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POVZETEK 

 

Družina kot osnovna celica družbe, je skupnost družinskih članov, ki jim nudi zavetje, varnost 

in ljubezen. A kljub temu prihaja tudi v družini do nasilja med/nad družinskimi člani, 

običajno tistimi, ki so šibkejši in se ne morejo braniti. Ker je družina dela zasebne sfere v 

družbi, je nasilje, ki se dogaja v njej skrito očem javnosti.  

 

Nasilje v družini je pogost in kompleksen pojav, pri katerem ena oseba izvaja nadzor in 

prevlado nad drugo osebo.  

 

Nasilje nad ženskami je ponavljajoče se dejanje, storjeno s strani osebe, ki žrtev pozna. 

Sčasoma lahko nasilje preide do stopnje, da so žrtve tudi otroci ali starejši, ki živijo v isti 

družini. Žrtev nasilja potrebuje veliko podpore, saj mora sama spregledati dejstvo, da živi v 

nasilnem odnosu in se temu upreti, ob čemer se lahko posluži pomoči pristojnih organov in 

institucij, ki delujejo v boju proti nasilju v družini. Velikokrat pa se dogaja, da zaradi groženj 

s strani nasilneža, slednji ostane neprijavljen in nekaznovan. Nasilje nad ženskami ima več 

oblik, ki žrtev spremljajo ob vsakem nasilnem vedenju partnerja, posledice pa so dolgotrajne 

in nepopravljive, saj žrtev potrebuje veliko časa za ponovno utrditev lastnega življenja.  

 

V magistrski nalogi natančneje raziskujemo pojav nasilja nad ženskami ter tveganje za pojav 

slednjega, na kar v veliki meri vplivajo družinsko (ne)življenje, neenakost porazdelitve moči, 

alkohol in prepovedane substance, družbena (ne)tolerantnost do nasilja, ljubosumje, 

brezposelnost, zgodovina nasilja in prijava nasilja pristojnim organom.  

 

KLJUČNE BESEDE: družina, nasilje v družini, dejavniki nasilja v družini, oblike nasilja, 

posledice nasilja, oblike pomoči žrtvam nasilja 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

The family as the basic unit of society, and is community of family members by giving them 

shelter, security and love. Furthermore this the violence is happening in the family 

betwee/over family members, usually those, who are weaker and unable to defent themselves. 

Since the family is part of the private sphere of society, the violence, that is happening in, it is 

hidden from the public view. 

 

Domestic violence is a common and complex phenomenon, where one person keeping control 

and domination over another person. 

 

Violence against women is a repeated offense committed by a person who knows the victims. 

Over time, the violence moves to a level that victims of violence may also be children or the 

elderly, who live in the same family. Victims of violence needs a lot of support, and itself 

must overlooked that is living in a violent relationship and should resist it by possible 

resource to assistance by the competent authorities and institutions that operate in the fight 

against domestic violence. Because of the perpetrators threats, the latter shall remain 

unreported and unpunished. Violence against women takes many forms that accompany a 

victim of violence at every behavior of violente partner, the comsequences are long-lasting 

and irreversible, because victims need a lot of time to re-consolidate their own lives. 

 

In the project is specifically investigated the phenomenon of violence against women and the 

risk of the latter, in which lagerly affect family (un) life, unequal distribution of power, 

alcohol and illicit substances, social (in) tolerance towards violence, jealousy, unemployment, 

history of violence and registration of violence to the competent authorities.  

 

KEYWORDS: family, domestic violence, factors of family violence, forms of violence, 

consequences of violence, forms of assistance to victims of violence 
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1 UVOD 

 

 

V magistrski nalogi bomo obravnavali problem nasilja v družini, pri čemer se bomo 

natančneje osredotočili na nasilje nad ženskami s strani (intimnega) partnerja. Za razumevanje 

nasilja v družini, bomo najprej predstavili pojem družine in njene definicije, izvor nasilja v 

družini in definicije nasilja v družini. Osrednji del magistrske naloge predstavlja analiza 

dejavnikov pojava nasilja nad ženskami, oblike nasilja nad ženskami in njihove posledice, ki 

so pomembne za razumevanje, zakaj ženska vztraja v odnosu z nasilnim partnerjem. 

Izpostavljamo pa tudi razne oblike pomoči ženskam z izkušnjo nasilja ter kako slednje 

delujejo za zmanjšanje oz. odpravo nasilja nad ženskami v družini. 

 

Nasilje nad ženskami je pogost in pereč družbeni problem, pri katerem ženske ki so žrtev 

nasilja, utrpijo velike in nepopravljive psihične in fizične posledice. Ključni problem nasilja v 

družini je še vedno ta, da se dogaja za ”zaprtimi vrati”, saj je družina zasebna institucija, 

kamor država in ostale javne institucije ne smejo posegati. Tako žrtev velikokrat nasilje zataji 

oz. si ne upa spregovoriti o slednjem. Zato je pomembno, da žrtev ozaveščamo o nasilju, da 

lažje pristopi k prijavi nasilneža pristojnim organom.  

 

Družina je osnovna celica družbe, ki naj bi družinskim članom omogočala varnost, toplino, 

ljubezen, harmonične medosebne odnose, jim podajala osnovne vzorce vedenja, katere naj bi 

otroci ponotranjili in jih prenesli v svojo družino. Zato je ključno, da je vzgoja pravilna in, da 

v času primarne socializacije otrok dobi najpomembnejše vrednote, ki so temelj na njegovo 

nadaljnje življenje in prilagajanje družbi. A vendar so si družine različne, zaradi česar prihaja 

do različnih načinov vzgoje in vzorcev vedenja, ki jih starši posredujejo otrokom.  

 

Eden izmed najpomembnejših elementov ustvarjanja družine in prijetnega družinskega okolja 

za otroke je ravno komunikacija med partnerjema, saj slaba komunikacija povzroča konflikte 

in lahko vodi do nasilja. S tem namenom se magistrska naloga osredotoča tudi na 

socializacijo v povezavi z nasiljem nad ženskami v družini, saj je ključno za razumevanje 

nasilja v družinskem krogu.  
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Namen in cilji magistrske naloge je ugotoviti, kako dejavniki nasilja vplivajo na različna 

področja žensk, ki so žrtve nasilja v družini. Področja zanimanja so tako: 

- družbeno področje (izobrazba, nagnjenost k zlorabi drog in alkohola, itd.), 

- družinsko področje (neenakomerna porazdelitev moči v družini), 

- ekonomsko področje (dohodek in služba/zaposlitev, izguba dela, itd.), 

- psihično področje (negotovost, nizka samozavest, negativna samopodoba, strah, 

nezadovoljstvo s partnerskim življenjem, itd.). 

 

Na podlagi raziskovanja omenjenih področij, bomo odgovorili na raziskovalno vprašanje: 

Kako dejavniki nasilja vplivajo na različna področja žensk. 

 

Z raziskavo smo želeli analizirati dejavnike, ki vplivajo na pojav nasilja nad ženskami ter 

identificirati dejavnike porasta nasilja nad ženskami. 

 

V sklopu magistrske naloge preučujemo področje nasilja v družini, in sicer s posebnim 

fokusom na nasilja nad ženskami in oblikami slednjega, s čimer raziskujemo, kako dejavniki 

nasilja vplivajo na pojav slednjega, ter kako posledice nasilja vplivajo na ženske, žrtve nasilja.  

 

V teoretičnem delu analiziramo dostopno znanstveno in strokovno literaturo na temo nasilja 

nad ženskami, družine, primarne socializacije ter zakonodajo na področju nasilja v družini oz. 

natančneje nasilja nad ženskami. 

 

Empirični del pa zajema polstrukturirane, globinske intervjuje, ki smo jih opravili s 

strokovnjaki iz področja; zdravnik, socialni delavec na Centru za socialno delo Metlika, 

policist Vodja drugega policijskega okoliša na PP Metlika ter uslužbenec v Varni hiši Novo 

mesto. Da bi naloga dobila na uporabni vrednosti smo izvedli še dva intervjuja z ženskami, ki 

so bile žrtve nasilja v družini.  
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2 DRUŽINA 

 

 

Družina je zasebna institucija, v kateri lahko njeni člani najdejo zatočišče, razumevanje, 

varnost, ljubezen, veselje, itd. in predstavlja protiutež javni sferi, kjer se posamezniki ”borijo” 

za preživetje. Definicijo družine je težko natančno določiti, saj jo različni avtorji različno 

definirajo. V pričujočem poglavju bomo izpostavili različne opredelitve pojma družine in 

definicije, ki vključujejo tudi zakonodajne predpise družine, ki so relevantni za magistrsko 

nalogo. Ker se v slednji osredotočamo na nasilje nad ženskami v družini, je za lažje 

razumevanje idealne družine in vzrokov za njen razpad, ki vključuje elemente nasilja, 

relevantna vsaka opredelitev družine, vključno z zakonodajo.  

 

2.1 Pojem družine in definicije družine 

 

Družina naj bi nudila varnost ter omogočila osnovne biološke, duševne in socialne potrebe. 

Ko pa družina ni več varno okolje, slednje negativno vpliva na njene najšibkejše in 

najranljivejše člane, med katere sodijo otroci, ženske in starejši. Ti nimajo razvitih obrambnih 

mehanizmov, s katerimi bi se obvarovali pred destruktivnimi vplivi okolja, kamor spada tudi 

nasilje. Ker statistike kažejo, da so nasilju v družini pogosteje izpostavljene ženske 

(Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014 2009), se 

bomo v magistrski nalogi ukvarjali z raziskovanjem nasilja nad ženskami, kljub temu pa je 

nujno opozoriti, da nasilje v družini izvajajo tudi ženske nad moškimi. 

 

Družina je ključna primarna celica vsake družbe, katere namen in naloga je, da posreduje 

vrednote, norme in splošne kulturne vzorce otroku, s čimer mu poda ključne smernice za lažjo 

integracijo in asimilacijo v družbo. S tem namenom izpostavljamo samo nekaj definicij 

družine, kot jih navajajo nekateri izmed številnih avtorjev, ki se ukvarjajo s tematiko. Naj 

omenimo, da se je skozi leta izoblikovalo več različnih definicij družine, saj so se tudi njene 

oblike spreminjale. Najpomembnejše izmed tipov družin, glede na družbeni prostor so, kot 

navaja Filipčič (2002): 

 

 družina orientacije (družina, v kateri se posameznik rodi) in družina prokreacije, 

(ki jo oblikuje s sklenitvijo zakonske zveze ali s skupnim življenjem z drugo osebo); 
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 razširjena družina, ki jo poleg zakoncev in njunih otrok formirajo tudi drugi 

sorodniki: (npr. bratje, sestre, starši, strici, tete, itd.); 

 enoroditeljska družina; 

 zveza istospolnih partnerjev; 

 dopolnjena družina (življenjska skupnost roditelja in otrok z novim partnerjem in 

njegovimi otroci ali skupnim otrokom); 

 nuklearna družina, ki jo sestavljajo oče, mati in njuni otroci; 

 samska družina (brez obzira na to, ali je samsko življenje hoteno ali 

nehoteno)(Filipčič 2002, 21-22). 

 

Družina je institucija z določenimi pravili, ki se jih morajo držati vsi družinski člani, če želijo 

vzpostaviti harmonične in kvalitetne odnose. Slednje implicira prilagajanje, skupno 

skrbništvo nad otroki, medsebojno komunikacijo, prevzemanje domačih opravil in dolžnosti, 

razporeditev denarja (Filipčič 2002). 

 

Definicija družine, kot jo podaja Tomori (1994) predstavlja družino v dveh delih, kot dobrino 

in kot nevarnost. 

 

V družini lahko človek doživi največja veselja in najbolj boleča razočaranja. 

Marsikomu je družina vir moči, nekoga drugega pa izčrpava bolj kot vsa druga 

področja življenja. V družini je človek deležen najbolj nežne skrbi in nege, a tudi 

najbolj trdih zahtev. Od nje dobi dragocena darila in v njej doživi najhujše izgube. 

Mnoge družina v življenju rešuje, a marsikoga tudi uniči (Tomori 1994, 5). 

 

Definicija se osredotoča na dobre in slabe stvari, saj lahko v njej uživamo ali trpimo. V osnovi 

naj bi družina nudila toplino, oporo in varnost, žal pa je lahko prav družina tudi vir trpljenja in 

nevarnosti. 

 

Definicija družine, kot jo navaja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2004) 

predstavlja družino in njene člane, znotraj konteksta varstva in pravic, ki jih slednji uživajo na 

podlagi zakonodaje: ˮDružina je življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok 

uživa posebno varstvo. Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in 

žene. Pomen zakonske zveze je v zasnovanju družineˮ. 
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Definicija družinske zasebnosti, kot jo podaja Filipčič (2002) se osredotoča na družino znotraj 

konteksta zasebnosti, intime in varnosti, kamor okolica nima nobenega vpliva. Kar pomeni, 

da družina v povezavi z zasebnostjo lahko prinaša tudi negativno plat družinskega življenja, 

saj je v družini lahko prisotno nasilje. In ravno ta zasebnost lahko prinese negativno reakcijo 

okolice, kjer se nihče ne upa ob zaznavi nasilja v družini ukrepati. 

 

Družinska zasebnost je eden od bistvenih razpoznavnih znakov družine, lahko rečemo, 

da je zasebnost sinonim za družino. Družina in dom predstavljata varno okolje, kamor 

se posamezniki vsak dan vračajo iz javnega življenja. Družina je torej kraj, kamor se 

posamezniki umaknejo pred očmi javnosti in se zato lahko sprostijo. Vendar pa to 

hkrati tudi pomeni, da je družina kraj, kjer je obseg formalnega in (zunanjega) 

neformalnega družnega nadzora bistveno omejen. Zato je zasebnost družine tesno 

povezana z možnostjo nasilnega vedenja (Filipčič 2002, 41-42). 

 

Organizacija združenih narodov (OZN) definira družino kot osebo ali skupino oseb, ki skrbi 

za otroke in ji je dodeljena odgovornost v družbi (Konvencija o otrokovih pravicah 1989), kar 

pomeni, da priznava pod definicijo družine tudi enostarševsko družino (vsaj eden od staršev). 

V 16. členu Splošne deklaracije o človekovih pravicah (1948) je družina opredeljena kot 

naravna in temeljna celica družbe, ki ima pravico do družbenega in državnega varstva.  

 

Rener (2006, 15) uporabljajo definicijo družine, ki se uporablja za statistične namene, katero 

priporoča tudi Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE b.l.), ki družino 

definira ˮ/…/ v ožjem smislu kot jedrno družino, to sta dve osebi ali več oseb, ki živijo v 

skupnem gospodinjstvu in so med seboj povezane z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali 

starševskim razmerjem”. 

 

ˮDružina je pomembna enota potrošnjeˮ (Filipčič 2002, 15), kar pomeni, da je družinsko 

življenje odvisno od tega, kaj si bo določena družina privoščila iz družbe oz., kako bo družina 

izpostavila svoje vrednote in morebiti prevzela negativne vplive iz okolja. Družino pa lahko 

povežemo tudi s sistemom potrošnje, katera družino vidi kot institucijo, ki se trži in prodaja. 

Iz tega lahko sklepamo, da je družina prevzela idealizem za vrednoto in jo želi prenesti na 

družinske člane, kar pomeni da se je družba začela zavedati, da je uspešna družina odvisna od 

prenosa ključnih elementov primarne socializacije na člane, t.j. upoštevanje norm, vrednot, 
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medsebojnih odnosov, varnosti, itd. kot so temelj kvalitetne družbe in razvoja njenih članov v 

zdrave posameznike.  

 

Mednarodna organizacija (OZN) in Svet Evrope dajeta družini pomen in določata, kje lahko 

država posega v družino (mednarodni dokumenti - kot so resolucije, konvencije, priporočila). 

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014 (2009) 

spodbuja države, da ugotovijo skladnost obstoječe zakonodaje, s čimer bo delo na področju 

preprečevanja nasilja v družini in pomoč žrtvam nasilja potekalo bolj usklajeno, kvalitetno in 

v skladu z zakonodajo. 

 

Pri posameznikih, ki izhajajo iz ˮneurejenih družinˮ, obstaja tveganje, da se bo stanje družine, 

v kateri obstajata pomanjkanje vzgoje in vrednot, negativno odražalo v celotni družbi. Zato je 

pomembno, da družba zaščiti posamezne družinske člane, v primerih, ko/če so ti ogroženi, in 

preganja deviantna in kazniva dejanja v njej. Kljub temu pa obstajajo zakonske restrikcije in 

ureditve, ki pristojnim organom (policija, centri za socialno delo itd.) dovoljujejo ukrepanje v 

primeru nasilja v družini šele tedaj, ko je slednje doseglo hujše posledice na žrtvi. Pojav 

nasilja v družini pa ni povezan samo s sodobno družbo, saj se je slednje pojavljalo že veliko 

prej, ob čemer je družba že takrat odreagirala z različnimi akcijami in kampanjami za 

ozaveščanje ljudi o nesprejemanju nasilja v družbi. Tako v Sloveniji od leta 1994 v okviru 

Mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami skušajo javnost s pomočjo medijev 

obvestiti, da je nasilje problem celotne družbe in ga je potrebno zaznati in prijaviti (Društvo 

SOS telefon, b.l.). 

 

Družinsko življenje je življenjska skupnost dveh partnerjev, ki si medsebojno izmenjujeta 

določene obveznosti do družine. V kolikor odnosi v družini temeljijo na medsebojnem 

zaupanju, lahko rečemo, da družina deluje harmonično, v njej obstajajo topli odnosi, polni 

medsebojnega zaupanja in varnosti, tako čustvene kot fizične. Če pa odnosi temeljijo na 

pretiranem nadzoru, govorimo o nenormalnih družinskih odnosih, ki lahko implicirajo 

elemente nasilja v družini, ki se kažejo v obliki partnerjevega pritiska na njegovo zasebnost 

ali z izvajanjem različnih oblik nasilja.  

 

V tem primeru, kljub temu, da je družina institucija, vzpostavljena v zasebni sferi in tudi 

domena zasebne ureditve in regulacije, lahko postane domena oz. stvar ˮjavne ureditveˮ oz. 
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posega javnih organov. Zaradi prepričanja, da mora vsaka družina sama rešiti morebitne 

težave (nasilja) oziroma konflikte med partnerjema oziroma med otroci in starši, najbolj trpijo 

šibkejši člani, t.j. otroci in ženske, ki se ne morejo sami obvarovati pred nasilnežem (Selič 

2004). 

 

Posamezniki in družba kot celota se zavedajo pomena in vrednosti družbe1v povezavi s tem, 

kar nam nudi. Njene vrednote, norme, varnost, zatočišče, zasebnost predstavljajo temelj 

vsakega človeka, vendar pa se kljub vsem njenim ugodnostim pojavljajo težave, ki lahko 

preidejo v resnejše probleme, ki jih pa težko odpravijo sami in potrebujejo pomoč družbe, 

družinskih članov in ustanov, ki so primerne na tem področju. 

 

Tomori (1994) pravi, da otrok najde prvi stik s svetom in realnostjo prav v družini oz. preko 

nje, saj v prvih letih svojega življenja ravno v krogu družinskih članov pridobi ključne vzorce 

vedenja, s čimer se začne njegova inkulturacija oz. socializacija. Vrednote, norme, vzorci 

vedenja, itd. so otroku posredovani od staršev, ki so odgovorni, da ta slednje ponotranji, z 

namenom konstruktivnega sodelovanja in sobivanja z ostalimi posamezniki v družbi. 

Pomembno je, da posameznik in družba pridobita pravilne vidike družinskega življenja čim 

manj nasilno, saj bo le tako v družini in kasneje tudi družbi nasploh manj nasilnega vedenja 

(Filipčič 2002). 

 

Tomori (1994) predstavlja družino kot sistem v povezavi z okoljem, v katerem živimo ter kot 

sistem s svojo zgodovino, socialnimi pravili, porazdeljeno močjo, jezikom, itd., torej 

izpostavlja predvsem notranjo povezanost v družini za boljšo medsebojno razumevanje 

družinskih članov. 

 

Če bomo otroku prikazali pravo vlogo družine in družinskih članov, bo otrok lažje zaživel v 

skupnosti. Zato je ključnega pomena, da se že v otroštvu naučimo družinske hierarhije, saj 

bomo s tem razumeli svojo vlogo in odnose, ki se iz družine, kot mikro enote, prenesejo na 

                                                           

1 V raziskavi slovenskega javnega mnenja (Toš in ostali 2011),  je 1050 slučajno izbranih anketirancev na 

vprašanje: ”Povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?” ugotovilo, da je družina 

pomembna za življenje 88,7% respondentov (čemur so sledili odgovori: prijatelji in znanci (44,2%), delo 

(41,3%), prosti čas (41,2%). 
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celotno družbo, ki predstavlja makroenoto človekovega življenja. Slednje omogoča ravno 

socializacija, ki se začne že v otroštvu in traja skozi celotno življenje. 

 

Socializacija je proces, s katerim oz. preko katerega se ljudje prilagajajo družbi in družbenim 

pravilom, sprejemajo kulturo, se vključujejo v družbeno življenje in s tem sprejmejo svojo 

vlogo v družbi. Zato v nadaljevanju, z namenom lažjega razumevanja nasilja nad ženskami v 

družini in iskanja vzrokov za le to, predstavljamo proces socializacije. Prav proces 

socializacije je tisti, iz katerega nasilneži v večini primerov črpajo vzorce (nasilnega) vedenja. 

Iščemo jih v naučenem vedenju moških, njegovi agresivnosti in nasilnosti znotraj socialnih 

teorij, kot odraz v kakšni družini je nasilni posameznik živel. 

 

2.2 Vpliv socializacije na nasilje v družini oz. nasilje nad ženskami 

 

Socializacija je proces, v katerem se posamezniki naučijo kulture svoje družbe. Primarna 

socializacija, ki je verjetno najpomembnejši vidik socializacijskega procesa, poteka v 

otroštvu, navadno v okviru družine. Z odzivanjem na odobravanje ali neodobravanje svojih 

staršev in posnemanje njihovih zgledov se otrok uči jezika in mnogih temeljnih vedenjskih 

vzorcev svoje družbe (Haralambos in Holborn 1999, 12). Proces socializacije pa spremljajo 

tudi izobraževalni sistemi, s pomočjo katerih otrok posnema vzorce vedenja (Haralambos in 

Holborn 1999).  

 

Draper (1974) socializacijo povezuje z otrokovo vzgojo in njegovo izobraževanje preko 

verbalnega vedenja staršev. V kolikor so otroci v odraslem obdobju agresivni in dajejo znake 

nasilnega vedenja, je velika verjetnost, da je posnemal starševsko obliko vedenja in s tem 

prevzel njihovo nasilno vedenje.  

 

Jensen Arnett (1995) definira socializacijo kot proces, skozi katerega ljudje iz socialnega 

sveta oz. kulture v kateri živijo pridobijo oz. se naučijo obnašanja, katerega prenašajo v 

življenju. Pojasni, da je socializacija povezana tudi z starševstvom, saj morajo starši poskrbeti 

za celostni razvoj otroka, poln ljubezni in učenja.  

 

Čačinovič Vogrinčič (1998) trdi, da socializacija nudi otroku ob rojstvu učenje življenja v 

družbi, pri tem mu pa bodo pomagali njegovi starši. Starši mu bodo tako v primarni 
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socializaciji prikazali kaj je življenje in kako se vesti v družbi. S tem ga hkrati uvajajo v 

družinsko življenje in mu prenašajo vzorce vedenja in čustev. V kolikor starši, zaradi lastnega 

medsebojnega nerazumevanja in nenehnih konfliktov in nasilja, ne uspejo prikazati otroku 

kakšna mora biti vloga družinskih članov in kakšni so zdravi odnosi družinskih članov, 

obstaja verjetnost, da bo otrok sprejel v svoje življenje navade, ki niso sprejemljive za 

družinsko življenje in okolico. 

 

ˮTudi teorija socialnega učenja, ki predstavlja eno izmed najbolj popularnih načinov 

razlaganja nasilja nad ženskami v družini, izhaja iz stališča, da oblikujemo svoje vedenje na 

podlagi tega, čemur smo bili izpostavljeni v otroštvuˮ (Filipčič 2002, 54). Kar pomeni, da se  

lahko nasilja naučimo vsepovsod in ga ponotranjimo od tistih, ki nasilje izvajajo v naši 

bližini. 

 

Na sam proces socializacije, poleg sprememb in dogajanja v družini, vplivajo tudi spremembe 

v družbi. Vzorce vedenja, komunikacije, norm, običajev in kulture katerih se naučijo otroci v  

mladosti preko procesa socializacije, bodo prenesli tudi v svojo družino in družbo na sploh. 

Zato je pomembno, da se starši osredotočijo in posvečajo predvsem procesu primarne 

socializacije, saj gre za fazo, ki determinira otrokovo življenje v odraslosti. V praksi to 

pomeni, da v kolikor se posameznik nauči nasilnega vedenja v primarni družini (socializaciji), 

obstaja velika verjetnost, da jo bo prenesel tudi na člane svoje družine in družbeno življenje 

na sploh. 

 

Parsons (v Godina 1991) je proučeval socializacijo kot proces, brez katerega družba ne bi 

mogla obstajati. Starši v družini otroku preko socializacijskega procesa predajo kulturne in 

vedenjske vzorce. Socializacija poteka v treh sklopih oz. kot trdi Parsons (v Godina 1991) v 

treh fazah: 

 

1. Primarna socializacija, ki pomeni učenje oz. pripravo otroka na njegovo življenje v 

družini in družbi na sploh. V primarni socializaciji otrok dobi osebne in duševne  

značilnosti kulture v kateri živi. Primarna socializacija je zato družinska socializacija. 

2. Sekundarna socializacija, kjer otrok dobi vrstniške izkušnje, ko vstopi v šolo in v 

družbo sovrstnikov. Najpomembneje je, da že v primarni fazi otrok pridobi znanje na 

področju vedenja in prilagajanja, da bo sekundarna socializacija zanj manj stresna. V 
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tem času stopi družina v ozadje, pa vendar obdrži svojo funkcijo v otrokovem 

življenju. Sekundarna socializacija se pojavlja v kasnejšem obdobju otrokovega 

življenja, ko družina nima več tolikšnega vpliv v razvoju, ampak v ospredje stopijo 

drugi dejavniki, kot so šole, vrstniki (Parsons v Haralambos 1999). 

3. Terciarna socializacija, ki zajema proces socializacije odraslih, je skupek vseh 

socializacijskih prvin, ki jih otrok pridobiva od rojstva. Hkrati prikazuje priključitev 

otroka v zadnja življenjska obdobja, ko posnema vzorce staršev in sprejema njihove 

vloge.  

 

Če v družini (t.j. v času primarne socializacije) obstaja nasilje in otroci živijo v nezdravem 

okolju, slednje negativno vpliva na otrokovo vedenje in vedenjske vzorce, ki jih bo prenesel v 

svoje kasnejše življenje. Iz tega izpeljujemo sklep,  v kolikor sta primarni in sekundarni 

socializaciji negativno vplivali na otrokovo vzgojo in posnemanju v življenju, bo nasilje v 

družini otrokovo vsakodnevno vedenje.  

 

Vsak posameznik si želi družine, v kateri vlada harmonija, mir, intimne vezi, ljubezen in 

razumevanje. Zavedamo se, da so dobri medosebni odnosi v družini pomembni tako za 

partnerja kot za otroke, vendar se ti odnosi lahko sčasoma zrahljajo in družinsko življenje 

postane napeto, polno strahu in trpljenja. Zato lahko postane družina nevaren kraj, kjer je 

življenje brez ustreznega ukrepanja oz. posredovanja organov oblasti in pregona, lahko zelo 

nevarno (po Rus Makovec 2004). Dejstvo pa je, da nasilje v družini predstavlja velik in 

naraščujoč družbeni problem, ki ogroža tako člane družine kot ostale posameznike v družbi 

(Pavlović 1990), slednje predvsem zaradi visokih družbenih stroškov, ki jih nasilje v družini 

pušča za sabo. 

 

Ker je družina zasebna institucija, država nima pravice posegati vanjo, kljub temu, pa je ravno 

država edina institucija, ki lahko uradno prizna obstoj družine, t.j. v primeru sklepanja 

zakonske zveze in razveze, uveljavljanje roditeljskih pravic, očetovstvo, dolžnost preživljanja 

družinskih članov, prepoved nasilja v družini, itd. 

 

V sodobni družbi prevladuje nuklearna družina, t.j. družina dveh staršev in otrok, v kateri so 

zaradi manjšega števila družinskih članov njene aktivnosti kvalitetnejše. To je tudi pogoj za 

urejeno družino s funkcionalnimi medsebojnimi odnosi (Filipčič 2002). Nuklearna družina, je 
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v družbi zapisana kot najprimernejša družina in vse druge oblike družin so zapisane kot 

navadne. Pripadniki te družine si izmenjujejo ljubezen, spoštovanje, podporo, razumevanje, 

spolnost in navzven prikažejo identiteto družine (Rener 2006). Na drugi strani razširjena 

družina izgublja svoj pomen in obstaja samo še kot preteklost. Torej, sama sestava družine se 

spreminja, ker se ljudje sami odločajo katero obliko družinske skupnosti si bodo izbrali 

(Tomori 1994). A kljub temu Renerjeva (2006) meni, da je razširjena družina v Sloveniji 

najbolj razširjena, in sicer je sestavljena iz ločenih gospodinjstev več generacij, ki živijo v 

istem gospodinjstvu ali v isti hiši ali zelo blizu. 

 

V nadaljevanju si poglejmo, katere funkcije je družina, ohranila skozi čas, saj se slednje 

spreminjajo samo zaradi spreminjanja oblike družine. 

 

2.3 Funkcija družine 

 

Funkcija družine se tekom časa in obdobij spreminja, kljub temu pa ohranja ključne 

značilnosti oz. funkcije, ki zajemajo (Filipčič 2002): 

 zadovoljevanje spolnih potreb moškega in ženske, 

 zagotavljanje reprodukcijske vloge z rojevanjem potomcev, 

 osebnostna stabilnost odraslih (zadovoljevanje čustvenih potreb, občutka varnosti), 

 socializacija otrok (prenašanje sistema vrednot z generacije na generacijo), 

 ekonomska funkcija družine (proizvodnja in poraba)(po Filipčič 2002, 17). 

 

Murdock (1965) je v svojem delu pojasnil, da ni obdobja v katerem družina živi in bo kljub 

temu obdržala obstoj in univerzalnost svojih funkcij. Ionut (b.l.) v svojem članku podrobneje 

opiše značilnosti oz. funkcije družine. Tako spolno funkcijo označi kot normalen odnos med 

partnerjema in njune potrebe. Kar pomeni, da je zadovoljevanje spolnih potreb moškega in 

žensk v družini naraven proces, ki je nujen za ohranitev odnosa med partnerjema. Avtor 

omeni sicer določene kulture držav, kjer je spolnost v času žalovanja prepovedana, pa vendar 

ostaja. Reprodukcijska vloga je od nekdaj obstajala in bo obstajala še naprej, saj bi odsotnost 

biološke reprodukcije povzročila, da bi človeštvo izginilo. Zadovoljevanje čustvenih potreb je 

nujno za lastno zadovoljstvo, če posameznik zadovolji svoje potrebe. Npr. v primeru revščine 

se osebnostna stabilnost posameznika poruši, saj se njegovo zadovoljstvo ne izpolni. Glede 

ekonomske funkcije je mnenja, da je družina kot enota potrošnje še vedno odvisna od lastne 
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potrošnje, saj ima določene potrebe za zadovoljitev članov. Pojasni še socializacijsko funkcijo 

in njen pomen pri vzgoji otrok, ki pa poteka že v primarni socializaciji. 

 

Parsons in Bales (1955) trdita, da je družina izgubila svoje funkcije, ki so jih družinski člani 

opravljali kot celota in znotraj medsebojnih odnosov in podpore. Dennis (1975) doda, da je 

zakonska zveza življenjska skupnost dveh odraslih, kjer lahko posameznik pričakuje 

spoštovanje in ljubezen ter podporo od svojega zakonskega partnerja. Fletcher (1988) pa še 

dodaja, da funkcije družine niso izginile, ampak so postale bolj določene in pomembne, saj so 

postale zaradi specializiranih institucij, kot so npr. šole, in bolnice, bolj dopolnjene in 

izboljšane. Bistvo tega je, da institucije niso izrinile funkcij družine, ampak samo pripomogle, 

da se družina še vedno ukvarja z svojimi vrednotami, normami, prepričanji in svojimi 

družinskimi člani.  

 

Boh (b.l.) pravi, da institucije, ki delujejo med družino in družbeno sfero niso družino 

omejevale pri njenih nalogah, torej je družina obdržala svoje značilne funkcije. Moroney 

(1980) je mnenja, da se družina s sistemom funkcij ni spremenila, temveč se je spremenil čas, 

v katerem družina obstaja. Torej, hitre spremembe v življenjskem sistemu, industrijski 

napredek, itd. prinašajo razloge z spremembo funkcije družine. Ta jih sicer ohranja in še 

opravlja, a vendar zunanji dejavniki (država s pravili), ki ji določajo, na njen pomen močno 

vplivajo. Tako Moroney (1980) ugotavlja, da ne moremo trditi, da je družina izgubila svojo 

funkcijo reprodukcije, v kolikor se v družini povežeta istospolna partnerja.  

 

Funkcije družine so se spreminjale v določeni meri pod vplivom države - ta jih je odvzela ali 

omejila, s svojim delovanjem pa ureja družinske odnose (določa pravila družinskega 

življenja). Tudi ekonomska funkcija družine se je preusmerila predvsem na potrošnjo, zato sta 

postala ključna dejavnika socializacije otrok vrtec in šolski sistem (Filipčič 2002). 

 

V pričujočem poglavju smo opredelili pojem družine in ugotovili, da obstajajo različne 

definicije le te. Ugotovili smo, da je družina bistvo obstoja posameznika, saj nam posreduje 

vrednote, norme, vzorce vedenja itd. kot ključni element inkulturacije v širšo družbo. A ker so 

si posamezniki različni, dojemajo vlogo in funkcijo družine ter družinskega življenja na 

različne načine.  
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V nadaljevanju se podrobneje posvečamo analizi nasilja v družini, s poudarkom na nasilju nad 

ženskami, ob čemer trdimo, da je ob porastu nasilja nad ženskami v družini, opredelitev 

zakonske definicije družine in družinskih članov pomembna, za nadaljnjo opredelitev 

nasilneža, družinskih odnosov in kaznovanja slednjega. 

 

 

3 NASILJE V DRUŽINI 

 

 

Zaradi nasilja v družini so tako ženske kot otroci deležni ustrahovanja, groženj in trpljenja. Za 

njih družina ni dom oz. prostor harmonije, pač pa pekel, iz katerega velikokrat ne morejo 

pobegniti oz. ne vejo, kako pobegniti. Žrtve nasilja so nezmožne samostojnega odločanja in se 

bojijo nadaljnjih posledic nasilja tako zase kot za ostale člane družine (otroci, starši, sorodniki 

itd.). Pomembno je, da so žrtve nasilja poučene o samem nasilju in da ga ne spregledajo, 

ampak da nasilje v družini prijavijo in s tem zaščitijo sebe in otroke. Morajo se zavedati tudi 

morebitnih hujših posledic, ki zajemajo celo umor. Zato je pomemben pravilen pristop k 

žrtvam, saj le te ne zaupajo pravnemu sistemu.  

 

Nasilje v družini je kompleksen pojav, zato je potrebno pravilno in dosledno razumevanje 

definicij nasilja, saj to vodi k lažjemu odkrivanju nasilja in ukrepanju ob le tem. Ker v 

magistrski nalogi proučujemo nasilje nad ženskami, je za razumevanje pojma pomembna 

temeljita opredelitev nasilja, oblik nasilja in njegovih posledic. Nasilje nad ženskami je oblika 

nadzora moških nad ženskami, ki jih postavljajo v podrejeni položaj in na ta način dokazujejo 

svojo voljo in premoč. V Društvu za nenasilno komunikacijo (Društvo za nenasilno 

komunikacijo b.l.) omenjajo, da so združeni narodi leta 1993 v Deklaraciji o odpravi nasilja 

nad ženskami v 1. členu slednje opredelili kot dejanje, ki ima za posledico telesno, spolno ali 

psihološko dejanje in posledično temu trpljenje žensk. K temu so vključene tudi grožnje, 

omejitev prostosti ne glede na zaseben ali javen prostor. Lahko rečemo, da nasilje nad 

ženskami ni zasebni problem vsake družine, ampak družbeni problem, na katerega se je 

potrebno pravilno odzvati, kar bomo poskušali storiti v naslednjem poglavju.  
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3.1  Nasilje v družini: izvor in definicije 

 

Kuhar in drugi (1999) so prepričani, da so otroci iz družin, v krogu katerih se je izvajalo 

nasilje, tudi sami nasilni v odraslem obdobju, saj so se nasilnega vedenja naučili skozi procese 

socializacije. Sinovi se naučijo nasilnega vedenja od očeta, hčerke pa postanejo žrtve nasilja, 

ker so ga, kot njihove matere, sprejele v vsakdanje življenje in se prepričale, da je edino tako 

življenje pravilno. Zaradi slednjega, številni posamezniki, ki so v otroštvu živeli v nasilni 

družini, tako vedenje prenesejo tudi v svojo družino in na družinske člane (Filipčič 2002). 

