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Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja je bilo ustanovljeno leta 1989 na 
pobudo feminističnih aktivistk in je bilo prva nevladna organizacija v Sloveniji, specializirana 

posebej za delo proti nasilju nad ženskami ter pomoč ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje. 
Smo ženska nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na 
področju socialnega varstva in na področju enakih možnosti (statusi, ki jih podeljuje država). 
Smo tudi prva slovenska nevladna organizacija s statusom na področju enakih možnosti. 

Naše poslanstvo je podpirati, svetovati in pomagati ženskam in otrokom, ki so doživljali ali še 
vedno doživljajo nasilje v svojih družinah in odnosih. Potrebe uporabnic so temeljno izhodišče 
za naše storitve in naše delo na področju lobiranja in kampanj ozaveščanja. Temeljno izhodišče 
dela Društva SOS telefon je tudi, da nasilje nad ženskami – čeprav do njega po navadi prihaja 
v družinah in intimnih odnosih – ni osebna ampak družbena težava, ki korenini v neenaki 
razporeditvi moči med ženskami in moškimi. Verjamemo, kakor poudarja tudi Deklaracija 
Združenih narodov o odpravi nasilja nad ženskami, da je nasilje nad ženskami:

kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin žensk, ki omejuje ali izničuje pravice žensk do 
uživanja teh pravic in svoboščin, 
odraz zgodovinsko neenakih odnosov moči med moškimi in ženskami, ki so pripeljali do 
nadvlade nad in diskriminacije proti ženskam s strani moških in do preprečitve polnega 
napredka žensk, 
eden od temeljnih družbenih mehanizmov, s katerim so ženske prisiljene v podrejen položaj 
v primerjavi z moškimi,
ovira za dosego enakosti, razvoja in miru. 



5

Association SOS Help-line for Women and Children – Victims 
of Violence

The Association SOS Help-line for Women and Children – Victims of Violence was founded 
as the initiative of activist feminist women in 1989 and is the first non-governmental 

organisation in Slovenia specialised in dealing with violence against women, and helping women 
and children who are experiencing violence. We are a women’s non-governmental, non-profit 
and humanitarian organization that works in a public interest in the field of social security and 
in the field of equal opportunities (statuses conferred by the state). We are the first Slovenian 
NGO with confirmed status in the field of equal opportunities. 

Our mission is to help, support and counsel women and children who have experienced or 
are still experiencing violence in their families and relationships. Needs of users are a basis for 
all our services and work in the field of lobbying and awareness raising campaigns. The basic 
principle for the activities of the Association SOS Help-line is that the violence against women 
– even though it usually happens within families and intimate relations – is not a personal but 
a social problem, which has its roots in non-equal distribution of power between women and 
men. We believe, as also recognized by the United Nations Declaration on the Elimination of 
Violence against Women, that violence against women: 

constitutes a violation of the rights and fundamental freedoms of women and impairs or 
nullifies their enjoyment of those rights and freedoms, 
is a manifestation of historically unequal power relations between men and women, which 
have led to domination over and discrimination against women by men and to the prevention 
of the full advancement of women, 
is one of the crucial social mechanisms by which women are forced into a subordinate 
position compared with men, 
is an obstacle to the achievement of equality, development and peace.

Association SOS Help-line for Women and Children – Victims of Violence
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Seznam kratic in okrajšav

CAHVIO – Ad hoc Odbor za preprečevanje in delovanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v 
družini (Ad Hoc Committee for preventing and combating violence against women and domestic 
violence)
CoE – Council of Europe (Svet Evrope)
CSD – center za socialno delo
DZ – Državni zbor
EC – European Commission 
EMŠO – enotna matična številka občana
EU – Evropska unija
EWL – Evropski ženski lobi (European Women’s Lobby)
FRA – Agencija Evropske unije za temeljne pravice (European Union Agency for Fundamental 
Rights) 
Istanbulska konvencija – Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad
ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima 
(K)onvencija – Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v 
družini ter o boju proti njima
KZ – Kazenski zakonik
KZ-1 – Kazenski zakonik iz leta 2008
KZ-1-UPB2 – Kazenski zakonik z dopolnitvami iz leta 2012
MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve
MP – Ministrstvo za pravosodje
MZZ – Ministrstvo za zunanje zadeve
NVO – nevladna organizacija
Obrazložitveno poročilo – Council of Europe Convention on preventing and combating violence 
against women and domestic violence (CETS No. 210). Explanatory Report.
Odbor CEDAW – Odbor Združenih narodov za odpravo diskriminacije žensk 
PIC – Pravno informacijski center nevladnih organizacij
(P)ravilnik o sodelovanju organov – Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov 
za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini 
RS – Republika Slovenija
SE – Svet Evrope
UEM – Urad Vlade Republike Slovenije za enake možnosti
ZEŽM – predlog Zakona o enakosti žensk in moških
ZKP – Zakon o kazenskem postopku
ZKP-UPB8 – Zakon o kazenskem postopku iz leta 2012
ZN – Združeni narodi
ZP-1 – Zakon o prekrških
ZPND – Zakon o preprečevanju nasilja v družini
ZUNEO – Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja
ZZZDR-UPB1 – Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
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O ANALIZI

Analiza usklajenosti nacionalnih standardov, zakonodaje in javnih politik s Konvencijo Sveta 
Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini je nastala 

v okviru projekta Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki 
doživljajo nasilje zaradi spola, ki ga sofinancira Evropska unija in ga izvajamo od leta 2012 do 
leta 2014. Partnerske organizacije v projektu so: Autonomni ženski centar (Srbija), ki je obenem 
nosilec projekta, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Centar za žene žrtve 
rata (Hrvaška), Nacionalni savjet za rodnu ravnopravnost (Makedonija), Udružene žene (Bosna 
in Hercegovina) in WAVE (Avstrija). V Sloveniji se projektu pridružujeta Društvo za nenasilno 
komunikacijo in Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC.

Junija 2013 je nastalo gradivo Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC) Analiza 
vpliva konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini 
(Istanbulske konvencije) na zakonodajo Republike Slovenije, ki je podlaga tej analizi. 

Ena od pomembnih vlog Društva SOS telefon kot nevladne organizacije je spremljanje dela 
države in njenih institucij na področju preprečevanja nasilja. Društvo SOS telefon skupaj z 
drugimi nevladnimi organizacijami opozarja na številna področja, na katerih je potrebno uvesti 
ukrepe, ki bodo izboljšali položaj žrtev nasilja. Aktivno se vključuje v oblikovanje politik na 
področju nasilja in človekovih pravic. Podaja predloge za dopolnitve in spremembe različnih 
zakonskih aktov in podaktov ter sodeluje pri predlogih novih zakonskih aktov in podaktov.

Pričujoča analiza nikakor ne more biti popolna. Je poskus prikaza obstoječega stanja na 
področju obravnave in preprečevanja nasilja nad ženskami in nasilja v družini s strani nevladne 
organizacije, katere temeljno poslanstvo je izhajati iz potreb uporabnic in uporabnikov ter nuditi 
storitve (vključno s pritiski za spremembe zakonodaje in prakse), ki jih potrebujejo. Istanbulska 
konvencija je namreč dokument, ki nasilje nad ženskami in nasilje v družini obravnava celovito. 
To pomeni, da le pravna ali le sociološka analiza oz. pregled nikakor ne moreta zadostovati. Za 
analizo celotne konvencije in še pomembneje, njeno implementacijo v zakonodajo in prakso 
neke države, je potreben holističen pristop. Pri Društvu SOS telefon si nikakor ne delamo utvar, 
da nam je ta uspel. 

Analiza se obenem ne dotika vseh tematik, ki jih obravnava konvencija, ampak se predvsem 
osredotoča na tiste člene konvencije, ki so pomembni za analizo v okviru projekta Usklajena 
prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola.

Osnovni namen analize je prikazati postopek podpisa in ratifikacije Istanbulske konvencije ter 
glede na njena določila prikazati, kje v tem trenutku v Sloveniji smo in kaj moramo še storiti. 

Analiza kaže na resno težavo, s katero se v Sloveniji soočamo, to je velika nekonsistentnost 
pri delu na številnih področjih ter obenem nepovezanost posameznih soodgovornih resorjev, 
ministrstev, služb. Tako smo se npr. odločili, da bomo v pričujoči analizi navedli tudi predloge 
zakonov, ki so za nas bili pomembni, čeprav niso bili sprejeti. Tudi dejstvo, na kakšen način so 
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zakoni spisani in potem zavrnjeni, namreč kaže na način dela, ki je nekonsistenten, obenem pa 
neposredno vpliva na (ne)kakovost življenja prebivalk in prebivalcev Slovenije. 

Iz analize izhaja tudi druga resna težava, ki je, da postane v Sloveniji v nekem trenutku pravna 
analiza praktično edino izhodišče za sprejem/upoštevanje dokumenta s področja človekovih 
pravic. In to brez upoštevanja sociološke, politološke, socialno varstvene, kriminološke in 
še kakšne analize oz. stroke. Po našem trdnem prepričanju pa je ratifikacija mednarodnega 
dokumenta s področja človekovih pravic v prvi vrsti politično in šele nato pravno vprašanje. 

Tudi vsebina Istanbulske konvencije še zdaleč ni ekskluzivno pravno vprašanje. Iz procesa 
za njeno ratifikacijo pa je razvidno, da so na posameznih pristojnih institucijah na to ves čas 
pozabljali. Istanbulska konvencija se namreč sistemsko loteva urejanja področja, ki je pripoznano 
kot družbeno pereče in potrebno ureditve ter obenem usklajevanja z dokumenti in praksami, 
ki so s strani stroke in uglednih (mednarodnih in domačih) institucij pripoznani kot minimalen 
standard. V ospredju torej ne sme biti vprašanje ali so določila naše kazenske ali druge zakonodaje 
usklajena z določili konvencije, ampak kaj lahko storimo, da bomo določila slovenske zakonodaje 
uskladili oz. opredelili tako, da bodo omogočala usklajenost z določili, praksami in pristopi, ki jih 
predvideva v tem trenutku po oceni različnih domačih in mednarodnih strok najmodernejši dokument 
na področju preprečevanja in obravnave nasilja nad ženskami in nasilja v družini. To bi vedno 
moralo biti temeljno izhodišče za sprejem mednarodnopravnih standardov človekovih pravic 
in njihovo uvajanje v prakso.

Iz analize tudi izhaja, da je v Sloveniji ena od pomembnejših pomanjkljivosti neuporaba 
holističnega pristopa. Ta pa bi moral biti pri delovanju proti nasilju nad ženskami in nasilju 
v družini osnova. Upoštevati je namreč treba individualne, institucionalne in strukturne 
dejavnike, ki so tako vzrok kot tudi posledica za nasilje nad ženskami. Istanbulska konvencija 
teži k integriranemu pristopu, ki temelji na človekovih pravicah in »pristopu tri P: preventiva, 
zaščita in pregon« (three P approach: prevention, protection and prosecution), ki se nanaša na 
dolžno skrbnost države oz. due diligence. 

V analizi je uporabljen prevod Istanbulske konvencije iz Predloga zakona o ratifikaciji Konvencije 
Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima 
– predlog za obravnavo (MZZ, 2014), v opombah pa mu je za lažje sledenje priložen izvirnik v 
angleškem jeziku. 

Pri branju analize je treba biti pozoren na dejstvo, da bi bilo mogoče določene podatke in 
informacije uvrstiti pod več členov konvencije. Tega nismo počeli, zato je potrebno nekatere 
člene konvencije med seboj primerjati. 
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SVET EVROPE IN ISTANBULSKA KONVENCIJA 

Svet Evrope (SE) je mednarodna regionalna organizacija, ustanovljena leta 1949. Med 
organizacijami, katerih temeljno poslanstvo je zaščita človekovih pravic, demokracije in 

vladavine prava, velja za najpomembnejšo evropsko organizacijo. Vključuje 47 držav članic, 28 
članic je hkrati tudi članic Evropske unije (EU).

Eden od ciljev SE je delovanje proti vsem oblikam diskriminacije žensk, med katere spada 
tudi nasilje nad ženskami, in spodbujanje vloge žensk v družbi. Nacionalna poročila, študije in 
raziskave so razkrile resnost problema nasilja nad ženskami in obenem raznolikost nacionalnih 
ukrepov proti nasilju nad ženskami v Evropi. Pokazala se je potreba po harmonizaciji pravnih 
standardov, ki bi omogočila, da so žrtve deležne enakega nivoja zaščite po vsej Evropi. Povečala 
se je tudi politična volja, ministrice in ministri za pravosodje iz držav članic SE so začeli z 
diskusijami o potrebi po zaščiti pred nasiljem v družini, posebej nasiljem v intimnih partnerskih 
odnosih. (CoE, 2014b)

Izhajajoč iz svoje vloge pri zaščiti človekovih pravic, se je SE odločil, da je potrebno postaviti 
celovite standarde za preprečevanje in delovanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, 
zavezujoče za vse članice SE. Decembra 2008 je Odbor ministrov ustanovil skupino strokovnjakinj 
in strokovnjakov, katerih naloga je bila priprava osnutka konvencije na tem področju. Ad hoc 
Odbor za preprečevanje in delovanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini – CAHVIO 
(Ad Hoc Committee for preventing and combating violence against women and domestic violence) 
je osnutek konvencije zaključil decembra 2010 (prav tam), pogajanja o predlogu konvencije pa 
so se nadaljevala v okviru Odbora ministrskih namestnic in namestnikov SE. V CAHVIO je tudi 
Republika Slovenija (RS) imenovala svojo predstavnico, višjo svetovalko tedanjega Urada Vlade 
RS za enake možnosti (UEM). 

Odbor ministrov SE je Konvencijo o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v 
družini – Istanbulska konvencija (Convention on preventing and combating violence against women 
and domestic violence) sprejel 7. aprila 2011, za podpis pa je bila odprta 11. maja 2011 na 121. 
seji Odbora ministrov v Istanbulu. Potem ko je 22. aprila 2014 Andora postala deseta država 
pogodbenica Istanbulske konvencije, je ta stopila v veljavo 1. avgusta 2014. (prav tam)

SE Istanbulsko konvencijo razume kot pomemben korak naprej na tem področju in kot 
dokument, ki temelji na dejstvu, da nasilja nad ženskami ne moremo odpraviti, če ne delujemo 
v smeri uveljavljanja enakosti med ženskami in moškimi. (CoE, 2014a)
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O VLOGI NEVLADNIH ORGANIZACIJ V SLOVENIJI PRI PRIPRAVI 
ISTANBULSKE KONVENCIJE  

Slovenska predstavnica v CAHVIO je v celotnem procesu priprave konvencije sodelovala tako 
z vlado in njenimi ministrstvi kot z nevladnimi organizacijami (NVO). V procesu je te deležnike 

pozivala k pripravi pripomb k osnutkom konvencije.

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja je v sodelovanju z Društvom za nenasilno 
komunikacijo, Društvom Ženska svetovalnica, Društvom KJUČ – Centrom za boj proti trgovini 
z ljudmi in Društvom Ženski lobi Slovenije svoje pripombe na drugi osnutek Istanbulske 
konvencije (Second Draft Convention on preventing and combating violence against women and 
domestic violence) pripravilo junija 2010. 

Iz pripomb izhaja, da je Istanbulska konvencija za nas od vsega začetka predstavljala enega 
od najpomembnejših dokumentov, za družbo pa je po našem mnenju pomenila zgodovinski 
napredek pri preprečevanju nasilja nad ženskami in s tem zaščite človekovih pravic žensk. 
(Društvo SOS telefon, 2010)

Nismo bili zadovoljni z razvojem besedila konvencije, ki je bil viden iz drugega osnutka, saj 
je nekaterim državam uspelo uvajati konzervativni konceptualni in terminološki pristop k 
obravnavi nasilja nad ženskami. Neposredno iz našega dela in izkušenj pa vemo, kako nevaren 
je takšen pristop za ženske in njihovo zaščito pred nasiljem. Tako smo posebej npr. opozorili 
na dejstvo, da morajo biti vsi ukrepi za pomoč in zaščito žrtev nasilja usmerjeni v zagotavljanje 
varnosti žrtev nasilja in v ustavljanje povzročanja nasilja. Zaščita žrtev nasilja mora biti temeljno 
načelo, ki so mu lahko vsi drugi ukrepi le podrejeni in prilagojeni – tudi urejanje položaja 
žrtve nasilja v njenem socialnem okolju ter interakcije z njej pomembnimi ljudmi. Predlog 
2. alineje 3. odstavka 14. člena je bil namreč zastavljen tako, da je, izhajajoč iz v preteklosti 
prevladujoče doktrine dela z žrtvami nasilja, urejanje odnosov žrtve nasilja v njenem socialnem 
okolju postavljal za enakovredno zagotavljanju njene varnosti in zaščite. Po našem mnenju in 
izkušnjah pa lahko takšni načini nevarno prispevajo k sekundarni viktimizaciji žrtev nasilja, saj 
so že v preteklosti vodili do različnih poskusov za žrtve škodljivega harmoniziranja družine in 
posledično prelaganja celotne odgovornosti za vse odnose na žrtve nasilja. (prav tam)

V procesu priprave osnutka konvencije smo ves čas podpirali kampanjo Evropskega ženskega 
lobija (EWL – European Women’s Lobby) Za močno Konvencijo Sveta Evrope o vseh vrstah nasilja 
moških proti ženskam (Towards a strong Council of Europe Convention on all forms of male 
violence against women) in njegove pripombe k osnutkom konvencije. Prav tako smo podprli 
prepričanje EWL, da bo ne glede na izjemen pomen, ki ga bo imela kakovostna konvencija SE, še 
vedno izjemnega pomena za odpravo nasilja nad ženskami na evropski ravni, sprejem direktive 
EU o preprečevanju in delovanju proti nasilju nad ženskami. Ta bi morala zagotoviti najvišje 
standarde za preprečevanje nasilja nad ženskami, za zaščito žensk in pregon povzročiteljev 
nasilja v EU (prav tam). Doslej takšen dokument na nivoju EU ni bil sprejet. 

O vlogi nevladnih organizacij v Sloveniji pri pripravi Istanbulske konvencije 
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Pomemben poudarek v naših pripombah je zajemal protest proti načinu uporabe koncepta 
nasilje v družini (domestic violence) v konvenciji, ki po našem mnenju ni zdržal strokovne 
presoje. Čutiti je bilo, da je bilo nasilje v družini dodano, da bi omilili naziv konvencije oz. (kot že 
tolikokrat) prikrili nasilje nad ženskami. Ko govorimo o nasilju nad ženskami se je namreč trend 
prikrivanja problematike skozi zgodovino le zanemarljivo zmanjševal, konceptu in terminologiji 
pa se večina raje izogiba. Ne glede na to, da so si rezultati prav vseh raziskav in študij po svetu 
podobni in ne glede na to, da nam izkušnje s terena jasno kažejo, kdo je žrtev in kdo povzročitelj 
nasilja. Tako tudi za Slovenijo npr. velja, da je 92 % povzročiteljev fizičnega nasilja in štiri petine 
povzročiteljev psihičnega nasilja proti ženskam moškega spola. (Leskošek, Urek, Zaviršek, 2010) 

V pripombah smo zagovarjali dejstvo, da je nasilje v družini le ena izmed številnih vrst nasilja, 
ki ga doživljajo ženske. Da bi konvencija konceptualno zdržala strokovno presojo, mora 
potemtakem enakovredno obravnavati vse vrste nasilja nad ženskami, poleg nasilja v družini 
torej npr. tudi spolno nadlegovanje, trgovino z ženskami, prostitucijo, vsiljeni splav, pohabljenje 
ženskih spolovil ipd. Večina od teh vrst nasilja (ne pa vse) je bila zajeta v posameznih določilih 
konvencije, vendar je bila zaradi nelogičnega preferiranja nasilja v družini, postavljena v podrejen 
položaj, kar je z vidika žrtev nasilja nesprejemljivo. Prav tako je nesprejemljivo, da katerikoli 
politični ali zakonodajni instrument na ta način gradira vrste nasilja nad ženskami (Društvo 
SOS telefon, 2010). Pri terminu »nasilje proti ženskam« občutimo ost nasilja, ki se z razlogom, 
tj. z zgodovinsko, civilizacijsko in kulturno pogojenostjo, usmerja zoper ženske kot družbeno 
skupino in jasno nakazuje, da je nasilje ciljno usmerjeno točno proti določenemu subjektu. Z 
njegovo uporabo nedvoumno potrjujemo, da gre za družbeni problem in fenomen hkrati.

Na zgornje zaključke nas je navedla tudi uporaba druge terminologije v tekstu drugega 
osnutka konvencije. Tako je bilo iz posameznih delov teksta oz. njihovih popravkov razbrati, 
da problemu diskriminacije žensk ni priznana resnost, ki mu sicer gre in da se želi problem z 
uporabo določene zveze besed zmanjšati ali celo nevtralizirati. Takšen je bil primer popravkov 
(k sreči v pravi smeri) 2. odstavka 3. člena, ko je bila popravljena nesprejemljiva zveza besed 
»… discrimination between women and men ...« Zato smo poudarili, da je potrebno skozi celotno 
konvencijo uporabljati terminologijo, ki jasno pove, kdo je diskriminiran in torej npr. govoriti o 
»… discrimination against women …« (prav tam)

Dodatno je na ta vidik opozarjal EWL, ko je poudaril, da z ločevanjem dveh konceptov (nasilja 
nad ženskami in nasilja v družini) konvencija vsiljuje nevarno domnevo, da je nasilje v družini 
ločen koncept, ki ni povezan s strukturnim problemom nasilja moških proti ženskam. Zato je 
tudi EWL zagovarjal konvencijo, katere namen bo preprečevati in delovati proti vsem vrstam 
nasilja moških proti ženskam. Konvencija mora priznavati, da je nasilje moških proti ženskam 
rezultat strukturnih neenakosti med ženskami in moškimi v naših družbah, ki te neenakosti, kot 
poudarja tudi Organizacija združenih narodov, ohranja. (prav tam)

Oster protest pri slovenski predstavnici smo izrazili ob možnosti, ki jo je bilo prav tako opaziti 
v procesu priprave konvencije s strani CAHVIO, da konvencija vseh vrst nasilja nad ženskami 
ne bi obravnavala kot rezultata strukturnih neenakosti med spoloma v naši družbi. Tako smo 
poudarili, da ne more biti pomembna le ekonomska neodvisnost žrtev nasilja od povzročiteljev 
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nasilja, ampak je potrebno delovati v smeri strukturne enakosti med spoloma v družbi. Potrebno 
je spodbujati celovito izenačevanje položaja žensk v družbi, saj neenakost med spoloma 
pomembno prispeva k razširjenosti in ohranjanju nasilja nad ženskami. Če konvencija nasilja 
nad ženskami nebi obravnavala na tak način, smo se zavezale pridružitvi EWL pri nepodpori 
konvenciji. (prav tam)

Istanbulska konvencija je na koncu postala mednarodna pogodba, ki zagotavlja celovito zaščito 
žensk pred vsemi vrstami in oblikami nasilja. Celovita zaščita pomeni preprečevanje nasilja, 
neposredno zaščito žensk pred nasiljem, pregon in kaznovanje povzročiteljev nasilja ter 
kakovosten in učinkovit sistem spremljanja uveljavljanja določil konvencije. 

Konvencija izhaja iz z raziskavami in prakso dokazanih dejstev, da je velika večina žrtev telesnega, 
spolnega in psihičnega nasilja, nasilja v družini, zalezovanja, spolnega nadlegovanja, prisilnih 
porok, vsiljene sterilizacije in vsiljenega splava, pohabljanja spolovila, ženskega spola. Obveznost 
države je, da preprečuje vse vrste in oblike nasilja nad ženskami ter kaznuje povzročitelje tovrstnih 
dejanj. Konvencija temelji na razumevanju nasilja nad ženskami kot strukturnega mehanizma 
za ohranjanje neenakosti med spoloma in je s tega vidika izjemo pomemben dokument. Tako 
že v preambuli poudarja, da je nasilje nad ženskami odraz zgodovinsko neenakih razmerij moči 
med ženskami in moškimi, ki je privedlo do dominacije moških in diskriminacije žensk in s tem 
do preprečevanja polne uveljavitve žensk. Strukturna narava nasilja nad ženskami, ki je nasilje 
zaradi spola, je eden od temeljnih družbenih mehanizmov, zaradi katerega so ženske prisiljene 
v podrejen položaj v primerjavi z moškimi. 

Konvencija obravnava ženske bolj kot moške zato, ker pokriva tudi vrste nasilja, ki jih doživljajo le 
ženske (prisilen splav, pohabljanje ženskih spolovil) ali tiste, ki jih ženske doživljajo bolj pogosto 
kot moški (spolno nasilje in posilstvo, zalezovanje, spolno nadlegovanje, nasilje v družini, 
prisilna poroka, prisilna sterilizacija). Te vrste nasilja so posledica neenake porazdelitve moči 
med moškimi in ženskami. Ker so posledica diskriminacije žensk, jih je potrebno ustaviti, da bi 
se dosegla resnična enakost med spoloma. Nekatere vrste nasilja, vsebovane v konvenciji, kot 
je na primer prisilna poroka in nasilje v družini, doživljajo tudi moški, ampak redkeje, v manjšem 
številu in po navadi v manj ekstremnih oblikah. Konvencija priznava takšno stanje in poziva vse 
podpisnice, da upoštevajo njena določila za vse žrtve nasilja v družini, vključno z moškimi, otroki 
in starejšimi. 

Izpostavljenost fizičnemu, spolnemu ali psihičnemu nasilju zelo prizadene otroke. Povzroča 
strah, travme in zavira otrokov razvoj. Nasilje nad ženskami in nasilje v družini ima neposredne 
in posredne škodljive učinke na zdravje in življenja otrok. V primeru nasilja v družini konvencija 
priznava, da je otrok žrtev tudi kadar ni neposredno izpostavljen nasilju, saj je opazovanje 
nasilja zanj enako travmatično.
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O PODPISU ISTANBULSKE KONVENCIJE 
S STRANI REPUBLIKE SLOVENIJE 

Aprila 2011 je tedanji UEM Vladi RS v obravnavo in sprejem predložil pobudo za podpis 
Istanbulske konvencije. Vlada RS (2011) je 21. 4. 2011 sprejela sklep – pobudo za podpis 

Istanbulske konvencije in jo poslala v potrditev Odboru Državnega zbora za zunanjo politiko. 
V sklepu je za podpis konvencije pooblastila tedanjega ministra za zunanje zadeve, Samuela 
Žbogarja. Odbor Državnega zbora RS za zunanjo politiko (2011) je pobudo za podpis konvencije 
obravnaval na 59. seji, 11. 5. 2011, in jo potrdil. 

Tedanji minister za zunanje zadeve, Samuel Žbogar, konvencije 11. maja 2011 v Istanbulu ni 
podpisal. 

Maja 2011 je tedanji minister za pravosodje Aleš Zalar (Zalar, MP, 2011) UEM zaprosil, da sproži 
postopke za čim hitrejši podpis Istanbulske konvencije. V svojem odgovoru na pobudo UEM za 
podpis konvencije pa je še zapisal, da je ministrstvo za pravosodje (MP): 

» … ponovno preverilo vsebino Konvencije in ugotovilo, da z vidika kazenske zakonodaje ni zadržkov 
za podpis. Glede na navedeno vam sporočam, da ministrstvo za pravosodje daje soglasje za podpis 
predmetne konvencije …«

Na predlog UEM za spremembo sklepa Vlade RS z dne 21. aprila 2011, je Vlada RS (2011b) 21. 
6. 2011 za podpis Istanbulske konvencije pooblastila Damjana Berganta, veleposlanika, vodjo 
stalnega predstavništva RS pri SE v Strasbourgu. RS je konvencijo podpisala 8. septembra 2011. 

O RATIFIKACIJI ISTANBULSKE KONVENCIJE 
S STRANI REPUBLIKE SLOVENIJE

Z   aktivnostmi za ratifikacijo Istanbulske konvencije smo pri Društvu SOS telefon začeli v 
začetku leta 2013 v okviru projekta, sofinanciranega s strani Evropske komisije, Usklajena 

prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi 
spola. Jeseni 2013 pa smo začeli z intenzivnimi aktivnostmi za ratifikacijo v okviru kampanje 
podpisem.org, ki so vrhunec dosegle v času svetovnih dni boja proti nasilju nad ženskami (25. 
november – 10. december), ko smo izvajali tudi intenzivno medijsko kampanjo.

Z aktivnostmi za ratifikacijo Istanbulske konvencije smo pri Društvu SOS telefon začeli v začetku 
leta 2013 v okviru projekta, sofinanciranega s strani Evropske komisije, Usklajena prizadevanja 
– K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola. Jeseni 2013 
pa smo začeli z intenzivnimi aktivnostmi za ratifikacijo v okviru kampanje podpisem.org, ki 
so vrhunec dosegle v času svetovnih dni boja proti nasilju nad ženskami (25. november – 10. 
december), ko smo izvajali tudi intenzivno medijsko kampanjo. 

Nikakor nismo bili prvi, ki smo začeli s pobudami, smo pa uspeli združiti moči. Tako so se nam 
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pridružile številne NVO, posebej Pravno informacijski center nevladnih organizacij, Društvo za 
nenasilno komunikacijo, Društvo Ženski lobi Slovenije in CEE Network for Gender Issues. Pri 
izvedbi kampanje sta se nam pridružila Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Ministrica za delo Anja Kopač Mrak in minister za 
zunanje zadeve Karl Erjavec sta se javno zavezala k ratifikaciji konvencije. Prav tako so se nam 
pridružile številne podpornice in podporniki: športnice in športniki, glasbenice in glasbeniki, 
igralke in igralci, političarke in politiki, poslanke in poslanci, državne ter lokalne uradnice in 
uradniki, akademičarke in akademiki, posameznice in posamezniki. 

Od začetka leta do jeseni leta 2013 so se nabrala številna vprašanja vladi na različnih nivojih 
o tem, zakaj RS konvencije še ni ratificirala. Nekatera vprašanja in odgovore nanje bomo v 
pričujoči študiji/analizi zaradi analize dogajanja uporabili. 

Ker smo se jeseni 2013 znašli v precej nenavadni situaciji, v kateri sta MDDSZ in Ministrstvo 
za zunanje zadeve (MZZ) jasno poudarila, da nimata zadržkov glede ratifikacije Istanbulske 
konvencije, MP pa je po drugi strani (ponovno) izražalo ostre zadržke, smo se odločili začeti s 
preverjanjem in študijem teh zadržkov. 

Sledila je analiza procesa podpisa Istanbulske konvencije s strani RS, ki smo ga opisali zgoraj 
in je nenavaden, saj npr. kaže na to, da se MP najprej ni, nato pa se je s podpisom konvencije 
strinjalo. 

Že jeseni 2012 je poslanec Državnega zbora (DZ) Borut Ambrožič (2012) na seji DZ prisotnima 
ministroma postavil vprašanje o tem, ali se zavzemata za čimprejšnjo ratifikacijo Istanbulske 
konvencije. Minister Andrej Vizjak je poslancu odgovoril, da potrebuje delovna skupina za 
zaključek redakcije slovenskega besedila konvencije pojasnila v zvezi z nekaterimi pojmi iz 
angleškega izvirnika. Predvsem je šlo za neustrezen prevod termina domestic violence, ki ga 
države članice pogosto prevajajo kot nasilje v družini. SE je namreč že več držav opozoril, da 
je uporaba pojma nasilje v družini v nasprotju z opredelitvijo v 3. členu konvencije, še posebej 
takrat, ko nacionalna zakonodaja opredeljuje družino kot tradicionalno skupnost staršev in 
otrok. Na ministrstvu niso imeli nikakršnih zadržkov za ratifikacijo konvencije, nemogoče pa se 
je bilo ministru časovno zavezati za izvedbo postopka ratifikacije. Izjavil je še, da bodo gotovo 
naredili vse, da bo do njega prišlo v najkrajšem možnem času.

Nekdanja ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal in minister za pravosodje Aleš Zalar 
(2013) sta na zaprosilo za mnenje o pravnih zadržkih glede ratifikacije konvencije odgovorila, da 
»ratifikacija Istanbulske konvencije ni stvar pravnih argumentov za ali proti, ampak je to stvar 
politične odločitve.« Opozorila sta še, da je 

»konvencija Sveta Evrope vedno skupni imenovalec minimalnih standardov, ki jih lahko dosežejo 
države članice. Ta konvencija s seboj prinaša izjemno močno sporočilnost, glede na to, da je usmerjena 
v preprečevanje nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boj proti njima. Gre torej za področje, 
kjer si država ne more privoščiti, da konvencije ne ratificira, med drugim tudi zato, ker bo neizbežno 
podvržena utemeljenim in močnim pritiskom generalnega sekretarja Sveta Evrope za ratifikacijo.« 

O ratifikaciji Istanbulske konvencije s strani Republike Slovenije
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Kresal in Zalar (prav tam) sta še dodala, da: 

»MP sicer ne gre odrekati tehtnosti analize v delu, v katerem opozarja na potrebne spremembe 
notranje zakonodaje, vključno z materialnim kazenskim pravom, vendar pa to nikoli ne more biti 
prepričljiv razlog za zavrnitev ali odlašanje z ratifikacijo konvencije. Verjetno je prav v obsegu potrebne 
prilagoditve notranje zakonodaje razlog, zakaj Direktorat za zakonodajo MP ratifikacijo zavrača.«

Julija 2013 je vprašanje o ratifikaciji Istanbulske konvencije postavila poslanka DZ Majda Potrata. 
Ministrica Anja Kopač Mrak je odgovorila, da se pri ministrstvu zavedajo »pomena učinkovitega 
boja proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in nasilja v družini«, zato bodo naredili vse, da 
se konvencija čim prej uveljavi. Ponovno je opozorila na tehnične težave ter na zahtevo MP, po 
kateri mora MDDSZ opraviti dodatno analizo skladnosti nacionalne zakonodaje s konvencijo. 
Ministrica Kopač Mrak je še izjavila, da verjame, da je postopke ratifikacije mogoče izvesti v 
drugi polovici leta. (Potrata, 2013a)

Jeseni 2013 smo pridobili odgovor MP (Pličanič, Ban, MP, 2013) takratni državni sekretarki v 
kabinetu predsednice vlade Tamari Vonta na vprašanje o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Po 
mnenju MP je konvencija: 

»s svojimi 88. členi ena najpodrobnejših konvencij Sveta Evrope, ki bi po naši grobi oceni zahtevala 
spremembo več kot 150 členov različnih zakonov in tudi upravnih praks na področju azila. Podrobnejšo 
analizo ter dokončno oceno o možnosti ratifikacije Konvencije mora podati Služba za enake možnosti 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ker tudi nosi pravno-sistemsko, 
ustavnopravno in izvedbeno breme.«

MZZ (2013) je v komentarju na to oceno zapisalo, da je »ocena o potrebni spremembi več kot 
150 členov različnih delov slovenske zakonodaje visoko pretirana in neutemeljena.« Po mnenju 
MZZ spremembe zakonodaje niso potrebne, razen v enem primeru (prisilne poroke), kar pa se 
lahko opravi po sami ratifikaciji konvencije. Poleg tega Slovenija ob ratifikaciji lahko poda izjavo, 
s katero pojasni, da bo konvencijo izvrševala skladno z Ustavo RS (podobne izjave sta na primer 
podali Italija in Litva). 

Dr. Mirjam Škrk (2014) o predlogu MZZ, da bi RS ob ratifikaciji dala izjavo, da bo konvencijo 
izvrševala v skladu z Ustavo RS, kot naj bi podobni izjavi že dali Italija in Litva,1  piše, da je 
proti tovrstni deklaraciji ob ratifikaciji. Takšna deklaracija ima naravo generalnega pridržka in 
ni v skladu s Konvencijo, ki ureja pridržke na naštete člene za obdobje 5 let v 78. in 79. členu. 
Obenem pa se dr. Škrk strinja z ugotovitvami MZZ, po katerih to ne vidi ovir za ratifikacijo 
Istanbulske konvencije. 

V začetku decembra 2013 sta poslanca DZ mag. Majda Potrata (2013b) in Borut Ambrožič 
ponovno postavila poslanski vprašanji o tem, kdaj namerava RS ratificirati Istanbulsko 
konvencijo. Na 20. seji DZ je minister Pličanič (Pličanič, MP, 2013a) poslanki Potrata (in podobno 
poslancu Ambrožiču) odgovoril tako:
 

1 Dr. Škrk navaja, da je po stanju depozitarja ob podpisu izjavo dala Litva in sicer, da proglaša, da bo uporabljala konvencijo 
v skladu z načeli in določbami svoje Ustave.
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»Nekih posebnih zadržkov na ministrstvu nimamo v tem smislu, da bi nasprotovali posameznim 
določbam konvencije. Res pa je, da se je pri tem angažmaju, pri tem razmisleku, kako zdaj to konvencijo, 
kakršna je, inkorporirati v slovensko pravo, da so sodelavci naleteli na cel kup problemov ravno zato, 
ker so določene stvari v slovenskem pravu že urejene, in to celo strožje od konvencije. Tukaj ostane 
neka zadrega, kaj zdaj narediti, kako ratificirati, pomeni inkorporirati v slovensko pravo … « 

Na poslankino zahtevo za dopolnitev ustnega odgovora je minister (prav tam) med drugim 
odgovoril:

»Prepričan sem, da bodo v najkrajšem možnem času sodelavci ta usklajevanja opravili. Vsi se zavedamo, 
da gre za zelo pomembno vprašanje, gre tudi za specifiko, in kot rečeno, jaz sam bom to tudi nadziral 
in poskrbel, da bo najprej ta postopek usklajevanj opravljen čim hitreje in da bodo tudi rešitve take, da 
bodo olajšale kazenski pregon in sankcioniranje tistih, ki taka kazniva dejanja izvajajo.« 

Decembra 2013 je Društvo Ženski lobi Slovenije prejelo odgovor ministra za pravosodje na svoj 
dopis predsednici vlade. Minister (Pličanič, MP, 2013b) piše, da:

»Pravni red Republike Slovenije mora vsebovati takšne rešitve, ki zagotavljajo zlasti učinkovito 
odkrivanje, pregon in sojenje vseh oblik nasilja, vključno z družinskim nasiljem in nasiljem zoper 
ženske. S tega vidika ima Republika Slovenija že sedaj dokaj strogo kazensko zakonodajo. 
…
Ministrstvo za pravosodje v okviru svojih pristojnosti proučuje možnosti glede ratifikacije Konvencije 
Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima, saj je treba 
vedeti, koliko oziroma ali je pravni red Slovenije usklajen z določbami Konvencije, kakšna so morebitna 
nasprotja s celotnim pravnim redom Republike Slovenije ter kako bi Slovenija dejansko zagotovila 
popolno izvajanje navedene Konvencije v primeru njene ratifikacije, kot je država dolžna zagotoviti 
v takšnem primeru. Pri tem želimo opozoriti, da je po veljavni slovenski ureditvi že sedaj mogoče 
preganjati in soditi glede praktično vseh konvencijskih kaznivih dejanj, vendar so definirana drugače in 
so pregonljiva pod drugačnimi pogoji kot v Konvenciji.
…
Vsaka … določba mora doživeti ti. »specialno transformacijo«, kar pomeni, da mora biti določena z 
domačim kazenskim zakonom, in sicer po pravilih kazenskopravne stroke.
…
Ministrstvo za pravosodje se je pri proučevanju možnosti glede ratifikacije omenjene Konvencije, zato, 
da bi doseglo čim višjo stopnjo ustavnosti, pravne varnosti in zakonitosti, z zaprosilom za mnenje 
obrnilo tudi na kazenske in mednarodne katedre vseh pravnih fakultet v Republiki Sloveniji, Inštitut 
za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, nadalje Vrhovno sodišče RS, Vrhovno državno 
tožilstvo RS in Varuha človekovih pravic.
…
Glede na navedeno bo treba pred sprejetjem odločitve o ratifikaciji Konvencije počakati na mnenja 
vseh institucij in deležnikov, ki smo jih pozvali, naj se opredelijo o možnosti ratifikacije oziroma podajo 
morebitne pomisleke strokovne narave glede vsebine konvencije. Predvidoma bomo njihove odgovore 
prejeli nekje do konca januarja 2014 in po njihovi proučitvi bomo vsi lažje ocenili, kako delovati naprej.« 

O ratifikaciji Istanbulske konvencije s strani Republike Slovenije
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Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

Konec decembra 2013 je poslanka DZ Eva Irgl prejela odgovor ministra za pravosodje na pisno 
poslansko vprašanje (ki ga je ponovno postavila jeseni 2014) o tem, ali MP razmišlja o pripravi 
zakona o ratifikaciji Istanbulske konvencije in če da, kdaj predvidoma. Večji del odgovora je 
podoben zgornjemu, izpostavljamo le okrepljeno zapisan dodatek (Pličanič, MP, 2013c): 

» … da mora pravni red Republike Slovenije vsebovati takšne rešitve, ki zagotavljajo zlasti učinkovito 
odkrivanje, pregon in sojenje vseh oblik nasilja, vključno z družinskim nasiljem in nasiljem zoper 
ženske. S tega vidika ima Republika Slovenija že sedaj dokaj strogo kazensko zakonodajo in drugo 
povezano zakonodajo.« 

V Normativnem delovnem programu Vlade RS za leto 2014 je bil kot skrajni rok obravnave 
zakona o ratifikaciji Istanbulske konvencije pri Vadi RS predviden 27. 11. 2014, skrajni rok 
sprejema pa 15. 12. 2014. 

