Tolmin. At first glance, the area looks pleasently 

peaceful and relaxed, making it seem like people are connected among themselves. However, 

we can never be certain as to what actually goes on in their homes; therefore, I have decided 

to conduct a research and try to determine the extent of domestic violence in the Upper Soča 

Valley. 

 

Keywords: Upper Soča Valley, violence, violence against women, relationship, women, 

children 
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I   TEORETIČNI  DEL 
 

1 UVOD 
 

Nasilje v druţini je najpogosteje definirano kot prevzemanje nadzora oziroma moči nad 

drugo, šibkejšo osebo in se kaţe na različne načine, kot so: fizično nasilje, psihično nasilje, 

ekonomsko nasilje, emocionalne zlorabe (Obran 2014).  

 

Nasilje nad ţenskami je ena izmed najbolj razširjenih in skritih kršitev človekovih pravic ter 

krepi neenakost med spoloma. Ta vrsta nasilja je zelo razširjen pojem, prav tako zelo 

razširjeno področje, saj je prisotno povsod, ne glede na pripadnost, raso, razvitost druţbe in 

drţave, spolne usmerjenosti. Prav tako pa o konkretnih številkah ne moremo spregovoriti, saj 

se nasilje dogaja za štirimi stenami in je javnosti skrito, še vedno pa je nasilje nad ţenskami 

tabu tema. Vsekakor pa se dogaja tudi, da je ţrtev nasilja moški, vendar se to nasilje ne 

prijavlja, saj bi se moški počutili šibki, razdvojeni, poniţani. Seveda pa je ta tematika še 

neraziskana (Robnik 2009). 

 

Ţrtev nasilja je lahko kdorkoli v druţini, čeprav naj bi druţina veljala kot zatočišče, 

predstavljala naj bi varnost in ljubezen. V partnerskih odnosih poznamo več vrst nasilja: 

psihično nasilje, fizično nasilje, ekonomsko nasilje, spolno nasilje in še bi lahko naštevali. 

Zakonca, partnerja, ki ju poznamo, se nam lahko navzven zdita popoln par brez napak, ampak 

ne vemo pa, kaj se dogaja, ko sta sama doma.  Pogosta ţrtev nasilja je ţenska, saj ţeli partner 

nad njo imeti vso oblast, moč, kontrolo, kar pomeni, da je ţenska njegova lastnina. Ţe iz 

zgodovine je veljalo, da je moški tisti, ki postavlja pravila v druţini, zato imajo nekatere 

ţenske še vedno takšno predstavo in čeprav vedo, da je nasilje nesprejemljivo, spoštujejo 

moško besedo in se jim podredijo. Prav tako, če je majhen deček priča nasilju med staršema, 

je večja verjetnost, da bo sam izvajal nasilje nad svojo partnerko v prihodnosti, saj je takšno 

ravnanje zanj popolnoma sprejemljivo. Vsekakor pa se otrok, ki je bil priča nasilju med 

staršema, spopada z različnimi duševnimi teţavami. Kar nekaj časa je potrebno, da ţenska 

zapusti nasilnega partnerja, seveda pa kar oditi iz nasilnega odnosa ni enostavno. Pogosti 
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dejavniki so otroci, groţnje, strah pred odhodom, finančne teţave, strah pred samoto (Filipčič 

in Klemenčič 2011). 

 

V nasilnem odnosu poznamo več obdobij oziroma začaran krog. Ko je ţenska ţrtev nasilja, si 

skuša to nasilje (klofuto, zmerjanje) zanikati, češ da partner preţivlja teţko obdobje. Čez 

nekaj časa se lahko zgodi ponovno nasilje, partner »izbruhne«. Po tem obdobju sledi obdobje 

medenih tednov oziroma obdobje miru, ko se partner ţrtvi opravičuje in ji obljublja, da se to 

ne bo več ponovilo. Nekaj časa se nasilje res ne dogaja, partner se skuša partnerici prikupiti in 

ji izkazuje pozornost z raznimi darilci. To obdobje pa ţal s časom izgine in sledi obdobje, ko 

nasilje v odnosu ponovno narašča. Takrat pride do raznih zlorab, tako psihičnih kot fizičnih, 

čuti se napetost v odnosu in ţrtev ne zmore nadzirati partnerjevega obnašanja. Ko se to 

obdobje zaključi, ponovno sledi zanikanje in obdobje miru (Veselič, 2007).  

 

Ţrtev teţje zapusti partnerja, saj ima občutek manjvrednosti, nemoči, nima socialne podpore 

ali pa si ne ţeli, da bi okolica izvedela, da je v njeni druţini nasilje. Nikoli ne smemo obsojati 

ţenske, za katero vemo, da preţivlja nasilje, saj ne moremo vedeti, kaj se skriva v ozadju. 

Velik dejavnik predstavlja tudi ekonomsko stanje ţrtve. Če je ţenska manj izobraţena, brez 

primerne sluţbe, nima moţnosti za najem stanovanja, ostane brez moţnosti za odhod. Če pa 

se dokončno odloči za odhod iz nasilnega odnosa kljub slabemu ekonomskemu statusu, so ji 

na voljo nevladne in vladne organizacije, tako imenovane varne hiše in razna zatočišča. 

(Šimenc 2015).  

 

Nasilje se dogaja povsod, v vseh druţbenih slojih, zato ne moremo govoriti o tipičnem 

povzročitelju nasilja. Lahko govorimo o skupnih lastnostih, te so: osebe z nizko samopodobo, 

osebe, ki so bile v otroštvu pogosteje izpostavljene nasilju oziroma so bile priča nasilju med 

svojima staršema. Moškega, kadar začuti, da ga partnerica zapušča, postane strah, da bo 

zapuščen, zato se pogosto začne takrat odzivati nasilno do svoje partnerice (Ančić et. Al. 

2015). 

 

 »Nasilno vedenje je vedno izbira! Vsakdo lahko izbere drugačen način vedenja. Vzrokov, 

zaradi katerih nekdo povzroča nasilje, je več, nikakor pa niso opravičilo in izgovor za nasilno 

vedenje. Razumevanje vzrokov za nasilje je zgolj stopnja na poti do ozaveščanja in 

spreminjanja vedenja«, navaja (Šimenc 2015, 61). 
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1.2  Nasilje 

 

Nasilje opredeljujejo kot vsakršno fizično, spolno, psihično in ekonomsko nasilje enega 

druţinskega člana proti drugemu druţinskemu članu, ne glede na starost, spol ali katerokoli 

okoliščino ţrtve (Obran 2014). 

 

Nasilje, ki se dogaja v druţini, po navadi ni enkraten dogodek, temveč traja dlje časa. 

Navadno se prične z občasnim zbadanjem v druţbi ali doma: »Kakšne neumnosti pa govoriš, 

pojma nimaš, trapica moja!« ali: »Poglej sosedo, poglej, kako je urejena. Tudi tebi ne bi 

škodilo!«. Takšno zmerjanje se kmalu stopnjuje v prelaganje krivde, vse več je zmerjanja, 

groţenj, hujših ţaljivk, celo fizično, spolno ter ekonomsko nasilje. Nasilje predstavlja zlorabo 

moči z namenom povzročitelja nadzorovati in podrediti si ţrtev nasilja. Partnerja, v katerem 

se nasilje dogaja, nista nikoli v enakovrednem poloţaju. Ţrtev se ne odloča svobodno o 

vsakodnevnih stvareh, tudi o pomembnih. Prav tako s svojim časom, telesom in stvarmi ta 

oseba ne razpolaga sama, temveč se prilagaja zahtevam povzročitelja (Obran 2014). 

  

(Bobnar 1999, 63) navaja: »Stalno nasilje v družini je še posebno ogrožujoče za otroke, ki 

stežka pozabijo pogled na pretepeno mamo ali starša, ki kričita drug na drugega. Otroci tako 

postanejo žrtve nasilja že s tem, ko so prisotni ob takem ravnanju staršev, tudi če sami fizično 

niso trpinčeni. Nasilje je priučeno obnašanje. Otroci, ki so priča nasilju ali so bili sami 

trpinčeni, kasneje velikokrat tudi sami postanejo prestopniki.« 

 

Nasilje je bilo dolga leta problem, skrit za štirimi stenami. To nasilje se je dojemalo kot 

problem zasebnosti. Nasilje v druţini je bilo preţeto s stereotipnimi predstavami o moških in 

ţenskah. Druţba si je pogosto pred nasiljem zatiskala oči ter problem zanikala, to pa je 

pomenilo, da je druţba na takšen način tolerirala nasilje (Veselič 2014). 

 

V zgodovini je bil poloţaj otrok in ţensk tesno povezan z nasiljem, saj se je takrat smatralo za 

druţbeno sprejemljivo oziroma dovoljeno. V določenih kulturah je pravo očeta vključevalo 

popolno lastništvo nad dušo in telesom ţene, prav tako tudi otrok. Tako razumemo, da je bila 

ţena v zgodovini lastnina moţa, nad katero je imel vso oblast, ji gospodoval, jo vzgajal in si 

jo prilagajal, tudi z nasiljem. Za takrat je bilo običajno pretepanje ţena, saj je imel moţ vso 

pravico ravnati z njo po njegovi volji (Kozmik in Dobnikar 1999). 
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Fizično nasilje povzroča večje teţave kot samo psihično nasilje, te teţave pa so pri obeh 

spolih povezane s slabimi zdravstvenimi stanji, depresivnostjo, zlorabo psihoaktivnih snovi, 

razvojem kroničnih bolezni (Dvoršek in Selišnik 2010). 

 

1.3  Vrste nasilja 

 

Fizično, psihično in spolno nasilje so skoraj vedno prepleteni med seboj. Večina ţensk, ki se 

zateče v razna zatočišča, najprej spregovori o fizičnem nasilju. Ko pa se okrepita njihova 

samozavest in samospoštovanje, pa so pripravljene spregovoriti tudi o psihičnem nasilju, ki so 

ga bile deleţne s strani partnerja. Spolno nasilje pa je tisto, o katerem spregovorijo nazadnje, 

po določenem času od pričetka bivanja v zatočišču. Ne glede na to, kakšno obliko nasilja 

ţenska doţivlja, je za odpravljanje izrednega pomena razumevanje nasilja kot druţbenega 

pojava, razumevanje spolne delitve v druţbi, da bi se lahko uvedli širši ukrepi za odpravljanje 

nasilja in za zmanjševanje posledic v partnerskem odnosu (Kozmik in Dobnikar 1999).  

 

Ţe iz zgodovine je znano, da se o fizičnem in spolnem nasilju molči. Molčijo storilci in ţrtve, 

prav tako pa tudi tisti, ki nimajo izkušenj z nasiljem. Eden izmed razlogov za molk je 

namišljena meja med zasebnim in javnim ţivljenjem, kar pomeni, da je spolnost del 

zasebnosti in tam tudi ostane. Ţenske molčijo o nasilju, ker: 

- so mnenja, da se nasilje dogaja ne le njim, temveč večini ţensk in se zato nimajo pravice 

upirati,  

-ţenske ţrtve nasilja verjamejo, da se nasilje dogaja samo njim ter da če ga razkrijejo, jim ne 

bo nihče verjel, 

-verjamejo, da so same krive za sproţeno nasilje, 

-ne verjamejo, da imajo lahko boljše ţivljenje, če odidejo iz nasilnega odnosa, 

-verjamejo, da so ničvredne, brez znanja in jim ne bi nihče skušal pomagati, 

-počutijo se nemočne, brez upanja, brez znanja in pomanjkanja informacij, zato ne vedo, kaj 

naj storijo. 

Pogosto pa je, da tudi povzročitelji nasilja molčijo, zato ker: 

-so mnenja, da nasilje ni nesprejemljivo ter da niso storili nič napačnega, 
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-ker partnerico vidijo kot manjvredno, brez spoštljivega odnosa do nje, 

-ker ţensko krivijo za svoje ne-doseţke oziroma vidijo vzrok za neuspeh v njej, 

-kadar izvajajo nasilje nad partnerico, dobijo občutek moči nad osebo, 

-verjamejo, da posledice nasilja niso hude, 

-prepričani so, da si ţenske ţelijo nasilja, 

-pred drugimi moški ţelijo ostati lojalni (Zaviršek 1997). 

 

         1.3.1  Fizično nasilje  

 

»Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile, ki pri družinskem članu povzroči bolečino, 

strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe« (Zakon o preprečevanju nasilja v 

druţini 2008, 3. člen). 

 

Definicije nasilja priznavajo fizično nasilje kot »pravo nasilje«. Vidnost fizičnega nasilja je 

seveda varljiva, saj je po podatkih nevladnih organizacij veliko poškodb take vrste, ki niso 

očitne (udarci so usmerjeni v tiste predele telesa, ki so običajno prekriti z oblačili) (Leskošek 

2013). 

 

Fizično nasilje predstavlja uporabo fizične sile, ki pri ţrtvi povzroči strah, poniţanje, 

bolečino, ne glede na to, ali so poškodbe udarcev vidne ali ne. Fizično nasilje vključuje 

klofutanje, davljenje, udarce z roko ali različnimi predmeti, lasanje, brcanje, porivanje, 

pritiskanje ob zid, stanje oziroma sedenje na ţrtvi, zvijanje rok in podobno (Obran 2014). 

 

Pogosto različne raziskave razdelijo fizično nasilje na manjše in večje zlorabe. 

Med manjše zlorabe običajno uvrščajo klofute in druge laţje poškodbe, med večje pa napad z 

oroţjem in teţje telesne poškodbe (Leskošek 2013). 

 

Otrok ali neposredno udeleţena oseba pri fizičnem nasilju si lahko interpretira nasilje kot to, 

da je fizično nasilje sprejemljiv način reševanja konfliktov. Večja verjetnost, da bo deček v 

prihodnosti izvajal nasilje nad svojo partnerko, je vsekakor prisotna, če je bil v otroštvu priča 

nasilju svojega očeta nad njegovo partnerko (Veselič 2014). 
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V praksi se govori o fizičnem nasilju oziroma ocenjujemo fizično nasilje takrat, ko nasilneţ 

uporablja moč nad ţrtvijo v tolikšni meri, da ţrtvi povzroči bolečino, jo poniţuje ter 

poškoduje. Pri fizičnem nasilju smo vedno pozorni na intenzivnost nasilja, koliko krat se 

nasilje dogaja, udarjene dele in poškodbe.  Določeni udarci pa ţrtvi ne puščajo vidnih znakov 

nasilja oziroma ne povzročajo zlomov, takrat rečemo, da storilec zna udariti tja, kjer se nič ne 

pozna. Pri dokazovanju fizičnega nasilja nastane teţava pri teh vrstah poškodb, ki niso vidne. 

Zaenkrat je pri prijavi nasilja pomembno pričanje ţrtve oziroma oseb, ki so priča nasilju. Če 

pa so poškodbe vidne navzven, je dokazati nasilje laţje, saj so dovolj pomembne fotografije 

poškodb in zdravniški poškodbeni list, ki ga mora ţrtev izpolniti nemudoma po pridobljenih 

poškodbah. Ţrtve nasilja pogosto prikrivajo poškodbe nasilja, jih je sram, zanikajo nasilje, saj 

se ne ţelijo izpostavljati pred javnostjo in ne ţelijo ustvariti slabega ugleda svoje druţine 

(Munc 2010). 