 

Če se navežemo na primarno socializacijo, o kateri smo govorili v prejšnjem poglavju, lahko 

izpostavimo še Seličeve (2006) trditve, kjer pravi, da je moški zaradi nasilja v družini v 

mladostniških letih podvržen nenehnemu sporu s samim seboj, saj nadaljuje ”tradicijo nasilja” 

še v lastni družini. Ob tem je dokazano tudi, da so taki moški telesno nasilni tudi do svojih 

partnerk, kar potrjuje Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in 

nasilja v družini ter o boju proti njima (2015), saj pravi, da nasilje v družini večinoma 

prizadene ženske, ne pa zgolj te (obstajajo tudi moški, ki so žrtve nasilja). Mednarodna 

raziskava o nasilju v zasebni sferi in partnerskih odnosih na primer kaže, da je bilo v Sloveniji 

aprila 2009 kar 90,8 % nasilja povzročenih s strani moških, ki so nasilje začeli izkazovati že 

zgodaj (Leskošek in drugi, 2009). 

 

Za razumevanje celotnega konteksta naloge, je ključno, da najprej opredelimo, kaj je nasilje 

oziroma kaj bomo v magistrski nalogi razumeli kot nasilje. 

 

Zlokovič in Dečman Dobrnjič (2007) definirata nasilje kot moč, ki povzročitelj-u/ici daje 

moč, da vpliva nad drugo osebo z različnimi oblikami nasilja z namenom dosege svojih 

interesov.  

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2000) definira nasilje kot odnos, za katerega je 

značilna uporaba sile oziroma pritiska. 

 

Konvencija  Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju 

proti njima (2015) definira nasilje v družini vsako dejanje fizičnega, spolnega ali 

ekonomskega nasilja, ki se zgodi v družini ali gospodinjski enoti ali med nekdanjima ali 
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trenutnima zakoncema ali partnerjema, ne glede na to, ali storilec še prebiva ali je prebival z 

žrtvijo. 

 

ˮNasilje s svojimi različnimi oblikami in pomeni zadnji dve desetletji močno zaposluje 

različne strokovnjake in raziskovalce. Smiselno bi bilo, da s kulturnim razvojem zvišujejo 

tudi standardi skupnega življenja (varnost, sožitje) ter zmanjšujejo družbeni in medosebni 

konflikti, ki bi lahko privedli do nasiljaˮ (Kerševan 2007, 116-117). Kerševan je mnenja, da 

še vedno prevladuje fizično nasilje in njegove pojavne oblike, predvsem v krajih in družinah, 

ki so pretežno revne. 

 

ˮTežko je razumeti, kako je sploh mogoče, da je toliko nasilnih ljudi, ki s svojimi dejanji 

druge osebe, predvsem podrejene in nemočne, popolnoma ponižajo in uničujejo. Žal je nasilje 

prisotno okrog nas in med nami ter postaja vse pogostejše sredstvo za reševanje sporov in 

problemovˮ (Kerševan 2007, 117). 

 

V nasilnem razmerju nasilnež ponižuje žrtev, jo ustrahuje in ji vzbuja občutek krivde za 

njegovo vzkipljivost, zato je za žrtev še toliko težje poiskati pomoč. Ključnega pomena je, da 

žrtev zbere pogum in prijavi nasilje, saj se mora zavedati, da je svoboden človek, ki ga ne sme 

nihče omejevati, nadzorovati ali kakorkoli drugače psihično ali fizično zlorabljati. V Splošni 

deklaraciji o človekovih pravicah (1948) je navedeno, da imamo vsi enake in neodtujljive 

pravice do svobode, pravičnosti in miru na svetu. V 5. členu Splošne deklaracije je jasno 

opredeljeno, da nihče ne sme biti podvržen mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu ali 

ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju. Pomembno je žrtvi ponuditi pomoč za pravilno 

odločitev pri nasilju v družini. Pri tem imajo pomembno vlogo organizacije, ki nudijo žrtvam 

pomoč, varnost in zatočišče (Veselič 2007). Ključno je, da se žrtve in ostali, ki so priča nasilju 

zavedajo, da dlje kot bo trajalo nasilje v družini, večje bodo posledice. Zato je pomembno, da 

je javnost osveščena tako o psihičnem kot fizičnem nasilju ter o načinih za njegovo odpravo 

oz. ukrepanje proti slednjemu. 

 

V sami nalogi bomo kot nasilje nad ženskami smatrali: /…/(grožnjo s) fizičnim nasiljem s 

strani moškega (bivšega) partnerja; posledice so, da je proti volji ženske kršena njena telesna 

integriteta in/ali ji je bila prizadejana poškodba ali bolečina oziroma je bilo uporabljeno 

psihično nasilje (Ent, Dorine in ostali 2001, 25). 
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Nasilje ni enkratno dejanje povzročeno drugi osebi, ampak se navadno dogaja dlje časa in se 

navadno stopnjuje (Kubale 2007; Obran 2014). Ob besedi nasilje pomislimo na hujše 

posledice, ki so vzrok izvajanja različnih oblik nasilja. Žrtev nasilja si ne želi biti nihče, saj 

nam nasilje daje neprijeten občutek, vzbuja občutek strahu, neugodja, ponižanja, sramu 

(Kubale 2007). V kolikor povzročitelj nasilja izvaja nasilje nad partnerjem, da le-ta nista v 

enakovrednem položaju. Velikokrat je žrtev nasilja v družini deležna več oblik nasilja, in v 

kolikor se nad na žrtvijo izvaja ena od oblik nasilja, lahko rečemo, da govorimo o nasilju v 

družini (Obran 2014). 

 

3.2  Opredelitev nasilja v družini 

 

Nasilje v družini lahko opredelimo kot nasilje enega partnerja nad drugim z namenom 

pridobitve nadzora. Poznamo več oblik nasilja: 1) fizično nasilje, ki zajema pretepanje in/ali 

ostale oblike fizičnega napada, itd.; 2) spolno nasilje, ki zajema spolno zlorabo, posilstvo, 

spolno izkoriščanje, itd.; 3) psihično nasilje, ki zajema nadlegovanje, poniževanje, grožnje, 

ustrahovanje, uničevanje lastnine, omejevanje svobode, izolacijo, zaklepanje žrtve, 

kritiziranje in ponižujoče pripombe, itd. ter; 4) ekonomsko nasilje, ki zajema nadzor in 

omejevanje denarnih oz. fizičnih sredstev, ekonomsko izsiljevanje, jemanje denarja, itd. O 

partnerskem nasilju govorimo takrat, ko govorimo o fizičnem, spolnem, psihičnem 

zlorabljanju in ekonomski zlorabi (Mušič 2010). 

 

Nasilje v družini se lahko pojavi povsod in deležni so ga lahko tako starejši, kot mlajši, 

ženske in otroci, revni ali premožnejši, bolj ali manj izobraženi, itd., zato lahko rečemo, da je 

nasilje ”kronična” oblika nasilja v družini (Mušič 2010). 

 

Povezano oz. odvisno pa je od številnih dejavnikov, ki vplivajo na njegovo pojavnost. Ko 

govorimo o nasilju v družini, najprej pomislimo na družinske člane in njihove medsebojne 

odnose in posledice nasilja, ob čemer morda težko razumemo vzroke, zaradi katerih nasilneži 

v družini posegajo po krutemu načinu, da dosežejo svoje. Velikokrat pa je nasilnežem tako 

vedenje edini poznani vedenjski vzorec, ki ga je prinesel iz svoje družine.  

 

Z nacionalno raziskavo o pojavnosti nasilja v zasebni sferi in partnerskih odnosih v okviru 

ciljnega raziskovalnega projekta CRP V5-0464 z naslovom Pojavnost nasilja in odzivnost na 
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nasilje v zasebni sferi in partnerskih odnosih je bilo dokazano, da je kar 90,8% povzročiteljev 

nasilja moških. Poleg tega, statistike kažejo, da ti moški odražajo elemente nasilja že zgodaj, 

(najmlajši od 14 let), s čimer nadaljujejo tudi v kasnejših obdobjih življenja (najstarejši do 84 

let) (Leskošek in drugi 2009). 

 

Če izpostavljamo opredelitev nasilja v družini v povezavi z zakonskimi opredelitvami, ki 

zadevajo obravnavanje nasilneža in njegovih nasilnih dejanj je slednje po 3. členu Zakona o 

preprečevanju nasilja v družini (ZPND 2008) je ˮnasilje v družini vsaka uporaba fizičnega, 

spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu 

družinskemu članu oziroma zanemarjanje družinskega člana ne glede na starost, spol ali 

katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročiteljice oziroma povzročitelja nasiljaˮ. 

 

Ko govorimo o nasilju v družini, mislimo na nasilje med družinskimi člani, ki so lahko (po 

Zakon o preprečevanju nasilja 2008): 

 zakonec ali zunajzakonska partnerica oziroma partner, bivši zakonec ali bivša 

zunajzakonska partnerica oziroma partner, 

 partnerica oziroma partner ali bivša partnerica oziroma partner v registrirani 

istospolni partnerski skupnosti, 

 krvna sorodnica oziroma sorodnik (v nadaljnjem besedilu: sorodnik) v ravni vrsti, 

 krvni sorodnik v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, 

 sorodnik po svaštvu do vštetega drugega kolena, 

 posvojiteljica oziroma posvojitelj (v nadaljnjem besedilu: posvojitelj) in posvojenka 

oziroma posvojenec, 

 rejnica oziroma rejnik (v nadaljnjem besedilu: rejnik) in rejenka oziroma rejenec, 

 skrbnica oziroma skrbnik (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) in varovanka oziroma 

varovanec, 

 osebe, ki imajo skupnega otroka, 

 osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. 

 

Kerševan  (2007) pravi, da je nasilju v družini potrebno nameniti veliko pozornosti, pri čemer 

se mora država skupaj z ustreznimi organizacijami boriti proti nasilju in z ukrepi poskrbeti, da 

nasilnež tudi odgovarja za svoja dejanja in prevzame odgovornost. 
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Skladno s tem, tudi Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2 2012) opredeljuje nasilje v družini in zanj 

predvideva kazni: 

 Kdor v družinski skupnosti z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali 

ponižujoče ravna, ga z grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja 

iz skupnega prebivališča ali mu omejuje svobodo gibanja, ga zalezuje, ga prisiljuje k 

delu ali opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih enakih 

pravic spravlja v skupnosti v podrejen položaj, se kaznuje z zaporom do petih let.  

 Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka v kakšni drugi trajnejši 

življenjski skupnosti.  

 Če je dejanje iz prvega odstavka storjeno proti osebi, s katero je storilec živel v 

družinski ali drugi trajnejši skupnosti, ki je razpadla, je pa dejanje s to skupnostjo 

povezano, se storilec kaznuje z zaporom do treh let. 

 

Lahko omenimo tudi, da se je kazenska zakonodaja spremenila v kazenski dikciji, saj je 

predhodni Kazenski zakonik (KZ) iz leta 2004 sankcioniral nasilje na samo do dveh let 

zapora, medtem, ko se je nova zakonodaja spremenila v prid žrtve nasilja, če le dokaže, da je 

bilo nasilje storjeno z oblikami nasilja, kot jih omenja zakon. 

 

V Zakonu o javnem redu in miru (ZJRM-1 2006), in sicer v drugem poglavju Prekrški zoper 

javni red in mir najdemo opredelitev nasilnega vedenja, kjer je jasno opredeljeno, kaj se šteje 

za nasilno vedenje proti zakoncu, ali zunajzakonskem partnerju ali partnerju v registrirani 

istospolni skupnosti, bivšemu zakoncu ali zunajzakonskem partnerju oz. partnerju v 

registrirani istospolni skupnosti, krvnemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu, 

skrbniku ali varovancu te osebe ali proti osebi, ki živi s storilcem v skupnem gospodinjstvu. 

Pri tem je potrebno povezati še to, da mora storilec pri nasilnem vedenju dati občutek 

ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti ali strahu. Ta dejanja so sledeča (po ZJRM-1 2006): 

 kdor izziva ali spodbuja koga k pretepu; 

 se do njega vede na drzen, nasilen, nesramen, žaljiv ali podoben način; 

 če nekoga zasleduje; 

 če koga udari ali se pretepa z njim. 

 

Po podatkih iz pregleda dela policije za leto 2014 je razvidno, da je bil delež kaznivih dejanj 

nasilja v družini (glej Tabelo 3.1) v majhnem porastu in sicer za 0,6 %, glede na leto 2013. To 
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v številkah pomeni, da je bilo leta 2013 obravnavanih 1592 kaznivih dejanj nasilja v družini, 

leta 2014 pa 1601 kaznivih dejanj. Podatki kažejo na dejstvo, da število kaznivih dejanj 

nasilja v družini ostaja bolj ali manj v enakem deležu in se ne povečuje, kar je sicer pozitivno, 

pa vendar so prijavljeni primeri še vedno v nesprejemljivo visokem številu. 

 

Tabela 3.1:  Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke 

Vrsta kaznivega dejanja Število kaznivih dejanj Porast/upad v % 

2013 2014 

Odvzem mladoletne osebe 385 369 -4,2 

Nasilje v družini 1592 1601 0,6 

Zanemarjanje mladoletne 

osebe in surovo ravnanje 

624 525 -15,9 

Neplačevanje preživnine 3528 3566 1,1 

Druga kazniva dejanja 6 5 … 

Skupaj 6,135 6,066 -1,1 

Vir: Pregled dela policije za 2014 

 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2009 (glej Tabelo 3.2) lahko 

vidimo, da so bili primeri nasilja v družini obravnavani kot najpogosteje obsojena kazniva 

dejanja po Kazenskem zakoniku (KZ-1 2008), pri čemer je bilo 1,1% obsojenih polnoletnih 

storilcev nasilja v družini (SURS 2009). 

 

Tabela 3.2: Deset najpogosteje obsojenih kaznivih dejanj polnoletnih storilcev po kazenskem 

zakoniku, Slovenija, 2009 

Mesto Kazenski zakonik KZ-UPB1 Kazenski zakonik KZ-1 

Kaznivo dejanje 

% med  
obsojenimi  

polnoletnimi  
storilci 

Kaznivo dejanje 

% med  
obsojenimi  

polnoletnimi  
storilci 

1 211. čl. tatvina 10,8 204. čl. tatvina 2,9 

2 212. čl. velika tatvina 9,7 251. čl. ponarejanje listin 2,4 

3 217. čl. goljufija 8,2 135. čl. ogrožanje varnosti 1,6 

4 256. čl. ponarejanje listin 5,8 191. čl. nasilje v družini 1,1 

5 133. čl. lahka telesna 
poškodba 

5,4 205. čl. velika tatvina 1,0 

6 
145. čl. ogrožanje varnosti 4,1 

122. čl. lahka telesna  
poškodba 

0,9 
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7 196. čl. neupravičena  
proizvodnja in promet  

z mamili 
3,7 211. čl. goljufija 0,6 

8 325. čl. povzročitev prometne nesreče  
iz malomarnosti 

3,7 
220. čl. poškodovanje tuje  

stvari 
0,6 

9 299. čl. nasilništvo 3,3 206. čl. rop 0,4 

10 221. čl. prikrivanje 2,8 217. čl. prikrivanje 0,4 

Vir: SURS (2009) 

 

Po podatkih iz pregleda dela policije za leto 2014 je bilo na podlagi 4. odstavka 6. člena, v 

povezavi s 6/1, 6/2 ali 6/3 člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1 2006) kot 

kršitev nasilja v družini ugotovljeno, da se je nasilje v letu 2014 v primerjavi s predhodnim 

letom zmanjšalo. Leta 2013 je bilo zabeleženo 3.346 kršitev nasilja v družini, leto pozneje pa 

3.048 kršitev (Ministrstvo za notranje zadeve Policija 2014). Pomembno je omeniti, da so 

številke kljub temu še vedno visoke. Menimo, da je pri odkrivanju kršitev oz. nasilja v družini 

ključna ozaveščenost družbe, ki prijavlja storilca nasilja v družini oz. opogumlja žrtve nasilja, 

da ga prijavi. Ob tem je ključno ločiti med kaznivim dejanjem nasilja v družini po 191. členu 

KZ-1 in prekrškom nasilnega in drznega vedenja zoper osebe iz 4. odstavka 6. člena ZJRM-1, 

kjer se ugotovi teža storjenega dejanja in njegovih posledic, saj se zadevi vsebinsko 

prekrivata. Pomembna je kvalifikacija dejanja v odredbi2.  

 

Naj omenimo, da je nasilje v družini v praksi lahko obravnavano kot kaznivo dejanje po KZ-1 

z znaki prekrška po ZJRM-13. Za primerjavo - med obravnavanjem nasilja v družini kot 

kaznivega dejanja ali prekršek je bilo v okviru projekta Ukrepaj zoper nasilja v družini! 

opredeljeno kar 92 % dejanj kot kaznivih in 6 % kot prekršek (Ukrepaj zoper nasilje v 

družini! 2011).  

 

Kljub temu, da se javnost vedno bolj ozavešča o pojavu oz. porastu nasilja v družini, ob čemer 

se spodbuja, vse očividce ali posameznike, ki so kakorkoli priča dogodkom nasilja, da slednje 

prijavijo, je relativno malo posameznikov, ki to storijo, saj so velikokrat mnenja, da se to njih 

ne tiče. Vendar se moramo zavedati, da bo ravno družba s pravilno obveščenostjo, 

                                                           

2 Sum za storjeno kaznivo dejanje ali prekršek z elementi nasilja. 
3 Torej, pri obravnavi nasilja v družini, kjer so prisotni vsi elementi prekrška po ZJRM-1, je potrebno dejanje 

obravnavati kot kaznivo dejanje, vse dokler se v kazenskem postopku ne ugotovijo vse okoliščine nasilja v 

družini (Selinšek, 2009). 
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prepoznavnostjo in konkretnim kaznovanjem nasilnežev tista, ki bo nasilje v družini ustavila s 

tem, ko bo slednje prijavila pristojnim organom (Zloković in Dečman Dobrnjič 2007). 

 

3.3 Nasilje nad ženskami v družini 

 

Nasilje nad ženskami je vrsta upravljanja z močjo nad sočlovekoma na način, ki si ga ta 

ne želi in je po zakonu nedopusten. Zaradi slednjega je nasilje nekaj subjektivnega, 

relativnega in socialno oziroma družbeno skonstruiranega. Do nasilja, kot pravi 

definicija, pride v vsakodnevnih medosebnih odnosih, nasilno vedenje pa se nanaša na 

(ne)moč in oblast, na dinamična razmerja dominacije in podrejenosti (Muršič 2004, 

389-390). 

 

Nasilje nad ženskami Kerševan (2007) definira kot nasilje, povzročeno s strani partnerjev, ko 

žrtvi z grožnjo po uporabi fizičnega nasilja skušajo uveljaviti svojo moč in voljo. Z željo po 

izražanju popolnega nadzora nad žensko, ji prizadenejo bolečine in poškodbe ali uporabijo 

psihično nasilje. Nasilje nad ženskami tako izvira iz neenakomerne porazdelitve moči med 

partnerjema, kar pomeni, da se morajo ženske še vedno dokazovati, kot enakovreden član 

družbe. To potrjuje tudi Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in 

nasilja v družini ter o boju proti njima (2015), katera pravi, da je nasilje nad ženskami odraz 

zgodovinsko neenakih razmerij moči med spoloma, kar je privedlo do nadvlade in izvajanja 

diskriminacije moških nad ženskami ter preprečevanja polnega napredka žensk. 

 

Po Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o 

boju proti njima (2015) pomeni nasilje nad ženskami kršitev človekovih pravic in obliko 

diskriminacije žensk ter vsa nasilna dejanja zaradi spola, ki povzročijo ali bi povzročila 

fizične, spolne, psihične ali ekonomske posledice ali trpljenja žensk, vključno z grožnjami 

takšnega dejanja, prisilo ali samovoljnim odvzemom prostosti, ne glede na to, ali do njih pride 

v javnem ali zasebnem življenju.  

 

Namen Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini 

(2015) je: 

 zaščititi ženske pred vsemi oblikami nasilja in preprečevati, preganjati in odpraviti 

nasilje nad ženskami in nasilje v družini; 
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 prispevati k odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in spodbujati resnično enakost 

med ženskami in moškimi, vključno s krepitvijo moči žensk; 

 oblikovati celostni okvir, politike in ukrepe za zaščito in pomoč za vse žrtve nasilja 

nad ženskami in nasilja v družini; 

 spodbujati mednarodno sodelovanje za odpravljanje nasilja nad ženskami in nasilja v 

družini; 

 zagotoviti podporo in pomoč organizacijam in organom pregona za učinkovito 

sodelovanje pri sprejemanju celostnega pristopa za odpravo nasilja nad ženskami in 

nasilja v družini; 

 zagotoviti pogodbenicam učinkovito izvajanje določb konvencije, pri čemer 

konvencija vzpostavlja poseben mehanizem za spremljanje. 

 

Svet Evrope definira nasilje nad ženskami kot: vsako dejanje nasilja, ki temelji na spolu in 

povzroči ali bo verjetno povzročilo telesno, spolno ali psihično škodo ali trpljenje žensk, 

vključno z grožnjami takšnega dejanja, prisilo ali samovoljnim odvzemom svobode ne glede 

na to, ali nastane v javnem ali zasebnem življenju. To vključuje, vendar ni omejeno zgolj na 

(Robnik 2004): 

 nasilje, ki se zgodi v družini ali drugi obliki zasebne skupnosti, vključno z inter alia, 

telesnim in psihičnim nasiljem, čustveno in telesno zlorabo, posilstvom in spolno 

zlorabo, incestom, posilstvom in spolno zlorabo, incestom, posilstvom s trani zakonca, 

stalnih ali občasnih partnerjev in sostanovalcev, zločine, povzročene v imenu časti, 

pohabljanje ženskih spolovil in druge tradicionalne prakse, ki so škodljive, kot je tudi 

prisilna poroka; 

 nasilje, ki se zgodi v širši družbi, vključno z inetr alia, posilstvom, spolno zlorabo, 

spolnim nadlegovanjem in zastraševanjem na delovnem mestu, v raznih ustanovah ali 

kjerkoli drugje, trgovanjem z ženskami za namen spolnega izkoriščanja ter 

ekonomskega izkoriščanja in spolnega turizma; 

 nasilje, ki ga zagreši ali opravičuje država ali njeni uslužbenci; 

 kršenje človekovih pravic žensk v razmerah oboroženih spopadov, še posebej jemanje 

talk, prisilna premestitev, sistematično posilstvo, spolno suženjstvo, prisilna nosečnost 

ter trgovanje za namen spolnega izkoriščanja ter ekonomskega izkoriščanja 

(Priporočilo št. Rec (2000)5 Ministrskega odbora Sveta Evrope državam članicam o 

varstvu žensk pred nasiljem)(Robnik 2004, 72). 



Nemanič Dulmin, Janja. 2015. »Dejavniki tveganja za nasilje nad ženskami: nasilje v družini.« Magistrska naloga 

študijskega programa druge stopnje., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 23 

ˮNasilje je proces oziroma dejanje, ki se izvršuje nad drugo nemočno oseboˮ (Selič 2004, 41), 

zato je ključnega pomena, da se ženska, ki je žrtev nasilja začne zavedati v kolikšni meri se 

nad njo izvajajo nasilna dejanja s strani partnerja, saj nekatere nasilje opravičujejo skozi 

ljubezen, se ga ne zavedajo ali nasilnežu tolerirajo dejanja zaradi zmotnega razmišljanja, 

glede odrejenega položaja žensk (Selič 2004).  

 

Nasilje nad ženskami je ena od najbolj razširjenih in skritih oblik kršitev človekovih pravic, ki 

temelji na neenakovrednih družbenih odnosih med spoloma, izvira iz neenakomerne 

porazdelitve zasebne in družbene moči med spoloma, iz kulturnega okolja in sistema vzgoje. 

Nasilno vedenje je velikokrat naučeno in izvira iz mladosti in se prenaša iz roda v rod 

(Ministrstvo za notranje zadeve Policija b.l.). 

 

Nasilje nad ženskami se začne postopoma, na začetku je skrito, zato se ga ženske najpogosteje 

sploh ne zavedajo. Tudi v primerih, ko/če se ženske zavedajo nasilja, jih veliko živi v upanju, 

da se bodo odnosi v družini in s partnerjem izboljšali, zato trpijo vsakodnevno nasilje. Ko pa 

se začnejo zavedati, da s takšnim načinom življenjem nimajo prihodnosti, skušajo ukrepati in 

popraviti svoj položaj, kar je velikokrat težka naloga, saj moški običajno izvajajo nasilje tako 

dolgo, dokler ne dobijo popolnega nadzora nad žrtvijo. 

 

Tudi družbeni stroški nasilja so zelo visoki, saj so žrtve nasilja pogosteje pri zdravnikih, kjer 

iščejo zdravniško pomoč (Balažic 2006). 

 

V Priročniku za delo z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja (Društvo SOS telefon za ženske 

in otroke-žrtve nasilja 2014) zasledimo, da se žrtve nasilja v družini velikokrat o težavah v 

družini zaupajo prijateljicam, materam, sestram, sodelavkam, sosedom, sorodnikom, saj iščejo 

oporo, zaupanje in nasvet, kako ukrepati in se rešiti. Običajno ji slednji svetujejo, naj 

nasilneža zapustijo, ampak težava nastopi zaradi strahu pred grožnjami nasilneža in 

kasnejšimi posledicami, ki bi jih imela, če bi nasilneža prijavila policiji oz. pristojnim 

organom. Končna odločitev žensk, da bodo zapustile nasilneža pride šele takrat, ko ta začne 

groziti, da bo ubil njene najbližje, npr. otroke, starše itd. 

 

Po podatkih Policije so med ženskami, ki so žrtve nasilja, najštevilčnejše tiste, ki so žrtve prav 

nasilja v družini (leta 2011 je bilo takih žrtev 1584, v letu 2010 pa 1909), drugo 
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najštevilčnejšo skupino predstavljajo ženske, ki so žrtve telesnih poškodb (v letu 2011 jih je 

bilo 529, v letu 2010 pa 606). Pogosta vrsta nasilja je tudi spolno nasilje, na kar kažejo 

podatki iz leta 2011, ko naj bi spolno nasilje utrpelo 222 žensk, v letu 2010 pa 285 žensk. Na 

podlagi podatkov vidimo, da se je število žensk žrtev nasilja v letu 2011 zmanjšalo. Hkrati je 

podatek, da je bilo v letih 2010 in 2011 umorjenih 10 žensk žrtev nasilja, zaskrbljujoč in kaže 

na dejstvo, da je potrebno čim prej ugotoviti in preprečiti nasilje (SURS 2012).  

 

Če povzamemo, je nasilje v družini opredeljeno kot vrsto nasilnih vedenj, ki jih moški 

povzroča nad svojo partnerico. Pomembna je razdelitev pojmov in definicij nasilja za lažjo 

interpretacijo nasilja nad ženskami v družini in s tem sankcioniranje povzročitelja nasilja. Pri 

nasilju je najpomembnejša opredelitev, da je bilo dejanje povzročeno že dlje časa, saj s tem 

žrtev lažje dokazuje kaznivo dejanje v sodnem postopku. V nadaljevanju bomo predstavili 

dejavnike, ki so ključni za pojav nasilja v družini. Osredotočili se bomo samo na nekatere 

izmed njih, za katere menim, da so bistveni za našo nalogo, v kateri je poudarek na nasilju 

nad ženskami. 

 

 

4 DEJAVNIKI NASILJA NAD ŽENSKAMI V DRUŽINI 

 

 

Pri razumevanju nasilja v družini je ključno, da raziščemo in razumemo dejavnike, ki vplivajo 

na pojav slednjega. Najpogosteje se nasilje prenese iz primarne nuklearne družine, v kateri 

posameznik ponotranji vzorce nasilnega vedenja oz. vzorce toleriranja nasilja. Vzroki nasilja 

v družini variirajo, medtem ko so oblike nasilja in izvajanje nasilja podobni. Ker se v nalogi 

osredotočamo na nasilje nad ženskami, ki ga doživljajo s strani svojih partnerjev, se bomo v 

nadaljevanju osredotočali na moške nasilneže. Ob tem izpostavljamo, da se beleži tudi porast 

ženskega nasilja nad moškimi. Eni izmed najpogostejših vzrokov oziroma dejavnikov nasilja 

v družini so vsekakor: alkoholizem, slabe ekonomske razmere, nasilje v mladosti, družba, 

duševne bolezni, zloraba drog itd.  

 

4.1 Družbena (ne)tolerantnost do nasilja 
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Kako bo družba zmanjševala nasilje je odvisno od tega, koliko si bo prizadevala za 

zmanjševanje slednjega z zagovarjanjem enakih pravic za vse posameznike v družbi. Zelo 

pomembna je takojšnja reakcija družbe na nasilje, ki ga mora prepoznati, obsoditi in ustrezno 

sankcionirati povzročitelje, saj se bo le na tak način morda nasilje zmanjšalo. Indiferentnost 

do nasilja pa pomeni, da nasilje dejansko dovoljujemo (Kuhar in drugi 1999). 

 

Vedno bolj se poudarja pomen prepoznavanja različnih oblik nasilja nad ženskami, saj so 

posledice lahko vidne (brazgotine, odrgnine, zlomi, modrice itd.), čeprav se sčasoma 

pozdravijo in izginejo (razen v primerih ekstremnega nasilja), lahko pa so posledice nasilja 

očem nevidne, kar je najpogostejše v primerih psihičnega nasilja. Te posledice povzročijo 

veliko več škode, saj po navadi trajajo dlje. Pri preprečevanju nasilja imajo mediji ključno 

vlogo, saj lahko z različnimi kampanjami proti nasilju nad ženskami pomembno doprinesejo k 

ozaveščanju ljudi. V medijih je tako moč zaslediti številne kampanje (Za življenja gre!, 

UNITE, projekt Proti nasilju nad ženskami!, akcija Izhod v sili!, itd.), ki pozivajo h prijavi 

nasilja nad ženskami.  

 

4.2 Neenakost porazdelitve moči 

 

Vsaka družina si mora za kvaliteten in trden odnos porazdeliti moči in si razdeliti vloge pri 

odločanju v družini, prikazati pravice in dolžnosti in se znati prilagajati. Posamezniki, ki 

živijo v urejenih družinah, kjer vladajo odnosi harmonije in čustvene topline, občutijo varnost 

in pripadnost družini, zaupanje, ljubezen, itd. Na drugi strani pa se posamezniki, ki ne čutijo 

pripadnosti družini, počutijo odrinjene, neljubljene, osamljene, itd., poleg tega pa so vključeni 

v odnose, ki so zaznamovani z neenakomerno porazdelitvijo moči. Slednje lahko privede do 

pojava nasilja v družini, kar lahko negativno vpliva na celotno družbo (Tomori 1994). 

 

Kot povejo Kuhar in drugi (1999), so moški vedno bili in želijo biti glava družine, zato se 

dogaja, da nekateri ravno zaradi takega napačnega prepričanja izvajajo nasilje nad partnerico, 

v kolikor morebiti sama izkazuje večjo iznajdljivost, sposobnost, je uspešna na delovnem 

mestu, priljubljena itd. in tega nikakor ne morejo sprejeti. Zakonske določbe takega 

prepričanja ne dovoljujejo in so nasilneži tudi sankcionirani. Vsled temu Kuhar in drugi 

(1999, 31) omenijo: ˮPredstave o pravih moških kot močnih, neženstvenih in brez čustev 
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ravno tako spodbujajo nasilje, predvsem med samimi moškimi, ki drug drugemu dokazujejo, 

da so pravi moškiˮ. 

 

V tem kontekstu so ameriški psihologi podobo prave moškosti strnili v štiri faze (po Kuhar in 

drugi 1999, 30-31): 

 Nič babjih zadev! (No sissy stuff) –Moškost je vedno nasprotje ženskosti. 

 Bodi krmilno kolo! (Be a big wheel) – Moškost se meri z močjo, uspehom, bogastvom 

in statusom. 

 Bodi mogočen hrast! (Be a sturdy oak) – Moškost pomeni ostati miren in zanesljiv v 

času krize. 

 Pokaži jim hudiča! (Give' em hell) –Moški mora tvegati in imeti avtoriteto (Kuhar in 

drugi 1999, 30-31). 

 

Zgoraj omenjene faze ameriških psihologov lahko razložimo kot medsebojno dokazovanje 

moškosti, t.j. kdo je glava družine, ki jo preskrbuje. V kolikor posamezniku ne uspe v družini 

dokazati svojega statusa, obstaja tveganje, da se odzove z agresijo in nasiljem, s katerim želi 

dokazati svojo premoč. Pa vendar je od vsakega moškega odvisno, kako bo zaničevanje 

okolice sprejel, v kolikor ne dosega idealov prave moškosti in je označen kot šibka osebnost. 

Kot navajajo v Društvu za nenasilno komunikacijo (b.l.), morebiti okolica negativno vpliva na 

takšne posameznike, ki si dovolijo poseganje okolice v družino, s čimer se poruši identiteta 

moškosti, kar preide v nasilno dokazovanje pravega moškega. 

 

Pri neenakomerni porazdelitvi moči med spoloma gre za potrebo po prevladi volje, ki jo želi 

imeti povzročitelj nasilja nad žrtvijo. Nasilnež si želi, da mu je žrtev nenehno podrejena in 

upošteva njegovo voljo, zato ji grozi, ukazuje, ji omejuje svobodo, prepoveduje stike z 

bližnjimi in zunanjim svetom, prepoveduje izobraževanje, zaposlitev, nadzoruje način 

oblačenja, omejuje finančna sredstva, itd. Žrtev se sprva tega nadzora ne zaveda in ga ne 

prepozna oz. ga razume kot ljubezensko skrb partnerja, katerega resnični cilj je izkazovanje 

dominacije in premoči. 

 

ˮGre za vprašanje zlorabe družbene moči, potrebe po prevladi in nadzorovanju ene osebe nad 

drugo. Tovrstni vedenjski vzorci so posledica neenakomerne porazdelitve moči med spoloma 
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ter med starši in otrokiˮ (Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 

2009-2014 2009). 

 

4.3 Družinsko (ne)življenje 

 

Družina ”spodbuja” nasilje s prenašanjem nasilnih vzorcev delovanja in komunikacije na 

otroke. Če se otrok v otroštvu nauči nasilnega vedenja v konfliktnih situacijah in če njegova 

starša z vpitjem in nasilno komunikacijo rešujeta težave, potem je velika verjetnost, da bo tak 

posameznik tudi svoje težave reševal na tak način oz. se nanje odzval z nasilnim vedenjem. 

Odraščanje in življenje v nasilni družini pomeni večjo verjetnost prevzemanja nasilnih 

vzorcev vedenja, ni pa to nujno, saj so posamezniki, ki so bili žrtve nasilja v otroštvu, v 

odraslosti pa niso nasilni. Prav zato je vsak nasilnež odgovoren za svoje nasilje, saj se mu 

lahko izogne in za rešitev težave izbere nenasilno sredstvo (Kuhar in drugi 1999, 30).  

 

Za lažje razumevanje družinskega nasilja, je pomembno omeniti, da se slednje spreminja 

zaradi življenjskih situacij in stresorjev (brezposelnost, ljubosumnost, alkohol, otroci, kariera, 

zdravje in drugi), ki vplivajo na vedenje družinskih članov in s tem tudi na delovanje družine 

same. Tako se začne pojavljati družinsko (ne)-življenje, ki s seboj prinaša slabosti in trpljenje  

šibkejših članov družine, ki zaradi tovrstnih posledic doživljajo nasilje s strani nasilneža. 