27. novembra 2014 je vlada na svoji seji določila besedilo predloga zakona o ratifikaciji 
Istanbulske konvencije. DZ je o predlogu glasoval 19. 12. 2014. Pri glasovanju je bilo prisotnih 
81 poslank in poslancev, za sprejem zakona jih je glasovalo 80, proti je bila poslanka iz Stranke 
Mira Cerarja, Irena Kotnik.

Pravna mnenja

Svoje (ponovno) mnenje oz. komentar na ratifikacijo Istanbulske konvencije je MP  pripravilo 
novembra 2013 kot odgovor takratni Službi za enake možnosti in evropsko koordinacijo pri 

MDDSZ in pri tem upoštevalo analizo PIC iz junija 2013. Analizo PIC je MP (Vidmar, MP, 2013) 
označilo za: 

» … začetno osnovo za razpravo o ratifikaciji, nikakor pa ne gre za zaključeno celoto, na podlagi 
katere bi lahko zaključili, da je v tem trenutku povsem jasno, kakšne zakonodajne spremembe so 
potrebne za prenos konvencijskih določil. Tako so na več mestih v analizi PIC-a obstoječe parcialne 
rešitve v slovenski zakonodaji predstavljene kot izpolnjevanje zahtev Konvencije (Konvencija npr. 
zahteva »splošno« inkriminiranje psihičnega nasilja, iz analize PIC-a pa sledi, da zadošča že prepoved 
psihičnega nasilja, kot je zaobjeta v okviru kaznivega dejanja Nasilje v družini). Prav tako se analiza 
PIC-a ni oprla na uradno Obrazložitveno poročilo h Konvenciji, ki je dobrodošel pripomoček pri razlagi 
vsebine Konvencije.«

MP (prav tam) je tudi opozorilo, »da iz analize PIC-a niso razvidne finančne posledice ratifikacije 
Konvencije (kar bi morala biti ena od predpostavk za njeno ratifikacijo).« 

V prvem delu komentarja je MP (prav tam) pojasnilo tudi pomen 8. člena Ustave RS glede 
veljavnosti mednarodnih pogodb v slovenskem notranjepravnem redu kot »enega najbolj 
bistvenih elementov, na podlagi katerega je moč opraviti analizo Konvencije.« 

Splošno mnenje MP (prav tam) o določilih Istanbulske konvencije je bilo: 

»Sicer menimo, da so nekatera kazniva dejanja, ki jih predvideva Konvencija, v nasprotju s slovensko 
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Ustavo, saj inkriminirajo npr. že spodbujanje odrasle osebe, naj opravi poseg, ki bi bil v njeno škodo 
(brez sile ali grožnje) in pripravljalna dejanja (od česar je razen v izjemnih primerih, izrecno odstopil že 
Kazenski zakonik Republike Slovenije iz leta 1994, takšna zakonodaja je bila namreč v veljavi v nekdanji 
Jugoslaviji, saj je omogočala samovoljo oblasti).

Ratifikacija Konvencije po naši oceni ne bi pripomogla k bolj učinkovitemu pregonu kaznivih dejanj, 
kvečjemu bi porušila sistematiko Kazenskega zakonika (KZ-1) ter uveljavljene metode normiranja ter 
posledično zmanjšala pravno varnost kot pomemben element načela pravne države iz 2. člena Ustave. 
Potrebno bi bilo namreč spremeniti kar precej določb trenutno veljavnega KZ-1.

Kazensko pravo se praviloma spreminja, kadar za to obstajajo utemeljeni razlogi (kadar je torej 
moč utemeljeno sklepati, da v praksi prihaja do težav zaradi neustreznih rešitev ali pomanjkljivosti 
na normativni ravni). Problematično je, kolikor naj bi npr. KZ-1 spremenili, ko gre za dejanja, ki se 
pri nas po uradnih statistikah sploh še niso pojavila (npr. obrezovanje deklic), zlasti, ker že veljavna 
ureditev zagotavlja preganjanje tovrstnih dejanj (npr. kot eno izmed oblik telesnih poškodb), obstoječe 
inkriminacije pa so verjetno tudi bolj primerne z vidika učinkovitega pregona, kar bi se pokazalo, če bi 
se takšna dejanja v prihodnje pojavila tudi pri nas.

Konvencija je v nekaterih delih preveč podrobna (določa izvedbene podrobnosti posameznega 
dejanja), v drugih pa premalo natančna (opredeljuje le nekatere znake kaznivih dejanj, kar je sporno 
z vidika načela zakonitosti v kazenskem pravu – 28. člen Ustave), ob tem pa je tudi vsaj nejasna, če 
ne kar nelogična. Tako npr. inkriminira poskus zvabiti nekoga v tujo državo z namenom prisilitve v 
poroko (gre torej za poskus storitve de facto pripravljalnega dejanja!), kar lahko pomeni, da npr. že 
stavek ali dva izrečena na ulici mimoidoči ženski (kolikor sta resno mišljena), zadostujeta za storitev 
kaznivega dejanja. Prav tako je npr. nelogična inkriminacija poskusa malomarne operacije, ki bi sicer 
lahko povzročila sterilizacijo (b) točka 39. člena).

Ratifikacija Konvencije je po naši oceni nemogoča tudi zato, ker bi morali poseči v splošni del KZ-1, torej 
v del, ki velja enako za vsa kazniva dejanja, in sicer glede občutljivega vprašanja pristojnosti. Poleg tega 
bi morali spremeniti tudi Zakon o kazenskem postopku in celo Zakon o pravdnem postopku (kot je 
razvidno iz komentarja k posameznim členom Konvencije).

Še več, kolikor bi želeli v skladu s Konvencijo dosledno sankcionirati »nasilje nad ženskami« po 
Konvenciji, bi morali zagotoviti tudi kaznovanje »nasilnih dejanj nad ženskami, ki bi lahko povzročila 
fizične, spolne, psihične ali ekonomske posledice ali trpljenje žensk« (to sicer z vidika navedenega 
argumenta ni bistveno, a enako bi zaradi spoštovanja ustavnega načela enakosti veljalo tudi za 
kaznovanje tovrstnega »nasilja nad moškimi«). Navedeno bi bilo po naši oceni ustavno sporno (z vidika 
načela sorazmernosti – tretji odstavek 15. člena v zvezi z 2. členom Ustave), saj gre skorajda že za 
»preventivno« kaznovanje, torej za kaznovanje dejanj, ki niso imela škodljivih posledic in so kvečjemu 
nekakšna kvazi-pripravljalna dejanja za morebitna nasilna dejanja. Ocenjujemo, da Konvencije v tem 
delu ni mogoče prenesti v slovenski pravni red, na način, ki bi bil še ustavno sprejemljiv.« 

Pravna mnenja
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Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

V zaključku komentarja je MP (prav tam) zapisalo: 

»Glede na navedeno menimo, da pogoji za začetek postopka ratifikacije te mednarodne pogodbe niso 
izpolnjeni. Menimo, da je smiselno, da ocene o vsebini Konvencije z vidika njene morebitne ratifikacije 
nujno vsebujejo tudi konkretne primerjave oziroma ocene, ali je Konvencija v okviru pravnega reda 
Republike Slovenije izvedljiva, saj pri tako sistemski in pomembni Konvenciji ne sme nastati situacija 
mednarodnega delikta (njene sistemske kršitve zaradi neusklajenosti pravnega reda Republike 
Slovenije). Kakšne hude posledice lahko nastanejo v takšnem primeru za državo, kaže dva dni stara 
precedenčna sodba Velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru Söderman 
proti Švedski (zlasti odstavka 114. in 117. sodbe).

Ker menimo, da bi ratifikacija Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja 
v družini ter o boju proti njima, kljub našim pridržkom, res lahko povzročila škodo Republiki Sloveniji 
in nastanek stanja mednarodnega delikta, kot izhaja iz predhodno navedene jasne in ustaljene 
ustavnosodne presoje Ustavnega sodišča Republike Slovenije predlagamo, da se v tej fazi glede 
vsebine Konvencije in njene skladnosti z Ustavo Republike Slovenije ter s celokupnim pravnim redom 
Republike Slovenije, pridobijo pravna mnenja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Vrhovnega 
državnega tožilstva Republike Slovenije ter kazenskih in mednarodnih kateder vseh treh pravnih 
fakultet v Republiki Sloveniji. V primeru Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in Vrhovnega državnega 
tožilstva Republike gre za najvišja strokovna organa druge veje oblasti (Vrhovno sodišče) oziroma po 
ustavnosodni presoji za samostojen organ znotraj izvršilne veje oblasti (Vrhovno državno tožilstvo). 
Gre torej za bistvena organa pri izvrševanju določb Konvencije, ki bi nedvomno znala oceniti vsebino 
Konvencije z vidika pravnega reda Republike Slovenije. V primeru pravnih fakultet in njihovih kateder 
pa gre za specializirane znanstvene institucije, ki lahko sistemsko ocenijo določbe Konvencije z vidika 
pravne znanosti in določb Ustave Republike Slovenije.

Če bo naš predlog o potrebnem posvetovanju z navedenimi organi in znanstvenimi ustanovami 
sprejet, je Ministrstvo za pravosodje pripravljeno pridobiti pravna mnenja od navedenih organov ter 
od navedenih institucij znanosti, v roku enega meseca.« 

MP se je torej odločilo, da bo pridobilo strokovna mnenja (kar pomeni le pravna mnenja, op. 
ur.) nekaterih institucij v roku enega meseca. Pri Društvu SOS telefon smo morali za pridobitev 
teh informacij javnega značaja uporabiti vsa sredstva, razen sodišča. Na našo prošnjo za 
posredovanje strokovnih mnenj je MP izdalo odločbo, v kateri je našo zahtevo v celoti zavrnilo. 
V odločbi (Pličanič, Izlakar, MP, 2014) je med drugim zapisalo:

»Na podlagi zbranih mnenj zaprošenih institucij bo organ najkasneje v roku enega meseca od izdaje 
te odločbe (odločba je bila izdana 16. 4. 2014, op. ur.) oblikoval svoje mnenje in ga bo skupaj z mnenji 
pozvanih institucij posredoval prosilcu in drugim zainteresiranim subjektom. 
…
… da je zahtevani dokument v času izdaje te odločbe predmet »posvetovanja« v organu, saj ga mora 
pristojna notranja organizacijska enota organa dokončno izdelati. Navedeno pomeni, da sta izpolnjena 
prvi in drugi kriterij za obstoj izjeme po 9. točki prvega odstavka 6. člena /Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja/.
…
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… je organ ugotovil, da bi posredovanje strokovnih mnenj pozvanih institucij, katere je organ prejel 
do izdaje te odločbe, pomenilo napačno razumevanje, posledično pa nepotrebne zaplete, ki so zaradi 
kompleksne in obsežne problematike obravnavane zadeve še toliko bolj verjetne. Strokovno mnenje 
organa je v fazi izdelave, kar pomeni, da je vsebina (še) nepopolna, nepreverjena in neusklajena in 
zato (lahko) tudi napačna. Napačni podatki pa vsekakor lahko povzročijo napačno razumevanje, če se 
stranke nanje zanesejo. … Na podlagi vsega navedenega organ zaključuje, da je v konkretnem primeru 
izpolnjen tudi tretji pogoj, zato je podana izjema iz 9. točke prvega odstavka 6. člena /Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja/. … Na podlagi navedenega je organ odločil, da se prosilcu zavrne dostop 
do zahtevanih podatkov, saj gre na podlagi 9. točke prvega odstavka 6. člena /Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja/ za informacijo javnega značaja, katere dostop lahko organ zavrne.« 

Zoper odločbo MP smo se pri Društvu SOS telefon pritožili in v pritožbi ponovno pojasnili, 
da smo zaprosili za strokovna mnenja zaprošenih institucij in ne za (končno) mnenje organa, 
torej MP. Dodatno smo pojasnili, da so navedbe MP glede zavrnitvenih razlogov napačne, saj 
so mnenja zaprošenih institucij že obstoječi dokumenti, nanašajo se na delo organa in so v 
materializirani obliki, prav tako pa niso v posvetovanju pri organu, saj so že izdelana. V fazi 
posvetovanja in izdelave je mnenje zaprošenega organa, to je MP, za katerega pa Društvo SOS 
telefon sploh ni zaprosilo. 

MP je našo pritožbo odstopilo v reševanje Informacijskemu pooblaščencu, ki jo je označil za 
utemeljeno in ji ugodil. 

Sledi navedba pravnih mnenj posameznih institucij o ratifikaciji Istanbulske konvencije, ki jih 
bomo navajali tako, da bomo splošne dele mnenj navedli v pričujočem poglavju, mnenja o 
posameznih členih Istanbulske konvencije pa pod vsakim členom konvencije. 

Dr. Mirjam Škrk (2014) je zapisala, da nima pomislekov proti ratifikaciji, pri čemer ima glede pomena 
ratifikacije v mislih njeno notranjepravno potrditev. Gre za pomembno regionalno in sodobno zasnovano 
konvencijo s področja človekovih pravic. Njena pogodbenica lahko postane tudi EU (člen 75/I). Z ratifikacijo 
Istanbulske konvencije bi RS nadaljevala svojo tradicijo, da sprejema mednarodne pogodbene obveznosti 
s področja človekovih pravic in se po svojih (z)možnostih vključuje v odgovarjajoče nadzorne mehanizme. 
Kot izhaja iz Urada za mednarodne pogodbe SE, je RS Istanbulsko konvencijo podpisala brez pridržka ali 
deklaracije, zato preseneča zaključek njenega komentarja s strani MP, »da pogoji za začetek postopka 
ratifikacije te mednarodne pogodbe niso izpolnjeni.« 

Glede morebitne protiustavnosti dr. Škrk (prav tam) opozarja na že uveljavljeno prakso Ustavnega sodišča, ki 
jo je razvilo preko dosedanje predhodne presoje mednarodnih pogodb, da mora predlagatelj protiustavnosti 
(člen 160/II Ustave) navesti člene konvencije, za katere meni, da so protiustavni ter navesti člene Ustave, ki bi 
bili pri tem kršeni ter to primerno obrazložiti. Komentar MP na več mestih navaja (morebitno) protiustavnost, 
glede česar ima dr. Škrk pomisleke in dodaja, da v kolikor Vlada kot predlagateljica ratifikacije Istanbulske 
konvencije meni, da je katera od njenih določb v neskladju z Ustavo, lahko kot ena od treh možnih 
predlagateljev predlaga njeno predhodno presojo ustavnosti po drugem odstavku 160. člena Ustave. RS 
lahko konvencijo ratificira tudi s pridržkom po 78. členu. Doslej so pridržke ob podpisu dale Nemčija, Malta in 
Poljska, ob ratifikaciji pa Srbija. Dr. Škrk ne vidi ovir za ratifikacijo Istanbulske konvencije. 

Pravna mnenja
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Vrhovno državno tožilstvo RS (Jenull, 2014) meni, da je vsebinsko konvencijo moč podpreti, saj 
njena določila niso v nasprotju z določbami slovenskega materialnega in tudi ne procesnega prava. 
Ravnanja, ki so v Konvenciji opisana kot ravnanja, ki nasprotujejo določilom Konvencije, je namreč 
že sedaj moč umestiti v opise posameznih kaznivih dejanj. Kazenski zakonik namreč določa kazniva 
dejanja in podaja njihove opise na abstraktnem nivoju, pod katerega je potrebno in je tudi možno 
subsumirati konkretna ravnanja morebitnih storilcev, glede katerih to zahteva konvencija. Vrednote, 
ki jih ščiti konvencija, so tako predmet kazenskopravnega varstva že sedaj in bodo lahko tudi po njeni 
uveljavitvi. 

Civilni oddelek Vrhovnega sodišča RS (Končina Peternel, 2014) je ocenil, da je ureditev ukrepov za 
zaščito žensk in otrok po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in Zakonu o preprečevanju 
nasilja v družini skladna s tistimi določbami konvencije, ki se nanašajo na področje civilnega in 
družinskega prava. Po njihovem mnenju tako zaradi ratifikacije konvencije na področju civilnega 
prava ne bi bilo treba spreminjati zakonov. Strinjajo pa se z mnenjem MP, da bi bila glede na določbe 
konvencije potrebna sprememba v zvezi z oprostitvami plačila taks v postopkih, v katerih se odloča o 
ukrepih za zaščito pred nasiljem. 

Dr. Katja Filipčič (2014) je ugotovila, da je »po pregledu usklajenosti slovenskega pravnega reda z 
določbami Konvencije od 33. do 48. člena … ratifikacija Konvencije (v tem delu) mogoča brez sprememb 
naše zakonodaje, če Slovenija ob ratifikaciji poda pridržke, ki jih sama Konvencija dopušča v 78. členu.« 
Svojo oceno je utemeljila na naslednjih izhodiščih:
»- zahteva Konvencije po inkriminaciji določenih ravnanj ne zavezuje države pogodbenice k oblikovanju 
posebnih samostojnih kaznivih dejanj zoper ženske, saj takšne izrecne določbe Konvencija ne vsebuje. 
- Konvencija spoštuje pravno tradicijo držav pogodbenic (na to opozarja Poročilo na večih mestih) glede 
oblikovanja inkriminacij, torej tudi pristop, ki ni kazualističen pri opredeljevanju izvršitvenih ravnanj – 
opis kaznivega dejanja ne zajema vseh možnih načinov izvršitve, ampak je vprašanje, ali neko ravnanje 
izpolnjuje bit kaznivega dejanja, prepuščeno sodni praksi v okviru interpretacije (konkretizacije) širše, 
abstraktno opisanih zakonskih znakov. V primeru ratifikacije Konvencije bi zato Konvencija morala 
imeti pomembno (zavezujočo) vlogo pri nadaljnjem razvoju sodne prakse, čeprav po moji oceni nobeno 
»konvencijsko izvršitveno ravnanje« ni sporno glede subsumpcije pod obstoječe inkriminacije.«

Kazenski oddelek Vrhovnega sodišča RS (Šorli, Bele, 2014) v svojem mnenju na splošni ravni soglaša s 
pripombami in pomisleki MP v delu, ki se nanaša na kazenskopravno ureditev obravnavanega področja 
v Kazenskem zakoniku (KZ-1) in Zakonu o kazenskem postopku (ZKP). Tudi po stališču Vrhovnega 
sodišča bi bilo treba pred ratifikacijo Istanbulske konvencije opraviti celovito presojo vpliva določb 
konvencije na pozitivno kazenskopravno ureditev v RS, ne samo z vidika KZ-1 in ZKP, temveč tudi z 
vidika skladnosti določb konvencije z Ustavo RS. Obenem pa »postavlja vprašanje, ali je na zakonodajni 
ravni (ZKP) sploh mogoče določiti, da se bodo organi pregona ustrezno odzvali na vse oblike nasilja, 
zajete s Konvencijo.« 

Varuh človekovih pravic RS (Nussdorfer, 2014) v svojem mnenju podpira vsa prizadevanja, ki bi 
zagotovila večjo zaščito pred nasiljem, zlasti ranljivim skupinam. Pri Varuhu ocenjujejo, da sedanja 
normativna ureditev tega področja ne zahteva radikalnih oziroma reformnih posegov ali dopolnitev 
… Obenem pa Varuh meni, da so pomisleki MP utemeljeni, saj opozarjajo na nekatera sistemska 
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vprašanja, ki jih je treba razrešiti še pred vstopom konvencije v naš pravni red. Varuh še zastavlja 
vprašanje, »zakaj pristojni državni organi na odprta vprašanja, ki jih prinaša uveljavitev konvencije, 
niso bili pozorni že pred njenim podpisom. Odprta kazenskopravna vprašanja bi morda lahko razrešili 
že v fazi oblikovanja besedila konvencije z besedili določb, ki bi državam podpisnicam omogočale širše 
možnosti normiranja kaznivih dejanj in postopkov. Navedeno kaže na nujnost, da se pristojni državni 
organi pravočasno uskladijo v zvezi s posameznimi strokovnimi, pa tudi političnimi vprašanji, ki jih 
odpira priprava kateregakoli mednarodnega pravnega akta.« 

Dr. Marko Bošnjak (2014) meni, da bi ratifikacija Istanbulske konvencije »s strani Republike Slovenije 
povzročila potrebo po številnih zakonodajnih spremembah obstoječih kazenskopravnih institutov tako 
na materialnem kot na postopkovnem področju v smislu bistvene modifikacije. Pri tem sicer katerakoli 
novost prinaša potrebo po modifikacijah, vendar bi spremembe v tem primeru kot obveza na podlagi 
ratifikacije vodile tudi do nekaterih nelogičnosti v primerjavi z drugimi kaznivimi dejanji oz. obstoječo 
kazenskopravno sistematiko kot tako. Posledično bi ratifikacija naložila mednarodno obvezo Republiki 
Sloveniji po bistvenih zakonodajnih spremembah.«

Pravna mnenja
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Analiza usklajenosti 
zakonodaje in javnih politik

1. člen – nameni konvencije2

1. Nameni te konvencije so: 
a. zaščititi ženske pred vsemi oblikami nasilja in preprečevati, preganjati in odpravljati nasilje nad 
ženskami in nasilje v družini; 
b. prispevati k odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in spodbujati resnično enakost med ženskami in 
moškimi, vključno s krepitvijo moči žensk; 
c. oblikovati celostni okvir, politike in ukrepe za zaščito in pomoč za vse žrtve nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini; 
d. spodbujati mednarodno sodelovanje za odpravljanje nasilja nad ženskami in nasilja v družini; 
e. zagotoviti podporo in pomoč organizacijam in organom pregona za učinkovito sodelovanje pri 
sprejemanju celostnega pristopa za odpravo nasilja nad ženskami in nasilja v družini. 

2. Da bi pogodbenice zagotovile učinkovito izvajanje določb konvencije, konvencija vzpostavlja 
poseben mehanizem za spremljanje.
 

Namen Istanbulske konvencije je zaščita žensk pred vsemi oblikami nasilja, kot tudi 
preprečevanje, preganjanje in odprava nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Obstaja 

povezava med odpravo nasilja nad ženskami in doseganjem enakosti med ženskami in moškimi 
na vseh področjih družbenega življenja. Glavni namen Istanbulske konvencije je prispevati k 
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, obenem pa spodbujati dejansko enakost med ženskami 
in moškimi.

1. člen Istanbulske konvencije govori tudi o potrebi po vzpostavitvi celostnega pristopa na 
področju zaščite in podpore vsem žrtvam nasilja nad ženskami in nasilja v družini. To ne velja le 
za področje varnosti žrtve, ampak tudi za področja fizičnega in psihičnega zdravja ter podpore 
za življenje brez nasilja. Pristop mora temeljiti na spoštovanju človekovih pravic. Mednarodno 
sodelovanje ne sme biti omejeno le na pravno sodelovanje v kazenskih in civilnih zadevah,

2 Article 1 – Purposes of the Convention 
1. The purposes of this Convention are to: 
a. protect women against all forms of violence, and prevent, prosecute and eliminate violence against women and 
domestic violence; 
b. contribute to the elimination of all forms of discrimination against women and promote substantive equality between 
women and men, including by empowering women; 
c. design a comprehensive framework, policies and measures for the protection of and assistance to all victims of violence 
against women and domestic violence; 
d. promote international co-operation with a view to eliminating violence against women and domestic violence; 
e. provide support and assistance to organisations and law enforcement agencies to effectively co-operate in order to 
adopt an integrated approach to eliminating violence against women and domestic violence. 
2. In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention establishes a specific 
monitoring mechanism.
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2. člen - področje uporabe konvencije

ampak mora potekati tudi na področju izmenjave informacij za preprečevanje kaznivih dejanj, 
določenih v skladu z Istanbulsko konvencijo in za zagotovitev takojšnje zaščite žrtev, da se 
prepreči nadaljnja škoda. Boj proti nasilju zahteva usklajeno delovanje vseh ustreznih akterjev. 
Celostni pristop je opredeljen v e točki 1. člena Istanbulske konvencije in kasneje podrobneje 
v njenem II. poglavju, pojavlja pa se tudi v drugih delih konvencije. 2. odstavek 1. člena govori 
o mehanizmu, ki bo spremljal izvajanje določb te konvencije. S tem se zagotavlja dolgoročna 
učinkovitost konvencije, ki je konkretneje opredeljena v IX. poglavju. (CoE, 2011)

Nameni konvencije so skladni z namenom Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) 
in Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO). V največji meri pa so bili 
skladni z namenom predloga Zakona o enakosti žensk in moških (ZEŽM)3. 

Kot v analizi PIC ugotavlja Senka Šifkovič Vrbica (2013), pa bi bilo, izhajajoč iz konvencije, v 
slovenski zakonodaji vendarle treba več pozornosti nameniti vključevanju dimenzije spola. 

2. člen – področje uporabe konvencije4  

1. Ta konvencija se uporablja za vse oblike nasilja nad ženskami, vključno z nasiljem v družini, 
ki nesorazmerno prizadeva ženske. 
2. Pogodbenice se spodbuja k uporabi te konvencije za vse žrtve nasilja v družini. Pri izvajanju 
določb te konvencije pogodbenice posebno pozornost namenjajo ženskam, ki so žrtve nasilja 
zaradi spola. 
3. Ta konvencija se uporablja v miru in razmerah oboroženega spopada. 

Pripravljalci Istanbulske konvencije so v tem členu poudarili in upoštevali pomembno dejstvo, 
da je namreč velika večina žrtev nasilja v družini, žensk. Nasilje v družini namreč prizadene 

ženske nesorazmerno – torej bolj in huje kot moške. 

V zvezi z 2. členom MP (Vidmar, MP, 2013) meni, da iz besedila konvencije izhaja, da se nanaša 
le na nasilje nad ženskami, četudi naj bi se pogodbenice »spodbujalo« k uporabi te konvencije 
za vse žrtve nasilja v družini. MP meni, da so takšne določbe, če bi jih prenesli »avtomatično«, 
v nasprotju z Ustavo RS, zlasti s 14. in 22. členom, ki terjata, da mora biti zakonodaja 
nediskriminatorna. Ne glede na morebitne omejitve, ki jih postavlja konvencija, mora torej naša

3 Predlog ZEŽM je Vlada Republike Slovenije sprejela septembra 2013 in ga vložila v Državni zbor. Decembra 2013 je bil 
predlog zaradi odsotnosti politične volje umaknjen, formalno pa je bil postopek zaključen avgusta 2014 (Brglez, 2014). 
Nekatere nevladne organizacije smo predlog zakona podpirale z manjšimi zadržki, ki pa se niso navezovali na področja, 
ki so se navezovala tudi na Istanbulsko konvencijo, ampak na status nevladnih organizacij. Zato še vedno pričakujemo 
njegovo ponovno obravnavo in sprejem, predloge nekaterih določil, ki jih je vseboval, pa izpostavljamo v pričujoči študiji 
in opombah.
4 Article 2 – Scope of the Convention 
1. This Convention shall apply to all forms of violence against women, including domestic violence, which affects women 
disproportionately. 
2. Parties are encouraged to apply this Convention to all victims of domestic violence. Parties shall pay particular attention 
to women victims of gender-based violence in implementing the provisions of this Convention. 
3. This Convention shall apply in times of peace and in situations of armed conflict. 
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zakonodaja pri morebitnem prenosu konvencijskih določb urediti tako nasilje nad ženskami kot 
tudi nad moškimi. 

Naj na tem mestu omenimo, da si tudi Vrhovno sodišče RS v zvezi s 14. in 22. členom Ustave RS 
postavlja vprašanje o vidiku enakosti pred zakonom in sicer v zvezi z b točko 39. člena Istanbulske 
konvencije. Za Vrhovno sodišče je problematično razlikovanje med prisilno sterilizacijo žensk in 
moških, saj naj bi bila po navedeni točki Istanbulske konvencije kot kaznivo dejanje določena le 
prisilna sterilizacija žensk. (Šorli, Bele, 2014) 

Dr. Mirjam Škrk (2014) je v svojem mnenju komentar MP zavrnila na naslednji način: 

»Komentar MP na več mestih navaja (morebitno) protiustavnost, glede česar imam pomisleke. 
Med drugim Komentar MP večkrat Istanbulski konvenciji očita, da so njene določbe 
diskriminatorne glede na osebe moškega spola. Ta očitek je neutemeljen in v nasprotju z 
ustaljeno pogodbeno prakso na področju mednarodnega varstva človekovih pravic. Gre za 
ukrepe takoim. pozitivne diskriminacije oziroma pozitivnega varstva (affirmative action), ki ga 
vsebuje četrti odstavek 4. člena konvencije, ki določa, da se posebni ukrepi, ki so potrebni za 
preprečevanje in zaščito žensk pred nasiljem zaradi spola, ne štejejo za diskriminacijo pod 
pogoji iz te konvencije. Določbe o izključitvi diskriminacije so vključene v druge pogodbene 
instrumente, katerih pogodbena stranka je Slovenija (npr. prim. člen 1/IV Mednarodne 
konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, 4. člen Konvencije o odpravi vseh oblik 
diskriminacije zoper ženske, člen 4/IV Konvencije o pravicah invalidov). Ustavno sodišče je 
prakso pozitivnega varstva oziroma pozitivne diskriminacije razvilo pri presoji zakonov (in 
drugih predpisov) s področja varstva narodnih manjšin (vključno z Romi).«

3. člen – opredelitve pojmov5  

V tej konvenciji: 
a. »nasilje nad ženskami« pomeni kršitev človekovih pravic in obliko diskriminacije žensk ter vsa 
nasilna dejanja zaradi spola, ki povzročijo ali bi lahko povzročila fizične, spolne, psihične ali ekonomske 
posledice ali trpljenje žensk, vključno z grožnjami s takimi dejanji, prisilo ali samovoljni odvzem 
prostosti, ne glede na to, ali do njih pride v javnem ali zasebnem življenju;

 
5 Article 3 – Definitions 
For the purpose of this Convention:
a. “violence against women” is understood as a violation of human rights and a form of discrimination against women 
and shall mean all acts of gender-based violence that result in, or are likely to result in, physical, sexual, psychological or 
economic harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether 
occurring in public or in private life; 
b. “domestic violence” shall mean all acts of physical, sexual, psychological or economic violence that occur within the 
family or domestic unit or between former or current spouses or partners, whether or not the perpetrator shares or has 
shared the same residence with the victim; 
c. “gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers 
appropriate for women and men; 
d. “gender-based violence against women” shall mean violence that is directed against a woman because she is a woman 
or that affects women disproportionately; 
e. “victim” shall mean any natural person who is subject to the conduct specified in points a and b; 
f. “women” includes girls under the age of 18.
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b. »nasilje v družini« pomeni vsako dejanje fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja, ki 
se zgodi v družini ali gospodinjski enoti ali med nekdanjima ali trenutnima zakoncema ali partnerjema, 
ne glede na to, ali storilec še prebiva ali je prebival z žrtvijo; 
c. »spol« pomeni družbeno oblikovane vloge, vedenje, dejavnosti in lastnosti, ki v posamezni družbi 
veljajo kot primerni za ženske in moške; 
d. »nasilje nad ženskami zaradi spola« pomeni nasilje, ki je usmerjeno proti ženski, ker je ženska, ali 
nesorazmerno prizadene ženske; 
e. »žrtev« pomeni vsako fizično osebo, ki je deležna ravnanja iz točk a in b; 
f. »ženske« vključuje dekleta, mlajša od 18 let. 

Nasilje nad ženskami6 

Definicija nasilja nad ženskami mora upoštevati mednarodne dokumente, ki opredeljujejo 
nasilje nad ženskami kot obliko diskriminacije žensk in kršitve človekovih pravic. Jasna 

mora biti razsežnost spola in upoštevana povezava med strukturnim razumevanjem nasilja 
nad ženskami in neenakostjo med ženskami in moškimi. V Sloveniji ne obstaja zakon, v katerem 
bi bilo definirano nasilje nad ženskami, ali dokument, ki bi se nanašal izključno na nasilje nad 
ženskami. 

Tudi predlog ZEŽM te definicije neposredno ni navajal. NVO smo predlagale dopolnitev, ki ni 
bila sprejeta.

Nasilje zaradi spola

V 3. členu ZPND je pri opredelitvi nasilja v družini spol podan kot kategorija, ekvivalentna 
drugim nanizanim okoliščinam. V razlagi zakona je sicer poudarjeno, da raziskave kažejo, 

»da so najpogostejše žrtve otroci in ženske, vendar pa se zakon ne omejuje le na ti dve skupini, 
ampak nalaga organom in organizacijam dolžnost nudenja pomoči vsem žrtvam, torej tudi starejšim 
družinskim članom, osebam z gibalnimi, senzornimi in intelektualnimi oviranostmi, moškim ter vsem 
ostalim družinskim članom, ne glede na kakršnekoli njihove osebne lastnosti.« (Predalič, 2007) 

Predlog ZEŽM je nasilje zaradi spola opredelil v svojem 11. členu. 7 

6 Definicijo nasilja nad ženskami naj bi na predlog nevladnih organizacij zakonodajalec podal v 12. členu predloga ZEŽM. 
Povzeta je bila po Istanbulski konvenciji in se je glasila: »Nasilje nad ženskami vključuje vsa nasilna dejanja zaradi spola, ki 
povzročijo ali bi lahko povzročila fizične, spolne, psihične ali ekonomske posledice ali trpljenje žensk, vključno z grožnjami 
s takimi dejanji, prisilo ali samovoljni odvzem prostosti, ne glede na to, ali do njih pride v javnem ali zasebnem življenju.«
7 11. člen predloga ZEŽM (nasilje zaradi spola): »Nasilje nad osebo zaradi njenega spola, spolne identitete ali zaradi 
izražanja spolne identitete so vsa nasilna dejanja, ki povzročijo ali bi lahko povzročila fizične, spolne, psihične ali ekonomske 
posledice ali trpljenje, vključno z grožnjami s takimi dejanji, prisilo ali samovoljnim odvzemom prostosti, ne glede na to, ali 
do njih pride v javnem ali zasebnem življenju.«

3. člen - opredelitve pojmov
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Nasilje v družini

ZPND nasilje v družini opredeljuje kot poseben družbeni pojav, potreben specifične obravnave 
(Predalič, 2007). Opozarja na razsežnost pojava in odgovornost države, da posega v 

zasebnost družine in zaščiti žrtve. V 3. členu opredeljuje nasilje v družini kot uporabo vsakega 
nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu: 

(1) Nasilje v družini (v nadaljnjem besedilu: nasilje) je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali 
ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oziroma zanemarjanje 
družinskega člana iz 2. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: žrtve) ne glede na starost, spol ali 
katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročiteljice oziroma povzročitelja nasilja (v nadaljnjem 
besedilu: povzročitelj nasilja). 
(2) Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile, ki pri družinskem članu povzroči bolečino, strah ali 
ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe. 
(3) Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, je vanje prisiljen ali 
zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena. 
(4) Psihično nasilje so ravnanja, s katerimi povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči strah, 
ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske. 
(5) Ekonomsko nasilje je 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 upravljanja s skupnim premoženjem 
družinskih članov. 
(6) Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar oseba opušča dolžno skrb za družinskega člana, ki jo potrebuje 
zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin.

Podoben pogled na nasilje v družini je izražen tudi v KZ-1, ki v 191. členu opredeljuje kaznivo 
dejanje nasilja v družini kot samostojno kaznivo dejanje: 

(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 skupnosti v podrejen 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.

Kot poudarja dr. Katja Filipčič (prav tam), je pomen kaznivega dejanja nasilja v družini, ki je bil 
vpeljan leta 2008, večplasten:

- na simbolni ravni kaže odnos zakonodajalca do pomembnosti in specifičnosti tega pojava v takšni 
meri, da je potrebno oblikovati posebno kaznivo dejanje, 
- pojem »družina« je nadomeščen s širšim pojmom »družinska skupnost«, ki ga zakon sicer še vedno 
ne opredeljuje in interpretacijo prepušča sodni praksi,
- kaznivo dejanje nasilje v družini je podano, če je storilec z določenim nasilnim ravnanjem (zakon 
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ta ravnanja primeroma našteva) žrtev spravljal v podrejen položaj, kar pomeni upoštevanje odnosa 
med storilcem in žrtvijo. Zakonodajalec je na ta način zbližal sociološko in kazenskopravno opredelitev 
nasilja v družini in omilil (ne pa v celoti presegel) prej navedene razlike med njima.

Katja Filipčič (2013) povzema tudi rešitve Vrhovnega sodišča glede nejasnosti pri opisovanju 
izvršitvenih ravnanj. Vrhovno sodišče je septembra 2009 sprejelo tri odločbe (I Ips 56/2009, I Ips 
117/2009, I Ips 194/2009), v katerih je sprejelo naslednja stališča:

- kaznivo dejanje nasilja v družini po 191. členu KZ-1 je praviloma podano, kadar je podana določena 
kontinuiteta ravnanja storilca. Posamezen, enkraten oz. izoliran primer uporabe fizične sile zoper 
družinskega člana bo praviloma pomenil kakšno drugo kaznivo dejanje.
- »Spravljanje v podrejen položaj« ni zgolj ena od alternativno navedenih izvršitvenih oblik kaznivega 
dejanja po 191. členu KZ-1, ampak posledica, ki mora biti ugotovljena pri vsakem od izvršitvenih 
ravnanj.
- »Spravljanje v podrejen položaj« ni le ravnanje, s katerim si ena oseba podreja drugo tako, da ta 
upošteva njeno voljo oz. zahteve. Pomeni tudi ravnanje, ko izvajanje nasilja žrtev spravi v ponižujoč, 
podrejen položaj, ko se žrtev storilcu uklanja oz. položaj, ko postane žrtev objekt izvajanja nasilja, ki 
se mu ne more ali ne zna izogniti. Takšen položaj storilec ustvari, ko pri žrtvah povzroči nemoč, strah, 
vznemirjenje ipd. večje intenzivnosti in trajanja.

Z vidika opredelitve nasilja v družini je pomembno še razumevanje tega, kdo so družinski člani in 
članice. Za predlagano opredelitev po ZPND je bilo po mnenju predlagatelja pomembno, da se 
nasilje v družini ne veže zgolj na določeno skupino žrtev in da se ne omejuje na ozko pojmovano 
družinsko okolje. Seznam oseb, ki so po ZPND družinski člani, je obsežen in zajema vse osebe, 
med katerimi obstaja (ali je obstajala) tesnejša čustvena vez, ki jo povzročitelj nasilja izrablja 
za zlorabo moči nad drugo osebo (Predalič, 2007). V 2. členu ZPND so opredeljene družinske 
članice oziroma člani kot: 

- 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 sorodniki 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.

Opredelitev družinskih članic in članov po ZPND je širša kot jo predvideva Istanbulska konvencija, 
ki družinske članice in člane opredeljuje kot nekdanja ali trenutna zakonca ali partnerja, ne 
glede na to, ali storilec ima ali je imel isto prebivališče kakor žrtev.