 

»Sram ga je bilo in rekel je, da mu je žal vsakič po tistem, ko me je udaril. Včasih me je rotil, 

naj mu verjamem. In tako zelo sem mu želela verjeti, da sem vsakič nasedla«, navaja 

zlorabljena ţenska (ENT. D. W. van der. 2001, 35). 

 

   1.3.2  Psihično nasilje 

 

»Psihično nasilje so ravnanja, s katerimi povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči 

strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske« (Zakon o 

preprečevanju nasilja v druţini 2008, 3. člen).  

 

Psihična nasilja so vrsta nasilja, s katerimi povzročitelj pri ţrtvi povzroči strah, poniţanje, 

občutek manjvrednosti, duševne stiske in občutek ogroţenosti (Obran 2014). 

 

Ta vrsta nasilja je ţal pogostejša od fizičnega nasilja, je bolj prikrita in najbolj škodljiva. 

Oblike psihičnega nasilja lahko le prepustimo domišljiji vsakega posameznika, mednje spada 

poniţevanje, kritiziranje, ţaljenje, zaničevanje, označevanje s slabšalnimi izrazi, ţaljenje na 

račun estetskega videza osebe, inteligence, ekonomske neuspešnosti, vzbujanje občutkov 

krivde in strahu, ignoriranje in drugo (Kanduč 2001). 
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Psihično nasilje je ţal najbolj razširjena oblika nasilja, pojavlja se v različnih stopnjah 

intenzivnosti, od blagih, komaj zaznavnih oblik, pa do grobih oblik psihičnega nasilja, ki ţrtev 

dejansko pripelje na rob norosti. Nasilneţ ima pogosto skovan določen načrt oziroma sistem, 

ki ga vztrajno uporablja na ţrtvi, njegov pogost namen psihičnega nasilja pa je čustveno 

izsiljevanje. Za čustveno izsiljevanje uporablja več različnih tehnik: čustveno izsiljevanje, 

psihično podkupovanje, različne vrste groţenj, razvrednotenja, občutek ţrtvine nemoči. 

(Munc 2010). 

 

      1.3.3  Spolno nasilje 

 

»Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, je vanje 

prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena« (Zakon o 

preprečevanju nasilja v druţini 2008, 3. člen). 

 

Spolno nasilje je ravnanje s spolno vsebino, v katero ţrtev ne privoli, je vanje prisiljena ali pa 

zaradi svoje stopnje razvoja oziroma starosti ne razume pomena spolnega ravnanja. Veliko 

partnerjev še vedno zatrjuje, da mu mora biti njegova partnerka vedno na voljo, ko si le-ta 

zaţeli spolnosti. To prepričanje pa je vsekakor napačno. Vsaka ţenska ima pravico odločati o 

spolnosti, razpolagati s svojim telesom in ima vsakršno pravico zavrniti spolni odnos oziroma 

vse, kar je povezano s spolnim ravnanjem. Če ta oseba nima moţnosti samostojno odločati o 

spolnem ravnanju, pomeni, da druga oseba izvaja nad njo spolno nasilje (Obran 2014). 

 

Spolno nasilje ne vključuje le posilstva oziroma dejanj, ki veljajo v pravu za kaznivo dejanje, 

temveč je spolno nasilje v partnerskem odnosu bolj kompleksno. V ta sklop nasilja 

vključujemo zavračanje spolnega občevanja, češ kaznovanje partnerja, spolno občevanje, ki 

ga ne motivira ţelja po spolnosti s partnerjem, ampak zgolj iz dolţnosti (»ker on skrbi za 

finance«), strah, da bi partner iskal spolno potešitev drugje, strah, da bi se zaradi zavrnitve 

spolnega odnosa čutil prizadetega in tako naprej (Kanduč 2001). 

 

Čeprav se spolno nasilje dogaja v partnerskem odnosu, se lahko pojavi tudi v številnih drugih 

okoljih. Spolno nasilje lahko povzroči tudi drugi druţinski član, partner, s katerim se 
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spoznavamo, znanec ali tujec. Ţrtve spolnega nasilja pa so mlade deklice, mladostnice ter 

odrasle ţenske (Krantz in Garcia-Moreno 2015). 

 

         1.3.4  Ekonomsko nasilje 

 

»Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje družinskega člana pri 

razpolaganju z dohodki oziroma upravljanje s premoženjem, s katerim družinski član 

samostojno razpolaga oziroma upravlja, ali neupravičeno omejevanje razpolaganja oziroma 

upravljanja s skupnim premoženjem družinskih članov« (Zakon o preprečevanju nasilja v 

druţini 2008, 3. člen). 

 

Ekonomsko nasilje je nadzorovanje ali omejevanje ţrtve pri njenem razpolaganju z lastnimi 

dohodki oziroma ji je odvzeta pravica ravnanja z njenim lastnim premoţenjem. Povzročitelj 

nasilja ţrtvi odvzame denar, odreče ji pravico do skupnih prihodkov, uničuje skupno ter 

ţrtvino lastnino, sili jo v poplačilo njegovih dolgov. Dogaja se tudi, da povzročitelj sklene 

razna zavarovanja ali pade v dolgove, ustanovi podjetje na ime ţrtve ter obveznosti ne 

poravnava in dolgove prepusti ţrtvi (Obran 2014). 

 

V preteklosti je bilo ekonomsko nasilje, prepleteno z drugo vrsto nasilja, eden glavnih 

razlogov, da se ţrtve niso odločile za odhod iz partnerske zveze. Ekonomska odvisnost ţenske 

od partnerja predstavlja veliko oviro pri prijavi nasilja oziroma za razhod iz nasilne zveze. 

Zadnja leta pa je večina prebivalcev ekonomsko neodvisna od svojih partnerjev, zato to 

postaja vse manjša ovira. Ekonomsko nasilje v partnerskem odnosu pa dobesedno pomeni 

preprečevanje dostopa ţrtvi do denarnih sredstev ter razpolaganja z njenim ali skupnim 

premoţenjem. Veliko je primerov, ko je bil v preteklosti moški zaposlen, ţenska pa je 

gospodinjila in skrbela za otroke, po nekaj letih pa partner postane nasilen do svoje ţene, ona 

pa je vse bolj finančno odvisna od njega, saj  ji je po nekaj letih statusa gospodinje praktično 

onemogočen vstop na trg dela brez delovne dobe in ustrezne izobrazbe, ki bi ji lahko 

omogočala neodvisnost od partnerja. 

Pri ekonomskem nasilju poznamo še oblike, ko: 

-nasilneţ krade ţrtvi denar oziroma poškoduje njeno lastnino, 

-ţrtvi prepreči, da sama razpolaga s svojim denarjem, 
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-storilec ne ţeli plačevati preţivnine, 

-storilec ţrtvi neprestano preverja bančne račune, 

-storilec ţrtvi omejuje pravice do zaposlitve, študija (Munc 2010). 

 

 

Ekonomsko nasilje pa ţrtvi prinese teţavne posledice, kot so: 

-osebni dolgovi, saj ne more najeti lastnega stanovanja, nima pravice do kredita, 

-ţrtev je primorana ţiveti v revščini brez lastnih dobrin in sredstev, 

-prav tako pa je odhod iz ekonomskega nasilja brez zunanje pomoči skorajda nemogoč (Munc 

2010). 

 

1.3.5  Zanemarjanje 

Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar oseba opušča dolžno skrb za družinskega člana, ki jo 

potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti ali drugih osebnih okoliščin.« (Zakon o 

preprečevanju nasilja v druţini 2008, 3. člen). 

 

Zanemarjanje je ena izmed oblik nasilja nad ţenskami, ki ga lahko opredelimo kot 

primanjkljaj skrbi za partnerja, ki iz določenih razlogov potrebuje pomoč s strani partnerja. 

Vključuje neustrezno skrb za zdravje druţinskega člana, pomanjkljivo oziroma neustrezno 

prehranjevanje druţinskega člana, onemogočanje izobraţevanja in dodatnega izpopolnjevanja 

otroka, pomanjkljivo oziroma neustrezno skrb za urejenost oblačil in higiene druţinskega 

člana (Filipčič in Klemenčič 2011). 

 

1.4  Obravnavanje žrtve in  nudenje pomoči 

 

Oblik pomoči ţenskam je veliko, velik poudarek pa je na pristojnih institucijah, kjer se nasilje 

prijavi in ţrtev umakne na varno ter se ji nudi zdravstveno in psihosocialno pomoč. Institucije 

pripomorejo tudi z ukrepi za nadaljnjo zaščito, pravno pomočjo ter varovanjem človekovih 

pravic. Vsakršno nasilje se prijavi policiji, centru za socialno delo ali drţavnemu toţilstvu. 

Ţenska, ki je ţrtev nasilja, se lahko umakne v varno hišo, razne krizne centre, materinske 

domove. V centrih je ţrtvam ponujena psihosocialna pomoč, kjer se ţrtvi osebno svetuje, 
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ţrtev dobi občutek pripadnosti, pridobi si veliko informacij v povezavi z nasiljem in odhodom 

iz partnerskega odnosa (Veselič et. Al. 2014). 

 

Če obravnavanje ţrtev nasilja poteka v zdravstvenem okolju, je potrebna zagotovljena varnost 

in zasebnost. Po razkritju ţrtve morajo strokovni oziroma zdravstveni delavci ţrtvi zagotoviti 

ustrezno zdravstveno obravnavo, pogovor z ţrtvijo nasilja ter nudenje psihosocialne podpore 

in svetovanje, potrebno je dokumentiranje ţrtvenih izjav ter vidnih oziroma ugotovljenih 

znakov, ki dokazujejo nasilje. Vsekakor je potrebno oceniti stopnjo ogroţenosti ter  obvestiti 

pristojne institucije o sumu na kaznivo dejanje. Ob pogovoru s strokovnim delavcem in 

ţrtvijo nasilja je potrebno, da ţrtev začuti zaskrbljenost zdravstvenega delavca glede njene 

varnosti in varnosti njenih druţinskih članov (otroci) ter zdravstvenega stanja, da ţrtev dobi 

potrditev, da je za nastalo nasilje odgovoren zgolj povzročitelj nasilja. Med pogovorom je 

potrebna ponovna potrditev zaupnosti vseh izrečenih podatkov in potrebno je izvedeti, kakšne 

ţelje oziroma pričakovanja ima ţrtev. Strokovni delavec ţrtvi obrazloţi postopek prijave, v 

primeru da se ţrtev odloči za prijavo, informira ţrtev o vseh moţnih oblikah pomoči, prav 

tako ji posreduje kontakte ustanov ter se dogovorita za morebitna naslednja srečanja. Nikoli 

strokovni delavec ne sprejema odločitev namesto ţrtve nasilja. Pri obravnavi nasilja je 

potrebno dokumentirati pogovor z ţrtvijo, obravnavati klinični pregled in upoštevati moţnosti 

posledic nasilja. Vse informacije so pomembne za posredovanje podatkov na razne centre za 

pomoč ţrtvam nasilja in drugim sluţbam, sluţijo kot pomembno dokazilo pri morebitnih 

kasnejših sodnih obravnavah. V zdravstveno-strokovni obravnavi se zapis/prijava nasilja 

izvede tudi, če ţrtev nasprotuje dokumentiranju. Pri zapisovanju dokumentacije je potrebno 

biti natančen, dosleden in strokoven, prav tako se beleţi fizične ter psihične znake nasilja. 

Skozi pogovor je potrebno oceniti trenutno ogroţenost ţrtve in njenih otrok. Kadar se v 

zdravstveni ustanovi obravnava ţrtev nasilja, je potrebno obvestiti pristojne institucije, 

policijo ali drţavno toţilstvo. Če gre za hudo ogroţenost ţrtve, je potrebno takoj obvestiti 

policijo, ta pa bo po potrebi v obravnavo vključila tudi CSD. Skozi celotno obravnavo je 

najvišja prioriteta zaupnost podatkov (Šimenc 2015). 

 

Pri pomoči odhoda ţrtve iz ekonomskega nasilja je potrebno predelati vse moţnosti 

postopnega osamosvajanja osebe na ekonomski ravni. Ekonomska neodvisnost od partnerja je 

časovno oddaljena, saj je potrebno najprej poskrbeti za umik iz odnosa. Vsekakor pa pride v 
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poštev tudi spodoben in pošten odvetnik, ki je potreben pri načrtovanju pomoči iz 

ekonomskega nasilja (Munc 2010). 

 

Ni sramota biti spolno oškodovan, za dejanja je odgovoren zgolj storilec, ne ţrtev. Bistveno 

je, da se o zlorabi spregovori, tako v partnerskem odnosu kot v spolni zlorabi izven 

druţinskega kroga. Ţrtev čuti sram, krivdo, gnus in druga spremljajoča čustva. Svetovalec, 

terapevt ali socialni delavec, ki pomaga osebi, ji mora izkazati največjo mero čustvene 

podpore, poguma in strokovnega znanja (Munc 2010). 

 

(Munc 2010, 37) navaja, da lahko načrt pomoči opišemo v naslednjih točkah:  

    »1.  takojšnja prekinitev spolnega nasilja, 

2. zaščita oškodovanca za vsako ceno, 

3. kazenski pregon storilca, 

4. rehabilitacija oškodovanca, 

5. preprečitev ponovitve.« 

 

Ko se zgodi fizično nasilje, je potrebno najprej zaščititi ţrtev in dokaze fizičnega nasilja. 

Izključno pomembna je zaščita ţrtve, saj v najhujših primerih nasilje privede do  invalidnosti 

ali celo smrti. Po prijavi nasilja in zaščiti ţrtve ter dokazov je potreben umik storilca, ta pa se 

izvede z ukrepom prepovedi pribliţevanja, ki ga izreče tako policija kot preiskovalni sodnik. 

Kadar pa ukrep prepovedi pribliţevanja ni mogoč, poskrbimo za varen umik ţrtve v varne 

prostore (varna hiša). Kadar se ţrtev najprej zateče k zdravniku, je le-ta dolţan prijaviti nasilje 

policiji. Z ţrtvijo se strokovni delavec temeljito pogovori, svetuje ji naj ima mobilni telefon 

vedno pri sebi – pri telesu. Strokovni delavec svetuje tudi, naj se zaupa komu od sosedov, saj 

je takrat lahko le sosed prvo varno zatočišče (Munc 2010). 

 

Ţrtvi vsekakor strokovni delavci svetujejo prekinitev odnosa s storilcem ter preprečitev 

moţnosti za skupno bivanje v istem prostoru oziroma njuno sporazumevanje. Ko ţrtev zapusti 

psihično nasilnega partnerja, postane še bolj zmedena in dezorientirana, saj se zaradi slabe 

samopodobe, nezaupanja vase, negotovosti teţje znajde sama. Ţrtev je navajena na ukaze in 

navodila storilca, zato je zanjo še toliko teţje samostojno ţivljenje in se kmalu vrne k storilcu. 

Načrt pomoči je tu usmerjen v prekinitev komunikacije s storilcem, kar se svetuje ţrtvi, da 
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takoj zamenja mobilno številko. Pomoč je usmerjena tudi v terapevtsko-svetovalno terapijo, 

saj je pri ţrtvi potrebno spremeniti kognitivno-vedenjske vzorce. Ta terapija pripomore k 

spremenitvi občutkov ujetosti v sistem krivde ţrtve, njenega obupa in navajenosti, da ima o 

sebi napačna prepričanja (Munc 2010). 