Potrebno se je pravilno odzvati na vsakršne nevarnosti, ki jih bi nasilje prineslo, jih preučiti in 

najti način za zaščito žrtev nasilja in za sankcioniranje nasilnežev. 

 

Nasilje nad ženskami je prisotno že celo zgodovino in je bilo velikokrat obravnavano kot 

družinski problem, ki se pojavlja predvsem med partnerjema, kjer so prisotni alkohol, 

revščina in drugi socialni dejavniki. Pa vendar je potreben razmislek o zgodovini in 

prihodnosti ter se zavedati, da je potrebno nasilje v družini prijaviti oz. preprečevati 

(Kerševan 2007). 

 

Filipčič (2002) trdi, da je v družini pomembno članstvo in pripadnost članov, pri čemer pa 

poudarja tudi da se morajo slednji prilagajati družinskemu življenju in sprejemati 

odgovornosti. Splošna percepcija družine temelji na prepričanju, da naj bi družina 

predstavljala harmoničen in varen prostor kamor se lahko posamezniki zatečejo oz. umaknejo 

pred javnostjo, ter prostor kjer lahko uživajo svojo zasebnost, ljubezen, toplino. In po mnenju 
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Filipčiča je ravno zasebnost razlog nasilja v družini, saj država ne sme posegati vanjo, na 

drugi strani pa lahko tudi sama žrtev ne želi pomoči institucij, ki so pristojne za razreševanja 

nasilnih okoliščin, saj se bojijo za lastno varnost. 

 

Kot smo že omenili, dejavniki tveganja za nasilje v družini so različni - družbeni, rasni, 

ekonomski, spolni in drugi, so le nekateri, ki predstavljajo ene izmed najpomembnejših in 

najpogostejših dejavnikov tveganj za nasilje v družini (Selič 2004). V nadaljevanju navajamo 

in opisujemo le nekatere izmed teh. 

 

4.3.1 Brezposelnost 

 

Neurejena razmerja in odnosi v družini so povezana tudi z brezposelnostjo, ki pri 

posamezniku povzroči občutek negotovosti in nemoči kar vodi do nasilnega vedenja za 

dosego ciljev in pravic (Kuhar in drugi 1999). Zabukovec (1999) pravi, da moški velikokrat 

ravno zaradi finančnega stanja v času zakonske krize izvajajo nasilje nad partnerico, ki npr. 

nima zaposlitve, sam pa ima majhne prihodke, za kar krivi žensko. Ko eden izmed partnerjev 

izgubi zaposlitev, je pomembno, da partnerja skupaj določita prioritete skupnega življenja. 

 

Zaposlitev človeku omogoča dostojno življenje, brezposelnost pa načenja posameznikovo 

osebnost in s tem tudi družinsko harmonijo. Le to lahko privede do depresije in apatičnosti 

med partnerjema, ob čemer se zmanjša kvaliteta partnerskega in/ali družinskega življenja, 

lahko privede do ločitve, itd. Ko partner izgubi zaposlitev, je naloga tistega, ki dela, da skrbi 

za oba. Pa vendar lahko pride do težave, in sicer v primeru, ko zgolj eden partner ne zmore 

sam preskrbeti celotno družino.  

 

Državni svet Republike Slovenije je leta 2014 izdal sklep na podlagi Poslovnika Državnega 

sveta na podlagi posveta z naslovom Nasilje v družini - sistemski odzivi nanj, v katerem je 

določeno, da brezposelna ženska, ki je žrtev nasilja ni upravičena do denarne socialne 

pomoči, saj se pri uveljavljanju pravic upošteva prihodek partnerja. Pogoj pa je, da sta še v 

zakonski zvezi. Vzrok, da je temu tako je dolgotrajna pot do pridobitve denarne socialne 

pomoči (Sklep Državnega zbora RS 2014). Na podlagi sprejetega sklepa lahko trdimo, da tudi 

država izvaja neke vrste nasilja nad ženskami, ki so že žrtve nasilja v družini oz. da država 

spodbuja nasilje nad ženskami v družini. 
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4.3.2 Alkohol in prepovedane substance 

 

Raziskava Nasilje nad ženskami ali kako doseči ničelno toleranco, ki jo je opravil Inštitut za 

medicinske vede v Ljubljani leta 2003, je pokazala, da je alkohol veliko krat vzrok za prepire 

v partnerskem odnosu, pri čemer so ženske, katerih partnerji prekomerno uživajo alkoholne 

pijače, podvržene fizičnemu nasilju. V primeru uživanja prepovedanih drog, ločimo nasilje 

nad žensko pri nabavljanju drog, ko je odvisni prepričan, da ga partnerica omejuje pri tem ter 

nasilje nad žensko po zaužitju droge. Iz raziskave je razvidno, da je kar 77,6 % nasilnežev 

odvisnih od alkohola, medtem ko jih je 3,7 % odvisnih od prepovedanih substanc (Černič 

2003). 

  

Ker so strokovnjaki prepričani, da je moč najti kavzalno zvezo med alkoholom in nasiljem, 

obstajajo raziskave, ki iščejo povezave med alkoholom, drogami in družinskim nasiljem. 

Najnovejša raziskava Nasilje nad ženskami: vseevropska raziskava iz leta 2014 je pokazala, 

da je nasilje v družini povezano z uživanjem alkohola, ter da je alkohol dejavnik, ki povzroča 

nasilje v družini (Nasilje nad ženskami: vseevropska raziskava 2014). Na drugi strani pa je, 

kot navaja Filipčič (2002), študija z vzorcem več kot 5000 parov v ZDA, ki sta jo opravila  

Kantor in Straus v 90.-ih letih, pokazala, da med alkoholom in nasiljem v družini obstaja zgolj 

posredna povezava. Kantor in Straus trdita, da je moč sklepati na obstoj posrednikov, kot so 

stres v družinskih odnosih, brezposelnost, finančne težave in ločitev partnerjev, ki spodbujajo 

posameznike k poseganju po alkoholu itd., posledica pa je izvajanje nasilja nad partnerico 

(Filipčič 2002). 

 

Na podlagi raziskav lahko trdimo, da alkohol ni vedno vzrok nasilja v družini, je pa nasilje 

velikokrat rezultat alkoholizma. Ob tem je ključno, omeniti dezinhibicijsko teorijo (Filipčič 

2002), ki govori o neposredni povezanosti med alkoholom in nasiljem v družini. ˮAlkohol 

namreč bolj kot druge droge povzroča zelo kompleksne in nespecifične učinke na delovanje 

nevronov. Poleg tega tudi ni centra za agresijo v možganih. Ta dejstva pomagajo pri razlagi, 

zakaj je toliko različnih oblik vedenja povezanih z uživanjem alkohola in zakaj taka 

nekonsistentnost pri ugotavljanju vpliva alkohola na agresivnost. Torej ni empiričnih 

potrditev – neposredne vzročne povezave med alkoholom in nasiljem, kar je v nasprotju z 

javnim mnenjemˮ (Filipčič 2002, 48). Vendar pa te teorije določeni strokovnjaki ne 

odobravajo in trdijo, da alkohol in nasilje delujeta kot posredna vzročna povezava. Hkrati pa 

različni avtorji trdijo, da ˮtudi spoznanja o psiholoških ali fizioloških posledicah uživanja 
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alkohola ne potrjujejo dezinhibicijske teorije. Nekatere sicer zvečajo verjetnost za agresivno 

vedenje, vendar imajo vlogo posrednikovˮ. Takšne psihološke spremembe so na primer (po 

Filipčič 2002, 48): 

- zmanjšanje sposobnosti izbire alternativ za nasilno reakcijo, 

- spremenjeno dojemanje ravnanja drugih (ravnanja drugih interpretirajo posamezniki v 

vinjenem stanju bolj provokativno), 

- zmanjšanje skrbi za poznejše posledice agresivnih dejanj. 

 

V Priročniku za delo z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja (Društvo SOS telefon za ženske 

in otroke-žrtve nasilja 2014) navajajo, da sta alkohol in nasilje povezana, kajti marsikateri 

moški uživajo alkoholne substance preden izvajajo nasilje nad partnerico, alkohol pa jim je le 

izgovor za nasilje, da se ne spominjajo storjenega dejanja. Tako je obveljalo mnenje, da 

obstaja posredna povezava med njima, da je alkohol ob nasilju prisoten in takrat postane 

vedenje nasilneža nezavedno. 

 

V Zaključnem poročilu projekta o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu 

”Pojavnost nasilja in odzivnost na nasilje v zasebni sferi in v partnerskih odnosih” v okviru 

ciljnega raziskovalnega programa (CRP) ”Konkurenčnost Slovenije 2006-2013” (Zaključno 

poročilo 2008) je zabeleženo, da je med povzročitelji nasilja 52 % tistih, ki prekomerno 

uživajo alkohol oziroma so bili v času nasilja vinjeni. 

 

4.3.3 Ljubosumje 

 

Slovar Slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2000) definira ljubosumje kot ˮbojazen koga, da 

bi izgubil ljubezen, naklonjenost kake osebeˮ. Ljubosumje je čustvo, ki implicira strah pred 

izgubo nečesa, kar ta oseba poseduje. V tem primeru je to oseba, ki jo ljubi in do katere goji 

trdna čustva. Posledica strahu pred izgubo pa so jeza, žalost ter maščevanje osebi do katere 

goji ”ljubezen”, ker mu po njegovem zmotnem prepričanju ne vrača enakih čustev. Pomeni, v 

kolikor bo ljubljena oseba ne vrača enakih čustev, kakršne goji do nje, je prepričan, da ga bo 

zapustila zaradi nekoga drugega ali drugih razlogov in posledično nad njo izvaja nasilna 

dejanja. 
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Tudi ljubosumje je eden izmed dejavnikov tveganja za nasilje, do katerega pride, ko nasilnež 

ne more več zadrževati svoje jeze in posesivnosti. Ljubosumna oseba ima izrazito nihanje v 

samospoštovanju, strah pred zavrnitvijo partnerja, njegovi medsebojni odnosi so podvrženi 

nestabilnosti, ima občutek praznine, nezaželenosti, itd. V tem kontekstu so Dutton in drugi (v 

Ambrož 2003) dokazali povezavo med ljubosumjem in nasiljem med partnerjema v članku 

Jealously, Intimate Abusiveness, and Intrusiveness, v katerem ugotavljajo, da ljubosumje 

izvira iz otroštva, ker starši niso otroku posvečali pozornosti, mu niso nudili starševske 

ljubezni in zatočišča. Takšna oseba bo vedno imela občutek strahu in sramu, da ga/jo bo 

partner/-ica zapustila. Zato izvaja nad njim/njo ljubosumna dejanja, ki lahko vodijo do 

nasilnih dejanjih (Ambrož 2003). 

 

Raziskava Nasilje nad ženskami ali kako doseči ničelno toleranco, ki jo je opravil Inštitut za 

medicinske vede v Ljubljani leta 2003, je pokazala, da je pri nasilju v družini nad ženskami, 

kar 50,4 % ljubosumnih moških, ki opravljajo pretiran nadzor nad partnerico ter nad njo 

izvršujejo nasilno vedenje (Černič 2003).  

 

Ljubosumnost je kot bolezen, ki jo težko odpravimo in nad katero nimamo nadzora, lahko pa 

kaže oz. odraža kot jeza, sram, strah ali celo nasilje. Ljubosumneži imajo namišljenega 

tekmeca, zaradi katerega se počuti ogroženega v odnosu do partnerke. Strah jih je, da bodo 

izgubili ljubezen in pozornost partnerke, ter da ga bo slednja zapustila. Zato ji začnejo 

omejevati izhode, druženje, prostočasne aktivnosti, oblačenje in so obsedeni z njenimi dejanji. 

Velikokrat pa prav njo krivijo za svoje nasilno vedenje, tako psihično kot fizično, kot 

posledica njihovih ljubosumnih izpadov.  

 

 

5 OBLIKE NASILJA NAD ŽENSKAMI V DRUŽINI  

 

 

Oblike nasilja nad ženskami povzročajo nevarnost bivanja družini, kjer takšno življenje lahko 

pripelje celo do nepopravljivih posledic, tako psihičnih kot fizičnih.  
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Za nasilje v družini je značilno, da so povzročitelji predvsem moški4 in da so žrtve predvsem 

ženske in otroci, ampak, kot že omenjeno se nasilje v družini dogaja tudi nad moškimi. 

Dogaja se v zaprtih prostorih in največkrat ni prič oziroma če so, so to družinski člani. 

Govorimo o zelo hudih oblikah nasilja z dolgotrajnimi posledicami. Nasilje nad ženskami in 

otroki najpogosteje vključujejo naslednje oblike nasilja (Aničić in drugi 2002, 129): 

 fizično nasilje: pretepanje, brcanje, pljuvanje, klofutanje, davljenje, udarce z 

različnimi predmeti, zaklepanje v stanovanje, pohabljanje spolnih organov, umor itd. 

 psihično nasilje: grožnje s pretepanjem ali drugimi oblikami nasilja, izolacija od 

drugih ljudi, ščuvanje otrok, prijateljev, sorodnikov, ljubosumje, odvzem osebnih 

predmetov, uničevanje osebnih predmetov ali skupne lastnine, ustvarjanje sovražne 

klime, terorja, ki vedno visi v zraku, dolgotrajen molk, nepripravljenost na pogovor 

itd. 

 verbalno nasilje: grožnje, posmeh, poniževanje, kričanje, žalitve, zaničevalno 

govorjenje o izgledu, omalovaževanje osebnih značilnosti, prijateljev, družine, 

podcenjevanje, grožnje s prisilnim zdravljenjem v psihiatrični bolnišnici itd. 

 spolno nasilje/zloraba: siljenje enega od partnerjev v spolne odnose, spolno 

nadlegovanje, prisilno ljubkovanje, incest, siljenje v gledanje pornografskih filmov in 

revij itd. 

 ekonomsko nasilje: se oblikuje kot zahteva po denarju ali drugih materialnih 

dobrinah. 

 

V nadaljevanju poglavja se osredotočamo na podrobnejši opis različnih oblik nasilja v 

družini. 

 

5.1 Fizično ali telesno nasilje 

 

                                                           

4 Ob tem je ključno opozoriti, da so lahko tudi ženske povzročiteljice nasilja. Po podatkih Statističnega urada 

Republike Slovenije (SURS, 2012) so obsojeni povzročitelji nasilja v družini večinoma moški, redko ženske. 

Leta 2011 so bili storilci nasilja v družini obsojeni 207-krat, v letu 2010 pa 186-krat. Leta 2011 je bilo obsojenih 

570 moških, ki so izvajali fizično ali telesno nasilje nad ženskami. 
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Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND 2008) opredeljuje, fizično nasilje v družini 

kot vsako uporabo fizične sile, ki pri družinskem članu povzroči bolečino, strah ali 

poniževanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe. 

 

Telesno nasilje je zloraba fizične sile ali grožnja z uporabo fizične sile. Usmerjeno je 

na človekov telo ali njegovo življenje. Fizično nasilje je izrazitejša stopnja nasilja v 

procesu, ki se začne s psihičnim nasiljem. Nekatera dejanja fizičnega nasilja so 

klofutanje, brcanje, ožiganje kože, udarci z roko ali predmeti, metanje predmetov proti 

osebi ali v osebo, odrivanje, dotikanje, če človek tega ne želi, zvijanje rok, polivanje s 

tekočino, neželeno striženje las, omejevanje gibanja, odrekanje hrane ali siljenje z njo, 

umor, napad z orožjem (Zloković in Dečman Dobrnjič 2007, 187). 

 

V primerjavi s psihičnim nasiljem je fizično nasilje lažje dokazljivo, saj so vidne posledice na 

telesu (npr. modrice, zlomi, zvini, rane). Dokazilo se zabeleži tudi v zdravniških kartotekah 

žrtve (Mušič 2010). Po podatkih, ki ga je objavil Statistični urad Republike Slovenije leta 

2012, je v Sloveniji v letu 2011 utrpelo nasilje v družini 1584 žensk, od tega je pridobilo 

telesne poškodbe je 529 žensk (SURS 2012).  

 

5.2 Psihično nasilje 

 

Je oblika nasilja, ki ga je zelo težko raziskati, saj je manj očitna. Zakon o preprečevanju 

nasilja v družini (2008) pravi, da psihično nasilje odraža ravnanja, s katerimi povzročitelj 

nasilja pri družinskem članu povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in 

druge duševne stiske. 

 

Oblike psihičnega nasilja so: (Ženska svetovalnica b.l.): 

 Nadzor: se pojavi že na začetku partnerskega razmerja a je po navadi še tako neviden, 

da se ga žrtev niti ne zaveda. Žrtev neprestano kritizira, jo ponižuje in ji da vedeti, da 

ni dovolj dobra. 

 Neprestane zahteve: partner si želi, da mu ženska namenja vso pozornost, njene 

potrebe in želje ga ne zanimajo. 

 Pasti: ta način je zelo neopazen in prikrit in ga žrtev ne zazna. S tem moški izkoristi 

svojo premoč in preloži krivdo na partnerico. 
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 Izločanje in poniževanje: moški, ki mu je psihično obnašanje vsakodnevno, velikokrat 

partnerko ne upošteva in ji s tem uniči njeno samozavest in samospoštovanje. 

 Tihi dnevi: kaznovanje s tišino je močno orožje. Neznosna napetost, ki jo povzroča 

partnerjevo vedenje (molk), pri ženski povzroči občutek nemoči, zapuščenosti, 

frustracije in strahu. S takih vedenjem psihično nasilen moški partnerki sporoča, da ni 

vredna njegove pozornosti. 

 Gospodar: partner je prepričan, da se mora življenje v družini vrteti okrog njega. 

Pričakuje, da mi njegova ženska streže kot gospodarju hiše. Vredna je toliko, kolikor 

ga hitro postreže in mu ustreže. 

 Lastnik: želja po lastitvi je lahko na začetku zelo prikrita. Nedolžno vedenje postane 

dušeče, izbruhi ljubosumja čedalje hujši. Ženska postane objekt in ne enakopravna 

partnerica. 

 Igranje z besedami in dejstvi: psihično nasilen moški je mojster sprevračanja besed in 

dejstev v sliko, ki ustreza njemu. Uspešno prevali krivdo na partnerico in uspešno 

odigra vlogo žrtvenega jagnjeta.  

 Spreminjanje vedenja: pred drugimi se moški spremeni v ljubečega partnerja, žensko 

zmede, saj prevzame krivdo za teror nase. 

 Besede, ki ranijo: žalitve, nenehni izbruhi, kritiziranje, norčevanje in grobe besede so 

močno orožje, ki ga psihično nasilen moški uporablja, da bi ponižal, prizadel, 

razvrednotil in osmešil žensko ter njena dejanja. 

 Jezni izbruhi: povečajo nadzor nad partnerico. Žrtev se zaradi strahu trudi ustrezati 

nasilnežu. 

 Nadvlada v spalnici: zatiranje, poniževanje in nepozornost v spolnem življenju, nasilni 

moški uporabljajo za premoč nad partnerko. 

 Ščuvanje otrok proti materi: avtoriteta ženske kot matere pade, ko moški ščuva otroke 

proti materi in jih podkupuje. 

 Tiranska pravila: psihično nasilen moški je prepričan, da je poglavar družine, ki ji 

vlada z železno roko.  

 

Psihično nasilje je oblika vedenja, ko eden od partnerjev prevzame nadzor nad drugim z 

izsiljevanjem, poniževanjem, gospodovalnostjo doseže, da mu je drugi partner podrejen, 

nasilnež pa nad njim izvaja kontrolo. Nasilnež s takšnim vedenjem dokazuje svojo moč, žrtev 

pa postane njegova lastnina (Balažic, 2006). 
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V Zakonu o preprečevanju nasilja v družini je psihično nasilje definirano ”ravnanja, s 

katerimi povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči strah, ponižanje, občutek 

manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske”  (2008). 

 

Psihična nasilja so dejanja, ki lahko uničijo človekovo psiho. Dejstvo je, da je lahko 

povzročitelj psihičnega nasilja vsakdo iz družine, ne glede na položaj in starost. Zato so tudi 

lahko žrtve vsi-moški, ženske, otroci in starejši (Kuhar in drugi 1999). 

 

Zlokovič (2007) definira psihično nasilje kot dejanja, ki so storjena pri verbalni komunikaciji. 

Pri žrtvi tako začne slabeti samozavest, samopodoba in zaupanje v druge osebe. Psihično 

nasilje temelji na vedenju, ko povzročitelj s svojimi izbruhi jeze, žaljivimi besedami nenehno 

pritiska na žrtev v želji, da doseže svoje prepričanje (Balažic 2006). 

 

5.3  Spolno nasilje 

 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008) določa, da so spolno nasilje ravnanja s spolno 

vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, je vanje prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne 

razume njihovega pomena. 

 

Spolno nasilje je nasilje, ki prevzame obliko seksualnosti. Žrtve napada so večinoma šibkejši, 

ženske, otroci, fizično in telesno prizadeti. Večinoma so povzročitelji moški. Spolno nasilje 

tako pomeni spolno zlorabo, ki vključuje (Ženska svetovalnica b.l.): 

 spolno suženjstvo in trpinčenje; 

 spolno nadlegovanje; 

 trgovanje in prisiljevanje v prostitucijo; 

 izsiljena nosečnost; 

 prisiljena sterilizacija; 

 prisiljen splav; 

 prisiljena poroka; 

 pohabljanje ženskih genitalij. 
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Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju 

proti njima (2015) med spolno nasilje uvršča: 

 vaginalna, analna ali oralna spolna penetracija v telo druge osebe s katerim koli delom 

telesa ali predmetom brez njenega privoljenja; 

 izvajanje drugih spolnih dejanj z osebo proti njeni volji; 

 pripraviti drugo osebo v neprostovoljna spolna dejanja s tretjo osebo. 

 

Ob tem naj izpostavimo še Filipčičevo (2002, 100) trditev, ki loči med znanim in neznanim 

storilcem spolne zlorabe: ˮko te posili neznanec, moraš živeti s strašnimi spomini. Če pa te 

posili mož, moraš živeti s svojim posiljevalcemˮ. 

 

Spolne zlorabe se večinoma vršijo nad šibkejšimi (ženske, otroci, starejši, duševno in telesno 

prizadeti, itd.), lahko trajajo v nedogled in jih je težko odkriti. Žena/zunajzakonska partnerica 

je lahko prisiljena v spolnost na podlagi družbenega pritiska in medosebne prisile. Veliko 

žena še vedno meni, da morajo imeti spolne odnose z možem, ker je to njihova dolžnost 

oziroma, del njihove vloge zakonske žene/zunajzakonske partnerice (Filipčič 2002). 

 

Po podatkih iz pregleda dela policije za 2014 je zabeležen majhen upad kaznivega dejanja 

zoper spolno nedotakljivost kot obliko nasilja v družini. V letu 2013 je bilo obravnavanih 28 

kaznivih dejanj spolnega nasilja v družini, leta 2014 pa 26 kaznivih dejanj. Delež preiskanih 

kaznivih dejanj je 80,8 %, saj je bilo leta 2013 število preiskanih kaznivih dejanj spolnega 

nasilja 23, leto pozneje pa 21 kaznivih dejanj (Ministrstvo za notranje zadeve Policija 2014). 

 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008) opredeli spolno nasilje kot ravnanja s spolno 

vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, je vanje prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne 

razume njihovega pomena.  

 

V Društvu za nenasilno komunikacijo (Društvo za nenasilno komunikacijo b.l.) so prepričani, 

da spolno nasilje nad ženskami običajno vršijo moški, ki žrtev poznajo in so največkrat njeni 

partnerji. S spolnim nasiljem želijo prikazati svojo moč, želijo, da so mu partnerice podrejene, 

poslušne in mu pripadajo v popolnosti. Lahko rečemo, da so za spolno nasilje opredeljena 

dejanja, ki imajo obliko seksualnosti, katerim se žrtev upira. 
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5.4 Ekonomsko nasilje 

 

Sodobno zahodno družbo zaznamuje enakost med spoloma, ki implicira družbeno, politično 

in ekonomsko enakopravnost spolov. Kljub temu pa se zdi, da nekateri moški slednjega ne 

priznavajo oziroma imajo težave s priznavanjem dejstva, da so ženske enakopravne. Dejstvo, 

da so ženske aktivno vključene na trg delovne sile in so ekonomsko neodvisne oziroma 

enakopravne moškim, pri nekaterih moških povzroča občutke manjvrednosti in pogrešljivosti 

njegove vloge kot preskrbovalca družine. Kljub temu da je večina moških to dejstvo skozi 

zgodovine sprejela, še vedno obstajajo moški, ki se taki družbeni in pravni ureditvi upirajo, 

kar lahko tudi fizično ali psihično udejanijo (npr. s fizičnim ali psihičnim nasiljem nad 

žensko, poniževanjem, omejevanjem, izsiljevanjem, itd.). v primerih ko se slednje nanaša na 

kontekst razpolaganja s prihodki ženske, govorimo o ekonomskem nasilju. Ob tem lahko 

ženske takoj zaznajo tovrstno nasilje in se z njim sprijaznijo, lahko pa se ga niti ne zavejo. 

Ekonomska neenakost žensk je tista, ki ženski ne dovoljuje, da nasilnega partnerja zapusti, 

posebej takrat, ko je le ta finančno in materialno odvisna od partnerja (Filipčič 2004). 

 

Zakon o preprečevanje nasilja v družini (2008) navaja, da je ekonomsko nasilje neupravičeno 

nadzorovanje ali omejevanje družinskega člana pri razpolaganju z dohodki oziroma 

upravljanju s premoženjem, s katerim družinski član samostojno razpolaga oziroma upravlja 

ali neupravičeno omejevanje razpolaganja oziroma upravlja s skupnim premoženjem 

družinskih članov. Elementi ekonomskega nasilja pa zajemajo sledeče okoliščine (po Ženska 

svetovalnica b.l.): 

 Če moški prevzame nadzor nad družinskimi prihodki, ženski določi vsoto denarja, ki 

ga porabi za gospodinjstvo (hrana, položnice, otroci,…) in ji odredi žepnino; 

 Ženska je zaposlena in načeloma svobodno razpolaga s svojimi dohodki a je samo po 

sebi umevno, da vse svoje dohodke porabi za gospodinjstvo, dohodki moškega so 

zgolj njegova domena; 

 Če je partnerica ali gospodinja brez zaposlitve, moški zaradi tega ne bo plačeval 

stroškov gospodinjstva; 

 Moški ne želi plačevati preživnine za skupne otroke. 

 

Ekonomsko nasilje je obvladovanje, nadziranje druge osebe s pomočjo sredstev za preživetje 

in je vsako siljenje v finančno odvisnost. Večina povzročiteljev nasilja v družini npr. nadzira 
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družinske finance in ženski ne pusti razpolagati z denarjem. Povzročitelji se zavedajo, da jih 

bodo partnerke, če bodo od njih ekonomsko odvisne, težko zapustile (Ministrstvo za notranje 

zadeve Policija b.l.). 

 

Kubale (2007) navaja, da je ekonomsko nasilje tudi, ko povzročitelj nasilja prisili žrtev 

nasilja, da prevzame njegovo celotno finančno breme. Se pravi, da plačuje vse njegove 

stroške in ga preživlja. 

  

5.4.1 Zanemarjanje 

 

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

primanjkljaj skrbi za osebo, ki zaradi določenih razlogov potrebuje partnerjevo skrb in nego. 

Slednje pomeni, da partner ne opravlja več svoje dolžnosti ob raznih prelomnih dogodkih v 

družinskem življenju, morebiti tudi zaradi določenih dejavnikov nasilja nad ženskami v 

družini, ki vplivajo na partnerske odnose.  

 

ˮZanemarjanje je oblika nasilja, kadar oseba opušča dolžno skrb za družinsko članico, ki jo 

potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin, npr. 

odrekanje zdravniške pomoči, odrekanje hrane, življenjskih potrebščin, higiene itd.ˮ (Obran 

2014, 21). 

 

Enako definicijo zanemarjanja najdemo v  3. Členu Zakonu o preprečevanju nasilja v družini 

(2008). Žrtev psihičnega nasilja razvije občutek sramu, ponižanja, strahu in vse to skriva pred 

okolico v kateri živi, zato je to obliko nasilja kljub njeni razširjenosti zelo težko prepoznat. 

 

Dejanja, ki pomenijo zanemarjanje, so na primer nepripravljenost ali nesposobnost 

zagotoviti življenjsko nujne potrebščine, opustitev/pomanjkanje skrbi in nege, grobi 

postopki/surovo ravnanje, neprimerno, pomanjkljivo nadzorovanje in varovanje pred 

vsem, kar lahko škodi, zavračanje ali neizpolnjevanje obveznosti in dolžnosti, kršitev, 

zanikanje, omejevanje pravic (Društvo SOS telefon za ženske in otroke-žrtve nasilja 

2014, 77). 
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V navedenem poglavju smo predstavili oblike nasilja nad ženskami, ki lahko pri žrtvah 

povzročajo nepopravljive posledice, ki jih ta prenese v nadaljnjo življenje. V nadaljevanju 

naloge podrobneje analiziramo vzroke, zakaj žrtev kljub nenehnemu nasilju v družini še 

vedno vztraja in katere so posledice nasilja nad ženskami ter kaj to povzročajo pri žrtvi in v 

družbi. Posledice bomo predstavili tudi v obliki statističnih podatkov, s pomočjo katerih bomo 

raziskovali ali se je nasilje nad ženskami v družini v obdobju (med letom 2010 in 2014) 

zmanjšalo ali povečalo. 

 

 

6  POSLEDICE NASILJA NAD ŽENSKAMI V DRUŽINI 

 

 

Posledice družinskega nasilja predstavljajo visoke družbene stroške, predvsem pa so 

zaskrbljujoče za zdravje, srečo in blagostanje žrtev nasilja, saj lahko pri slednjih pustijo 

dolgotrajne ali celo nepopravljive posledice. Življenje z nasilnežem postopoma izniči 

kakršenkoli občutek lastne vrednosti pri ženski ter hromi njene potenciale za dejavno 

vključevanje v družbeno dogajanje. Žrtve nasilja praviloma ne zmorejo poskrbeti zase in za 

otroke, težje dobijo boljše službe in težje udejanjijo svoje poklicne izzive, so izključene iz 

javnega življenja in zato nimajo čustvene podpore sorodnikov ali prijateljev (Selič 2006). 

Zato nasilje nad ženskami pušča pri žrtvah posledice v zdravju, v sreči, samostojnosti, 

samozaupanju in zaupanju v druge in življenjskemu slogu na splošno. 

 

Kljub porastu primerov nasilja nad ženskami, se zdi da je ta tematika še vedno podvržena 

tabuiziranju, stereotipiziranju, predsodkom in včasih celo posmehljivosti, saj družba morda ne 

razume, zakaj ženske vztrajajo v nasilnih odnosih, zakaj se ne uprejo nasilnežu in zakaj se v 

številnih primerih celo vračajo nazaj k njemu. S tem namenom se v poglavju osredotočamo na 

podrobnejšo analizo posledic nasilja v družini, natančneje nasilja nad ženskami, saj želimo 

predstaviti kontekst nasilja nad ženskami.  

 

6.1 Položaj žrtve nasilja: Ženske med in po nasilju v družini 
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Ženske, ki so žrtve nasilja so podvržene negativnim psihičnim učinkom in življenju v stalnem 

strahu za svoje življenje in življenje ostalih članov družine, in svojih bližnjih. Ženske, ki so 

izpostavljene nasilju so negotove pri komuniciranju z nasilnim partnerjem in v stalnem stresu 

za izbiro neprimernih besed, ki bi lahko pri nasilnem partnerju izzvale izbruh nasilja, tako 

psihičnega kot fizičnega. Posledično velikokrat izgubijo samozavest, saj jih partnerji 

ponižujejo, zatirajo, ne upoštevajo njihovega mnenja, želj itd., zaradi česar ženske vso krivdo 

nasilja prevzemajo nase (Filipčič 2002). 

 

V tem kontekstu obstajata dva tipa žensk, žrtev nasilja (po Zloković in Dežman Dobrnjič 

2007, 56): 

1. Žrtve nasilja, ki v mladosti niso bile vajene nasilništva oziroma niso bile izpostavljene 

nasilju in zato lažje in prej prepoznajo znake nasilja in imajo zato več možnosti, da 

nasilnega partnerja tudi zapustijo. 

2.  Ženske, ki so vajene nasilja že iz mladosti, zdajšnje nasilje pa skrivajo, zaradi 

občutkov sramu pred okolico. Nasilje so sprejele kot del svojega vsakdanjika, vendar 

živijo v strahu, jezi, sramoti in občutku krivde, da so same pobudnice nasilnih dejanj s 

strani nasilnega partnerja.  

 

Ob tem pa je ključno izpostaviti, da pogosto nasilni partner stopnjuje svoje nasilno vedenje 

tako, da začne žensko preverjati, poniževati, ji omejevati svobodo in stike z okolico, ji 

prepovedovati stvari itd. (Zloković, Dežman Dobrnjič 2007), s čimer nad njo izvaja nadzor in 

udejanja svojo moč z namenom stopnjevanja vpliva nad žrtvijo. 

 

Tako ima nasilje različne faze, ki si najpogosteje sledijo v sosledju (Zloković in Dežman 

Dobrnjič 2007): 

1) Navidezna harmonija, kar pomeni, da v tem obdobju družina na zunaj deluje 

normalno. Ženska in otroci se vedejo pazljivo do nasilneža, pazijo kaj rečejo, da ne bi 

izzvali nasilnih reakcij, zaradi česar so pod nenehnim stresom, saj se bojijo kdaj bo 

izbruhnil novi izpad nasilja in kakšne bodo posledice. 

2) Sledi obdobje izbruha nasilja, kjer ženske in otroci ne uspejo več kontrolirati svojega 

vedenja, saj so bili več časa v strahu in stresu, kar je sčasoma pripeljalo do 

pomanjkanja moči po samokontroli. Sledita fizično in psihično nasilje nad njimi. 
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3) Zadnje obdobje pa je obdobje sprave, ko je nasilnežu "žal" za storjeno, zato se 

opravičuje svoji partnerici (in ostalim članom družine). Običajno mu ženska odpusti, 

saj upa na boljši jutri in ga ne zapusti takoj Opisano postane "začarani" krog 

vsakdanjika, na katerega se ženska (in ostali družinski člani) sčasoma privadijo in ga 

ponotranjijo, kar lahko povzroči, da ženska leta in leta ne zapusti nasilnega partnerja. 

 

6.2  Zakaj žrtev vztraja v nasilnem razmerju? 

 

Ko govorimo o nasilju v družini oziroma o nasilnih partnerjih najpogosteje mislimo na 

moške, ki izvajajo nasilje nad družinskimi člani, saj so še vedno v večini primerov ženske 

tiste, ki so žrtve nasilja. Približno polovico vseh nasilnih dejanj pa storijo njihovi partnerji. 

Nasilje se največkrat začne nad ženskami in sčasoma preide tudi na ostale člane družine, na 

primer otroke in starejše. Vsako nasilje nad ženskami pusti posledice, ki so dolgotrajne ali 

celo nepopravljive (Filipčič 2002). 

 

Kljub porastu nasilja v družini, slednje ostaja še dokaj neraziskano področje, prav zato ker se 

večinoma dogaja za zaprtimi vrati doma in ker družina še vedno ostaja stvar zasebne sfere, 

kamor javne institucije ne morejo samodejno in popolnoma posegati. Zato se žrtve nasilja 

počutijo nemočne in izgubljene, tudi zato ker jih nasilnež največkrat izolira od okolice. 

Njegova moč in vpliv se kažeta, ko v žrtvi zbudi strah, da si ga le ta ne upa prijaviti pristojnim 

organom. Žrtev je ujeta v začarani krog mešanih občutkov, med katerimi prevladujejo in se 

izmenjujejo strah, občutki manjvrednosti, depresija, sram in vera k boljšemu jutri. Na 

socioekonomski ravni pa so posledice nasilja predvsem izolacija iz družbe in pritisk družine, 

kar lahko pripelje do izgube ali celo prisilne opustitve službe, ekonomsko neenakost oziroma 

odvisnost od nasilneža itd., zaradi česar žrtve nasilja v družini začnejo sprejemati nasilje in ga 

začnejo upravičevati ali celo racionalizirati. Najpogostejša opravičila, ki jih žrtve najdejo za 

nasilneža in njegovo izvajanje nasilja so (po Pavlović 1990, 48-50 ): 

 Rešiteljska etika; ženska verjame v to, da se bo moževo nasilno dejanje spremenilo. 