ZPND je pri opredeljevanju družinskih članic in članov odprl vprašanje, ki se veže na 

3. člen - opredelitve pojmov
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implementacijo zakona v okviru kazenske zakonodaje. KZ-1 govori o družinski skupnosti oz. o 
drugi trajnejši življenjski skupnosti, pri čemer ne ponuja definicije, kar pomeni, da mora vsebino 
teh dveh zakonskih znakov »napolniti« tožilec ali tožilka sama. Usmeritev tožilkam in tožilcem 
pri reševanju tovrstnih dilem ponujajo vrhovni tožilke in tožilci, ki jih napotujejo na uporabo 
termina družinski člani po ZPND. Kljub temu se v praksi lahko pojavi primer, ko na primer 
nasilje izvaja oseba, ki z žrtvijo nikoli ni bila v družinski skupnosti ali drugi trajnejši življenjski 
skupnosti (npr. oče zaradi večjega stika z otrokom izvaja nasilje nad materjo, s katero ni bil nikoli 
v življenjski skupnosti). Četudi s tem ne izpolnjuje zakonskega znaka kaznivega dejanja nasilja 
v družini, pa izpolnjuje definicijo družinskega člana po ZPND. Takšna vrzel v praksi onemogoča 
kaznovanje takšne osebe, saj bi subsumpcija takšnega dejanja pod kazensko normo verjetno 
pomenila pretirano širjenje zakonskega znaka kaznivega dejanja. (PIC, 2011) 

Na tem mestu je potrebno poudariti, da je ZPND sam po sebi zakon, ki je slep za spol in ni zakon, 
ki bi posebno pozornost namenjal ženskam, ki doživljajo nasilje, kljub z raziskavami in prakso 
dokazanih dejstev, da so žrtve nasilja v družini praviloma prav one. Nedavna evropska raziskava, 
narejena s strani Agencije EU za temeljne pravice (European Union Agency for Fundamental Rights 
– FRA), je pokazala, da je bilo v 12 mesecih pred raziskavo približno 13 milijonov žensk v EU žrtev 
fizičnega nasilja, kar predstavlja 7 % žensk v EU, starih od 18 do 74 let (FRA, 2014). Slovenska 
nacionalna raziskava o nasilju v zasebnih in v partnerskih odnosih iz leta 2010 pa je pokazala, 
da je vsaka četrta ženska stara več kot 15 let izkusila fizično nasilje. Več kot 90 % povzročiteljev 
nasilja v družini je bilo moških. (Leskošek idr., 2010)

Zakonska definicija, ki je spolno nevtralna, rezultira tudi v politikah (npr. resolucijah in akcijskih 
načrtih), ki posebej ne naslavljajo ali odgovarjajo na potrebe žensk kot žrtev nasilja. S tem 
poglabljajo nenaslavljanje dejanskosti problema, širše pa povečujejo neenako razmerje moči 
med spoloma v družbi, ki ga nasilje nad ženskami ustvarja in obenem ohranja. S tem zakon sam 
in politike izhajajoče iz njega tudi ne vzpostavljajo celovitih pogojev za preprečevanje nasilja v 
družini, boj proti njemu in odpravo vzroka zanj, ki je neenaka razporeditev moči v družbi. (PIC, 
2011)

Vendarle predlagatelj ZPND v razlagi k predlogu zakona poudarja, da: 

»Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Ur. l. RS, št. 59/2002) sicer ne uvaja nobenih posebnih 
ukrepov za zaščito žrtev nasilja v družini, vendar kot krovni zakon za zagotavljanje enakih možnosti žensk 
in moških na različnih področjih družbenega življenja posredno obravnava tudi nasilje nad ženskami 
v družini. V Resoluciji o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005 – 2013 (Ur. l. 
RS, št. 100/2005) pa so za zmanjšanje nasilja nad ženskami v domačem okolju in partnerskih odnosih 
določeni tudi konkretni cilji in ukrepi, ki so kot izhodišče sprejeti v predlogu Zakona o preprečevanju 
nasilja v družini.« (Predalič, 2007)

Posebna poročevalka Združenih narodov (ZN) za nasilje nad ženskami opozarja, da sta prav 
odsotnost mednarodno pravno zavezujočega dokumenta za preprečevanje nasilja nad 
ženskami in nevtralna uporaba spola v nacionalnih politikah na področju preprečevanja nasilja 
nad ženskami tisto, kar bo potrebno v prihodnosti spreminjati. (Manjoo, 2014)
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Spol/gender

Namen Istanbulske konvencije je preprečevanje in boj proti nasilju nad ženskami ter 
doseganje drugih oblik enakosti med ženskami in moškimi. Zato konvencija vsebuje 

definicijo spola/gender. Pojasnjuje, da obstajajo družbeno ustvarjene vloge, vedenja, dejavnosti 
in lastnosti, ki so označene kot tipično ženske ali tipično moške. Nasilje nad ženskami in nasilje v 
družini morata biti razumljena v povezavi z neenakostjo med ženskami in moškimi, obstoječimi 
stereotipi, spolnimi vlogami in diskriminacijo žensk v družbi. Uporaba termina spol v Istanbulski 
konvenciji ne nadomešča uporabe terminov ženska ali moški. (CoE, 2011)

V pravnih dokumentih ali v dokumentih, ki opredeljujejo javne politike v Sloveniji (npr. resolucijah 
in akcijskih načrtih), ne zasledimo definicije spola/gender.

Žrtev

Obrazložitveno poročilo h konvenciji (CoE, 2011) pri opredelitvi žrtve navaja, da sta ženska 
in deklica žrtvi nasilja nad ženskami, medtem ko so žrtve nasilja v družini lahko moški, 

ženske in otroci. Otrok, tudi glede na druge mednarodne dokumente, pomeni osebo mlajšo od 
osemnajst let. 

ZPND v 3. členu kot žrtev opredeljuje družinskega člana, ki utrpi nasilje s strani drugega 
družinskega člana. V skladu s 4. členom ZPND je otrok kot žrtev nasilja opredeljen tudi, če je 
priča nasilju v družini. 

4. člen ZPND določa še posebno varstvo in skrb pred nasiljem:
(1) Posebno varstvo pred nasiljem uživa mladoletni družinski član (v nadaljnjem besedilu: otrok). 
(2) Otrok je žrtev nasilja tudi, če je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom ali živi 
v okolju, kjer se nasilje izvaja. 
(3) Posebne skrbi pri obravnavanju nasilja in nudenju pomoči žrtvam so deležne starejše osebe in 
invalidi ter osebe, ki zaradi osebnih okoliščin niso sposobne skrbeti zase.

3. člen - opredelitve pojmov
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4. člen – temeljne pravice, enakost in nediskriminacija8 
 

1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne in druge ukrepe za spodbujanje in varovanje pravice 
vsakogar, posebej žensk, do življenja brez nasilja v javnem in zasebnem življenju.
2. Pogodbenice obsojajo vse oblike diskriminacije žensk in sprejmejo brez odlašanja potrebne 
zakonodajne in druge ukrepe za njeno preprečevanje, zlasti:

- z vključevanjem načela enakosti med ženskami in moškimi v svoje nacionalne ustave ali drugo 
ustrezno zakonodajo in zagotavljanjem uresničevanja tega načela v praksi;
- s prepovedjo diskriminacije žensk, vključno z uporabo sankcij, kadar je to primerno;
- z odpravo zakonov in praks, ki diskriminirajo ženske.

3. Pogodbenice zagotavljajo izvajanje določb te konvencije, zlasti ukrepov za varstvo pravic žrtev brez 
diskriminacije zaradi spola, rase, barve, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, narodnega ali 
socialnega porekla, pripadnosti narodni skupnosti, premoženja, rojstva, spolne usmerjenosti, spolne 
identitete, starosti, zdravstvenega stanja, invalidnosti, zakonskega stanu, statusa migranta ali begunca 
ali drugega statusa.
4. Posebni ukrepi, potrebni za preprečevanje in zaščito žensk pred nasiljem zaradi spola, se ne štejejo 
za diskriminacijo pod pogoji iz te konvencije.

ZPND zagotavlja ukrepe za spodbujanje in varovanje pravice do življenja brez nasilja v 
zasebnem življenju. Z ZUNEO je prepovedana diskriminacija na vseh področjih družbenega 

življenja in v vseh oblikah, tudi na podlagi spola. 14. člen Ustave RS zagotavlja enake človekove 
pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo 
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo 
osebno okoliščino.

Predlog ZEŽM je v II. poglavju, v členih od 6 do 12 obravnaval prepoved diskriminacije. Temelj 
za integracijo načela enakosti spolov, splošne in posebne ukrepe ter uravnoteženo zastopanost 
spolov pa je določal v členih od 13 do 17.

Odbor za človekove pravice je že leta 1994 izrazil svojo zaskrbljenost zaradi področij, na katerih 
so ženske v Sloveniji še vedno diskriminirane, posebej v zvezi s participacijo žensk pri upravljanju 
javnega življenja in pomanjkanjem informacij o nasilju nad ženskami (Human Rights Committee,

8 Article 4 – Fundamental rights, equality and non-discrimination 
1. Parties shall take the necessary legislative and other measures to promote and protect the right for everyone, 
particularly women, to live free from violence in both the public and the private sphere. 
2. Parties condemn all forms of discrimination against women and take, without delay, the necessary legislative and other 
measures to prevent it, in particular by: 
- embodying in their national constitutions or other appropriate legislation the principle of equality between women and 
men and ensuring the practical realisation of this principle; 
- prohibiting discrimination against women, including through the use of sanctions, where appropriate; 
- abolishing laws and practices which discriminate against women. 
3. The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular measures to protect the rights 
of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, gender, race, colour, language, religion, 
political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, sexual orientation, 
gender identity, age, state of health, disability, marital status, migrant or refugee status, or other status.
4. Special measures that are necessary to prevent and protect women from gender-based violence shall not be considered 
discrimination under the terms of this Convention.
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1994, točka 9). Pozval je državo, da sprejme pozitivne ukrepe za okrepitev sodelovanja žensk pri 
upravljanju v javnem življenju ter na področju gospodarstva in družbenega življenja. Prav tako 
je potrebno sprejeti pozitivne ukrepe za zagotovitev učinkovite zaščite pred vsakršnim nasiljem. 
(prav tam, točka 16) 

Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice je Slovenijo leta 2006 pozval, da pospeši 
izvajanje ukrepov za zagotavljanje enakosti med ženskami in moškimi in da v svojem naslednjem 
periodičnem poročilu zagotovi natančne informacije o napredku na področju enakosti med 
spoloma. (Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2006, točka 25)

Leta 2014 pa je odbor izrazil zaskrbljenost zaradi varčevalnih ukrepov, ki so neenako učinkovali 
na položaj žensk, zaradi dejstva, da so ženske bolj ogrožene zaradi revščine ter bolj verjetno 
nezaposlene, posebej tiste z višjo izobrazbo. Prav tako je odbor izrazil zaskrbljenost zaradi 
šibkega institucionalnega mehanizma za spodbujanje enakosti. Državi je predlagal integracijo 
perspektive enakosti med spoloma v vse varčevalne ukrepe in okrepitev institucionalnih 
mehanizmov na tem področju. (Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2014, točka 
14)

5. člen – obveznosti države in dolžna skrbnost9

  
1. Pogodbenice se vzdržijo vsakega nasilnega dejanja nad ženskami in zagotavljajo, da državni organi, 
uradniki, uslužbenci, institucije in drugi akterji, ki delujejo v imenu države, delujejo v skladu s to 
obveznostjo.
2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne in druge ukrepe za uresničevanje dolžne skrbnosti za 
preprečevanje, preiskovanje, kaznovanje in povrnitev škode za nasilna dejanja, ki so zajeta v področje 
uporabe te konvencije in so jih zagrešili nedržavni akterji.

Dokumenti mednarodnega prava državam narekujejo, da sprejmejo ukrepe za preprečevanje, 
zaščito, izpolnjevanje in spodbujanje človekovih pravic. Države so dolžne sprejeti pozitivne 

ukrepe, kot so ustrezni zakoni in politike za preprečevanje kršenja človekovih pravic, za učinkovit 
kazenski pregon in kaznovanje kršitev, če do njih pride. 

Definicija dolžne skrbnosti je sicer razumljiva, njena uporaba v praksi pa je zelo kompleksna. 
Pomeni namreč, da morajo ustrezni sodni organi temeljito analizirati okoliščine, v katerih se 
je zgodila kršitev in določeno posameznico ali posameznika, preveriti razpoložljive dokaze 
in ugotoviti, ali je bila pravica res kršena. Koncept vsebuje tudi ukrepe državnih institucij in 
državnih organov ter dejstva o tem, kaj so zaposlene in zaposleni naredili oz. česa niso naredili v 
zvezi z obravnavanim primerom. Da mednarodno sodišče sklene, da država ni ravnala v skladu

9 Article 5 – State obligations and due diligence 
1. Parties shall refrain from engaging in any act of violence against women and ensure that State authorities, officials, agents, 
institutions and other actors acting on behalf of the State act in conformity with this obligation. 
2. Parties shall take the necessary legislative and other measures to exercise due diligence to prevent, investigate, punish and 
provide reparation for acts of violence covered by the scope of this Convention that are perpetrated by non-State actors. 

4. člen - temeljne pravice, enakost in nediskriminacija
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s standardom dolžne skrbnosti, je treba brez dvoma dokazati:
- da država (in s tem tudi vse njene institucije) ni sprejela ustreznih ukrepov, 
- da imajo predstavnice ali predstavniki državnih institucij možnost sprejeti nekatere ukrepe (zakone, 
pravila o institucionalnih postopkih ipd.), ki pa jih niso in je zato prišlo do obravnavanega dogodka, ki 
bi ga bilo moč preprečiti,
- ali da so npr. oblasti v konkretnem primeru začele s postopki preiskave, pa država ni sprejela 
vseh možnih ukrepov, ki so na voljo za identifikacijo in kaznovanje storilcev ter opredelila ustrezne 
odškodnine oškodovanki ali oškodovancu. (Branković, 2013)

Država je dolžna kršitve zakonov preprečevati in kaznovati, ne glede na to, ali je kršiteljica ali 
kršitelj državna institucija, posameznica ali posameznik (to predstavlja jedro dolžne skrbnosti). 
Ko s tem v zvezi govorimo o nasilju nad ženskami v družini, je pomembno zavedanje, da se 
to dogaja v zasebni sferi in da gre za družbeni problem, za katerega reševanje je odgovorna 
država. Obravnavati ga je potrebno v okviru kršenja človekovih pravic in ne npr. kot družbene 
patologije (prav tam). Ob tem je nujno opozoriti, da so izhodišča, ki so dandanes splošno 
sprejeta in se uporabljajo na področju nasilja nad ženskami kot obliki kršenja človekovih pravic 
žensk, rezultat dolgoletnega boja ženskih gibanj in organizacij po vsem svetu. 

Medtem ko je večina držav sicer mnenja, da so dolžne ravnati v skladu z mednarodnimi 
standardi, pa ni soglasja o minimalnih standardih in o tem, kaj morajo države storiti za 
zagotovitev skladnosti z načelom dolžne skrbnosti na področju odprave nasilja nad ženskami. 
(De Troy, Tisheva, 2014)

Osnovne značilnosti in področja dolžne skrbnosti v povezavi z nasiljem nad ženskami, torej 
obveznosti države v zvezi s kršenjem človekovih pravic s strani fizičnih oseb, so:

- preprečevanje (nasilja, ki ga lahko povzročijo fizične osebe),
- kaznovanje povzročiteljev nasilja (v primerih, ko so bila storjena nasilna dejanja, morajo organi izvesti 
preiskavo, pregon in kaznovanje storilcev),
- odškodnina za žrtve (organi morajo žrtvam zagotoviti odškodnino za kazniva dejanja, ki so jih storile 
fizične osebe). (prav tam, 2014)

V okviru četrtega pregleda uveljavljanja Priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope o 
preprečevanju nasilja nad ženskami – Rec(2002)5, so bile države članice pozvane, da pripoznajo 
dolžno skrbnost in si prizadevajo za preprečevanje, preiskovanje in kaznovanje dejanj nasilja 
nad ženskami, ne glede na to, ali so ta dejanja storjena s strani državnih ali zasebnih akterjev 
in za zagotavljanje varnosti žrtve. Poudarjeno je bilo, da so v 5. poglavju Istanbulske konvencije 
o materialnem pravu jasno določene dolžnosti, ki obvezujejo pogodbenice, da sprejmejo 
potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, da zagotovijo, da je vsaka oblika nasilja kaznivo dejanje 
(Hagemann-White, 2013). Istanbulska konvencija glede dolžne skrbnosti torej zahteva ukrepe za 
preprečevanje, varovanje, preiskovanje in kaznovanje nasilja nad ženskami ter povrnitev škode 
za ta nasilna dejanja. Pozitivne obveznosti se nanašajo na varovanje pravic: preprečevanje, 
preiskovanje, kaznovanje in varovanje žrtev. Negativne obveznosti nalagajo državam vzdržati 
se ravnanj, ki bi posegale v pravice posameznic in posameznikov.
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Dolžna skrbnost je skozi zgodovino postala vse pomembnejša kot obveznost držav na področju 
nasilja nad ženskami. Zlasti pomembna je njena omemba v Splošnem priporočilu številka 19 
Odbora ZN za odpravo diskriminacije žensk (Odbor CEDAW) iz leta 1992. O dolžni skrbnosti 
na področju nasilja nad ženskami govorita vsaj še dva pomembna dokumenta ZN, in sicer 
Deklaracija ZN o odpravi nasilja nad ženskami iz leta 1993 ter Pekinška deklaracija in Izhodišča 
za ukrepanje iz leta 1995.

O dolžni skrbnosti govori 5. člen ZPND:

Organi in organizacije so dolžni izvesti vse postopke in ukrepe, ki so potrebni za zaščito žrtve glede na 
stopnjo njene ogroženosti in zaščito njenih koristi in pri tem zagotoviti spoštovanje integritete žrtve. 
Če je žrtev nasilja otrok, imajo koristi in pravice otroka prednost pred koristmi in pravicami drugih 
udeleženk oziroma udeležencev postopka.

V Resoluciji o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014 je zapisano, 
da bo država »sprejemala ukrepe za preprečevanje nasilja (»due diligence« ali obvezna skrb 
države) in zagotovila sistemsko zaščito za žrtve, ne glede na povzročitelja nasilnega dejanja.« V 
nadaljevanju pa še: 

»Država mora s svojimi institucijami (predvsem CSD in drugimi socialnovarstvenimi zavodi, državnimi 
uradi, policijo, sodišči in tožilstvom, vrtci, šolami, vzgojno-izobraževalnimi zavodi, zavodi za prestajanje 
zaporne kazni, prevzgojnimi domovi in zdravstvenimi zavodi) in zaposlenimi delovati preventivno in 
kurativno ter narediti vse, da nasilja sploh ni. Če pa so kršitve, mora zagotoviti, da se obravnavajo po 
predpisanih postopkih. Država bo tudi v prihodnje s sofinanciranjem spodbujala razvoj programov 
nevladnih organizacij za preprečevanje nasilja v družini.«

10. člen ZPND opredeljuje vlogo organov in organizacij ter nevladnih organizacij: 
(1) Organi in organizacije ter nevladne organizacije so dolžne v okviru z zakoni in drugimi predpisi 
določenimi nalogami in pooblastili prednostno obravnavati primere nasilja, zagotavljati medsebojno 
obveščanje in pomoč z namenom preprečevanja in odkrivanja nasilja, odpravljanja vzrokov ter nudenja 
pomoči žrtvi pri vzpostavitvi pogojev za varno življenje. 
(2) Ministrica oziroma minister (v nadaljnjem besedilu: minister) pristojen za delo, družino in socialne 
zadeve, natančneje določi postopke medsebojnega obveščanja in nudenja pomoči iz prejšnjega odstavka. 
(3) Ministri, pristojni za delovanje policije, zdravstvenih organizacij, socialno-varstvenih in vzgojno-
izobraževalnih zavodov, določijo v soglasju z ministrom pristojnim za delo, družino in socialne zadeve, 
pravila in postopke, ki zagotavljajo usklajeno delovanje organov in organizacij, in ki jih morajo organi in 
organizacije z navedenih področij upoštevati pri obravnavanju primerov nasilja. 
(4) Strokovne delavke oziroma delavci (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci) v organih in organizacijah, 
ki so v okviru pravil in postopkov iz prejšnjega odstavka zadolženi za opravljanje nalog na področju nasilja, 
se morajo v okviru stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja obvezno redno izobraževati 
s področja nasilja v obsegu, ki ga določijo pristojni ministri iz prejšnjega odstavka. Odgovorne osebe v 
organih in organizacijah ter nevladne organizacije so dolžne zagotoviti usposabljanje vseh strokovnih 
delavcev, ki se v okviru svojega dela srečujejo z žrtvami oziroma povzročitelji nasilja. 
(5) Center za izobraževanje v pravosodju med izobraževalne vsebine uvrsti področje nasilja v družini.

5. člen - obveznosti države in dolžna skrbnost
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Država je s pravilniki in postopki opredelila usklajeno delovanje organov in organizacij za 
obravnavo primerov nasilja. Doslej so bili sprejeti naslednji dokumenti: 

- Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in 
regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini (/P/ravilnik o sodelovanju organov), 
- Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode, 
- Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju 
nasilja v družini,
- Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti.

6. člen – politika enakosti spolov10  

Pogodbenice se zavezujejo vključiti vidik enakosti spolov v izvajanje in ocenjevanje učinka določb te 
konvencije ter spodbujati in učinkovito izvajati politiko enakosti med ženskami in moškimi in krepitve 
moči žensk.

6. člen konvencije od držav pogodbenic zahteva, da perspektivo spola vključujejo v 
oblikovanje ukrepov za izpolnjevanje Istanbulske konvencije, k evalvaciji učinkov ukrepov 

in k ugotavljanju, kako določbe vplivajo na spola, ali obstaja razlika pri vplivih in učinkih. Člen 
prav tako poziva države k spodbujanju in izvajanju politik, katerih cilj je doseganje enakosti med 
ženskami in moškimi ter krepitev vloge žensk. (CoE, 2011)

Na tem področju bi bilo potrebno zakonodajo dopolniti. Senka Šifkovič Vrbica (2013) meni, 
da bi s sprejetjem predloga ZEŽM zakonodajalec zadostil obveznosti, ki jo predvideva ta člen 
Istanbulske konvencije.11 

10 Article 6 – Gender-sensitive policies 
Parties shall undertake to include a gender perspective in the implementation and evaluation of the impact of the 
provisions of this Convention and to promote and effectively implement policies of equality between women and men 
and the empowerment of women.
11 V predlogu ZEŽM je bila med drugim predvidena:

• določitev organa, pristojnega za politiko enakosti žensk in moških, 
• jasna in natančna opredelitev pojmov, ki so v skladu s pravnim redom EU in se nanašajo na enakost spolov, 
diskriminacijo zaradi spola in sprejetje ukrepov in strategij za zagotavljanje in ustvarjanje enakosti spolov, 
• opredelitev uporabe splošnih in posebnih ukrepov ter integracije načela enakosti spolov v politike kot pristope s 
katerimi pristojni organi uresničujejo cilje zakona,
• vzpostavitev mehanizmov za izvajanje strategije integracije načela enakosti spolov in učinkovito izvajanje politike 
enakosti spolov na vseh področjih.
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7. člen - celovita in usklajena politika

II. poglavje – celostna politika in zbiranje 
podatkov 

7. člen – celovita in usklajena politika12

  
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne in druge ukrepe za sprejetje in izvajanje učinkovite, 
celostne in usklajene vsedržavne politike, ki zajema vse ustrezne ukrepe za preprečevanje in boj proti 
vsem oblikam nasilja, zajetim v področje uporabe te konvencije, in zagotavlja celovit odgovor na nasilje 
nad ženskami.
2. Pogodbenice zagotovijo, da so v politiki iz prvega odstavka pravice žrtve v središču vseh ukrepov 
in da se izvajajo v obliki učinkovitega sodelovanja med vsemi ustreznimi agencijami, institucijami in 
organizacijami.
3. Ukrepi, sprejeti v skladu s tem členom, vključujejo, kadar je to primerno, vse ustrezne akterje, kakor 
so vladne agencije, državni, regionalni in lokalni parlamenti in organi, državne institucije za človekove 
pravice in organizacije civilne družbe.

Mnenje MP (Pličanič, Ban, MP, 2013) v zvezi s tem členom konvencije je bilo naslednje: 

»7. člen v prvem odstavku zahteva, da države članice ponudijo celovito obravnavo nasilja nad ženskami 
(“offer a holistic response to violence against women”). Smatramo, da - v kolikor je ta določba vsebinsko 
zavezujoča - bi to pomenilo, da bi to obravnavala Služba za enake možnosti Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti ali njej podoben, ampak samostojen organ, namesto sodišč ali pa 
bi sodišča dobila pristojnosti centrov za socialno delo, policije, davčne uprave itd. Implementacijske 
posledice te določbe je nemogoče oceniti, še posebej ker iz besedila izhaja, da določba zagotovo ni 
mišljena splošno oz. deklaratorno.« 

RS je država pogodbenica Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Odbor CEDAW 
je RS že leta 2008 v Sklepnih ugotovitvah (2008b, točka 24) pozval, da problematiko nasilja 

zaradi spola naslavlja celovito, v skladu s Splošnim priporočilom št. 19 iz leta 1992. Zaskrbljen 
je bil zaradi odsotnosti celovite nacionalne strategije in programov za delovanje proti vsem 
oblikam nasilja nad ženskami in deklicami (prav tam, točka 23). Državi je priporočil, da razvije 
celovito strategijo ali akcijski načrt za preprečevanje in odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami

12 Article 7 – Comprehensive and co-ordinated policies 
1. Parties shall take the necessary legislative and other measures to adopt and implement State-wide effective, 
comprehensive and co-ordinated policies encompassing all relevant measures to prevent and combat all forms of 
violence covered by the scope of this Convention and offer a holistic response to violence against women. 
2. Parties shall ensure that policies referred to in paragraph 1 place the rights of the victim at the centre of all measures 
and are implemented by way of effective co-operation among all relevant agencies, institutions and organisations. 
3. Measures taken pursuant to this article shall involve, where appropriate, all relevant actors, such as government 
agencies, the national, regional and local parliaments and authorities, national human rights institutions and civil society 
organisations. 
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in deklicami. Državo je pozval, da v svoje naslednje periodično poročilo vključi analizo učinkov 
implementacije ZPND in analizira vse primere umorov žensk s strani njihovih intimnih partnerjev. 
Na podlagi tega naj država sprejme učinkovite ukrepe za zaščito žensk pred to obliko nasilja. 
(prav tam, točka 24) 

V Petem in šestem periodičnem poročilu RS o uresničevanju določil Konvencije o odpravi vseh 
oblik diskriminacije žensk (2013) je navedeno število umorov v družini od leta 2008 do leta 
2012 in podatek, da je bila večina žrtev žensk. Analiza učinkov implementacije ZPND ter analiza 
umorov žensk s strani njihovih intimnih partnerjev nista omenjeni.

Vloga in odgovornosti institucij/akterjev

Poleg že navedenih zakonov, v Sloveniji implementacijo politik zagotavljajo še različni 
nacionalni programi in akcijski načrti, povezani s področjem. (Šifkovič Vrbica, 2013) 

ZPND predvideva sodelovanje organov in organizacij ter predstavlja pravno podlago za 
podzakonske akte, ki urejajo postopke. Ti podzakonski akti so pravilniki in Resolucija o 
nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014.

V skladu z 10. členom ZPND so organi in organizacije ter nevladne organizacije dolžni 
prednostno obravnavati primere nasilja, zagotavljati medsebojno obveščanje in pomoč z 
namenom preprečevanja in odkrivanja nasilja, odpravljanja vzrokov ter nudenja pomoči žrtvi 
pri vzpostavitvi pogojev za varno življenje.

Nacionalni program preprečevanja nasilja v družini 2009–2014 je strateški dokument, ki določa 
cilje, ukrepe in ključne nosilce politik za preprečevanje in zmanjševanje nasilja v družini v RS 
od leta 2009 do 2014. Pokriva širok spekter problematike nasilja v družini. Posebno pozornost 
namenja nasilju nad otroki, ženskami, starejšimi, invalidi in osebami, ki zaradi posebnih 
okoliščin niso sposobne skrbeti zase. Dokument upošteva posebne potrebe žrtev in njihove 
osebne okoliščine. 

Osnovna načela in izhodišča za delovanje proti nasilju v družini, ki jih v nacionalnem programu 
sprejema država, so: 

− nasilje nad drugo osebo je kršenje temeljnih človekovih pravic ter mora biti obravnavano in ustrezno 
sankcionirano, saj ne obstaja sprejemljiva ali dopustna meja nasilja; 
− nasilje v družini je družbeni problem, ki temelji na neenaki porazdelitvi družbene moči med spoloma, 
med šibkejšimi in močnejšimi; 
− država bo pri obravnavanju nasilja v družini, ki ga povzročajo večinoma zakonski, zunajzakonski 
ali nekdanji partnerji in starši oziroma skrbniki, upoštevala, da je zaradi posebnih odnosov med 
družinskimi člani (ljubezen, zaupanje, odvisnost…) in zlorabe teh okoliščin s strani storilca treba 
obravnavati to nasilje z enako strogostjo kakor tisto, ki ga storijo neznane osebe; 
− država bo sprejemala ukrepe za preprečevanje nasilja (»due diligence« ali obvezna skrb države) in 
zagotovila sistemsko zaščito za žrtve, ne glede na povzročitelja nasilnega dejanja. 
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Medsektorsko in medinstitucionalno sodelovanje in koordinacija vladnih institucij 
ter sodelovanje vseh relevantnih vladnih in nevladnih akterjev 

Istanbulska konvencija temelji na predpostavki, da učinkovit odziv na nasilje zahteva usklajeno 
delovanje različnih akterjev. Istanbulska konvencija zato poziva države, da izvajajo celovite 

in usklajene politike, ki vključujejo vladne agencije, NVO ter nacionalne, regionalne in lokalne 
parlamente in organe. Cilj je, da se pravila za preprečevanje in boj proti nasilju nad ženskami 
in nasilju v družini izvajajo na vseh ravneh in z vsemi ustreznimi organi in institucijami. (Šifkovič 
Vrbica, 2013)

Sodelovanje organov in organizacij je v vseh fazah obravnave posameznega primera nujno za 
uspešnost postopka. Enkratna obravnava največkrat ne zadostuje, saj je potrebno tako žrtev kot 
tudi storilca spremljati in izmenjevati informacije o tekočem dogajanju in spremembah, če naj bi 
se postopek uspešno končal. Medsebojno sodelovanje namreč ne pomeni samo uspešnejšega 
odkrivanja primerov in učinkovitejšo pomoč žrtvam, temveč tudi možnost pospeševanja 
postopka, pridobivanja dodatnih pomembnih informacij, preprečevanje negativnih posledic 
uvedbe postopka, predvsem pa zaščito posrednih žrtev, ki so najpogosteje otroci. (PIC, 2011)

Splošna ocena sodelovanja organov in organizacij s strani NVO, v primerih nasilja v družini 
je podana v poročilu PIC iz leta 2011. Narejena je bila na podlagi zbranih mnenj, izkušenj in 
informacij in je označena kot »zadovoljivo«. To seveda ne pomeni, da je sodelovanje praviloma 
slabo ali neučinkovito. Pomeni pa, da je prostora za izboljšanje še veliko. Najbolj pozitivno je 
ocenjeno sodelovanje s centri za socialno delo (CSD), regionalnimi koordinatoricami, šolami ter 
policijo na preventivni ravni, posebej s CSD pa še v zvezi z dejavnostjo zatočišč in deloma tudi 
pri delu multidisciplinarnih timov. Nezadostno sodelovanje CSD pri obravnavi primerov nasilja 
v družini pa je npr. izpostavljeno pri pridobivanju povratnih informacij organu ali organizaciji, 
ki je posredovala obvestilo o zaznavi nasilja. Ta problem izpostavljajo npr. predstavnice in 
predstavniki s področja šolstva, predvsem ravnateljice in ravnatelji na šolah, socialne delavke 
in delavci ter psihologinje in psihologi, ki po posredovanju informacij ne vedo, ali se primer 
obravnava, kako poteka obravnava in ali je bil zaključen.

Sodelovanje s pravosodnimi organi za razliko od sodelovanja s CSD in policijo ni bilo celostno 
ovrednoteno, vendarle so obstajali posamezni primeri, ko je do sodelovanja prišlo zaradi ad 
hoc odločitev vpletenih akterjev. Ocenjuje se, da je ZPND odprl možnosti in dal podlago za 
sodelovanje pravosodnih organov npr. z NVO skozi različne institute: vloga spremljevalca žrtve, 
ki lahko sodeluje tudi v sodnih postopkih, vlogo zagovornika, ki lahko sodeluje v postopku, 
sodelovanje v multidisciplinarnih timih, kot tudi skupna izobraževanja in usposabljanja. (PIC, 
2011) 

Temeljna cilja Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014 
sta povezati ukrepe različnih resorjev in zagotoviti učinkovite dejavnosti za zmanjšanje nasilja v 
družini na ravni njegovega prepoznavanja in preprečevanja.

7. člen - celovita in usklajena politika
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ZPND je formaliziral nekatere že znane postopke obravnave žrtev nasilja v družini in pomoči, 
obenem pa predvidel številne novosti, razširil obseg dela, obveznosti in pristojnosti CSD. 

ZPND določa mrežo organov in organizacij, ki obravnavajo primere nasilja v družini ter jasno 
opredeljuje pravila in postopke zaradi zagotavljanja usklajenega delovanja organov in organizacij 
pri obravnavanju primerov.

Pravilnik o sodelovanju organov določa postopke medsebojnega obveščanja in nudenja pomoči 
med državnimi organi, nosilci javnih pooblastil, izvajalci javnih služb, organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti ter NVO, organiziranost, sestavo in način dela multidisciplinarnih timov za 
obravnavanje nasilja v družini pri CSD, vlogo CSD pri obravnavi nasilja v družini, organiziranost 
regijskih služb za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja ter izobraževanje strokovnih delavk in 
delavcev socialno-varstvenih zavodov. 

CSD takoj po prejemu informacije o nasilju v družini prouči okoliščine primera ter zbere vse že 
znane informacije v okviru CSD. Na podlagi tako zbranih informacij izdela oceno ogroženosti 
žrtve in oceni potrebo po pripravi načrta pomoči žrtvi. Če oceni, da je pri tem potrebno 
sodelovanje drugih organov in organizacij, se pri CSD oblikuje multidisciplinarni tim v skladu z 
8. členom tega pravilnika. 

Pobudo za oblikovanje multidisciplinarnega tima lahko da CSD ali vsak organ iz 1. člena 
Pravilnika o sodelovanju organov, ki so: državni organi, nosilci javnih pooblastil, izvajalci javnih 
služb, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter NVO.

Težava, ki jo izpostavljajo v zvezi s sklicem multidisciplinarnih timov državne tožilke in tožilci, 
je kratek rok za imenovanje članic in članov ter udeležbo na timih. Tim mora biti v skladu s 
pravilnikom o sodelovanju organov sklican v treh dneh po imenovanju članic in članov, kar v 
praksi predstavlja težavo pri organizaciji dela tako tožilk in tožilcev kot verjetno drugih članic 
in članov. V tem delu predlagajo uporabo modernih komunikacijskih sredstev (skype), ki 
omogočajo sodelovanje članic in članov tima brez fizične prisotnosti in tako lažje delo članic 
in članov tima ter učinkovitejšo obravnavo žrtve. Praktične težave pri delu timov so izpostavili 
delavke in delavci v pravosodju, ki so opozorili, da se še vse preveč zapisnikov tima znajde v 
poročilih, ki jih pripravljajo CSD, pa tudi med ovadbami. Zapisnik tima ne sme biti vključen v 
dokumente, v katere bi lahko imel povzročitelj nasilja oz. druga nepooblaščena oseba vpogled 
in bi jih lahko zlorabil. (PIC, 2011) 

ZPND v tretjem odstavku 16. člena določa, da se pri CSD oblikuje regijska služba za koordinacijo 
in pomoč žrtvam, ki deluje na območju posameznega CSD ali več CSD. Območje delovanja 
regijske službe določi ustanovitelj. Pravilnik o sodelovanju organov v 14. členu natančneje 
določa, da število regijskih služb v RS in območje njihovega delovanja s sklepom določi Vlada RS.

Regijska služba za koordinacijo in pomoč žrtvam vključuje interventno službo, krizne centre 
in regijsko koordinatorico ali koordinatorja za preprečevanje nasilja. Cilji regijske službe so: 
zagotavljanje pomoči žrtvam nasilja, izvajanje interventne službe, povezovanje dejavnosti 
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organov in organizacij, spremljanje in analiziranje pojavov nasilja v regiji, nujni ukrepi za 
varovanje otrokovih koristi po zakonu, ki ureja družinska razmerja. 

Dejavnost regijskih koordinatoric je ciljno usmerjena v spremljanje in ustvarjanje ter 
dopolnjevanje sistema pomoči vsem, ki preživljajo nasilje, s poudarkom na najbolj ogroženih 
skupinah prebivalstva (otroci, invalidi, ostareli, ženske…). Njihova naloga je vzdrževanje in 
razvijanje mreže med javnimi institucijami in NVO, ki delujejo v regiji na področju zaščite pred 
nasiljem, usklajevanje postopkov delovanja in sodelovanje med njimi, strokovna podpora in 
usposabljanje ter senzibiliziranje strokovne in laične javnosti, analiziranje stanja na področju 
nasilja v regiji ter povezovanje in koordiniranje dela na državnem nivoju. Delo je zastavljeno na 
področju 12 slovenskih regij, kar pomeni, da deluje 12 regijskih služb za koordinacijo in pomoč 
žrtvam. (SCSD, 2014)

Analiza dela CSD je pokazala, da so leta 2010 obravnavali 1.928 primerov nasilja v družini 
(2.975 žrtev in 1.854 povzročiteljev nasilja). Za njihovo obravnavo je bilo sklicanih 463 
multidisciplinarnih timov, v katerih so sodelovale predstavnice in predstavniki različnih institucij 
(Tretje periodično poročilo, 2014). Multidisciplinarni tim je glede na te podatke sklican le v slabi 
četrtini primerov. Po podatkih regijske koordinatorice Dubravke Hrovatič (2014) so CSD v letu 
2013 obravnavali 2.793 primerov nasilja, 3.959 žrtev in 2.633 povzročiteljev nasilja. Izvedenih je 
bilo 437 multidisciplinarnih timov in izdelanih 914 načrtov pomoči. 

Pri obravnavanju nasilja v družini v letu 2010 so CSD največ sodelovali s policijo, ki se je na 
njihovo vabilo po sodelovanju v multidisciplinarnem timu odzvala v 330 primerih. Največkrat, 
v 60 % primerov, se na vabilo k sodelovanju ni odzvalo zdravstvo. V letu 2010 je bilo izdelanih 
1.010 individualnih načrtov pomoči. (Tretje periodično poročilo, 2014)

Podatki organov pregona in sodišč v letih 2009 in 2010 kažejo, da je policija obravnavala 4.822 
kaznivih dejanj nasilja v družini, tožilstva so vložila 807 obtožnic zoper povzročitelje nasilja, 
sodišča pa so izrekla 275 obsodilnih sodb storilcem tega kaznivega dejanja. Skoraj polovica 
storilcev je bila v priporu. Analiza je tudi pokazala, da je bil v več kot 80 % zadev postopek od 
vložitve obtožnice do pravnomočne sodbe zaključen v manj kot 6 mesecih. (Tretje periodično 
poročilo, 2014)

Potrebe in pravice žrtev kot prioriteta v postopkih 

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–
2016 v točki 6. 9. obravnava pomoč žrtvam kaznivih dejanj in med drugim poudarja, da:

»Učinkovita pomoč žrtvam kaznivih dejanj ni pomembna le z vidika zagotavljanja varnosti in celovite 
pomoči posameznikom v stiski, temveč je to tudi pot do prepoznavanja, odkrivanja in prijavljanja nasilnih 
oziroma kaznivih dejanj. Državni organi in nevladne organizacije morajo ob usklajenem in enotnem 
delovanju zagotavljati učinkovito obravnavo žrtev kaznivih dejanj, ki je prilagojena individualnim 
potrebam in okoliščinam žrtev ter zajema psihosocialne, terapevtske, svetovalne, nastanitvene, 
materialne in druge oblike pomoči. Vzpostavljen mora biti učinkovit in dober sistem pomoči, ki žrtvam 
kaznivih dejanj zagotavlja občutek varnosti, sprejetosti in spoštovanja. Pri načrtovanju pomoči žrtvam 

7. člen - celovita in usklajena politika
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kaznivih dejanj je še posebno pozornost in varstvo treba namenjati najbolj ranljivim skupinam ljudi, 
predvsem otrokom in mladostnikom, starejšim osebam in ženskam. Upoštevati je treba, da se nasilje 
pojavlja v različnih oblikah (telesno, psihično, spolno, ekonomsko, zanemarjanje), zato morajo tako 
pristopi in mehanizmi preprečevanja in zatiranja nasilja oziroma kriminalitete kot oblike pomoči biti 
raznovrstni in razviti na različnih strokovnih področjih… 

Za učinkovito pomoč žrtvam kaznivih dejanj je v prvi vrsti potrebno ozaveščanje javnosti o človekovih 
pravicah, prepoznavanju oblik nasilja in oblikah pomoči. Žrtve kaznivih dejanj je treba ustrezno 
informirati, jim dajati moč ter razvijati veščine za funkcionalno, kvalitetno in dostojno vsakdanje 
življenje. Prizadevanja strokovnih služb morajo biti v smeri preprečevanja socialnega izključevanja 
in sekundarne viktimizacije žrtev kaznivih dejanj. V okviru kazenske in civilne zakonodaje je treba 
proučiti potrebo po izboljšanju zakonskega varstva žrtev in zagotavljanju prednostne obravnave. 
Na tem področju je treba zagotavljati učinkovitejše odkrivanje in hitrejše prijavljanje kaznivih dejanj. 
Učinkovite oblike pomoči žrtvam kaznivih dejanj zagotavljajo medinstitucionalno povezovanje in 
sodelovanje, skupna načrtovanja dejavnosti in ukrepov ter skupna strokovna izobraževanja različnih 
organizacij (sociala, policija, pravosodje, šolstvo, zdravstvo, nevladni sektor). Žrtvam kaznivih dejanj 
je treba omogočiti različne oblike svetovanja in pomoči, prav tako pa je treba psihosocialno pomoč 
zagotavljati tudi povzročiteljem nasilja ter jih vključevati v treninge socialnih veščin.