 

1.5  Nasilje nad ženskami 

 

         »Razjezil se je. In me je udaril. Razjezil se je. Čisto enostavno. In me udaril. S 

tako silo, da sem zletela čez kuhinjo. Udarila sem v korito in padla. Nič nisem 

čutila, samo šok. In v glavi se mi je vrtelo. Nekaj časa sploh nisem vedela, kje 

sem, s kom sem, kako da sem se znašla na tleh. Potem sem zagledala njegova 

stopala, pa njegove noge, ki so s tlemi naredile trikotnik. Zdelo se mi je, da je 

nekje visoko nad mano. Zelo visoko. Morala sem se usločiti, da sem ga videla. 

Potem se je sklonil in se mi približal: »Vse v redu« Njegov obraz, njegove oči so 

mi šle po celem obrazu, vsak milimeter, vsak kotiček. Gledale, iskale. Gledale, če 

se mi kaj pozna, gledale, če mi teče kri. Skrbelo ga je. Njegov obraz je bil ena 

sama skrb in ljubezen. Prestrašen je bil. Moje oči je preskočil. Prijel me je za 

glavo in me pogledal po obeh straneh. »Padla si,« je rekel.« (Dosje 1999, 32). 

 

(ENT.D.W. van der 2001, 25) navaja: »Ko govorimo o nasilju nad ženskami, mislimo: 

(grožnjo s) fizičnim nasiljem s strani moškega (bivšega) partnerja; posledice so, da je proti 

volji ženske trpena njena telesna integriteta in/ali ji je bila prizadejana poškodba ali bolečina 

oziroma je bilo uporabljeno psihično nasilje«.  

 

Mednarodne ter domače vladne in nevladne organizacije opozarjajo, da je nasilje nad 

ţenskami ena izmed najbolj kršenih človekovih pravic, to pa se kaţe kot neenakomerna 

porazdelitev moči med ţenskami in moškimi, k temu pa je vsekakor prispevalo zgodovinsko 

pojmovanje moškega ter ţenske. V preteklosti je bil velik poudarek tudi na druţinskih vlogah 

ţenske in moškega (Robnik 2009). 
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Ţenska je ţrtev nasilja, kadar je (pre)tepena ali na kakršen koli drugačen način zlorabljena. 

Nasilje razdelimo na fizično, psihično, ekonomsko in spolno. Ţenske doţivljajo nasilje 

predvsem s strani svojih moških partnerjev (Boţič et Al. 1999). 

 

Nasilje nad ţenskami je pomemben zdravstveni in socialni problem, ki prizadene skoraj vse 

druţbene sloje, pogosto je neprepoznaven in posledično neprijavljen. V mnogih drugih 

kulturah pa je nasilje še vedno sprejeto kot del običajnega vedenja. Oblike nasilja se iz 

okoliščine v okoliščino spreminjajo, vendar se večina nasilja nad ţenskami dogaja znotraj 

druţin, storilci pa so izključno moški, ki so ali so bili v tesnem odnosu z ţensko (Gunilla 

2002). 

 

Vsako nasilje nad ţenskami predstavlja kršenje človekovih pravic – pravica do telesne 

integritete, pravica do varnosti, pravica do ţivljenja brez strahu in prisile. V druţbi še vedno 

velja, da je za ţensko najnevarnejši prostor dom in najnevarnejša oseba partner (Kozmik in 

Dobnikar 1999).  

 

Veliko raziskav je pokazalo, da se pogledi moškega in ţenske na nasilje precej razlikujejo. 

Moški gledajo na nasilje precej oţje kot ţenske. Ţenska vidi nasilje bolj raznoliko, saj 

vključuje seksualne, emocionalne, telesne in ekonomske prvine ter groţnje. Moško dojemanje 

nasilja pa je v zelo skrčeni obliki ni vključuje predvsem telesno nasilje z na telesu vidnejšimi 

oziroma travmatičnimi posledicami (Kanduč 2001). 

 

Ţenske, ki so bile v otroštvu priča nasilju med staršema, razvijejo večjo moţnost, da bodo tudi 

same ţrtve nasilja v partnerskem odnosu, kot pa ţenske, ki niso bile priča nasilju med 

staršema (Filipčič in Klemenčič 2011). 

 

Kljub enakosti spolov pred zakonom je v današnji druţbi ţe pogosto nasilje nad ţenskami 

razumljeno in obravnavano kot zasebna zadeva. Kljub zakonodaji so ţenske še vedno 

podrejene moškim. Nasilna vzgoja je vpletena v sistem vzgoje, saj v druţbi pogosto vlada 

prepričanje, da moški povzroča nasilje, ko pride do teţav, za katere naj bi bili glavni krivci 

ţena in otroci (Kozmik in Dobnikar 1999). 
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»Odgovornost za nasilje v družini vedno nosi povzročitelj nasilja, nikoli žrtev. Povzročitelji 

vsekakor najdejo izgovor za svoja dejanja v žrtvinem vedenju in dejanjih. Izzivanje vselej 

obstaja le v glavi povzročitelja nasilja,« navaja (Šimenc 2015, 61). 

 

Nekaj značilnosti oziroma trditev glede nasilja nad ţenskami: 

 »Je odraz neenakih razmerij moči med ženskami in moškimi; 

 Je odraz socializacije ter vzgoje in s socializacijo ter vzgojo predpisanih vlog za 

določen spol (moški naj bi bil dominanten, vodja, neustrašen, agresiven, ženska 

pa podredljiva, spravljiva, mila ...); 

 Je veliko bolj skrito, povzročitelji takšno nasilje večinoma zanikajo ali 

minimalizirajo (po drugi strani se z nasilništvom do drugih oseb neredko 

hvalijo); 

 Je tako pri povzročitelju kot pri žrtvi prisotna široka paleta pogosto 

nasprotujočih si čustev, ki so lahko zelo intenzivna (prezir, ljubezen, strah, jeza, 

ljubosumje ...); 

 Je praviloma prisotna posesivnost s strani povzročitelja, ki žrtev dojema kot 

svojo lastnino in si s tem jemlje pravico, da z njo ravna na način, ki mu ustreza; 

 Povzročitelji svoje nasilje opravičujejo s potrebo po vzgajanju žrtve; 

 Je za odnos med žrtvijo in povzročiteljem značilna čustvena navezanost, pa 

čeprav ne-varna in/ali ambivalentna; 

 Žrtev in povzročitelj pogosto tvorita tudi ekonomsko skupnost; 

 Se nasilje pogosto nadaljuje in lahko celo intenzivira tudi po prekinitvi odnosa 

med povzročiteljem in žrtvijo« navaja (Aničić et Al. 2015, 18). 

 

Po prvem nasilnem dogodku v partnerskem odnosu postaja nasilje čedalje pogostejše in 

intenzivnejše. V partnerskem odnosu se najprej razvije psihično nasilje, to pa se stopnjuje v 

fizično nasilje ali katerokoli drugo obliko nasilja. Da bi se ţrtev izognila nadaljnjemu, 

pričenja svoje ţivljenje prilagajati vedenju nasilneţa, čeprav pride tudi do tako imenovanih 

obdobij miru. V tej fazi si povzročitelj in ţrtev obljubita, da bosta spremenila svoje vedenje, 

kar predstavlja, da bo ţrtev spremenila svoje vedenje na bolje, nasilni pa ne bo več izvajal 

nasilja. To obdobje je za ţenske kot varka, saj so prepričane, da se bo partner zares spremenil. 

Nasilneţi pa so si med seboj različni. Napačno je prepričanje, da prepoznamo nasilneţa glede 
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na njegov nivo izobrazbe oziroma po njegovem zunanjem videzu ali po osebnih okoliščinah. 

Ţal se nasilje dogaja v vseh druţbenih slojih, zato ločimo tri tipe povzročiteljev nasilja: 

1. Nasilneţi zgolj znotraj druţine. Navzven delujejo kot dobri očetje in partnerji, 

predstavljajo izobraţeno socializirano osebo. 

2. Nasilneţi s slabimi komunikacijskimi in socialnimi veščinami. Ti moški v socialnem 

okolju uporabljajo verbalno nasilje, do ţensk pa imajo zaničevalen oziroma sovraţen 

odnos. 

3. Nasilneţi, ki izvajajo nasilje v več odnosih in okoljih. Ti nasilneţi uporabljajo  

verbalno in psihično nasilje tako doma kot v druţbi. Nasilje zanje predstavlja način 

komunikacije (Aničić et Al. 2015). 

 

Znaki, ki nakazujejo prisotno nasilje v partnerskem odnosu, so številni. Najočitnejši je strah 

pred partnerjem, ki nasilje izvaja. Ţrtev mora biti neprestano pozorna, kaj reče oziroma dela, 

da bi se izognila izbruhu partnerja. Pozorna mora biti na njegovo počutje in svoje vedenje 

prilagajati njegovemu vedenju. Ţrtev se počuti nemočno, prestrašeno in obupano, saj jo 

partner neprestano nadzoruje in podcenjuje.  Za večino odnosov, v katerih je nasilje, drţi 

vzorec, ki ga imenujemo krog nasilja. Krog je razdeljen na tri faze. Prva faza govori o 

naraščanju napetosti, v kateri povzročitelj ob običajnih ţivljenjskih situacijah postaja vse bolj 

napet. Ţrtev hoče povzročitelju na vsak način ustreči, da bi se nasilju izognila. Ţrtev pa nasilja 

ne more preprečiti.  Druga faza povzročitve nasilja lahko nastopi v katerikoli obliki, kar 

pomeni, da se na nasilje ţrtev ne more pripraviti, saj se more predvideti povzročiteljevega 

odziva. Nasilje ni nikoli posledica ţrtvinega vedenja, čeprav to povzročitelj tako prikazuje. 

Tretja faza je faza navideznega miru, tako imenovani medeni tedni, saj takrat povzročitelj 

nasilja skuša zmanjšati pomen nasilja ali prevaliti krivdo. Takrat se ţrtev sramuje svojega 

vedenja, prepričuje ţrtev, da se nasilje ne bo več ponovilo, takrat se opravičuje, prevzame del 

druţinskih obveznosti, do ţrtve je prijazen. Ravno zaradi navedenega se ţrtev teţje odloči za 

odhod, saj verjame, da se je partner res pripravljen spremeniti. Celoten krog nasilja se lahko 

zavrti v enem samem dnevu ali pa traja tedne, morda celo mesece (Obran 2014). 

 

 

Moški po naravi niso nasilni, ampak njihov način reševanja konfliktov predstavlja ravno 

nasilen odnos. Pomembno je, da se tega prepričanja znebijo in da spoznajo, koliko nasilna sila 

prispeva k odnosu, ter da se znebijo prepričanja, da so ţenske manj pomembne od moških. 
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Starši pa lahko svoje sinove in hčere naučijo spoštljivega odnosa do nasprotnega spola, 

pravičnosti in sprejemljivega načina reševanja konfliktov (Paymar 2000). 

 

1.5.1  Vzorec različnih faz nasilja v partnerskem odnosu 

 

(Veselič 2017, 6–7) navaja: I. faza: »obdobje naraščanja napetosti v odnosu 

 povzročitelj nasilja postaja nestrpen in zajedljiv, 

 zajedljivost preraste v očitno nespoštljivo govorjenje in vedenje, 

 povzročitelj nasilja odgovornost za svojo jezo prelaga na žrtev,  

 nemogoče se je pogovarjati,  

 napetost postaja nevzdržna, 

 žrtev poskuša povzročitelja nasilja pomiriti, ker je prepričana, da lahko s svojim 

vedenjem zmanjša napetost in prepreči izbruh nasilja, 

 žrtev ima ves čas občutek, kot da hodi po steklu, po robu, 

 zahteve povzročitelja nasilja do žrtve se stopnjujejo.« 

II. faza: »Izbruh nasilja 

 napetost preraste v katerokoli obliko nasilja nad žrtvijo,  

 žrtev je zmedena, skuša razumeti, kaj se je zgodilo,  

 žrtev krivi sebe, ker s svojim vedenjem ni uspela ustaviti nasilja.« 

III. faza: »Obdobje opravičevanja  

 povzročitelj nasilja se žrtvi opravičuje za povzročeno nasilje. Govori ji, da jo 

potrebuje, da brez nje ne more živeti, da mu pomeni vse na svetu, da se bo 

poboljšal,  

 povzročitelj nasilja žrtvi obljublja, da je nikoli več ne bo udaril, poniževal, žalil, 

ji grozil,  

 povzročitelj nasilja krivi za nasilje žrtev: »Če tega ne bi rekla ali naredila, te jaz 

ne bi udaril.«, povzročitelj nasilja predlaga, da se oba spremenita,  

 povzročitelj zanika, da je bil nasilen in/ali žrtev prepričuje, da ni tako hudo, kot 

misli, in da je drugje še slabše.« 

IV. faza: »Obdobje miru, nežnosti, medenih tednov  

 žrtev se počuti bolje, verjame, da je njuna ljubezen zmagala,  

 žrtev je prepričana, da bo zmogla preprečiti nove izbruhe nasilja, če se bo 

dovolj lepo vedla do povzročitelja nasilja in dovolj dobro skrbela za družino,  
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 povzročitelj nasilja v tem obdobju ne povzroča fizičnega nasilja,  

 povzročitelj nasilja žrtvi kupuje darila, pelje otroke na sprehod, opravlja 

gospodinjska opravila,  

 v tem obdobju je najtežje pretrgati odnos, saj žrtev upa in verjame, da se nasilje 

ne bo ponovilo.« 

 

(Veselič 2017, 6–7) navaja: »Sledi novo obdobje naraščanja napetosti in krog 

nasilja je sklenjen! Dlje, kot traja odnos s povzročiteljem nasilja, krajša so 

obdobja med posameznimi fazami. Do nasilja lahko prihaja vedno pogosteje, 

njegove oblike pa so lahko vedno hujše. Pogosto obdobij medenih tednov ni več. 

Nasilje je proces, v katerem povzročitelj nasilja počasi, a vztrajno omejuje 

družabno življenje žrtve in uničuje njeno samospoštovanje. Žrtev nasilja pogosto v 

imenu ljubezni v vsem ugodi nasilnemu partnerju in si tako krči svoj življenjski 

prostor. Omejuje si stike z drugimi ljudmi, čas zase ter za uresničevanje svojih 

želja in ciljev. Njena socialna mreža je vse manjša.« 

 

      1.6  Kaj je vzrok nasilja,  kdo je žrtev? 

 

Razvoj nasilja ni odvisen le od enega partnerja, temveč od obeh. Prva brca in klofuta ţensko 

po navadi najprej zmedeta in povzročita občutek strahu, jeze, sramote, šoka. Kmalu po prvem 

incidentu ţenska izkušnjo potisne v ozadje in jo kasneje opiše le kot izgubo nadzora med 

prepirom. S časoma odnos postaja nasilnejši, prepletajo se razne zlorabe, ţaljenja, 

poniţevanja, s čimer se ţivljenjski slog ţenske oţi. Ţrtev dobi s strani nasilneţa prepoved 

druţenja z znanci, nenehno kritiziranje njenega dela, prepovedi delovanja izven doma 

(ENT. D. W. van der  2001). 