Izgovore išče predvsem v alkoholu, službi, da so obremenjujoči za moža. Takšne 

ženske večinoma ne cenijo sebe niti nimajo volje do življenja. 

 Prikrivanje nasilneža; ženska nasilnemu vedenju moža išče odgovornost v zunanjem 

okolju. Se pravi, da pripisuje krivdo sebi in okolici. 
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 Zanikanje poškodb; po napadu partnerja ženska pozablja kaj se je zgodilo, saj jo 

nasilnež prepričuje, da se ni nič zgodilo in zanika svoje dejanje. 

 Zanikanje žene kot žrtev nasilja; kot vemo  v družini prevladuje hierarhija s tem, da 

glavno vlogo nosijo moški. Kjer se pa pojavlja nasilje v družini, moški prepričajo 

ženske, da so zaradi svoje jezikavosti same krive za nasilno ravnanje. 

 Zanikanje svobodnega izbora; zaradi potrebe po materialnih dobrinah pretepene 

ženske še vedno ostajajo ob nasilnem partnerjem. 

 Zahteva po višji vrednosti; nekaterim ženskam vera narekuje, da je zakonska zveza in 

poslušnost v zakonu temelj družinskega življenja. Nase prevzemajo vso odgovornost za 

razpadel zakon, v katerem pa najbolj trpijo otroci. Zdi se jim ponižujoče, da otroci 

živijo v razpadlem zakonu, zato rajši vztrajajo še naprej ob nasilnem partnerju. 

 

Na začetku nasilnega vedenja v partnerskem odnosu imajo žrtve občutek, da partner z 

nasilnim vedenjem dokazuje svoj prav in se niti ne zavedajo, da je bilo nad njo z partnerjeve 

strani izvedeno nasilje. Vso krivdo prevzamejo nase, se počutijo odgovorne in ne razmišljajo, 

da bi poiskale pomoč, se s kom pogovorile in končno naredile korak naprej. Tukaj lahko 

najdemo vzroke za njeno napačno odločitev in storilčevo odgovornost, katera pa ostane skrita 

(Černič 2003). 

 

Kljub nasilnim izbruhom, pa številne ženske ne zapustijo nasilnega partnerja, ali ga zapustijo 

za krajši čas in se kasneje ponovno vrnejo k njemu. Ob tem se družba velikokrat sprašuje, 

zakaj je temu tako in zakaj vztrajajo v nasilnem odnosu. Razlogov za tako ravnanje je veliko 

in implicirajo lahko dejstvo, da se žrtev ne želi izpostavljati, morebiti je čustveno navezana na 

partnerja kljub nasilju nad njo, morebiti se boji očitkov družbe, nima kam drugam, se boji za 

otroke, se boji za lastno življenje ali življenje drugih, saj ji nasilnež grozi s smrtjo. Razlogi so 

lahko tudi ekonomska odvisnost od nasilneža, strah pred reakcijo nasilneža, če ga bi prijavila 

policiji itd. Poleg tega se moramo zavedati, da ni malo primerov, ko se žrtve uprejo/upirajo 

nasilnim partnerjem, ki nasilno reagirajo in jih močno poškodujejo ali celo umorijo. 

 

Gelles (1989) je mnenja, da se žrtve bojijo zapustiti partnerja, saj jim slednji grozi s 

poškodovanjem ali celo smrtjo, v kolikor ga skupaj z otroci zapusti. Žrtve so prepričane, da 

bodo partnerja spremenile ali se bo pa spremenilo njegovo nasilno vedenje, če bo sam 

spregledal, da zaradi njegovega nasilnega vedenja trpijo tako partnerica kot otroci. 
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Zaradi vztrajanja v nasilnem odnosu in sočasne želje po boljšem odnosu in odrešitvi so žrtve 

nasilja osamljene, prestrašene, jezne, živijo v strahu, kaj se bo zgodilo po nasilnem vedenju v 

prihodnosti. Vso krivdo partnerjevih izbruhov nasilja jemljejo nase in se počutijo krive za 

slednje. Bojijo se, da bo nasilnež uresničil svoje grožnje, da jih bo poškodoval ali ubil 

družino, otroke, prijatelje, da se bo maščeval, če ga prijavi ali se mu kakorkoli upre. 

Posledično žrtve nasilja postanejo depresivne, obupane, zbolijo, trpijo za motnjami hranjenja, 

postanejo lahko celo suicidne, se samopoškodujejo, itd. (Černič 2003). 

 

Na podlagi tega lahko razloge za vztrajanja v nasilnem razmerju razvrstimo (po Leskovšek 

2006, 46): 

 Revščina in nezaposlenost žensk 

 Zakonskim določilom navkljub so ženske še vedno žrtve družbene, ekonomske in 

telesne diskriminacije. Na primer, več kot 70% populacije, ki živi pod mejo revščine, 

predstavljajo ženske 

 Šibkost in osamitev, v kateri živijo ženske kot posledica dolgoletne nasilne zveze 

 Primanjkovanje učinkovitih ustanov, ki bi ženske varovale pred nasiljem 

 Primanjkovanje informacij in nevednost. 

 

Ob tem je ključno izpostaviti še, da so številne ženske prepričane, da bo nasilnež spremenil 

odnos do nje, če bo zanosila, saj so prepričane, da bo rojstvo novega družinskega člana 

uredilo težave, ki se pojavljajo med njo in nasilnim partnerjem. Vendar nasilnež običajno še 

dodatno stopnjuje svoje nasilje, saj se mu poveča občutek moči in nadzora, žrtev pa postane 

še bolj odvisna od njega in še bolj povezana z njim. V tem primeru je pomembno, da so 

ženske seznanjene z dejstvom, da morajo nasilneža čim prej prijaviti pristojnim organom, tudi 

zato, da dokažejo sebi, okolju, v katerem živijo in predvsem nasilnemu partnerju, da so 

odločne in samostojne in ne pasivna in podrejena nasilnežu (Zloković in Dečman Dobrnjič 

2007). 

 

6.3 Posledice različnih oblik nasilja 

 

Posledice nasilja se kažejo na zdravju/bolezenskih stanjih žrtve, na njeni samozavesti, 

nezmožnosti skrbet zase ali otroke, strah, izolacija, apatičnost, pesimizem, pasivnost, itd. 

Dejstvo je, da so posledice nasilja lahko tudi kritične in dolgotrajne, ko žrtve nikakor ne najde 
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izhoda iz krize. Zato je potrebno žrtev ozaveščati, da pridobijo čim več informacij kako 

ukrepati za njeno in otrokovo dobro (Selič 2006). 

 

Priročnik za delo z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja (Društvo SOS telefon za ženske in 

otroke-žrtve nasilja 2014) trdi, da se žrtve nasilja po končanem nasilju velikokrat težko 

ponovno vključijo v življenje oz. ˮne znajo zaživetiˮ naprej. Ne zaupajo več moškim in 

spolnosti, čeprav hrepenijo po ljubezni. Najpomembneje je, da imajo žrtve podporo nekoga, 

ki jo bo pravilno usmerjal in svetoval, zaupal.  

 

Posledice nasilja nad ženskami so lahko dolgotrajne zaradi nenehnih čustvenih pretresov med 

in po nasilju, pa se slednje pokažejo kot stres, pri soočanju z okoljem, soljudmi in celo samim 

sebi v izgubi samozavesti in poguma, nezaupanju itd.  

 

V nadaljevanju naloge predstavljamo posledice različnih oblik nasilja za žrtve in kako te 

oblike vplivajo na njeno življenje in reintegracijo v okolje. Mnogi ne dojamejo, da se 

posledice ne kažejo same, torej, da jih okolje zazna, ampak so skrite, govorimo o psihičnih 

posledicah (depresija, strah).    

 

6.3.1 Posledice fizičnega nasilja 

 

British Medical Journal (v Pavlović 1990, 47) opredeljuje pretepeno žensko kot: ˮženska, ki jo 

mož vedno znova namerno in okrutno pretepa in ki pogosto  trpi težke fizične poškodbeˮ 

(Pavlović 1990, 47). 

 

Poškodbe, ki jih povzroča fizično nasilje, zajamejo vse od vreznin, prask, modric do 

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

povzroča tudi posledice, ki so značilne za psihično nasilje (opisano v naslednjem 

podpoglavju).  

 

Poleg fizičnih posledic žrtev običajno izgubi samozavest, za vse kar se ji dogaja krivi 

sebe in pogosto zapade v čustveno otopelost. Značilno je, da žrtve dolgo časa vztrajajo 

v nasilnem odnosu in si (najpogosteje zaradi slabih izkušenj ali slabe medijske 

promocije možnosti, ki jih imajo kot žrtve) redko poiščejo pomoč pri ustanovah, ki jim 
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lahko pomagajo povrniti samospoštovanje in občutek varnosti. To dvoje je namreč 

pogoj za ponovno integracijo v družbo in uspešno življenje v prihodnosti (Kuhar in 

drugi 1999, 15). 

 

Posledice fizičnega nasilja so pomanjkanje energije, zaskrbljenost, osamljenost, nezaupanje 

okolici, strah,  depresivnost, skrb za lastno zdravje, ki posledično tudi oslabi, poseganja po 

prepovedanih substancah, samomorilne misli itd. (Balažic 2006). 

 

6.3.2  Posledice psihičnega nasilja 

 

Psihično trpinčene ženske posledično veliko razmišljajo po boljšem jutri, skrbi jih tudi za 

varnost lastnih otrok. Iščejo vzroke za partnerjevo nasilje in ga velikokrat pripisujejo sebi. 

Ženske, žrtve psihičnega nasilja v družini pogosto trpijo zaradi slabotnega zdravja, saj so 

izpostavljene nenehnemu stresu, skrbem, fizičnemu nasilju, glavobolom in posledično temu 

se jim slabša fizično zdravje.  

 

Najpogostejše posledice psihičnega nasilja so: pomanjkanje energije, ranljivost, anksioznost, 

kronična zaskrbljenost, izolacija, neučinkovitost, depresivnost, tenzijski glavoboli, alergije, 

neobvladovanje svojega življenja, napadi panike, izguba zaupanja, napadi joka, spremenjene 

spolne navade, zloraba mamil, nepravilno bitje srca in druge somatske motnje, spremembe v 

odnosu do hrane, strah pred prihodnostjo, težava s spominom, dvom v svoje duševno zdravje, 

misli na samomor, zbujanje ponoči, življenje v stalnem, osamitve itd. (Ženska svetovalnica 

b.l.). 

 

Zavedati se moramo, da lahko posledice psihičnega nasilja privedejo celo do samomorilnosti. 

Kajti ravno psihično nasilje žrtvi uniči osebnost, samozavest in samospoštovanje, zato je 

ključno da slednje posežejo po psihološki pomoči, ob čemer je zdravljenje dolgotrajno. 

 

6.3.3 Posledice spolnega nasilja 

 

Posledice, ki se pojavijo takoj po spolnem napadu zajemajo šok, strah, jeza, jok, ihtenje, 

zmedenost, slabost, bruhanje, nemir, nenavadno vedenje, fizične poškodbe (praske, modrice, 

ureznine, raztrganine, itd.). Dolgoročne posledice slednjega pa zajemajo občutke krivde, 
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samoobtoževanje, občutke sramu, strahu, splošno prestrašenost, travmafobije, žalost, 

depresivnost, samomorilne misli, itd. (Policija.si 2013). 

 

Posledice spolnega nasilja so različne, od fizičnih poškodb, ki so nastale pri nasilnem dejanju, 

do psihičnih znakov. Psihološke posledice so največkrat izguba samozavesti, nezaupljivosti 

do okolice, strah pred ponovitvijo spolnega nasilja, nočne more, alkoholizem, ranljivost, 

utesnjenost v lastnem telesu, depresija, motnje hranjenja, spanja, strah pred moškimi, 

nezanimanje za spolnost, izolacija, samomorilne misli, izguba nadzora nad samim seboj, 

zanikanje storjenega, odtujitev od lastnega telesa, poskusi bega iz realnosti, osamitev, 

minimiziranje, potlačitev spomina, samopoškodbe, različne oblike odvisnosti, povečana 

potreba po varnosti, hazardiranje, deloholizem, itd. (Ženska svetovalnica b.l.; Balažic 2006). 

 

Žrtve spolnega nasilja imajo pogosto občutek, da tega, kar se jim je zgodilo ne morejo 

in ne smejo nikomur povedati, hkrati pa za vse, kar se jim je zgodilo, krivijo sebe. Vse 

to spremljajo občutki strahu, jeze, krivde, nečistosti in ponižanosti, ki jih žrtve izražajo 

na različne načine. Nekatere z jokom, druge z zanikanjem občutkov ali dogodka 

samega, s samopoškodovanjem, molkom ali celo smehom (Kuhar in drugi 1999, 19). 

 

6.3.4 Posledice ekonomskega nasilja 

 

Posledica ekonomskega nasilja je, da si ženske zaradi ekonomske šibkosti ne želijo zapustiti 

nasilnega partnerja, ker ne vedo, kako bo preživljala sebe in otroke. Razmišlja tudi o sodnih 

stroških, za katere pa tudi nima denarja. Tej posledici ekonomskega nasilja se pridružijo tudi 

vse tiste težave, ki so navedene kot posledice psihičnega nasilja (Ženska svetovalnica b.l.). 

 

Ženske vedo, da zaradi brezposelnosti ali nižjih dohodkov, in samega nadzora nasilnega 

partnerja nad njenimi dohodki, ne bodo zmožne preživljati sebe in otroke. Lahko se zgodi 

celo, da ji partner ne plačuje preživnine in živi na robu preživetja. Zato take ženske doživljajo 

nasilje v nedogled, saj si ne upajo partnerja zapustiti, ob čemer je ključen strah, ali se morebiti 

ekonomsko nasilje ne bo stopnjevalo v fizično, saj vsako vedenje nasilnega partnerja lahko 

pripelje do dodatnih oblik nasilja. Žrtve so zato depresivne, da lahko celo zbolijo, strah pa jih 

je tudi prihodnosti in veliko jih razmišlja celo o samomoru. 
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Lahko rečemo, da se posledice ekonomskega nasilja kažejo predvsem kot psihična 

obremenitev, saj je žrtev večinoma zaskrbljena, kako bo preživela sebe in otroke, 

depresivnost, izguba zaupanja vase in okolico, strah in razmišljanje o prihodnosti, itd. Ob tem 

pa se žrtvi slabi tudi zdravje. 

 

6.4  Statistični podatki nasilja v družini 

 

V nadaljevanju predstavljamo število obravnavanih kaznivih dejanj od leta 2010 do leta 2014 

v Republiki Sloveniji. Podrobneje bomo predstavili število obravnavanih kaznivih dejanj z 

elementi družinskega nasilja po členu 191, 123 in 296 KZ-1. S tem želimo prikazati oz. 

analizirati, ali se nasilje po izbranih členih z elementi nasilja v družini zmanjšuje ali povečuje 

v izbranem obdobju, tj. od leta 2010 do leta 2014. 

 

Iz tabele (Tabela 6.1) je razvidno, da se je nasilje v družini v letu 2014 zmanjšalo5 za skoraj 

polovico v primerjavi z letom 2009.  

 

Tabela 6.1: Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke med letih 2009 in 2014 

Vrsta kaznivega dejanja Število kaznivih dejanj 

2009  2010 2011 2012 2013 2014 

Odvzem mladoletne osebe 293 302 416 372 385 369 

Nasilje v družini 2478 2344 1917 1702 1592 1601 

Zanemarjanje mladoletne osebe in surovo 

ravnanje 

720 694 644 677 624 525 

Neplačevanje preživnine - 2734 2771 3777 3582 3566 

Druga kazniva dejanja 3018 7 5 2 6 5 

Skupaj 6509 6081 5753 6530 6135 6066 

Vir: MNZ, GPU RS, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in sistemske 

naloge, Oddelek za načrtovanje in analitiko, Letna poročila o delu policije 

 

                                                           

5 Od leta 2009 do 2014 za 100 kaznivih dejanj na leto 
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Na podlagi podatkov lahko sklepamo, da se je družba začela zavedati nasilja v družini, na kar 

se odziva s prijavami. Za kvalitetnejšo odpravo nasilja je potrebno temeljito medsebojno 

sodelovanje vseh organizacij, ki delujejo na področju odkrivanja in preprečevanja nasilja v 

družini, kot tudi nudenje zaščite žrtvam nasilja. Pa vendar se je potrebno zavedati, da so 

številke kljub vsakoletnemu zmanjšanju nasilja v družini, še vedno visoke. In kljub temu, da 

statistike kažejo upad nasilja v družini, mora družba na tem področju stalno aktivno 

(so)delovati z in preko (po Rus Makovec 2004): 

 Izločitve norm, ki dajejo legitimnost in povzdigujejo nasilje v družbi in družini; 

pomeni, da se starši pri vzgoji otrok premalo posvečajo pogovarjanju in razlaganju 

njihovih napak, ampak jih raje telesno kaznujejo. To je tudi vzrok, da otrok posnema 

prisotnost nasilja že v primarni družini oziroma vzgoji. 

 Medijskega prikazovanja nasilje skozi glavne junake; pomeni, da želijo film, v 

katerem so prisotna nasilna dejanja glavnih junakov, pri gledalcu vzbuditi odpor do 

filma, kakor tudi do nasilja v družini. 

 Razlago, da stres v družini prinaša nasilje; v kolikor bi bilo manj revščine v družbi, 

manj brezposelnosti, manj neenakosti v rasi, veri in spolu, bi bilo manj stresa v 

družini in posledično manj nasilnih dejanj, ki izvirajo iz dejavnikov tveganja za 

nasilje v družini. 

 Razlago, povezano s socialno izločenostjo družin; čim bolj so družine izločene iz 

družbe, več bo prisotnega v tej družini nasilja. 

 

Kljub naštetim vplivom nasilja v družini na družbo, je pomembno omeniti, da organizacije s 

številnimi akcijami in kampanjami pozivajo družbo h prijavi nasilja nad ženskami. 

 

Iz spodnje tabele (Tabela 6.2) je razvidno število obravnavanih kaznivih dejanj od leta 2010 

do leta 2014 v Republiki Sloveniji, po izbranih členih z elementi nasilja v družini. V tabeli so 

prikazana nasilna kazniva dejanja, storjena proti osebi v bližnjem razmerju. Podatki kažejo, da 

se je nasilje v družini v letu 2014 zmanjšalo za skoraj polovico. 
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Tabela 6.2: Število obravnavanih kaznivih dejanj med leti 2010 in 2014 v RS, po izbranih 

členih z elementi nasilja v družini 

Število 

KD 

 Leto      

Člen Tekst 2010 2011 2012 2013 2014 Skupna 

vsota 

115 Uboj 7 11 4 5 7 34 

116 Umor 7 4 9 6 4 30 

117 Uboj na mah 0 1 0 0 1 2 

118 Povzročitev smrti iz 

malomarnosti 

1 4 2 1 0 8 

119 Detemor 0 1 0 0 0 1 

120 Napeljevanje k samomoru in 

pomoč pri samomoru 

1 0 3 0 0 4 

122 Lahka telesna poškodba 384 391 392 354 370 1891 

123 Huda telesna poškodba 37 31 27 24 39 158 

124 Posebno huda telesna poškodba 2 3 1 1 2 9 

127 Ogrožanje z nevarnim orodjem 

pri pretepu ali prepiru 

26 21 20 17 22 106 

129 Zapustitev slabotne osebe 2 2 2 2 2 10 

130 Opustitev pomoči 0 1 0 0 0 1 

191 Nasilje v družini 2253 1845 1637 1539 1558 8832 

296 Nasilništvo 164 134 94 74 70 536 

Skupna 

vsota 

 2884 2449 2191 2023 2074 11622 

Vir: MNZ, GPU RS, Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije 

 

Podatki v tabeli (Tabela 6.2) kažejo, da je nasilje v družini največkrat obravnavano kaznivo 

dejanje z elementi nasilja v družini, ki pa naj bi se skozi leta zmanjševalo. Leta 2014 je bilo 

tako obravnavanih 1558 kaznivih dejanj nasilja v družini, leta 2010 pa 2253 kaznivih dejanj 

nasilja v družini. Številke so sicer še vedno nesprejemljivo visoke, pa vendar ne naraščajo, saj 

organizacije za preprečevanja nasilja v družini stremijo k temu, da se družbo čim bolj 
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ozavešča o nasilju v družini, da se lažje odločijo prijaviti nasilneža in da so žrtve nasilja bolj 

odločne pri prijavi in obravnavi nasilneža.  

 

Iz tabele (Tabela 6.3) je razvidno število obravnavanih kaznivih dejanj od leta 2010 do leta 

2014 v RS, po členu 191, 123, 296 KZ-1, z elementi družinskega nasilja.  

 

Tabela 6.3: Število obravnavanih kaznivih dejanj med leti 2010 in 2014 v RS, po členu 191, 

123, 296 KZ-1, z elementi družinskega nasilja 

Število KD  Leto      

Člen Tekst 2010 2011 2012 2013 2014 Skupna vsota 

123 Huda telesna poškodba 37 31 27 24 39 158 

191 Nasilje v družini 2263 1845 1637 1539 1558 8832 

296 Nasilništvo 164 134 94 74 70 536 

Skupna vsota  2454 2010 1758 1637 1667 9526 

Vir: GPU RS, Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije 

 

Podatki kažejo, da se nasilje v družini od leta 2010 do 2014 zmanjšuje, iz tega lahko 

sklepamo dvoje: da se družba začenja zavedati pomembnosti ozaveščanja glede te 

problematike in da so organizacije, ki delujejo na področju preprečevanja in zmanjševanja 

nasilja v družini, vedno bolj uspešne pri svojem delu. Od družbe in žrtve pa je odvisno, ali 

bodo odreagirale ob pojavu nasilja v družini tako, da nasilneža prijavijo pristojnim organom 

in institucijam. 

 

Pri preprečevanju nasilja v družini je izredno pomembno, da se med samim nasiljem začnejo 

ugotavljati kritični dejavniki, ki lahko pripeljejo do trajnih in resnih posledic nasilja, kot na 

primer umor. V tem kontekstu govorimo o objektivnih kritičnih dejavnikih, med katere 

štejemo brezposelnost, finančne težave, invalidnost, otroci s posebnimi potrebami, ostarele in 

bolne osebe ter o subjektivnih kritičnih dejavnikih, ki zajemajo pretirano ljubosumje oziroma 

posesivnost, odvisnost od alkohola in prepovedanih drog, odvisnost od iger na srečo itd. V 

kolikor so dejavniki tveganja prepoznani, obstaja večja verjetnost, da bo nasilje preprečeno 

oziroma končano (Mušič 2010). 
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Na podlagi predstavljenih statističnih podatkov, lahko zaključimo, da so ženske, ki so v 

razmerju neenakomerne porazdelitve moči med partnerjema, v podrejenem položaju. Nasilni 

partnerji svojo (pre)moč dokazujejo preko različnih oblik nasilja, ki je velikokrat skrito 

javnosti. Ženske, ki so žrtve nasilja si, v upanju na boljši jutri, zatiskajo oči in se bojijo 

prijaviti nasilneža pristojnim organom. To pa ne rešuje kompleksne in naraščujoče 

problematike nasilja v družini. Kljub številnim kampanjam in akcijam v boju proti nasilju v 

družini, slednje ostaja pereč problem družbe, kateremu očitno še ni videti konca. Za žrtve 

nasilja v družini sicer obstajajo razni programi, ki jim pomagajo pri rehabilitaciji (tako 

psihični kot fizični) in pri reintegraciji v družbo, vendar so ti neuspešni, če se žrtve nasilja ne 

zavedajo, da morajo narediti prvi korak in poiskati pomoč. 

 

V nadaljevanju predstavljamo institucionalne in neinstitucionalne oblike pomoči žrtvam 

nasilja v družini. V 10. členu Zakona o preprečevanju nasilja v družini (2008) je navedeno, da 

so vse institucije, ki se borijo proti nasilju v družini, dolžne v primeru nasilja v družini 

ustrezno zakonsko odreagirati in ukrepati. Pomembno je tudi njihovo medsebojno 

sodelovanje za lažje in kvalitetnejše ukrepanje ter učinek. 

 

 

7  OBLIKE POMOČI ŽENSKAM Z IZKUŠNJO NASILJA 

 

 

Nasilje v družini je pojav, ki bremeni celotno družbo, zato je ključnega pomena, da država 

dovoli pristojnim institucijam poseči v morebitne primere nasilja v družini in tako pomaga 

žrtvam nasilja (Murgel 2010). Pri preiskovanju nasilja v družini sodelujejo različni pristojni 

organi in organi pregona, ki zajemajo sledeče institucije: policija, tožilstvo, sodstvo, centri za 

socialno delo in druge nevladne organizacije, kot na primer Varne hiše, Društvo SOS telefon 

za žrtve nasilja, Materinski domovi, Društvo za nenasilno komunikacijo in drugi, ki imajo 

pomembno vlogo za odkrivanje in sankcioniranje primerov nasilja v družini.  

 

Policija ima ključni pomen pri zaznavanju in odkrivanju nasilja v družini, ki ga obravnava kot 

kompleksen družbeni pojav, nasilje nad partnerjem pa kot širši problem nasilja v družini. Zato 
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se policisti iz dneva v dan izobražujejo in skušajo uspešno reševati nasilje v družini (Mušič 

2010). 

  

7.1 Institucionalne oblike pomoči žrtvam nasilja 

 

Institucionalne oblike pomoči žrtvam nasilja zajemajo ustanove, ki imajo vsa državna 

pooblastila za izvajanje ukrepov za zaščito žrtev nasilja. Medtem, ko obstajajo 

neinstitucionalne oblike pomoči, ki nimajo pooblastil za ukrepanje, lahko pa nasilje prijavi 

pristojnim institucijam. V nadaljevanju si poglejmo, kakšne naloge so posameznih institucij in 

kako pomagajo žrtvam nasilja pri njihovi življenjski odločitvi. 

 

7.1.1 Center za socialno delo 

 

Naloge Centrov za socialno delo (CSD) so podpora in svetovanje. Posameznikom nudijo 

pomoč ob težavah in skupaj skušajo najti ustrezno rešitev. Centri za socialno delo (CSD) 

imajo sledeča pooblastila (po Skupnost CSD Slovenije 2008): 

 Področje varstva otrok in družine, ki obsegajo vrsto nalog od urejanja statusnih 

razmerij, urejanja razmerij med starši in otroki, posebnega varstva otrok in 

mladostnikov in drugi; 

 Področje varstva odraslih, kamor sodijo naloge za preprečevanje nasilja v družini, 

obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj, priznavanja statusa invalidne osebe, 

skrbništvo in drugo; 

 Področje materialne pomoči, ki obsega denarno socialno pomoč, starševsko varstvo in 

družinske prejemke, državne štipendije in drugo. 

 

Namen samega dela Centra za socialno delo je zavedeno v Pravilniku o sodelovanju organov 

ter delovanje centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri 

obravnavi nasilja v družini (Pravilnik 2009). Te pristojnosti oz. naloge so: 

 povečanje varnosti žrtve nasilja,  

 preprečevanje novega nasilja,  

 motiviranje žrtve za vključitev v pomoč in  

 sprejemanje ukrepov za zaščito pravic in koristi žrtve. 
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Ob zaznavi nasilja v družini, mora Center za socialno delo (v nadaljevanju CSD) po uradni 

dolžnosti družinam in žrtvam nasilja ponuditi strokovno pomoč v obliki svetovanja in 

možnosti nevladnih organizacij. V primeru razveze, pa CSD poskrbi za sporazum glede 

skrbništva otrok. Veliko pozornost pa se namenja predvsem otrokom, ki so sami podvrženi 

nasilju in otrokom, katerih eden od staršev je žrtev nasilja (Murgel 2010). 

 

CSD dobi informacijo glede nasilja v družini, če jih o tem obvesti žrtev sama, drugi 

posamezniki (priče nasilja, svojci, prijatelji žrtve) ali drugi, ki so po uradni dolžnosti zavezani 

k prijavi teh dejanj (na primer policija, centri za svetovanje, šole, vrtci, zdravstveno osebje, 

itd.). CSD opravi pogovore tako z nasilnežem, kot tudi z žrtvijo, ob čemer mora biti pozoren, 

da zbere dovolj informacij za pravilno ukrepanje, in zaščito otroka in žrtve. Ustanovi tudi 

multidisciplinarni tim, ki pripravi oceno ogroženosti žrtve. CSD največ sodeluje s policijo, pri 

čemer je ključnega pomena, da sodelujeta usklajeno. CSD ima z zdravstvenimi ustanovami 

največ težav, saj slednje posredujejo malo informacij, ki bi pripomogle k skupni rešitvi 

primerov (Murgel 2010). 

 

Menimo, da je ključnega pomena, da se med žrtvijo in delavko na centru za socialno delo 

vzpostavi pristen in zaupljiv odnos, kajti le tako se bo žrtev počutila varna ne samo v smislu 

varnosti pred nasilnežem, ampak tudi v smislu zaupljivosti, izpovedi. Za varnost podatkov in 

identitete Zakon o socialnem varstvu, v drugem odstavku 93. člena opredeljuje dolžnost 

socialnega delavca, da varuje poklicno skrivnost o celotni zadevi žrtve, razreši ga pa lahko 

samo žrtev nasilja ali sodišče, za mladoletno osebo pa skrbnik. To pomeni, da ima ob 

razrešitvi socialni delavec pravico posredovati zaupljive podatke drugim pristojnim organom 

(Filipčič 2002). 

 

7.1.2 Zdravnik družinske medicine 

 

Zdravstvo je institucija kamor žrtve nasilja v družini, običajno zaidejo po pomoč, največkrat 

zaradi hudih fizičnih posledic nasilja. Zdravnikova dolžnost pa je, da se popolnoma posveti 

navedenim primerom nasilja, saj bo s tem morebiti preprečil najhujše posledice nasilja (npr. 

umor). Zdravnik mora prijaviti nasilje policiji, ki nato nadaljuje pregon po uradni dolžnosti. V 

primerih družinskega nasilja obstajajo tudi pomanjkljivosti, saj zdravniki, zaradi premajhne 

ozaveščenosti o nasilju v družini, nimajo izkušenj. Potrebno je izobraževati tako zdravnike 
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kot sestre z ustreznimi specializacijami, da bodo ob zaznavi lažje pristopili k preprečevanju 

nasilja v družini (Selič 2004). 

 

Kadiš (2006) trdi, da se je zavest družbe začela spreminjati, kar implicira dejstvo, da se 

odziva na nasilje v družini tako, da ob zaznavi slednjega obvesti pristojne organe. Zdravnik 

splošne medicine pri tem pridobi mesto, tako v družini kot v družbi. Pomembno je, da se žrtve 

oz. sama družba (posamezniki) zaupajo osebnemu zdravniku oz. ga opozorijo o morebitnih 

težavah v družini, kot je nasilje v družini. Pri tem zdravnik pridobi nalogo, katero opravi na 

podlagi njegove pristojnosti.  

 

Žrtve nasilja velikokrat ali celo pogosto iščejo pomoč pri svojem osebnem zdravniku, tako za 

fizično, psihično kot tudi spolno nasilje. Ker pa je zdravnik, na podlagi Kodeksa medicinske 

etike zavezan k molčečnosti, je zelo pomembno, da temeljito preuči vsak primer posebej, ter 

presodi, kdaj se bo odvezal prej omenjene molčečnosti. To je obvezno takrat, ko ugotovi, da 

je to nujno potrebno za dobrobit pacienta, njegove družine ali družbe kot celote. V 20. členu 

tega istega kodeksa (Kodeks medicinske deontologije 2015) je izrecno navedeno, kdaj mora 

zdravnik opustiti poklicno molčečnost. Deklaracija Svetovnega zdravstvenega združenja o 

nasilju  v družini, kjer je govora o zdravniški zaščiti pacienta, njegovi zaupnosti, svetujejo 

žrtvi nasilja kako ravnati ob nasilju in se mu zoperstaviti, na koga se morajo obrniti po 

pomoč, se pravi ustrezne ustanove, ki ščitijo žrtve nasilja (Filipčič 2002). 

 

Zgodnje odkrivanje nasilja v družini pripomore k uspešnejšemu preprečevanju nasilja in 

pomoč žrtvam nasilja. Zdravstveni delavci naj bi bili ključni pri vključevanju in odkrivanju 

nasilja v družini, saj žrtve zaradi tesnobe velikokrat pristopijo k zdravniku po pomoč in se mu 

tudi zaupajo, seveda, če ima zdravstveni delavec do njih korekten in profesionalen pristop v 

tem primeru do žrtve nasilja.  

 

7.1.3 Policija, tožilstvo in sodstvo 

 

ˮPolicija je običajno prva institucija, kateri žrtve prijavijo nasilje, zato je pomembno, da je 

njen pristop zakonit in strokoven ter, da žrtev nasilja ustrezno seznani, glede uradne prijave 

nasilja v družini. Policist mora na samem kraju pravilno odreagirati in tudi sam zaznati 

kakšno težo ima dejanje, žrtev pa napotiti k ustreznim ustanovam po strokovno pomočˮ (Ent, 

Dorine in ostali 2001, 64). 
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Policijsko delo je določeno v 3. Členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki definira 

dolžnosti policije v kontekstu varovanja življenja in premoženja ljudi, preprečevanja, 

odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje storilcev kaznivih dejanj 

in prekrškov, iskanje pogrešanih oseb, vzdrževanje javnega reda in miru, varovanje državne 

meje, nadzor promet, varovanje oseb in objektov. Vse te naloge policija s skupnostjo, s katero 

sodeluje, uspešno izvaja, kajti zavedanje, da ti skupnost zaupa pri delu, je temelj policijskega 

dela (Selič 2004). 

 

Temeljna naloga policije je preprečevanje nasilja, zato je pomembno, da žrtve seznanja o 

celotnem poteku obravnave kaznivega dejanja nasilja v družini, s pravicami in možnostmi za 

trajnejše povečanje njihove varnosti. Že ob prvem stiku žrtev seznani, kateri policist 

kriminalist je zadolžen za njihove primer, seznani jih s pravico do obveščenosti o poteku 

policijske prijave, kjer dobijo izvod prijave, ki so jo podale na zapisnik, prav tako jih seznani 

s pravico do uveljavljanja premoženjskopravnega zahtevka in odškodnine po Zakonu o 

odškodninah žrtvam kaznivih dejanj, o možnosti pritožbe, pomoči odvetnika, ter pomoči 

podpore zaupne osebe ter pravnimi možnostmi na podlagi zakonodaje in oblikami pomoči in 

podpore tudi drugih organov in organizacij, vključno z nevladnimi organizacijami (Mušič 

2010). 

 

Ob prijavi nasilja, lahko policija izda ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju ali 

osebi za 48 ur. Sodišče ga lahko podaljša za 10 dni, na zahtevo oziroma predlog žrtve pa še za 

60 dni (ZPND 2008). Ob tem pa lahko policija naleti na prepreke oziroma težave, saj morajo 

policisti ob svojem delu velikokrat posegati v človekove pravice in paziti, da jih ne kršijo, saj 

se s tem porušijo naloge omenjene v tem podpoglavju. Policisti morajo biti tudi psihologi in v 

svoji pristojnosti znati svetovati ljudem v stiski in jih pravilno usmerjati, kam po pomoč, če 

sami ne smejo ukrepati. Pomembno je, da policija sodeluje z organizacijami, ki se bojujejo 

proti nasilju v družini, kar je odvisno tudi od zakonodaje, glede medsebojnega sodelovanja 

(Selič 2004). 

 

Obran (2014) omeni, da lahko državna tožilka/tožilec v imenu države in žrtve, v primeru 

nasilja v družini preganja storilce kaznivih dejanj ter (po Obran 2014, 41): 

 Ukrene, kar je potrebno za odkrivanje kaznivih dejanj in izsleditev storilcev ter za 

usmerjanje predkazenskega postopka, 
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 Zahteva preiskavo, 

 Vloži in zastopa obtožnico oziroma obtožni predlog pred pristojnim sodiščem, 

 Vlaga pritožbe zoper nepravnomočne sodne odločbe in izredna pravna sredstva zoper 

pravnomočne sodne odločbe. 