Zagotoviti je treba ustrezno obveščanje in ozaveščanje javnosti in žrtev kaznivih dejanj o človekovih 
pravicah, o oblikah nasilja in o mogočih oblikah pomoči ter organizacijah, ki jo izvajajo. Spreminjati in 
prilagoditi je treba pravosodni sistem na način, da bo omogočal boljšo zakonsko varstvo in prednostno 
obravnavo žrtev kaznivih dejanj. Razvijati je treba ustrezne psihosocialne programe tako za žrtve 
kot povzročitelje nasilja in prilagoditi mrežo institucij, ki nudijo pomoč ljudem v stiski. Spodbujati in 
zagotavljati je treba medresorska strokovna izobraževanja ter razvijati skupna načrtovanja dejavnosti 
in analize dela.«

Pravice žrtve po ZPND so, da:
- si izberejo spremljevalko ali spremljevalca (ta jo spremlja v postopkih, povezanih z nasiljem, z 
namenom zaščititi njeno integriteto, ji pomaga pri iskanju rešitev in nudi psihično oporo),
- si izberejo zagovornico ali zagovornika (ta v skladu s posebnimi predpisi ščiti njene koristi v postopkih 
in aktivnostih, ki jo zadevajo),
- je njena in povzročiteljeva identiteta varovana tako, da se javnosti ne posredujejo podatki, ki bi 
omogočili prepoznati njeno identiteto. To se stori le v primeru, da polnoletna oseba s tem soglaša,
- si pridobi pravico do brezplačne pravne pomoči, ob izrečeni oceni ogroženosti.

V praksi se pogosto pojavljajo težave z razumevanje pravic žrtev. ZPND definira za katere postopke 
velja pravica do spremljevalke ali spremljevalca, ki je v oporo žrtvi. V praksi se dogaja, da spremljevalka 
ali spremljevalec ne sme prisostvovati zaslišanju na policiji ali v postopku na sodišču, kljub pisnemu 
potrdilu in pooblastilu žrtve. Prav tako prihaja do različnega obravnavanja in razumevanja pri 
dodeljevanju pravice do brezplačne pravne pomoči. Policija včasih žrtvam neupravičeno odreka 
spremstvo oz. zagotavljanje varnosti ob vstopu v stanovanjske prostore, kjer ima žrtev osebne 
stvari, če npr. nasilja ni prijavila policiji. Ukrepi, ki naj bi ščitili žrtev in zagotavljali njeno varnost, 
lahko tako v praksi povzročijo večjo psihično in čustveno ter tudi finančno stisko žrtve.
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8. člen – finančni viri13  

Pogodbenice dodelijo zadostne finančne in človeške vire za ustrezno izvajanje celostne 
politike, ukrepov in programov za preprečevanje vseh oblik nasilja in boj proti njim, ki jih 

zajema področje uporabe te konvencije, vključno s tistimi, ki jih izvajajo nevladne organizacije 
in civilna družba.

V študiji 4. monitoringa implementacije Priporočila Rec(2002)5 Sveta Evrope o zaščiti žensk pred 
nasiljem (Hagemann-White, 2013) so zapisali, da je bil najtežji del monitoringa zbrati podatke o 
financiranju področja boja proti nasilju nad ženskami. Prav tako pravijo, da velja med aktivistkami 
in aktivisti, raziskovalkami in raziskovalci ter drugo zainteresirano javnostjo prepričanje, da je 
znesek, ki se nameni preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami, poglavitni pokazatelj, 
kako država izpolnjuje svoje obveznosti na tem področju. Zato so države vprašali po financiranju 
aktivnosti s strani državnih institucij in po znesku, ki je namenjen za finančno pomoč NVO. Leta 
2008 se je kot najpogostejši odgovor, zakaj ni podanih podrobnih podatkov, pojavila izjava, da 
ti ne morejo biti podani zaradi decentraliziranega proračuna. Problem financiranja je povezan 
tudi s tem, da je nasilje nad ženskami medsektorsko obravnavani problem. Točne podatke je 
tako mogoče najti le pri točno določenih akterjih, v primerih investiranja v specifični projekt, 
raziskavo, razvojno aktivnost, kampanjo ali izobraževalni material. Države pogosto razdelijo 
naloge med ministrstva, agencije, oddelke ali odbore v okviru centralnega proračuna. 

Za primer Slovenije je PIC (2011) v svoji študiji opozoril na neučinkovito porazdelitev sredstev 
na nacionalni in lokalni ravni za celostno financiranje programov za osebe z izkušnjo nasilja v 
družini.

Odbor CEDAW je v svojih Sklepnih ugotovitvah (2008b, točka 24) RS pozval, da zagotovi zadostno 
število varnih kriznih namestitev in varnih hiš za ženske, ki doživljajo nasilje. V njih mora biti 
zaposleno strokovno osebje, prav tako mora država zagotavljati zadostna sredstva za njihovo 
učinkovito delovanje.

V okviru programov za preprečevanje nasilja je MDDSZ v letu 2012 sofinanciralo 30 programov 
na področju preprečevanja nasilja. Od tega je bilo 23 programov vključenih v večletno 
sofinanciranje, kar zagotavlja njihovo stabilno delovanje. Vsi programi, ki so vključeni v večletno 
sofinanciranje, so vključeni v enotni sistem evalviranja socialnovarstvenih programov. Med 
temi programi je bilo 14 varnih hiš oziroma zavetišč za ženske, ki delujejo na 17 različnih 
lokacijah, 7 materinskih domov, ki delujejo na 11 lokacijah in 1 krizni center za ženske in otroke, 
žrtve nasilja. Poleg kriznega centra, ki deluje pod okriljem NVO (Društvo Ženska svetovalnica), 
v Sloveniji v okviru javne službe delujeta še dva krizna centra za ženske in njihove otoke, ki 
doživljajo nasilje in 10 kriznih centrov za otroke, mladostnice in mladostnike. Programi so se v 
letu 2012 izvajali v vseh slovenskih regijah, razen v Zasavju. S širitvijo mreže se je povečalo tudi

13 Article 8 – Financial resources 
Parties shall allocate appropriate financial and human resources for the adequate implementation of integrated policies, 
measures and programmes to prevent and combat all forms of violence covered by the scope of this Convention, 
including those carried out by non-governmental organisations and civil society. 

8. člen - finančni viri
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število razpoložljivih mest na 450. V letu 2012 je MDDSZ poleg širitve že obstoječe mreže 
podprlo tudi 3 nove programe: zatočišče za uporabnice prepovedanih drog, ki doživljajo nasilje 
ter dve svetovalnici za žrtve nasilja. (Ferlan Istinič, 2013)

MDDSZ je v letu 2012 programe s področja preprečevanja nasilja sofianciralo v višini 
2.271.921,00 EUR. Sredstva so praviloma namenjena za stroške dela in nujne materialne 
stroške, ki so povezani z izvajanjem programov. MDDSZ programe sofinancira največ v višini 
do 80 % celotne vrednosti, ostala sredstva pa morajo izvajalci zagotoviti iz lokalnih skupnosti, 
donacij, participacije uporabnic in uporabnikov in drugih virov. (prav tam)

Iz Poročila Inštituta za socialno varstvo o izvajanju programov v letu 2013 izhaja, da je MDDSZ 
sofinanciralo 27 programov, namenjenih preprečevanju nasilja, od tega je bilo 23 (v letu 
2012 enako število) programov vključenih v večletno sofinanciranje. Štirje programi so bili 
sofinancirani za eno leto. V enotni sistem evalviranja socialnovarstvenih programov je bilo 
vključenih 20 programov. Med vsemi programi za preprečevanje nasilja je bilo 21 nastanitvenih 
programov, kamor spadajo programi materinskih domov (7 programov), varnih hiš, zatočišč 
in kriznih centrov (14 programov). Poleg tega je MDDSZ sofinanciralo pet svetovalnic in ostalih 
programov pomoči v primerih nasilja ter en program telefonskega svetovanja. (Smolej idr., 
2014: 12)

Programe je MDDSZ v letu 2013 sofinanciralo v znesku 2.303.410,50 EUR, kar je slabih 60 % 
vseh sredstev, pridobljenih za programe za preprečevanje nasilja (3.862.451,60 EUR). Slabih 24 
% sredstev so prispevale občine, delež ostalih sofinancerjev pa je bil bistveno nižji. (prav tam: 
17)

Sedaj že bivši UEM je v obdobju od leta 2008 do leta 2012 finančno podprl izvedbo trinajstih 
projektov NVO s področja preprečevanja nasilja nad ženskami. Projekti so bili med drugim 
usmerjeni v prepoznavanje in obravnavanje nasilja nad starejšimi osebami, delovanju skupine za 
samopomoč, izobraževanju mladostnic in mladostnikov o nasilju nad ženskami, individualnemu 
in skupinskemu svetovanju in podpori žrtvam, preprečevanju nasilja in ozaveščanju širše 
javnosti. (Peto in šesto periodično poročilo, 2013)

9. člen – nevladne organizacije in civilna družba14

  
Pogodbenice na vseh ravneh priznavajo, spodbujajo in podpirajo delo ustreznih nevladnih organizacij 
in civilne družbe, dejavnih na področju boja proti nasilju nad ženskami, in vzpostavijo učinkovito 
sodelovanje s temi organizacijami.

ZPND in ZUNEO priznavata delo NVO in civilne družbe ter jih prepoznavata kot akterje v 
implementaciji tozadevne zakonodaje. (Šifkovič Vrbica, 2013)

14 Article 9 – Non-governmental organisations and civil society 
Parties shall recognise, encourage and support, at all levels, the work of relevant non-governmental organisations and 
of civil society active in combating violence against women and establish effective co-operation with these organisations. 
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Tako ZPND, poleg drugih členov, v 1. odstavku 10. člena opredeljuje vlogo organov in organizacij 
ter nevladnih organizacij:

(1) Organi in organizacije ter nevladne organizacije so dolžne v okviru z zakoni in drugimi predpisi 
določenimi nalogami in pooblastili prednostno obravnavati primere nasilja, zagotavljati medsebojno 
obveščanje in pomoč z namenom preprečevanja in odkrivanja nasilja, odpravljanja vzrokov ter nudenja 
pomoči žrtvi pri vzpostavitvi pogojev za varno življenje. 

V 17. členu pa ZPND še posebej določa: 
(1) Nevladne organizacije s področja obravnave in zaščite proti nasilju v okviru svojih 
programov nudijo zaščito in psihosocialno pomoč žrtvam, organizirajo programe za obravnavo 
povzročiteljev nasilja in sodelujejo z organi in organizacijami z različnih področij (policija, tožilstvo, 
sodišče, center za socialno delo, zdravstvene organizacije, vzgojno-izobraževalni zavodi).
(2) Nevladne organizacije sodelujejo z organi in organizacijami pri obravnavanju posameznih primerov 
žrtev in povzročiteljev nasilja. Nevladne organizacije se v okviru programov, ki jih izvajajo, vključujejo 
tudi v neposredno izvedbo ukrepov za zaščito žrtve.

Po študiji PIC (2011) nekatere predstavnice in predstavniki NVO sodelovanje s CSD v okviru 
multidisciplinarnih timov ocenjujejo kot slabše v primerjavi z obdobjem pred sprejetjem 
ZPND. Pri tem je ocena povezana z dejstvom, da je ustanovitev timov, ter njihovo delovanje 
od sprejema zakona dalje bolj formalizirano. S formalizacijo postopkov so se povečale tudi 
administrativne obveznosti. Lahko pa pobudo za sklic multidisciplinarnega tima dajo tudi NVO, 
vendar menijo, da njihove pobude včasih niso zadosten razlog za dejanski sklic tima. Posledica 
tega je, da se ustvarja neenakopraven odnos med organi in organizacijami ter NVO, ki naj bi 
po ZPND sodelovali. Vsekakor je pri teh podatkih in navedbah potrebno upoštevati različno 
regijsko pokritost s storitvami ali aktivnostmi NVO.

Na posvetu z delavkami in delavci v pravosodju, ki jo je PIC izvedel leta 2011, je bila kot ena večjih 
ovir pri vzpostavljanju sodelovanja z NVO izpostavljena težava, da nimajo dovolj informacij o 
njihovih programih in storitvah, kamor bi lahko napotili tako žrtve kot povzročitelje npr. pri 
izrekanju pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom. (PIC, 2011)

Oblike pomoči, ki jih nudijo NVO

Materinski domovi in varne hiše sodijo v mrežo javnih socialno varstvenih programov, ki so 
dopolnilo socialnovarstvenim storitvam. Programi so namenjeni reševanju socialnih stisk 

posameznic in posameznikov ter skupin, in sicer tako, da kar najbolj upoštevajo potrebe uporabnic 
in uporabnikov ter konkretne potrebe lokalnega okolja, v katerem se izvajajo. Njihovo financiranje 
zagotavljajo država, lokalne skupnosti, uporabnice in uporabniki ali drugi zainteresirani subjekti. 
Za izvajanje javnih programov je pogoj strokovna verifikacija programov in sprotno ocenjevanje 
programov, vključenih v mrežo. S postopkom verifikacije programov je MDDSZ začelo leta 2007. 
Programi, ki želijo biti vključeni v sofinanciranje za daljše časovno obdobje, morajo pridobiti 
verifikacijo programa pred prijavo na javni razpis. Razvojni in eksperimentalni programi socialnega 
varstva, ki so bili do leta 2005 sofinancirani na podlagi sklepa o večletnem sofinanciranju, lahko 
po uspešni verifikaciji postanejo javni socialnovarstveni programi.

9. člen - nevladne organizacije in civilna družba
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NVO nudijo pomoč in podporo žrtvam nasilja pri reševanju težav, do katerih pride zaradi 
doživljanja nasilja. Prav tako igrajo izjemno pomembno vlogo pri razvoju programov pomoči, 
zakonodaje in politike na področju nasilja nad ženskami, nasilja nad otroki in nasilja v družini. 
NVO nudijo (Horvat, 2014: 264–79):

- zaupno, anonimno in brezplačno telefonsko svetovanje za osebe, ki doživljajo nasilje;
- osebno svetovanje in drugo psihosocialno pomoč za osebe, ki doživljajo nasilje;
- varno namestitev v varni hiši in/ali v kriznem centru za osebe, ki doživljajo nasilje;
- namestitev v materinskem domu za mame z otroki in nosečnice v socialni in ekonomski stiski;
- skupine za samopomoč za osebe, ki doživljajo nasilje;
- spremstvo na institucije in zagovorništvo za osebe, ki doživljajo nasilje;
- svetovanje za osebe, ki povzročajo nasilje in treninge socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje 
nad ženskami;
- druženje – individualno pomoč otrokom in mladim, ki doživljajo nasilje;
- svetovanje za žrtve trgovine z ljudmi, krizno namestitev za žrtve trgovine z ljudmi in pomoč žrtvam 
trgovine z ljudmi pri organizaciji njihovega povratka domov; 
- pomoč in podporo žrtvam trgovine z ljudmi pri (ponovni) socialni in delovni vključitvi; 
- delavnice za učenke in učence osnovnih ter dijakinje in dijake srednjih šol;
- izobraževanje, ozaveščanje in informiranje strokovne, zainteresirane in širše javnosti;
- organizirajo in izvajajo družbene akcije, sodelujejo z mediji, izdajajo publikacije idr.

ZUNEO v 8. členu določa sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami:
Vlada in pristojna ministrstva pri oblikovanju rešitev in predlogov za doseganje namena tega 
zakona sodelujejo s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju 
enakega obravnavanja.

V 23. členu pa ZUNEO določa vlogo nevladnih organizacij: 
Nevladne organizacije lahko v skladu z zakonom, sodelujejo v sodnih in upravnih postopkih, 
začetih s strani diskriminiranih oseb zaradi kršitve prepovedi diskriminacije.
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10. člen – usklajevalno telo15  

1. Pogodbenice določijo ali ustanovijo enega ali več uradnih teles, odgovornih za usklajevanje, izvajanje, 
spremljanje in vrednotenje politik in ukrepov za preprečevanje vseh oblik nasilja in boj proti njim, ki jih 
zajema področje uporabe te konvencije. Ta telesa usklajujejo zbiranje podatkov v skladu z 11. členom, 
jih analizirajo in razširjajo rezultate.
2. Pogodbenice zagotovijo, da organi, imenovani ali ustanovljeni na podlagi tega člena, prejemajo 
splošne informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi VIII. poglavja.
3. Pogodbenice zagotovijo, da imajo organi, imenovani ali ustanovljeni na podlagi tega člena, 
zmogljivosti za neposredno komunikacijo in krepitev odnosov z enakimi ali sorodnimi telesi v drugih 
pogodbenicah.

Odbor CEDAW je v svojih Sklepnih ugotovitvah (2008b, točka 24) RS pozval, da vzpostavi 
učinkovit institucionalni mehanizem za koordinacijo, spremljanje in ugotavljanje 

učinkovitosti sprejetih ukrepov na področju preprečevanja in odprave vseh oblik nasilja nad 
ženskami in deklicami.

Ustanovitev vladnega usklajevalnega telesa je pomemben pokazatelj politične volje za 
preprečevanje in boj proti vsem vrstam in oblikam nasilja v obravnavani konvenciji. Usklajevalno 
telo skrbi za uresničevanje politik in ukrepov za preprečevanje in boj proti vsem vrstam in 
oblikam nasilja nad ženskami. V preteklih letih, ko so države začele upoštevati napotilo za 
pripravo nacionalnih akcijskih načrtov, se je trend premaknil na ustanovitev usklajevalnega 
telesa in le redke države članice ga še niso ustanovile. (Hagemann-White, 2013)

V Obrazložitvenemu poročilu h konvenciji (CoE, 2011) so zapisane štiri specifične naloge 
usklajevalnega telesa: usklajevanje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje politik in ukrepov 
na področju preprečevanja in boja proti vsem vrstam in oblikam nasilja nad ženskami iz te 
konvencije. Pri razumevanju usklajevalnega telesa na področju nasilja nad ženskami (violence 
against women) je potrebno razumeti nasilje nad ženskami kot nasilje zaradi spola in kot obliko 
diskriminacije, zaradi katere so kršene človekove pravice in je posledica poglabljanja neenakosti 
med ženskami in moškimi. S tem se razlikuje od nasilja v družini (domestic violence).

RS je ena izmed držav, ki niso ustanovile usklajevalnega telesa za preprečevanje in boj proti 
nasilju nad ženskami, ki bi poleg spremljanja uresničevanja politik in ukrepov, skrbelo za 
evalvacijo dela na področju nasilja nad ženskami. 

15 Article 10 – Co-ordinating body 
1. Parties shall designate or establish one or more official bodies responsible for the co-ordination, implementation, 
monitoring and evaluation of policies and measures to prevent and combat all forms of violence covered by this 
Convention. These bodies shall co-ordinate the collection of data as referred to in Article 11, analyse and disseminate its 
results. 
2. Parties shall ensure that the bodies designated or established pursuant to this article receive information of a general 
nature on measures taken pursuant to Chapter VIII. 
3. Parties shall ensure that the bodies designated or established pursuant to this article shall have the capacity to 
communicate directly and foster relations with their counterparts in other Parties. 
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11. člen – zbiranje podatkov in raziskave16 
 

1. Za izvajanje te konvencije se pogodbenice zavezujejo:
a. v rednih časovnih presledkih ločeno zbirati ustrezne statistične podatke o primerih vseh oblik 
nasilja, ki jih zajema področje uporabe te konvencije;
b. podpirati raziskave o vseh oblikah nasilja, ki jih zajema področje uporabe te konvencije, za 
preučevanje njihovih vzrokov in posledic, pojavnosti in stopnje obsodb ter učinkovitost ukrepov, 
sprejetih za izvajanje te konvencije.

2. Pogodbenice si prizadevajo v rednih časovnih presledkih izvesti anketiranje prebivalstva za oceno 
pojavnosti in trendov glede vseh oblik nasilja, ki jih zajema področje uporabe te konvencije.
3. Pogodbenice zagotovijo skupini strokovnjakov iz 66. člena te konvencije zbrane podatke na podlagi 
tega člena za spodbujanje mednarodnega sodelovanja in omogočanje mednarodne primerjave.
4. Pogodbenice zagotovijo, da so zbrani podatki na podlagi tega člena na voljo javnosti.

Odbor CEDAW (2008a) je v priporočilu državam o tem, kako naj mu poročajo, izrazil potrebo 
po celovitem periodičnem raziskovanju nasilja nad ženskami in sistematičnem zbiranju 

kvantitativnih in kvalitativnih podatkov. V Sklepnih ugotovitvah (2008b, točka 24) iz obravnave 
zadnjih poročil, pa je RS pozval, da v svoje naslednje periodično poročilo vključi analizo učinkov 
implementacije ZPND. 

Prav tako Odbor CEDAW v svojem Splošnem priporočilu št. 19 (1992) države pogodbenice 
spodbuja, da zbirajo statistične podatke in izvajajo raziskave o razširjenosti, vzrokih in posledicah 
nasilja ter o učinkovitosti ukrepov za preprečevanje in obravnavo nasilja.

Zbiranje podatkov

V Resoluciji o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014 je posebno 
poglavje namenjeno raziskovanju nasilja. Država se je v resoluciji zavezala k izboljšanju 

nacionalnih statističnih podatkov na področju nasilja v družini. V ta namen naj bi pristojna 
ministrstva pripravila načrt sistema zbiranja podatkov o nasilju v zasebni sferi in partnerskih 
odnosih na podlagi kazalnikov, ki jih je sprejela EU. Zbiranje podatkov je posebej regulirano z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ki regulira zbiranje podatkov s strani državnih institucij. 
V skladu z resolucijo, je strategija primerljive metodologije evidentiranja naslednja: 

16 Article 11 – Data collection and research 
1. For the purpose of the implementation of this Convention, Parties shall undertake to: 
a. collect disaggregated relevant statistical data at regular intervals on cases of all forms of violence covered by the scope 
of this Convention; 
b. support research in the field of all forms of violence covered by the scope of this Convention in order to study its 
root causes and effects, incidences and conviction rates, as well as the efficacy of measures taken to implement this 
Convention. 
2. Parties shall endeavour to conduct population-based surveys at regular intervals to assess the prevalence of and 
trends in all forms of violence covered by the scope of this Convention. 
3. Parties shall provide the group of experts, as referred to in Article 66 of this Convention, with the information collected 
pursuant to this article in order to stimulate international co-operation and enable international benchmarking. 
4. Parties shall ensure that the information collected pursuant to this article is available to the public. 
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Treba je vzpostaviti primerljivo metodologijo zbiranja podatkov o žrtvi in povzročitelju nasilja ter 
podatkov o vrsti obravnave nasilja. Podatki se zdaj pridobijo neposredno pri posamezniku in iz uradnih 
zbirk v Republiki Sloveniji.
 
Ključne naloge: 
– vzpostaviti primerljivo metodologijo evidentiranja nasilnih dejanj in povezanost evidenc; 
– evidentirati nasilna ravnanja po vsebini odnosov in spolu, saj bi bilo takšno zbiranje podatkov 
preglednejše in bi olajšalo proučevanje te problematike; 
– enkrat na leto predstaviti javnosti skupno statistiko nasilnih dejanj; 
– dopolniti programe usposabljanja in izpopolnjevanja vseh, ki sodelujejo v predkazenskem in 
kazenskem postopku. 
Nosilci: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za 
notranje zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravje.

V skladu z ZPND so CSD dolžni zbirati podatke, ki jih potrebujejo za obdelavo osebnih podatkov 
in zbiranje po zakonu, ki ureja socialno varstvo. Iz njihove zbirke podatkov je razvidno število 
vodenih obravnav, nudenje prve socialne pomoči in drugih storitev, ki jih nudijo. 

Po ZPND so CSD odgovorni tudi za vodenje podatkov o vseh obravnavanih primerih, regijske 
službe za koordinacijo in pomoč žrtvam pa bodo izvajale tudi analitične naloge, kot je spremljanje 
in analiziranje pojavov nasilja na območju posamezne regije. (PIC, 2011)

Na sistemskem nivoju za pravila zbiranja podatkov in varovanje osebnih podatkov skrbi 
Informacijski pooblaščenec, Statistični urad pa je glavni izvajalec in povezovalec dela na področju 
državne statistike. Podatke objavi enkrat letno, nekatere na četrtletje.

Podatki so dostopni raziskovalkam/raziskovalcem in drugi zainteresirani javnosti pod pogoji 
iz Zakona o varstvu osebnih podatkov. Vsi sektorji računalniško zbirajo podatke, ki so visoko 
zaščiteni in širši javnosti niso dostopni. Podatke je mogoče pridobiti s pisnim zaprosilom 
odgovorni osebi v vsakem sektorju. 

Glede zbiranja podatkov o nasilju ima vsako področje postavljena svoja pravila (Leskošek, 2013a). 
Institucije so za potrebe zbiranja podatkov na področju nasilja v družini ustanovile posebne 
oddelke, ki so zadolženi za zbiranje podatkov. Na MDDSZ je vzpostavljen sektor za informatiko, 
ki je odgovoren za načrtovanje, ustanavljanje, vzdrževanje in razvoj baz zbiranja podatkov. Na 
Vrhovnem sodišču v okviru Evidenčnega oddelka deluje Center za informatiko, ki je odgovoren 
za razvoj in vzdrževanje baz zbiranja podatkov ter za usposabljanje in izobraževanje vseh, 
ki jo uporabljajo.17  Na Generalni policijski upravi je Urad za informatiko in telekomunikacije 
zadolžen za upravljanje z informacijskim in telekomunikacijskim sistemom policije ter za nadzor 
sodelovanja z zunanjimi strokovnimi in znanstvenimi ustanovami, organizacijami in združenji v 

17 Sodstvo zbira podatke o primeru: enotna matična številka občana (EMŠO), ime, priimek, datum rojstva, spol, kazniva 
dejanja in kdaj so bila storjena, podatki o ukrepih (prepoved približevanja ipd.), podatki o udeleženih, tudi žrtvah, odvetnici/
odvetniku, zagovornici/zagovorniku, podatki o drugih podrobnosti, ki se vežejo na primer. (Leskošek, 2013a) 



52

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

zvezi z razvojem informacijskega in telekomunikacijskega sistema policije.18  

Uradne statistike o nasilju nad ženskami v Sloveniji so pomanjkljive in nezanesljive. V statistiki 
storilcev kaznivih dejanj npr. ni na voljo podatkov o spolu ovadenih storilcev in o spolu žrtev, 
da bi lahko nasilje nad ženskami prikazali ločeno po spolu. So pa dostopni podatki o spolu 
obsojenih storilcev kaznivih dejanj nasilja. Omenjeni statistični podatki zajemajo le lažje oblike 
fizičnega nasilja, medtem ko ostajajo hujše oblike nasilja in spolno nasilje v uradnih statistikah 
še vedno skriti v okviru težjih (splošnih) kaznivih dejanj (Urek, 2013). Prav tako spol ni variabla v 
bazah zbiranja podatkov na področju socialnega varstva.19  (Leskošek, 2013a)

Zbirke podatkov s področja nasilja nad ženskami med različnimi institucijami (sodstvo, policija, 
socialno varstvo) med seboj niso primerljive zaradi različnega zbiranja podatkov in različnih 
definicij nasilja (ali te sploh ne obstajajo ali pa se razlikujejo glede na specifiko področja). 
Uporabljene definicije tudi obravnavajo nasilje, ki se dogaja v družini, ne pa nasilje nad ženskami. 

Za zbiranje institucije uporabljajo različne računalniške programe in programsko opremo ter 
protokole. Tako skozi različne sisteme tudi ni mogoče slediti osebi ali posamičnemu primeru 
(Leskošek, 2013a). Izmenjave podatkov so mogoče samo znotraj sektorjev, npr. znotraj policije 
ali znotraj sodstva, ne pa med njima. Naslednja težava je beleženje različnih dogodkov. Policija 
zbira podatke o kriminalnih dejanjih, sodstvo beleži sodne procese, socialno varstvo podatke o 
oblikah pomoči, ki jih nudijo žrtvam ali povzročiteljem nasilja. Institucije si informacij med seboj 
ne delijo ali izmenjujejo. Vsaka institucija uporablja podatke, ki jih zbira za svoje lastne potrebe 
ali za potrebe sektorja, v katerem deluje. (prav tam)

Na področju zdravstva v Sloveniji se podatki o nasilju nad ženskami ne zbirajo. (prav tam)

Statistični urad vsako leto zbira podatke tožilstev in sodišč, ki jih nato obdela, da dobi podatke 
o številu obtoženih in obsojenih povzročiteljev nasilja. (prav tam)

NVO, ki delujejo na področju nasilja nad ženskami, prispevajo kvantitativne podatke, kot so 
število klicev na anonimne telefone, število osebnih svetovanj, zasedenost varnih hiš in kriznih 
centrov. Tudi njihove baze podatkov so pomanjkljive, saj večinoma razpolagajo s podatki, ki jim 
jih uporabnice in uporabniki sami zaupajo (sploh če gre za anonimne oblike pomoči).

Oblikovanje posebnega kaznivega dejanja Nasilje v družini v Kazenskem zakoniku je omogočilo 
spremljanje števila obravnavanih primerov nasilja v družini v uradnih statistikah, kar pred tem 
zaradi razpršenosti po številnih kaznivih dejanjih ni bilo mogoče. Kljub temu je treba vedeti, da 
kaznivo dejanje Nasilje v družini poleg psihičnega in ekonomskega nasilja zajema le še lažje 

18 Policija zbira naslednje podatke: ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, spol, naslov, nacionalnost. Poleg osebnih 
podatkov zapisnik vsebuje še: osebne značilnosti, nacionalnost prijavljene osebe ali osumljenca, upravno enoto, kjer je 
oseba rojena, družinsko ozadje, finančno situacijo, izobrazbo, poklic in zaposlitev, osebne podatke o žrtvi, podatke o 
osebi, ki je prijavila in podatke o kaznivem dejanju. (Leskošek, 2013a)
19 Socialno varstvo oz. CSD zbirajo podatke o žrtvi in povzročitelju nasilja: EMŠO, ime, naslov, starost. Na podlagi EMŠO 
lahko v sistemu najdejo uporabnika ali uporabnico in ugotovijo, ali je že doživela nasilje v prejšnjih razmerjih, ali se je 
nasilje že pojavljalo v trenutnem razmerju ipd. (Leskošek, 2013a)
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oblike fizičnega nasilja, pri katerih žrtev ni utrpela telesne poškodbe. Hujše oblike nasilja in 
spolno nasilje ostajajo v uradnih statistikah še vedno skrite v okviru težjih (splošnih) kaznivih 
dejanj. (Filipčič, 2013)

Po podatkih policije, policija v povprečju letno obravnava približno 2100 kaznivih dejanj nasilja 
v družini, največ jih je obravnavala leta 2009. (Miklič, 2014: 192)

Podatki policije o obravnavanju nasilja v družini kažejo ne le na velik obseg obravnavanih 
primerov, pač pa tudi na visok odstotek primerov, v katerih so žrtve ženskega spola. V kar 93 % 
primerov, ki jih je leta 2013 obravnavala policija, so bile žrtve nasilja v družini ženskega spola. 
Podatki o žrtvah kaznivih dejanj umora in uboja, ki se zgodijo v okviru družine, kažejo, da so 
pogostejše žrtve ženskega spola. (prav tam: 193)

Statistični podatki policije o številu obravnavanih primerov nasilja v družini v letih 2008 – 2013 
(prav tam: 192)

Nasilje v družini, 191. člen KZ-1

Leto obravnave 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Št. primerov 120 2.478 2.344 1.917 1.702 1.592
Št. tistih primerov, kjer so žrtve ženskega spola 108 2.252 2.155 1.770 1.568 1.484

Statistični podatki policije o številu oseb - žrtev kaznivih dejanj umora in uboja (tudi poskusov), 
ki so bili storjeni v družini, po spolu, v letih 2008 – 2013 (prav tam: 193)

Žrtve umora / uboja (v družini) 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Moški 6 9 5 7 5 6
Ženske 7 10 9 8 8 5
Vsi 13 19 14 15 13 11

Na tem mestu je treba opozoriti na pomanjkljivost v statistiki, saj npr. umori v družini niso 
zabeleženi, če je povzročitelj hkrati naredil samomor. Ta dejanja se v statistiki izgubijo.

Statistični podatki policije o številu vseh žrtev kaznivih dejanj umora in uboja (tudi poskusov) v 
letih 2008 – 2013 (prav tam)

Žrtve umora / uboja 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Moški 21 36 28 39 32 33
Ženske 9 15 17 14 12 7
Vsi 30 51 45 53 44 40

Policija zbira tudi podatke o izrečenih ukrepih prepovedi približevanja s strani policije, ki prav 
tako kažejo, da so bile žrtve v večini primerov ženske.

11. člen - zbiranje podatkov in raziskave
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Statistični podatki o številu žrtev (en ukrep lahko zajame več žrtev nasilja) v primerih izreka 
prepovedi približevanja po 60. členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije v letih 2008 – 
2013 (prav tam: 195)

Leto SKUPAJ žrtve moški žrtve ženske
2008 889 218 671
2009 1.749 393 1.356
2010 1.700 422 1.278
2011 1.728 437 1.291
2012 1.552 374 1.178
2013 1.603 397 1.206
VSI 9.221 2.241 6.980

Nacionalna raziskava 

Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih odnosih je bila narejena kot 
prva nacionalna raziskava leta 2010. Podatki so bili zbrani z raziskavo na reprezentativnem 

vzorcu splošne populacije, ki ga je pripravil Statistični urad Republike Slovenije aprila 2009. 
Vzorec je obsegal imena in priimke ter naslove 3000 žensk, starih med 18 in 80 let, izbranih 
glede na starost, regijo in tip naselja. Populacija med 18 in 80 let starosti je bila določena 
glede na priporočila različnih mednarodnih raziskav. Spodnja meja omogoča, da večina žensk 
samostojno izpolnjuje vprašalnik. Vprašalnik ni vključeval vprašanja o nasilju, ki se je zgodilo 
pred dopolnjenim 15. letom starosti. Vrnjenih je bilo 752 vprašalnikov, kar je natanko 25 
odstotkov. (Leskošek, Urek, Zaviršek, 2010)

Raziskava je pokazala, da je vsaka druga ženska (56,1 %) v Sloveniji od dopolnjenega 15. leta 
starosti doživela eno od oblik nasilja. Najpogosteje so doživljale psihično nasilje (49,3 %), potem 
fizično (23 %), premoženjsko (14,1 %), omejevanje gibanja (13,9 %) in spolno nasilje (6,5 %). 
Vsaka druga ženska je nasilje doživela tudi v zadnjih 12. mesecih, večina psihično nasilje, ki ga 
je toliko, kot od 15. leta starosti dalje. Manj jih je v zadnjih 12. mesecih doživelo fizično nasilje 
(5,9 %), spolno (1,5 %), premoženjsko (7 %) in omejevanje svobode (6,1 %). Če ne bi upoštevali 
psihičnega nasilja, bi ostale oblike nasilja v zadnjem letu doživela vsaka 5 ženska v Sloveniji. 
4 % žensk doživlja nasilje v več intimnih zvezah s strani večjega števila oseb. Največkrat se 
nasilje zgodi v primarni družini. V partnerstvu se najpogosteje začne pojavljati med 2. in 5. 
letom skupnega življenja. Pri kar četrtini žensk, ki so doživele nasilje, se je nasilje začelo dogajati 
že zelo zgodaj – v prvem letu partnerstva, pri nekaterih že v prvem mesecu poznanstva. Podatki 
kažejo, da se nasilje lahko začne kadarkoli v življenju, od zgodnjega otroštva (pri 1. letu starosti) 
do pozne starosti (pri 73. letih). Pri nekaterih ženskah nasilje traja celo življenje, pri četrtini pa 
več kot 20 let. 5,5 % žensk je nasilje doživljalo tudi v nosečnosti. 4,7 % žensk je poročalo, da je bil 
povzročitelj nasilen tudi do otrok in sicer najpogosteje psihično, potem fizično in spolno. (prav 
tam, 2010)
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III. poglavje – preprečevanje

12. člen – splošne obveznosti20 

1. Pogodbenice sprejmejo potrebne ukrepe za spodbujanje sprememb v družbenih in kulturnih vzorcih 
vedenja žensk in moških z namenom izkoreniniti predsodke, običaje, tradicije in vse druge prakse, ki 
temeljijo na ideji o manjvrednosti žensk ali na stereotipnih vlogah žensk in moških.
2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne in druge ukrepe za preprečevanje vseh oblik nasilja 
s področja uporabe te konvencije, ki bi ga izvajala katera koli fizična ali pravna oseba.
3. Vsi ukrepi, sprejeti v skladu s tem poglavjem, upoštevajo in obravnavajo posebne potrebe oseb, ki so 
ranljive zaradi posebnih okoliščin, in postavljajo človekove pravice vseh žrtev v središče.
4. Pogodbenice sprejmejo potrebne ukrepe za spodbujanje vseh članov družbe, predvsem moških in 
fantov, da dejavno prispevajo k preprečevanju vseh oblik nasilja s področja uporabe te konvencije.
5. Pogodbenice zagotovijo, da se kultura, običaji, vera, tradicija ali t. i. »čast« ne štejejo kot opravičilo za 
kakršna koli nasilna dejanja iz področja uporabe te konvencije.
6. Pogodbenice sprejmejo potrebne ukrepe za spodbujanje programov in dejavnosti za krepitev moči 
žensk. 

V 12. členu konvencije gre za ukrepe, ki jih je mogoče uresničevati na podlagi akcijskih načrtov. 
Slovenija bi s sprejemom predloga ZEŽM in z že veljavnim ZPND skladno s konvencijo 

urejala ukrepe za preprečevanje vseh oblik nasilja. Pravzaprav posebna prilagoditev določbam 
Istanbulske konvencije v slovenski zakonodaji ni potrebna. 

20 Article 12 – General obligations 
1. Parties shall take the necessary measures to promote changes in the social and cultural patterns of behaviour of 
women and men with a view to eradicating prejudices, customs, traditions and all other practices which are based on the 
idea of the inferiority of women or on stereotyped roles for women and men. 
2. Parties shall take the necessary legislative and other measures to prevent all forms of violence covered by the scope of 
this Convention by any natural or legal person. 
3. Any measures taken pursuant to this chapter shall take into account and address the specific needs of persons made 
vulnerable by particular circumstances and shall place the human rights of all victims at their centre. 
4. Parties shall take the necessary measures to encourage all members of society, especially men and boys, to contribute 
actively to preventing all forms of violence covered by the scope of this Convention. 
5. Parties shall ensure that culture, custom, religion, tradition or so-called “honour” shall not be considered as justification 
for any acts of violence covered by the scope of this Convention. 
6. Parties shall take the necessary measures to promote programmes and activities for the empowerment of women.

12. člen - splošne obveznosti
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Šifkovič Vrbica (2013) pravi, da bi lahko zahtevam Istanbulske konvencije zadostili z javnimi 
razpisi programov in projektov na področjih: 

- krepitve družbene moči žensk, 
- spodbujanja sprememb v družbenih in kulturnih vzorcih vedenja žensk in moških z namenom 
izkoreniniti predsodke, običaje, tradicije in vse druge prakse, ki temeljijo na ideji o manjvrednosti žensk 
ali na stereotipnih vlogah žensk in moških, 
- spodbujanja vseh članic in članov družbe, predvsem pa moških in fantov, da dejavno prispevajo k 
preprečevanju vseh oblik nasilja s področja uporabe te konvencije. 

Pri izvajanju ukrepa lahko sodelujejo tako vladni kot nevladni akterji.

Obrazložitveno poročilo (CoE, 2011) v 87. točki govori o tem, da se mora preventiva posebej 
osredotočati na t. i. ranljive skupine, saj povzročitelji za svoje žrtve pogosto izberejo prav 
posameznice ali posameznike iz teh skupin, ki se težje zaščitijo in poiščejo ustrezno podporo ali 
pomoč. Ranljive skupine, ki jih kot takšne naredi njihova osebna okoliščina, so: noseče ženske, 
ženske z majhnimi otroki, osebe z ovirami, osebe z duševnimi in kognitivnimi motnjami, osebe, 
ki živijo na podeželju ali v odmaknjenih predelih, osebe, ki so odvisne od različnih substanc, 
osebe, ki se prostituirajo, osebe, ki pripadajo nacionalni ali etnični manjšini, migrantke in 
migranti, istospolno usmerjene osebe, biseksualne osebe, transseksualne osebe, osebe, 
okužene z virusom HIV, brezdomke in brezdomci, otroci in starejši. Obrazložitveno poročilo 
posebej poudarja še dve pomembni področji pri preventivnih dejavnostih: vlogo moških in 
fantov in krepitev moči žensk na vseh področjih, z namenom doseganja enakosti in manjše 
ranljivosti žensk za nasilje.

Obrazložitveno poročilo (prav tam) tako poudari vlogo moških in fantov pri preprečevanju 
nasilja, ki ga obravnava Istanbulska konvencija. Moški in fantje so lahko vzorniki, dejavniki 
sprememb, zagovorniki enakosti med ženskami in moškimi in zagovorniki medsebojnega 
spoštovanja. Moški in fantje lahko veliko pripomorejo z delovanjem proti nasilju in s tem, da 
tudi druge moške vabijo, da se pridružijo aktivnostim za spodbujanje enakosti med ženskami 
in moškimi. 