 

»Žrtev nasilja v družini je družinski/a član/ica, nad katerim/o se izvaja fizično, spolno, 

psihično ali ekonomsko nasilje s strani drugega družinskega člana/ica oziroma zanemarjanje 

družinske/ga člana/ice ne glede na starost, spol ali katero koli drugo osebno okoliščino«, 

navaja (Modic  2015, 50).  
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Tipične ţrtve ne moremo opisati, ţrtev nasilja je lahko tako moški, ţenska ali otrok. Bolj 

dovzetni za nasilje pa so seveda šibkejši člani druţine (otroci, ţenska, starejši člani), s slabšo 

druţbeno in ekonomsko podporo. Ţrtev nasilja ne postane ţrtev nasilja čez noč, ampak 

postopoma, prikrito, saj se nasilje lahko skriva za ljubeznijo,vzgojo, ljubosumjem. Ko se ţrtev 

zaveda, da izvaja druga oseba (njegov bliţnji) nad njo nasilje, jo obdajo občutki nemoči, 

strahu, negotovosti, podvomijo v partnerski odnos, ampak nasilnega odnosa ne  prekinejo 

naenkrat, temveč je odhod trajajoč proces (Šimenc 2015). 

 

Razne raziskave so pokazale, da je za otroka in ţensko najnevarnejši kraj dom, za ţensko pa 

najnevarnejša oseba njen partner. Nasilje nad ţenskami izhaja tudi iz neenake porazdelitve 

vlog med ţenskami in moškimi ter neenakosti med spoloma. Ţenska, ki doţivlja nasilje, bo 

storila vse, da bo nasilje prekinila, ob tem pa ima pogosto občutek zaničevanja, občutek 

podrejenosti partnerju, ker je dopustila zlorabljanje. Da ţenska ne zmore zapustiti nasilnega 

odnosa, vpliva tud pomanjkanje socialne podpore, občutek strahu zase in za otroke, 

ekonomska odvisnost od partnerja, vedno znova in znova si vliva upanje, da se bo partner 

vendarle spremenil (Šimenc 2015). 

 

Številne raziskave in teorije povezujejo nasilje med partnerjema oziroma nasilje v druţini z 

izkušnjami iz otroštva. Medgeneracijska teorija poudarja, da se ţenske in moški, ki so bili 

priča nasilju med staršema oziroma so bili sami deleţni nasilja, pogosto v svojem odraslem 

obdobju znajdejo v nasilnih medosebnih razmerjih, saj se tega naučijo z opazovanjem drugih 

druţinskih članov v svojem otroštvu. Po večini se razvije moški v vlogi nasilneţa ter ţenska 

kot ţrtev nasilnega ravnanja (Kanduč 2001). 

 

»Nasilje je pogosto posledica prekrižanja identitetnih fantazij, ki so povezane sz fantazijami o 

lastni moči, ki jih ima storilec«, navaja (Zaviršek 1994, 34). 

 

Številni povzročitelji nasilja krivijo alkohol kot vzrok za svoje nasilje. Povzročitelji so 

pogosto tudi mnenja, da nasilje in spolna zloraba nista prepovedana oziroma da je to 

dovoljeno, saj se sam povzročitelj ne počuti krivega za dejanja, temveč meni, da si je vzel le 

to, kar mu pripada. Zato je tudi pogosto prepričanje pri moških, da če ne dobijo spolne 

potešitve pri svojih partnerjih oziroma odraslih osebah, s katerimi ţivijo, lahko svoje potrebe 

potešijo z zlorabo otrok. Razne raziskave so pokazale, kaj naj bi moške privedlo k povzročitvi 
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nasilja, in sicer to da: so moški prepričani, da imajo pravico kaznovati ţensko, če naredi kaj 

narobe, so posesivni in ljubosumni, imajo drugačna prepričanja in poglede na gospodinjska 

dela ter ţelijo podpreti svojo avtoriteto (Zaviršek 1994). 

 

1.7  Kako se na nasilje v družini odzovejo otroci? 

 

»Otrok je žrtev nasilja tudi, če ni neposredno izpostavljen nasilnim dejanjem, ampak je 

prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom, kot tudi če živi v okolju, kjer en 

družinski član izvaja takšno nasilje nad drugim družinskim članom«  (Zakon o preprečevanju 

nasilja v druţini 2008, 4. člen). 

 

Otrok, ki doţivlja nasilje, se stalno srečuje s psihičnimi posledicami, tako imenovano, nasilje 

ga zaznamuje. Psihične posledice se kaţejo v njegovem načinu vedenja, komuniciranju ter 

doţivljanju drugih in sebe. Otroci so skozi odraščanje obremenjeni s slabo samopodobo, 

nezaupljivostjo sebi in drugim, izgubijo občutek varnosti, postanejo nesamozavestni, niso 

vešči sproščenega navezovanja stikov z okolico in vzpostavljanja odnosov z drugimi. Otrok, 

ki je priča nasilju, občuti lahko tudi posledice, kot so depresija, motnje spanja, prehranjevalne 

motnje, različni strahovi, nasilje (Filipčič 2011). 

 

Starševsko zavračanje otroka in telesno kaznovanje v odrasli dobi pri moškem vzbuja občutke 

sramu, manjvrednosti, teţje obvladovanje jeze in besa. Ta čustvena stanja moškega v 

partnerskem razmerju, kjer je prisoten strah pred zapuščenostjo, pogosto povzročajo tudi 

telesno nasilje nad partnerko (Rus Makovec 2003).  

 

(Kanduč 2001, 110) navaja: »Marsikdo je še vedno prepričan, da se ljubezen (čustvena 

navezanost) in nasilje izključujeta. Napaka. Zelo pogosti so primeri, ko ima zlorabljen otrok 

(še vedno ali  navzoč nasilju) zelo rad osebo (starša), ki ga zlorablja (ali pretepa). Pogosti so 

tudi primeri, ko ženska ljubi moškega, ki je do nje (občasno) nasilen. Otroci, ki so priče 

nasilju med staršema, se lahko že zelo zgodaj prepričajo, da se ljubezen in nasilje ne 

izključujeta.« 
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V druţinah, kjer moški izvaja nasilje nad ţensko, je raziskano, da je pogosta ţrtev nasilja tudi 

otrok. Veliko primerov je, ko so poleg zlorabljenih otrok zlorabljene tudi matere. Ali pa, če 

partner zlorablja ţensko, je velika verjetnost, da zlorablja tudi lastne otroke. Ţal pa se dogaja 

tudi, da zlorabljene ţenske s strani svojih partnerjev same izvajajo nasilje nad lastnimi otroki. 

Vsekakor pa so ţal zlorabljeni tudi otroci, ki so le priča nasilju med staršema. Vse te trditve 

dokazujejo, da je nasilje nad ţenskami povezano tudi z nasiljem nad otroki in obratno 

(Zaviršek 1994). 

 

1.8  Posledice nasilja pri žrtvi 

 

Vsakršno nasilje prinese za seboj posledice, te pa se vedno kaţejo kot psihične posledice. 

Ţrtev izgubi samo sebe, svoje samospoštovanje, poruši se njen občutek za varnost ter izgubi 

samozavest. Ta posledica nasilja privede v ospredje občutek strahu, ničvrednosti in 

nezaupanja vase. Vsekakor ţrtev izgubi občutek nadzora nad lastnim ţivljenjem, saj z njim 

upravlja nekdo drug. Ţenske, ki preţivljajo nasilje ali pa so ga v preteklosti, se ne morejo 

rešiti občutkov neprivlačnosti, nevednosti, strahu, obdajajo jih samomorilne misli, počutijo se 

krive, neprivlačne, nevredne, ranljive, bojijo se odprtih prostorov. Pogoste posledice za 

ţensko so tudi trajna invalidnost, psihološki stresi, motnje prehranjevanja in trajne teţave pri 

iskanju zaposlitve (Veselič et. Al. 2014). 

 

Nasilje, ki ga doţivlja zlorabljena ţenska, povzroča raznovrstne posledice. Poleg telesih, ki se 

kaţejo kot posledica telesnega nasilja, se pojavljajo še: nespečnost, strah, motnje zaradi stresa, 

razne oblike odvisnosti, depresija, ki ima pomembno vlogo. Ţenska se znajde v psihični vojni 

zaradi nasilnega vedenja njenega partnerja. Nasilen partner izvaja strog nadzor nad ţrtvenim 

ţivljenjem, predvsem ji omejuje socialne stike: nadzoruje njene telefonske pogovore in stike s 

prijatelji. Posledica vsega tega nadzora pa je, da se ţenska počuti izolirano, brez moči in brez 

zunanje socialne podpore (Filipčič 2002). 

 

Razne raziskave prikazujejo tudi, da ţenske, ki so bile ţrtve nasilja, imajo dvakrat več 

glavobolov, šestkrat več samomorilnih poskusov, štirikrat več moţnosti za depresijo in kar 

dvakrat več časa so preleţale v postelji zaradi bolezni kot pa ţenske, ki niso bile ţrtve nasilja 

(Rus Makovec 2003). 
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Razne raziskave kaţejo, da ima nasilje velik vpliv na zdravje ţensk, tako kratkoročne kot 

dolgoročne posledice. Nasilje privede do raznih fizičnih oblik poškodb, duševnih motenj, 

teţav z zdravjem ter je dejavnik tveganja za nastanek raznih telesnih bolezni. Ţenske, ki so 

bile v otroštvu deleţne nasilja ali pa trpijo v odrasli dobi za nasiljem, imajo več teţav z 

zdravjem kot pa ţenske, ki nasilja niso bile deleţne. Tudi teţave z zdravjem trajajo veliko 

dlje, kot je trajalo nasilje, in hujše oblike nasilja imajo večji vpliv na zdravje. Vsaka vrsta 

nasilja pusti posledice na ţenski – če niso vidne telesne posledice, so pa vsekakor občutne 

posledice na duševnem zdravju. Ţrtev občuti posledice na duševnem zdravju kot občutek 

strahu, samote, neprestano izpostavljanje stresu, vse to pa se odraţa tudi v fizični obliki, kot 

so hujši glavoboli, bolezni srca, povišan krvni tlak. Hujše posledice, ki jih ţrtev občuti po 

nasilju, pa pogosto privedejo tudi do povišanega odmerka jemanja zdravil, pomirjeval, 

zatekanja k drogam in alkoholu. Razne raziskave so pokazale, da se ţenske, ki so bile deleţne 

nasilja v odrasli dobi, povprečno počutijo slabo oziroma zelo slabo. Spolno nasilje vsekakor 

vpliva na zdravstveno stanje v odrasli dobi, saj postane takrat povprečno počutje ţensk slabo 

oziroma zelo slabo. Pri posledicah počutja po psihičnem nasilju pa prav tako počutje ne 

odstopa od zgoraj navedenega (Leskošek 2013). 

 

 (Ţenska svetovalnica, b. l.) navaja: »Najočitnejša posledica ekonomskega nasilja je, da si 

ženska zaradi svoje “ekonomske šibkosti” (pomanjkanja denarja) večkrat ne upa zapustiti 

nasilnega partnerja. Skrbi jo, kako bo plačala sodne stroške (razveza zakonske zveze, tožba za 

delitev skupnega premoženja) in kako bo sama preživljala družino. Tej posledici 

ekonomskega nasilja se pridružijo tudi vse tiste težave, ki smo jih navedli kot posledice 

psihičnega nasilja.«  

 

Prav tako (Ţenska svetovalnica, b. l.) navaja: 

»Posledice spolnega nasilja se kažejo kot: 

 minimaliziranje, racionalizacija zlorabe, 

 zanikanje, da se je sploh zgodilo, 

 potlačitev spomina, 

 občutek, da telo ni tvoje, 

 potreba po absolutni kontroli nad življenjem, 

 bežanje, 
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 samopoškodbe, 

 poskusi samomora, 

 različne oblike odvisnosti, 

 izolacija, 

 potreba po varnosti za vsako ceno, 

 hazardiranje, 

 izogibanje intimnosti, 

 deloholizem.« 

 

 »Poškodbe, ki jih povzroča fizično nasilje,  se stopnjujejo vse od vreznin, prask, modric do 

zlomljenih kosti, splavov, trajne invalidnosti ali celo smrti žrtve. Poleg tega fizično nasilje 

povzroča tudi posledice, ki so značilne za psihično nasilje: 

 pomanjkanje energije, 

 anksioznost, 

 kronična zaskrbljenost, 

 izolacija, 

 neučinkovitost, 

 depresivnost, 

 nezanimanje za spolnost, 

 tenzijski glavoboli, 

 strah za življenje, 

 napadi panike, 

 občutek nemoči, 

 neobvladovanje svojega življenja, 

 strah pred prihodnostjo, 

 težave s spominom, 

 izguba zaupanja, 

 nemotiviranost, 

 napadi joka, 

 spremenjene spolne navade, 

 spremembe v odnosu do hrane, 

 zloraba mamil, 

 nepravilno bitje srca in druge somatske motnje, 



Ručna, Anja. 2017. »Psihično in fizično nasilje nad ženskami v Zgornjem Posočju.« Diplomska naloga., 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

23 
 

 izguba stika s sabo, 

 misli na samomor«  (Ţenska svetovalnica, b. l.). 

 

Psihično nasilje privede do teţav, kot je pomanjkanje energije, ţrtev se počuti ranljivejšo, 

izolirano in neučinkovito. Kot posledica se lahko pojavijo tudi anksioznost, despresivnost, 

teţave s spominom in spanjem, strah za prihodnost in celo misli na samomorilnost (Ţenska 

svetovalnica, b. l.). 

 

Posledic nasilja ne občutijo le tisti, ki so bili ţrtev nasilja, ampak tudi tisti, ki so nasilje 

»samo« opazovali, ti pa so po navadi otroci. Čeprav se zdi, da ima psihično nasilje večje 

posledice, se motimo. Fizično in psihično nasilje pustita enake uničujoče posledice. Ţenske, 

ki so bile ţrtve preteţno fizičnega nasilja, kaţejo pozneje v ţivljenju znake posttravmatske 

stresne motnje. Nasilje ne prinese le posledic na telesu, temveč tudi posledice za duševno 

zdravje, kamor spadajo depresija, anksioznost, izguba spomina, zloraba drog in alkohola ter 

izguba apetita. Ţrtev skoraj vedno razvije slabo samopodobo, nizko socialno samospoštovanje 

in samomorilska nagnjenja. Raziskave kaţejo, da nasilje privede tudi do akutnih ter kroničnih 

oblik bolezenskih stanj (poškodbe, hudi glavoboli, bolečina v vratu, krči v črevesju, teţave 

prebavnega trakta ...) (Zver Makovec, b. l.). 

 

Hujše, pogostejše in intenzivnejše kot je bilo nasilje, teţje so fizične in psihične posledice. 

Med najhujše posledice nasilja štejemo samomor, ta pa se lahko zgodi tako s strani ţrtve ali s 

strani partnerja. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je bilo pribliţno 40 % ţensk 

ţrtev umora s strani povzročitelja nasilja v partnerskem odnosu. Prav tako se veliko ţensk 

zateče k alkoholu, ker le tako pozabijo na dogajanje. S pomočjo alkohola in drugih substanc 

beţijo pred svojo realnostjo in pred reševanjem teţav, njihovo ţivljenje pa počasi postaja 

čedalje bolj odvisno od alkohola in drog (Stop Violence Aganst Women 2013). 