 

V 191. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-1 2008) najdemo jasno 

opredelitev nasilja v družini: 

1. Kdor v družinski skupnosti z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali 

ponižujoče ravna, ga z grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja 

iz skupnega prebivališča ali mu omejuje svobodo gibanja, ga zalezuje, ga prisiljuje k 

delu ali opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih enakih 

pravic spravlja v skupnost v podrejeni položaj, se kaznuje z zaporom do petih let. 

2. Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka v kakšni drugi trajnejši 

življenjski skupnosti. 

3. Če je dejanje iz prvega odstavka storjeno proti osebi, s katero je storilec živel v 

družinski ali drugi trajnejši skupnosti, ki je razpadla, je pa dejanje s to skupnostjo 

povezano, se storilec kaznuje z zaporom do treh let. 

 

Vsakdo lahko, glede kazenske zadeve stopi v stik z državnim tožilstvom, kjer pridobi vsa 

pojasnila o svoji kazenski zadevi. Žrtev nasilja lahko sama predlaga pripor ali prepoved 

približevanja za nasilneža. Pomembno je le, da je žrtev seznanjena o samem postopku po 

prijavi nasilneža policiji in v kolikor smatra, da bo nadaljeval z izvajanjem nasilja, je 

smiselno, da ne sprejema nobene odložitve pregona in poravnave s strani državnega tožilstva. 

Tako Obran (2014) pove, da Društvo za nenasilno komunikacijo smatra, da nasilen moški 

nikoli ne udari samo enkrat. 

 

Dejstvo je, da tožilstvo in sodstvo težita k raznim mediacijam ali k družinskim terapijam. 

Nihče ne ve, preden se žrtev odloči, da bo spregovorila, kaj se je v resnici dogajalo izza štirih 

sten v preteklosti in kakšna bo prihodnost. Potrebno je poznati in natančno predvideti vsako 

situacijo posebej in opozoriti na najhujše. Zato bi moralo sodstvo vedno ukrepati v pravilni 

smeri, saj je potrebno pomisliti na hujše posledice pri žrtvah nasilja.  
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Sodišče lahko v skladu s 19. členom Zakona o preprečevanju nasilja v družini (2008) na 

predlog žrtve sprejme različne ukrepe, da prepreči nadaljnjo škodo. Povzročitelju nasilja, ki je 

žrtev telesno poškodoval, ali ji prizadejal škodo na zdravju, ali je drugače posegel v njeno 

dostojanstvo ali druge osebnostne pravice, z odločbo prepove: 

 Vstopiti v stanovanje, v katerem živi; 

 Zadrževati se v določeni bližini stanovanja, v katerem živi žrtev; 

 Zadrževati in približevati se krajem, kjer se žrtev redno nahaja (delovno mesto, šola, 

vrtec…); 

 Navezovati stike z žrtvijo na kakršenkoli način, vključno s sredstvi za komuniciranje 

na daljavo; 

 Vzpostaviti vsakršno srečanje z žrtvijo. 

 

7.1.4 Varna hiša 

 

Varna hiša je kraj, kjer žrtve nasilja najdejo zatočišče in mir pred nasilnežem in dobijo pogum 

za nadaljnje ukrepanje proti nasilnežem. Kerševan (2007, 131) pove, da je ˮzatočišče oziroma 

varna hiša varen prostor, kamor se lahko za določeno obdobje umaknejo ženske in tudi 

njihovi otroci, ki doživljajo nasilje, je neke vrsta oprijemljiva pomoč, ki jo ponudijo ženski, ko 

se odloči oditi iz nasilne situacijeˮ. 

 

V Sloveniji imamo več varnih hiš, zavetišč in materinskih domov, ki delujejo na tajnih 

lokacijah, kar je pomembno za varnost žrtev nasilja. Namenjene so ženskam in otrokom, ki se 

želijo umakniti pred nasiljem. Ženskam nudijo v zatočišču bivanje, da si opomorejo in da 

lažje sprejmejo pomembne odločitve o svojem življenju. Je tajen kraj, v katerem obiski niso 

dovoljeni, tako da ima žrtev vso podporo pri samodejnem odločanju glede prihodnosti brez 

posrednikov iz okolja. 

 

7.1.5  Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja 

 

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja je tajen kraj, kamor se zatečejo ženske 

in otroci pred nasiljem v družini. Ustanovljeno je bilo leta 1997. V zatočišču nudijo žrtvam 

enoletno podporo in varnost pred nasilnim partnerjem. V Društvu SOS telefon za ženske in 

otroke – žrtve nasilja so prepričani, da je nenenakomerna porazdelitev moči med spoloma 
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vzrok za nasilje nad ženskami. Moški si ravno zaradi tega prilastijo pravico, da partnerki 

omejujejo svobodo do življenja, do svobode govora in jo kaznujejo z udarci, pretepanjem in 

drugimi oblikami nasilja z prepričanjem, da ga je sama izzivala, saj je vedela, da kakšen prag 

razumevanja ima. Odgovornost za nasilje vedno nosi oseba, ki ga izvaja, in ne žrtev nasilja. 

Ampak to ne bi smel biti vzrok za kakršno koli nasilje v družini in bi morali vsakega 

nasilneža tudi konkretno kaznovati (Plaz 2006).  

 

Namen društva je nuditi osebam, predvsem ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, zaščito 

in podporo pri zavestnem spreminjanju lastnega življenja. Društvo ima svoje spremljevalne 

programe, v okviru katerih nudijo žrtvam nasilja ozaveščanje o nasilju, katerega so bile 

deležne (Društvo SOS telefon b.l.). 

 

7.1.6  Društvo za nenasilno komunikacijo 

 

Društvo za nenasilno komunikacijo je nepolitična in neprofitna organizacija, ustanovljena 

avgusta 1996. Osnovna dejavnost društva je pomoč žrtvam nasilja, nasilnim moškim in 

mladim. (Kuhar in ostali 1999, 37). 

 

Kot pravi avtor Selič (2004), je pomembno, da organizacije, ki preprečujejo nasilje v družini 

med seboj sodelujejo, problem pa je, da jih omejuje Zakon o varstvu osebnih podatkov. 

Strokovnjaki na področju nasilja v družini se morajo nenehno izobraževati in usposabljati, da 

lahko uspešno odkrivajo in preprečujejo nasilje. Najpomembnejše pa je, da jim žrtve nasilja 

zaupajo, saj bodo tako lažje odstranjevali nasilneže iz njihovega življenja.  

 

V Društvu za nenasilno komunikacijo se zavedajo, da je nasilje problem, ki se je potrebno 

najprej zavedati in ga takoj preprečiti s pomočjo strokovnih služb. So mnenja, da je za nasilje 

kriva izključno in samo oseba, ki nasilje izvaja in ne žrtev sama. Na žrtvi je samo 

odgovornost, da nasilje prijavi in s tem prepreči nadaljevanje nasilja in hujše posledice. 

Potrebno je pomisliti tudi na otroke, ki nasilje v družini spremljajo. Skrbno je potrebno 

preučiti in predvideti, kakšen bo njihov odnos do okolice, ko odrastejo (v šoli, službi), kakšno 

bo njihovo vedenje, prepričanje in njihov odnos v lastni družini, ko odrastejo. Zato je 

temeljno vodilo Društva za nenasilno komunikacijo preprečevati nasilje ter lajšati njegove 

posledice z različnimi preventivnimi in izobraževalnimi organizacijami ter javno ozaveščati, 

da je nasilje v družini pojav, ki ga je potrebno prijaviti in preprečevati. 
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7.1.7  Društvo – ženska svetovalnica 

 

Ženska svetovalnica je prostovoljna ženska organizacija, ki deluje na področju psiho-socialne 

pomoči in samopomoči žensk, ki so žrtve nasilja ali imajo motnje hranjenja. Obstaja od leta 

1993 (od oktobra 1994 tudi formalno kot samostojno društvo). Ženskam v stiski nudijo 

brezplačno svetovanje, zagovorništvo, informacije o pristojnih javnih služb in pomoč pri 

organizaciji skupin za samopomoč (Zloković in Dečman Dobrnjič 2007). 

 

V Ženski svetovalnici (po Ženska svetovalnica b.l.): 

 Ženskam žrtvam nasilja nudijo prostor za pomoč; 

 Žrtvam dajejo podporo pri odločitvah; 

 Nudijo jim svetovanje s svetovalko; 

 Ženskam nudijo varen prostor, bo lahko spregovorila o težavah; 

 nudijo pomoč pri organizaciji različnih oblik pomoči in samopomoči; 

 Izdajajo letake o osnovnih informacijah glede nasilja nad ženskami; 

 Skušajo povezati institucije in žrtve nasilja; 

 Ženski omogočijo možnosti izbire; 

 Trudijo se rušiti stereotipe o ženskah tudi preko delovanja v medijih; 

 Povezujejo se z drugimi skupinami in ustanovami, ki se ukvarjajo s tovrstno 

problematiko pri nas in v tujini. 

 

Storitve Ženske svetovalnice so brezplačne, zato da žrtev na miren način in brez dodatnih 

težav poskrbi zase in otroke. Pri tem ji nudijo pomoč za lažjo odločitev kako si bo uredila 

življenje v prihodnosti. Odločitev o tem, da je že prišla v Žensko svetovalnico, je napredek, 

saj si je dokazala, da življenje v nasilni družini nima prihodnosti. Kako bo celotno situacijo 

prenesla, pozitivno ali se bo še dodatno zlomila, pa je odvisno od njene volje,  poguma in 

moči.  
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8  EMPIRIČNA RAZISKAVA NASILJA NAD ŽENSKAMI V DRUŽINI 

 

 

Nasilje nad ženskami je dejanje, ki se dogaja v domu družine in je skrito pred očmi okolice. 

Začne se postopoma in se lahko zaradi nevednosti žrtve in nepoznavanja oblik nasilja konča 

celo s smrtjo nje same ali otrok. Zato je pomembno, da se žrtve začnejo zavedati, kaj je nasilje 

in kako ga preprečiti. V nalogi smo želeli prikazali, kako dejavniki nasilja nad ženskami 

vplivajo na različna področja žensk. Ugotovili smo, da so dejavniki, ki so v veliki meri razlog 

za nasilje nad ženskami v družini, družbena (ne)tolerantnost do nasilja, neenakost 

porazdelitve moči, družinsko (ne)življenje, razne oblike odvisnosti (od drog, alkohola itd.), 

ljubosumje, zgodnje otroštvo (oz. primarna socializacija) tako nasilnika kot žrtve nasilja. 

 

Za večjo uporabno vrednost magistrske naloge smo opravili kvalitativno empirično raziskavo, 

kjer smo izvedli intervjuje z relevantnimi posamezniki. Namen in cilji raziskave je (bil) 

ugotoviti, kako dejavniki nasilja vplivajo na pojav nasilja nad ženskami ter ugotoviti, ali 

dejavniki vplivajo na porast nasilja nad ženskami.  

 

Z namenom pridobitve čim bolj relevantnih in objektivnih podatkov smo intervjuje opravili:  

 z delavcem v Varni hiši v Novem mestu,  

 s policistom vodjo drugega policijskega okoliša na PP Metlika,  

 zdravnikom, 

 socialnim delavcem na Centru za socialno delo Metlika ter 

 dvema žrtvama nasilja v družini, ki sta nastanjeni v Varni hiši Novo mesto6.  

 

Dobljene odgovore in podatke smo kodirali, s čimer smo intervjuje razčlenili na sestavne dele 

in dobili enote kodiranja. Kvalitativne kode predstavljajo razumevanje raziskovalnega 

problema. V kolikor jih pa združimo dobimo kategorije, ki ponujajo razlago in analizo 

raziskovalnega predmeta (Mesec 1998). S tem smo lahko analizirali in primerjali dobljene 

                                                           

6 Posamezen intervju je trajal približno eno uro in je bil zvočno zapisan, iz razloga varnosti podatkov pa nismo 

imensko izpostavljali respondentov. 
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informacije in odgovorili na raziskovalno vprašanje. Kodirane rezultate podajamo v tabeli 

10.1 (število kategorij in njihovih podkategorij) ter v tabeli 10.2 (kode posameznih kategorij 

in podkategorij ter njihovo ponavljanje) v Prilogi 3. 

 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo analizirali dejavnike, ki vplivajo na pojav nasilja 

nad ženskami ter porasta nasilja nad ženskami, pri čemer smo ugotovili, da mednje spadajo 

družbena (ne)tolerantnost do nasilja, neenakost porazdelitve moči, družinsko (ne)življenje, 

razne oblike odvisnosti (od drog, alkohola itd.), ljubosumje ter zgodnje otroštvo (oz. primarna 

socializacija) tako nasilnika kot žrtve nasilja. 

 

Na podlagi podrobnejše analize polstrukturiranih intervjujev in interpretacijo dobljenih 

rezultatov, natančneje analiziramo dejavnike, ki vplivajo na pojav nasilja nad ženskami v 

družini. Pridobljene rezultate bomo analizirali v povezavi s teoretičnim delom, s čimer bomo 

pojasnili pridobljene informacije in hkrati odgovorili na zastavljeno raziskovalno vprašanje:  

kako dejavniki nasilja vplivajo na različna področja žensk. 

 

V nadaljevanju prikazujemo kako intervjuvanci analizirane dejavnike, za katere smo 

ugotovili, da vplivajo na nasilje nad ženskami v družini, povezujejo z razlogom za nastanek 

nasilja v družini. V sklopu teoretičnega dela smo pridobljene analizirane odgovore povezali v 

celoto in pojasnili pridobljene rezultate v povezavi s teoretičnim delom ter s tem lažje prišli 

do potrditve raziskovalnega vprašanja, kar prikazujemo v nadaljevanju naloge. 

 

8.1  Družbena (ne)tolerantnost do nasilja 

 

Predstavnik Varne hiše je povedal, da k problematiki pristopajo na način, da za žrtve nasilja 

organizirajo posvete. Namen teh je lažje razumevanja problematike nasilja in lažja 

reambientacio in resocializacijo žrtve po prijavi nasilja. Organizirajo tudi bazarje, se pravi 

javna ozaveščanja družbe o nasilju, in sicer z namenom lažje predstave, kaj je nasilje (npr. 

sprehod po labirintu nasilja in vpogled v dinamiko nasilnega odnosa). Poleg tega izvajajo 

akcije, s katerimi ozaveščajo družbo o nasilju ter poudarjajo pomen prijave nasilja ob zaznavi 

le-tega. V boju proti nasilju nad ženskami sodelujejo tudi z ostalimi organizacijami itd. Na 

podlagi tega ugotavljamo, da organizacije, ki delujejo v boju proti nasilju, veliko časa 

namenijo ozaveščanju javnosti k prijavi nasilja, v kolikor nasilje zaznajo.  
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Menim, da se nasilje v družini mora jasno definirati za lažjo obravnavo vsakega 

primera nasilja. Družba se začenja ozaveščati kaj je nasilje, pa vendar nekateri ne 

ukrepajo ob zaznavi nasilja v družini /../Pomagamo jim z družinskimi terapijami.. /../ s 

pogovori predstaviti kaj nasilje sploh je, da ga prepoznajo. 

 

Tudi zdravniki zaznavajo nasilje v družini, ampak samo v primerih, ko so vidne fizične 

posledice nasilja in ko je žrtvi nasilja potrebno nuditi zdravniško pomoč. Hkrati dodaja, da 

posamezniki (v družbi) sicer prijavljajo nasilje, a le v kolikor ga zaznajo in prepoznajo. Na 

podlagi tega sklepamo, da je od same oblike nasilja odvisno, ali bo družba odreagirala na 

slednje, saj so psihične oblike nasilja prikrite. Na podlagi izjav zdravnika lahko sklepamo, da 

se družba v veliki meri že ozavešča kaj je nasilje, ga prijavi in se zaveda tudi njenih posledic, 

saj nas vsakodnevno presenečajo različne prijave nasilja in s tem nas naš zavedni del prisili k 

preprečevanju nasilja nad ženskami. Kako bomo odreagirali, je odvisno od kvalitetnega dela 

organizacij, katere delujejo v boju proti nasilju nad ženskami. 

 

Primerov nasilja je zaznati, ampak v zdravstvu samo tistih, ko je posledica fizično 

nasilje ali smrt /…/. 

 

Policist vodja drugega policijskega okoliša na PP Metlika je v intervjuju pojasnil, da je po 

njegovih izkušnjah družba dobro obveščena glede nasilja v družini in posledicami slednjega, 

kljub temu pa je največje breme prav na žrtvi nasilja, saj je od njene (ne)pogumnosti odvisno 

ali bo obvestila pristojne institucije oz. organe glede nasilja. Namreč, večina žrtev in tudi 

ostalih (potencionalnih naznaniteljev nasilja ali prič) je strah postopka pričanja. 

 

Pri intervjuvanju žrtev nasilja smo ugotovili, da sta bili v obeh primerih sami naznaniteljici 

kljub temu da so bili najbližji vsakodnevno prisotni pri nasilju. Izpostavili sta, da si nasilneža 

niso upali prijaviti zaradi groženj. Na podlagi tega sklepamo, da je prijava nasilja nad 

ženskami v veliki meri odvisna tudi od groženj nasilneža. Žrtvi sta povedali, da sta bili obe z 

otroki in starši deležni groženj po fizičnem napadu in celo umorom. Ravno zaradi tega 

organizacije veliko časa namenjajo ozaveščanju družbe, da nasilje ob zaznavi prijavi. 

 

Za kvalitetno preprečevanje nasilja nad ženskami in hkrati zmanjšanje slednjega je ključnega 

pomena takojšnja reakcija družbe (Kuhar in drugi 1999). Na podlagi pridobljenih statističnih 
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podatkov, ki pričajo o zmanjševanju nasilja v družini pa lahko trdimo, da organizacije v boju 

proti nasilju nad ženskami dobro opravljajo svoje delo, kar se kaže v številu prijav. Kljub 

temu, da so številke prijav nasilja visoke, je potrebno omeniti bistveno dejstvo, tj. da se 

nasilje zmanjšuje in ne povečuje. 

 

Figurativno lahko rečemo, da je družba ena izmed ključnih očividcev nasilja, tudi v družini. 

Kot smo omenili, se nasilje pojavlja povsod in je lahko vidno očem javnosti, v kolikor ga ta 

zaznava. Pomembno je, da se družba začenja zavedati, da nasilje ne sme biti del našega 

vsakdana, saj posledično z njim prihajajo krute posledice, ki so nepopravljive. V medijih se 

večkrat pojavljajo informacije o dogodkih iz nasilja v družini s krutimi posledicami, zato je 

pomembno, da ljudi ozaveščamo o nasilju in jih spodbujamo k prijavi, v kolikor tega ne stori 

žrtev sama.  

 

8.2 Neenakost porazdelitve moči 

  

Na podlagi raziskav smo ugotovili, da je neenakost porazdelitve moči v družini ključni 

dejavnik, ki povzroča nasilje nad ženskami v družini, o čemer smo povprašali tudi 

intervjuvance. 

 

Uslužbenec Varne hiše je mnenja, da je neenakost porazdelitve moči med partnerjema v 

družini dejavnik, ki povzroča nasilje nad ženskami. Na podlagi izkušenj je povedal, da so 

moški večinoma nasilni do partneric, ker želijo imeti nadzor in prevlado nad njimi. V kolikor 

ženska ne sprejema tega, lahko postanejo žrtve nasilja v družini.  

 

Tudi zdravnik je potrdil, da je neenakost moči eden izmed odločilnih dejavnikov nasilja nad 

ženskami, saj si moški želijo, da jim je partnerica podrejena ter dodaja, da jo omejujejo že pri 

osnovnih družinskih opravilih in ji ne dovolijo odločanja.  

 

Policist vodja drugega policijskega okoliša na PP Metlika pojasnjuje, da v večini primerov 

žrtve med obravnavo priznavajo, da v odnosu ne čutijo pripadnosti družini. hkrati je tudi 

prepričan, da nasilni moški med seboj tekmujejo, kdo bo bolj(ši) glava družine in bolj vpliven 

nad ostalimi člani v družini. 
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Pri intervjujih žrtev smo te ugotovitve potrdili, saj smo ugotovili, da sta obe bili v družini 

neenakopravni. Prva žrtev je pojasnila, da ni bila enakopravna partnerju pri nobeni stvari, saj 

je bil ta obseden z ukazovanjem, medtem ko je druga žrtev dejala, da je partner nad njo izvajal 

pretiran nadzor, saj ni upošteval njenih želja in mnenj ter trdil, da je on glava družine. Vse 

navedeno lahko podkrepimo z navedbami iz Resolucije o nacionalnem programu 

preprečevanja nasilja v družini 2009-2014 (2009) in sicer, da moški zlorabljajo svojo moč in 

potrebo po prevladi in nadzorovanju nad partnerico za uveljavitev lastne volje kot glava 

družine. 

 

Za kvaliteten odnos med partnerjema v družini je pomembno, da se odgovornosti 

porazdeljujejo enakomerno. Nobena družina z neurejenimi odnosi ne bo dihala zdravo, začeli 

se bodo spori med partnerjema, saj samo eden ne bo zmožen vse dolžnosti opravljati sam. 

Torej, pomembno je, da med partnerjema poteka komunikacija v smislu odkrivanja rešitev in 

sklepanja kompromisov za določitev nalog v družini. Je pa skoraj samoumevno, da se 

odgovornosti ob sklepanju zakonske zveze delijo, ne pa prelagajo na stran šibkejšega, ki s tem 

postaja tudi žrtev. 

 

8.3 Družinsko (ne)življenje 

 

Na podlagi kvalitativne analize podatkov smo ugotovili, da je bilo pri obdelavi intervjujev 

največkrat omenjeno družinsko (ne)življenje. Kot trdi Filipčič (2002), je za uspešno in 

kvalitetno družinsko življenje potrebno in pomembno prilagajanje in porazdelitev 

odgovornosti med partnerjema, zato lahko trdimo, da je družinsko (ne)življenje ključni 

dejavnik nasilja nad ženskami v družini. 

 

Uslužbenec Varne hiše meni, tako kot Kuhar in ostali (1999), da so moški nasilni zaradi 

otroštva, da se odraščanje in življenje v nasilni družini moškega odraža v njegovem 

nadaljnjem življenju. Intervjuvanec pove še, da moški ne razumejo partnerskega življenja in 

ne želijo sprejemati odgovornosti, ki mu jih nalaga družinsko življenje.  

 

Na podlagi izjav zdravnika, ki h dejavnikom tveganja za nasilje prišteva še slabo finančno 

stanje družine, (npr. nizek dohodek ali preživljanje družine s strani enega odraslega člana 

družine) in alkoholizem, menimo, da bo družina delovala zdravo, v kolikor so vsi našteti 
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dejavniki tveganja urejeni. Kar pomeni, da smo tako med družinsko (ne)življenje uvrstili 

brezposelnost in težave z alkoholom. 

 

Policist pa je izpostavil, da pri svojem delu večkrat zasledi v družinah nesoglasja, prepire, 

neprilagodljivosti itd., in dodaja oz. pojasni, da imajo povzročitelji v večini primerov težko 

otroštvo. 

 

Delavec Centra za socialno delo je na podlagi izkušenj primerov nasilja nad ženskami v 

družini povedal, da kot vzrok družinskega (ne)življenja vidi v nasilnem otroštvu nasilneža 

samega.  

 

 /../ lahko trdim, da so moški nasilni zaradi nasilnega otroštva tudi do svojih partneric 

in otrok /../. 

 

Izjave, da se otrok v otroštvu od svojih staršev nauči nasilnega vedenja in se zato v odraslosti 

na probleme v družinskem življenju odziva z nasilnim vedenjem, so skladne z ugotovitvami v 

teoretičnem delu, ki jih navajajo na primer Kuhar in drugi (1999). 

 

Iz odgovorov obeh žrtev nasilja v družini smo ugotovili, da nobena ni čutila pripadnost 

družini, saj partnerja nista sprejemala odgovornosti, ampak sta ju izkoriščala. Menita, da je bil 

razlog nenehnih prepirov in nasilja finančno stanje, saj sta jih partnerja izsiljevala za denar, 

ker nista imela lastnih dohodkov, nista plačevala računov in tudi družinskih opravil nista 

opravljala. Tudi Tomori (1994) trdi podobno, da je v partnerskem razmerju potrebno veliko 

prilagajanja in porazdeljevanja moči, v kolikor želimo imeti dosleden odnos. Ob tem smo 

ugotovili, da je ena od žrtev po prijavi partnerja pristojnim organizacijam ugotovila, da je bil 

ta v otroštvu sam žrtev nasilja lastne matere in je vzorce nasilnega vedenja iz otroštva 

prenesel v svojo družino. Slednje se sklada z ugotovitvami, ki jih podajajo tudi Kuhar in drugi 

(1999), da se nasilno otroštvo prenaša v družinsko (ne)življenje z naučenimi vzorci vedenja.  

 

Če povzamemo zgoraj omenjene trditve, je v družini pomembno, da partnerja čutita 

pripadnost en drugemu, kot družini. V kolikor tega ni, se bodo začeli odnosi krhati in začela 

se bodo nesoglasja in razmerje se bo stopnjevalo celo do nasilja. Kot vemo, je vedenje 

posameznika odvisno tudi od njegove preteklosti oz. življenja v mladosti. Otroci se 
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življenjskih vrednot naučijo od staršev in v kolikor tam doživijo nasilje, je velika verjetnost, 

da bo tudi njihovo vedenje v prihodnosti nasilno. Družino pa lahko spremljajo življenjski 

dogodki, na katere lahko vsak posameznik reagira različno. Nekdo se lahko stresorjem upre 

ter se jih z lakoto reši, marsikdo pa jim podleže in posledično temu prihaja do nasilja v 

družini. 

 

Uslužbenec Varne hiše je kot dejavnik nasilja nad ženskami v družini navedel tudi 

brezposelnost, ki je po njegovem mnenju vzrok za družinsko nasilje. Slednje pojasnjuje z 

njegovo ˮodvisnostjoˮ od drugega partnerja, kar ugotavlja tudi Zabukovec (1999) ki trdi, da 

moški, zaradi pomanjkanja denarja oziroma finančne krize v družini izvaja nasilje nad 

partnerico, če slednja nima zaposlitve.  

 

Zdravnik je v intervjuju omenil, da je majhen dohodek in izguba zaposlitve v družini 

velikokrat vzrok za nasilje. Partnerja zaradi tega ne najdeta skupne rešitve iz krize, čemur 

sledijo prepiri, izsiljevanje, nasilje itd.  

 

Tudi policist vodja drugega policijskega okoliša na PP Metlika vzrok nasilja nad ženskami 

vidi v brezposelnosti in finančnih težavah, ki jih ima družina zaradi izpada dohodka enega ali 

obeh partnerjev.  

 

Uslužbenec Centra za socialno delo je v intervjuju povedal, da je brezposelnost v družini 

vzrok za nesoglasja in nasilje nad ženskami, saj zaradi dolgov družina ne najde skupne 

rešitve, eden od partnerjev pa sam ne more preživljati celotno družine.  

 

V intervjujih z žrtvama pa smo lahko potrdili, da je brezposelnost pomemben dejavnik nasilja 

nad ženskami, saj sta obe zatrdili, da partnerja nista imela zaposlitve in sta izvajala nasilje nad 

njima izključno, ker sta potrebovala denar za stvari, ki ne sodijo v družinsko življenje; 

alkohol, ljubice itd. Žrtvi sta tudi povedali, da sta jima želela preprečiti neprimerno vedenje in 

zapravljanje denarja, ampak sta zaradi nenehnega partnerjevega nasilja in groženj po uboju s 

tem prenehali. 

 

Brezposelnost je stanje, ki lahko doleti vsakogar, in s katerim se srečuje veliko družin. V teh 

težkih časih je pomembno, da si partnerja v takšnem primeru stojita ob strani in si pomagata. 
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Pa vendar se dogaja, da se v družini med partnerjema iščejo razlogi in vzroki za brezposelnost 

ter morebitno različno finančno stanje med njima, kar vodi v konflikte in z njim tudi v nasilje. 

 

Ugotovili smo, da so vsi intervjuvanci potrdili, da je (bil) alkohol sprožilni dejavnik nasilja, 

kar pomeni, da sta alkohol in prepovedane substance dejavnika nasilja, kar se sklada s 

trditvami, ki jih navaja najnovejša raziskava Nasilje nad ženskami: vseevropska raziskava iz 

leta 2014, ki kaže na kavzalno zvezo med alkoholom in nasiljem nad ženskami.  

 

Zdravnik je v intervjuju potrdil, da je alkohol eden izmed sprožilnih dejavnikov nasilja. In 

čeprav so različni dejavniki nasilja med seboj povezani, je prepričan, da agresivni moški pod 

vplivom alkoholnih substanc nad žrtvijo sproščajo svoje nasilno vedenje, o čemer pričajo 

primeri nasilnežev, ki se zdravijo zaradi alkoholizma. Kljub temu, o tem smo razpravljali že v 

teoretičnem delu, še vedno ne moremo zagotovo potrditi ali je alkohol dejavnik/sprožilec 

nasilja, ali med alkoholizmom in nasiljem obstaja ˮzgoljˮ posredna povezava. Na podlagi 

rezultatov intervjuja z zdravnikom lahko trdimo, da je alkohol dejavnik nasilja nad ženskami 

in je prisoten pred in med nasiljem.  

 

Policist vodja drugega policijskega okoliša na PP Metlika in uslužbenec centra za socialno 

delo Metlika sta povedala, da je v večini primerov alkohol dejavnik nasilja nad ženskami oz. 

nasilja v družini.  

 

Tudi obe žrtvi nasilja sta potrdili, da je alkohol dejavnik nasilja nad ženskami.  

 

Alkohol je snov, ki lahko ob uživanju negativno deluje na možgane oz. ima različne posledice 

pri posameznikih in lahko sproži nasilno odzivanje na popolnoma neprovokativne besede ali 

dejanja. Tako je tudi v družinskih odnosih, ko eden izmed partnerjev prekomerno uživa 

alkohol ali prepovedane substance in zaradi tega prihaja tudi do nasilja v družini. Z uživanjem 

alkohola ni zdrave komunikacije, ampak prihaja do spora in konfliktov, posledično temu, tudi 

do nasilja.   

 

Intervjuvance smo povprašali tudi o ljubosumju kot enemu izmed dejavnikov tveganja za 

nasilje v družini. Uslužbenec Varne hiše Novo mesto pravi: ljubosumje obstaja v vsaki 

družini, saj so moški zelo nemočni pri ljubezni. Pa vendar to nikakor ne bi smel biti razlog za 
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nasilje v družini. Pomeni, da so v svojih dejanjih šibki do svoje partnerice in vedno 

razmišljajo samo o tem, kako jih bo zapustila.  

 

Zdravnik je v intervjuju izpostavil: vzrok za nastanek nasilja vidim v ljubosumju, saj moški 

velikokrat izvajajo pretiran nadzor nad partnerkami. Prepričan je, da se ljubosumje začne s 

strani nasilneža s pretiranimi občutki do žrtve nasilja, ko se ne more več kontrolirati in vzroke 

za prepire išče pri slednji. Slednje nakazuje, da so nasilneži posesivni do žrtve in neprestano 

razmišljajo o njej, njenem vedenju, početju in druženju. Vse, kar žrtev počne in naredi, ne 

zadostuje za potrditev njene ljubezni. Nasilneži, ki izvajajo nasilje nad partnerico, imajo zelo 

nizko samospoštovanje in menijo, da niso dovolj dobri za njun odnos.  

 

Policist vodja drugega policijskega okoliša na PP Metlika je povedal, da so moški, ki trpijo 

zaradi lastnega slabega samospoštovanja, običajno nasilni do partneric, saj so ljubosumni oz. 

prepričani, da jih bo le ta zapustila zaradi drugega.  

 

Tudi žrtvi nasilja sta omenili, da sta bila partnerja do njiju nasilna zaradi ljubosumnosti 

izključno takrat, ko sta omenili, da ju zapuščata. Takrat sta se začela obsesivno obremenjevati 

z razlogi, zakaj ju zapuščata, kar je bil še dodaten razlog za izvajanje nasilja in hkrati za 

prelaganje krivde nanju za nasilje.  

 

Do ljubosumja prihaja, ko ima partner nizko samopodobo in samospoštovanje, posledice 

slednjega pa prenaša na žrtev, saj jo nenehno obtožuje varanja in je prepričan, da ga ne ljubi 

dovolj močno. Tudi to ni vzrok, da je do nje nasilen, ampak je smisel odnosa med 

partnerjema, da si zaupata. V kolikor tega ni, prihaja do prepirov, posledično tudi do nasilja. 

 

Intervjuvanci so se strinjali tudi, da je zgodovina (nasilneža) velik dejavnik za njegovo 

nasilno vedenje. V večini primerov namreč nasilneži izhajajo iz nasilnih družin, saj so bili kot 

otroci deležni nasilja s strani staršev ali pa so bili priča nasilju med staršema. Tudi Kerševan 

(2007) meni, da je nasilje nad ženskami povezano z nasilnim otroštvom nasilneža in če ne  

ukrepamo, bo nasilna tudi prihodnost. Zato lahko trdimo, da je vzgoja ključna za otroka 

(predvsem v primarni socializaciji), sploh v kolikor ne želimo, da otrok prenese nasilna 

vedenja v odraslo obdobje (Kuhar in ostali 1999). Pomembno je, da primarna socializacija 

poteka pravilno, da otrok pridobi pravilne vzorce vedenja ter poglede na svet, v nasprotnem 
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primeru je velika verjetnost, da bo nasilje prenesel na člane svoje družine (Parsons in Bales 

1955). 

 

Ugotovili smo, da dejavniki nasilja nad ženskami povzročajo pri žrtvi dolgotrajne in 

nepopravljive posledice. Žrtvi (intervjuvanki) sta se sami odločili prijaviti nasilje, med 

drugim zaradi partnerjevih groženj, da ju bo ubil. Menimo, da so imeli bližnji namen prijaviti 

nasilje, ampak jim tega ni dovolila. Žrtvi nista čutili pripadnosti družini, saj nista bili 

enakovredni partnerju, ki ni upošteval njunih želja in mnenj, nad njima je izvajal prevlado, bil 

je obseden z ukazovanjem in izkazovanjem svoje premoči. Žrtvi sta pojasnili, da se nista 

počutili kot del družine, saj ni bilo obojestranskega družinskega prilagajanja. Razloge za 

nenehne prepire vidita v partnerjevem popivanju in brezdelju, saj sta ta redno uživala 

alkoholne substance in živela na račun žrtvinih dohodkov in prihrankov.  

 

Ena izmed žrtev je povedala, da je imel partner tudi nasilno otroštvo. V teoretičnem delu smo 

ugotavljali, da v primeru, ko je otrok prisoten pri nasilju med partnerjema, obstaja velika 

verjetnost, da bo nasilje nadaljeval tudi, ko odraste (Kuhar in drugi 1999). 

 

Na podlagi intervjuja smo ugotovili, da sta žrtvi že dlje časa živeli v nasilnem odnosu. Kljub 

temu, da sta želeli prijaviti nasilje, si tega nista upali, saj je partner nenehno grozil s smrtjo 

tako njima, kot njunim otrokom in najbližjim. Ves čas sta živeli v strahu, kako preživeti dan 

ob nasilju, pazili sta tako na komunikacijo kot na vedenje. Upali sta, da se bo partner 

spremenil, da bo prenehal z nasiljem, pa se slednje ni zgodilo. Kot trdi Černič (2003) si želijo 

imeti boljši odnos s partnerjem, kljub temu pa se bojijo, da jih bo poškodoval ali ubil njene 

najbližje. Tudi Gelles (1989) trdi, da se žrtve zaradi groženj po uboju bojijo zapustiti 

nasilnega partnerja. 

  

Če povzamemo zgornje ugotovitve, lahko trdimo, da je vsakršno koli nasilno otroštvo 

posameznika lahko povezano z njegovim nasilnim dejanjem v sedanjosti. Obstaja velika 

verjetnost, da se otrok tistega vedenja, ki se ga je naučil od svojih staršev v obdobju 

odraščanja, posluži v odnosu do lastne družine. V kolikor pa otroku prikažemo ideale 

družinskega življenja, obstaja manjša verjetnost, da se bo naučil nasilnega. 
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9 ZAKLJUČEK 

 

 

Družina je zasebna institucija, znotraj katere člani iščejo varnost, zatočišče, toplino in 

ljubezen, pa vendar se dogaja, da odnosi v družini niso zdravi, saj obstajajo dejavniki tveganja 

za nastanek nasilja v družini. Eden izmed najpomembnejših dejavnikov je prav gotovo vzgoja 

otroka v času primarne socializacije, saj se negativni vzorci prenesejo na otroka, ta pa jih 

prenese v svojo družino, s čimer se ustvari začarani krog nasilja v družini. Nasilje v družini je 

kompleksen pojav, ki ga je potrebno razumeti in pravilno definirati zaradi lažjega 

sankcioniranja povzročiteljev nasilja v družini.  