6. odstavek 12. Člena konvencije poziva k spodbujanju specifičnih programov in dejavnosti za 
krepitev moči žensk. To pomeni na vseh področjih življenja, vključno s politično in ekonomsko 
močjo. (CoE, 2011)
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13. člen – ozaveščanje21 

1. Pogodbenice na vseh ravneh redno spodbujajo ali izvajajo kampanje ali programe ozaveščanja, tudi 
v sodelovanju z nacionalnimi institucijami za človekove pravice in telesi za enakost, civilno družbo in 
nevladnimi organizacijami, zlasti ženskimi organizacijami, kadar je to primerno, za večjo ozaveščenost 
in razumevanje javnosti o vseh pojavnih oblikah nasilja, ki jih zajema področje uporabe te konvencije, 
njihovih posledicah na otroke in potrebi po preprečevanju takega nasilja.
2. Pogodbenice zagotovijo široko razširjanje informacij v javnosti o razpoložljivih ukrepih za 
preprečevanje nasilnih dejanj, ki jih zajema področje uporabe te konvencije. 

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014 je strateški 
dokument, ki je podlaga za izvedbo in načrtovanje ukrepov, ki bi spodbujali programe 

ozaveščanja in razumevanja javnosti o vseh pojavnih oblikah nasilja, njihovih posledicah ter 
dokument, ki izpostavlja potrebe po preprečevanju takšnega nasilja. (Šifkovič Vrbica, 2013)

Različne kampanje ozaveščanja na tem področju izvajajo vladne in NVO, umanjkajo pa kampanje 
ozaveščanja, ki bi bile namenjene ranljivim skupinam in manjšinam, na katere se glede na 87. 
točko Obrazložitvenega poročila h konvenciji (CoE, 2011) osredotoča tudi Istanbulska konvencije.

Od leta 2013 do 2015 poteka dvoletni projekt »Vesna – živeti brez nasilja«, ki ga skupaj izvajata 
MDDSZ in MNZ – Policija. Projekt so zasnovali kot ciljno usmerjeno dveletno nacionalno 
kampanjo, ki bo v širšem smislu opozarjala na problematiko nasilja nad ženskami, v ožjem pa 
se bo osredotočala na ozaveščanje tako žensk z izkušnjo nasilja (in potencialnih žrtev) kakor 
tudi širše javnosti. Hkrati je pomemben cilj projekta tudi širjenje informacij o vrstah pomoči in 
njihovi dostopnosti. (MDDSZ, 2013)

21 Article 13 – Awareness-raising
1. Parties shall promote or conduct, on a regular basis and at all levels, awareness-raising campaigns or programmes, 
including in co-operation with national human rights institutions and equality bodies, civil society and non-governmental 
organisations, especially women’s organisations, where appropriate, to increase awareness and understanding among 
the general public of the different manifestations of all forms of violence covered by the scope of this Convention, their 
consequences on children and the need to prevent such violence. 
2. Parties shall ensure the wide dissemination among the general public of information on measures available to prevent 
acts of violence covered by the scope of this Convention. 

13. člen - ozaveščanje
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14. člen – izobraževanje22  

1. Pogodbenice sprejmejo, kadar je to primerno, potrebne ukrepe za vključitev učnega gradiva o 
vprašanjih, kakor so enakost med ženskami in moškimi, nestereotipne vloge spolov, medsebojno 
spoštovanje, nenasilno reševanje sporov v medosebnih odnosih, nasilje nad ženskami zaradi spola in 
pravica do osebne integritete, prilagojenega razvijajočim se sposobnostim udeležencev izobraževanja, 
v uradne učne načrte na vseh ravneh izobraževanja. 
2. Pogodbenice sprejmejo potrebne ukrepe za spodbujanje uporabe načel iz prejšnjega odstavka v 
neformalnih izobraževalnih ustanovah kakor tudi v športnih in kulturnih objektih ter objektih za prosti 
čas in v medijih.

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014 predvideva 
tudi strategijo preventivnega delovanja v vzgoji in izobraževanju. Program bi se lahko 

smiselno nanašal na vprašanje enakosti med spoloma in druge s konvencijo predvidene 
teme. V resoluciji je zapisano, da je zlasti preventiva na izobraževalnem področju prepuščena 
individualni presoji in prepričanju vodstvenega osebja vrtcev ali šol, pedagoginj in pedagogov 
o tem, ali se bo problematika nasilja v vrtcih in šolah obravnavala ali ne. Osnovnošolski otroci 
so tista skupina, ki ji je treba pomagati zgraditi zdrave temelje za kakovostne medčloveške 
odnose, v katerih ne bo prostora za nasilje. V delu o Strategiji preventivnega delovanja v vzgoji 
in izobraževanju pa je zapisano, da je treba zagotoviti pogoje, da bodo etične usmeritve vrtca, 
šole oziroma celotno delovanje šole naravnani tako, da bodo spodbujali prosocialno vedenje, v 
katerem bosta nenasilna komunikacija in konstruktivno reševanje sporov postali samoumevni 
praksi in načina delovanja vseh, ki so vključeni v vzgojo in izobraževanje. Ključne naloge, kot jih 
navaja resolucija, so:

- v kurikule vrtcev, osnovnih in srednjih šol vključiti vsebine, ki bodo prispevale k preseganju stereotipov, 
predsodkov, vsebine, povezane s problematiko nasilja, ter vsebine za pridobivanje prosocialnih veščin 
in znanja o nenasilju ter mirnem reševanju sporov; 
- v programe nadaljnjega strokovnega izpopolnjevanja vključiti programe o nenasilju in o mirnem 
reševanju sporov; 
- v programe izobraževanja učiteljev vključiti programe za njihovo ozaveščanje o problematiki nasilja 
v družini; 
- v izobraževalne programe zdravstvenih delavcev na srednji, visoki in univerzitetni stopnji vključiti tudi 
vsebine o preprečevanju, prepoznavanju in obravnavanju nasilja v družini.

Konec leta 2009 je minister, pristojen za šolstvo, sprejel Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za 
vzgojno-izobraževalne zavode. V njem sta izpostavljeni dve načeli: ničelna strpnost do nasilja in 
stalno delo na preventivi (tako na programih kot tudi pri upoštevanju preventivnih dejavnikov). 
(Rustja, 2014)

22 Article 14 – Education 
1. Parties shall take, where appropriate, the necessary steps to include teaching material on issues such as equality 
between women and men, non-stereotyped gender roles, mutual respect, non-violent conflict resolution in interpersonal 
relationships, gender-based violence against women and the right to personal integrity, adapted to the evolving capacity 
of learners, in formal curricula and at all levels of education. 
2. Parties shall take the necessary steps to promote the principles referred to in paragraph 1 in informal educational 
facilities, as well as in sports, cultural and leisure facilities and the media.
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Odločitev vsake šole oz. učiteljice/učitelja je, kako se bo v tematiko nasilja poglobil in na kakšen 
način jo bo predstavil učenkam in učencem. Tako je veliko odvisno od same usposobljenosti 
posameznic in posameznikov, ki delajo v sferi izobraževanja. 

15. člen – usposabljanje strokovnjakov23  

1. Pogodbenice zagotovijo ali okrepijo ustrezna usposabljanja za strokovnjake, ki se ukvarjajo z 
žrtvami ali storilci vsakršnih nasilnih dejanj s področja uporabe te konvencije, o preprečevanju 
in odkrivanju teh nasilnih dejanj, o enakosti med ženskami in moškimi, o potrebah in pravicah 
žrtev ter preprečevanju sekundarne viktimizacije. 
2. Pogodbenice spodbujajo, da usposabljanje iz prvega odstavka vključuje usposabljanje za 
usklajeno vsestransko sodelovanje vseh ustreznih akterjev, da se omogočijo celoviti in ustrezni 
napotitveni postopki v primerih nasilja, ki jih zajema področje uporabe te konvencije.

ZPND in Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014 
predvidevata strategijo izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk in delavcev. 

(Šifkovič Vrbica, 2013)

4. in 5. odstavek 10. člena ZPND predvidevata: 
(4) Strokovne delavke oziroma delavci (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci) v organih in 
organizacijah, ki so v okviru pravil in postopkov iz prejšnjega odstavka zadolženi za opravljanje nalog 
na področju nasilja, se morajo v okviru stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja 
obvezno redno izobraževati s področja nasilja v obsegu, ki ga določijo pristojni ministri iz prejšnjega 
odstavka. Odgovorne osebe v organih in organizacijah ter nevladne organizacije so dolžne zagotoviti 
usposabljanje vseh strokovnih delavcev, ki se v okviru svojega dela srečujejo z žrtvami oziroma 
povzročitelji nasilja. 
(5) Center za izobraževanje v pravosodju med izobraževalne vsebine uvrsti področje nasilja v družini.

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014 pa predvideva 
strategijo izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk in delavcev: 

Treba je razviti in periodično izvajati nacionalno usposabljanje za strokovno javnost in načrtovalce 
politike na nacionalni ravni za podporo njihovemu delu, vključujoč zaposlene v pravosodju, policiji, 
osebe, ki izvajajo usposabljanje med pogojnim odpustom, osebje v zaporih, zaposlene na socialnem 
področju, v psihiatriji, psihologiji, zdravstvu, šolstvu, osebe, ki se ukvarjajo z begunci in priseljenci, 
državne uslužbence in poslance. Usposabljanje naj obsega opredelitev pojmov, oblike nasilja in njihov 
obseg, vpliv na tiste, ki so še posebno izpostavljeni nasilju v družini, posledice, stroške nasilja, potrebe 
vseh vpletenih in strokovne odzive ciljne populacije usposabljanja. Začetno in nadaljnje usposabljanje 

23 Article 15 – Training of professionals 
1. Parties shall provide or strengthen appropriate training for the relevant professionals dealing with victims or perpetrators 
of all acts of violence covered by the scope of this Convention, on the prevention and detection of such violence, equality 
between women and men, the needs and rights of victims, as well as on how to prevent secondary victimisation. 
2. Parties shall encourage that the training referred to in paragraph 1 includes training on co-ordinated multi-agency co-
operation to allow for a comprehensive and appropriate handling of referrals in cases of violence covered by the scope 
of this Convention.

15. člen - usposabljanje strokovnjakov
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strokovnih delavcev, zaposlenih v oskrbnih centrih in drugih institucijah, zdravstvenega osebja, policije 
ter zaposlenih v vzgoji in izobraževanju naj poleg naštetega vključuje učenje multidisciplinarnega in 
medinstitucionalnega dela. 

Ključne naloge: 
– razvoj in izvajanje izobraževalnih modulov o problematiki nasilja v družini za strokovno javnost in 
načrtovalce politike na nacionalni ravni; 
– ozaveščanje in strokovno usposabljanje svetovalcev, ki se ukvarjajo z družinami, o nujnosti zaznave 
in zgodnje ocene primerov nasilja v družini; 
– ministrstva morajo zagotoviti razvoj, strokovno usposabljanje in nadaljnje izobraževanje 
strokovnjakov, ki imajo stik z osebami z izkušnjo nasilja v družini. Programi usposabljanja morajo 
vključevati tematiko zlorabe in varstva otrok, seznanjanja s protokoli delovanja na tem področju, z 
načini in multidisciplinarnimi oblikami ukrepanja, razviti pa morajo tudi usposobljenost dela z otroki, ki 
so morda zlorabljeni. Programi morajo biti oblikovani multidisciplinarno in medresorsko, saj delovanje 
in sodelovanje med strokami le tako lahko učinkovitejše; 
– strokovnim delavcem morajo biti pri njihovem delu zagotovljeni: supervizija, inštrukcije, konzultacije 
in inšpektorski nadzor ter dodatno usposabljanje, da bi lahko učinkovito delali in hitro prepoznali 
različne oblike nasilja v družini; 
– organizacija strokovnih srečanj, ki bi enkrat na leto potekala po regijah z vsemi izvajalci zakona, in 
sicer kot dodatno izobraževanje, medsebojno informiranje in krepitev medsebojnega sodelovanja; 
– zagotoviti varnost strokovnega delavca pri obravnavi posameznega primera nasilja v družini; 
– uvajanje supervizije za vse strokovne delavce, ki se vključujejo v obravnavo nasilja. 
Nosilci: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za 
zdravje, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za pravosodje.

Izobraževanje delavk, delavcev CSD praviloma organizira Skupnost socialnih zavodov. Za 
izobraževanje skrbita tudi Socialna zbornica Slovenije in Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti (organizirata seminarje za področje preprečevanja nasilja v družini, 
namenjene strokovnim delavcem in delavkam CSD, varnih hiš, materinskih domov in kriznih 
centrov ter regijskim koordinatoricam). 

Od sprejetja ZPND so bila izvedena različna izobraževanja in usposabljanja na področju 
preprečevanja nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Leta 2010 je bil izveden posvet »Odprta 
vprašanja v zvezi z uporabo ZPND« ter dvodnevni seminar »Nasilje v družini«. Na izobraževanjih 
so bili obravnavani posamezni sklopi vprašanj, ki se nanašajo na uporabo ZPND, ZKP in 
Zakona o policiji. V letu 2011 je bilo v sodelovanju s PIC izvedeno izobraževanje »Učinkovito 
sodelovanje na področju nasilja v družini« ter posvet »Nasilje nad otroki«, ki je bil organiziran 
v sodelovanju z Društvom državnih tožilcev Slovenije in Generalno policijsko upravo. Poleg 
samostojnih izobraževanj je bila problematika nasilja v družini v letu 2010 vključena v program 
kazenskopravne sodniške šole, seminar za preiskovalne sodnice in sodnike in izobraževanje 
z naslovom »Vloga in pomen državnega tožilca v odnosu do žrtev in oškodovancev kaznivih 
dejanj«. (Tretje periodično poročilo, 2014)
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IN SEM - Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju 
krepitve kompetenc za preprečevanje nasilja so od leta 2010 do leta 2012 izvajali ISA institut, 
Društvo Ključ – Center za boj proti trgovini z ljudmi, Slovenska filantropija in Združenje za 
promocijo prostovoljstva. 

Leta 2013 je potekal vsakoletni strokovni posvet, namenjen tožilkam, tožilcem, policistkam in 
policistom ter drugi zainteresirani javnosti, ki so ga organizirali Generalna policijska uprava, 
Društvo državnih tožilcev Slovenije in Center za izobraževanje v pravosodju, z naslovom »Otrok 
v vlogi žrtve in storilca« (Sedlar, 2013). Eden od predavateljev na posvetu je bil psihoterapevt 
Zoran Milivojević (2013), ki je v predavanju z naslovom Razlika med telesnim kaznovanjem in 
fizično zlorabo zagovarjal stališče, po katerem je telesno kaznovanje otrok racionalni postopek, 
s katerim se otroku, ki se ne preneha vesti nevarno ali agresivno, z nekaj udarci po riti povzroči 
bolečino, brez poškodb. Po njegovem mnenju je telesno kaznovanje postopek, ki se ga uporabi 
v posebnih situacijah, ko po oceni staršev drugi postopki niso dovolj učinkoviti. Usmerjen je v 
spremembo vedenja in je v izključni pristojnosti staršev. Po njegovem mnenju država staršem 
ne sme odvzeti pravice, da telesno kaznujejo otroka. Takšna kazen mora ostati del legitimnega 
in legalnega starševskega vzgojnega repertoarja. NVO smo po posvetu ostro protestirale zaradi 
stališč o sprejemljivosti telesnega kaznovanja otrok, ki jih je zagovarjal v predavanju. 

Leta 2014 so prav tako Generalna policijska uprava, Društvo državnih tožilcev Slovenije in Center 
za izobraževanje v pravosodju organizirali naslednji vsakoletni strokovni posvet kriminalistk/
kriminalistov, tožilk/tožilcev, sodnic/sodnikov in zagovornic/zagovornikov otrok. Osrednja 
tema posveta z naslovom »Kriza – otroci – nasilje«, je bil otrok v sodobnem času, kot žrtev 
ali povzročitelj nasilja (MNZ, Policija, 2014a). Zainteresirana javnost oz. NVO so bile s posveta 
izključene.

Policija ima vzpostavljen sistem rednega letnega usposabljanja policistk in policistov, ki vključuje 
tudi usposabljanja in specializacije o nasilju v družini, nasilju nad otroki in nasilju nad ženskami. 
Navedene vsebine vsebuje tudi višješolski študijski program za policistke in policiste, ki med 
drugim omogoča poglobitev strokovnega znanja in usposobljenosti policistk in policistov za 
opravljanje policijskih nalog tudi na področju varstva človekovih pravic v policijskih postopkih. 
Prav tako Generalna policijska uprava in posamične policijske uprave organizirajo okrogle mize 
in posvete o nasilju v družini. (Tretje periodično poročilo, 2014)

Za delo na področju nasilja v družini v izobraževalnem sistemu je Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport v minulih letih razpisalo več javnih razpisov. Od leta 2011 je bilo financiranih 
več projektov s področja obravnavanja in preprečevanja nasilja. Tako je Inštitut za kriminologijo 
pri Pravni fakulteti izvajal projekt »Sistemsko soočanje z nasiljem v družini – usposabljanje 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju«. Vsebine v programu usposabljanja so bile 
naslednje: pravne podlage za obravnavanje nasilja v družini, prepoznavanje in preprečevanje 
nasilja, naloge zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih pri obravnavanju nasilja, sodelovanje 
z drugimi institucijami. Program je vključeval tudi praktično preizkušanje pridobljenega znanja 
ter refleksijo in izmenjavo izkušenj. Izobraževanje je uspešno zaključilo okrog 1400 strokovnih 
delavk in delavcev, ki so postali multiplikatorji (oseba, ki svoje znanje v kolektivu prenaša na 

15. člen - usposabljanje strokovnjakov
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druge, tako da so vsi seznanjeni z informacijami, potrebnimi za delo) za omenjene vsebine v 
VIZ. Pridobili so tudi ustrezne informacije in gradiva za izobraževanje učenk in učencev.(Tretje 
periodično poročilo, 2014) 

Pomanjkljivost ZPND je, da ne predvideva finančnih posledic, kar pomeni, da npr. NVO niso 
zagotovljena sredstva za izpolnjevanje te z zakonom dane obveznosti. Zakon bi ob postavitvi 
takšne obveznosti, moral predvideti tudi financiranje izobraževanj strokovnih delavk in delavcev. 
Na strani CSD in pravosodja to ni težava, saj v obeh primerih obstaja organ, ki skrbi za tovrstno 
dejavnost, NVO pa nimajo sistemske možnosti vključevanja v takšna izobraževanja, predvsem 
pa nimajo sredstev, da bi izvedle izobraževanja za svoje delavke, delavce. (PIC, 2011)

Opazno je pomanjkanje usposobljenih sodnih izvedenk in izvedencev za nasilje nad ženskami, 
nasilje nad otroki, nasilje v družini in spolne zlorabe. Potrebno bi bilo urediti ustrezno strokovno 
usposabljanje in nadzor nad njihovim delom. V praksi se kaže tudi, da na področju spolnih zlorab 
otrok praktično ni strokovnjakinj ali strokovnjakov, ki bi bili usposobljeni opravljati razgovor 
s spolno zlorabljenim otrokom. Zastala so prizadevanja za zakonodajno ureditev snemanja 
razgovorov s spolno zlorabljenimi otroki, ki bi omogočilo, da otrok ne bi bil večkrat izpostavljen 
različnim pričanjem na sodišču in izvedenskim mnenjem. (Ramšak idr., 2014)

Opaža se, da sodne izvedenke in izvedenci pri svojem delu ne upoštevajo značilnosti in dinamike 
nasilja v družini in posledic nasilja pri žrtvah (predvsem ženskah in njihovih otrocih). Z vidika 
izobraževanja, usposabljanja tako organov, organizacij in NVO, niso dane enake možnosti za 
razvoj in delo, kar bi zakonodaja in javne politike sicer morali predvidevati.

16. člen – preventivno delovanje in programi obravnavanja24  

1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za vzpostavitev ali podporo 
programov za učenje storilcev nasilja v družini o nenasilnem vedenju v medosebnih odnosih z 
namenom preprečevanja nadaljnjega nasilja in spreminjanja nasilnih vedenjskih vzorcev.
2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za vzpostavitev ali podporo 
programom, katerih namen je preprečiti storilcem, posebej spolnim prestopnikom, da bi ponovili 
dejanje. 
3. Pri sprejemanju ukrepov iz prvega in drugega odstavka pogodbenice zagotovijo, da so varnost, 
podpora in človekove pravice žrtev glavna skrb in da se, kadar je to primerno, ti programi vzpostavijo 
in izvajajo v tesnem sodelovanju s strokovnimi službami za podporo žrtvam.

24 Article 16 – Preventive intervention and treatment programmes 
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up or support programmes aimed at teaching 
perpetrators of domestic violence to adopt non-violent behaviour in interpersonal relationships with a view to preventing 
further violence and changing violent behavioural patterns. 
2. Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up or support treatment programmes aimed at 
preventing perpetrators, in particular sex offenders, from re-offending. 
3. In taking the measures referred to in paragraphs 1 and 2, Parties shall ensure that the safety of, support for and 
the human rights of victims are of primary concern and that, where appropriate, these programmes are set up and 
implemented in close co-ordination with specialist support services for victims.
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ZPND določa, da med drugim nacionalni program obsega tudi preventivno dejavnost. 

Na podlagi 14. člena ZPND CSD napoti povzročitelja nasilja v ustrezne izobraževalne, 
psihosocialne in zdravstvene programe, ki jih izvajajo organi in organizacije ter NVO:

(1) Center za socialno delo nudi žrtvi in povzročitelju nasilja storitve po zakonu, ki ureja socialno varstvo, 
pri čemer je cilj obravnavanja odprava neposredne ogroženosti in skrb za žrtvino dolgoročno varnost, 
z odpravo vzrokov oziroma okoliščin, v katerih prihaja do nasilja, prek reševanja njenih socialnih in 
materialnih pogojev bivanja. 
(2) Center za socialno delo lahko napoti povzročitelja nasilja v ustrezne izobraževalne, psihosocialne in 
zdravstvene programe, ki jih izvajajo organi in organizacije ter nevladne organizacije.

CSD ali sodišče lahko napoti povzročitelja nasilja v ustrezne izobraževalne, psihosocialne in 
zdravstvene programe, ki jih izvajajo organi in organizacije ter NVO, pri čemer pa zakon ne 
predvideva financiranja takšnih programov. NVO tako nalaga obveznost in odgovornost, ne 
ustvarja pa pogojev za njihovo izvedbo (PIC, 2011). Vendarle Resolucija o nacionalnem programu 
preprečevanja nasilja v družini 2009-2014 predvideva, da bodo 

»/p/rihodnji razpisi … usmerjeni v spodbujanje novih oblik pomoči za žrtve nasilja s posebnimi 
potrebami in programov za delo s povzročitelji nasilja. Naslednja socialnovarstvena resolucija bo 
sledila nadaljnjemu razvoju mreže nevladnih organizacij za potrebe preprečevanja nasilja v družini.«

Eden od ciljev Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014 
je tudi spodbujati raznovrstnost, enakomerno dostopnost, razvoj in kakovostno izvajanje 
programov dela s povzročitelji nasilja. Resolucija pa določa še strategijo dela s povzročiteljem 
nasilja v družini: 

Izdelati je treba različne programe za delo s povzročitelji nasilja v družini in spodbujati vključevanje v 
obstoječe programe. 

Ključne naloge: 
– vzpostaviti mrežo programov za pomoč povzročiteljem nasilja; 
– kadar se nasilje v družini pojavlja v povezavi s čezmernim uživanjem alkohola, je povzročitelj usmerjen 
na zdravljenje odvisnosti od alkohola in v programe na področju nasilja; 
– kadar se nasilje v družini pojavlja v povezavi s čezmernim uživanjem prepovedanih drog, je smiselno 
napotiti povzročitelja na zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog in v programe na področju 
nasilja; 
– povečanje obsega sredstev iz državnega proračuna za javni razpis za programe dela s povzročitelji 
nasilja; 
– vzpostaviti programe pomoči nasilnim otrokom in mladostnikom v šolah, da nasilje opustijo ter 
ostanejo v šolskem sistemu in zaključijo šolanje. 
Nosilci: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za šolstvo 
in šport.

16. člen - preventivno delovanje in programi obravnavanja
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Program za povzročitelje nasilja

Pri Društvu za nenasilno komunikacijo od leta 2004 izvajajo program Trening socialnih veščin 
za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami. Program se je skozi čas širil in trenutno poteka 

v sedmih krajih po Sloveniji (Ljubljana, Celje, Nova Gorica, Murska sobota, Slovenj Gradec, 
Koper, Novo mesto). Vanj je bilo v letu 2013 vključenih 295 uporabnikov, v letu 2012 pa 291 
uporabnikov. (DNK, 2014)

Program izhaja iz potrebe po delu z uporabniki, ki povzročajo nasilje nad ženskami, a se sami ne 
bi odločili za vključitev v proces spreminjanja svojih prepričanj in nasilnih vedenj. Splošna ocena 
je, da se v programe dela s povzročitelji nasilja vključujejo predvsem uporabniki, ki so zunanje 
motivirani. To pomeni, da se v programe vključijo na predlog državnih institucij. Pri Društvu za 
nenasilno komunikacijo menijo, da se državne institucije zaradi izvajanja programa pogosteje 
odločajo za izrekanje ukrepov povzročiteljem, s katerimi obenem povečujejo varnost žrtev in 
odgovornost povzročiteljev nasilja. (prav tam)

Programi za povzročitelje bi morali biti po mnenju NVO nujno izvajani tudi v zavodih za 
prestajanje zaporne kazni. Verjetnost ponavljanja vedenjskih vzorcev ob koncu prestane 
kazni je brez strokovnega, sistematičnega pristopa k problemu visoka, zato je potrebno tako 
v času prestajanja zaporne kazni kot tudi v času trajanja pogojne obsodbe povzročitelju 
nujno zagotavljati primerno obravnavo, pod nadzorom. Medinstitucionalno sodelovanje se 
tako ponovno pokaže kot nujna delitev nalog v sistemu, ki lahko omogoči večjo uspešnost pri 
uresničevanju zakonov in politik. (PIC, 2011)

17. člen – sodelovanje zasebnega sektorja in medijev25 

1. Pogodbenice spodbujajo zasebni sektor, sektor informacijske in komunikacijske tehnologije ter 
medije, ob spoštovanju njihove svobode izražanja in neodvisnosti, da sodelujejo pri pripravi in izvajanju 
politik ter določijo smernice in samourejevalne standarde za preprečevanje nasilja nad ženskami in 
okrepijo spoštovanje njihovega dostojanstva.
2. Pogodbenice v sodelovanju z zasebnim sektorjem razvijajo in spodbujajo usposobljenost otrok, 
staršev in učiteljev za ustrezno ravnanje z informacijsko-komunikacijskim okoljem, ki omogoča dostop 
do ponižujočih spolnih ali nasilnih vsebin, ki bi lahko bile škodljive.

25 Article 17 – Participation of the private sector and the media 
1. Parties shall encourage the private sector, the information and communication technology sector and the media, with 
due respect for freedom of expression and their independence, to participate in the elaboration and implementation of 
policies and to set guidelines and self-regulatory standards to prevent violence against women and to enhance respect 
for their dignity. 
2. Parties shall develop and promote, in co-operation with private sector actors, skills among children, parents and 
educators on how to deal with the information and communications environment that provides access to degrading 
content of a sexual or violent nature which might be harmful.
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Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014 navaja 
raziskavo o medijskih predstavitvah nasilja v družini, ki so jo izvedli strokovnjakinje in 

strokovnjaki Centra za raziskovanje družbenega komuniciranja pri Fakulteti za družbene vede 
Univerze v Ljubljani. V poročilu so analizirali pojavnost nasilja družini v slovenskih medijih med 
letoma 1985 in 2006 in navajajo te ugotovitve: 

– število člankov o nasilju v družini se je od leta 1985 do leta 2005 povečalo skoraj za trikrat; 
– tri četrtine zgodb v tiskanih medijih je objavljenih na straneh kronike ali podobnih rubrik, o nasilju pa 
se največkrat poroča kot o dogodku (npr. umor, pretep, posilstvo) in le izjemoma kot o pomembnem 
družbenem problemu s širšim ozadjem. S tem mediji sicer prispevajo k večji ozaveščenosti o nasilju v 
družini, a ne omogočajo oziroma celo zavirajo kritiko in razmišljanje o vzrokih zanj; 
– spolno nasilje je v vseh analiziranih obdobjih v medijih predstavljeno izrazito premalo. Prav tako je v 
javnih občilih malo strokovnih člankov o tej problematiki; 
– posamezne zgodbe z jezikovnimi sredstvi pogosto legitimirajo nasilno dejanje (večinoma moškega) 
povzročitelja ali pa se namesto s povzročiteljem bolj ukvarjajo z vprašanjem krivde ali nekrivde pri 
(večinoma ženski) žrtvi, s čimer ustvarjajo vtis, da bi ta tako ali drugače lahko vplivala na nasilništvo, 
medtem ko samo nasilno dejanje in vzroki zanj niso ustrezno analizirani; 
– anketa, opravljena med novinarkami in novinarji, potrjuje ugotovitve, pridobljene z analizo člankov, 
saj so ob siceršnji nizki podpori najočitnejšim mitom dosegle precej višje vrednosti od povprečja trditve, 
da nasilje povzročata alkohol in droge, da je povezano s slabim ekonomskim položajem v družini, da 
bi se za prenehanje nasilja morali spremeniti vsi družinski člani (ne le povzročitelj nasilja) in da ženska 
nosi del krivde, ker partnerja preprosto ne zapusti, kar zelo pogosto odseva tudi v člankih o nasilju v 
družini. 

Strokovnjaki navajajo nekaj pomembnih smernic za to področje. Pri poročanju medijev o nasilnem 
dogodku bi bilo treba spremeniti prakso, da ga prevečkrat povezujejo z zunanjimi vzroki in ne s 
povzročiteljem nasilja v družini. Prav zaradi dokazano močnega medijskega vpliva na oblikovanje 
vedenjskih vzorcev, oblikovanje spolnih vlog in posledično stereotipnega vedenja, bi bilo treba zlasti 
televizijske hiše spodbujati k ponazarjanju pozitivnih družbenih vrednot. V televizijski produkciji za 
otroke (risanke, otroški filmi) se nasilje ne bi smelo prikazovati. Ozaveščanje širše javnosti o problemu 
nasilja v družini povečuje posameznikovo občutljivost do tega pojava. Poseben napor širše javne 
razprave je treba usmeriti v ranljive družbene skupine ter jih ustrezno opremiti in informirati.

Luthar in Jontes (2007) sta v svojem članku zapisala, da sta za poročanje o nasilju v družini 
značilna epizodičnost in faktizem. Pojavljata se tako v dnevnih časopisih kot v televizijskih 
novicah in predstavljata funkciji objektivnosti in konstitutivnega dela novinarske poklicne 
kulture, samopredstave in ideologije. V t. i. resnem tisku je ključna značilnost poročanja 
dekontekstualizacija problema nasilja, ki je rezultat konvencionalnega umeščanja družinskega 
nasilja v rubriko kronike. Novinarska obravnava nasilja v družini po njunih ugotovitvah temelji 
na izoliranem dogodku in se zanaša na standardni izbor zanesljivih institucionaliziranih 
birokratskih virov, ki kot zunanji glas avtentizirajo novinarski diskurz. V tisku se nasilje v družini 
tako konstituira kot problem individualne psihologije in individualne socialne patologije in se v 
celoti izvzame iz strukturnih razmerij (spolne, razredne...) moči. Tako je pomemben indikator 
dekontekstualizirane novinarske obravnave nasilja v družini v tisku tudi skoraj popolna odsotnost 
tematizacij razredne pripadnosti udeležencev. Skozi individualizacijo in psihologizacijo v 

17. člen - sodelovanje zasebnega sektorja in medijev
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kroniki je torej nasilje postavljeno izključno v sfero zasebnosti in izvzeto iz konteksta družbenih 
razmerij – tako iz odnosov med spoloma kot tudi iz razrednih odnosov. Individualizacija nasilja 
in strukturna amnezija, vgrajena v poročanje o nasilju, sta torej povezani ravno z epizodičnostjo 
novinarskega upovedovanja in zanašanjem na uradne vire informacij (sodišča, policija).

Kar se tiče televizijskega poročanja, je ključni problem obravnave nasilja na eni strani, tako 
kot v tisku, epizodičnost obravnave nasilja v novicah, po drugi strani pa melodramatizacija 
in individualizacija nasilja v aktualnodokumentarnem novinarstvu. V dokumentarnem 
programu prevladujejo neobičajni pojavi in dogodki (npr. problem nasilja žensk nad moškimi) 
ter spektakularni primeri nasilja, torej proizvodnja »običajnih neobičajnih« novic. Posledica 
spektakularnosti in nenavadnosti kot kriterija selekcije sta nevtralizacija nasilja ter konstitucija 
nasilja kot rezultata zgolj individualnih patologij. Družbeno ozadje nasilja je zamolčano in 
potlačeno tako v informativnih kot v interpretativnih žarnih – tako v epizodičnih informativnih 
prispevkih v dnevniških novicah kot v novinarskih dokumentarnih melodramah. (prav tam) 

Avtorja sta zaključila, da je individualna motivacija v obeh primerih predstavljena kot vir nasilja. 
Personalizacija nasilja v melodramah, torej tematizacija nasilja skozi človeške zgodbe pa ni 
problematična sama po sebi. Posledica, ki sledi, je, da je enkratna osebna zgodba lahko vedno 
umeščena v kontekst institucije patriarhalne družine in strukture spolnih razmerij in tako 
prispeva k razumevanju povezanosti med zasebnim in javnim/političnim. Poročanje o nasilju 
nad ženskami in o nasilju v družini se do sedaj ni dosti spremenilo, kvečjemu se je stanje na tem 
področju še poslabšalo. (prav tam) 

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014 predvideva 
strategijo spodbujanja konstruktivne vloge medijev pri zmanjševanju nasilja v družini: 

Evropski parlament je januarja 2008 sprejel resolucijo (INI/2007/2093), ki na podlagi KOP predlaga 
državam članicam, da iz svojih medijskih programov izključijo vse škodljive vsebine za otroke in mladino, 
ki spodbujajo k nasilju, vključno s trženjem nasilnih videoiger in dostopnostjo do pornografskih spletnih 
strani (posledična spolna zloraba otrok). Glede na resolucijo Evropskega parlamenta je medije treba 
spodbuditi k objektivnemu poročanju o problemu nasilja v družini ter o obvezni zaščiti pred medijskim 
izpostavljanjem otrok in mladoletnih oseb ne glede na stališče staršev (INI/2007/2093, 9. člen ZPND); 
množični mediji imajo poslanstvo hkrati z informiranjem izobraževati javnost o vzrokih in posledicah 
pojavnih oblik nasilja. Zlasti vizualne medije je treba spodbujati, da uveljavljajo pravico otrok do 
zdravega in uravnoteženega razvoja ter da zlasti v produkciji, ki je namenjena otrokom, ne prikazujejo 
nasilja, ampak ponazarjajo pozitivne družbene vrednote. Pri vodenju javne razprave o spremembah 
Zakona o medijih (ZMed, Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPomK-1) 
bo posebna pozornost namenjena izboljšavam zakona, ki bodo jasneje določale pravila za poročanje 
o otrocih v medijih in ostreje sankcionirali senzacionalistično poročanje (npr. razkrivanje zasebnosti 
otrok in družinskih tragedij v medijskih prispevkih). 
Ključne naloge: 
– informirati javnost o delu v zatočiščih in kriznih centrih, starševski odgovornosti in službah, na katere 
se lahko obrnemo; 
– medijsko objektivno in strokovno predstavljati vlogo strokovnih služb, ki obravnavajo nasilje v družini; 
– informacije o problematiki nasilja v družini je treba širiti po medijih v oblikah, ki so na voljo tudi 
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odraslim in otrokom s posebnimi potrebami ter osebam, ki govorijo manjšinski jezik; 
– doseči ozaveščanje z mediji, ki imajo zelo pomembno vlogo pri ustvarjanju javnega mnenja o (ne)
dopuščanju nasilja, ozavestiti ljudi, da ima sleherni človek pravico do življenja brez nasilja ter do osebne 
nedotakljivosti in dostojanstva, hkrati pa spodbujati prijavljanje nasilnih ravnanj; 
– ozaveščati javnost o obsegu, resnosti ter pojavnih oblikah in drugih značilnostih nasilja v družini 
zlasti, da se pridobi podpora javnosti za boj proti njemu; 
– podpora programom in projektom za spodbujanje in usposabljanje medijev, da delujejo odgovorno 
pri prikazovanju medijskih vsebin, povezanih z nasiljem; 
– z medresorskim sodelovanjem in aktivno vlogo medijev kot partnerjev izdelati komunikacijske 
kampanje za sistematično osveščanje javnosti glede te problematike. 
Nosilca: Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

V skladu z 8. členom Zakona o medijih je predvidena prepoved spodbujanja k neenakopravnosti 
in nestrpnosti: 

Prepovedano je z razširjanjem programskih vsebin spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi 
neenakopravnosti, k nasilju in vojni, ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in 
nestrpnost.

17. člen - sodelovanje zasebnega sektorja in medijev
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IV. poglavje – zaščita in podpora 

18. člen – splošne obveznosti26  

1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zaščito vseh žrtev pred nadaljnjimi 
nasilnimi dejanji.
2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe v skladu z notranjim pravom za 
zagotovitev ustreznih mehanizmov za zagotavljanje učinkovitega sodelovanja med vsemi ustreznimi 
državnimi organi, vključno s sodstvom, javnimi tožilstvom, organi pregona, lokalnimi in regionalnimi 
organi, tudi nevladnimi organizacijami ter drugimi ustreznimi organizacijami in subjekti, pri zaščiti 
in podpori žrtev in prič vseh oblik nasilja, ki jih zajema področje uporabe te konvencije, vključno s 
sklicevanjem na splošne in posebne podporne storitve, kakor so podrobneje opisane v 20. in 22. členu 
te konvencije.
3. Pogodbenice zagotovijo, da ukrepi, sprejeti na podlagi tega poglavja:
- temeljijo na razumevanju vidika spola pri nasilju nad ženskami in nasilju v družini ter poudarjajo 
človekove pravice in varnost žrtve;
- temeljijo na celostnem pristopu, ki upošteva razmerje med žrtvami, storilci, otroki in njihovim širšim 
družbenim okoljem;
- so namenjeni preprečevanju sekundarne viktimizacije,
- so namenjeni krepitvi moči in ekonomski neodvisnosti žensk žrtev nasilja;
- omogočajo, kadar je to primerno, da so izvajalci različnih storitev za zaščito in podporo na isti lokaciji;
- obravnavajo posebne potrebe ranljivih oseb, vključno z otroki, ki so žrtve, in jim zadostijo.
4. Zagotovitev storitve ne sme biti odvisna od pripravljenosti žrtve, da ovadi storilca ali priča proti 
njemu.

26 Article 18 – General obligations 
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to protect all victims from any further acts of violence. 
2. Parties shall take the necessary legislative or other measures, in accordance with internal law, to ensure that there are 
appropriate mechanisms to provide for effective co-operation between all relevant state agencies, including the judiciary, 
public prosecutors, law enforcement agencies, local and regional authorities as well as non-governmental organisations 
and other relevant organisations and entities, in protecting and supporting victims and witnesses of all forms of violence 
covered by the scope of this Convention, including by referring to general and specialist support services as detailed in 
Articles 20 and 22 of this Convention. 
3. Parties shall ensure that measures taken pursuant to this chapter shall: 
– be based on a gendered understanding of violence against women and domestic violence and shall focus on the human 
rights and safety of the victim; 
– be based on an integrated approach which takes into account the relationship between victims, perpetrators, children 
and their wider social environment; 
– aim at avoiding secondary victimisation; 
– aim at the empowerment and economic independence of women victims of violence; 
– allow, where appropriate, for a range of protection and support services to be located on the same premises; 
– address the specific needs of vulnerable persons, including child victims, and be 
made available to them. 
4. The provision of services shall not depend on the victim’s willingness to press charges or testify against any perpetrator. 
5. Parties shall take the appropriate measures to provide consular and other protection and support to their nationals 
and other victims entitled to such protection in accordance with their obligations under international law. 
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5. Pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev konzularne in druge zaščite ter za podporo 
svojim državljanom in drugim žrtvam, ki imajo pravico do take zaščite, v skladu s svojimi obveznostmi 
po mednarodnem pravu.