 

Kmalu po koncu nasilja pa se ţrtve pogosto srečujejo s teţavami, kot so: nezaupanje moškim, 

ne morejo več uţivati in se prepustiti v spolnosti, zelo teţko najdejo voljo do ţivljenja, dobijo 

veliko potrebo po ljubezni in naklonjenosti, teţko se pomirijo glede preteklih teţav ter zelo 

teţko verjamejo, da so le ţenske ki si zasluţijo srečo (Veselič et Al. 2014). 
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1.9  Vrste in oblike pomoči  

 

1. Telefonsko svetovanje. Telefonsko svetovanje predstavlja ţrtvi nasilja prvo socialno 

pomoč. Svetovalec ţrtvi absolutno verjame, omogoča ji anonimen in brezplačen 

pogovor, posreduje ji informacije, ki jih potrebuje. Pogosto se ţrtev svoje izkušnje 

sramuje, počuti se krivo in nesposobno, moţnost anonimnega telefonskega pogovora 

pa ji dostikrat ponudi priloţnost, da prvič spregovori. Ko ţenske spregovorijo, se 

čutijo podprte, razumljene v svoji bolečini in se opomočijo za iskanje nadaljnjih 

rešitev. Namen telefonskega svetovanja ni, da bi ţrtev dobila nasvet, pač pa je 

pomembno, da ţrtev dobi priloţnost pogovora, katerega cilj je, da si ţrtev povrne 

zaupanje vase (Kozmik in Dobnikar 1999).  

 

2. Individualno svetovanje. Večina ţrtev nasilja se obrne pomoč k individualnemu 

svetovanju k usposobljeni in izkušeni svetovalki. Po pomoč se obrne takrat, ko so 

njeni poskusi, da bi nasilje ustavila, preprečila ali pa vsaj zmanjšala, ţe prevečkrat 

propadli. V zaupnem odnosu ima uporabnica moţnost povedati, kaj se ji je zgodilo in 

kaj se ji dogaja, svetovalka pa ji z osredotočanjem na ţrtvina čustva pomaga, da 

problem bolje razume in ga podoţivi, pripomore k povečanju samozavesti in 

samozaupanja. Svetovalka ostane v stiku z uporabnico tudi takrat, ko svetovanje ni 

uspešno, kar pomeni, da ţenska ne odide iz nasilnega odnosa, umakne vlogo za ločitev 

ali pa se iz kakega varnega prostora ponovno vrne k partnerju. Svetovalka uporabnice 

ne obsoja, saj razume dinamiko nasilja  (Kozmik in Dobnikar 1999).  

 

3. Skupine za samopomoč. Skupina za samopomoč je varen prostor, članice pa so 

ţenske, ki so bile ţrtve nasilja in ţelijo o svojih čustvih in izkušnjah ob podpori drugih 

članic spregovoriti tudi pred njimi. Ko ţenske spregovorijo o nasilju in slišijo druge 

zgodbe, se zavejo, da se nasilje dogaja tudi drugim ţenskam in niso same. Skupina 

prinese veliko prednosti, kot so: ponovno naveţejo socialne stike, lahko spregovorijo 

in se ne bojijo, da bi jih kdo prekinjal, ţalil ali bil nasilen na drugačen način, v 

podpornem okolju lahko izrazijo svoja čustva, bolečino, jezo, ena ali dve svetovalki 

lahko delata z več ţenskami hkrati, ţenske dobijo občutek sprejetosti, podpore in 

postanejo dovolj močne, da poskrbijo zase (Kozmik in Dobnikar 1999). 
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4. Materinski dom. Ta varen pristan je namenjen materam z mladoletnimi otroki, 

nosečnicam, porodnicam in samskim ţenskam, ki so se znašle v trenutni ali dlje časa  

trajajoči stiski in nimajo druge moţnosti bivanja. Materinski dom ponuja bivanje in 

pomoč pri reševanju teţav, da si ţenske uredijo samostojno ţivljenje izven 

materinskega doma, pridobijo večjo socialno mreţo, pomoč pri načrtovanju in 

oblikovanju individualnega načrta. V materinski dom so lahko sprejete ţenske, ki 

pridejo same ali pa jih za sprejem predlagajo druge organizacije. V materinskem domu 

lahko ţenska biva največ eno leto (Veselič et Al. 2014). 

 

(Rus Makovec 2003, 89) navaja: »Človeku, ki je žrtev partnerjevega nasilja, se torej da            

svetovati naslednje: 

- Razmisliti je treba, na kakšen način navadno pride do nasilja, tako da se bi mu 

dalo izogniti. Če se nakazuje zaporedje dogodkov, ki kažejo, da se bliža nasilje, 

je treba poskušati razredčiti nasilnikovo jezo. Na primer, če je potrebno, naj 

požrejo svoj ponos in se strinjajo z nasilnežem, samo da ne pride do nasilja. 

- Poskusiti se je treba umakniti nevarni situaciji tako, da se odide za določen čas. 

Na primer na sprehod, da se jeza umiri. 

- Žrtev naj se ne skriva pri otrocih, ker bo tako partner lahko nasilen tudi do njih. 

- Če je videti nasilje neizbežno, se je treba postaviti v vlogo čim manjše tarče 

(npr. da se zvijejo v klobčič). 

- Poučiti se je treba o potrebnih telefonskih številkah, kjer bi se dalo dobiti 

pomoč, in jih imeti pri roki (policija, razne organizacije in društva, ki nudijo 

pomoč, prijatelji). 

- Pomembno je, da prijatelji, sosedje ali sorodniki, ki jim žrtev zaupa, vedo, 

kakšno je stanje, in da se žrtev lahko k njim zateče, če bo hudo. 

- Naučiti je treba otroke, kako naj se varujejo. Poučiti jih je treba, da nasilje ni 

pravi način, čeprav je nasilen nekdo, ki ga imajo radi.« 

 

Tudi pri profesionalnih svetovalcih lahko zaznamo napake, kadar zaznajo, da klient preţivlja 

telesno nasilje. Takrat svetovalci ne vprašajo klienta po nasilju, saj jim je nerodno oziroma ne 

poznajo postopkov reševanja situacije (Rus Makovec 2003). 
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1.10  Dejavniki, zakaj žrtev ostaja v razmerju 

 

Nasilje v partnerskem odnosu je dolgotrajen proces, takšen odnos se vedno bolj stopnjuje s 

hujšimi oblikami nasilja. Ţenske pogosto prikrivajo nasilje pred javnostjo, saj jih vedno 

spremlja občutek strahu, sramu in še vedno velja druţina za »popolno« druţino, zato je to 

eden večjih vzrokov za prekrivanje nasilja. Teţavo pri odhodu iz razmerja jim predstavljajo 

tudi ekonomske stiske, nimajo se kam umakniti oziroma nimajo socialne mreţe, ki bi tej ţrtvi 

pomagala. Nasilje se odvija za štirimi stenami, skrito pred javnostjo. Ţrtev se dokončno 

odloči oditi, kadar se zave, da z ostajanjem v odnosu škodi sebi in otrokom (Društvo za 

nenasilno komunikacijo, b. l.). 

 

Razne raziskave prikazujejo, da je povprečna doba, preden ţrtev zapusti partnerja, kar 7 let. 

Vzrokov za takšno dolgo dobo sprejemanja odločitve je mnogo, učinki pa se prepletajo. 

Vzroke najdemo v osebnosti ţenske, kakšna je njena osebnost, psihično stanje, dostopnost do 

ustanov, pomoči, kjer bi si ţrtev poiskala pomoč oziroma spregovorila. Pogost občutek 

nemoči spremlja tudi občutek odgovornosti za ravnanja partnerja. Ţenska občuti krivdo za 

partnerjeva dejanja, to pa izhaja iz tradicionalne delitve vlog med partnerjema. Moţ naj bi od 

nekdaj skrbel za preţivetje druţine, ţenska pa naj bi skrbela za dobro počutje celotne druţine 

in zadovoljitev partnerjevih potreb. Če je partner nasilen, je to znak, da ţenska ne opravlja 

svoje vloge. Če pa bi ţenska skušala poiskati pomoč, bi ta njen neuspeh v opravljanju 

dolţnosti postal viden in tako bi ţenska postala še dodatna ţrtev izpostavljenosti očitkov 

okolice. Poleg navedenih razlag ostaja ţrtev s partnerjem tudi zaradi močne čustvene 

navezanosti med njo in nasilneţem, to pa predstavlja strategijo preţivetja v določenih 

situacijah. V nasilnem razmerju ţrtev o sebi razvije zelo negativno samopodobo, vedno manj 

se čuti sposobno odločati sebi v prid, s tem pa veča ţeljo po razmerju z nasilno osebo. Ta krog 

odvisnosti in zelo nizke samopodobe se vedno znova ponavlja in s tem lahko nastane močna 

čustvena vez do nasilne osebe. V takšnem razmerju pa so prisotna tudi značilna normalna 

razmerja med partnerjema, takrat ţrtev občuti olajšanje in se čustvena vez do nasilneţa zgolj 

okrepi. Veliko vlogo, da ţrtev ne zapusti partnerja, imata tudi druţina in okolje, saj so 

mnenja, da mora druţina ostati skupaj in da otrok raje odrašča v druţini z obema staršema, pa 

čeprav je eden od njiju nasilen (Filipčič 2002). 
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Razne raziskave kaţejo tudi na to, da ţenske ne zapustijo nasilnega partnerja zaradi njegovih 

groţenj ţrtvi in njunim otrokom. Veliko raziskav ugotavlja, da takrat, ko ţrtev zapusti 

partnerja in se le-ta zave njene dokončne odločitve, je deleţna dodatnih fizičnih poškodb ali 

celo umorov (Filipčič 2002). 

 

Ţenske tudi zaradi sramu in očitkov okolice ne ţelijo zapustiti nasilnega partnerja, niti 

najmanj si ne ţelijo v javnosti razlagati poniţujočih dogodkov iz njihovih ţivljenj. Večina 

ţensk ne zapusti partnerja, saj nočejo ostati same, zato so mnenja, da raje ţivijo v nasilnem 

razmerju, kot pa, da bi bile celo ţivljenje same. Ţenske pa se v takšnem razmerju počutijo 

zelo izolirano in brez podpore okolice, saj partner neprestano izvaja nad njimi nadzor, 

nadzoruje klice, druţenja s prijatelji, njihovo pošto. Po odhodu se bojijo tudi ekonomskih 

teţav, saj še vedno velja, da imajo ţenske v povprečju niţje plače kot moški (Filipčič 2002). 

 

Glede na vse zgoraj naštete dejavnike (Filipčič 2002, 99) navaja: »glede na vse opisane 

prepreke, ki stojijo ženskam na poti pri prenehanju razmerja z nasilnim partnerjem, lahko 

sklepamo, da ni presenetljivo, da ženske težko zapustijo nasilno razmerje, ampak je 

presenetljivo, da jih toliko najde pogum, da to kljub vsemu storijo.« 

 

Pogost vzrok, da ţenska ostane z nasilnim partnerjem, je tudi ta, da nima kam oditi. S svojo 

nizko plačo se sama ne more preţivljati, kar pomeni, da je ekonomsko odvisna od svojega 

partnerja. Teţava se zaostri tudi pri njeni neustrezni izobrazbi, saj ji onemogoča ekonomsko 

neodvisnost od partnerja. Čeprav bi ţenska sebe lahko preţivljala, ne more pa dodatno 

preţivljati še svojih otrok, zato je to eden glavnih vzrokov, da ne ţeli pretrgati partnerskega 

odnosa. Ţensko pa je lahko tudi strah za usodo njenih otrok. Bolj kot na ekonomski ravni 

poudarja emocionalno raven otrok, saj si zaradi njihove navezanosti na očeta ne ţeli obsojanja 

s strani otrok. V tem primeru je lahko mati tudi prepričana, da otroci potrebujejo svojega 

očeta ali pa enostavno ne zapusti partnerja, saj se boji, da se bo po razhodu znašal nad njunimi 

otroki (Kanduč 2001). 
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1.11  Kdaj in kako žrtev poišče pomoč? 

 

Veliko je ţensk, ki jim za odhod iz nasilnega odnosa primanjkuje informacij, počutijo se 

negotove, predvsem pa čutijo strah in ne vedo, na katero organizacijo naj se obrnejo po 

pomoč (Zaviršek 1997). 

    

Odločitev zlorabljene ţenske, da bo odšla stran, ni stvar svobodne izbire, temveč pomeni 

dolgotrajen proces. Poniţevanje in nasilje sta bila toliko dolgo prisotna in močna, da je ţenski 

še teţje oditi, saj je njena duševna vzdrţljivost popolnoma oslabljena. Razlogi za molk so med 

drugimi tudi občutek krivde in sramu, ostati zvest zlorabljajočemu partnerju, to pa vključuje 

tudi strah pred njim ter ambivalentne občutke o samem razmerju (Zaviršek 1997). 

 

Ţenske, ţrtve nasilja, po navadi ponotranjijo druţbeno zaničevanje, ki jim vsili občutek 

manjvrednosti. Sebe zaničujejo, vidijo se manjvredne, ker so dopustile, da jih je partner 

pretepal. Čutiti se manjvredno pomeni, da so druge osebe vredne več in tako opustijo pravico 

do odločanja o sebi. Kadar ţenska doţivlja neprestano nasilje več let, postanejo njene 

vrednote neprepoznavne in meje se nenehno premikajo. Njene meje postanejo ohlapnejše, 

hkrati pa izgublja stik z lastnimi občutki (ENT. D. W. van der 2001). 

 

Nasilen partner pogosto izvaja strog nadzor nad ţrtvenim ţivljenjem, predvsem nad njenimi 

socialnimi stiki; stalno nadzoruje telefonske klice, pošto, srečanja s prijatelji. Posledica 

nadzorovanja je, da se ţenska počuti predvsem izolirano in brez zunanje podpore, zato 

pogosto ne sega po pomoči (Filipčič 2002). 

 

Vedno napoči čas, ko se ţenska dokončno odloči oditi. Proces poteka v štirih fazah: 

1. Faza: prvi nasilni izbruh 

V tej fazi ţenska skuša razumeti vedenje moškega, z njim skuša doseči nekakšno spravo ter se 

zanaša na njegove obljube, da se takšna vedenja ne bodo več ponovila. V tej fazi se pri ţenski 

sproţijo občutki obupa, nemoči, ampak to ne pomeni razloga za prekinitev odnosa. 

2. Faza: nasilje kot incident 
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V tej fazi je nasilje vedno pogostejše, ţrtev pa zanika njegov obseg. To pomeni, da ne dojame 

strukture nasilja in še vedno skuša opravičevati partnerjeva dejanja. O odnosu se ne 

spregovori, zato navzven deluje njun odnos popoln. 

3. Faza: nasilje kot sestavina odnosa 

V tej fazi poskuša ţrtev ustaviti nasilje ter se bori za ohranjanje odnosa, s tem pa izgublja 

sebe. 