 

V magistrski nalogi smo ugotovili, da je nasilje nad ženskami ponavljajoče se dejanje, ki je 

skrito in se ga žrtve niti ne zavedajo. Za žrtve nasilja je značilno, da si ne upajo ali pa ne vedo, 

kako prijaviti nasilnega partnerja pristojnim organom. Ravno zato obstajajo organizacije, 

katerih namen je delovati v boju proti nasilju nad ženskami, in sicer na način, da čim bolj 

kvalitetno prikažejo in ozaveščajo tako žrtve kot družbo k prijavi nasilja v družini, da bo to 

sankcionirano.  

 

Statistike kažejo, da je kar 90,8 % povzročiteljev nasilja v družini moških, kar pa ne pomeni, 

da niso nasilne tudi ženske. Nasilje, povzročeno s strani moških, največkrat ni enkratno 

dejanje, ampak gre za ponavljajoča se dejanja, ki trajajo dlje časa. Problem ostaja v dejstvu, 

da si žrtve zaradi partnerjevih groženj ne upajo prijaviti nasilja ali pa mislijo, da se bo stanje v 

družini izboljšalo. To daje nasilnežu ˮčas in priložnostˮ, da izvaja nasilje, zaradi česar žrtve 

utrpijo dolgotrajne in nepopravljive posledice. Žrtvam nasilja je potrebno pojasniti, kaj je 

nasilje in kako se z njim soočiti, v kolikor se odločijo za prijavo nasilja v družini. Statistike 

kažejo, da se mnogo žrtev dokončno odloči zapustiti nasilnega partnerja šele takrat, ko ta 

začne groziti, da bo ubil njo ali njene najbližje (otroke, starše itd.). Kljub še vedno velikemu 

številu vseh prijav nasilja v družini, statistični podatki (od leta 2010 do leta 2014) kažejo, da 

se nasilje v družini zmanjšuje. Predvidevamo, da je to posledica dobro ozaveščene družbe ter 

spodbud oz. preventivnih akcij, ki apelirajo, da se nasilje v družini prijavi pristojnim 

organizacijam. 
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Na podlagi polstrukturiranih intervjujev smo ugotovili dejavnike, ki vplivajo na pojav nasilja 

nad ženskami in hkrati potrdili ugotovitve v teoretičnem delu. Intervjuvanci so potrdili, da na 

pojav nasilja nad ženskami v veliki meri vplivajo družinsko (ne)življenje, neenakost 

porazdelitve moči, alkohol in prepovedane substance, družbena (ne)tolerantnost do nasilja, 

ljubosumje, brezposelnost, zgodovina nasilja in prijava nasilja pristojnim organom.  

 

Na podlagi teoretičnega dela in opravljene raziskave v empiričnem delu smo zbrali dovolj 

podatkov za raziskovalno vprašanje: Kako dejavniki nasilja vplivajo na različna področja 

žensk. Ugotovili smo, da na družbeno (ne)tolerantnost do nasilja v veliki meri vpliva dobra 

ozaveščenost družbe in dejstvo da žrtve prijavijo nasilneža pristojnim institucijam, kar so 

potrdili tudi intervjuvanci. Strokovnjaki ugotavljajo, da je družba vedno bolj ozaveščena o 

tem problemu in se zaveda posledic, ki nastanejo tako pri žrtvi kot v družbi kot celoti. 

Največkrat omenjeni in glavni dejavnik tveganja za nasilje v družini pa je družinsko 

(ne)življenje. Sklepamo, da morata partnerja za uspešnemu družinskemu življenju nameniti 

veliko truda, odrekanja in prilagajanja. V nasprotnem primeru prihaja do nesoglasij, prepirov 

in posledično temu, tudi do nasilja v družini. 

 

Nasilje v družini je posledica neenakomerne porazdelitve moči med partnerjema, saj nasilni 

partner dojema svojo žrtev kot podrejenega člana, nad katerim lahko izvaja nadzor in nasilje. 

Le to pa je, po mnenju intervjuvancev, največkrat posledica nepravilne primarne socializacije, 

v kateri otroci pridobijo negativna sporočila od staršev in jih kasneje prenašajo v svojo 

družino. Eden izmed ključnih dejavnikov nasilja v družini je tudi brezposelnost in 

pomanjkanje finančnih sredstev, ki deluje kot sprožitelj nasilja, še posebno če je nasilni 

partner brez službe. Intervjuvanki (žrtvi nasilja) sta potrdili, da sta bili kljub njunim rednim 

dohodkom, žrtvi nasilja, saj sta ju partnerja izsiljevala za denar. V raziskavi smo ugotovili, da 

sta izmed glavnih dejavnikov tveganja za nasilje v družini tudi alkohol in ljubosumje.  

 

Ob vseh ugotovitvah se zavedamo, da je pomemben pravilen in odločen pristop k 

preprečevanju nasilja v družini in k zmanjšanju le-tega. Organizacije, ki delujejo v boju proti 

nasilju nad ženskami dobro delujejo z različnimi kampanjami in projekti za ozaveščanje 

javnosti o nasilju in njegovih posledicah. Zavedati pa se je potrebno tudi, da med nasiljem nad 

ženskami v družini trpijo tudi otroci. Še več, obstaja velika verjetnost, da bodo naučeno 

nasilje nadaljevali v prihodnosti in ga prenesli v svojo družino. Zato je pomembno, da se 
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otroka v primarni socializaciji nauči pravilnih vzorcev vedenja in se mu posreduje ključne 

informacije o idealu družine in njenih vrednot. 
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PRILOGE 

 

PRILOGA 1: TRANSKRIPTE INTERVJUJEV 

 

1. Intervju z delavcem v Varni hiši 

 

1. Komu je namenjena Varna hiša? 

Žrtvam nasilja, torej ženskam in materam z otrocih. Sinove žrtev starejše od 15 let ne 

sprejemajo, saj se bojijo, da so nasilno vedenje že prevzeli od očeta nasilneža. 

2. Kaj nudite žrtvam nasilja? 

Žrtvam nasilja nudimo bivanje in varnost za lažje urejanje lastnega življenja, podporo, 

svetovanje, pogovore, spremljanje na sodišče in na CSD kot zagovornik, saj se s tem počutijo 

močnejše in samozavestnejše. 

3. Kdo so po vašem mnenju žrtve nasilja in kdo povzročitelji nasilja v družini? 

Žrtve nasilja so ženske in matere z otroci. Povzročitelji pa so večinoma moški, so pa tudi 

matere, tašče, bratje otroci. Žrtve so večinoma z osnovno in srednješolsko izobrazbo, nasilni 

moški pa z različno izobrazbo. 

4. Kako pridejo žrtve nasilja k vam? Ali jo do vas pospremi policija? 

Velikokrat žrtev nasilja pokliče sama v Varno hišo, ko je nad njo bilo večkrat izvršeno nasilje 

ali nas o nasilju obvesti Center za socialno delo. Obvestijo nas tudi sosedje, prijatelji, drugi 

družinski člani. Policija ne pospremi žrtve do nas, ker žrtev sama pokliče ali jo k nam nastani 

CSD. 

5. V kakšnem stanju je žrtev, ko pride k vam po pomoč?  

Žrtve so v slabem psihičnem stanju in so prestrašene. Prepričan sem, da so na takrat na tisti 

točki, ko ne najdejo več izhoda. Razlog, zakaj so tako dolgo odlašale in prijavile nasilneža so 

otroci, okolica, njeno finančno stanj, premoženje. 

6. Ali vam povzročitelji nasilja povzročajo težave, v kolikor najde žrtev? So obiski 

dovoljeni? 

V kolikor nasilnež izsledi kraj Varne hiše, se žrtvi nemudoma in v vsakem primeru najde 

nova lokacija Varne hiše. 

7. Ali vam žrtev nasilja zaupa in z vami sodeluje? 



 

 

Žrtve nam zaupajo. Z njimi pred namestitvijo v Varno hišo naredimo uvodni razgovor, da se 

seznanimo z njeno zgodbo, da lažje ugotovimo ali je zgodba resnična ali ni, saj nekatere 

izkoriščajo zatočišča.  

8. Ali menite, da družba tolerira nasilje v družini ali strmi k temu, da se ga čim bolje 

odpravi?  

Menim, da se nasilje v družini mora jasno definirati za lažjo obravnavo vsakega primera 

nasilja. Družba se začenja ozaveščati kaj je nasilje, pa vendar nekateri ne ukrepajo ob zaznavi 

nasilja v družini. Lahko omenim, da je onemogočanje stikov z otroci tudi nasilje v družini, pa 

marsikdo tega ne razume in ga pristojne službe ne definirajo kot nasilje v družini. 

Ali očividci tudi k vam prijavijo nasilje v družini ter kako ukrepate? 

Pokličejo nas tako žrtve nasilja same, kot tisti, ki zaznajo nasilje, prijatelji, sosedje, matere… 

S kakšno zgodovino prihajajo k vam žrtve nasilja? Kje vidite vzroke za nastanek 

nasilja v družini, menite, da je bil povzročitelj v alkoholiziranem stanju (prepovedane 

droge) v času nasilja nad žensko? 

Zgodovinsko gledano so moški nasilni iz lastnega otroštva. Lahko rečem, da so bili večinoma 

nasilneži v alkoholiziranem stanju med izvajanjem nasilja. Je pa težko dokazljivo, da so 

alkoholiki. Vzroke za nastanek nasilja vidim v brezposelnosti, v ekonomskem nasilju, v 

ljubosumju, lahko rečem, da so skoraj vsi krizni dejavniki, tako alkoholne substance, prevlada 

moškega nad žensko, (ne)prilagajanje družinskih članov kot finančna situacija, medsebojno 

povezani in se v družinskem odnosu med partnerjema pokažejo kot krizna situacija. 

Ali ste začutili pri žrtvi, da je bila poniževana, neenakopravna v družinskem odnosu s 

partnerjem? Menite, da je bila družina v finančni krizi? 

Kot sem omenil se skoraj vsi dejavniki medsebojno prepletajo, nikjer ne obstaja samo en 

dejavnik nasilja v družini. 

Ali menite, da je žrtev nasilja vzbujala pri partnerju sum nezvestobe, zaradi česar je 

izvajal nasilna dejanja nad njo? 

Ljubosumje obstaja v vsaki družini, saj so moški zelo nemočni pri ljubezni. Pa vendar to 

nikakor ne bi smel biti razlog za nasilje v družini. 

9. Kakšne so posledice nasilja pri žrtvah in kako ji pomagate pri odpravi le teh? 

Fizične in psihične.  Pomagamo jim z družinskimi terapijami , brezposelnim ženskam nudimo 

brezplačne storitve, psihoterapijo, kjer predelajo svoje vedenje. Žrtvam želimo s pogovori 

predstaviti kaj nasilje sploh je, da ga prepoznajo, saj marsikatera sploh ni vedla, da je bila 

deležna nasilnega vedenja do hujših posledic. To pomeni, da niso prepoznale psihičnega 



 

 

nasilja, samo telesno. Posledice nasilja se kažejo tudi v duševnem zdravju žrtev, saj jih je 

strah pogovorov, podat prijavo in se vrnejo nazaj k nasilnemu partnerju. 

10. Ali se žrtev nasilja v času vašega bivanja premisli in se vrne k partnerju, kateri je nad 

njo izvajal nasilje?  

Večinoma se ne vrnejo nazaj k partnerju, saj v Varni hiši spoznajo, kaj pomeni umirjeno 

življenje brez nasilja. Tisti primeri, ko se vrnejo nazaj k nasilnem partnerju je 20%, saj so 

prepričane, da se bo partner spremenil in ne bodo več izvajali nasilja.  

11. Ali ste uspešni pri nudenju pomoči žrtvam nasilja? Ali sodelujete z žrtvijo tudi po 

okrevanju? 

Smo uspešni, saj se potrudimo, da je žrtev nasilja dobro ozaveščena kaj je nasilje, da ga 

prepozna in da nam lahko zaupa. Mora se pa zavedati, da v Varni hiši obstajajo določena 

pravila, katera mora upoštevati (zabeleženi izhodi in prihodi, anonimnost lokacije Varne hiše, 

plačevanje stroškov,..). Po okrevanju sodelujemo z žrtvijo, če to sama želi. Morebiti nas 

pokliče, ji predlagamo pogovor, da vidimo, kako se počuti. Tiste, ki so se vrnile k partnerju 

nas pa nikoli ne pokličejo. Velikokrat so bile slednje nastanjene k nam po prisilo s strani 

CSD-ja ali pa sploh niso vedle kaj je nasilje in niso bile pripravljene z nami sodelovati. 

Uspešno sodelujemo tudi s policijo, saj nam nudi profesionalno spremstvo v primeru, če želi 

žrtev vstopiti v dom po svoje osebne stvari. 

Kako delujete v družbi v boju proti nasilju nad ženskami v družini? 

Organiziramo posvete, bazarje, akcijo ozaveščanja javnosti Teden boja proti nasilju, 

sodelujemo s CSD. V glavnem sodelujemo z ostalimi organizacijami, katere se bojujejo proti 

nasilju nad ženskami. 

 

2. Intervju z zdravnikom prof.dr.Mlačak Blaž, dr.medicine 

 

1. Ali ste v času svojega poklica naleteli na primere nasilja nad ženskami v družini? 

Primerov nasilja je zaznati, ampak v zdravstvu samo tistih, ko je posledica fizično nasilje ali 

smrt. Lahko rečem, da je nasilje v družini prikrito, saj ga žrtve običajno prijavijo prepozno in 

rajši trpijo, kot pa da bi nasilneža prijavile. Torej, kar pride v ambulanto je vrh ledene gore, to 

pomeni, da je nasilje doseglo vrhunec.   

2. Kdo so žrtve nasilja v družini in kdo povzročitelji nasilja? 

Žrtve so ženske, otroci. Moških žrtev nasilja ni. 

3. Ali žrtev sama poišče pomoč ali vas obvestijo drugi organi, ki delujejo proti nasilju 

nad ženskami v družini? 



 

 

Večinoma žrtve same poiščejo pomoč v zdravstvu, ampak samo takrat, ko je prisotna telesna 

poškodba. 

4. V kakšnem stanju je žrtev, ko potrebuje vašo pomoč? 

V hudi duševni stiski in telesne poškodbe.  

5. Pri katerih oblikah nasilja nad ženskami se srečujete? 

Ko gre za telesno poškodbo, saj so žrtve pri ostalih oblikah nasilja rajši tiho, ker se bojijo 

nasilneža. 

6. Ali žrtev večino potrebuje samo vašo pomoč in zdravniško oskrbo ali morate dejanje 

prijaviti policiji? 

Če potrebuje žrtev zdravniško oskrbo jo poišče, ko ima telesne poškodbe in takrat smo dolžni 

zadevo prijaviti policiji. 

7. Ali vam žrtev zaupa? Ji nudite veliko informacij in nasvetov? 

Praviloma nam žrtev zaupa, saj ji nudimo psihološko podporo, jo napotimo na Center za 

socialno delo, ji ponudimo obisk patronažne sestre. 

8. Kje vidite vzroke za nastanek nasilja nad ženskami v družini? Lahko pojasnite, kje vi 

vidite dejavnike tveganja za nastanek nasilja v družini? 

Vzrok za nastanek nasilja vidim v ljubosumju, saj moški velikokrat izvajajo pretiran nadzor 

nad partnerkami. Ljubosumje je povezano z alkoholizmom, saj ima takrat moški večinoma 

dodatno moč. Lahko rečem, da je alkohol sprožilni dejavnik za nastanek nasilja nad ženskami. 

Je faktor, ki sproži nasilje in kjer agresivni moški sproščajo nasilno energijo in pokažejo svoje 

nasilno vedenje. Brezposelnost je tudi dejavnik nasilja, saj je veliko žrtev brezposelnih ali pa 

imajo zelo majhen dohodek in družino preživlja partner. V kolikor še on izgubi zaposlitev, 

poseže po alkoholu in posledica je nasilje. Če je finančno stanje družine rešeno, kjer ne 

obstaja revščina, lahko rečem, da nasilja ni. 

Ali ste seznanjeni z družinskim stanjem, ko pride žrtev k vam? 

Primerov, ko bi žrtev iskala samo psihološko pomoč je malo, po zdravniško pomoč prihajajo 

samo, ko nastanejo telesne poškodbe nasilja. 

Ali veste, kje so težave v družini za nastanek nasilja? 

Težave v družini se prepletajo med seboj, lahko je ljubosumje, ko moški nasilnež ne more 

zadrževati svojih pretiranih občutkov do partnerice in jo začne omejevati že pri osnovnih 

opravilih, lahko je vzrok slabo finančno stanje družine, alkohol, netolerantna družba in njeno 

nerazumevanje nasilja.  

Ali menite, da je dejavnik nasilja alkoholizem v družini? 



 

 

Alkohol je sprožilni dejavnik za nastanek nasilja v družini. V kolikor se pa moški zdravi 

zaradi alkoholizma ali imamo to tudi zabeleženo v zdravstvenem kartonu, lahko trdim, da je 

alkoholizem tudi dejavnik nasilja v družini. Večinoma, so moški ob alkoholnih substancah 

bolj agresivni, kar je posledica nasilje. 

V kolikšni mer ocenjujete, da je ravno brezposelnost in pomanjkanja denarja vzrok za 

nesoglasja v družini?  

Brezposelnost je dejavnik za nastanek nasilja. saj je veliko žrtev brezposelnih ali pa imajo 

zelo majhen dohodek in družino preživlja partner. V kolikor še partner izgubi zaposlitev, 

poseže po alkoholu in posledica je nasilje. 

Ali menite, da družba namenja premalo pozornosti za nasilje v družini? 

Nasilje je in bo obstajalo, potrebno ga je najprej prepoznati in ker smo bolj konfliktna družba, 

kjer obstajajo socialni problemi, ni pogovorov, razumevanja, nas zato posledično spremlja 

tudi nasilje v družini. 

Ali menite, da žrtev doživlja nasilja zaradi pretirane neenakopravnosti in ljubosumja v 

družini ter da se zaradi življenjskih sprememb povzročitelji obrnejo k nasilju nad 

partnerico? 

Ljubosumje je nizko spoštovanje samega sebe in večinoma moški to občutijo. Menijo, da niso 

dovolj dobri za partnerico, da ga bo zapustila in začnejo posegati po različnih nasilnih 

vedenjih. 

9. Ali se žrtev večinoma odloči prijaviti povzročitelja nasilja policiji ali se vrne k njemu? 

Ne, ker se bojijo nasilnega partnerja. Razlog za takšno odločitev je strah, ki ga čutijo do 

partnerja in njeno slabo ekonomsko stanje. Mestne ženske, bolj izobražene ženske ob nasilju 

prej poiščejo pomoč in se znajdejo, saj so bolj podučene kaj je nasilje v družini, so bolj 

ekonomsko neodvisne in se zato lažje osamosvojijo.  K nasilnežu se vrne večinoma ženska, 

katera živi bolj v konzervativni patrialni sredini, saj jo je sram kaj poreče na njeno odločitev 

okolica, nasilnež jo ustrahuje, ji grozi, boji se njegovega maščevanja, saj je od njega 

ekonomsko odvisna. 

10. Kako odreagirate na njeno odločitev? Ali ste nasilje dolžni prijaviti policiji? 

Kako se bo žrtev odločila ne moremo vplivati, saj ji nudimo psihološko podporo, jo napotimo 

na Center za socialno delo, ji ponudimo obisk patronažne sestre. Dolžni smo prijaviti nasilje v 

družini, razen, če nas žrtev izrecno prosi, da tega ne storimo, saj se boji nasilneža. Kodeks 

medicinske etike pa nam narekuje, da smo o vsakem primeru zavezani k molčečnosti.  

11. Ali jo napotite v Varno hišo? 

Tudi. 



 

 

12. Kakšni so vaši ukrepi po prijavi nasilja policiji, ali še sodelujete z žrtvijo? 

Po prijavi nasilja na policijo, nas žrtev iz tega razloga ne obišče, razen, če ne poišče 

zdravniško pomoč. 

Kakšne posledice nasilja utrpi žrtev nasilja? Kako ji lahko pri tem pomagate razen 

nudenje zdravstvene oskrbe? 

Posledice nasilja so katastrofalne, saj se ženski lahko poruši celotni sistem življenja. Z žrtvijo 

se pogovorimo in ugotovimo v kakšnem stanju se nahaja. Če je to ekonomsko stanje, se 

morajo povezati z CSD in patronažno sestro. 

13. Kje vidite težave pri odločitvi žrtve, da se bo vrnila k partnerju? Ali menite, da jo 

ustrahuje? 

Težave za vrnitev k nasilnežu vidim v brezposelnosti, ki je povezana z ekonomskim stanjem 

družine, prisoten je tudi strah žrtve kaj se bo zgodilo z njo in z otroci, kam se bodo umaknili, 

še vedno upa, da se bo partner spremenil, boji se njegovih groženj, da bo ubil njo ali otroke. 

Torej, ugotoviti vzroke za njeno vrnitev k nasilnežu. Sem prepričan, da nasilnež žrtvi grozi in 

jo ustrahuje. 

14. Ali menite, da naredite dovolj za varnost žrtve? 

Menim, da skušamo narediti vse, da se žrtev odloči pravilno in ukrepa proti nasilnemu 

partnerju. 

 

3. Intervju s policistom Vodja drugega policijskega okoliša na PP Metlika 

 

1. Kaj so naloge policije?  

Naloge policije so jasno opredeljene v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije. 

2. Ali je nasilje v družini pogosto kaznivo dejanje v vaši enoti oziroma ali se pogosto 

srečujete z preprečevanjem nasilja v družini? 

Nasilje v družini ni pogosto kaznivo dejanje na naši policijski postaji, saj recimo na leto 

obravnavamo manj kot 10 kaznivih dejanj. Sam imam izkušnje na področju nasilja v družini, 

saj sem s strani dežurnega pogosto napoten na obravnavo tovrstnih kaznivih dejanj, občasno 

pa jih v nadaljevanju dobim v obravnavo. 

3. Kdo je žrtev nasilja v družini in kdo povzročitelj nasilja? 

Žrtve nasilja v družini so v večini primerov ženske, občasno so to tudi otroci. Smo pa kot 

žrtve obravnavali tudi starejše ljudi, ki so bili žrtve nasilja s strani svojih otrok. Nasilneži so v 

večini primerov moški. Obravnavali smo tudi obraten primer, ko je bila  nasilna partnerica ali 

pa je bilo obojestransko nasilje (en primer). Pogosto zaznamo, da se nasilje nad partnerjem 



 

 

dogaja v prisotnosti njunih mladoletnih otrok. V teh primerih storilca poleg kaznivega dejanja 

Nasilje v družini po členu 191. KZ-1, ovadimo tudi za kaznivo dejanje Zanemarjanje 

mladoletne osebe in surovo ravnanje po členu 192. KZ-1, saj v teh primerih storilec z 

zanemarjanjem svojih dolžnosti in surovim ravnanjem ogroža vzgojo, razvoj in zdravje otrok. 

4. Kako zaznate nasilje v družini? 

Nasilje zaznamo, ko žrtev sama pokliče pomoč (malo primerov) ali če prijavi nasilje nekdo 

drug, kot npr. CSD, sosedje, sorodniki. Žrtev se odloči poklicati pomoč, ko se nasilje 

stopnjuje in so že prisotne hude posledice. Žrtev ni samozavestna in močna, ker se boji 

nasilneža.  

5. Ali žrtev sama pokliče policijo in prijavi nasilje v družini ali to storijo očividci? 

Zelo malo je primerov, ko žrtev sama pokliče policijo. Predvsem so redke žrtve, ki reagirajo 

že na prvo nasilje in pokličejo policijo. Menim, da jih je veliko takšnih, ki pokličejo takrat, ko 

več ne vidijo izhoda in je v večini primerov že prepozno in so zaradi nasilja nastale hujše 

posledice. Menim, da je vse več prijav, ko sosedje ali bližnji sorodniki pokličejo policijo ali 

druge pristojne službe. Tudi na anonimno telefonsko številko, ker nočejo imeti problemov 

zaradi morebitnega pričanja v postopku. Mogoče se tudi žrtev rajši obrne po pomoč na CSD 

kot na policijo, seveda smo mi takrat obveščeni s strani CSD. 

6. Katere oblike nasilja nad ženskami pogosto zasledite? 

Najpogosteje obravnavamo fizično nasilje, občasno le psihično, smo pa obravnvali tudi 

primere ekonomskega nasilja. Spolnega nasilja še nismo obravnavali na naši PP. 

7. Kaj mislite, kateri so dejavniki, ki vplivajo na nastanek nasilja v družini?  

Prepričan sem, da so dejavniki za nasilje alkohol, brezposelnost, prevlada moških, ne 

prilagajanje en drugemu. Omenim naj še ljubosumnost, finančne težave, ki se ob prisotnosti 

alkohola nasilje še stopnjuje, pa tudi neprilagajanje družinskemu življenju. 

Ali so med vašim posredovanjem ob prijavi nasilja v družini povzročitelji nasilja 

alkoholizirani in so uživali prepovedane substance? 

Ja, v večini je prisoten alkohol. Prepovedane substance smo beležili v primeru odvisneža od 

prepovedanih substanc v nasilju do svojih staršev 

Ali veste, če je žrtev/povzročitelj brez zaposlitve? Vidite tukaj vzrok za nastanek 

nasilja? 

Iz izkušenj lahko povem, da v večini primerov ima družina finančno krizo. Se pravi, da je 

eden brez zaposlitve, v večini primerov je to ženska ali pa oba. Ja, seveda, vzrok za nasilje je 

izpeljan tudi iz brezposelnosti, le-ta pa povleče še vse ostale težave na dan. Vsi vemo, da so 

običajno finance vzrok za prepir, ki se stopnjuje v nasilje. 



 

 

Ali je žrtev ob prijavi nasilja navedla vzrok za nasilje njeno neenakovrednost v 

krogu družine? 

V večini žrtve ne čutijo pripadnosti družini in to v primeru, če je sama brez zaposlitve in jo 

partner zaničuje in jo finančno omejuje. 

Ali menite, da je družba negativno vpliva na povzročitelja nasilja? 

Nasilni moški se običajno pogovarjajo med seboj kdo med njimi je boljši glava družine in to 

je lahko vzrok za nastanek nasilja v družini. 

Ali ima povzročitelj nasilja zgodovino nasilja v družini že kot mladostnik? 

Običajno imajo težko otroštvo, v večini primerov. Se pravi, da so doživeli nasilje s strani 

svojih staršev, oziroma v družini v kateri je bilo prisotno nasilje in so podedovali ta vedenjski 

vzorec. 

Ali menite, da je povzročitelj nasilja ob prijavi nasilja potožil partnerkino 

nenaklonjenost? 

Mogoče so ob prihodu policistov v vinjenem stanju kričali, da jim je partnerka nezvesta, da 

ima drugega moškega.  

8. Ali menite, da družba nameni premalo pozornosti k preprečevanju nasilja v 

družini? 

Menim, da se družba dobro ozavešča glede družinskega nasilja in so seznanjeni z 

posledicami. Vse je pa odvisno od vsakega posameznika ali bo prijavil nasilje pristojnim 

institucijam ali ne. Marsikdo se rajši obrne stran, kot da ni nič slišal ali videl. Ampak z 

zbiranjem informacij dobimo občutek, da vedo, ampak nočejo povedati, saj se bojijo sodnih 

postopkov, kot priča ali se nočejo zameriti nasilnežu. 

9. V kateri fazi nasilja žrtev pokliče policijo za ukrepanje? 

Redko katera žrtev se že ob prvem nasilju odloči, da pokliče policijo, saj v podzavesti upa na 

boljši jutri. Pokličejo takrat, ko ne zmorejo več naprej. Nekatere potrebujejo več poguma oz. 

več nasilnih dejanj nad njo, da bo odreagirala. Nekatere pa se sploh ne odločijo za prijavo, saj 

se bojijo nasilneža, ker jim grozi in zaradi uničene samopodobe že tudi same sebe krivijo za 

stanje v družini. 

10. Ali žrtev sodeluje z vami ali se vrne k povzročitelju nasilja? 

Oboje. Nekatere žrtve v postopku z nami dobro sodelujejo, nam zaupajo in se odselijo od 

partnerja. So pa primeri, ko ostanejo pri njemu, saj upajo, da se bo družinsko stanje izboljšalo. 

Ampak teh primerov je malo.  

11. Kakšne posledice nasilja utrpi žrtev? Kje vidite vzrok za nastanek nasilja? 



 

 

Posledice so predvsem nezaupanje ljudem, uničena samopodoba, strah in sram jih je stopit 

pred ljudi, kaj bodo rekli sosedje (zato tudi nočejo poklicat pomoč), bojijo se za življenje 

otrok, za lastno varnost, bojijo se kako bojo preživele sebe in otroke. Bojijo se življenja in 

predvsem iščejo vzrok v sebi, kot da je sama kriva za nasilje v družini. 

12. Ali povzročitelj nasilja na žrtev vpliva pred vami in ji grozi? 

V večini primerov se povzročitelj ob interveniranju policije umiri. V kolikor ji pa grozi, da bo 

z nasiljem nadaljeval oziroma, da jo bo ubil, mu v skladu s pozitivno zakonodajo odvzamemo 

prostost in ga v nadaljevanju s kazensko ovadbo privedemo k preiskovalnemu sodniku, ki 

lahko odredi zanj pripor. 

13. Ali žrtev nasilja ob vašem prihodu spremeni mnenje in zavrne prijavo nasilja, saj 

je na njo vplival povzročitelj? 

Ja, imel sem primere, ko se je tudi to zgodilo. Ampak se ne dogaja pogosto. 

14. Kdaj izdate povzročitelju nasilja ukrep prepovedi približevanja? 

Ko so zato pogoji – 60. Člen ZNPPol. Policija lahko z odredbo izda ukrep prepovedi 

približevanja za 48 ur in jo takoj pošlje v presojo preiskovalnemu sodniku, ki lahko ukrep 

potrdi, spremeni ali razveljavi. Če preiskovalni sodnik ukrep potrdi, ga lahko izreče za čas do 

10 dni. Žrtve lahko 3 dni pred potekom ukrepa prepovedi približevanja predlaga 

preiskovalnemu sodniku podaljšanje ukrepa na 60 dni. Za podaljšanje ukrepa na 60 dni se 

odločijo predvsem žrtve, ki se odločijo, da bodo nasilneža zapustile in se odselile ali se 

nastanijo v varni hiši. 

15. Kako sodelujete z žrtvijo po prijavi nasilja? Jo napotite v Varno hišo? 

Žrtev napotimo na Center za socialno delo, ponudimo pa ji tudi možnost nastanitve v Varno 

hišo. Tekom predkazenskega postopka žrtev večkrat obiščemo in preverimo stanje ter jo 

seznanimo s podvzetimi ukrepi s strani policije, s čimer žrtev pridobi zaupanje v nas. Po 

končanem postopku oziroma po podani kazenski ovadbi na ODT, se naše delo z žrtvijo ne 

zaključi, saj jo sam kot vodja drugega policijskega okoliša pogosto obiskujem in preverjam 

trenutno stanje v družini. 

16. Sodelujete še s katerimi ustanovami, katere delujejo proti nasilju v družini? 

Sodelujemo s Centrom za socialno delo Metlika. Ter koordinatorko za družinsko nasilje za 

območje olenjske in Bele krajine Dubravko Hrovatič iz Centra za socialno delo Novo mesto. 

Prav tako se občasno udeležujemo raznih posvetov, ki jih organizirajo nevladne organizacije 

na temo preprečevanja nasilja v družini. 

17. Kako sodelujete s Centrom za socialno delo? 



 

 

S Centrom za socialno delo Metlika zelo dobro sodelujemo, imamo pogoste mesečno posvete, 

na katerih si izmenjujemo podatke o družinah, v katerih je prisotno nasilje ali je v preteklosti 

že prišlo do nasilja. Prav tako se redno udeležujemo posvetov multidisciplinarnih timov, 

katere skliče Center za socialno delo. 

18. Ali sodelujete z žrtvijo nasilja tudi po prijavi nasilja v družini do prekinitve 

nasilja? 

Z žrtvijo sodelujemo vedno v času postopka, po končanem postopku pa se naše delo z žrtvijo 

ne konča, saj pristojni vodja policijskega okoliša še naprej pogosto obišče žrtev ter preveri 

trenutno situacijo. 

 

4. Intervju z delavcem Centra za socialno Metlika 

 

1. Kakšna je vloga Centra za socialno delo pri obravnavi nasilja v družini? 

Zelo pomembna. Pri delu je potrebno upoštevati pooblastila in zakonodajo v primeru nasilja v 

družini. 

2. Kakšen je postopek od takrat, ko žrtev pride k vam, pa do njene namestitve v Varni 

hiši? 

Varna hiša je za žrtev eden izmed izhodov iz nasilnega življenja. Na CSD pridobi žrtev 

strokovno pomoč v obliki prve socialne pomoči, iščejo se prve rešitve, ugotoviti se mora 

stopnja ogroženosti za lažje nadaljnje ukrepanje, v primeru očitnega nasilja se nasilje prijavi 

policiji, kjer nasilnež dobi prepoved približevanja, žrtev se seznani z možnostjo namestitve v 

Varni hiši ali v drugih organizacijah. 

3. Kakšne so vaše naloge pri obravnavi nasilja v družini?  

Podpora in svetovanje, žrtvam nudimo pomoč ob težavah in skupaj skušamo najti rešitve. 

4. Kdo so žrtve nasilja? 

Praviloma ženske in otroci.  

5. Kdo vam prijavi nasilje v družini? Žrtev sama? 

Kdorkoli. Žrtev sama, sosedi, prijatelji, svojci, po uradni dolžnosti policija, šola, vrtci, 

zdravstveno osebje… 

6. Ob kateri obliki nasilja nad žensko ste bili največkrat obveščeni? S katerimi oblikami 

se največkrat srečujete pri delu? 

Največkrat se srečujemo s psihičnimi oblikami nasilja, kot fizičnimi in ekonomskim nasiljem. 

V manjši meri tudi spolno nasilje in zanemarjanje, največkrat v romskih družinah v primeru 

zanemarjanja otrok. 



 

 

7. Kdaj se žrtev nasilja zateče k vam po pomoč? V kateri fazi nasilja? 

Različno, praviloma, ko ne zdrži več živeti z nasilnežem, velikokrat prepozno. 

8. Ali veste, če je morebiti povzročitelj/žrtev nasilja odraščal/a v nasilni družini? 

Nasilno vedenje iz otroštva se praviloma prenese naprej. Lahko trdim, da so moški nasilni 

zaradi nasilnega otroštva, tudi do svojih partneric in otrok. Morebiti sta bila tudi oba deležna 

nasilništva v mladosti. 

9. Ali veste iz pogovorov, kje so vzroki za nasilje v družini, kateri dejavniki ga 

povzročajo? Razložite! 

Vzroki so različni. Finančne težave družine, brezposelnost, ni denarja, zloraba moči med 

partnerjema in neenakost med spoloma, ljubosumnost, alkohol, dolgovi. 

10. Ali povzročitelji običajno uživajo alkoholne pijače in prepovedane substance? 

Alkohol je prisoten, saj je kot sprožilni dejavnik nasilja v družini. 

11. Ali vam žrtev nasilja zaupa in z vami sodeluje? 

Prepričan sem, da nam žrtve zaupajo 95%.  

12. Ali z vami sodeluje tudi povzročitelj nasilja individualno ali skupaj z žrtvijo? 

Individualno, saj ima večinoma povzročitelj izrečen ukrep prepoved približevanja. 

13. Ali se žrtev boji povzročitelja nasilja? 

Praviloma se, ker ji grozi in jo ustrahuje. 

14. Sodelujete tudi s policijo? 

Da, dobro in vzorno. 

15. Ali ukrepate takoj za zaščito žrtve pred hujšimi posledicami nasilja? 

Zagotovo takoj. 

16. Ali sodelujete z žrtvijo po prijavi nasilja v družini do prenehanja nasilja? 

Da, absolutno z udeležbo ostalih institucij. 