Istanbulska konvencija kot končni cilj postavlja preprečevanje vseh oblik nasilja, ki jih obravnava, 
omenja zaščito žrtev pred nadaljnjim nasiljem, pomoč in podporo pri okrevanju po nasilju ter 

pomoč pri urejanju nadaljnjega življenja. IV. poglavje Zaščita in podpora govori o obveznostih 
države za zagotovitev tako splošnih kot tudi strokovnih podpornih storitev za posameznice in 
posameznike, ki so bili izpostavljeni nasilju. Organi pregona, ki pogosto prvi pridejo v stik z žrtvijo, 
ko posredujejo, morajo posredovati informacije žrtvam o strokovnih podpornih storitvah, npr. 
zatočiščih ali kriznih centrih, ki so običajno vodeni s strani NVO. Splošna obveza, ki jo obravnava 
ta člen, ni omejena samo na žrtve nasilja, ampak tudi na priče nasilja, predvsem otroke. Obstaja 
pa razlika med splošnimi in strokovnimi podpornimi storitvami. (CoE, 2011) 

Posebno pozornost ta člen namenja varstvu in zaščiti, ki ju razširja tudi na priče, posebej 
otroke. Poudarja potrebo po (brezplačnih) podpornih servisih predvsem za naslednje ranljive 
skupine: noseče ženske, ženske z majhnimi otroki, osebe z ovirami, osebe, ki živijo na podeželju 
ali v odmaknjenih predelih, osebe, ki uporabljajo droge, prostitutke, pripadnice in pripadnike 
etničnih manjšin, migrantke in migrante, azilante in azilantke, brezdomke in brezdomce in 
starejše. (prav tam)

V zvezi z zaščito prič, predvsem mladoletnih žrtev ali prič oz. otrok v skladu z 2. odstavkom 
56. člena Istanbulske konvencije, Mirjam Škrk (2014) piše27,  da to področje (deloma) že ureja 
178. člen ZKP, ki pri določenih kaznivih dejanjih zoper mladoletne osebe ne dovoli navzočnosti 
obdolženca pri zaslišanju priče, mlajše od 15 let, ki je žrtev tovrstnih kaznivih dejanj.

V skladu z Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014 
ukrepi v ZPND le dopolnjujejo že obstoječe in jih ne nadomeščajo ali zmanjšujejo njihovega 
pomena. Ta poudarek je pomemben predvsem pri varstvu mladoletnih žrtev nasilja v družini. 
Varstvo ogroženih otrok, med katere sodijo tudi mladoletne žrtve nasilja v družini, ureja Zakon 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter je ne glede na vrsto ali vir ogrožanja sistemsko 
urejeno v družinski zakonodaji. Varstvo otrok pa zahteva tudi drugačne prijeme, saj je dolžnost 
države slediti otrokovim koristim, ne glede na njegovo željo ali pričakovanja. Zato se ZPND 
glede ukrepov za varstvo mladoletnih žrtev sklicuje na zakonodajo, ki ureja družinska razmerja. 

Dolžnost sodelovanja organom in organizacijam nalaga 1. odstavek 10. člena ZPND, ki določa, 
da so:

(1) Organi in organizacije ter nevladne organizacije so dolžne v okviru z zakoni in drugimi predpisi 
določenimi nalogami in pooblastili prednostno obravnavati primere nasilja, zagotavljati medsebojno 
obveščanje in pomoč z namenom preprečevanja in odkrivanja nasilja, odpravljanja vzrokov ter nudenja 
pomoči žrtvi pri vzpostavitvi pogojev za varno življenje.

27 Pri tem se dr. Škrk sklicuje na neobjavljeni sklep Ustavnega sodišča, Up-633/03, z dne 11. 10. 2005.

18. člen - splošne obveznosti
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2. in 3. odstavek 10. člena ZPND pa določata: 
(2) Ministrica oziroma minister (v nadaljnjem besedilu: minister) pristojen za delo, družino in socialne 
zadeve, natančneje določi postopke medsebojnega obveščanja in nudenja pomoči iz prejšnjega 
odstavka. 
(3) Ministri, pristojni za delovanje policije, zdravstvenih organizacij, socialno-varstvenih in vzgojno-
izobraževalnih zavodov, določijo v soglasju z ministrom pristojnim za delo, družino in socialne zadeve, 
pravila in postopke, ki zagotavljajo usklajeno delovanje organov in organizacij, in ki jih morajo organi 
in organizacije z navedenih področij upoštevati pri obravnavanju primerov nasilja. 

Postopke medsebojnega obveščanja in nudenja pomoči med državnimi organi, nosilci javnih 
pooblastil, izvajalci javnih služb, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter NVO, organiziranost, 
sestavo in način dela multidisciplinarnih timov za obravnavanje nasilja v družini pri centrih za 
socialno delo med drugim določa Pravilnik o sodelovanju organov: 

2. člen
Koordinacijo medinstitucionalnega sodelovanja vodi center za socialno delo, ki je krajevno 
pristojen za obravnavo konkretnega primera nasilja v družini (v nadaljnjem besedilu: CSD). Oblika 
medinstitucionalnega sodelovanja je tudi obravnavanje primera nasilja v multidisciplinarnem timu za 
obravnavanje nasilja v družini.

4. člen
(1) Vsi organi so ob zaznavi nasilja v družini dolžni v štiriindvajsetih urah od seznanitve z okoliščinami 
obvestiti CSD.
(2) Kadar gre za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da je žrtev nasilja otrok, so organi v 
roku iz prejšnjega odstavka dolžni obvestiti CSD, policijo ali državno tožilstvo.
(3) Informacijo o nasilju se posreduje v pisni ali elektronski obliki oziroma po telefonu. Informacijo, 
dano po telefonu, je potrebno posredovati tudi pisno, najkasneje v treh dneh. V informaciji je potrebno 
navesti vsa strokovna opažanja, iz katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje v družini.
(4) Po prejemu obvestila CSD:
- izvede vse potrebno za zaščito žrtve in pomoči v okviru svojih pristojnosti;
- zbira informacije o ogroženosti žrtve od vseh organov, od katerih se pričakuje, da bi s takimi 
informacijami razpolagali;
- če pri zbiranju informacij ugotovi obstoj okoliščin, ki kažejo na storitev kaznivega dejanja ali to izhaja iz 
obvestila, CSD obvesti policijo, s katero uskladi začetne aktivnosti in delovanje skladno s pristojnostmi 
in pravili stroke;
- v roku petih dni je organu, ki je posredoval obvestilo o zaznavi nasilja, dolžan posredovati povratno 
informacijo o opravljenih začetnih aktivnostih.

5. člen
(1) V primeru neposredne ogroženosti, ko je potrebna takojšna zaščita žrtve, so vsi organi dolžni takoj 
po telefonu obvestiti CSD oziroma policijo. Informacijo po telefonu je potrebno posredovati tudi pisno, 
najkasneje v štiriindvajsetih urah.
(2) CSD in policija takoj medsebojno izmenjata informacije o obvestilu iz prejšnjega odstavka v pisni 
oziroma elektronski obliki ali po telefonu in se informirata ter se skladno s pristojnostmi in pravili 
stroke uskladita o začetnih aktivnostih.
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6. člen
…
(2) CSD takoj po prejemu informacije o nasilju v družini prouči okoliščine primera ter zbere vse že 
znane informacije v okviru CSD. Na podlagi tako zbranih informacij izdela oceno ogroženosti žrtve in 
oceni potrebo po pripravi načrta pomoči žrtvi. Če oceni, da je pri tem potrebno sodelovanje drugih 
organov, se pri CSD oblikuje multidisciplinarni tim v skladu z 8. členom tega pravilnika. Pobudo za 
oblikovanje tima lahko da CSD tudi vsak organ iz 1. člena tega pravilnika.
…
(4) Kadar je o nasilju v družini obveščen samo CSD, odgovorni strokovni delavec informacijo o zaznanem 
nasilju takoj posreduje policiji. Kadar gre za sum storitve kaznivega dejanja, kjer je žrtev nasilja otrok, 
se takoj poda prijava na policijo ali državno tožilstvo, CSD pa izvede vse ukrepe za zaščito žrtve skladno 
s strokovnimi smernicami za delo z žrtvami nasilja.

7. člen
Naloge multidisciplinarnega tima za obravnavanje nasilja v družini, ki so usmerjene v zagotovitev 
dolgoročne varnosti žrtve, so:
- izmenjava informacij za razjasnitev okoliščin, potrebnih za zaščito in pomoč žrtvi po telefonu, 
elektronski pošti in na sejah, ki jih sklicuje CSD; 
- usklajevanje aktivnosti;
- seznanitev žrtve z vsemi oblikam pomoči, ki jih nudijo organi;
- izdelava načrta pomoči žrtvi in spremljanje njegovega izvajanja, če je to glede na izdelano oceno 
ogroženosti žrtve potrebno;
- nudenje najustreznejše zaščite žrtvi;
- sprejemanje odločitev z namenom izvajanja pomoči.

8. člen
(1) Multidisciplinarni tim za obravnavanje nasilja v družini (v nadaljnjem besedilu: tim) sestavlja 
skupina strokovnjakov z namenom zagotoviti celovito pomoč in zaščito posamezni žrtvi. Oblikuje se, 
če strokovni delavec CSD, ki je nosilec primera, presodi, da je za sprejem ocene o potrebnosti izdelave 
načrta pomoči žrtvi ali za njegovo oblikovanje in izvajanje potrebno sodelovanje drugih organov. CSD 
te organe pozove k sodelovanju v timu.
(2) CSD poleg nosilca primera določi še najmanj enega člana tima izmed delavcev CSD. Član tima je 
lahko tudi regijski koordinator za preprečevanje nasilja.
(3) Organi, ki jih CSD pozove k sodelovanju v timu v konkretnem primeru, so se na vabilo CSD dolžni 
odzvati in določiti predstavnika, ki bo član tima. Člani so za svoje delo v timu odgovorni organom, ki so 
jih določili v tim.
(4) Tim vodi strokovni delavec CSD, ki je nosilec primera.

9. člen
(1) Tim je ustanovljen, ko se sestane na svoji prvi seji. Sejo se skliče v najkrajšem možnem času, 
oziroma najkasneje v treh dneh po določitvi njegovih članov. Člani tima so se dolžni udeleževati sej 
na podlagi vabila, ki ga pošlje CSD. Tim se sestaja na sejah, kjer sprejema sklepe o svojih odločitvah 
v obravnavanem primeru, glede na okoliščine primera pa lahko člani tima komunicirajo tudi na drug 
primeren način (preko telefona, elektronske pošte ...).

18. člen - splošne obveznosti
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(2) Na sejah se o delu tima piše zapisnik, ki vsebuje mnenje tima in sprejete sklepe. Če člani tima 
komunicirajo na drug primeren način, o poteku dogovorov naredi zapisnik vodja tima. Zapisnik je 
uradni dokument, varovan v skladu s predpisi, ki urejajo zbiranje in varstvo osebnih podatkov ter 
vodenje in hranjenje dokumentacije. Zapisnik se posreduje članom tima. Na sejah tima je javnost 
izključena.
(3) Tim zagotavlja usklajeno, enotno in učinkovito delovanje sodelujočih organov. Organi, katerih 
predstavniki sodelujejo kot člani tima, morajo zagotoviti, da se bodo sklepi, sprejeti na sejah tima, 
uresničevali. Skupaj z žrtvijo se na podlagi sprejetih odločitev aktivno izvajajo vključitve v razpoložljive 
oblike pomoči.
(4) Na določeno sejo tima se lahko povabi tudi strokovnjak s posebnimi znanji, ki lahko pripomore k 
boljši obravnavi žrtve ali razjasnitvi določenih vprašanj, ni pa član tima.

10. člen
(1) Tim na podlagi ocene ogroženosti pripravi načrt pomoči žrtvi, ki mora biti usklajen z njenimi 
sposobnostmi in željami. Načrt pomoči je seznam aktivnosti in ukrepov, ki ga v sodelovanju z žrtvijo 
oblikujejo člani tima. Na sejo tima, na kateri se sprejme načrt pomoči, se povabi žrtev, ki jo lahko spremlja 
spremljevalec. V načrtu pomoči žrtvi je potrebno jasno opredeliti oblike pomoči, način spremljanja, 
trajanje in cilje obravnave. Tim opredeli naloge in vloge vključenih organov pri izvedbi načrta pomoči. 
Tim lahko v sodelovanju z žrtvijo spremeni načrti pomoči, če je to potrebno zaradi novih oziroma 
spremenjenih okoliščin. Če je žrtev nasilja otrok, se na sejo tima za izdelavo načrta pomoči povabi 
roditelja, ki otroka ne ogroža, če je njegova udeležba v otrokovo korist, oziroma otrokovega skrbnika.
(2) V okviru načrta pomoči žrtvi se posebej za otroka naredi ocena ogroženosti in predvidijo ustrezni 
ukrepi, tako za delo z družino kot za delo z otrokom, kjer je najprej potrebno poskrbeti za otrokovo 
varnost. V načrtu pomoči žrtvi je potrebno določiti, kako trajno zaščititi otroka in nuditi pomoč družini 
za spremembe v ravnanju.

11. člen
(1) Tim na vsaki seji preveri potek in spremlja uresničevanje svojih sklepov, ki so bili sprejeti z načrtom 
pomoči žrtvi in pomaga pri usmerjanju nadaljnjega dela organov. Na sejah se člani tima med seboj 
obveščajo o vseh aktivnostih, ki jih sami in njihovi organi izvajajo za pomoč žrtvi ter opravijo evalvacijo 
načrta in učinkovitosti postopkov, pri čemer ves čas obravnave primera spremljajo morebitne nastale 
spremembe in jih ustrezno upoštevajo pri svojem delu.
(2) Odgovorni strokovni delavec na CSD o izrečenih ukrepih za zaščito otrok žrtev nasilja obvešča 
tim. Na timu se opravi evalvacija doseženega nivoja sprememb v družini in položaja otroka, ponovno 
se pripravi ocena ogroženosti, preverijo se potrebe po nadaljevanju procesa obravnave in pomoči 
oziroma po trajanju ukrepov za zaščito otroka.

12. člen
Člani tima morajo vse podatke, ki jih pridobijo pri obravnavanju posameznega primera, varovati kot 
zaupne. Delo tima se v določeni zadevi zaključi, ko je načrt pomoči žrtvi realiziran oziroma, ko je žrtvi 
zagotovljena varnost. O tem pošlje CSD vsem članom tima obvestilo.
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Tudi regijski službi pravilnik določa vlogo pri sodelovanju z organi:
16. člen
(1) Regijska služba sodeluje z organi, ki delujejo na območju delovanja regijske službe, ter sodelujejo 
pri reševanju problematike nasilja v družini v določenem okolju tako, da najmanj enkrat letno 
povabi na delovni sestanek njihove predstojnike, v skladu s predhodnim dogovorom med regijskim 
koordinatorjem in predstojniki.
(2) Na delovnem sestanku se obravnava aktualna vprašanja medsebojnega sodelovanja in načrtujejo 
skupne potrebe postavljanja programov.

Zakon o nalogah in pooblastilih policije nalaga policiji dolžnost, da pristojni CSD takoj obvesti o 
izrečenem ukrepu prepovedi približevanja. Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in 
organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini pa natančno določa naslednje: 

4. člen
Policija v štiriindvajsetih urah po prejemu obvestila ali zaznave nasilja v družini obvesti CSD v naslednjih 
primerih:
- ko izve za okoliščine, na podlagi katerih lahko sklepa, da je otrok neposredna žrtev nasilja ali če je pri 
izvajanju nasilja prisoten ali če živi v okolju, kjer se nasilje izvaja;
- ko izve za okoliščine, na podlagi katerih lahko sklepa, da je žrtev nasilja slabotna ali invalidna oseba 
ali oseba pod skrbništvom;
- ko obstajajo razlogi za sum, da je bilo z nasiljem nad polnoletno osebo storjeno kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti;
- če polnoletna žrtev obveščanju ne nasprotuje, pa tudi v primerih prekrškov ali kaznivih dejanj, ki se 
preganjajo na predlog oškodovanca ali na zasebno tožbo.

5. člen
(1) Obvestilo o nasilju v družini policija posreduje CSD v pisni ali elektronski obliki oziroma po telefonu 
ali osebno. Obvestilo po telefonu ali osebno je treba najkasneje v treh dneh posredovati tudi pisno.
(2) Pisno obvestilo vsebuje:
- podatke o času sprejema prijave oziroma obvestila,
- podatke o prijavitelju,
- podatke o domnevni žrtvi,
- podatke o domnevnem povzročitelju nasilja,
- kratek opis nasilnega dejanja,
- morebitne dodatne informacije oziroma strokovna opažanja, iz katerih je mogoče sklepati, da se 
izvaja nasilje v družini,
- ime in priimek kontaktne osebe.
(3) Obrazec obvestila je priloga tega pravilnika in je njegov sestavni del.

6. člen
(1) Policija lahko v obvestilu iz prejšnjega člena predlaga CSD sklic multidisciplinarnega tima za 
obravnavanje nasilja v družini (v nadaljnjem besedilu: tim), če oceni:
- da je potrebno neposredno sodelovanje ter uskladitev dejavnosti organov in organizacij za zagotovitev 
varnosti žrtve ali za izmenjavo informacij in razjasnitev okoliščin, potrebnih za zaščito žrtve, in
- da obstaja verjetnost ponovitve nasilnih ravnanj z možnostjo nastanka hujših posledic ali da se 

18. člen - splošne obveznosti
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nasilje dogaja že dlje časa ali ko je bila storilcu izrečena prepoved približevanja po predpisu, ki ureja 
pooblastila policije.
(2) Če je policija predlagala sklic tima in varnost žrtve ni neposredno ogrožena, policija nadaljuje s 
svojimi aktivnostmi po posvetu s CSD oziroma s člani tima.

7. člen
(1) Če CSD v roku treh dni od podaje predloga policije za sklic tima ne skliče seje tima oziroma policiji 
ne posreduje povratnih informacij o njenem predlogu, policija nadaljuje z dejavnostmi v okviru svojih 
pristojnosti brez predhodnega usklajevanja s CSD.
(2) Če CSD posreduje prijavo policiji, se delavca obeh institucij, odgovorna za primer, v najkrajšem 
možnem času, najpozneje pa v treh dneh, posvetujeta in uskladita nadaljnje dejavnosti.

8. člen
(1) V primerih, ko je očitno, da je življenje oziroma zdravje žrtve v nevarnosti in policija oceni, da je 
nujna takojšnja policijska intervencija, ukrepa takoj v skladu s predpisi, ki urejajo kazenski postopek in 
delovanje ter pooblastila policije, brez predhodnega posvetovanja s CSD.
(2) Ob intervenciji policija takoj obvesti CSD po telefonu ali osebno, v 24 urah pa pošlje pisno obvestilo 
iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika. V pisnem obvestilu navede tudi izvedene dejavnosti, v 
nadaljnjem postopku pa sodeluje s CSD na način, določen s tem pravilnikom.

9. člen
(1) Policija je na poziv CSD dolžna imenovati predstavnika v timu, ki ga CSD ustanovi na podlagi 
pravilnika, ki ureja sodelovanje organov in organizacij ter delovanje CSD, multidisciplinarnih timov in 
regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini.
(2) Predstavnik policije se mora udeleževati sej tima in sodelovati z drugimi člani na dogovorjene načine 
(komuniciranje preko telefona, elektronske pošte ...).

10. člen
(1) Predstavnik policije, ki se udeleži seje tima, mora biti podrobno seznanjen s primerom, imeti mora 
znanje o možnih ukrepih za preprečevanje tveganja za nadaljnje nasilje, poznati način timskega dela 
in sprejemanja odločitev.
(2) Predstavnik policije se vključuje v delo tima predvsem tako, da:
- izmenjuje informacije, ki so potrebne za razjasnitev okoliščin pri zagotovitvi varstva in pomoči žrtvi,
- pridobiva informacije, pomembne za strokovno ukrepanje policije,
- posreduje informacije, pomembne za ukrepanje drugih organov in organizacij, predvsem o tem, 
kdo je osumljen storitve kaznivega dejanja, kdo je o kaznivem dejanju vedel pred prijavo, kako se 
na razkritje nasilja odzivajo družinski člani, kdo je, poleg glavnega osumljenca, še osumljen storitve 
kaznivega dejanja in druga dejstva, znana predstavniku policije,
- v skladu s pristojnostmi in pravili stroke usklajuje dejavnosti policije z dejavnostmi drugih organov in 
organizacij,
- zagotavlja pomoč CSD pri izvajanju nujnih ukrepov v skladu z zakonodajo,
- sodeluje pri oblikovanju in izvajanju načrta pomoči.
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11. člen
Če zbrani dokazi po oceni policije oziroma državnega tožilca ne potrdijo takšne stopnje suma storitve 
kaznivega dejanja, ki je potrebna za uvedbo kazenskega postopka, predstavnik policije še naprej 
sodeluje v timu, če CSD izrecno želi sodelovanje policije zaradi razjasnitve določenih dejstev, ki jih 
je policija predhodno zbrala, ali zaradi odločitve o nadaljnjih ukrepih v civilnih postopkih, ki jih bo za 
zaščito otroka žrtve izvedel ali predlagal CSD. Na zaprosilo CSD policija posreduje podatke, potrebne 
za izvedbo postopkov za zaščito žrtve, v obliki poročila.

Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene 
dejavnosti zdravstvenim organizacijam nalaga naslednje obveznosti na področju sodelovanja: 

5. člen
(1) Zdravstveni delavec, ki pri svojem delu izve za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da 
se izvaja nasilje v družini, o tem najpozneje v 24 urah obvesti pristojni center za socialno delo, razen 
če žrtev nasilja temu izrecno nasprotuje in ne gre za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti. Obvestilo se posreduje pisno, v elektronski obliki ali po telefonu. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, v nujnih primerih, ko je ogroženo življenje žrtve nasilja ali njenih otrok, 
zdravstveni delavec takoj obvesti policijo na telefonsko številko 113 ali pristojni center za socialno delo. 
(3) V primeru nasilja v družini nad otroci, zdravstveni delavec najpozneje v 24 urah o tem obvesti pristojni 
center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo. Obvestilo se posreduje pisno, v elektronski obliki 
ali po telefonu. 
(4) Obvestilo po telefonu iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, zdravstveni delavec 
najpozneje v treh dneh od obvestila posreduje tudi pisno. 
(5) Obvestilo iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena zdravstveni delavec najpozneje v treh 
dneh od obvestila v vednost pošlje tudi izbranemu zdravniku oziroma pediatru osebe, ki naj bi bila 
žrtev nasilja. 
(6) Pisno obvestilo iz tega člena se posreduje na obrazcu iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.

6. člen
Izbrani zdravnik oziroma pediater ali drug zdravstveni delavec se vključi v obravnavo žrtev nasilja ter 
sodeluje v multidisciplinarnem timu za obravnavanje nasilja v družini pri pristojnem centru za socialno 
delo.

9. člen
Zdravstveni delavci sodelujejo z drugimi organi v prizadevanju za zmanjševanje nasilja v družini in se 
vključujejo v lokalno in širšo skupnost pri obravnavi zdravstvenega vidika nasilja v družini.

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode tem nalaga naslednje:
3. člen
Učitelj ali drug delavec VIZ, ki je pri otroku opazil spremembe, ki bi lahko bile posledice nasilja, ali mu je 
otrok zaupal, da je žrtev nasilja, ali ima učitelj ali drug delavec VIZ informacijo o nasilju od tretje osebe 
ali pa je bil sam priča nasilja, takoj: 
- obvesti o tem svetovalnega delavca VIZ ali v njegovi odsotnosti ravnatelja ali pomočnika ravnatelja, 
- sam ali s svetovalnim delavcem VIZ v primeru poškodbe pri fizičnem ali spolnem nasilju ali hudi 
psihični stiski otroka zaradi nasilja v družini obvesti pristojni center za socialno delo (v nadaljnjem 

18. člen - splošne obveznosti
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besedilu: CSD), izven poslovnega časa CSD njegovo interventno službo, ali, če meni, da je to primerno, 
policijo; če so navedene posledice opažene pri polnoletnem udeležencu izobraževanja po javno 
veljavnih programih, se mu svetuje, naj obišče zdravnika, ter se ga seznani z možnostmi ustrezne 
pomoči in organi, ki mu lahko nudijo ustrezno pomoč, 
- sam ali s svetovalnim delavcem naredi zapis dogodka, opažanj, pridobljenih informacij ali pogovora 
z otrokom.

5. člen
(1) Ravnatelj ali svetovalna služba VIZ v telefonskem pogovoru isti dan oziroma najpozneje v 24 urah 
po narejenem zapisu dogodka obvesti CSD, policijo ali državno tožilstvo o sumu nasilja v družini nad 
otrokom (v nadaljnjem besedilu: nasilje) in CSD pošlje pisno prijavo nasilja skupaj z zapisom dogodka. 
(2) Ravnatelj ali svetovalna služba VIZ starše o opravljeni prijavi nasilja obvesti le takrat, ko presodi, da 
je to v korist otroka.

6. člen
(1) Svetovalni delavec VIZ najpozneje naslednji delovni dan po telefonski prijavi nasilja CSD, policiji 
ali državnemu tožilstvu skliče interni tim VIZ (v nadaljnjem besedilu: interni tim), ki ga sestavljajo 
svetovalna služba VIZ, razrednik oziroma vzgojitelj otroka, ki je žrtev nasilja, in učitelj oziroma drug 
delavec VIZ, ki je naredil zapis dogodka. Vsaj na prvem sestanku mora biti navzoč tudi ravnatelj. 
…
(3) Naloge vodje internega tima so: 
…
- če CSD skliče multidisciplinarni tim za obravnavo nasilja v družini (v nadaljnjem besedilu: 
multidisiciplinarni tim) v skladu s pravilnikom, ki ureja sodelovanje organov ter o delovanju centrov 
za socialno delo, multudisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini sodeluje 
v njem kot predstavnik VIZ in o dejavnostih multidisciplinarnega tima obvešča ostale člane internega 
tima.

9. člen
(1) Zaposleni v VIZ sodelujejo s CSD pri zbiranju podatkov o ogroženosti otroka, ki je žrtev nasilja. 
(2) Naloge vodje internega tima kot predstavnika VIZ v multidisciplinarnem timu, so: 
- s člani multidisciplinarnega tima izmenjuje informacije za razjasnitev okoliščin, potrebnih za zaščito in 
pomoč otroku po telefonu, elektronski pošti in na sejah multidisciplinarnega tima, 
- sodeluje pri načrtovanju, izvajanju, usklajevanju in spremljanju dejavnosti multidisciplinarnega tima 
za zaščito in podporo otroka, 
- seznanja člane multidisciplinarnega tima z aktivnostmi VIZ pri zagotavljanju pomoči otroku, ki je žrtev 
nasilja in skrbi za usklajevanje aktivnosti VIZ z aktivnostmi drugih organov, 
- posreduje multidisiciplinarnemu timu mnenje internega tima o načinu zagotavljanja koristi otroka, ki 
je žrtev nasilja, pri obravnavi primera, 
- dejavno sodeluje pri izdelavi ocene ogroženosti otroka, ki je žrtev nasilja, in oblikovanju načrta pomoči 
v okviru multidisicplinarnega tima. 
(3) Kadar CSD ne pozove VIZ k sodelovanju v multidisciplinarnem timu, med CSD in VIZ prav tako 
poteka medsebojno obveščanje (osebno, pisno in po telefonu) o dejavnostih za zagotavljanje zaščite 
in pomoči otroku, ki je žrtev nasilja v družini, in usklajevanje teh dejavnosti.



77

10. člen
Kadar CSD začne postopek za zaščito otroka, ki je žrtev nasilja, brez prijave VIZ in zaprosi VIZ za 
poročilo, svetovalna služba VIZ napiše poročilo o svojem mnenju o ogroženosti otroka zaradi suma 
nasilja. Svetovalni delavec, ki pripravlja poročilo, vanj vključi tudi mnenja zaposlenih v VIZ, ki so v stiku 
z otrokom, ki je žrtev nasilja.

11. člen
Kadar interni tim oceni, da se izvajanje nasilja nad otrokom po prijavi CSD nadaljuje ali da postopek 
CSD za zaščito otroka poteka prepočasi ali ni dovolj učinkovit, ravnatelj o tem obvesti predstojnika 
pristojnega CSD. Če postopek še vedno poteka prepočasi ali ni dovolj učinkovit, ravnatelj o tem obvesti 
socialno inšpekcijo.

12. člen
(1) Zaposleni v VIZ sodelujejo s policijo, tožilstvom in sodiščem pri zbiranju podatkov o ogroženosti 
otroka. 
(2) Če je VIZ uradno obveščen, da je bila povzročitelju nasilja izrečena prepoved približevanja otroku, 
ki jo je izreklo sodišče ali policija zaradi izvajanja nasilja v družini, o zaznanih kršitvah te prepovedi 
ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja takoj obvesti policijo. 
(3) Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja sodeluje s policijo in vloži prijavo na policijo, če eden od 
staršev ali druga odrasla oseba, ki izvaja nasilje nad otrokom, izvaja nasilje tudi nad zaposlenimi v VIZ.

ZPND določa ukrepe za zagotovitev varnosti žrtve v 15., 16. in 17. členu ter v tretjem delu Ukrepi 
za zagotovitev varnosti žrtve. V 15. členu opredeljuje načrt pomoči:

(1) Center za socialno delo je po proučitvi okoliščin primera dolžan nuditi žrtvi oblike pomoči po zakonu, 
ki ureja socialno varstvo in oceniti, ali je potrebno oblikovati načrt pomoči žrtvi, ki ga oblikuje skupaj z 
žrtvijo. 
(2) Načrt pomoči se pripravi v okviru multidisciplinarnega tima iz tretjega odstavka 14. člena tega 
zakona. Center za socialno delo pozove k sodelovanju v timu tudi druge organe in organizacije, ki so ali 
bodo v okviru področja svojega delovanja obravnavali žrtev oziroma povzročitelja nasilja ter nevladne 
organizacije. Odgovorne osebe organov in organizacij, ki so pozvane k pripravi načrta pomoči, so 
dolžne zagotoviti sodelovanje predstavnikov organov in organizacij. 
(3) Če je žrtev nasilja otrok, se v načrtu pomoči predvidijo tudi ukrepi za varstvo otroka po predpisih, 
ki urejajo družinska razmerja. 

V načrtu pomoči morajo biti zajete predvsem dolgoročnejše rešitve za ureditev življenjskih 
razmer žrtve in ne samo trenutni ukrepi, ki bi le začasno nudili pomoč oz. urejali situacijo. 
K zaščiti žrtve je vključena tudi regijska služba za koordinacijo in pomoč žrtvam po 16. členu 
ZPND. Strokovne podporne storitve nudijo NVO, kar je opredeljeno v 17. členu ZPND. 

Pomembno izhodišče najdemo v 4. odstavku 17. člena, ki pravi, da »zagotovitev storitve ne sme 
biti odvisna od pripravljenosti žrtve, da ovadi storilca ali priča proti njemu.« Če upoštevamo 
Obrazložitveno poročilo h konvenciji (CoE, 2011), lahko trdimo, da se to med drugim nanaša 
tudi na splošne in strokovne podporne storitve, opredeljene v 20. in 22. členu Istanbulske 
konvencije, ki so namestitev, zaščita, zdravstvena oskrba, svetovanje. Do situacije, v kateri se to 

18. člen - splošne obveznosti



78

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

izkaže kot pomembno, lahko npr. pride, ko ženska, ki svojega partnerja noče prijaviti policiji, išče 
namestitev v zatočišču. Ali v primeru žrtve posilstva, ki mora biti s strani zdravstva pregledana 
nemudoma, potrebuje pa čas za okrevanje in s tem čas, da se odloči, ali bo spregovorila in 
posilstvo prijavila ali ne.

Raziskave in tudi praksa pričajo o tem, da institucije, pri katerih ženske poiščejo pomoč, ne 
delujejo vedno v skladu z načeli o zaščiti žrtev nasilja, zato bo v praksi potrebnega še veliko dela, 
da bi dosegli namen določil iz navedenih členov Istanbulske konvencije. V številnih primerih 
ženske in tudi zaposleni v pristojnih institucijah niso seznanjeni z vsemi možnostmi, ki jim jih 
nudi zakonodaja, in ne z vsemi socialnovarstvenimi programi. Mnogi zaposleni v pristojnih 
institucijah nimajo ustreznega znanja o nasilju. (Leskošek idr., 2013: 196) 

Tako npr. na področju zdravstva zdravstvene delavke in delavci pogosto nudijo le zdravstvene 
storitve (npr. pri pregledu noseče ženske, ki je doživela nasilje), ne prijavijo pa nasilja, drugim 
pristojnim institucijam ne posredujejo podatkov o nasilju in žrtev ne informirajo o obstoječih 
programih pomoči. (Matko, 2013)

V nacionalni raziskavi iz leta 2010 (Leskošek, 2013b) je 22,7 % vprašanih povedalo, da so zaradi 
nasilja obiskale zdravstveni dom. Od teh jih tretjina ni povedala pravega vzroka za poškodbe. 
Nekatere so v odprtih odgovorih navedle, da so zdravnici ali zdravniku povedale o nasilju šele 
po več obiskih. 40 % tistih, ki so šle k zdravnici ali zdravniku, je bilo zelo zadovoljnih s ponujeno 
pomočjo. 21,6 % jih je menilo, da je bila pomoč ustrezna, 18,9 % da je bila povprečna, 18,9 % pa, 
da je bila pomoč zelo neustrezna. 

Nacionalna raziskava je pokazala, da se ženske še vedno redko odločajo, da bi o nasilju spregovorile in o 
tem koga obvestile. Manj kot polovica je o tem obvestila javne službe ali obiskala nevladne organizacije. 
Najpogosteje pokličejo policijo ali center za socialno delo. Ženske pričakujejo, da javne službe lahko kaj 
naredijo in jim pomagajo pri rešitvi problema. Z odzivom javnih služb (policija, CSD in zdravstveni dom) 
so večinoma zadovoljne, takšnih je okoli polovica pri vsaki službi. Vendar je nekaj manj kot petina žensk 
kot zelo neustrezno označila delo policije in CSD. Manj kot desetina je tako označila odziv zdravstvenih 
domov. Podobno je pri odvetniku in duhovniku, s katerima je zadovoljna več kot polovica anketirank 
in zelo nezadovoljna petina. Nekoliko večja nihanja so pri nevladnih organizacijah, kar je mogoče 
pripisati zelo nizkemu številu žensk, ki so pomoč iskale tam, zato so odstotki visoki tako v pozitivno kot 
v negativno stran lestvice zadovoljstva. Delo kriznih telefonov za ženske je kot zelo ustrezno označilo 
nekaj več kot tretjina žensk in zelo neustrezno nekaj več kot petina. Svetovalnice je kot zelo ustrezne 
označila petina anketirank in kot zelo neustrezne 28,6 % kar je krepko več kot četrtina in največ med 
vsemi navedenimi. V najnižjem odstotku je kot zelo ustrezna pomoč označen duhovnik (petina), ki je v 
istem odstotku označen tudi kot zelo neustrezen. (Leskošek, 2013b)
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19. člen – informacije28  

Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da žrtve prejmejo 
ustrezne in pravočasne informacije o razpoložljivih podpornih storitvah in pravnih ukrepih v jeziku, ki 
ga razumejo.

V trenutku, ko se dogaja nasilje in žrtve pokličejo policijo, niso vedno v položaju, da bi lahko 
v celoti sprejele informacije in odločitve, mnoge nimajo spodbudnega okolja za izhod iz 

nasilja. Ta člen konvencije določa, da morajo imeti žrtve na voljo informacije o vrstah podpornih 
storitev in pravnih ukrepov s področja. To zahteva podajanje informacij o tem, kje lahko dobijo 
kakšno vrsto pomoči in če je potrebno, poleg uradnega jezika, tudi v drugih jezikih (v jezikih, ki 
so najpogosteje v uporabi na ozemlju države). Izraz »ustrezne informacije« pomeni podatke, ki 
zadovoljivo zapolnjujejo potrebo žrtve po informacijah (to npr. pomeni, da se žrtvi posreduje 
podatke o več organizacijah, tudi njihove zloženke, z delovnimi časi in drugimi kontaktnimi 
informacijami ter podatke o storitvah, ki jih nudijo). (CoE, 2011)
 
Pri informiranju imajo pomembno vlogo NVO, ki nudijo strokovne podporne storitve, saj se 
pogosto zgodi, da imajo žrtve slabe izkušnje in ne zaupajo v vladne institucije, ki najpogosteje 
nudijo splošne podporne storitve. V raziskavi iz leta 2006 so anketiranke in anketiranci 
ocenjevali, ali različne institucije oz. organizacije in ustanove, ki se pri svojem delu posredno ali 
neposredno srečujejo z nasiljem v družinah, naredijo dovolj za preprečevanje nasilja v družinah 
in za obveščanje ljudi o tej problematiki. Najbolje so bila ocenjena t. i. društva za samopomoč. 
(Sedmak idr., 2006)

Za informiranje in nudenje storitev v drugih jezikih, razen v slovenščini, v Sloveniji ni 
poskrbljeno ustrezno. Na spletni strani MDDSZ so sicer na voljo nekateri prevodi (v italijanščino, 
madžarščino, angleščino, hrvaščino, nemščino in romski jezik) zloženk za žrtve in povzročitelje 
nasilja ter informacije o ukrepu prepovedi približevanja. Optimistično je pričakovati, da imajo 
vse žrtve dostop do modernih tehnologij, zato bi morali informacije širiti na vse možne načine. 
Pomanjkljivo je informiranje oseb z raznimi ovirami (senzorno, gibalno ovirane osebe). Na tem 
področju je potreb še veliko.

28 Article 19 – Information 
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims receive adequate and timely 
information on available support services and legal measures in a language they understand.

19. člen - informacije
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20. člen – splošne podporne storitve29  

1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da imajo žrtve dostop 
do storitev, ki jim omogočajo okrevanje po nasilju. Ti ukrepi morajo vključevati, kadar je to potrebno, 
storitve, kakor so pravno in psihološko svetovanje, finančna pomoč, nastanitev, izobraževanje, 
usposabljanje in pomoč pri iskanju zaposlitve.
2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da imajo žrtve 
dostop do zdravstvenih in socialnih storitev ter da so storitve ustrezno financirane in strokovnjaki 
usposobljeni za pomoč žrtvam in njihovo napotitev k ustreznim storitvam.

V 125. točki Obrazložitvenega poročila h konvenciji (CoE, 2011) je zapisano, da so splošne 
podporne storitve, javne/državne službe: socialno varstvo, zdravstvo in storitve za 

zaposlovanje. Te storitve so pogosto dolgoročne narave in niso specializirane le za žrtve nasilja, 
ampak so na voljo splošni populaciji. V nasprotju s tem pa so strokovne podporne storitve, 
namenjene posebej žrtvam nasilja in so zasnovane tako, da sledijo potrebam žrtev različnih 
oblik nasilja, nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Večino strokovnih podpornih storitev 
izvajajo NVO.

Obrazložitveno poročilo (CoE, 2011) govori tudi o konkretnih obveznostih države za področje 
delovanja splošnih podpornih storitev. Te obveznosti so naslednje: zagotavljanje delovanja 
javnih služb, predvsem tistih na področju stanovanjske politike, zaposlovanja (nadomestila za 
brezposelnost), javnega izobraževanja in usposabljanja, psihološkega in pravnega svetovanja, 
namenjenega splošni populaciji in denarne podpore. 

Splošne podporne storitve oz. javne ustanove, ki imajo stike z žrtvami nasilja, pogosto ne 
upoštevajo travm in težkih situacij, ki so jim bile izpostavljene žrtve. Zato je dolžnost države 
v zvezi z delovanjem splošnih podpornih storitev (kot je opisano v 20. členu konvencije), da 
žrtvam zagotovi dostop do teh storitev, ustrezno podporo in obravnavo v skladu s potrebami, 
ki jih imajo. (prav tam, točka 126)

Žrtve v večini primerov najprej pridejo v stik z zdravstvenimi storitvami in socialnim varstvom. 
Istanbulska konvencija državam nalaga, da zagotovijo kadrovske in finančne kapacitete za 
te storitve. Posebej poudarja pomen strokovnega usposabljanja zaposlenih v institucijah o 
različnih oblikah nasilja, pa tudi o potrebah žrtev. (prav tam, točka 127)

Kot pravi Leskošek (2013b) je nacionalna raziskava razkrila nezaupanje, sram in strah, ki se 
odražajo tudi v odnosu do služb. Malo je žensk, ki o nasilju spregovorijo. Pri obravnavi žensk, 
ki doživljajo nasilje, je zato potrebno prepoznavati poškodbe in znake nasilja, da se lahko 

29 Article 20 – General support services 
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims have access to services facilitating 
their recovery from violence. These measures should include, when necessary, services such as legal and psychological 
counselling, financial assistance, housing, education, training and assistance in finding employment. 
2. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims have access to health care and 
social services and that services are adequately resourced and professionals are trained to assist victims and refer them 
to the appropriate services. 
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žrtve ohrabri in spodbudi k poročanju o nasilju. Vendar je potrebno imeti za delo z nasiljem 
specialna znanja, da ne povzročimo dodatnih težav, ki jih žrtve lahko doživijo kot sekundarno 
viktimizacijo. Razkrivanje nasilja je mogoče šele potem, ko nastane med strokovnjakinjami 
oz. strokovnjaki in žrtvami zaupljiv odnos, zato se razkritje zgodi šele po večkratnem obisku 
zdravnice ali zdravnika, ko se tak odnos že razvije in žrtev dobi občutek varnosti. Nasploh je 
zaupanje eden najpomembnejših atributov odnosa med zdravstvenim osebjem in pacientkami 
oz. pacienti. (Mencin Čeplak, Hlebec v Leskošek, 2013b)

Temeljna naloga CSD oz. socialnega varstva je pomagati posameznicam in posameznikom 
reševati stiske, ki jih ne zmorejo rešiti sami, kot je zapisano v 1. členu Zakona o socialnem 
varstvu: »Socialno varstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike 
posameznikov, družin in skupin prebivalstva.« CSD med institucijami prvi obravnava žensko, ki 
doživlja nasilje, kot uporabnico socialnovarstvenih storitev. Uporabnici prisluhnejo z namenom, 
da izjave »uporabljajo za prepoznavanje logike ter dinamike stisk in težav, v katerih je uporabnica 
ali uporabnik ter kot gradivo za rekonstrukcijo problemskega položaja v položaj, ki omogoča 
razreševanje stisk« (Stefanoski, 2007). Poleg socialnovarstvenih storitev, CSD izvaja javna 
pooblastila, kjer je vloga posameznice ali posameznika drugačna. Javna pooblastila nalagajo 
CSD oblastno ravnanje za urejanje določenih razmerij med posameznicami in posamezniki, 
statusa posameznice ali posameznika in njene oz. njegove dolžnosti. Pri tem je CSD vezan na 
formalna postopkovna pravila, določena v Zakonu o splošnem upravnem postopku. Medtem 
ko se lahko pri izvajanju storitev CSD postavi v položaj »nevtralnega razsodnika, mora med 
izvajanjem upravnih postopkov aktivno zastopati tiste, o katerih koristi odloča.« (prav tam)

21. člen – pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah30  

Pogodbenice zagotovijo, da imajo žrtve informacije in dostop do veljavnih regionalnih in mednarodnih 
mehanizmov za individualne/skupinske pritožbe. Pogodbenice spodbujajo zagotavljanje ustrezne za 
nasilje občutljive in vešče pomoči žrtvam, kadar slednje vlagajo pritožbe. 