4. Faza: prelom 

Ţrtev se začenja zavedati, da s skušanjem ohranitve odnosa začenja izgubljati sebe. Prične se 

odločati sama in razkriva svojo zgodbo. Ţeli si pravice do svojega lastnega ţivljenja, zato išče 

pomoč zunaj odnosa. Ali bo ţrtev pripravljena podati prijavo policiji, je odvisno od faze, v 

kateri se je odločila za odhod. Vsaka ţenska pa na svoj način doţivlja ves proces odhoda 

(ENT. D. W. van der 2001). 

 

Da zlorabljena ţenska odide, ni stvar svobodne odločitve, temveč je dolgotrajen proces. 

Toliko časa je bila deleţna poniţevanja in ustrahovanja, da je njena duševna vzdrţljivost 

postala popolnoma nemočna in oslabljena. Ţenske se same vidijo manj vredne, saj so 

dopustile, da moški ravna z njimi po mili volji, brez spoštovanja do ţensk. Po več letih 

neprestanega nasilja postanejo vrednote neprepoznavne in meje se nenehno premikajo, same 

pa izgubljajo stik z lastnimi občutki. Zlorabljene ţenske molčijo o nasilju tudi zato, ker se 

bojijo, da bo edini nasvet, ki ga bodo prejele, naj se ločijo. O nasilju molčijo tudi zato, ker se 

bojijo maščevanja s strani nasilneţa ter da ji drugi ne bodo verjeli (ENT. D. W. van der 2001).  

 

Oblike pomoči ţenskam – ţrtvam nasilja so v Sloveniji dostopne kot: 

-prijava nasilja, 

-umik na varno, 

-zdravstvena pomoč, 

-trening socialnih veščin, 

-pravna pomoč, 

-psihosocialna pomoč, 

-varstvo človekovih pravic, 

-psihoterapevtsko oziroma psihološko svetovanje, 

-osebno svetovanje ter 
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-ukrepi za zaščito pred nadaljnjim nasiljem (Veselič 2014). 

 

1.11.1  Kaj žrtev najbolj potrebuje pri iskanju poti iz kroga nasilja od ustanov, ki 

nudijo pomoč (nevladne organizacije)? 

 

»Organi in organizacije ter nevladne organizacije so dolžne v okviru z zakoni in drugimi 

predpisi določenih nalog in pooblastil prednostno obravnavati primere nasilja, zagotavljati 

medsebojno obveščanje in pomoč z namenom preprečevanja in odkrivanja nasilja, 

odpravljanja vzrokov ter nudenja pomoči žrtvi pri vzpostavitvi pogojev za varno življenje« 

(Zakon o preprečevanju nasilja v druţini 2008, 10. člen).  

 

Ţenske, ki preţivljajo nasilje, od strokovnih delavcev potrebujejo, da verjamejo njihovim 

pripovedim, jih poslušajo, podpirajo, da jih ne obsojajo, ne iščejo izgovorov in opravičil za 

nasilje, temveč ţrtvam povejo, da je za nasilje odgovoren izključno povzročitelj nasilja. Skozi 

proces je potrebno, da se strokovni delavci, h katerim se ţrtev zateče, poveţejo tudi z drugimi 

institucijami za čim bolj učinkovito pomoč ter da jim strokovni delavci nudijo pomoč na 

njihovi novi poti in da ţrtev ne pade ponovno v stanje obupa (Veselič 2014). 

 

1.12  Posredovanje v primeru nasilja 

 

        1.12.1  Center za socialno delo 

 

Centri za socialno delo so javni zavodi, ki opravljajo različne dejavnosti in nudijo različne 

storitve. Njihova glavna funkcija je svetovanje in pomoč posameznikom v različnih stiskah. 

Poleg takšne pomoči odločajo o različnih oblikah denarne pomoči, načinu izvrševanja stikov, 

dodelitvi otrok staršem, ki ţivijo ločeno itd. Pristojnost centra za socialno delo se določi po 

stalnem prebivališču osebe, ki potrebuje pomoč ali varstvo (Boţič et Al. 1999). 

 

Kadar je center za socialno delo informiran, da je katerakoli oseba ţrtev nasilja (v druţini), 

takoj vzpostavi stik z njo. Najprej se opravi pogovor, preveri trenutno situacijo dogajanja v 

partnerjevem odnosu do nje ter skupaj z ţrtvijo načrtuje potrebne korake za zagotovitev njene 

nadaljnje varnosti.  V primeru, da je za zaščito ţrtve potrebna njena namestitev v varno okolje 
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(varna hiša, krizni centri, materinski dom), ji strokovni delavec pomaga pri pridobivanju 

informacij o  moţnih nastanitvah in ji pomaga pri načrtovanju umika v varno okolje. V 

primeru, da je o nasilju obveščena interventna sluţba, strokovni delavec v čim krajšem času 

vzpostavi stik z ţrtvijo in skupaj ocenita trenutni poloţaj (Veselič 2014). 

 

Na centrih za socialno delo ţensko, ki je ţrtev nasilja, informirajo o oblikah pomoči, 

pomagajo pri vzpostavljanju stikov z različnimi nevladnimi organizacijami, ki ponujajo razne 

pomoči in podpore, ter pomagajo pri izdelavi varnostnega načrta. Ţrtev seznanijo z 

informiranjem policije v primeru ponovnega nasilja ter o poteku kazenskega postopka. Ţrtev 

seznanijo s pridobitvijo pravice do brezplačne pravne pomoči, določanju preţivnine, stikov in 

delitve skupnega premoţenja, razveze zakonske zveze in podobno. Center za socialno delo 

prav tako sodeluje z vladnimi in nevladnimi organizacijami v sklopu nasilja nad ţenskami 

oziroma nasilja v druţini (Veselič 2007). 

 

        1.12.2  Policija  

 

Policija ob obravnavi nasilja pisno obvesti CSD o zaznavi nasilja v druţinskih odnosih, kar je 

za CSD pomembna informacija za začetek dela v zaščito ţrtve nasilja, prav tako pa tudi 

povabilo povzročitelju nasilja. Policija običajno zaprosi CSD tudi za poročilo o morebitni 

obravnavi druţine, ki ga potrebujejo za uspešno izpeljavo preiskovalnega postopka in podajo 

kazenske ovadbe. CSD in policija sta se dolţni med seboj obveščati o vseh  prijavah in 

informacijah, ki izraţajo sum, da je kdorkoli ţrtev nasilja v druţini, in uskladiti svoje začetne 

aktivnosti v zaščito ţrtve nasilja (Veselič 2014). 

 

Osnovna naloga policije je delovati preventivno ter izvajati ustrezne ukrepe na osnovi 

obstoječe zakonodaje. Za posredovanje policije v primeru nasilja prejmejo klic ţrtve ali 

sosedov, kadar kličejo zaradi hrupa in nemira v sosednjem stanovanju. Naloga policije ob 

takšnih prijavah je ugotoviti kršilca zakona in posredovati zoper njega, ţrtvi pa zagotoviti 

varnost. V primeru, da policija ugotovi, da je prisotno kaznivo dejanje, poda ovadbo zoper 

kršitelja , sodnik pa odloča o nadaljnjem ukrepanju oziroma odloča o odreditvi pripora (Bašič 

1993). 
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»Nasilje v družini in s tem pogosto nasilje nad žensko se v kazenskih postopkih običajno 

obravnava kot kazenska dejanja razžalitve, grdega ravnanja, ogrožanja varnosti, lahke 

telesne poškodbe ali umora. Če konkretna posledica ne dosega hude telesne poškodbe, se 

dejanje nasilje v družini vse bolj pogosto pravno opredeli kot kaznivo dejanje nasilniškega 

obnašanja po čl. 222 Kazenskega zakona Republike Slovenije«, navaja (Bašič 1993, 189). 

 

1.12.3  Nevladne organizacije 

 

Tudi nevladne organizacije imajo zelo pomembno vlogo pri pomoči ţrtvam nasilja in so zato 

nujni sodelavec CSD-ju. V svojem programu nudijo ţrtvam zaščito, psihosocialno pomoč in 

organizirajo programe za delo s povzročitelji nasilja, sodelujejo z različnimi organi in 

organizacijami pri obravnavi primerov nasilja v druţini ter se neposredno vključujejo v 

izvedbo ukrepov za zaščito ţrtev. Prav tako so nevladne organizacije dolţne obveščati policijo 

ali CSD, kadar pri svojem delu izvedo za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da 

je nekdo ţrtev nasilja ali pa gre za sum kaznivega dejanja, CSD pa je dolţna v roku petih dni 

posredovati povratno informacijo o prejemu prijave in opravljenih začetnih aktivnostih. 

Informacijo lahko posredujejo tudi telefonsko, saj je namen čim hitrejše povezovanje in 

učinkovito sodelovanje obeh sluţb za zagotovitev varnosti ţrtvi nasilja (Veselič 2014). 

 

        1.12.4  Sodišče 

 

Sodišča so samostojni drţavni organ, ki izvajajo sodno oblast v Republiki Sloveniji. Sodijo 

sodniki v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi. V Sloveniji so uveljavljena okrajna, okroţna, 

višja in Vrhovno sodišče.  Okrajna sodišča so med drugim pristojna za vodenje nepravdnih 

postopkov delitve premoţenja, kazenske postopke glede na kraj kaznivega dejanja za tista 

kazniva dejanja, kjer je predvidena denarna kazen ali zaporna kazen do treh let. Pristojna so 

tudi za spore zaradi motenja posesti, spore iz najemnih ali zakupnih razmerij ter spore o 

zakonitem preţivljanju, če se rešujejo samostojno (Boţič et Al. 1999). 

 

Okroţna sodišča rešujejo spore iz druţinskih razmerij, in sicer glede na zadnje skupno 

prebivališče zakoncev. Pristojna so tudi za spore v zvezi s preţivninami, sojenje o kaznivih 

dejanjih. Višja sodišča so pristojna za odločanje na drugi stopnji o pritoţbah zoper odločbe 
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okrajnih oziroma okroţnih sodišč. Vrhovno sodišče je pristojno za odločanje glede pravnih 

sredstev zoper odločbe višjih sodišč. (Boţič et Al. 1999). 

 

Sodišče lahko med postopki v zakonskih sporih in sporih v razmerjih med starši in otroki na 

predlog stranke ali po uradni dolţnosti izda začasne odredbe o varstvu in preţivljanju skupnih 

otrok, ali začasne odredbe, s katerimi se enemu ali obema od staršev prepove pravica do 

osebnih stikov  (Veselič 2014). 

II  EMPIRIČNI DEL 

 

2 METODOLOGIJA 
 

    2.1  Namen in cilji raziskave 

 

Namen raziskave je izvedeti: 

 ali je v Zgornjem Posočju prisotno psihično in fizično nasilje nad ţenskami v 

partnerskem odnosu, 

 zakaj ţrtve vztrajajo v odnosu, v katerem je prisotno nasilje, 

 katera starostna skupina ţensk je najbolj izpostavljena nasilju, 

 ali prevladuje psihično ali fizično nasilje nad ţenskami, 

 koliko časa v povprečju ostanejo ţenske v partnerskem odnosu, v katerem je prisotno 

nasilje in 

 ali najdejo ţenske srečo pri drugem partnerju. 

 

2.2  Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Anketni vprašalniki so sestavljeni tako, da na podlagi rešenih vprašanj pridobim odgovore na 

raziskovalna vprašanja in na podlagi njih potrdim oziroma zavrnem hipoteze. Na tematiko 

psihičnega in fizičnega nasilja v Zgornjem Posočju sem si zadala raziskovalna vprašanja:  
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Ali je v Zgornjem Posočju prisotno nasilje nad ţenskami v partnerskem odnosu, katera vrsta 

nasilja prevladuje in kateri je glavni dejavnik, zaradi česar ţenska ostaja v odnosu? 

 

Na raziskovalna vprašanja sem podala svoje domnevne odgovore, in sicer: 

 

HIPOTEZA 1: V Zgornjem Posočju je v partnerskih odnosih prisotno nasilje nad ţenskami. 

HIPOTEZA 2: Ţrtve nasilja pogosto ne odidejo iz nasilnega odnosa zaradi otrok.  

HIPOTEZA 3: Večina ţensk, ki so bile v preteklosti ţrtve nasilja, si je dala novo partnersko 

priloţnost. 

HPOTEZA 4: Vse starostne skupine so enako izpostavljene morebitnemu nasilju.  

HIPOTEZA 5: V Zgornjem Posočju prevladuje psihično nasilje nad ţenskami. 

HIPOTEZA 6: Ţenske ne zapustijo nasilnega partnerja vsaj 3 leta. 

 

    2.3 Vrsta raziskave 

 

Za raziskavo sem uporabila kvantitativno metodo raziskovanja, s katero zbiramo podatke na 

vzorcu anketirancev, nato pa jih povzamemo na celotno populacijo. Anketni vprašalniki so 

bili razdeljeni na terenu Zgornjega Posočja (naključni vzorec 150 ţensk), zbrani rezultati pa 

so bili statistično obdelani in interpretirani v obliki grafov. Za raziskavo sem uporabila 

anketne vprašalnike zaprtega tipa, saj so enostavni za obdelavo podatkov. Prednosti uporabe 

vprašanj zaprtega tipa so te, da so vprašanja standardizirana, manj zahtevna za raziskovanje 

(podatki so ţe kategorizirani, omogočajo naprednejše statistične analize), manj zahtevna za 

anketirance (odgovarjanje je hitro in enostavno, vnaprej ponujeni odgovori). Ob tem pa sem  

ţenskam zagotovila anonimnost. Vprašalnik vsebuje 10 vprašanj, pri katerih je moţno 

obkroţiti en ali več odgovorov, pri enem vprašanju pa je moţnost odgovora z dopolnitvijo 

oziroma vprašanje polodprtega tipa. Anketni vprašalniki so bili razdeljeni v fizični odliki, saj 

veliko starejših ţensk ni seznanjenih z uporabo računalnika oziroma Facebooka, kjer bi lahko 

bilo ponujeno spletno reševanje anketnih vprašalnikov. Pri kvantitativni metodi se raziskava 

vedno prične s hipotezo, ta predvideva oziroma skuša napovedati pričakovane rezultate 

raziskave. Do teh hipotez se pride z analizo predhodnih virov, najpogosteje dodatnih 

predhodnih raziskav.  V anketnem vprašalniku so zastavljena enoumna vprašanja in seznam 

moţnih odgovorov. V ta vzorec sem vključila minimalno 150 naključnih deklet oziroma 
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ţensk, starosti 20 let in več. Polodprti tip vprašalnika se mi zdi najprimernejši, saj je zelo 

enostaven, ker ţenske ne bi imele teţav pri pisanju odgovorov, saj bi jim bili ţe podani moţni 

odgovori. Pri analizi podatkov sem uporabila statistiko, rezultate pa sem prikazala v obliki 

grafov. Te prikaze pa sem poskušala povezati s postavljenimi hipotezami.  

 

    2.3.1  Raziskovalne metode 

 

V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna metoda raziskovanja z anonimnim anketnim 

vprašalnikom ter naključnim raziskovalnim vzorcem (150). Anketni vprašalnik je v večini 

zaprtega tipa z v naprej ponujenimi odgovori ali moţnostjo dopolnitve, pri enem vprašanju pa 

je moţnost odgovora odprtega tipa. 

 

    2.3.2  Raziskovalni vzorec 

 

V vzorec sem vključila ţenske iz Zgornjega Posočja, starejše od 20 let. Skupno je bilo 

razdeljenih 150 anketnih vprašalnikov v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec. Anketni 

vprašalniki so bili striktno anonimni. Populacijo pa so predstavljale zgolj ţenske. 