17. Kako vplivajo dejavniki na žrtev in kakšne so posledice pri žrtvi? 

Žrtve so prestrašene, se bojijo nasilneža, imajo občutek tesnobe, počutijo se manjvredne, ni 

ustvarjalnosti, izgubile so samozavest, zmanjša se psihofizična sposobnost. 

18. Kako sodelujete z zdravstvenimi ustanovami? 

Z zdravstvenimi ustanovami sodelujemo dobro, lahko bi bilo bolje glede posredovanja 

informacij za lažje in kvalitetnejše ukrepanje. 

19. Kako ukrepate za zaščito žrtve nasilja? 

Prijavimo na policijo, nudimo storitev prve socialne pomoči, ustanovi se multidisciplinarni 

tim za prepoznavo ogroženosti žrtve, obvesti se Varna hiša, Krizni center oziroma ostale 

razpoložljive organizacije za pomoč žrtvam nasilja. 



 

 

20. Ali žrtev sprejme vaše ukrepe za zaščito ali se vrne k povzročitelju nasilja? 

Praviloma sprejme, k nasilnežem se pa vrnejo tiste žrtve, katere ne morejo za seboj zapustiti 

preteklosti, so navezane naj, tukaj so otroci, njeno slabo finančno stanje, ekonomsko stanje 

glede delitve premoženja, morebiti se boji nasilneža, ker ji grozi in jo ustrahuje. Potrebno je 

obravnavati vsak primer posebej, spremljat družino, verjet žrtvi in ji pomagati, zaščititi žrtev 

in otroke, žrtev informirati o celotnem postopku po prijavi nasilneža policiji, ji ponuditi 

sodelovanje s koordinatorko za preprečevanje nasilja v družini. 

 

5. Intervju z žrtvama 

 

1. Koliko časa že bivate v Varni hiši? 

1: 8 mesecev 

2: 2 meseca 

2. Kako dolgo ste bili žrtev nasilja preden ste poiskali pomoč? 

1: Psihično 13 let, fizično 3 mesece 

2: Psihično 8 let, fizično zadnja 3 leta 

3. Kam ste se najprej zatekli po pomoč? 

1: K sestri 

2: K sestri 

4. Katere oblike nasilja v družini ste bili deležni? 

1: Psihično in fizično 

2: Psihično in fizično 

5. Kdo je izvajal nasilje nad vami? 

1: Partner 

2: Partner 

6. Ali so bili ob nasilju nad vami deležni tudi vaši otroci? 

1: Ja, so bili prisotni. 

2: Ja, so bili prisotni in so vse spremljali. 

7. Ali menite, da je za nasilje v vaši družini kriva družba oziroma okolica v kateri ste 

živeli?  

1: Ne. 

2: Ne. 

Ali vas je družba zaničevala?  

Ali ste poiskali pomoč pri sosedih ob nasilju?  



 

 

1: Ne.  

2: Ne. 

Je kdo slišal, da nekdo izvaja nasilje nad vami?  

1: Tašča.  

2: Moji starši vsakodnevno. 

Je očividec nasilje prijavil policiji?  

1: Ne. 

2: Ne. 

8. Ali vas je partner zaničeval in poniževal in nad vami opravljal nadzor? 

Ste se v partnerskem odnosu počutili manjvredno in brez možnosti do odločanja? 

Ali ste takoj spregledali, da niste enakovredni partnerju v družini oziroma kdaj se to 

spregledali? 

1: Nisva bila enakovredna, saj sem samo jaz v družino prinašala dohodek in delala vsa 

družinska opravila.  

2: Nadzor je bil samo doma, v javnosti se je obnašal, kot najboljši partner. 

9. Ali ste v mladosti živeli v nasilni družini? Je kdo od vaših staršev bil nasilen do vas? 

1: Ne.  

2: Ne. 

Ali ste čutili pripadnost v vaši družini, da ste del družinskega življenja? Ste se v vaši 

družini počutili varno? 

1: V družini sem bila dobra samo takrat, ko je bilo potrebno vzeti od mene denar. 

2: Nisem se počutila kot del družine, ker me nikoli ni upošteval in živel sam zase. 

Ali je vaš partner v mladosti doživljal nasilno vedenje oziroma bil sam žrtev nasilja? 

1: Zdaj sem prišla do informacij, da je partner imel težko otroštvo in doživljal s strani matere 

nasilje. 

2: Ne. 

10. Ali imate zaposlitev? 

1: Imam zaposlitev. 

2: Imam zaposlitev. 

Ali menite, da je vaša zaposlitev/brezposelnost vzrok za nasilje v vaši družini? Kje se 

vidijo težave? 

1: Moja zaposlitev ni bila vzrok za nasilje, ker sem dohodek imela. Problem je bil v tem, da 

mu nisem dala denarja, saj je bil on sam brez denarja. 

2: Problem v alkoholu in slabo finančno stanje družine. 



 

 

Ali ima vaš partner redno zaposlitev? 

1: Je imel s.p. zaposlitev, ampak ni delal nič, bil vsakodnevno doma pred televizijo. 

2: Ne, je brez zaposlitve. 

Ali ste kdaj pomislili, da je vaš dohodek kdaj vplival na negativno stanje pri vašem 

partnerju, saj se je s tem počutil manjvrednega? 

1: On bi se moral počutiti manjvredno, saj ni imel svojega dohodka zaradi lenobe, pa se ni. 

Od mene je jemal prihranke in je bilo stanje vse hujše zaradi mojega upiranja njegovemu 

početju. 

2: Ne, ker jaz imam zaposlitev in dohodek. 

11. Ali je v vaši družini partner redno užival alkohol in prepovedane substance? 

1: Ja, alkohol je užival vsakodnevno. 

2: Alkohol je užival redno. 

Menite, da je bil vzrok za prepire z vašim partnerjem alkohol in prepovedane 

substance? 

1: Ja, vzrok za prepire je bil alkohol, prenehal je ko sem mu dala ultimat, ampak se je stanje 

samo poslabšalo, ker ni imel denarja in volje do ničesar. 

2: Ja, vzrok je bil alkoholizem. Za vse se je odločal sam, mojih želja in mnenj ni upošteval. 

Ali je bil partner pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc pred in med 

izvajanjem nasilja nad vami? 

1: Ja. 

2: Ja. 

Zakaj menite, da je vaš partner užival alkohol in prepovedane substance? Kje vidite 

vzroke? 

1: Imel je ljubico, bil brez denarja, meni je vzel denar in ko sem zvedela za ljubico, sem 

vztrajala, da jo zapusti in takrat se je stanje samo še poslabšalo, saj mu ni bilo jasno, da 

varanje ne sodi v družinske odnose. Odvisen je bil od televizije, interneta, alkohola. Ker ni 

imel volje do dela, ni imel denarja in bil živčen. 

2: Predvsem fizično nasilje. Ni imel denarja, ni plačeval račune, bil zakreditiran, ni imel od 

kje plačati kredita, živela sva pri mojih starših, partner še vedno živi tam in to me zelo boli, 

saj grozi še vedno meni in mojim staršem, da nas bo ubil. 

12. Ali menite, da je vaš partner ljubosumen? 

1: Ne. Postal je takrat, ko sem rekla zdaj pa gre. Dvakrat sem že odšla, pa me je vedno 

poniževal, da mu nič ne morem. 

2: Ni. 



 

 

Ali vas je kdaj obravnaval kot osebo, kateri ni zaupati, čeprav ste ga vi spoštovala kot 

partnerja in člana družine? 

1: Ne. 

2: Ne. 

Je nad vami izvrševal pretiran nadzor, ko ste bili v družbi drugih ljudi, posebej v 

moški družbi? 

1: Ne, ker mi je vedno govor, da me noben moški ne bi hotel imeti. 

2: Ne. 

Ste kdaj dobili občutek, da je imel vaš partner bojazen, da ga boste zapustila zaradi 

drugega moškega, čeprav mu niste dajali tega občutka? 

1: Ne. 

2: Ne. 

Ali je zaradi pretirane obsedenosti z vami in ljubosumnosti izvajal kakršno koli obliko 

nasilja nad vami? Katero? 

1: Obseden je bil samo s tem, da je rad ukazoval, saj je bil odvisen od mojih dohodkov in 

govoril bodi tiho in me poslušaj in ne bom nasilen. 

2: Je rekel, da ima v družini moški glavno besedo, to je bila njegova obsedenost. 

13. Katere oblike nasilja ste bili večinoma deležni? Kako ste nanj odreagirala? 

1: Psihično in fizično. 

2: Psihično in fizično. 

14. Kako ste se počutila med nasiljem in po njem? 

Ali ste čutila strah pred partnerjem, ko je bil ta dobre volje? Ste pazila kako poteka 

komunikacija med vama? Kako ste se obnašala pred izbruhom nasilja? 

1: Vsaki dan me je bilo strah kako bo, pazila sem kaj sploh rečem, da ne bo kričal in me 

udaril. 

2: Pazila sem kako komuniciram z njim, strah me je bilo ali bo prišel domov vinjen in bo 

kričal. 

15. Zakaj ste vztrajala v nasilnem odnosu? Na kaj ste najprej pomislili, če se bi takoj ob 

prvem nasilju odločili prijaviti nasilneža? 

Ali si niste upali prijaviti nasilje v družini? Vas je bilo strah in ste bili v depresiji,  kaj 

bo z vami in vašimi otroci v kolikor ga prijavite? 

1: Da bo enkrat bolje. Grozil je vsem z smrtjo, tudi otrokom. Sram me je bilo tudi kaj bo rekla 

okolica, če bi prijavila partnerja za nasilje, kako bodo otroci gledani v šoli. 



 

 

2: Pomislila sem najprej na otroke in da bo enkrat bolje. Bolje bi bilo, da sem prej prijavila 

nasilje, ampak sem se bala njegovih groženj. Če ne bi živela pri svojih starših, bi že zdavnaj 

odšla, ampak se mi je zdelo nesmiselno oditi iz lastne hiše. 

16. Ali ste imeli kakšne poškodbe po različnih oblikah nasilja nad vami? Ste jih prijavili 

zdravstvenemu osebju? 

Kako ste se počutili po psihičnem nasilju? 

1: Imela sem vedno poškodbe in nisem šla k zdravniku. Nazadnje sem imela zlomljena rebra, 

ampak sem zdravniku prijavila lažen vzrok poškodbe. 

2: Nisem imela vidnih poškodb, saj sem modrice skrila. 

Ali ste doživeli s strani vašega partnerja obliko spolnega nasilja in ali ste ga prijavili 

ustanovam? Kako se počutite in kje vidite posledice spolnega nasilja? 

1: Ni bilo spolnega nasilja. 

2: Nisem. 

17. Ali vam je vaš partner odvzemal in imel nadzor nad vašim osebnim dohodkom in 

prihranki? Ali ste kdaj želeli zapustiti partnerja zaradi nasilja, pa ga zaradi 

ekonomskega razloga niste? 

1: Jaz sem plačevala vse stroške, njemu sem kupovala material za delo, ker je bil s.p., ampak 

ni delal nikjer nič in ves denar porabil za ljubico in alkohol. Tako da ekonomski razlog ni bil 

razlog, da ga nisem prej prijavila. 

2: Jaz sem plačevala vse stroške, tako da nisem bila odvisna od njegovega dohodka. 

Strah me je bilo samo to, če ga prijavim, ali bom lahko z eno plačo preživela sebe in 

otroka, ampak zdaj vidim, da bi lahko živela z eno plačo. 

18. V kolikor ste poiskali pomoč pri različnih organizacijah, ki preprečujejo nasilje nad 

ženskami, pri kateri ste čutili največ podpore in razumevanja? 

1: CSD bi lahko bolje sodeloval z žrtvijo. So mi svetovali, da bi lahko bila tiho in ne bi bilo 

nasilja. Kar smatram zelo neprofesionalno do žrtve, saj bi mene in otroke lahko tudi ubil. 

Partner je tudi na CSD grozil meni in otrokom in tudi priznal, da je izvajal nad menoj nasilje 

in mu ni nič žal. Vso krivdo še vedno spravlja name, strah me je, da mi bo kaj storil še zdaj, 

ko sem skupaj z otroci v Varni hiši, strah me je, da bo otroke naščuval proti meni ali jim kaj 

storil. Stike z otroci ima partner samo pod nadzorom CSD-ja. 

2: Menim, da bi lahko CSD bolje sodeloval z žrtvijo in ji verjel. 

Kako vam je pomagal Center za socialno delo? Menite, da je naredil dovolj za vašo 

zaščito? Vas je napotil v Varno hišo ali ste sami napotili tam? 



 

 

1: Ko sem se odločila in prijavila nasilje, sem šla na CSD in so takoj klicali najprej v Krizni 

center, ampak slednji nudi zatočišče samo za 1 mesec, tako da so me napotili v Varno hišo, 

kjer sem še danes. CSD bi moral žrtvi verjeti. 

2: CSD ima napako, da žrtvi ne verjame.  

Kako je pristopila k rešitvi nasilja policija? Ali je odredila prepoved približevanja za 

vašega partnerja? 

1: Ko sem klicala pred leti na policijo, da je mož nasilen in nimam kam iti z otroci, policist ob 

prihodu ni odreagiral  kot bi moral, saj menim, da se pozna z partnerjem in me ob prijavi ni 

vzel resno in mi predlagal, da naj se zatečem z otroci k svojcem, naj ga pustim, da se strezni, 

da bo jutri boljše. Tu sem bila razočarana z neprofesionalnim pristopom policista. Ob končni, 

zadnji prijavi partnerja, je slednji dobil takojšnjo prepoved približevanja s strani policije za 10 

dni in kasneje po priporočilu CSD-ja še za 3 mesece. So bili pa policisti zelo profesionalni ob 

spremstvu, ko sem šla nazaj v hišo po svoje stvari in so mi nudili pomoč in podporo. 

2: Dobro, dobil je prepoved približevanja za 10 dni in prepovedi ni kršil.  

Kakšne izkušnje imate s sodstvom in državnim tožilcem?  

1: Razočarana sem bila na obravnavi z sodnico, saj je kaznivo dejanje nasilje v družini, zaradi 

premalo dokazov prekvalificirala. 

2: Za zdaj nimam negativnih izkušenj, saj zadeva še ni končana. 

Kako se vam je posvetil osebni zdravnik, v kolikor ste mu zaupali težave v družini? Je 

prijavil nasilje policiji? 

1: Nisem se zaupala zdravniku. 

2: Nisem se zaupala, niti iskala pomoč pri zdravniku. 

Ali je vaš primer zaključen in kako ste zadovoljni z rešitvijo? 

1: Ni še zaključen primer. 

2: Ni še zaključen primer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 2: Kodiranje intervjujev 

 

Tabela 2a: Kodiranje intervjuja a (delavec v Varni hiši) 

Vprašanja z odgovori 

 

Pojmi-kode Kategorije 

1. Komu je namenjena 

Varna hiša? 

Žrtvam nasilja, torej ženskam 

in materam z otrocih. Sinove 

žrtev starejše od 15 let ne 

sprejemajo, saj se bojijo, da 

so nasilno vedenje že 

prevzeli od očeta nasilneža. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Kaj nudite žrtvam 

nasilja? 

Žrtvam nasilja nudimo 

bivanje in varnost za lažje 

urejanje lastnega življenja, 

podporo, svetovanje, 

pogovore, spremljanje na 

sodišče in na CSD kot 

zagovornik, saj se s tem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

počutijo močnejše in 

samozavestnejše. 

 

 

 

 

 

 

3. Kdo so po vašem mnenju 

žrtve nasilja in kdo 

povzročitelji nasilja v 

družini? 

Žrtve nasilja so ženske in 

matere z otroci. Povzročitelji 

pa so večinoma moški, so pa 

tudi matere, tašče, bratje 

otroci. Žrtve so večinoma z 

osnovno in srednješolsko 

izobrazbo, nasilni moški pa z 

različno izobrazbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kako pridejo žrtve 

naislja k vam? Ali jo do vas 

pospremi policija? 

Velikokrat žrtev nasilja 

pokliče sama v Varno hišo, 

ko je nad njo bilo večkrat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

izvršeno nasilje ali nas o 

nasilju obvesti Center za 

socialno delo. Obvestijo nas 

tudi sosedje, prijatelji, drugi 

družinski člani. Policija ne 

pospremi žrtve do nas, ker 

žrtev sama pokliče ali jo k 

nam nastani CSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. V kakšnem stanju je 

žrtev, ko pride k vam po 

pomoč? 

Žrtve so v slabem psihičnem 

stanju in so prestrašene. 

Prepričan sem, da so na 

takrat na tisti točki, ko ne 

najdejo več izhoda. Razlog, 

zakaj so tako dolgo odlašale 

in prijavile nasilneža so 

otroci, okolica, njeno 

finančno stanj, premoženje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Ali vam povzročitelji 

nasilja povzročajo težave, v 

kolikor najde žrtev? So 

obiski dovoljeni? 

V kolikor nasilnež izsledi 

kraj Varne hiše, se žrtvi 

nemudoma in v vsakem 

primeru najde nova lokacija 

Varne hiše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Ali vam žrtev nasilja 

zaupa in z vami sodeluje? 

Žrtve nam zaupajo. Z njimi 

pred namestitvijo v Varno 

hišo naredimo uvodni 

razgovor, da se seznanimo z 

njeno zgodbo, da lažje 

ugotovimo ali je zgodba 

resnična ali ni, saj nekatere 

izkoriščajo zatočišča.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Ali menite, da družba 

tolerira nasilje v družini ali 

strmi k temu, da se ga čim 

bolje odpravi?  

Menim, da se nasilje v 

družini mora jasno definirati 

za lažjo obravnavo vsakega 

primera nasilja. Družba se 

začenja ozaveščati kaj je 

nasilje, pa vendar nekateri ne 

ukrepajo ob zaznavi nasilja v 

družini. Lahko omenim, da je 

onemogočanje stikov z otroci 

tudi nasilje v družini, pa 

marsikdo tega ne razume in 

ga pristojne službe ne 

definirajo kot nasilje v 

družini. 

Ali očevidci tudi k vam 

prijavijo nasilje v družini 

ter kako ukrepate? 

Pokličejo nas tako žrtve 

nasilja same, kot tisti, ki 

zaznajo nasilje, prijatelji, 

sosedje, matere… 

S kakšno zgodovino 

prihajajo k vam žrtve 

nasilja? Kje vidite vzroke 

za nastanek nasilja v 

družini, menite, da je bil 

povzročitelj v 

 

 

 

Ozaveščati 

ukrepajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokličejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družbena (ne)tolerantnost do 

nasilja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijava nasilja 

 

 

 

 

 

 



 

 

alkoholiziranem stanju 

(prepovedane droge) v času 

nasilja nad žensko? 

Zgodovinsko gledano so 

moški nasilni iz lastnega 

otroštva. Lahko rečem, da so 

bili večinoma nasilneži v 

alkoholiziranem stanju med 

izvajanjem nasilja. Je pa 

težko dokazljivo, da so 

alkoholiki. Vzroke za 

nastanek nasilja vidim v 

brezposelnosti, v 

ekonomskem nasilju, v 

ljubosumju, lahko rečem, da 

so skoraj vsi krizni dejavniki, 

tako alkoholne substance, 

prevlada moškega nad 

žensko, (ne)prilagajanje 

družinskih članov kot 

finančna situacija, 

medsebojno povezani in se v 

družinskem odnosu med 

partnerjema pokažejo kot 

krizna situacija. 

Ali ste začutili pri žrtvi, da 

je bila poniževana, 

neenakopravna v 

družinskem odnosu s 

partnerjem? Menite, da je 

bila družina v finančni 

krizi? 

 

 

 

Lastno otroštvo 

 

 

 

Vzroki 

 

 

 

 

Prevlada 

Neprilagajanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družinsko (ne)življenje 

Zgodovina 

 

 

Brezposelnost 

Ljubosumje 

Alkohol 

 

 

Neenakost porazdelitve moči 

Družinsko (ne)življenje 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kot sem omenil se skoraj vsi 

dejavniki medsebojno 

prepletajo, nikjer ne obstaja 

samo en dejavnik nasilja v 

družini 

Ali menite, da je žrtev 

nasilja vzbujala pri 

partnerju sum nezvestobe, 

zaradi česar je izvajal 

nasilna dejanja nad njo? 

Ljubosumje obstaja v vsaki 

družini, saj so moški zelo 

nemočni pri ljubezni. Pa 

vendar to nikakor ne bi smel 

biti razlog za nasilje v 

družini. 

 

Prepletajo 

 

 

 

 

 

 

nemočni 

 

Neenakost porazdelitve moči 

 

 

 

 

 

 

ljubosumje 

9. Kakšne so posledice 

nasilja pri žrtvah in kako ji 

pomagate pri odpravi le-

teh? 

Fizične in psihične.  

Pomagamo jim z družinskimi 

terapijami , brezposelnim 

ženskam nudimo brezplačne 

storitve, psihoterapijo, kjer 

predelajo svoje vedenje. 

Žrtvam želimo s pogovori 

predstaviti kaj nasilje sploh 

je, da ga prepoznajo, saj 

marsikatera sploh ni vedla, 

da je bila deležna nasilnega 

 

 

 

Fizične 

psihične 

 

 

 

Družbena (ne)tolerantnost do 

nasilja 



 

 

vedenja do hujših posledic. 

To pomeni, da niso 

prepoznale psihičnega 

nasilja, samo telesno. 

Posledice nasilja se kažejo 

tudi v duševnem zdravju 

žrtev, saj jih je strah 

pogovorov, podat prijavo in 

se vrnejo nazaj k nasilnemu 

partnerju. 

10. Ali se žrtev nasilja v 

času vašega bivanja 

premisli in se vrne k 

partnerju, kateri je nad njo 

izvajal nasilje? 

Večinoma se ne vrnejo nazaj 

k partnerju, saj v Varni hiši 

spoznajo, kaj pomeni 

umirjeno življenje brez 

nasilja. Tisti primeri, ko se 

vrnejo nazaj k nasilnem 

partnerju je 20%, saj so 

prepričane, da se bo partner 

spremenil in ne bodo več 

izvajali nasilja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ali ste uspešni pri 

nudenju pomoči žrtvam 

nasilja? Ali sodelujete z 

žrtvijo tudi po okrevanju? 

Smo uspešni, saj se 

potrudimo, da je žrtev nasilja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

dobro ozaveščena kaj je 

nasilje, da ga prepozna in da 

nam lahko zaupa. Mora se pa 

zavedati, da v Varni hiši 

obstajajo določena pravila, 

katera mora upoštevati 

(zabeleženi izhodi in prihodi, 

anonimnost lokacije Varne 

hiše, plačevanje stroškov,..). 

Po okrevanju sodelujemo z 

žrtvijo, če to sama želi. 

Morebiti nas pokliče, ji 

predlagamo pogovor, da 

vidimo, kako se počuti. Tiste, 

ki so se vrnile k partnerju nas 

pa nikoli ne pokličejo. 

Velikokrat so bile slednje 

nastanjene k nam po prisilo s 

strani CSD-ja ali pa sploh 

niso vedle kaj je nasilje in 

niso bile pripravljene z nami 

sodelovati. Uspešno 

sodelujemo tudi s policijo, 

saj nam nudi profesionalno 

spremstvo v primeru, če želi 

žrtev vstopiti v dom po svoje 

osebne stvari. 

Kako delujete v družbi v 

boju proti nasilju nad 

ženskami v družini? 

Organiziramo posvete, 

bazarje, akcijo ozaveščanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiziramo posvete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družbena (ne)tolerantnost do 

nasilja 



 

 

javnosti Teden boja proti 

nasilju, sodelujemo s CSD. V 

glavnem sodelujemo z 

ostalimi organizacijami, 

katere se bojujejo proti 

nasilju nad ženskami. 

 

 

Tabela 2b: Kodiranje intervjuja b (zdravnik prof.dr.Mlačak Blaž, dr.medicine) 

Vprašanja z odgovori 

 

Pojmi-kode Kategorije 

1. Ali ste v času svojega 

poklica naleteli na primere 

nasilja nad ženskami v 

družini? 

Primerov nasilja je zaznati, 

ampak v zdravstvu samo 

tistih, ko je posledica fizično 

nasilje ali smrt. Lahko rečem, 

da je nasilje v družini 

prikrito, saj ga žrtve običajno 

prijavijo prepozno in rajši 

trpijo, kot pa da bi nasilneža 

prijavile. Torej, kar pride v 

ambulanto je vrh ledene 

gore, to pomeni, da je nasilje 

doseglo vrhunec.   

 

 

 

 

 

fizično 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družbena (ne)tolerantnost do 

nasilja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kdo so žrtve nasilja v 

družini in kdo povzročitelji 

nasilja? 

Žrtve so ženske, otroci. 

Moških žrtev nasilja ni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ali žrtev sama poišče 

pomoč ali vas obvestijo 

drugi organi, ki delujejo 

proti nasilju nad ženskami 

v družini? 

Večinoma žrtve same 

poiščejo pomoč v zdravstvu, 

ampak samo takrat, ko je 

prisotna telesna poškodba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. V kakšnem stanju je 

žrtev, ko potrebuje pomoč? 

V hudi duševni stiski in 

telesne poškodbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pri katerih oblikah 

nasilja nad ženskami se 

srečujete? 

 

Ko gre za telesno poškodbo, 

saj so žrtve pri ostalih 

oblikah nasilja rajši tiho, ker 

se bojijo nasilneža. 

 

 

 

 

 

 

6. Ali žrtev potrebuje samo 

vašo pomoč in zdravniško 

oskrbo ali morate dejanje 

prijaviti policiji? 

Če potrebuje žrtev 

zdravniško oskrbo jo poišče, 

ko ima telesne poškodbe in 

takrat smo dolžni zadevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

prijaviti policiji. 

 

 

 

 

7.  Ali vam žrtev zaupa?Ji 

nudite veliko informacij in 

nasvetov? 

Praviloma nam žrtev zaupa, 

saj ji nudimo psihološko 

podporo, jo napotimo na 

Center za socialno delo, ji 

ponudimo obisk patronažne 

sestre. 

 

  

 

 

 

 

 

8. Kje vidite vzroke za 

nastanek nasilja nad 

ženskami v družini? Lahko 

pojasnite, kje vidite 

dejavnike tveganja za 

nastanek nasilja v družini? 

Vzrok za nastanek nasilja 

vidim v ljubosumju, saj 

moški velikokrat izvajajo 

pretiran nadzor nad 

partnerkami. Ljubosumje je 

povezano z alkoholizmom, 

saj ima takrat moški 

večinoma dodatno moč. 

Lahko rečem, da je alkohol 

sprožilni dejavnik za 

nastanek nasilja nad 

 

 

 

 

 

Pretiran nadzor 

Agresivnost 

 

 

Majhen dohodek 

Družino preživlja partner 

Finančno stanje 

 

 

 

 

 

ljubosumje 

alkohol in prepovedane 

substance 

 

 

družinsko (ne)življenje 

 



 

 

ženskami. Je faktor, ki sproži 

 nasilje in kjer agresivni 

moški sproščajo nasilno 

energijo in pokažejo svoje 

nasilno vedenje. 

Brezposelnost je tudi 

dejavnik nasilja, saj je veliko 

žrtev brezposelnih ali pa 

imajo zelo majhen dohodek 

in družino preživlja partner. 

V kolikor še on izgubi 

zaposlitev, poseže po 

alkoholu in posledica je 

nasilje. Če je finančno stanje 

družine rešeno, kjer ne 

obstaja revščina, lahko 

rečem, da nasilja ni. 

 

Ali ste seznanjeni z 

družinskim stanjem, ko 

pride žrtev  k vam? 

Primerov, ko bi žrtev iskala 

samo psihološko pomoč je 

malo, po zdravniško pomoč 

prihajajo samo, ko nastanejo 

telesne poškodbe nasilja. 

 

Ali veste, kje so težave v 

družini za nastanek 

nasilja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Težave v družini se 

prepletajo med seboj, lahko 

je ljubosumje, ko moški 

nasilnež ne more zadrževati 

svojih pretiranih občutkov do 

partnerice in jo začne 

omejevati že pri osnovnih 

opravilih, lahko je vzrok 

slabo finančno stanje 

družine, alkohol, 

netolerantna družba in njeno 

nerazumevanje nasilja.  

 

Ali menite, da je dejavnik 

nasilja alkoholizem v 

družini? 

Alkohol je sprožilni dejavnik 

za nastanek nasilja v družini. 

V kolikor se pa moški zdravi 

zaradi alkoholizma ali 

imamo to tudi zabeleženo v 

zdravstvenem kartonu, lahko 

trdim, da je alkoholizem tudi 

dejavnik nasilja v družini. 

Večinoma, so moški ob 

alkoholnih substancah bolj 

agresivni, kar je posledica 

nasilje. 

 

V kolikšni mer ocenjujete, 

da je ravno brezposelnost 

 

Pretirani občutki 

 

Omejevati 

Osnovna opravila 

 

Finančno stanje 

Netolerantna družba 

 

 

 

 

agresivni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubosumje 

 

Neenakost porazdelitve moči 

 

 

Družinsko (ne)življenje 

Družbena (ne)tolerantnost do 

nasilja 

 

 

 

Alkohol in prepovedane 

substance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

in pomanjkanja denarja 

vzrok za nesoglasja v 

družini?  

Brezposelnost je dejavnik za 

nastanek nasilja. saj je veliko 

žrtev brezposelnih ali pa 

imajo zelo majhen dohodek 

in družino preživlja partner. 

V kolikor še partner izgubi 

zaposlitev, poseže po 

alkoholu in posledica je 

nasilje. 

 

Ali menite, da družba 

namenja premalo 

pozornosti za nasilje v 

družini? 

Nasilje je in bo obstajalo, 

potrebno ga je najprej 

prepoznati in ker smo bolj 

konfliktna družba, kjer 

obstajajo socialni problemi, 

ni pogovorov, razumevanja, 

nas zato posledično spremlja 

tudi nasilje v družini. 

 

Ali menite, da žrtev 

doživlja nasilja zaradi 

pretirane neenakopravnosti 

in ljubosumja v družini ter 

 

 

 

 

Majhen dohodek 

zaposlitev 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepoznati 

Socialni problemi 

Ni pogovorov 

Razumevanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brezposelnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družbena (ne)tolerantnost do 

nasilja 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

da se zaradi življenjskih 

sprememb povzročitelji 

obrnejo k nasilju nad 

partnerico? 

Ljubosumje je nizko 

spoštovanje samega sebe in 

večinoma moški to občutijo. 

Menijo, da niso dovolj dobri 

za partnerico, da ga bo 

zapustila in začnejo posegati 

po različnih nasilnih 

vedenjih. Moški večinoma 

menijo, da so glava družine 

in jim mora biti ženska 

podrejena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nizko spoštovanje samega 

sebe 

Niso dovolj dobri 

Glava družine 

 

 

 

 

 

Ljubosumje 

 

Ljubosumje 

Neenakost porazdelitve moči 

9. Ali se žrtev večinoma 

odloči prijaviti 

povzročitelja nasilja policiji 

ali se vrne k njemu? 

Ne, ker se bojijo nasilnega 

partnerja. Razlog za takšno 

odločitev je strah, ki ga čutijo 

do partnerja in njeno slabo 

ekonomsko stanje. Mestne 

ženske, bolj izobražene 

ženske ob nasilju prej 

poiščejo pomoč in se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

znajdejo, saj so bolj 

podučene kaj je nasilje v 

družini, so bolj ekonomsko 

neodvisne in se zato lažje 

osamosvojijo.  K nasilnežu 

se vrne večinoma ženska, 

katera živi bolj v 

konzervativni patrialni 

sredini, saj jo je sram kaj 

poreče na njeno odločitev 

okolica, nasilnež jo 

ustrahuje, ji grozi, boji se 

njegovega maščevanja, saj je 

od njega ekonomsko odvisna. 

 

 

 

10. Kako odreagirate na 

njeno odločitev? Ali ste 

nasilje dolžni prijaviti 

policiji? 

Kako se bo žrtev odločila ne 

moremo vplivati, saj ji 

nudimo psihološko podporo, 

jo napotimo na Center za 

socialno delo, ji ponudimo 

obisk patronažne sestre. 

Dolžni smo prijaviti nasilje v 

družini, razen, če nas žrtev 

izrecno prosi, da tega ne 

storimo, saj se boji nasilneža. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kodeks medicinske etika pa 

nam narekuje, da smo o 

vsakem primeru zavezani k 

molčečnosti.  

 

 

 

 

11. Ali jo napotite v Varno 

hišo? 

Tudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kakšni so vaši ukrepi 

po prijavi nasilja policiji, 

ali še sodelujete z žrtvijo? 

Po prijavi nasilja na policijo, 

nas žrtev iz tega razloga ne 

obišče, razen, če ne poišče 

zdravniško pomoč. 

Kakšne posledice nasilja 

utrpi žrtev nasilja? Kako ji 

lahko pri tem pomagate 

razen nudenje zdravstvene 

oskrbe? 

Posledice nasilja so 

katastrofalne, saj se ženski 

lahko poruši celotni sistem 

  

 



 

 

življenja. Z žrtvijo se 

pogovorimo in ugotovimo v 

kakšnem stanju se nahaja. Če 

je to ekonomsko stanje, se 

morajo povezati z CSD in 

patronažno sestro. 

 

13. Kje vidite težave pri 

odločitvi žrtve, da se bo 

vrnila k partnerju? Ali 

menite, da jo ustrahuje? 

Težave za vrnitev k nasilnežu 

vidim v brezposelnosti, ki je 

povezana z ekonomskim 

stanjem družine, prisoten je 

tudi strah žrtve kaj se bo 

zgodilo z njo in z otroci, kam 

se bodo umaknili, še vedno 

upa, da se bo partner 

spremenil, boji se njegovih 

groženj, da bo ubil njo ali 

otroke. Torej, ugotoviti 

vzroke za njeno vrnitev k 

nasilnežu. Sem prepričan, da 

nasilnež žrtvi grozi in jo 

ustrahuje. 

 

  

 

14. Ali menite, da naredite 

dovolj za varnost žrtve? 

Menim, da skušamo narediti 

  



 

 

vse, da se žrtev odloči 

pravilno in ukrepa proti 

nasilnemu partnerju. 

 

 

 

 

Tabela 3c: Kodiranje intervjuja c (policist Vodja drugega policijskega okoliša na PP 

Metlika) 

Vprašanja z odgovori 

 

Pojmi-kode Kategorije 

1. Kaj so naloge policije?  

Naloge policije so jasno 

opredeljene v Zakonu o 

nalogah in pooblastilih 

policije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ali je nasilje v družini 

pogosto kaznivo dejanje v 

vaši enoti oziroma ali se 

pogosto srečujete z 

preprečevanjem nasilja v 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

družini? 

Nasilje v družini ni pogosto 

kaznivo dejanje na naši 

policijski postaji, saj recimo 

na leto obravnavamo manj 

kot 10 kaznivih dejanj. Sam 

imam izkušnje na področju 

nasilja v družini, saj sem s 

strani dežurnega pogosto 

napoten na obravnavo 

tovrstnih kaznivih dejanj, 

občasno pa jih v nadaljevanju 

dobim v obravnavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kdo je žrtev nasilja v 

družini in kdo povzročitelj 

nasilja? 

Žrtve nasilja v družini so v 

večini primerov ženske, 

občasno so to tudi otroci. 

Smo pa kot žrtve obravnavali 

tudi starejše ljudi, ki so bili 

žrtve nasilja s strani svojih 

otrok. Nasilneži so v večini 

primerov moški. Obravnavali 

smo tudi obraten primer, ko 

je bila  nasilna partnerica ali 

pa je bilo obojestransko 

nasilje (en primer). Pogosto 

zaznamo, da se nasilje nad 

partnerjem dogaja v 

prisotnosti njunih 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

mladoletnih otrok. V teh 

primerih storilca poleg 

kaznivega dejanja Nasilje v 

družini po členu 191. KZ-1, 

ovadimo tudi za kaznivo 

dejanje Zanemarjanje 

mladoletne osebe in surovo 

ravnanje po členu 192. KZ-1, 

saj v teh primerih storilec z 

zanemarjanjem svojih 

dolžnosti in surovim 

ravnanjem ogroža vzgojo, 

razvoj in zdravje otrok. 

4. Kako zaznate nasilje v 

družini? 

Nasilje zaznamo, ko žrtev 

sama pokliče pomoč (malo 

primerov) ali če prijavi 

nasilje nekdo drug, kot npr. 