Republika Slovenija je pogodbenica večine najpomembnejših mednarodnih mehanizmov s 
področja človekovih pravic. Poseben mehanizem za pomoč žrtvam pri vlaganju pritožb k 

tem mehanizmom ne obstaja, razen odvetnic in odvetnikov. 

30 Article 21 – Assistance in individual/collective complaints 
Parties shall ensure that victims have information on and access to applicable regional and international individual/col-
lective complaints mechanisms. Parties shall promote the provision of sensitive and knowledgeable assistance to victims 
in presenting any such complaints. 

21. člen - pomoč pri individualnih/skupinskih pritožbah
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22. člen – strokovne podporne storitve31

  
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi zagotovijo ali preskrbijo 
ustrezno geografsko razporejene takojšnje, kratkoročne in dolgoročne strokovne podporne storitve za 
vsako žrtev katerih koli nasilnih dejanj, ki jih zajema področje uporabe te konvencije.
2. Pogodbenice zagotovijo ali preskrbijo posebne strokovne podporne storitve za vse ženske, žrtve 
nasilja, in njihove otroke. 

Istanbulska konvencija v 22. členu od držav pogodbenic zahteva vzpostavitev strokovnih 
podpornih storitev. Obveznost države je, da sprejme potrebne zakonodajne in druge ukrepe, 

upoštevajoč geografsko porazdelitev. Zagotoviti mora kratkoročne in dolgoročne storitve za vse 
ženske, ki doživljajo nasilje in njihove otroke. Država mora zagotoviti ustreza finančna sredstva 
za strokovne podporne programe in s tem za ženske NVO, ki te storitve izvajajo.

K strokovnim podpornim storitvam, ki jih mora zagotoviti država, spadajo zatočišča, brezplačna, 
24 urna telefonska številka za pomoč žrtvam nasilja, pomoč za žrtve spolnega nasilja in programi 
za otroke – žrtve nasilja. V Obrazložitvenem poročilu (CoE, 2011, točka 132) je zapisano, da 
strokovne podporne storitve zagotavljajo podporo in pomoč žrtvam, ki je žrtvam prilagojena 
in sledi njihovim potrebam. Strokovne podporne storitve nudijo lokalne strokovne organizacije 
z znanjem s področja in delujejo s podporo lokalnih skupnosti. Država mora poskrbeti za 
usposobljenost in znanje strokovnih delavk in delavcev, da lahko nudijo pomoč žrtvam vseh 
oblik nasilja iz Istanbulske konvencije, vključno z žrtvami iz marginaliziranih (ranljivih) skupin. 
(prav tam)

Študija Sveta Evrope o minimalnih standardih za strokovne podporne storitve (Kelly, Dubois, 
2008) navaja naslednjo tipologijo strokovnih storitev:

- zatočišča (varne hiše),
- psihosocialno svetovanje,
- pravna in druga svetovanja,
- SOS telefoni,
- zdravstvena oskrba, zdravstvena oskrba za žrtve spolnega nasilja,
- skupine za samopomoč,
- programi za povzročitelje nasilja,
- programi za samozaščito in izobraževanje,
- krizni centri za žrtve spolnega nasilja,
- programi ozaveščanja.

31 Article 22 – Specialist support services 
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide or arrange for, in an adequate geographical 
distribution, immediate, short- and long-term specialist support services to any victim subjected to any of the acts of 
violence covered by the scope of this Convention. 
2. Parties shall provide or arrange for specialist women’s support services to all women victims of violence and their 
children. 
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Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 določa mrežo 
programov za preprečevanje nasilja, programov za pomoč žrtvam nasilja in programov za delo 
s povzročitelji nasilja: 

- preventivni programi, 
- informacijski in svetovalni programi ter programi telefonskega svetovanja, 
- programi koordinacije, podpore ter izvajanja pomoči in samopomoči, 
- nastanitveni programi, 
- terapevtski programi.

Cilj države v skladu z resolucijo je, da mrežo javnih verificiranih programov sestavlja: 14 
svetovalnic, 1 telefon za svetovanje, 15 skupin za samopomoč, 10 materinskih domov (200 
mest), 18 varnih hiš (280 mest), 2 krizna centra za odrasle žrtve nasilja z otroki (40 mest).

Težava, ki se pojavlja v RS na področju obravnave in preprečevanja nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini, je geografska centraliziranost storitev v osrednji regiji. Brezplačnih programov 
(predvsem psihosocialnih in drugih) je premalo in niso dosegljivi vsem. Predvsem opažamo 
pomanjkanje različnih programov za otroke – žrtve ali priče nasilja in celovite, koordinirane 
pomoči za žrtve nasilja, dosegljive po celotnem ozemlju države.

23. člen – zavetišča32  

Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za vzpostavitev zadostnega števila 
ustreznih lahko dostopnih zavetišč, ki nudijo varno nastanitev in proaktivno navezovanje stika z 
žrtvami, predvsem ženskami in njihovimi otroki.

Zatočišče je začasna varna namestitev za žensko in njene otroke ali za žensko brez otrok s 
strokovno podporo in svetovanjem. Zaradi zagotavljana varnosti bi morala biti zatočišča 

povezana s kriznimi centri in geografsko ter časovno dosegljiva. (Kelly, Dubois, 2008) 

Obrazložitveno poročilo h konvenciji (CoE, 2011) priporoča varno namestitev v varnih hišah za 
ženske v vsaki regiji, z enim družinskim prostorom na 10.000 prebivalk in prebivalcev. Število 
postelj se nanaša na število oseb (žensk in njihovih otrok), ki so lahko v varni hiši nastanjeni 
istočasno. Ko se govori o kapacitetah varnih hiš obstaja veliko različnih meril, zato je dobro 
poenotiti kazalnike.

V študiji rezultatov četrtega kroga monitoringa priporočila Rec(2002)5 (Hagemann-White, 2013) 
najdemo informacijo o tem, da so »postelje postale merilo« za kapaciteto varnih hiš. Pri tem 
se upošteva dejstvo, da število žensk, ki se lahko zatečejo v varno hišo, variira glede na število 
otrok, ki jih pripeljejo s seboj.

32 Article 23 – Shelters 
Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide for the setting-up of appropriate, easily acces-
sible shelters in sufficient numbers to provide safe accommodation for and to reach out pro-actively to victims, especially 
women and their children.  

23. člen - zavetišča
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Na državni ravni t. i. namestitveni programi za preprečevanje nasilja (tisti, ki uporabnicam 
in uporabnikom nudijo ležišča), vključujejo materinske domove, varne hiše in krizne centre. 
Sodijo v mrežo javnih socialno varstvenih programov po Resoluciji o nacionalnem programu 
socialnega varstva za obdobje 2006-2010. Javni socialnovarstveni programi so dopolnilo k 
socialnovarstvenim storitvam. Trenutno imamo v Sloveniji na razpolago 14 varnih hiš in 3 krizne 
centre za ženske in njihove otroke, ki doživljajo nasilje. Prav tako razpolagamo s 7 materinskimi 
domovi (MDDSZ, 2014a). V varnih hišah je na voljo 257 ležišč, v materinskih domovih pa 152. 
Krizni center v Ljubljani razpolaga s 16 ležišči. (Smolej idr., 2014: 22–4)

Cilj države v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–
2020 je zagotoviti pogoje za delovanje štirinajstih kriznih centrov in specializacija nekaterih 
izmed njih. To pomeni deset kriznih centrov za otroke, mladoletnice in mladoletnike in štiri 
krizne centre za odrasle žrtve nasilja.

Varne hiše in krizni centri v Sloveniji so namenjeni ženskam z ali brez otrok (fantom večinoma 
do 15. leta starosti), ki so se zaradi doživljanja nasilja (v družini, v partnerskih, sorodstvenih 
odnosih ipd.) umaknili v zatočišče in potrebujejo pomoč pri urejanju življenjske situacije in 
ostalih težav (Smolej idr., 2014: 22). Zatočišče Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve 
nasilja ima možnost nameščanja žensk ali njihovih otrok z gibalnimi ovirami. Varna hiša Društva 
Stigma, Društva za zmanjševanje škode zaradi drog pa je specializirana za nastanitev uporabnic 
nedovoljenih drog ter uporabnic na substitucijski terapiji, ki so preživele ali doživljajo nasilje v 
matični družini, partnerski zvezi, s strani zvodnikov, na ulici, ter potrebujejo varen prostor. V 
okviru Društva gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija deluje še Hiša zaupanja, namenjena 
začasni varni namestitvi invalidnih žensk. 

Nekatere varne hiše nudijo možnost namestitve v samostojnem stanovanju, za katerega se 
ne plačuje najemnina, le stroški bivanja. Uporabnice lahko v teh stanovanjih bivajo, ko niso 
več ogrožene in ne potrebujejo več dnevnega spremljanja strokovnih delavk, so pa še vedno 
vključene v programe varnih hiš. Takšnih stanovanjskih možnosti bi potrebovali več, predvsem 
s spodbudo lokalnih skupnosti.

Materinski domovi so namenjeni ženskam (nosečnicam, porodnicam, materam z otroki do 
15. leta starosti, samskim ženskam), ki so doživljale nasilje, so v socialni stiski, potrebujejo 
strokovno pomoč, so brez socialne mreže in brez drugih možnosti bivanja skupaj z otrokom 
in so pripravljene reševati svojo stisko. Prav tako so namenjeni ženskam z večjim tveganjem 
za nastanek revščine ter ženskam, ki imajo izkušnjo hospitalizacije v psihiatrični bolnišnici, s 
specifičnim vedenjem ter medikamentozno terapijo. (Smolej idr., 2014: 22)

V Sloveniji razpolagamo tudi z 10 kriznimi centri za mlade, ki delujejo na podlagi Zakona o 
socialnem varstvu in Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005. Delujejo v okviru 
mreže javne službe – CSD. Njihovo delo je opredeljeno tudi v Resoluciji o nacionalnem programu 
socialnega varstva za obdobje 2006-2010. Iz analize, izvedene na CSD, je razviden porast števila 
otrok, mladostnic in mladostnikov, ki so prikrajšani za normalno družinsko življenje, kar se 
odraža v težavah v šoli, begih od doma, zlorabah drog in alkohola, motnjah hranjena, prekinitvah 
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komunikacije s starši, psihosomatskih motnjah, nasilju do vrstnic in vrstnikov ali do samih sebe 
in delikventnem vedenju. (MDDSZ, 2014b)

Naloge kriznih centrov za mlade so nudenje prve socialne pomoči in osebne pomoči 
mladim v stiski, ki se vanj zatečejo, sprejem in oskrba otrok, mladostnic in mladostnikov do 
razrešitve njihovih težav, vendar največ tri tedne z možnostjo podaljšanja, nudenje zatočišča 
mladim, za katere je potrebna hitra in začasna odstranitev iz družine, priprava ukrepov za 
vrnitev mladoletnice ali mladoletnika v njeno ali njegovo družino, sodelovanje s pristojnimi 
CSD, državnimi organi ter organizacijami, ki so pristojne za obravnavanje mladoletnic in 
mladoletnikov. Delujejo neprekinjeno 24 ur na dan in poleg zgoraj naštetih nalog opravljajo 
tudi regijsko intervencijsko službo v primeru nasilja. Namenjeni so otrokom, mladostnicam in 
mladostnikom od 6. do 18. leta starosti, ki se znajdejo v akutni stiski, zaradi katere je nujna 
izločitev iz okolja, v katerem bivajo. (prav tam)

Od leta 2007 pa deluje tudi krizni center za otroke v predšolskem obdobju (starost od 0 do 6 
let), pri katerih CSD ugotovi, da je zanje in za zaščito njihovih interesov nujno potreben umik 
iz ogrožajočega okolja (družina, šola idr.). Gre za sistemsko rešitev kratkotrajnega nameščanja 
najmlajših za čas do treh tednov, ko CSD intenzivno išče najprimernejšo rejniško družino za 
namestitev otroka. (prav tam)

24. člen – telefonske številke za pomoč33  

Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za vzpostavitev brezplačnih 24-urnih 
(24/7) telefonskih številk za celotno območje države za zagotovitev zaupnega in anonimnega svetovanja 
klicateljem v zvezi z vsemi oblikami nasilja, ki jih zajema področje uporabe te konvencije.

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 predvideva 1 
telefon za svetovanje. 

Država trenutno sofinancira 1 svetovalni telefon, specializiran za delo z ženskami in otroki, 
ki doživljajo nasilje. To je program Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, 
ki je uporabnicam in uporabnikom preko telefona na voljo 58 ur na teden, sicer pa v okviru 
programa opravljajo še druge preventivne in kurativne storitve. SOS telefon je med svetovalnimi 
telefoni poseben, saj je specializiran za strokovno svetovanje žrtvam nasilja (svetovalke na SOS 
telefonu so posebej usposobljene za delo z ženskami, otroki in vsemi drugimi, ki imajo izkušnjo 
z nasiljem), nudi vse potrebne informacije, usmerja k ustreznim oblikam pomoči drugih 
organizacij, uporabnice vključuje v druge programe znotraj Društva SOS telefon. Hkrati pa je 
dostopen vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ne glede na kraj bivanja, in ne glede na 
dohodek, saj je brezplačen. (Društvo SOS telefon, 2014)

33 Article 24 – Telephone helplines 
Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up state-wide round-the-clock (24/7) telephone 
helplines free of charge to provide advice to callers, confidentially or with due regard for their anonymity, in relation to all 
forms of violence covered by the scope of this Convention.

24. člen - telefonske številke za pomoč
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Program uporabnicam in uporabnikom zagotavlja anonimnost in ne preverja njihove identitete. 
Izkušnje so pokazale, da je ravno možnost anonimnosti tista, zaradi katere se mnoge uporabnice 
in uporabniki odločijo poiskati pomoč v tem programu. (prav tam)

Uporabnice in uporabniki svetovalnih dejavnosti programa imajo izkušnje z različnimi vrstami 
nasilja, predvsem z nasiljem v družini, partnerskih in sorodstvenih odnosih, v manjši meri pa 
izkušnje z vrstniškim nasiljem in nasiljem na delovnem mestu. Največ uporabnic in uporabnikov 
svetovalnih dejavnosti programa je imelo izkušnjo psihičnega nasilja, sledijo fizično, ekonomsko 
in spolno nasilje. Izkušnje programa SOS telefon kažejo, da so uporabnice in uporabniki 
svetovalnih dejavnosti v okviru programa predvsem odrasle ženske in mladostnice. Otrok in 
mladostnikov je manj, po pomoč zaradi nasilja se občasno obrnejo tudi moški, vendar redkeje. 
Povečuje se število starejših, ki doživljajo nasilje. V zadnjih letih prejemajo vedno več klicev 
oseb, ki želijo informacije za pomoč drugim žrtvam nasilja oziroma želijo podati prijavo nasilja 
nad drugo osebo. (prav tam)

Od leta 1999 do leta 2013 so v programu SOS telefon prejeli povprečno letno 4171,46 klicev ali 
11,42 klicev na dan. (prav tam)

Zavod Emma – Center za pomoč žrtvam nasilja izvaja program kriznega telefona, ki je za 
uporabnice in uporabnike prav tako brezplačen in jim je na voljo 3 ure dnevno. 

25. člen – podpora žrtvam spolnega nasilja34  

Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za vzpostavitev zadostnega števila 
ustreznih lahko dostopnih kriznih napotitvenih centrov za žrtve posilstva ali spolnega nasilja za 
zagotovitev izvajanja medicinskih in forenzičnih preiskav, pomoč pri travmi in svetovanje žrtvam.

V RS ni programa za podporo žrtvam spolnega nasilja, kot ga opisuje 25. člen Istanbulske 
konvencije in opredeljuje Obrazložitveno poročilo. To izpostavlja, da travmatična izkušnja, ki 

jo predstavlja spolno nasilje, vključno s posilstvom, zahteva posebej senzibilno obravnavo s strani 
posebej usposobljenega in speciliziranega osebja. Žrtve spolnega nasilja potrebujejo takojšnjo 
medicinsko obravnavo in podporo zaradi travme, ki ju spremlja takojšnja forenzična preiskava 
za zbiranje dokazov, potrebnih v kazenskem pregonu. Poleg tega žrtve pogosto potrebujejo 
psihosocialno svetovanje in terapijo. Zato 25. člen pogodbenice poziva, da zagotovijo pogoje za 
vzpostavitev dostopnih kriznih centrov, namenjenih žrtvam spolnega nasilja in posilstva. (CoE, 
2011)

34 Article 25 – Support for victims of sexual violence 
Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide for the setting up of appropriate, easily accessible 
rape crisis or sexual violence referral centres for victims in sufficient numbers to provide for medical and forensic 
examination, trauma support and counselling for victims.
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V Sloveniji so na voljo programi NVO, ki se osredotočajo na žrtve spolnega nasilja na področju 
svetovanja. Žrtve spolnega nasilja, ki potrebujejo umik, se lahko nastanijo v varne hiše in krizne 
centre.

Enega od programov za žrtve spolnega nasilja izvajajo pri Društvu za nenasilno komunikacijo, 
to je Svetovalnica za žrtve spolnega nasilja, ki nudi celostno obliko pomoči za žrtve spolnega 
nasilja, starejše od štirinajst let. Namenjen je mladostnicam in mladostnikom z izkušnjo spolnega 
nasilja, odraslim osebam, ki so spolno nasilje doživele v otroštvu in tistim, ki so spolno nasilje 
doživeli v odrasli dobi. Delo je usmerjeno tudi v sodelovanje s socialno mrežo žrtve spolnega 
nasilja (starši, prijatelji/prijateljice, sorodniki/sorodnice), ki iščejo pomoč za žrtev in obenem 
tudi zase, kako naj ravnajo, da bodo krepili odnos in ne bodo povzročali dodatne škode. (DNK, 
2014)

Poleg Društva za nenasilno komunikacijo programe za pomoč žrtvam nasilja izvajajo tudi druge 
NVO, ki delujejo na področju pomoči žrtvam nasilja. 

Na področju spolnih zlorab od leta 1994 deluje Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 
namenjeno žrtvam vseh oblik trpinčenja, spolnega napada, nasilja v družini in vrstniškega 
nasilja in tistim, ki želijo žrtvam pomagati oz. jih zaščititi. 

V zvezi z obravnavo otrok, žrtev spolnih zlorab, je potrebno opozoriti na dejstvo, da so zastala 
prizadevanja za zakonodajno ureditev snemanja razgovorov otrok, žrtev spolnih zlorab, z 
ustrezno usposobljenimi strokovnjakinjami in strokovnjaki. To bi omogočilo uporabo posnetkov 
teh razgovorov v vseh sodnih postopkih, s čimer se bo preprečilo večkratno izpostavljanje otrok 
različnim pričanjem na sodišču in izvedenskim mnenjem. Nujno bi bilo pripraviti in organizirati 
ustrezna usposabljanja za izvedenke in izvedence za razgovore s spolno zlorabljenimi otroki 
ter zagotoviti nadzor nad njihovim delom. Na področju spolnih zlorab otrok primanjkuje 
strokovnjakinj, strokovnjakov, ki bi bili usposobljeni opravljati razgovor s spolno zlorabljenim 
otrokom. NVO opažajo tudi, da sodne izvedenke in izvedenci pri svojem delu ne upoštevajo 
dinamike nasilja v družini in posledic tega nasilja na otrocih ter se nejasno opredeljujejo o 
koristi otrok glede stikov, kar škoduje največji koristi otrok. (Ramšak idr., 2014) 

Ženske, ki so preživele spolno nasilje, so še vedno prepogosto sekundarno viktimizirane, ko 
pridejo v kontakt s policijo, tožilstvom, sodstvom in zdravstvenimi institucijami, predvsem zaradi 
pomanjkanja znanja in izobraževanj o spolnem nasilju ter protokolov, ki bi usmerjali dejavnosti 
na tem področju. (EIGE, 2014)

25. člen - podpora žrtvam spolnega nasilja
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26. člen – zaščita in podpora za otroke, priče35  

1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se pri zagotavljanju 
zaščite in podpornih storitev žrtvam upoštevajo pravice in potrebe otrok, prič vseh oblik nasilja, ki jih 
zajema področje uporabe te konvencije.
2. Ukrepi, sprejeti na podlagi tega člena, vključujejo psihosocialno svetovanje, primerno starosti otrok, 
prič vseh oblik nasilja, ki jih zajema področje uporabe te konvencije, in upoštevajo največje koristi 
otroka.

Izpostavljenost fizičnemu, spolnemu ali psihičnemu nasilju, ki ga eden od staršev izvaja nad 
drugim, pri otroku pusti dolgotrajne posledice. Nasilje povzroča strah, travmo in negativno 

vpliva na otrokov razvoj. Zato 26. člen, poleg pomoči za žrtve nasilja, predvideva tudi pomoč 
za njihove otroke, ki so bili priča nasilju. Naziv otroci, priče nasilju, se ne nanaša samo na 
tiste, ki so aktivno spremljali nasilje, ampak vključuje tudi tiste, ki so se npr. skrivali, ko se je 
nasilje dogajalo. Drugi odstavek tega člena predvideva, da se zagotovi najprimernejša oblika 
psihosocialnega svetovanja, prilagojena otrokom, pri čemer je treba upoštevati največjo korist 
za otroka. (CoE, 2011) 

4. člen ZPND določa posebno varstvo in skrb za otroke, ki so priče nasilju:
(1) Posebno varstvo pred nasiljem uživa mladoletni družinski član (v nadaljnjem besedilu: otrok). 
(2) Otrok je žrtev nasilja tudi, če je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom ali živi 
v okolju, kjer se nasilje izvaja. 
(3) Posebne skrbi pri obravnavanju nasilja in nudenju pomoči žrtvam so deležne starejše osebe in 
invalidi ter osebe, ki zaradi osebnih okoliščin niso sposobne skrbeti zase.

V 20. členu pa ZPND govori o varstvu otrok: 
(1) Postopek za odločitev o ukrepih iz prvega odstavka 19. člena tega zakona začne sodišče v primerih, 
ko je žrtev otrok, na predlog otroka, starejšega od petnajst let, staršev oziroma enega od staršev, če 
jim ni odvzeta starševska skrb, ali centra za socialno delo. Če so navedeni ukrepi izrečeni zaradi varstva 
otroka, spremlja njihovo izvajanje center za socialno delo. 
(2) Center za socialno delo je dolžan izvesti tudi vse druge potrebne ukrepe za varstvo otroka v skladu 
z zakonom, ki ureja družinska razmerja. 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-UPB1) v 5.a členu določa:
(1) Starši, druge osebe, državni organi ter nosilci javnih pooblastil morajo v vseh dejavnostih in 
postopkih v zvezi z otrokom skrbeti za otrokovo korist.

35 Article 26 – Protection and support for child witnesses 
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that in the provision of protection and support 
services to victims, due account is taken of the rights and needs of child witnesses of all forms of violence covered by the 
scope of this Convention. 
2. Measures taken pursuant to this article shall include age-appropriate psychosocial counselling for child witnesses of 
all forms of violence covered by the scope of this Convention and shall give due regard to the best interests of the child.
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V 6. členu pa določa:
Država zagotavlja varstvo mladoletnim otrokom vselej, kadar je ogrožen njihov zdrav razvoj in kadar 
to zahtevajo druge koristi otrok.

ZZZDR-UPB1 varstvo mladoletnih otrok ureja sistemsko, ne glede na vrsto ali vir ogrožanja. 
Določbe zakona, ki se dotikajo nasilja v družini, so namenjene varstvu otrok pred nasiljem 
staršev. Tako v 119. členu zakon določa, da je CSD dolžan storiti potrebne ukrepe, ki jih zahtevata 
vzgoja in varstvo otroka ali varstvo njegovih premoženjskih koristi. Zakon s to določbo CSD daje 
splošno pooblastilo, da izvede kakršenkoli ukrep za varstvo koristi otrok. (PIC, 2011)

Korist otroka pomeni, da mora država oz. njeni organi v vseh postopkih, ki jih vodijo in so v njih 
udeleženi otroci, zasledovati načelo otrokove koristi. Pri tem je potrebno poudariti, da je izraz 
korist otroka v praksi razumljen predvsem splošno. Kaj je otrokova korist, se vedno ugotavlja v 
posameznem postopku.36  (Fras, 2014)

ZZZDR-UPB1 ureja posamične ukrepe:
po 106. členu lahko sodišče ali CSD staršem omejita ali odvzameta pravico do osebnih stikov z otrokom;
po 120. členu lahko CSD otroka odvzame staršem in ga da v vzgojo in varstvo drugi osebi ali zavodu;
po 116. členu lahko sodišče staršem odvzame roditeljsko pravico.

Pravilnik o sodelovanju organov v 4. členu govori o tem, da so organi dolžni obvestiti CSD, 
policijo ali državno tožilstvo, če je mogoče sklepati, da je žrtev nasilja otrok.

Pod 18. členom Istanbulske konvencije smo že izpostavili mnenje dr. Škrk v zvezi z zaščito prič, 
predvsem mladoletnih žrtev ali prič oz. otrok.

Osnovno načelo pri delovanju CSD v okviru ZPND je najboljša korist otroka. Prav tako zakon 
določa, da imajo v primeru, ko je žrtev nasilja otrok, njegove koristi in pravice prednost pred 
koristmi in pravicami drugih udeleženih v postopku. 

Timska in multidisciplinarna strokovna presoja je tista, ki zagotavlja najboljšo korist otroka, pri 
tem pa je pomembno tudi sodelovanje vseh udeleženih, torej staršev in otroka. Pomembna 
dejavnika sta starost in zrelost otroka ter njegovo razumevanje, čemur so prilagojene strokovne 
metode za pridobivanje otrokovega mnenja, želja, stališča o vsem, kar je povezano s primerom 
nasilja v družini. Strokovna doktrina dela z zlorabljenim otrokom temelji na upoštevanju različnih 
dejavnikov, ki so odvisni od otrokovega razvoja ter socio-kulturnega okolja. Strokovne smernice 
za delo CSD pri zaščiti otrok pred nasiljem v družini iz leta 2010 temeljijo na dveh osnovnih ciljih, 
in sicer na varovanju otrokovih koristi ob sočasnem preprečevanju zlorab in zanemarjanja in 
na zagotavljanju, da so vsi ukrepi in odločitve, sprejete v celotnem procesu, pretehtane skozi 
načelo najboljše koristi otroka. (Tretje periodično poročilo, 2014)

36 Leta 2011 je bil v Državnem zboru sprejet Družinski zakonik, ki je bil marca 2012 na referendumu zavrnjen. Družinski 
zakonik je med uvodne določbe uvrstil načelo otrokove koristi, kamor sodi tudi prepoved telesnega kaznovanja otrok in 
drugega ponižujočega ravnanja.

26. člen - zaščita in podpora za otroke, priče
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Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, MDDSZ in Policija so decembra 2013 podpisali 
Dogovor v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju 
nasilja v družini (MIZŠ, 2013). Namenjen je CSD, vzgojno-izobraževalnim zavodom ter policiji 
za izvajanje nalog, ki jih določa ZPND in na njegovi podlagi izdani podzakonski akti. Dogovor 
natančneje pojasnjuje posamezne aktivnosti vsake od institucij z namenom zaščite otrok 
v primerih nasilja v družini. Za izvajanje zakona, pravilnika in dogovora poteka od leta 2010 
izobraževanje strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju. (Tretje periodično 
poročilo, 2014)

Iz zgoraj zapisanega bi lahko sklepali, da je zakonodaja na področju varovanja otrok – prič nasilja, 
dobro urejena, vendar pa praksa kaže drugačno sliko. V zvezi s tem imajo NVO s CSD različne 
izkušnje – nekatere strokovne delavke in delavci otroke, priče nasilju, obravnavajo kot žrtve 
nasilja, nekateri ne. Po izkušnjah je manj tistih, ki otroka obravnavajo kot žrtev. Tudi s sodišči je 
zgodba podobna oz. slabša, saj po izkušnjah NVO hitreje določijo stike s povzročiteljem nasilja, 
če je otrok »le« posredna žrtev. (Fras, 2014)
 
V Sloveniji ne obstaja poseben program pomoči za otroke, ki so neposredne žrtve ali priče 
nasilju. Otroke se obravnava v okviru obstoječih splošnih služb, ki obravnavajo otroke z različnimi 
težavami. To so psihologinje in psihologi, pedopsihiatrinje in pedopsihiatri v zdravstvenih 
domovih, šolske svetovalne službe in svetovalne službe v vrtcih, svetovalni centri po Sloveniji, 
posamezni strokovnjaki in strokovnjakinje v drugih organizacijah, ki delajo na koncesijo, 
strokovnjakinje in strokovnjaki – zasebnice in zasebniki, ki delajo samoplačniško. Iz prakse NVO 
izhaja, da je tovrstne pomoči za otroke premalo, čakalne dobe za obravnavo so več mesecev, 
obravnave pa so v večini primerov premalo pogoste (npr. enkrat mesečno). (prav tam)

27. člen – poročanje37  

Pogodbenice sprejmejo potrebne ukrepe za spodbujanje vsake priče nasilnih dejanj, ki jih zajema 
področje uporabe te konvencije, ali osebe, ki imajo utemeljene razloge za sum, da bi bilo takšno dejanje 
lahko storjeno ali da je pričakovati nadaljnja nasilna dejanja, da to sporoči pristojnim organizacijam ali 
organom. 

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014 kot eno od 
najpogostejših težav pri ugotavljanju obsega in vrst nasilja v družini navaja tudi nedoslednost 

prijavljanja nasilnih dejanj (zaradi sramu, strahu, samoobtoževanja, slabe dostopnosti do služb 
in strahu pred odzivom), zaradi česar jih veliko ni zaznanih in ni kaznovanih. Obenem poudarja, 
da bo »dobro organizirano delovanje glede na pristojnosti posameznih državnih institucij 
in civilne družbe, ki lahko kakor koli prispevajo k zmanjševanju nasilja v družini, nedvomno 
prispevalo tudi k pogostejšemu prijavljanju nasilnih dejanj.« Strah pred morebitnim pričanjem 

37 Article 27 – Reporting 
Parties shall take the necessary measures to encourage any person witness to the commission of acts of violence covered 
by the scope of this Convention or who has reasonable grounds to believe that such an act may be committed, or that 
further acts of violence are to be expected, to report this to the competent organisations or authorities.



91

na sodišču je po anketah najpomembnejši vzrok, da se ljudje ne odzovejo, kakor bi se morali – 
s prijavo. S sprejetjem ZPND ima vsaka posameznica ali posameznik, ki ve za nasilje, dolžnost 
prijaviti ga na CSD, policijo ali državno tožilstvo. Pomembna nadgradnja preprečevanja oziroma 
zmanjševanja nasilja je bila v kazenskem pravu narejena z novim KZ-1, ki v 191. členu določa 
dejanje »nasilje v družini« za kaznivo, še zasledimo v resoluciji.

Prijavljanje ima poleg obravnave nasilja v družini pomembno mesto v resoluciji. Število 
prijavljenih kaznivih dejanj nasilja v družini iz leta v leto narašča. Med ključnimi nalogami 
resolucija predvideva spodbujanje prijavljanja nasilnih ravnanj: doseči ozaveščanje z mediji, 
ki imajo zelo pomembno vlogo pri ustvarjanju javnega mnenja o (ne)dopuščanju nasilja. 
Ozavestiti je potrebno ljudi, da ima sleherni človek pravico do življenja brez nasilja ter do osebne 
nedotakljivosti in dostojanstva, hkrati pa spodbujati prijavljanje nasilnih ravnanj.

V RS je prijava nasilnih dejanj mogoča na pristojne institucije (policija, CSD, tožilstvo). Mogoča je 
tudi anonimna prijava na policijo in CSD, na brezplačni anonimni telefon policije ali anonimno 
policiji po elektronski pošti. Prav tako prijave posredujejo NVO – anonimne in druge.

Prijav nasilja s strani prič nasilja je v Sloveniji malo, ker je tudi zavedanje o nasilju nizko. Še 
vedno vladajo predsodki o zasebnosti problema oz. o družinski skrivnosti. Vse to pa nikakor 
ni v pomoč žrtvam, ki zaradi tovrstnega zanikanja družbenega okolja, občutijo še več sramu in 
krivde. Molk okolice lahko žrtve razumejo kot da ta bolj simpatizira s povzročitelji, kot pa z njimi. 
Še vedno je strpnost do nasilja visoka. Zadnje raziskave kažejo, da se strpnost celo povečuje, 
predvsem med mlajšimi generacijami. (Sedmak, Kralj, 2013)

28. člen – poročanje strokovnjakov38  

Pogodbenice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da pod ustreznimi pogoji pravila o zaupnosti, 
ki jih za nekatere poklice določa notranja zakonodaja, niso ovira za možnost prijave pristojnim 
organizacijam ali organom, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je bilo storjeno hudo nasilno 
dejanje s področja uporabe te konvencije, in je pričakovati, da se bodo huda nasilna dejanja nadaljevala.

ZPND v 6. členu organom in organozacijam ter NVO nalaga dolžnost prijave: 
(1) Organi in organizacije ter nevladne organizacije, ki pri svojem delu izvedo za okoliščine, na podlagi 
katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje, so dolžni o tem takoj obvestiti center za socialno delo, 
razen v primeru, če žrtev temu izrecno nasprotuje in ne gre za sum storitve kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti. 

38 Article 28 – Reporting by professionals 
Parties shall take the necessary measures to ensure that the confidentiality rules imposed by internal law on certain 
professionals do not constitute an obstacle to the possibility, under appropriate conditions, of their reporting to the 
competent organisations or authorities if they have reasonable grounds to believe that a serious act of violence covered 
by the scope of this Convention, has been committed and further serious acts of violence are to be expected. 

28. člen - poročanje strokovnjakov
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(2) Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke v zdravstvu ter osebje vzgojno-varstvenih in 
vzgojno-izobraževalnih zavodov, mora ne glede na določbe o varovanju poklicne skrivnosti takoj 
obvestiti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumi, da je otrok žrtev nasilja.

Uradne osebe so v skladu s 281. členom KZ-1 dolžne nasilje v družini takoj naznaniti. 

V analiziranih primerih prepovedi približevanja iz leta 2009, sta le dva dogodka prijavila CSD, 
štiri pa zdravstvene institucije (skupaj 3 % od vseh znanih prijaviteljev). Avtorica pravi, da je to 
majhen delež, vendar pa iz tega podatka ni mogoče sklepati na pasivnost navedenih institucij. 
Prav tako v raziskavi ni bilo mogoče ugotoviti, ali institucije v takšnih primerih spoštujejo 
dolžnost prijavljanja.39  (Filipčič, 2013)

39 V okviru ciljnega raziskovalnega projekta Pojavnost nasilja in odzivnost na nasilje v zasebni sferi in v partnerskih 
odnosih, ki ga je v obdobju 2008 – 2011 izvajal Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, je bila opravljena analiza 
ukrepov prepovedi približevanja, ki jih je po takratnem Zakonu o policiji izrekla policija. Leta 2013 je Zakon o nalogah 
in pooblastilih policije nadomestil Zakon o policiji. V celoti in brez večjih vsebinskih sprememb je vanj zajet tudi ukrep 
prepovedi približevanja v 60. in 61. členu, zato so ugotovitve raziskave še vedno aktualne. (Filipčič, 2013)
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V. poglavje – materialno pravo 

29. člen – civilne tožbe in pravna sredstva40  

1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, da žrtvam zagotovijo ustrezna 
civilna pravna sredstva zoper storilca.
2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, da v skladu s splošnimi načeli 
mednarodnega prava žrtvam zagotovijo ustrezna civilna pravna sredstva zoper državne organe, ki ne 
izpolnjujejo svoje dolžnosti sprejemanja potrebnih preventivnih ali zaščitnih ukrepov v okviru svojih 
pristojnosti.

Po Obligacijskem zakoniku je možna vložitev civilne tožbe zoper obdolženca, v kolikor 
že kazensko sodišče ne odloči v okviru kazenskega postopka o premoženjsko pravnem 

zahtevku, na katerega je oškodovanec predhodno opozorjen. (Šifkovič Vrbica, 2013)

30. člen – odškodnina41  

1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da imajo žrtve pravico 
zahtevati odškodnino od storilcev za katera koli kazniva ravnanja, določena v skladu s to konvencijo.
2. Ustrezna državna odškodnina se dodeli tistim, ki so utrpeli hudo telesno poškodbo ali okvaro zdravja 
do te mere, da škode ne krijejo drugi viri, kakor so storilci, zavarovanje ali javno zdravstvo in socialne 
določbe. To ne preprečuje pogodbenicam, da ne bi od storilca zahtevale povračila za odškodnino, 
dokler je ustrezna pozornost namenjena varnosti žrtve.
3. Ukrepi, sprejeti v skladu s prejšnjim odstavkom, zagotavljajo dodelitev odškodnine v razumnem 
roku.

40 Article 29 – Civil lawsuits and remedies 
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide victims with adequate civil remedies against 
the perpetrator. 
2. Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide victims, in accordance with the general 
principles of international law, with adequate civil remedies against State authorities that have failed in their duty to take 
the necessary preventive or protective measures within the scope of their powers. 
41 Article 30 – Compensation 
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims have the right to claim compensation 
from perpetrators for any of the offences established in accordance with this Convention. 
2. Adequate State compensation shall be awarded to those who have sustained serious bodily injury or impairment of 
health, to the extent that the damage is not covered by other sources such as the perpetrator, insurance or State-funded 
health and social provisions. This does not preclude Parties from claiming regress for compensation awarded from the 
perpetrator, as long as due regard is paid to the victim’s safety. 
3. Measures taken pursuant to paragraph 2 shall ensure the granting of compensation within a reasonable time. 

29. člen - civilne tožbe in pravna sredstva
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ZKP odškodnine ureja:
65. člen
(1) Zasebni tožilec, oškodovanec in oškodovanec kot tožilec ter njihovi zakoniti zastopniki smejo 
izvrševati svoje pravice v postopku tudi po pooblaščencu. 
(2) (prenehal veljati) 
(3) V kazenskem postopku, ki teče zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost iz XIX. poglavja 
kazenskega zakonika, kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja po 192. 
členu in kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu kazenskega zakonika, mora imeti mladoletni 
oškodovanec ves čas od uvedbe kazenskega postopka dalje pooblaščenca, ki skrbi za njegove pravice, 
še posebej v zvezi z zaščito njegove integritete med zaslišanjem pred sodiščem in uveljavljanjem 
premoženjskopravnega zahtevka. Mladoletnemu oškodovancu, ki pooblaščenca še nima, postavi 
pooblaščenca sodišče po uradni dolžnosti izmed odvetnikov. 

101. člen 
Predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku lahko poda tisti, ki je 
upravičen uveljavljati tak zahtevek v pravdi. 

105. člen 
(1) O premoženjskopravnih zahtevkih odloča sodišče. 
(2) Sodišče lahko prisodi v sodbi, s katero spozna obdolženca za krivega, oškodovancu 
premoženjskopravni zahtevek v celoti; lahko mu ga prisodi deloma in ga s presežkom napoti na pravdo. 
Če pa podatki kazenskega postopka ne dajejo zanesljive podlage niti za popolno niti za delno razsojo, 
napoti sodišče oškodovanca na pravdo s celotnim premoženjskopravnim zahtevkom. 
(3) Če izda sodišče sodbo, s katero se obdolženec oprosti obtožbe ali se z njo obtožba zavrne, ali 
če s sklepom ustavi kazenski postopek ali zavrže obtožnico, napoti oškodovanca, da lahko svoj 
premoženjskopravni zahtevek uveljavlja v pravdi. Če se sodišče izreče za nepristojno za kazenski 
postopek, napoti oškodovanca, da lahko priglasi svoj premoženjskopravni zahtevek v kazenskem 
postopku, ki ga bo začelo ali nadaljevalo pristojno sodišče. 