 

    2.3.3  Postopki zbiranja podatkov 

 

Pred izvedbo raziskave sem se podrobneje seznanila z aktualno tematiko, si zastavila cilje, ki 

sem jih ţelela doseči z raziskavo, zastavila sem si raziskovalna vprašanja in na njihovi podlagi 

postavila hipoteze. Sledila je izdelava merskega instrumenta, ta pa je v mojem primeru 

kombinirani anketni vprašalnik. Anketiranec je lahko izbiral med več alternativnimi odgovori, 

če pa ni našel svojega odgovora, je pri določenem vprašanju lahko opisal tudi svoje osebno 

mnenje. Raziskovalna naloga je bila izvedena julija 2017 v Zgornjem Posočju, na podlagi 

anonimnih anketnih vprašalnikov z desetimi krajšimi vprašanji z vnaprej podanimi odgovori. 

Devet vprašanj je bilo zaprtega tipa, eno vprašanje pa je bilo odprtega tipa. Razdeljenih je bilo 

150 vprašalnikov v Zgornjem Posočju. Anketni vprašalniki so bili razdeljeni v fizični obliki, 

zagotovljena pa je bila anonimnost. 25 vprašalnikov je bilo razdeljenih v industrijski coni 

Kobarid, kjer je večinoma ţenski kolektiv, preostali vprašalniki pa so bili razdeljeni v 

knjiţnicah Kobarid, Tolmin in Bovec z odobrenim dovoljenjem zbiranja anketnih 
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vprašalnikov. Nekaj preostalih vprašalnikov pa sem razdelila poznanim ţenskam, prav tako z 

zagotovljeno anonimnostjo. Zaradi večje zagotovitve anonimnosti sem vprašalnike postavila v 

predprostore knjiţnic, poleg vprašalnikov škatlo s tanjšo odprtino, v ospredju pa je pozornost 

vzbujala tablica, na kateri je bilo navedeno povabilo k reševanju anketnih vprašalnikov. 

Štirinajst dni po razdeljevanju anketnih vprašalnikov sem skupaj zbrala vse anketne 

vprašalnike in interpretirala odgovore z izbrano metodo statistike in rezultate predstavila v 

obliki grafov. 

 

  2.3.4  Analiza rezultatov   

 

Graf  1: Starost anketirank 

 

 

 

Vir: Ručna, lastna raziskava (2017). 

 

Razdeljenih je bilo 150 anonimnih anketnih vprašalnikov med ţenskami Zgornjega Posočja 

starosti 20 let in več. Največ ţensk, ki so se odzvale na anketni vprašalnik, je starih med 41 in 

60 let, teh je bilo kar 52. Tej starostni skupini so sledile ţenske starosti 20–30 let, nato 

starostna skupina 31–40 let, najmanj anketiranih ţensk pa je bilo starosti 61 let in več, teh je 

bilo 22. Anketni vprašalniki so bili razdeljeni v fizični obliki, saj menim, da je to bolj pristen 
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pristop in glede na to, da starejša populacija ni dovolj ozaveščena glede tehnologije in 

spletnega reševanja anket, se mi je zdel takšen pristop primernejši. 

 

 

Graf  2: Statusni poloţaj anketirank 

 

 

 

 

Vprašanje se je nanašalo na trenutni statusni poloţaj anketirane ţenske. Moţni odgovori so 

bili: zaposlen, brezposeln, študent, upokojenec in drugo. Kar 88 od 150 anketirank je 

zaposlenih, 26 deklet je še vedno študentk, 25 ţensk je v pokoju, 10 brezposelnih, 6 ţensk pa 

je izbralo drugo moţnost, in sicer med drugimi tudi porodniški dopust.   
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Graf  3: Koliko ţensk je bilo priča nasilju v partnerskem odnosu 

 

 

 

Vir: Ručna, lastna raziskava (2017). 

 

Na vprašanje, ali je bila ţenska kdaj v preteklosti priča nasilju v partnerskem odnosu, je od 

150 anketiranih ţensk pritrdilno odgovorilo na vprašanje kar 43 ţensk. To predstavlja tretjino 

vseh anketiranih ţensk. Pri teh odgovorih si lahko predstavljamo, da je bilo toliko ţensk priča 

nasilju med staršema ali pa priča nasilju drugemu partnerskemu odnosu, čeprav je to manj 

verjetno, da se par, pri katerem je prisotno nasilje, ne izpostavlja javnosti, temveč ostane 

nasilje za štirimi stenami.   

 

Vsekakor pa ţenske, ki so bile v otroštvu priča nasilju med staršema, razvijejo večjo moţnost, 

da bodo tudi same ţrtve nasilja s strani svojega partnerja. Pri takšni izkušnji iz otroštva 

obstaja večja moţnost postati ţrtev nasilja kot pa pri osebah, ki v otroštvu niso bile priče 

nasilju med staršema. (Filipčič in Klemenčič 2011). 
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Graf  4: Koliko anketirank pozna ţensko, ki preţivlja nasilje s strani partnerja 

 

 

 

Vir: Ručna, lastna raziskava (2017). 

 

Pri odgovorih na to vprašanje ni bilo velikega odstopanja, saj kar 73 ţensk pozna oziroma ve 

za ţensko, pri kateri je trenutno prisotno nasilje v partnerskem odnosu, in 77 anketirank ne 

pozna ţenske, ki trpi za nasiljem v partnerskem odnosu. Ti odgovori predstavljajo skoraj 

polovico vseh anketiranih ţensk. Odgovori na vprašanje lahko razkrivajo tudi to, koliko si 

ţenske med seboj zaupajo glede nasilja, saj kar polovica anketiranih ţensk pozna osebo, ki 

doţivlja nasilje s strani partnerja. Ţenske/prijateljice si lahko med seboj zaupajo stisko, 

vendar še vedno ostaja strah in razni dejavniki, ki ţrtev veţejo na partnerja.  

 

Čeprav velja enakost med spoloma, je v današnjem času nasilje nad ţenskami obravnavano v 

zasebni sferi, to pomeni, da so ţenske kljub zakonodaji še vedno podrejene moškim. O nasilju 

se v povprečju ne govori, saj je to stvar zasebnosti, tako rečeno stvar štirih sten. Pri ţenskah 

pa še vedno velja, da mora njihov zakon veljati za popoln zakon, srečno druţino. Zaradi teh 

prepričanj je nasilje še toliko bolj skrito in nedostopno širši javnosti. Ţenska lahko spregovori 

sogovornici o njenih teţavah, a ta pogovor še vedno ostane v zasebni sferi zaradi morebitnih 

strahov in groţenj, nasilje pa se nadaljuje (Kozmik in Dobnikar 1999). 
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Graf  5: Koliko anketirank je bilo v preteklosti ţrtev nasilja 

 

 

 

Vir: Ručna, lastna raziskava (2017). 

 

Na vprašanje, ali je anketiranka bila v preteklosti ţrtev nasilja v partnerskem odnosu, je 

pritrdilno odgovorilo kar 55 ţensk, 3 pa so še vedno ţrtve nasilja. Največ ţrtev nasilja je 

zaposlenih (35 oseb) in v povprečju starih od 20 do 30 let (21 oseb). 58 oseb ţrtev nasilja 

predstavlja dobro tretjino anketiranih ţensk, če pa to število razporedimo po celotni ţenski 

populaciji Zgornjega Posočja, dobimo vsekakor rahlo zaskrbljujoče rezultate. 

 

6. Kako ste se s tem spopadali?  

Odgovori na to vprašanje so si bili med seboj različni. Veliko ţensk se je z nasiljem spopadalo 

različno. (Spodaj nekaj izbranih citatov): 

 

»zatiskala sem«,  

 

»jokala, pogovor s prijatelji«,  
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»spopadala sem se tako, da sem trpela«, 

 

»težko«, 

 

»z ločitvijo od partnerja«, 

 

»z veliko mero iznajdljivosti ter s pomočjo pristojnih institucij«, 

 

»socialna služba, policija, advokat«, 

 

»prekinila sem razmerje«, 

 

»psiholog, pogovor, branje knjig o problematiki, pogovor s starši in prijatelji, prijava 

policiji«, 

 

»fizično nasilje se je končalo po posredovanju policije, a začelo se je psihično, kar me je 

zlomilo in sem končno zapustila moža v pomoč skupini AL-ANON. V skupini dobila 

razumevanje in pogum za samostojno pot, ko mož ni zmogel sodelovati na skupnem delu na 

sebi. AL-NON pa je skupina za pomoč svojcem alkoholikov«. 

 

Na to vprašanje je bil pogost odgovor ta, da so zapustile partnerja in se od njih ločile. 

Spopadanje z nasiljem v partnerskem odnosu je različno, specifično pri vsaki ţrtvi posebej in 

vredno občudovanja. Vsaka ţenska se z nasiljem drugače spopada, mogoče ji zunanji 

dejavniki ne omogočajo odhoda iz nasilnega odnosa in ji ta izkušnja povzroči spopadanje s 

posledicami še kar nekaj časa po začetku »novega« ţivljenja. 

 

Takšna izkušnja pusti na ţenski lahko tudi dolgotrajne posledice, te pa se vsekakor kaţejo na 

psihološki ravni. Ţrtev izgubi občutek samospoštovanja in varnosti ter samozavesti. Vse 

posledice privedejo do občutka izgube nadzora nad lastnim ţivljenjem, občutka strahu in 

sramu, občutka manjvrednosti. Ţenske, ki preţivljajo oziroma so preţivljale nasilje s strani 

partnerja, pridobijo občutek neprivlačnosti, zato imajo tudi v prihodnosti teţave pri zaupanju 

moškim in pri spuščanju v nove partnerske odnose. Vsekakor pa lahko posledice privedejo 
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tudi poseganja po alkoholu, prepovedanih drogah, prekomernemu uţivanju tablet in celo do 

samomorilnih nagnjenj (Veselič et. Al. 2014). 

 

Graf  6: Katera vrsta nasilja je prevladovala 

 

 

 

Vir: Ručna, lastna raziskava (2017). 

 

 

Od 150 anketiranih ţensk je bilo kar 58 ţensk ţrtev nasilja, kar je tretjina vzorca. Če to število 

porazdelimo po celotni populaciji ţensk v Zgornjem Posočju, vsekakor pridobimo še večje 

število ţensk, ki so bile ali so še vedno ţrtve nasilja. V partnerskem odnosu prevladuje lahko 

tudi več kot ena vrsta nasilja oziroma se prepletajo. 23 ţensk pravi, da je v njihovem 

partnerskem odnosu prevladovalo psihično nasilje, ţrtev fizičnega in psihičnega nasilja je bilo 

14 ţensk, samo fizično nasilje je prevladovalo v 11 partnerskih odnosih in 10 ţenskah je bilo 

ţrtev druge vrste nasilja, kot so ekonomsko nasilje, spolno nasilje ali zanemarjanje. Ta 

predstavitev grafa predstavlja le kanček ţenske populacije, kjer prevladuje psihično nasilje.  

 

Psihično nasilje je najbolj razširjena oblika nasilja v partnerskih odnosih, ki pa se pojavlja v 

različnih stopnjah intenzivnosti. Ta vrsta nasilja se naprej prične s komaj čutnimi oblikami, ki 
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pa se razvije do čustvenega izsiljevanja, psihičnega podkupovanja, različnih groţenj, občutka 

nemoči. S psihičnim nasiljem se nasilje na sploh prične, kasneje pa je odvisno, ali se psihično 

nasilje nadaljuje ali se temu nasilju pridruţi še druga oblika nasilja (spolno, ekonomsko, 

fizično) (Munc 2000). 

 

Graf  7: Kateri dejavniki zadrţujejo ţrtev v nasilnem odnosu 

 

 

 

Vir: Ručna, lastna raziskava (2017). 

 

Zunanji dejavniki imajo velik vpliv na odločitev in odhod iz nasilnega partnerskega odnosa. 

Dejavniki se lahko med seboj prepletajo ali pa je izključno en dejavnik, ki ţrtev zadrţuje v 

odnosu. Najpogosteje je ţrtve v nasilnem odnosu zadrţeval strah pred partnerjem ter groţnje s 

strani partnerja, takšnih odgovorov je bilo kar 24. Velik vpliv predstavljajo tudi ekonomski 

dejavniki, finančna odvisnost od partnerja. Teţko je oditi iz odnosa, če si ţrtev ne zmore 

plačevati najemnega stanovanja ali pa je brezposelna ter ne zmore sama skrbeti za otroke. S 

takimi teţavami se je srečevalo kar 19 ţensk. Tudi otroci so lahko glavni dejavnik, da ţrtev 

ostaja v odnosu z nasilnim partnerjem, razlogov pa je lahko nešteto. S tem dejavnikom se je 

srečevalo 16 ţrtev.  
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Vedno pogostejši dejavnik, da ţenska ostaja v odnosu je tudi ta, da nima kam oditi in nima 

dovolj ekonomskih sredstev za samostojno ţivljenje in preţivljanje otrok. Ţenska je zaradi 

svoje niţje izobraţenosti in slabše plače še toliko bolj ekonomsko odvisna od svojega 

partnerja. Na odhod vplivajo tudi groţnje s strani partnerja ter strah za usodo svojih otrok. 

Zaradi navezanosti otrok na svojega očeta si ţrtev ne ţeli obsojanja s strani otrok zaradi tega, 

ker bi morali skupaj z materjo zapustiti očeta in seveda je prisoten tudi strah, da bi se otrokom 

kaj zgodilo. Tako vidimo, da se lahko med seboj prepleta tudi več dejavnikov (Kanduč 2001). 

 

Graf  8: Povprečen čas, ki ga potrebuje ţrtev, da zapusti partnerja 

 

 

 

Vir: Ručna, lastna raziskava (2017). 

 

Zapustiti partnerja in oditi iz odnosa ni vedno enostavno, saj se lahko med seboj prepleta več 

vzrokov in dejavnikov, ki odhod ovirajo. 27 ţensk je zapustilo partnerja v prvem letu 

partnerskega odnosa, 15 ţensk je potrebovalo do tri leta in kar 13 ţensk je zapustilo partnerja 

po več kot treh letih. Tri ţenske, ki so se odzvale na anketni vprašalnik,  pa so še vedno v 

partnerskem odnosu, kjer je prisotno nasilje. 
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Nekaj raziskav prikazuje tudi, da ţenska potrebuje v povprečju 7 let, da zapusti partnerja. 

Vzrokov za takšno dolgo dobo je ogromno, vse pa se med seboj prepleta. Veliko vzrokov se 

skriva v osebnosti ţenske, groţnjah s strani nasilneţa, psihičnem stanju ţrtve, informiranosti o 

nasilju in iskanju pomoči. Da ţrtev ostaja s partnerjem, pa lahko prepišemo tudi močni 

čustveni navezanosti med ţrtvijo in nasilneţem. Vsaka ţrtev lahko občuti krivdo za takšna 

ravnanja partnerja, to pa lahko prepisujemo tradicionalnemu pripisovanju vlog v druţini še iz 

preteklih časov. Ţrtve ostajajo v odnosu tudi zaradi otrok, saj so mnenja, da mora druţina 

ostati skupaj in da naj otrok raje odrašča v druţini z obema staršema, pa čeprav je eden od 

njiju nasilen (Filipčič 2002). 