CSD, sosedje, sorodniki. 

Žrtev se odloči poklicati 

pomoč, ko se nasilje 

stopnjuje in so že prisotne 

hude posledice. Žrtev ni 

samozavestna in močna, ker 

se boji nasilneža.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ali žrtev sama pokliče 

policijo in prijavi nasilje v 

družini ali to storijo 

očividci? 

Zelo malo je primerov, ko 

žrtev sama pokliče policijo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Predvsem so redke žrtve, ki 

reagirajo že na prvo nasilje in 

pokličejo policijo. Menim, da 

jih je veliko takšnih, ki 

pokličejo takrat, ko več ne 

vidijo izhoda in je v večini 

primerov že prepozno in so 

zaradi nasilja nastale hujše 

posledice. Menim, da je vse 

več prijav, ko sosedje ali 

bližnji sorodniki pokličejo 

policijo ali druge pristojne 

službe. Tudi na anonimno 

telefonsko številko, ker 

nočejo imeti problemov 

zaradi morebitnega pričanja 

v postopku. Mogoče se tudi 

žrtev rajši obrne po pomoč 

na CSD kot na policijo, 

seveda smo mi takrat 

obveščeni s strani CSD. 

6. Katere oblike nasilja nad 

ženskami pogosto 

zasledite? 

Najpogosteje obravnavamo 

fizično nasilje, občasno le 

psihično, smo pa obravnvali 

tudi primere ekonomskega 

nasilja. Spolnega nasilja še 

nismo obravnavali na naši 

PP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kaj mislite, kateri so 

dejavniki, ki vplivajo na 

  



 

 

nastanek nasilja v družini? 

Prepričan sem, da so 

dejavniki za nasilje alkohol, 

brezposelnost, prevlada 

moških, ne prilagajanje en 

drugemu. Omenim naj še 

ljubosumnost, finančne 

težave, ki se ob prisotnosti 

alkohola nasilje še stopnjuje, 

pa tudi neprilagajanje 

družinskemu življenju. 

Ali so med vašim 

posredovanjem ob prijavi 

nasilja v družini 

povzročitelji nasilja 

alkoholizirani in so uživali 

prepovedane substance? 

Ja, v večini je prisoten 

alkohol. Prepovedane 

substance smo beležili v 

primeru odvisneža od 

prepovedanih substanc v 

nasilju do svojih staršev. 

Ali veste, če je 

žrtev/povzročitelj brez 

zaposlitve? Vidite tukaj 

vzrok za nastanek nasilja? 

Iz izkušenj lahko povem, da 

v večini primerov ima 

družina finančno krizo. Se 

pravi, da je eden brez 

 

 

Vzroki 

 

 

 

Prevlada 

Neprilagajanje 

 

 

 

 

 

Prisoten 

 

 

 

 

 

 

Finančna kriza 

Finance 

 

 

Alkohol in prepovedane 

substance 

Brezposelnost 

Ljubosumje 

Neenakomerna porazdelitev 

moči 

Družinsko (ne)življenje 

 

 

 

 

 

Alkohol in prepovedane 

substance 

 

 

 

 

 

 

Brezposelnost 



 

 

zaposlitve, v večini primerov 

je to ženska ali pa oba. Ja, 

seveda, vzrok za nasilje je 

izpeljan tudi iz 

brezposelnosti, le-ta pa 

povleče še vse ostale težave 

na dan. Vsi vemo, da so 

običajno finance vzrok za 

prepir, ki se stopnjuje v 

nasilje. 

Ali je žrtev ob prijavi 

nasilja navedla vzrok za 

nasilje njeno 

neenakovrednost v krogu 

družine? 

V večini žrtve ne čutijo 

pripadnosti družini in to v 

primeru, če je sama brez 

zaposlitve in jo partner 

zaničuje in jo finančno 

omejuje. 

Ali menite, da je družba 

negativno vpliva na 

povzročitelja nasilja? 

Nasilni moški se običajno 

pogovarjajo med seboj kdo 

med njimi je boljši glava 

družine in to je lahko vzrok 

za nastanek nasilja v družini. 

Ali ima povzročitelj nasilja 

zgodovino nasilja v družini 

Vzrok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne čutijo pripadnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Glava družine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neenakomerna porazdelitev 

moči 

 

 

 

 

 

 

Neenakost porazdelitve moči 

 

 



 

 

že kot mladostnik? 

Običajno imajo težko 

otroštvo, v večini primerov. 

Se pravi, da so doživeli 

nasilje  s strani svojih 

staršev, oziroma v družini v 

kateri je bilo prisotno nasilje 

in so podedovali ta vedenjski 

vzorec. 

Ali menite, da je 

povzročitelj nasilja ob 

prijavi nasilja potožil 

partnerkino 

nenaklonjenost? 

Mogoče so ob prihodu 

policistov v vinjenem stanju 

kričali, da jim je partnerka 

nezvesta, da ima drugega 

moškega. 

 

 

 

Težko otroštvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ima drugega 

 

 

 

Družinsko (ne)življenje 

Zgodovina 

 

 

 

 

 

 

 

 

ljubosumje 

8. Ali menite, da družba 

nameni premalo pozornosti 

k preprečevanju nasilja v 

družini? 

Menim, da se družba dobro 

ozavešča glede družinskega 

nasilja in so seznanjeni z 

posledicami. Vse je pa 

odvisno od vsakega 

posameznika ali bo prijavil 

nasilje pristojnim 

institucijam ali ne. Marsikdo 

 

 

 

Dobro ozavešča 

 

 

 

Posameznik 

 

 

 

Družbena (ne)tolerantnost do 

nasilja 

 

 

Prijava nasilja 



 

 

se rajši obrne stran, kot da ni 

nič slišal ali videl. Ampak z 

zbiranjem informacij dobimo 

občutek, da vedo, ampak 

nočejo povedati, saj se bojijo 

sodnih postopkov, kot priča 

ali se nočejo zameriti 

nasilnežu. 

 

prijavil 

9. V kateri fazi nasilja žrtev 

pokliče policijo za 

ukrepanje? 

Redko katera žrtev se že ob 

prvem nasilju odloči, da 

pokliče policijo, saj v 

podzavesti upa na boljši jutri. 

Pokličejo takrat, ko ne 

zmorejo več naprej. Nekatere 

potrebujejo več poguma oz. 

več nasilnih dejanj nad njo, 

da bo odreagirala. Nekatere 

pa se sploh ne odločijo za 

prijavo, saj se bojijo 

nasilneža, ker jim grozi in 

zaradi uničene samopodobe 

že tudi same sebe krivijo za 

stanje v družini. 

  

10. Ali žrtev sodeluje z 

vami ali se vrne k 

povzročitelju nasilja? 

Oboje. Nekatere žrtve v 

postopku z nami dobro 

  



 

 

sodelujejo, nam zaupajo in se 

odselijo od partnerja. So pa 

primeri, ko ostanejo pri 

njemu, saj upajo, da se bo 

družinsko stanje izboljšalo. 

Ampak teh primerov je malo. 

11. Kakšne posledice 

nasilja utrpi žrtev? Kje 

vidite vzrok za nastanek 

nasilja? 

Posledice so predvsem 

nezaupanje ljudem, uničena 

samopodoba, strah in sram 

jih je stopit pred ljudi, kaj 

bodo rekli sosedje (zato tudi 

nočejo poklicat pomoč), 

bojijo se za življenje otrok, 

za lastno varnost, bojijo se 

kako bojo preživele sebe in 

otroke. Bojijo se življenja in 

predvsem iščejo vzrok v sebi, 

kot da je sama kriva za 

nasilje v družini. 

  

12. Ali povzročitelj nasilja 

na žrtev vpliva pred vami 

in ji grozi? 

V večini primerov se 

povzročitelj ob interveniranju 

policije umiri. V kolikor ji pa 

grozi, da bo z nasiljem 

nadaljeval oziroma, da jo bo 

ubil, mu v skladu s pozitivno 

  



 

 

zakonodajo odvzamemo 

prostost in ga v nadaljevanju 

s kazensko ovadbo 

privedemo k preiskovalnemu 

sodniku, ki lahko odredi zanj 

pripor. 

13. Ali žrtev nasilja ob 

vašem prihodu spremeni 

mnenje in zavrne prijavo 

nasilja, saj je na njo vplival 

povzročitelj? 

Ja, imel sem primere, ko se je 

tudi to zgodilo. Ampak se ne 

dogaja pogosto. 

  

14. Kdaj izdate 

povzročitelju nasilja ukrep 

prepovedi približevanja? 

Ko so zato pogoji – 60. Člen 

ZNPPol. Policija lahko z 

odredbo izda ukrep 

prepovedi približevanja za 48 

ur in jo takoj pošlje v presojo 

preiskovalnemu sodniku, ki 

lahko ukrep potrdi, spremeni 

ali razveljavi. Če 

preiskovalni sodnik ukrep 

potrdi, ga lahko izreče za čas 

do 10 dni. Žrtve lahko 3 dni 

pred potekom ukrepa 

prepovedi približevanja 

predlaga preiskovalnemu 

sodniku podaljšanje ukrepa 

  



 

 

na 60 dni. Za podaljšanje 

ukrepa na 60 dni se odločijo 

predvsem žrtve, ki se 

odločijo, da bodo nasilneža 

zapustile in se odselile ali se 

nastanijo v varni hiši.  

15. Kako sodelujete z 

žrtvijo po prijavi nasilja? 

Jo napotite v Varno hišo? 

Žrtev napotimo na Center za 

socialno delo, ponudimo pa ji 

tudi možnost nastanitve v 

Varno hišo. Tekom 

predkazenskega postopka 

žrtev večkrat obiščemo in 

preverimo stanje ter jo 

seznanimo s podvzetimi 

ukrepi s strani policije, s 

čimer žrtev pridobi zaupanje 

v nas. Po končanem 

postopku oziroma po podani 

kazenski ovadbi na ODT, se 

naše delo z žrtvijo ne 

zaključi, saj jo sam kot vodja 

drugega policijskega okoliša 

pogosto obiskujem in 

preverjam trenutno stanje v 

družini. 

  

16. Sodelujete še s katerimi 

ustanovami, katere delujejo 

proti nasilju v družini? 

Sodelujemo s Centrom za 

  



 

 

socialno delo Metlika. Ter 

koordinatorko za družinsko 

nasilje za območje olenjske 

in Bele krajine Dubravko 

Hrovatič iz Centra za 

socialno delo Novo mesto. 

Prav tako se občasno 

udeležujemo raznih 

posvetov, ki jih organizirajo 

nevladne organizacije na 

temo preprečevanja nasilja v 

družini. 

17. Kako sodelujete s 

Centrom za socialno delo? 

S Centrom za socialno delo 

Metlika zelo dobro 

sodelujemo, imamo pogoste 

mesečno posvete, na katerih 

si izmenjujemo podatke o 

družinah, v katerih je 

prisotno nasilje ali je v 

preteklosti že prišlo do 

nasilja. Prav tako se redno 

udeležujemo posvetov 

multidisciplinarnih timov, 

katere skliče Center za 

socialno delo. 

  

18. Ali sodelujete z žrtvijo 

nasilja tudi po prijavi 

nasilja v družini do 

prekinitve nasilja? 

Z žrtvijo sodelujemo vedno v 

  



 

 

času postopka, po končanem 

postopku pa se naše delo z 

žrtvijo ne konča, saj pristojni 

vodja policijskega okoliša še 

naprej pogosto obišče žrtev 

ter preveri trenutno situacijo. 

 

Tabela 4č: Kodiranje intervjuja d (delavec Centra za socialno delo Metlika) 

Vprašanja z odgovori 

 

Pojmi-kode Kategorije 

1. Kakšna je vloga Centra 

za socialno delo pri 

obravnavi nasilja v 

družini? 

Zelo pomembna. Pri delu je 

potrebno upoštevati 

pooblastila in zakonodajo v 

primeru nasilja v družini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kakšen je postopek od 

takrat, ko žrtev pride k 

  



 

 

vam, pa do njene 

namestitve v Varni hiši? 

Varna hiša je za žrtev eden 

izmed izhodov iz nasilnega 

življenja. Na CSD pridobi 

žrtev strokovno pomoč v 

obliki prve socialne pomoči, 

iščejo se prve rešitve, 

ugotoviti se mora stopnja 

ogroženosti za lažje nadaljnje 

ukrepanje, v primeru 

očitnega nasilja se nasilje 

prijavi policiji, kjer nasilnež 

dobi prepoved približevanja, 

žrtev se seznani z možnostjo 

namestitve v Varni hiši ali v 

drugih organizacijah. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kakšne so vaše naloge 

pri obravnavi nasilja v 

družini?  

Podpora in svetovanje, 

žrtvam nudimo pomoč ob 

težavah in skupaj skušamo 

najti rešitve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Kdo so žrtve nasilja? 

Praviloma ženske in otroci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kdo vam prijavi nasilje v 

družini? Žrtev sama? 

Kdorkoli. Žrtev sama, sosedi, 

prijatelji, svojci, po uradni 

dolžnosti policija, šola, vrtci, 

zdravstveno osebje… 

 

 

 

 

kdorkoli 

 

 

Prijava nasilja 

6. Ob kateri obliki nasilja 

nad žensko ste bili 

največkrat obveščeni? S 

katerimi oblikami se 

največkrat srečujete pri 

delu? 

Največkrat se srečujemo s 

psihičnimi oblikami nasilja, 

kot fizičnimi in ekonomskim 

nasiljem. V manjši meri tudi 

spolno nasilje in 

zanemarjanje, največkrat v 

  



 

 

romskih družinah v primeru 

zanemarjanja otrok. 

7. Kdaj se žrtev nasilja 

zateče k vam po pomoč? V 

kateri fazi nasilja? 

Različno, praviloma, ko ne 

zdrži več živeti z nasilnežem, 

velikokrat prepozno. 

  

8. Ali veste, če je morebiti 

povzročitelj/žrtev nasilja 

odraščal/a v nasilni 

družini? 

Nasilno vedenje iz otroštva 

se praviloma prenese naprej. 

Lahko trdim, da so moški 

nasilni zaradi nasilnega 

otroštva, tudi do svojih 

partneric in otrok. Morebiti 

sta bila tudi oba deležna 

nasilništva v mladosti. 

 

 

 

Nasilno otroštvo 

 

 

 

Družinsko (ne)življenje 

zgodovina 

9. Ali veste iz pogovorov, 

kje so vzroki za nasilje v 

družini, kateri dejavniki ga 

povzročajo? Razložite! 

Vzroki so različni. Finančne 

težave družine, 

brezposelnost, ni denarja, 

zloraba moči med 

partnerjema in neenakost 

med spoloma, ljubosumnost, 

 

 

 

Vzroki 

 

 

dolgovi 

 

 

 

Brezposelnost 

Ljubosumje 

Alkohol 

Družinsko (ne)življenje 



 

 

alkohol, dolgovi. Družinsko (ne)življenje 

10. Ali povzročitelji 

običajno uživajo alkoholne 

pijače in prepovedane 

substance? 

Alkohol je prisoten, saj je kot 

sprožilni dejavnik nasilja v 

družini. 

 

 

 

 

prisoten 

 

 

 

Alkohol in prepovedane 

substance 

11. Ali vam žrtev nasilja 

zaupa in z vami sodeluje? 

Prepričan sem, da nam žrtve 

zaupajo 95%.  

  

12. Ali z vami sodeluje tudi 

povzročitelj nasilja 

individualno ali skupaj z 

žrtvijo? 

Individualno, saj ima 

večinoma povzročitelj 

izrečen ukrep prepoved 

približevanja. 

  

13. Ali se žrtev boji 

povzročitelja nasilja? 

Praviloma se, ker ji grozi in 

jo ustrahuje. 

  

14. Sodelujete tudi s 

policijo? 

  



 

 

Da, dobro in vzorno. 

15. Ali ukrepate takoj za 

zaščito žrtve pred hujšimi 

posledicami nasilja? 

Zagotovo takoj. 

  

16. Ali sodelujete z žrtvijo 

po prijavi nasilja v družini 

do prenehanja nasilja? 

Da, absolutno z udeležbo 

ostalih institucij. 

  

17. Kako vplivajo dejavniki 

na žrtev in kakšne so 

posledice pri žrtvi? 

Žrtve so prestrašene, se 

bojijo nasilneža, imajo 

občutek tesnobe, počutijo se 

manjvredne, ni ustvarjalnosti, 

izgubile so samozavest, 

zmanjša se psihofizična 

sposobnost. 

  

18. Kako sodelujete z 

zdravstvenimi ustanovami? 

Z zdravstvenimi ustanovami 

sodelujemo dobro, lahko bi 

bilo bolje glede posredovanja 

informacij za lažje in 

kvalitetnejše ukrepanje. 

  

19. Kako ukrepate za   



 

 

zaščito žrtve nasilja? 

Prijavimo na policijo, 

nudimo storitev prve socialne 

pomoči, ustanovi se 

multidisciplinarni tim za 

prepoznavo ogroženosti 

žrtve, obvesti se Varna hiša, 

Krizni center oziroma ostale 

razpoložljive organizacije za 

pomoč žrtvam nasilja. 

20. Ali žrtev sprejme vaše 

ukrepe za zaščito ali se 

vrne k povzročitelju 

nasilja? 

Praviloma sprejme, k 

nasilnežem se pa vrnejo tiste 

žrtve, katere ne morejo za 

seboj zapustiti preteklosti, so 

navezane naj, tukaj so otroci, 

njeno slabo finančno stanje, 

ekonomsko stanje glede 

delitve premoženja, morebiti 

se boji nasilneža, ker ji grozi 

in jo ustrahuje. Potrebno je 

obravnavati vsak primer 

posebej, spremljat družino, 

verjet žrtvi in ji pomagati, 

zaščititi žrtev in otroke, žrtev 

informirati o celotnem 

postopku po prijavi nasilneža 

policiji, ji ponuditi 

sodelovanje s koordinatorko 

  



 

 

za preprečevanje nasilja v 

družini. 

 

Tabela 5d: Kodiranje intervjuja (žrtvi nasilja v družini) 

Vprašanja z odgovori 

 

Pojmi-kode Kategorije 

1. Koliko časa že bivate v 

Varni hiši? 

1: 8 mesecev 

2: 2 meseca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kako dolgo ste bili žrtev 

nasilja preden ste poiskali 

pomoč? 

1: Psihično 13 let, fizično 3 

mesece 

2: Psihično 8 let, fizično 

zadnja 3 leta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kam ste se najprej 

zatekli po pomoč? 

1: K sestri 

2: K sestri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Katere oblike nasilja v 

družini ste bili deležni? 

1: Psihično in fizično 

2: Psihično in fizično 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kdo je izvajal nasilje nad 

vami? 

1: Partner 

2: Partner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ali so bili ob nasilju nad 

vami deležni tudi vaši 

otroci? 

1: Ja, so bili prisotni. 

2: Ja, so bili prisotni in so vse 

spremljali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Ali menite, da je za 

nasilje v vaši družini kriva 

družba oziroma okolica v 

kateri ste živeli?  

1: Ne. 

2: Ne. 

Ali vas je družba 

zaničevala?  

Ali ste poiskali pomoč pri 

sosedih ob nasilju?  

1: Ne.  

2: Ne. 

Je kdo slišal, da nekdo 

izvaja nasilje nad vami?  

1: Tašča.  

2: Moji starši vsakodnevno. 

Je očividec nasilje prijavil 

policiji?  

1: Ne. 

2: Ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tašča 

Moji starši 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družbena (ne)tolerantnost do 

nasilja 

8. Ali vas je partner 

zaničeval in poniževal in 

nad vami opravljal nadzor? 

Ste se v partnerskem 

odnosu počutili 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

manjvredno in brez 

možnosti do odločanja? 

Ali ste takoj spregledali, da 

niste enakovredni 

partnerju v družini 

oziroma kdaj se to 

spregledali? 

1: Nisva bila enakovredna, 

saj sem samo jaz v družino 

prinašala dohodek in delala 

vsa družinska opravila.  

2: Nadzor je bil samo doma, 

v javnosti se je obnašal, kot 

najboljši partner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nisva bila enakovredna 

 

Nadzor je bil samo doma 

 

 

 

 

 

 

Neenakost porazdelitve moči 

9. Ali ste v mladosti živeli v 

nasilni družini? Je kdo od 

vaših staršev bil nasilen do 

vas?  

1: Ne 

2: Ne. 

Ali ste čutili pripadnost v 

vaši družini, da ste del 

družinskega življenja? Ste 

se v vaši družini počutili 

varno? 

1: V družini sem bila dobra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nisem se počutila kot del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družinsko (ne)življenje 



 

 

samo takrat, ko je bilo 

potrebno vzeti od mene 

denar. 

2: Nisem se počutila kot del 

družine, ker me nikoli ni 

upošteval in živel sam zase. 

Ali je vaš partner v 

mladosti doživljal nasilno 

vedenje oziroma bil sam 

žrtev nasilja?  

1: Zdaj sem prišla do 

informacij, da je partner imel 

težko otroštvo in doživljal s 

strani matere nasilje. 

2: Ne. 

 

 

družine 

 

 

 

 

 

 

 

Težko otroštvo 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodovina 

Družinsko (ne)življenje 

10. Ali imate zaposlitev? 

1: Imam zaposlitev. 

2: Imam zaposlitev. 

Ali menite, da je vaša 

zaposlitev/brezposelnost 

vzrok za nasilje v vaši 

družini? Kje se vidijo 

težave? 

1: Moja zaposlitev ni bila 

vzrok za nasilje, ker sem 

dohodek imela. Problem je 

 

 

 

 

 

 

 

Vzroki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkohol in prepovedane 

substance 



 

 

bil v tem, da mu nisem dala 

denarja, saj je bil on sam 

brez denarja. 

2: Problem v alkoholu in 

slabo finančno stanje 

družine. 

Ali ima vaš partner redno 

zaposlitev? 

1: Je imel s.p. zaposlitev, 

ampak ni delal nič, bil 

vsakodnevno doma pred 

televizijo. 

2: Ne, je brez zaposlitve. 

Ali ste kdaj pomislili, da je 

vaš dohodek kdaj vplival 

na negativno stanje pri 

vašem partnerju, saj se je s 

tem počutil manjvrednega? 

1: On bi se moral počutiti 

manjvredno, saj ni imel 

svojega dohodka zaradi 

lenobe, pa se ni. Od mene je 

jemal prihranke in je bilo 

stanje vse hujše zaradi 

mojega upiranja njegovemu 

početju. 

2: Ne, ker jaz imam 

zaposlitev in dohodek. 

 

 

 

 

Finančno stanje 

 

 

Ni delal nič 

 

Brez zaposlitve 

 

 

 

 

 

Dohodek 

prihranki 

 

 

 

Družinsko (ne)življenje 

 

 

 

Družinsko (ne)življenje 

 

Brezposelnost 

 

 

 

 

 

Družinsko (ne)življenje 



 

 

 

11. Ali je v vaši družini 

partner redno užival 

alkohol in prepovedane 

substance? 

1: Ja, alkohol je užival 

vsakodnevno. 

2: Alkohol je užival redno. 

Menite, da je bil vzrok za 

prepire z vašim partnerjem 

alkohol in prepovedane 

substance? 

1: Ja, vzrok za prepire je bil 

alkohol, prenehal je ko sem 

mu dala ultimat, ampak se je 

stanje samo poslabšalo, ker 

ni imel denarja in volje do 

ničesar. 

2: Ja, vzrok je bil 

alkoholizem. Za vse se je 

odločal sam, mojih želja in 

mnenj ni upošteval. 

Ali je bil partner pod 

vplivom alkohola in 

prepovedanih substanc 

pred in med izvajanjem 

nasilja nad vami? 

1: Ja. 

 

 

 

Užival vsakodnevno 

Užival redno 

 

 

 

 

Vzrok za prepir 

 

 

 

 

Želja in mnenj ni upošteval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkohol in prepovedane 

substance 

 

 

 

 

Alkohol in prepovedane 

substance 

 

 

 

Neenakost porazdelitve moči 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2: Ja. 

Zakaj menite, da je vaš 

partner užival alkohol in 

prepovedane substance? 

Kje vidite vzroke? 

1: Imel je ljubico, bil brez 

denarja, meni je vzel denar in 

ko sem zvedela za ljubico, 

sem vztrajala, da jo zapusti in 

takrat se je stanje samo še 

poslabšalo, saj mu ni bilo 

jasno, da varanje ne sodi v 

družinske odnose. Odvisen je 

bil od televizije, interneta, 

alkohola. Ker ni imel volje 

do dela, ni imel denarja in bil 

živčen. 

2: Predvsem fizično nasilje. 

Ni imel denarja, ni plačeval 

račune, bil zakreditiran, ni 

imel od kje plačati kredita, 

živela sva pri mojih starših, 

partner še vedno živi tam in 

to me zelo boli, saj grozi še 

vedno meni in mojim 

staršem, da nas bo ubil. 

 

 

 

 

 

 

 

Bil brez denarja 

 

 

 

 

 

 

 

Ni imel denarja 

Ni plačeval račune 

Bil zakreditiran 

 

 

 

 

Družinsko (ne)življenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družinsko (ne)življenje 

12. Ali menite, da je vaš 

partner ljubosumen? 

  



 

 

1: Ne. Postal je takrat, ko 

sem rekla zdaj pa gre. 

Dvakrat sem že odšla, pa me 

je vedno poniževal, da mu 

nič ne morem. 

2: Ni. 

Ali vas je kdaj obravnaval 

kot osebo, kateri ni zaupati, 

čeprav ste ga vi spoštovala 

kot partnerja in člana 

družine? 

1: Ne. 

2: Ne. 

Je nad vami izvrševal 

pretiran nadzor, ko ste bili 

v družbi drugih ljudi, 

posebej v moški družbi? 

1: Ne, ker mi je vedno govor, 

da me noben moški ne bi 

hotel imeti. 

2: Ne. 

Ste kdaj dobili občutek, da 

je imel vaš partner bojazen, 

da ga boste zapustila zaradi 

drugega moškega, čeprav 

mu niste dajali tega 

občutka? 

1: Ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2: Ne. 

Ali je zaradi pretirane 

obsedenosti z vami in 

ljubosumnosti izvajal 

kakršno koli obliko nasilja 

nad vami? Katero? 

1: Obseden je bil samo s tem, 

da je rad ukazoval, saj je bil 

odvisen od mojih dohodkov 

in govoril bodi tiho in me 

poslušaj in ne bom nasilen. 

2: Je rekel, da ima v družini 

moški glavno besedo, to je 

bila njegova obsedenost. 

 

 

 

 

 

Obseden 

Ukazoval 

 

 

Glavno besedo 

 

 

 

 

 

Neenakost porazdelitve moči 

13. Katere oblike nasilja ste 

bili večinoma deležni? 

Kako ste nanj odreagirala? 

1: Psihično in fizično. 

2: Psihično in fizično. 

 

 

  

14. Kako ste se počutila 

med nasiljem in po njem? 

Ali ste čutila strah pred 

partnerjem, ko je bil ta 

dobre volje? Ste pazila 

kako poteka komunikacija 

med vama? Kako ste se 

  



 

 

obnašala pred izbruhom 

nasilja? 

1: Vsaki dan me je bilo strah 

kako bo, pazila sem kaj sploh 

rečem, da ne bo kričal in me 

udaril. 

2: Pazila sem kako 

komuniciram z njim, strah 

me je bilo ali bo prišel 

domov vinjen in bo kričal. 

15. Zakaj ste vztrajala v 

nasilnem odnosu? Na kaj 

ste najprej pomislili, če se 

bi takoj ob prvem nasilju 

odločili prijaviti nasilneža? 

Ali si niste upali prijaviti 

nasilje v družini? Vas je 

bilo strah in ste bili v 

depresiji,  kaj bo z vami in 

vašimi otroci v kolikor ga 

prijavite? 

1: Da bo enkrat bolje. Grozil 

je vsem z smrtjo, tudi 

otrokom. Sram me je bilo 

tudi kaj bo rekla okolica, če 

bi prijavila partnerja za 

nasilje, kako bodo otroci 

gledani v šoli. 

2: Pomislila sem najprej na 

otroke in da bo enkrat bolje. 

  



 

 

Bolje bi bilo, da sem prej 

prijavila nasilje, ampak sem 

se bala njegovih groženj. Če 

ne bi živela pri svojih starših, 

bi že zdavnaj odšla, ampak se 

mi je zdelo nesmiselno oditi 

iz lastne hiše. 

16. Ali ste imeli kakšne 

poškodbe po različnih 

oblikah nasilja nad vami? 

Ste jih prijavili 

zdravstvenemu osebju? 

Kako ste se počutili po 

psihičnem nasilju? 

1: Imela sem vedno 

poškodbe in nisem šla k 

zdravniku. Nazadnje sem 

imela zlomljena rebra, ampak 

sem zdravniku prijavila lažen 

vzrok poškodbe. 

2: Nisem imela vidnih 

poškodb, saj sem modrice 

skrila. 

Ali ste doživeli s strani 

vašega partnerja obliko 

spolnega nasilja in ali ste ga 

prijavili ustanovam? Kako 

se počutite in kje vidite 

posledice spolnega nasilja? 

1: Ni bilo spolnega nasilja. 

  



 

 

2: Nisem. 

17. Ali vam je vaš partner 

odvzemal in imel nadzor 

nad vašim osebnim 

dohodkom in prihranki? 

Ali ste kdaj želeli zapustiti 

partnerja zaradi nasilja, pa 

ga zaradi ekonomskega 

razloga niste? 

1: Jaz sem plačevala vse 

stroške, njemu sem kupovala 

material za delo, ker je bil 

s.p., ampak ni delal nikjer nič 

in ves denar porabil za 

ljubico in alkohol. Tako da 

ekonomski razlog ni bil 

razlog, da ga nisem prej 

prijavila. 

2: Jaz sem plačevala vse 

stroške, tako da nisem bila 

odvisna od njegovega 

dohodka. Strah me je bilo 

samo to, če ga prijavim, ali 

bom lahko z eno plačo 

preživela sebe in otroka, 

ampak zdaj vidim, da bi 

lahko živela z eno plačo. 

  

18. V kolikor ste poiskali 

pomoč pri različnih 

organizacijah, ki 

preprečujejo nasilje nad 

  



 

 

ženskami, pri kateri ste 

čutili največ podpore in 

razumevanja? 

1: CSD bi lahko bolje 

sodeloval z žrtvijo. So mi 

svetovali, da bi lahko bila 

tiho in ne bi bilo nasilja. Kar 

smatram zelo 

neprofesionalno do žrtve, saj 

bi mene in otroke lahko tudi 

ubil. Partner je tudi na CSD 

grozil meni in otrokom in 

tudi priznal, da je izvajal nad 

menoj nasilje in mu ni nič 

žal. Vso krivdo še vedno 

spravlja name, strah me je, 

da mi bo kaj storil še zdaj, ko 

sem skupaj z otroci v Varni 

hiši, strah me je, da bo otroke 

naščuval proti meni ali jim 

kaj storil. Stike z otroci ima 

partner samo pod nadzorom 

CSD-ja. 

2: Menim, da bi lahko CSD 

bolje sodeloval z žrtvijo in ji 

verjel. 

Kako vam je pomagal 

Center za socialno delo? 

Menite, da je naredil dovolj 

za vašo zaščito? Vas je 

napotil v Varno hišo ali ste 



 

 

sami napotili tam? 

1: Ko sem se odločila in 

prijavila nasilje, sem šla na 

CSD in so takoj klicali 

najprej v Krizni center, 

ampak slednji nudi zatočišče 

samo za 1 mesec, tako da so 

me napotili v Varno hišo, 

kjer sem še danes. CSD bi 

moral žrtvi verjeti. 

2: CSD ima napako, da žrtvi 

ne verjame.  

Kako je pristopila k rešitvi 

nasilja policija? Ali je 

odredila prepoved 

približevanja za vašega 

partnerja? 

1: Ko sem klicala pred leti na 

policijo, da je mož nasilen in 

nimam kam iti z otroci, 

policist ob prihodu ni 

odreagiral  kot bi moral, saj 

menim, da se pozna z 

partnerjem in me ob prijavi 

ni vzel resno in mi predlagal, 

da naj se zatečem z otroci k 

svojcem, naj ga pustim, da se 

strezni, da bo jutri boljše. Tu 

sem bila razočarana z 

neprofesionalnim pristopom 

policista. Ob končni, zadnji 



 

 

prijavi partnerja, je slednji 

dobil takojšnjo prepoved 

približevanja s strani policije 

za 10 dni in kasneje po 

priporočilu CSD-ja še za 3 

mesece. So bili pa policisti 

zelo profesionalni ob 

spremstvu, ko sem šla nazaj 

v hišo po svoje stvari in so 

mi nudili pomoč in podporo. 

2: Dobro, dobil je prepoved 

približevanja za 10 dni in 

prepovedi ni kršil.  

Kakšne izkušnje imate s 

sodstvom in državnim 

tožilcem?  

1: Razočarana sem bila na 

obravnavi z sodnico, saj je 

kaznivo dejanje nasilje v 

družini, zaradi premalo 

dokazov prekvalificirala. 

2: Za zdaj nimam negativnih 

izkušenj, saj zadeva še ni 

končana. 

Kako se vam je posvetil 

osebni zdravnik, v kolikor 

ste mu zaupali težave v 

družini? Je prijavil nasilje 

policiji? 

1: Nisem se zaupala 



 

 

zdravniku. 

2: Nisem se zaupala, niti 

iskala pomoč pri zdravniku. 

Ali je vaš primer zaključen 

in kako ste zadovoljni z 

rešitvijo? 

1: Ni še zaključen primer. 

2: Ni še zaključen primer. 

 

 

PRILOGA 3: Tabela 10.1 (število kategorij in podkategorj) in Tabela 10.2 (kode 

posameznih kategorij in podkategorij ter njihovo ponavljanje) 

 

Tabela 10.1: Število kategorij in podkategorij 

Kategorija 

 podkategorija 
N 

Družba 8 

 prijava nasilja 3 

Neenakost med spoloma 10 

Družinsko (ne)življenje 16 

 alkohol 10 

 ljubosumje 9 

 brezposelnost 6 

Zgodovina 4 

Vir: lastna raziskava (2015) 

 

Tabela 10.2: Kode posameznih kategorij in podkategorij ter njihovo ponavljanje 

Kategorija 

 podkategorija 
Koda 



 

 

Družbena (ne)tolerantnost do nasilja Ozaveščati 

 Ukrepajo 

 Fizične2 

 Psihične 

 Organizirajo posvete 

 prepoznati 

 Socialni problemi 

  Ni pogovorov 

 razumevanja 

 Tašča 

 Moji starši 

 Netolerantna družba 

 dovolj ozavešča 

 prijava nasilja Pokličejo 

 prijavil 

 kdorkoli 

 posameznik 

Neenakost porazdelitve moči Prevlada2 

 Prepletanje 

 Omejevati osnovna opravila 

 Glava družine2 

 Nisva bila enakovredna 

 Nadzor je bil samo doma 

 Želja in mnenj ni upošteval 

 Obseden 

 ukazoval 

 Moški glavno besedo 

 Ne čutijo pripadnosti 

Družinsko (ne)življenje Lastno otroštvo 

 Težko otroštvo 

 Neprilagajanje2 11 

 Majhen dohodek 



 

 

 Družino preživlja partner 

 Finančno stanje3 111 

 Nasilno otroštvo 

 Dolgovi1 

 Nisem se počutila kot del družine 

 Težko otroštvo 

 Ni delal nič 

 Dohodek 

 prihranek 

 Bil brez denarja 

 Ni imel denarja 

 Ni plačeval račune 

 Bil zakreditiran 

 alkohol Vzroki5 

 Agresivnost2 

 Dolgovi 

 Prisoten1 

 Užival vsakodnevno 

 Užival redno 

 Vzrok za prepir 

 ljubosumje Vzroki3 

 Nemočni 

 Pretiran nadzor 

 Pretirani občutki 

 Nizko spoštovanje samega sebe 

 Niso dovolj dobri 

 ima drugega 

 brezposelnost Vzroki4 

 Finančna kriza 

 finance 

 Majhen dohodek 

 zaposlitev 



 

 

 Brez zaposlitve 

Zgodovina Lastno otroštvo 

 Težko otroštvo2 

 Nasilno otroštvo 

Vir: lastna raziskava (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 4: Dovoljenje za izvedbo intervjuja s policistom 

 

 

 



 

 

 



 

 

PRILOGA 5: Dovoljenje za pridobitev statističnih podatkov  

 