 

Graf  9: Ali je ţrtev sedaj v novem partnerskem odnosu 
 

 

 

Vir: Ručna, lastna raziskava (2017). 

 

 

Nasilje v partnerskem odnosu pusti na vsaki ţenski vsaj kakšno posledico, tudi pri kasnejši 

odločitvi ali se spustiti v novo partnersko razmerje. 29 ţensk si je po takšni izkušnji poiskalo 

novega partnerja, kjer pa trenutno nasilje ni prisotno. 22 ţensk trenutno nima partnerja, 

razlogov za to je lahko veliko. Pri sedmih anketiranih ţenskah  pa je tudi v novem 

partnerskem odnosu prisotno nasilje. 
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2.3.5 Opredelitev hipotez 

 

Pred pričetkom raziskave sem oblikovala hipoteze, predvidene odgovore na podlagi 

raziskovalnih vprašanj, in sicer: 

 

Na vprašanje, ali je v Zgornjem Posočju prisotno psihično in fizično nasilje nad ţenskami v 

partnerskem odnosu, sem zadala hipotezo, da je v Zgornjem Posočju prisotno nasilje nad 

ţenskami v partnerskem odnosu. Rezultati dokazujejo, da nasilje je prisotno. Ena tretjina 

anketiranih ţensk je v preteklosti doţivela oziroma še vedno doţivlja nasilje v partnerskem 

odnosu, kar ena polovica anketiranih ţensk pa pozna ţensko, ki je ţrtev nasilja s strani 

svojega partnerja. Iz naslednjega vprašanja sem ţelela izvedeti, zakaj ţrtve vztrajajo v odnosu, 

kjer je prisotno nasilje. Moje prepričanje je, da ţrtve nasilja ostajajo v odnosu zaradi zunanjih 

dejavnikov, in sicer zaradi svojih otrok. Hipoteza je zavrnjena, saj ţenske ostajajo v nasilnem 

odnosu zaradi strahu pred partnerjem in njegovimi groţnjami, sledijo ekonomski dejavniki, 

šele nato pa ostajajo v odnosu zaradi otrok. Pri naslednjem raziskovalnem vprašanju me je 

zanimalo, katera starostna skupina ţensk je bolj izpostavljena nasilju. Hipotezo sem postavila, 

da so vse starostne skupine enako izpostavljene morebitnemu nasilju. Ţal nasilje ne izbira 

starosti ţrtve, zato je hipoteza sprejeta, res pa je, da je bilo v populaciji 150 anketiranih ţensk 

prisotnega nasilja največ v starostni skupini od 31 do 40 let. Pri naslednjem raziskovalnem 

vprašanju me je zanimalo, katera vrsta nasilja prevladuje. Psihično, fizično, psihično in 

fizično ali druga vrsta nasilja (spolno, ekonomsko). Hipoteza je bila postavljena, da v 

Zgornjem Posočju prevladuje psihično nasilje nad ţenskami v partnerskem odnosu. Tudi ta 

hipoteza je sprejeta, saj kar 23 ţensk trdi, da je v njihovem odnosu prevladovalo psihično 

nasilje, sledi psihično in fizično nasilje, na tretjem mestu prevladuje samo fizično nasilje, na 

koncu pa sledijo še druge vrste nasilja. Večina vrst nasilja se prične s psihičnim nasiljem, nato 

se lahko razvijejo še druga nasilja, ki so med seboj povezana. Zadnje raziskovalno vprašanje 

se je nanašalo na to, koliko časa v povprečju ţenske ostanejo v odnosu, kjer je prisotno nasilje 

oziroma koliko časa potrebujejo, da odidejo iz nasilnega odnosa. Hipoteza je bila postavljena, 

da potrebuje ţrtev več kot tri leta, da odide iz odnosa. Ta hipoteza je zavrnjena, saj je kar 27 

ţensk zapustilo nasilnega partnerja v času do enega leta od prvega znaka nasilja, 15 ţensk je 

potrebovalo do treh let, 13 ţensk je potrebovalo več kot 3 leta in 3 ţenske še vedno niso 

zapustile partnerja. Na raziskovalno vprašanje, ali se ţenske, ki so bile v preteklosti ţrtve 
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nasilja, ponovno podajo v partnersko razmerje z drugim partnerjem, je hipoteza sprejeta. 

Izmed 58 ţensk, ki so bile ţrtve nasilja, ima 29 ţensk sedaj novega partnerja, 22 ţensk pa je 

brez partnerja. Pri sedmih ţenskah pa je tudi v novem partnerskem odnosu prisotno nasilje. 

 

Če strnjeno interpretiram pridobljene rezultate, izvemo, da je izmed 150 razdeljenih anketnih 

vprašalnikov v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec med ţensko populacijo doţivljalo oziroma 

še vedno trpi za nasiljem kar 58 ţensk, to predstavlja eno tretjino anketiranih ţensk. Od tega 

je 83 ţensk zaposlenih, 26 študentk, 25 upokojenk in 16 brezposelnih oziroma drugo 

(porodniški dopust ...). Izmed 58 ţrtev nasilja je 35 ţensk zaposlenih, in sicer najpogostejša 

starostna skupina, ki preţivlja oziroma je bila ţrtev nasilja, je starostna skupina od 31 do 40 

let. Če te rezultate porazdelimo na celotno populacijo ţensk, pridobimo vsekakor višje 

rezultate, ki bi počasi postali zaskrbljujoči. Priča nasilju v partnerskem odnosu je lahko 

kdorkoli, najpogosteje pa je priča ravno otrok. 43 ţensk je bilo priča nasilju v partnerskem 

odnosu, ne vemo pa, ali so bile priča nasilju med lastnima staršema ali priča nasilju drugega 

partnerskega odnosa. Večje številke kaţe vprašanje, ali anketiranka pozna ţensko, ki preţivlja 

nasilje. Pri tem vprašanju se je pozitivno odzvalo kar 73 od 150 anketirank, kar je ţe rahlo 

zaskrbljujoče in kliče po moţnosti ukrepanja oziroma po pričetku javnega ozaveščanja ţensk 

o prijavi nasilja. 58 anketirank, ki so preţivljale oziroma še vedno trpijo za nasiljem, so bile 

najpogosteje deleţne psihičnega nasilja. 

 

Psihično nasilje je najbolj razširjena oblika nasilja, kasneje pa se mu lahko pridruţi tudi druga 

vrsta nasilja (ekonomsko, spolno, fizično nasilje) (Munc 2000). 

 

Takoj za psihičnim nasiljem je sledilo kombinirano psihično-fizično nasilje, kar 14 oseb od 58 

ţrtev nasilja. Iz odnosa pa ni enostavno oditi, saj so pogosto spremljajoči zunanji dejavniki, ki 

prispevajo veliko teţo in se med seboj prepletajo. 24 anketirank pravi, da so ostale v odnosu 

zaradi groţenj s strani partnerja, strahu pred izgubo in nemoči. 19 ţensk je imelo ekonomsko 

stisko, zato so bili ekonomski dejavniki glavni vzrok, da je bila ţenska primorana ostati pri 

partnerju. Kljub dejavnikom, zaradi katerih je ţrtev morala ostati s partnerjem, je bila tudi 

doba odhoda iz odnosa različna. 27 ţensk je partnerja zapustilo ţe na začetku nasilnih vedenj, 

13 ţensk je potrebovalo za odhod več kot tri leta in 3 ţenske so še vedno ujete v nasilnem 

odnosu.  
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Nasilje pa privede tudi do raznih posledic, ki se kaţejo predvsem na psihični ravni, kot so: 

izguba zaupanja vase, izguba samozavesti, strah, obup, nemoč, nezaupanje v ostale moške 

(Zver Makovec, b. l.). 

 

Zato tudi kasneje nosijo posledice veliko teţo na ţrtvi, saj si pri nezaupanju v moške ne 

»dovoli« novega partnerskega razmerja. 29 ţensk si je po takšni izkušnji dalo novo priloţnost 

(te so bile v povprečju mlajše ţenske, ki so zapustile partnerja v prvem letu po pričetku 

nasilja), 22 ţensk je po pretekli izkušnji brez partnerja (v povprečju so ţenske starosti 30 let in 

več), pri sedmih ţenskah pa je tudi v novem partnerskem odnosu prisotno nasilje, te pa so v 

povprečju stare 40 let in več.  

 

3 ZAKLJUČEK 

 

Nasilje v partnerskih odnosih je po večini skrito v njihovih domovih tesno za štirimi stenami 

ter javnosti nevidno. Z raziskavo sem ţelela pobliţje spoznati, v kolikšni meri je prisotno 

nasilje nad ţenskami v Zgornjem Posočju, kako se s tem ţrtve nasilja spopadajo in koliko 

časa potrebujejo, da iz odnosa odidejo. Spoznali smo, da je nasilje lahko prisotno v vseh 

partnerskih odnosih, ne glede na spol, raso in druţbeni sloj. Nasilje ne izbira ţrtve. Pogosteje, 

kot je otrok izpostavljen oziroma priča nasilju med staršema, večja je verjetnost, da bo sam v 

odrasli dobi prav tako izvajal nasilje nad svojo partnerko. Seveda pa to ni edini razlog za 

nasilje, temveč k temu prispevajo še alkohol, droge, razne duševne bolezni. Najpogosteje so 

ţenske ţrtve psihičnega nasilja, nato pa se lahko pričnejo razvijati še druge vrste nasilja, kot 

so fizično, spolno ali ekonomsko nasilje. Ekonomsko nasilje predstavlja ţrtvi večjo teţavo, saj 

ji je tako rečeno odvzeta pravica oziroma moč nad upravljanjem lastnega premoţenja. 

Dandanes mislim, da to ni večja ovira, saj je skorajda vsaka ţenska izobraţena in sposobna 

poskrbeti zase. V preteklosti pa je veljalo, da je moški glava druţine, ţenska pa se mu 

podreja, skrbi za druţino in gospodinji. V anketni raziskavi je bilo kar nekaj starejših ţensk 

(61 let in več), ki so oziroma še vedno doţivljajo nasilje in pri katerih so bili oziroma so 

prisotni dejavniki ekonomske stiske. Po tem lahko sklepamo značilnosti zgodovine med 

moškim in ţensko. Prav tako odhod iz nasilnega partnerskega odnosa ni enostaven, saj je 

poleg dejavnikov, ki oteţujejo odhod iz razmerja, prisotna še slaba informiranost ţenske, strah 
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pred mnenji okolice, prijatelji in svojci. Ţrtvi nasilja pa je ponujena paleta institucij, ki se 

ukvarjajo s tovrstnim nasiljem in zagotavljajo pomoč ţenski in njenim otrokom v stiski. 

 

Z raziskavo sem potrdila, da je nasilje nad ţenskami v Zgornjem Posočju prisotno, prevladuje 

psihično nasilje, vendar nasilje v partnerskem odnosu ne presega tretjine anketiranih ţensk 

oziroma populacije. Večina predpostavljenih hipotez je sprejetih, zavrnjeni sta le hipotezi, da 

ţenske potrebujejo več kot tri leta za odhod iz nasilnega odnosa. Rezultati so pokazali, da v 

povprečju ţenska zapusti partnerja v prvem letu od prvih znakov nasilja. Druga zavrnjena 

hipoteza pa je, da ţenske ostajajo v partnerskem odnosu zaradi otrok. Hipoteza je zavrnjena, 

saj so rezultati pokazali, da ţenske v povprečju v odnosu zadrţujejo strah in groţnje s strani 

njihovih partnerjev. 

 

         Nasilje v partnerskih odnosih pa se ne dogaja le ţenskam, temveč tudi moškim. Ker pa je to 

področje še nerazjasnjeno, je še toliko bolj skrito javnosti. Gospa, ki se je odzvala na anketni 

vprašalnik, piše: »P.S. Obravnavati bi morali tudi-ali nasilje nad moškimi, katerega je skoraj 

toliko, kot med ţenskami. Osebno poznam več takšnih primerov, na ţalost.« 

Vsaka ţenska, vsak otrok in vsak moški so specifični in posebni, zato si prav nihče ne zasluţi 

trpeti za nasiljem in o tem ne spregovoriti. 
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PRILOGA 1: anketni vprašalnik 

 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Sem Anja Ručna, študentka zadnjega letnika Fakultete za uporabne druţbene študije Nova 

Gorica, smer Psihosocialna pomoč. V diplomski nalogi raziskujem psihično in fizično nasilje 

nad ţenskami v partnerskih odnosih v Zgornjem Posočju pod mentorstvom doc. dr. Nevenke 

Podgornik. 

 

Prosim Vas, da spodaj zastavljena vprašanja dobro preberete in nanje odgovorite čimbolj 

iskreno in korektno.  

Anketni vprašalniki so anonimni, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni izključno za 

potrebe diplomske naloge. 

Za vaše odgovore se Vam vnaprej iskreno zahvaljujem. 

 

___________________________________________________________________________ 

1. Starost  

a. 20–30   

b. 31–40  

c. 41–60  

d. 61+ 3 

 

 

2. Statusni poloţaj 

a. Zaposlen  

b. Brezposeln  

c. Študent  

d. Upokojenec  

e. Drugo  

 

3. Ali ste bili priča nasilju v partnerskem odnosu? 

a. Da  

b. Ne  

 

4.  Ali poznate ţensko, za katero veste, da je ţrtev nasilja v partnerskem odnosu? 

a. Da   

b. Ne   

 

5. Ali ste bili Vi v preteklosti ţrtev nasilja v partnerskem odnosu? 

a. Da  

b. Nikoli  

c. Da, še vedno sem 

 

6. Kako ste se s tem spopadali? (Na vprašanje odgovorite v primeru, da ste na prejšnje 

vprašanje odgovorili pritrdilno.) 



 

 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Ţrtev katerega nasilja ste bili (v partnerskem odnosu)? (Na vprašanje odgovorite, če 

ste na 5. vprašanje odgovorili pritrdilno.) 

a. Prevladovalo je psihično nasilje  

b. Prevladovalo je fizično nasilje  

c. Psihično in fizično  

d. Druga vrsta nasilja (ekonomsko…)  

e.  

8. Kateri dejavniki so Vas oziroma Vas zadrţujejo v odnosu? (Na vprašanje odgovorite, 

če ste na 5. vprašanje odgovorili pritrdilno.) 

a. Otroci 

b. Ekonomski dejavniki  

c. Strah, groţnje (pred partnerjem, pred izgubo ...)  

d. Drugo:___________________ 

 

9. Koliko časa ste potrebovali, da ste zapustili partnerja? (Na vprašanje odgovorite, če ste 

na 5. vprašanje odgovorili pritrdilno) 

a. Do enega leta  

b. 1–3 let  

c. Več kot tri leta  

d. Še vedno nisem odšla 

 

10. Ali ste si sedaj dali priloţnost biti srečni v novem partnerskem odnosu, glede na to, da 

ste bili v preteklosti ţrtev nasilja? (Na vprašanje odgovorite, če ste na 5. vprašanje 

odgovorili pritrdilno.) 

a. Da  

b. Ne, sedaj nimam partnerja  

c. Tudi v odnosu z drugim partnerjem je prisotno  

d. Drugo:__________________ 

 