V Obligacijskem zakoniku je določeno kdaj in kdo ter pod kakšnimi pogoji lahko vloži 
odškodninsko tožbo (Šifkovič Vrbica, 2013): 
174. člen 

(1) Kdor prizadene drugemu telesno poškodbo ali prizadene njegovo zdravje, mu mora povrniti stroške 
v zvezi z zdravljenjem in druge potrebne stroške, ki so s tem v zvezi, ter zaslužek, izgubljen zaradi 
nezmožnosti za delo med zdravljenjem. 
(2) Če poškodovani zaradi popolne ali delne nezmožnosti za delo izgubi zaslužek ali so njegove potrebe 
trajno povečane, ali pa so možnosti za njegov nadaljnji razvoj in napredovanje uničene ali zmanjšane, 
mu mora odgovorna oseba plačevati določeno denarno rento kot povračilo za to škodo.

179. člen
(1) Za pretrpljene telesne bolečine, za pretrpljene duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske 
aktivnosti, skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti ali okrnitve svobode ali osebnostne pravice 
ali smrti bližnjega in za strah pripada oškodovancu, če okoliščine primera, zlasti pa stopnja bolečin 
in strahu ter njihovo trajanje to opravičujejo, pravična denarna odškodnina neodvisno od povračila 
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premoženjske škode, pa tudi če premoženjske škode ni. 
(2) Višina odškodnine za nepremoženjsko škodo je odvisna od pomena prizadete dobrine in namena 
te odškodnine, ne sme pa podpirati teženj, ki niso združljive z njeno naravo in namenom. 

180. člen
(1) Če nekdo umre, lahko sodišče prisodi njegovim ožjim družinskim članom (zakonec, otroci in starši) 
pravično denarno odškodnino za njihove duševne bolečine. 
(2) V primeru posebno težke invalidnosti kakšne osebe lahko sodišče prisodi njenemu zakoncu, 
otrokom in staršem pravično denarno odškodnino za njihove duševne bolečine. 
(3) Takšno odškodnino je mogoče prisoditi tudi bratom in sestram, če je med njimi in umrlim oziroma 
poškodovanim obstajala trajnejša življenjska skupnost. 
(4) Odškodnino iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena lahko prisodi sodišče tudi 
zunajzakonskemu partnerju, če je obstajala med njim in umrlim oziroma poškodovancem trajnejša 
življenjska skupnost. 

Če pa gre za žrtev nasilnega kaznivega dejanja ali osebo, ki jo je preživljala oseba, ki je umrla 
zaradi takega kaznivega dejanja, lahko ta zahteva denarno odškodnino od države. 

Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj v 6. členu določa materialne pogoje: 
(1) Materialni pogoji za priznanje odškodnine po tem zakonu so: 
- da obstaja utemeljen sum, da je bilo proti prosilcu storjeno nasilno naklepno dejanje (v nadaljnjem 
besedilu: dejanje), 
- da je bilo dejanje storjeno na ozemlju Republike Slovenije, na slovenski ladji ali slovenskem zrakoplovu 
ne glede na to, kje se nahaja ob storitvi dejanja, 
- da je bilo dejanje zaznano ali pristojnemu organu naznanjeno in obravnavano kot kaznivo dejanje, - 
da na strani prosilca ne obstajajo okoliščine, zaradi katerih po Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, 
št. 83/01 in 32/04 - avtentična razlaga) ni mogoče zahtevati povrnitve škode, 
- da je zaradi dejanja prosilec utrpel telesno poškodbo, okvaro zdravja ali duševne bolečine, - da je bila 
prosilcu z dejanjem storjena škoda, priznana s tem zakonom, 
- če je verjetno, da storilec dejanja ne bo mogel izplačati odškodnine za škodo iz prejšnje alineje. 
(2) Če je bila posledica dejanja iz prejšnjega odstavka smrt osebe, lahko pravice po tem zakonu 
uveljavljajo svojci, če zakon ne določa drugače.

Za pravico do odškodnine, ki jo po posebnem postopku priznava država žrtvam nasilnih 
naklepnih dejanj in njihovim svojcem, je pomembno, da ima upravičenec slovensko 

državljanstvo ali državljanstvo ene od držav članic EU in da je bilo nad žrtvijo storjeno nasilno 
naklepno dejanje. To dejanje se je zgodilo na slovenskem ozemlju ter je bilo kakor koli 
naznanjeno in obravnavano kot kaznivo dejanje. Ko žrtev na policiji naznani tako nasilno dejanje, 
lahko zahteva, da se ji izda potrdilo o zaznavi oziroma naznanitvi kaznivega dejanja. Policist ali 
policistka v takšno potrdilo vpiše osebne podatke žrtve, čas prijave, kratek opis dejanja, policijsko 
enoto, ki obravnava primer, in opravilno številko primera. Upravičenec ali upravičenka vloži 
zahtevo za priznanje odškodnine skupaj s potrdilom policije in drugimi dokazili pri Ministrstvu 
za pravosodje. (MNZ, Policija, 2014b)

30. člen - odškodnina
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Po mnenju Obran (2014) je Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj diskriminatoren, saj 
je formalni pogoj za pridobitev odškodnine po tem zakonu državljanstvo RS ali druge države 
članice EU. Zakon v 5. členu določa, da so formalni pogoji za priznanje odškodnine po tem 
zakonu izpolnjeni, če je prosilka ali prosilec državljan RS ali državljanka ali državljan druge 
države članice EU. To pomeni, da državljanke in državljani t. i. tretjih držav oziroma osebe brez 
državljanstva, do odškodnine po Zakonu o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj niso upravičene, 
čeprav so tudi oni žrtve nasilnih naklepnih dejanj. Do odškodnine niso upravičene niti tiste 
osebe, ki imajo v Sloveniji urejeno stalno oziroma začasno prebivališče. V registrskem popisu 
leta 2011 (SURS, 2011) je na dan 1. 1. 2011 v Sloveniji živelo 82.746 tujk in tujcev. Po navedbah 
organizacije UNHCR (2014) število oseb brez državljanstva v Sloveniji še vedno ni znano, saj je 
skupina ljudi ostala brez državljanstva v času, ko se je država osamosvajala (t. i. izbrisani). Prav 
državljanke in državljani tretjih držav in osebe brez državljanstva so lahko zaradi svojega statusa 
zelo ranljive in tako pogosto žrtve kaznivih dejanj, tudi hudih, npr. nasilja v družini in trgovanja 
z ljudmi (med slednjimi po izkušnjah NVO prevladujejo prav ženske, državljanke tretjih držav). 
Gre za nedopustno diskriminacijo, zaradi katere pa trpijo večinoma ženske. (Obran, 2014)

Namen Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj je sicer prenašanje evropskega predpisa 
v slovenski pravni red. Gre za Direktivo Sveta 2004/80/ES, z dne 29. aprila 2004 o odškodnini 
žrtvam kaznivih dejanj, ki govori o tem, da je eden od ciljev Evropske skupnosti odprava ovir 
prostega pretoka oseb in storitev med državami članicami, kar naj velja tudi za odškodnine 
žrtvam kaznivih dejanj. Vendarle to ne more biti opravičilo za to, da je zakon diskriminatoren 
do žrtev kaznivih dejanj, državljank in državljanovi tretjih držav ali oseb brez državljanstva. Tudi 
sama direktiva v 17. členu določa, da državam članicam ne preprečuje uvedbe ali ohranjanja 
ugodnejših določb v korist žrtev kaznivih dejanj ali drugih oseb, ki jih prizadene kaznivo dejanje, 
če so določbe držav članic združljive z direktivo. Priznanje odškodnine tudi državljanom in 
državljankam tretjih držav oz. osebam brez državljanstva pa pravic iz direktive ne omejuje. 
(prav tam)

Direktiva o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev v 17. členu 
državam članicam nalaga, da zagotovijo, da imajo žrtve trgovine z ljudmi dostop do veljavnih 
shem za odškodnino žrtvam nasilnih naklepnih kaznivih dejanj. Kot smo omenili že zgoraj, v 
Sloveniji po izkušnjah NVO med žrtvami nasilnih naklepnih kaznivih dejanj prevladujejo žrtve 
trgovine z ljudmi – državljanke tretjih držav, ki pa do odškodnine po Zakon o odškodnini žrtvam 
kaznivih dejanj niso upravičene. (prav tam)

Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj v 7. členu določa, da se domneva, da storilec ne bo 
mogel izplačati odškodnine, če storilec ostane neznan v treh mesecih od zaznave ali naznanitve 
dejanja in se ga do odločanja komisije ne odkrije ali če storilca ni mogoče preganjati, če je 
upravičenec otrok, invalid ali žrtev nasilja v družini ali če gre za domač čezmejni primer (domneva 
neplačevitosti). Ta domneva pa ne velja za tiste žrtve trgovine z ljudmi, ki sicer izpolnjujejo 
pogoje za priznanje odškodnine, in za žrtve spolnih zlorab, ko se zlorabe ne zgodijo v družini. 
To pomeni, da morajo te žrtve skozi celoten sodni postopek priznanja odškodnine, ki lahko 
traja tudi več let, v primeru neporavnane odškodnine morajo vložiti predlog za izvršbo in šele, 
če dokažejo, da izvršba ni bila uspešna, so upravičene do odškodnine po Zakon o odškodnini 
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žrtvam kaznivih dejanj (7.a člen). Žrtve trgovine z ljudmi in spolnih zlorab so še posebej ranljive, 
zato bi morala domneva neplačevitosti veljati tudi v primerih, ko so upravičenke do odškodnine 
po Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj žrtve trgovine z ljudmi in žrtve spolnih zlorab. 
(prav tam) 

31. člen – skrbništvo, pravica do stikov in varnost42  

1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se pri določanju 
skrbništva in pravice do stikov z otroki upoštevajo nasilni dogodki, ki jih zajema področje uporabe te 
konvencije. 
2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da izvajanje pravice 
do stikov ali skrbništva ne ogrozi pravic in varnosti žrtve ali otrok.

Istanbulska konvencija obravnava ženske, ki doživljajo nasilje v družini in njihove otroke in 
upošteva uveljavljanje pravic storilcev kaznivih dejanj, kot je pravica do stika z otrokom. Vendar 

ta ne sme priti v konflikt s pravicami žrtev, npr. ne sme privesti do ogrožanja varnosti žensk in/
ali njihovih otrok. Istanbulska konvencija v 31. členu zahteva, da države sprejmejo vse potrebne 
zakonodajne in druge ukrepe, da zagotovijo, da se pri dodeljevanju otrok in urejanju stikov 
z otroki upošteva prisotnost vseh oblik nasilja, ki jih zajema ta konvencija, in da uveljavljanje 
stikov z otroki in pravica do varstva otroka ne posega v pravice in varnost žrtev in njihovih otrok 
(Branković, 2013). V praksi slovenskih institucij je po mnenju NVO opaziti, da CSD in sodišča na 
tem področju ne delujejo v skladu z dolžno skrbnostjo.

ZPND v 20. členu predvideva varstvo otroka v povezavi z 19. členom (prepovedi zaradi nasilnih 
ravnanj) in v drugem odstavku določa dolžnost CSD, da izvede posebne ukrepe za varstvo 
otroka v skladu z ZZZDR-UPB1. ZZZDR-UPB1 pa sistemsko ureja varstvo mladoletnih otrok, ne 
glede na vir ali vrsto ogroženosti. (Šifkovič Vrbica, 2013)

ZZZDR-UPB1 v 78. členu določa:
(1) Kadar sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi 65. člena tega zakona, odloči tudi o varstvu, 
vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši v skladu s tem zakonom. 
(2) Preden sodišče odloči po prejšnjem odstavku, mora ugotoviti, kako bodo otrokove koristi 
najbolje zagotovljene. O tem mora pridobiti mnenje centra za socialno delo. Sodišče upošteva 
tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral in če 
je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.

42 Article 31 – Custody, visitation rights and safety
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that, in the determination of custody and 
visitation rights of children, incidents of violence covered by the scope of this Convention are taken into account.
2. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the exercise of any visitation or custody 
rights does not jeopardise the rights and safety of the victim or children.

31. člen - skrbništvo, pravica do stikov in varnost
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Pri delu z uporabnicami in uporabniki v večini primerov v varnih hišah naletijo na težave, ki so 
povezane s stiki z očetom otrok, potem ko se ženska z otroki umakne v varno hišo. Povzročitelj 
nasilja namreč po odhodu partnerke oz. žene zahteva stike z otrokom ali otroki, bodisi pri CSD, 
bodisi preko sodišča. Izkušnje NVO pri tem so v večji meri slabe – institucije večkrat »silijo« 
ženske, da privolijo v stike. (Fras, 2014)

Na CSD je v zadnjih letih prišlo do stroge delitve postopkov in storitev. To v praksi (vsaj na večjih 
CSD) pomeni, da eno družino obravnava več strokovnih delavk in delavcev (npr. eden za nasilje 
v družini, drugi za razvezo in/ali stike z otroki, tretji za denarno pomoč itd.) in da si med seboj 
ne izmenjujejo informacij ali se njihova mnenja zelo razlikujejo. (prav tam)

V praksi je mogoče, da socialna delavka ali delavec hkrati obravnava storilca in žrtev, kar lahko 
privede do manipuliranja z delavko ali delavcem CSD (tako strani povzročitelja kot tudi žrtve), 
po drugi strani pa ustvarja nezaupanje enega ali drugega v nepristranskost in kakovostno 
delo delavke ali delavca. S tem se lahko pogosteje ustvarjajo možnosti za srečevanje žrtve in 
povzročitelja med obravnavo v prostorih CSD, kar lahko povzroči zaplete in v primeru prepovedi 
približevanja določeni osebi nenamerno kršitev prepovedi (ali možnost za kršitev). (prav tam)

Praksa torej kaže, da institucije v resnici ne razumejo, da je otrok, ki je priča nasilju, tudi sam žrtev 
nasilja, kar se kaže tudi v odločitvah o poteku stikov med otrokom in očetom (povzročiteljem 
nasilja), kmalu po prihodu v varno hišo. Tudi sodišča pri določanju stikov velikokrat tega ne 
upoštevajo, čeprav je lahko npr. v teku predkazenski ali kazenski postopek (ki traja dolgo). Seveda 
je glavno vodilo v postopkih sodišča otrokova korist, vendar je definicija pojma v konkretnem 
primeru odvisna od sodnice ali sodnika, ki vodi primer, pa tudi od spretnosti oz. moči očeta oz. 
njegovega odvetnika ali odvetnice ter mame in njenega odvetnika ali odvetnice, če ga/jo ima. 
Izkušnje žensk, ki imajo na sodišču te postopke, so prej slabe kot dobre – praviloma sodišče 
stike s povzročiteljem nasilja določi. Dosežek je že, če so ti določeni pod nadzorom. Vendar tudi 
stiki pod nadzorom hitro preidejo v običajne stike, saj se očetje na stikih primerno vedejo. (prav 
tam)

Sodišče preveč ločuje postopke, npr. pravdne in kazenske. Sodniki in sodnice pa velikokrat 
izhajajo iz svojih osebnih prepričanj – da otroci, priče nasilju, niso žrtve nasilja, da je »ena po 
riti« primerna vzgojna metoda, ne verjamejo ženski itd. Takšna je seveda tudi širša družbena 
miselnost, ki vpliva na delo institucij. Pri določanju zaupanja otrok v varstvo in vzgojo ter določitvi 
stikov se premalo upošteva, da je bilo v družini prisotno nasilje oz. se to minimalizira. Morda v 
nekaterih primerih pogled zameglijo tudi ravnanja žensk (njihovo neupoštevanje potreb otroka, 
tudi nasilje nad otrokom). Zato se je potrebno zavedati, da gre za kompleksno področje, na 
katerem morajo odločitve izhajati iz visokega nivoja znanja. Trenutno pa je preveč odvisno od 
posameznic in posameznikov. (prav tam)

V primeru spolnega nasilja so stiki povzročitelja nasilja z otrokom največkrat določeni pod 
nadzorom, saj očetje na vso moč zanikajo, da so otroka zlorabljali in trdijo, da mama laže. 
V Sloveniji smo v preteklosti že zasledili prepričanja posameznih sodnic in sodnikov, da 
mame očete prijavijo iz maščevanja in zato, da bi jim preprečile stike z otrokom. Pojavljajo se 
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nedokazane teze o lažnih prijavah nasilja moških s strani žensk, ki naj bi se želele okoristiti. 
Ženske žrtve nasilja so tudi zaradi tega pri obravnavi s strani različnih organov deležne še 
sekundarne viktimizacije. Takšno razmišljanje je obenem zelo nevarno in ustvarja napačno 
pravno prakso. Nedopustno je, da je pravica do stika starša z otrokom postavljena pred pravico 
otroka do varnosti.43  (prav tam)
 
ZZZDR-UPB1 premalo določno ureja stike otrok s straši pod nadzorom. Zakonodaja pri odvzemu 
otrok je nedorečena in omogoča nasprotujoče si sodne in upravne odločbe o odvzemu otroka 
staršem. Otrok ima pravico do stikov z obema staršema in oba starša imata pravico do stikov 
z otrokom. Če obstaja nevarnost za otroka, lahko sodišče odloči, da se stiki otroka s starši 
izvršujejo pod nadzorom tretje osebe. Stiki pod nadzorom imajo pravno podlago zgolj v ZZZDR-
UPB1, vendar ta ne določa jasno vloge, nalog, kriterijev, časovne omejitve stikov, vsebinskih in 
kadrovskih zahtev za izvajanje stikov pod nadzorom tretje osebe. Sodišča nalogo stikov pod 
nadzorom pogosto izrekajo CSD, tudi če ti nimajo prostorskih pogojev za izvrševanje naloge 
(kar sodišču pred odločitvijo tudi sporočijo), največkrat pa sodišča tega niti ne preverijo in 
odločijo, kot da gre za že utečeno prakso. CSD za izvajanje te dodatno naložene naloge s strani 
sodišč niso financirani. Stiki se odvijajo v pisarni ali v sejni sobi CSD (če jo ta ima), kar ni otroku 
prijazno okolje, nadzor pa opravlja posamezna strokovna delavka ali delavec CSD, ki je običajno 
vsakokrat druga ali drugi, med sabo pa si ne izmenjujejo informacij o poteku stikov. Tudi 
varnostnega načrta ne pripravijo, kar vse vpliva tako na varnost otroka kot tudi starša, ki otroka 
pripelje na stik. Pravica otroka do stikov s staršema in pravica staršev do stikov z otrokom sta s 
stiki pod nadzorom močno omejeni, vendar v praksi nekateri tako določeni stiki trajajo tudi več 
let. V slovenski družinskopravni praksi lahko prihaja do situacij, ko si nasproti stojita sodna (izda 
jo sodišče) in upravna (izda jo CSD) odločba o odvzemu otroka staršem, vsaka z drugačno, celo 
nasprotujočo si vsebino, a sta obe izvršljivi. (Ramšak idr., 2014)

32. člen – civilne posledice prisilnih porok44  

Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da so prisilne poroke 
lahko nične, razveljavljene ali razvezane brez nepotrebnega finančnega ali upravnega bremena za 
žrtve.

ZZZDR-UPB1 med drugim določa pogoje za sklenitev in veljavnost zakonske zveze. Skleneta 
jo lahko dve osebi različnega spola in sicer s svobodno izjavo soglasja o sklenitvi zakonske 

zveze pred pristojnim državnim organom. Izjava zakoncev o sklenitvi zakonske zveze mora 
biti svobodna, saj je v primeru, da bi bila privolitev izsiljena ali dana v zmoti, zakonska zveza 
neveljavna. Za sklenitev zakonske zveze morata biti obe osebi polnoletni. V izjemnih primerih 
lahko zakonsko zvezo sklene tudi mladoletna oseba, vendar po predhodnem razgovoru le te,

43 Glejte tudi: http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnosti/novice/detajl/s-civilno-druzbo-s-podrocja-
nasilja-v-druzini-o-perecih-vprasanjih/?cHash=fb2f19d496723bfed7134edc234a27a2 (11. 6. 2014).
44 Article 32 – Civil consequences of forced marriages 
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that marriages concluded under force may be 
voidable, annulled or dissolved without undue financial or administrative burden placed on the victim. 
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njenega bodočega zakonca, njenih staršev ali skrbnika in CSD. Razveljavitev zakonske zveze 
je potrebno zahtevati pred sodiščem in veljajo enaka pravila kot pri razvezi zakonske zveze. V 
nekaterih primerih lahko razveljavitev zakonske zveze (34. člen ZZZDR-UPB1) poleg zakoncev 
zahteva tudi vsak, ki ima pravni interes (npr. dediči zapustnika) in državni tožilec ali tožilka. 
(Šifkovič Vrbica, 2013)
 
Zakon o pravdnem postopku v 413. členu določa: 

V postopku v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki odloči sodišče o stroških 
postopka po prostem preudarku. 

Da bi Slovenija zadostila zahtevam Istanbulske konvencije, bi morali v teh postopkih žrtve 
oprostiti vseh taks in stroškov postopka. Omenjeno je mogoče izvajati na podlagi navodil. 
(Šifkovič Vrbica, 2013)

33. člen – psihično nasilje45  

Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se naklepno dejanje, 
ki s silo ali grožnjo resno prizadene psihično celovitost osebe, opredeli kot kaznivo.

Dr. Katja Filipčič (2014) v svojem mnenju MP trdi, da je KZ-1 usklajen s 33. členom Istanbulske 
konvencije in to argumentira na naslednji način:

Psihično nasilje, po konvenciji opisano kot »dejanje, ki s silo ali grožnjo prizadene psihično celovitost osebe«, 
je zajeto v naslednjih inkriminacijah KZ-1:
- v kaznivem dejanju Nasilništvo po 296. členu so zajete različne oblike spravljanja drugega v podrejen 
položaj, kar predstavlja psihično nasilje. Po stališču Ustavnega sodišča (odločba IIps 194/2009) je to 
kolektivno kaznivo dejanje, za izvršitev katerega torej ne zadošča le enkratno ravnanje. Glede na navedene 
značilnosti v celoti ustreza opisu iz 33. člena Konvencije in pojasnilu v 181. točki Obrazložitvenega poročila;
- v kaznivem dejanju Grožnja po 135. členu so zajete grožnje drugi osebi z namenom ustrahovanja 
ali vznemirjenja, brez namena spravljati to osebo v podrejen položaj. Za razliko od 296. in 191. člena KZ-1 
za dokončanje tega kaznivega dejanja zadošča že eno ravnanje. To pomeni, da je glede na 181. točko 
Obrazložitvenega poročila, psihično nasilje, izvršeno z grožnjo, inkriminirano še strožje, kot to zahteva 
Konvencija.

KZ-1 pa poleg navedenih kaznivih dejanj posebej inkriminira še psihično nasilje v dveh okoljih, kjer so žrtve 
še posebej ranljive:
(1) Psihično nasilje v družinski ali drugi življenjski skupnosti je zajeto v kaznivem dejanju Nasilje v družini po 
191. členu. Zajete so enake izvršitvene oblike kot v 296. členu (poleg njih še zalezovanje), le da je predpisana 
kazen višja, če so bila izvršena v obstoječi ali razpadli družinski ali drugi trajnejši skupnosti.
(2) Psihično nasilje na delovnem mestu je zajeto v kaznivem dejanju Šikaniranje na delovnem mestu v 197. 
členu KZ-1. 

45 Article 33 – Psychological violence 
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of seriously impairing 
a person’s psychological integrity through coercion or threats is criminalised. 
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Po drugi strani dr. Bošnjak (2014) meni, da kazenskopravne inkriminacije psihičnega nasilja (33. 
člen), zalezovanja (34. člen), fizičnega nasilja (35. člen), spolnega nasilja, vključno s posilstvom 

(36. člen), prisilne poroke (37. člen), pohabljanja ženskih spolovil (38. člen), prisilne prekinitve 
nosečnosti in prisilne sterilizacije (39. člen), spolnega nadlegovanja (40. člen) ter napeljevanja 
in poskusa za večino navedenih ravnanj (41. člen), niso v celoti zajete v obstoječem KZ-1. Tako 
bi ratifikacija Istanbulske konvencije zahtevala bistvene spremembe nekaterih obstoječih in 
uvedbo novih kaznivih dejanj. Pri tem ne gre samo za vprašanje dodatnih inkriminacij v KZ-1, 
temveč nekatere inkriminacijske določbe Konvencije nejasno opredeljujejo mejo med kaznivim 
in nekaznivim.

Dr. Bošnjak (2014) tudi trdi, da 33., 34. in 35. člen Konvencije bistveno presegajo okvir obstoječe 
inkriminacije kaznivega dejanja nasilja v družini (191. člen KZ-1). To pa velja še v večji meri za 
poskus, napeljevanje in pomoč pri takšnih dejanjih, v kolikor je slednje predvideno, iz 41. člena 
Istanbulske konvencije. 

Kljub temu, da v samem besedilu zakonskega določila 191. člena KZ-1, ki ureja nasilje v družini, 
ni dobesedno zapisano, da je nasilje v družini tudi psihično nasilje, to brez dvoma izhaja iz vseh 
alternativno naštetih oblik nasilja oziroma ravnanja, ki lahko pomenijo nasilje v smislu kaznivega 
dejanja nasilja v družini. Boleče oziroma ponižujoče ravnanje ter grožnje z neposrednim 
napadom na življenje ali telo (zaradi pregona iz skupnega prebivališča) nedvomno pomenijo 
psihično nasilje (do česar pridemo že s samo jezikovno, pa tudi teleološko razlago zakona) in 
prav v ničemer ne širijo cone kaznivosti. Psihično nasilje oziroma protipravnost ter kaznivost 
le-tega je torej že sedaj urejena v KZ-1, le da ravnanja, ki psihično nasilje pomenijo, niso 
poimenovana kot takšna temveč so (zgolj bolj določno) opisana. Iz samega besedila 33. člena 
Istanbulske konvencije izhaja, da kot kaznivo dejanje opredeljuje zgolj naklepno t. i. psihično 
nasilje. To pomeni, da ta kot obliko krivde za kaznivost ravnanja v smislu kaznivega dejanja 
psihičnega nasilja izrecno določa zgolj ravnanja, ki so bila storjena naklepno, kar dejansko oži 
cono kaznivosti, saj kot obliko krivde pri naveden kaznivem dejanju sprejema zgolj hujšo od 
obeh oblik krivde. Po slovenski kazenski materialnopravni zakonodaji sta obliki krivde pri izvršitvi 
kaznivih dejanj dve, in sicer naklep ter malomarnost (ki je milejša oblika). (Šifkovič Vrbica, 2013)

Kaznivo dejanje grožnje po 135. členu KZ-1 je v zadnjih letih postalo pregonljivo le na zasebno 
tožbo, zaradi katere je žrtvam nasilja v družini oteženo, če ne že kar onemogočeno, učinkovito 
zagotavljanje lastne varnosti. Žrtve so v kazenskih postopkih vedno znova izpostavljene 
sekundarni viktimizaciji, saj pozna zakonodaja premalo zaščitnih ukrepov za varovanje pravic 
žrtev, obstoječe pa sodišča premalo izkoriščajo. Zasebna tožba pomeni, da storilca kaznivega 
dejanja preganja sama ali sam oškodovanka ali oškodovanec, ki nosi breme dokazovanja (pri 
čemer mu/ji državni aparat, npr. policija, ni na voljo) in stroške postopka v primeru neuspeha. 
Oškodovanke ali oškodovanci se tako soočijo s sporočilom, da grožnje (z napadom na življenje in 
telo) niso tako hude oz. pomembne, da bi jih država resno obravnavala. Grožnje žrtvi z napadom 
na življenje in telo so eden od značilnih elementov nasilja v družini. Žrtev, ki se zaveda, da je 
povzročitelj nasilja še kako sposoben uresničiti svoje grožnje, te jemlje skrajno resno in se zato 
počuti zelo ogroženo. (Ramšak idr., 2014)

33. člen - psihično nasilje
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Že v času svetovnih dni akcij proti nasilju nad ženskami leta 2013 smo nekatere NVO intenzivno 
opozarjale na problematičnost spremembe KZ-1 v delu o grožnji in od pristojnih pri MP dobivale 
javna zagotovila, da bo prišlo do spremembe v smeri, da se pregon za kaznivo dejanje grožnje 
ne bo več začel na zasebno tožbo, temveč na predlog, kot je to veljalo pred uveljavitvijo novele 
KZ-1-UPB2. Ker do tega ni prišlo, smo NVO46 julija 2014 MP ponovno zaprosile za informacije o 
izvedenih ukrepih (Obran, Zabukovec, DNK, 2014): 

… Žrtve nasilja v družini se redno srečujejo z grožnjami povzročiteljev nasilja, ki jih ti usmerijo tako v 
žrtve same kot tudi zoper njihove bližnje osebe. Žrtve se zavedajo, da so povzročitelji nasilja še kako 
sposobni uresničiti svoje grožnje, zato te jemljejo skrajno resno in se počutijo zelo ogroženo. Žrtve 
lahko v nasilnem odnosu vztrajajo več mesecev ali celo let, saj si povzročitelja nasilja ne upajo zapustiti 
– zaradi lastne varnosti, varnosti otrok, ekonomske odvisnosti, pritiskov okolice… Ko končno zberejo 
pogum in storijo odločilni korak, upravičeno pričakujejo, da bodo na poti deležne podpore, pomoči in 
potrditve, da to, kar so doživele, ni prav in je obsojanja vredno. Vendar pa se že zelo zgodaj na svoji 
poti k življenju brez nasilja soočijo s sporočilom, da grožnje (tudi z napadom na življenje in telo!) niso 
tako hude oz. pomembne, da bi jih država resno obravnavala. Tako žrtve na policiji, tisti instituciji, 
ki je zadolžena za njihovo varnost, izvedo, da policija v zvezi s tem ne more storiti nič. V najboljšem 
primeru jim policisti in policistke povedo, da razumejo njihovo stisko in se strinjajo, da so grožnje res 
hude. Napotijo jih na odvetnike oziroma odvetnice, s pomočjo katerih naj sprožijo zasebno tožbo, torej 
naj same vodijo kazenski postopek pred sodiščem, same naj nosijo breme dokazovanja, ob čemer 
jim državni aparat (policija) ni na voljo ter naj same nosijo tudi stroške postopka, če jim ne bi uspelo 
groženj dokazati. Vse to ob hkratnem soočanju z nasiljem in njegovimi posledicami, skrbjo za otroke, 
službenimi obveznostmi. 

Država s spremembo 135. člena Kazenskega zakonika, ki je stopila v veljavo leta 2012, ni poskrbela za 
zaščito žrtev, temveč jih je prepustila same sebi. V praksi se žrtve nasilja v družini zaradi navedenega ne 
odločajo sprožati postopka zaradi groženj, zato se njihova pot iz nasilja podaljša. Zaradi neukrepanja 
institucij v primerih groženj povzročitelji nasilja dobijo sporočilo, da je njihovo ravnanje sprejemljivo, 
dovoljeno oziroma nekaj, kar lahko počnejo, ker za to ne bodo kaznovani. 

Pred spremembo omenjene določbe so storilci kaznivega dejanja grožnje neodvisno od razpleta 
kazenskega postopka dobili jasno sporočilo, da ne smejo groziti, saj v nasprotnem primeru njihovim 
ravnanjem sledijo posledice. Četudi bi se kazenski postopek morda končal z oprostilno sodbo, je sama 
udeležba v postopku za storilce lahko zelo neprijetna, z uvedbo postopka pa je država dala jasen 
signal, kaj je v družbi (in družini) sprejemljivo vedenje.

46 Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Pravno-informacijski center 
nevladnih organizacij – PIC, Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi, Zavod Emma, Društvo življenje brez nasilja, 
Društvo Ženska svetovalnica.
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 V nevladnih organizacijah razumemo težave, s katerimi se srečujejo tožilstva v praksi. Kot je pojasnjeno 
v Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (EVA: 2010-2011-0006, št. 
00720-8/2011/6, z dne 2. 6. 2011), tožilske izkušnje kažejo na zelo veliko število umikov predlogov 
oškodovancev v kasnejših fazah postopka, kar pomeni, da lahko obravnavanje zadev ogrožanja kot 
predlagalnega delikta po nepotrebnem obremenjuje državne organe in povzroča stroške ustavljenih 
postopkov, ki jih mora nositi proračun. Poleg tega zasebni pregon narekuje temeljit vnaprejšnji 
premislek, saj stroški pregona v primeru odstopa zaradi zlorabe pregona ali morebitne zlorabe 
pregona bremenijo samega oškodovanca kot zasebnega tožilca (str. 121). 

Po izkušnjah nevladnih organizacij zlorab pregona v primerih nasilja v družini praktično ni. Nasprotno 
pa se je dejansko dogajalo, da so žrtve nasilja v družini pod pritiski povzročiteljev in/ali okolice umaknile 
predlog za pregon, zaradi česar se je kazenski postopek ustavil. Če razumemo dinamiko in posledice 
nasilja, lahko razumemo tudi to ravnanje žrtev. V društvih menimo, da bi morala država ščititi ranljive 
skupine, ne pa jim na poti iz nasilja postavljati dodatne ovire. Navsezadnje to od države zahteva tudi 
Evropska unija, npr. z Direktivo 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 
o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o 
nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ, ki poudarja, da je Evropska unija zavezana zaščiti 
žrtev kaznivih dejanj ter priznava, da ženske, ki so žrtve nasilja na podlagi spola, kamor sodi tudi nasilje 
v družini, in njihovi otroci pogosto potrebujejo posebno podporo in zaščito zaradi velike nevarnosti 
sekundarne in ponovne viktimizacije, ustrahovanja in maščevanja, povezanega s takim nasiljem. 

Da bi zadostili tako zaščiti žrtev nasilja v družini, ki jim povzročitelji grozijo, kot tudi zmanjšanju 
obremenjenosti državnih organov, v nevladnih organizacijah predlagamo, da se 135. člen Kazenskega 
zakonika (KZ-1) spremeni tako, da se v 2. odstavek omenjenega člena doda nova kvalifikatorna 
okoliščina, to je družinska ali druga trajnejša življenjska skupnost, tudi če je razpadla. Tako bi se 2. 
odstavek 135. člena glasil:

»(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti osebi, s katero živi ali je živel v družinski ali drugi 
trajnejši življenjski skupnosti, proti dvema ali več osebam ali z grdim ravnanjem ali z orožjem, nevarnim 
orodjem, drugim sredstvom ali na tak način, da se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se 
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.«

Po mnenju podpisanih nevladnih organizacij bi veljalo razmisliti tudi o možnosti, da bi bilo kaznivo 
dejanje grožnje, storjeno proti osebi, s katero storilec živi ali je živel v družinski ali drugi trajnejši 
življenjski skupnosti, pregonljivo po uradni dolžnosti ne glede na predlog oškodovank oziroma 
oškodovancev. Taka rešitev bi bila najbolj primerna prav zaradi ranljivosti in podrejenega položaja, 
v katerem so žrtve nasilja v družini nasproti povzročiteljem nasilja, zaradi česar se pogosto dogaja, 
da klonejo pod pritiski povzročiteljev in predlog umaknejo. Breme takih pritiskov in nasilja, ki bi ga 
bile žrtve deležne, če predloga ne bi umaknile, je za njih preveliko. Če bi postopki tekli neodvisno od 
predloga, bi se speljali do konca, žrtve bi se razbremenilo v odgovornosti za umik, storilcem kaznivega 
dejanja pa bi se postavila še ena meja pri njihovem neprimernem ravnanju.  

33. člen - psihično nasilje
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V odgovoru je MP zapisalo naslednje (Lang, MP, 2014): 
Ministrstvo za pravosodje se zaveda, da je z vidika družbe vsakršno nasilje nezaželjeno in nedopustno, 
ter podpira zakonito delovanje zoper tovrstno nasilje. Tako na ravni Republike Slovenije kot širše. 
Ne glede na navedeno pa menimo, da je k reševanju problematike nasilja v družini treba pristopiti 
premišljeno, sploh, ko se ta rešuje s spremembami kazenskega prava, katerega uporaba pomeni 
uporabo skrajnih pravnih ukrepov (ultima ratio). 

V zvezi z ustnimi zagotovili na Dnevih akcij v letu 2013 o proučitvi možnosti za spremembo predmetnega 
člena KZ-1 pojasnjujemo, da je Ministrstvo za pravosodje Vladi RS predlagalo, da se v normativni 
program dela Vlade RS za leto 2014 vnese tudi novela KZ-1C, v okviru katere bi se pristopilo tudi k 
reševanju problematike 135. člena KZ-1, na katero opozarjate. Vlada Republike Slovenije je na svoji 40. 
seji, dne 9. januarja 2014, sprejela Normativni delovni program Vlade RS za leto 2014, v kalerega je bila 
vključena tudi novela KZ-1C; skrajni rok za obravnavo predloga zakona na Vladi RS je bil določen za 2. 
10. 2014, skrajni rok sprejema zakona v Državnem zboru RS pa 20. 2. 2015. 

Zaradi predčasnih volitev v Državni zbor RS je projekt za pripravo sprememb in dopolnitev KZ-1 začasno 
ustavljen, nadaljeval pa se bo po imenovanju nove Vlade RS. Ministrstvo za pravosodje bo tako tudi v 
prihodnje pristopilo k pripravi novele KZ-1, v okviru katere bo proučen in ustrezno upoštevan tudi vaš 
predlog za dopolnitev in spremembe 135. člena KZ-1.

Zaradi zgornjih sprememb je policija že leta 2012 obravnavala manj kaznivih dejanj groženj, 
upadanje pa se je leta 2013 samo še nadaljevalo. Pred spremembo se je pregon začel na predlog 
za pregon po uradni dolžnosti. Po podatkih policije je bilo leta 2013 obravnavanih 445 (1.835 v 
letu 2012) ali za 75,7 % manj kaznivih dejanj groženj. (MNZ, Policija, 2013)

KZ-1-UPB2 torej predvideva naslednje člene:
135. člen – Grožnja
(1) Kdor komu, zato da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali 
telo ali prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali da bo ta dejanja storil zoper njegovo 
bližnjo osebo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev. 
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti dvema ali več osebam ali z grdim ravnanjem ali z 
orožjem, nevarnim orodjem, drugim sredstvom ali na tak način, da se lahko telo hudo poškoduje ali 
zdravje hudo okvari, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 
(3) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na zasebno tožbo. 
(4) Pregon za dejanje iz drugega odstavka tega člena se začne na predlog.

191. člen – Nasilje 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 skupnosti v podrejen položaj, se kaznuje z 
zaporom do petih let. 
(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka v kakšni drugi trajnejši življenjski 
skupnosti. 
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(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.

197. člen – Šikaniranje na delovnem mestu
(1) Kdor na delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, 
trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu ponižanje ali 
prestrašenost, se kaznuje z zaporom do dveh let. 
(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico psihično, psihosomatsko ali fizično obolenje ali 
zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

296. člen – Nasilništvo
(1) Kdor z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali ponižujoče kaznuje, ga s silo ali grožnjo 
z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja ali mu jemlje svobodo gibanja, ga prisiljuje k 
delu ali opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih enakih pravic spravlja v 
podrejen položaj, se kaznuje z zaporom do dveh let. 
(2) Če dejanje iz prejšnjega odstavka storita dve ali več oseb ali če je bilo hudo ponižanih več oseb ali 
če storilec drugega lahko telesno poškoduje, se storilec kaznuje z zaporom do treh let. 
(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor povzroča nasilje ali ogroža varnost drugih na 
športnih prireditvah ali v zvezi s temi prireditvami.

34. člen – zalezovanje47  

Pogodbenice sprejmejo ustrezne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se naklepno 
ponavljajoče se zastraševalno ravnanje, ki pri drugi osebi povzroči strah za njeno varnost, opredeli kot 
kaznivo. 

Pri Vrhovnem sodišču RS menijo, da je treba pritrditi mnenju MP, da je v prvem odstavku 
191. člena KZ-1 inkriminirano le zalezovanje v okviru družinske skupnosti, medtem ko naj 

bi se po 34. členu Istanbulske konvencije to kaznivo dejanje nanašalo na katero koli žrtev, torej 
tudi na tako, ki s storilcem ne živi v družinski skupnosti. Pri tem je treba še dodati, da gre pri 
zalezovanju glede na besedilo Istanbulske konvencije in tudi glede na siceršnji splošni pomen 
tega izraza praviloma za večkratno ravnanje, ni pa mogoče izključiti niti enkratnega ravnanja. 
(Šorli, Bele, 2014)

Dr. Filipčič (2014) trdi, da je slovenska zakonodaja usklajena s 34. členom Istanbulske konvencije 
in to argumentira na naslednji način:

V naši kazenski zakonodaji je zalezovanje opredeljeno kot kaznivo dejanje le, če je izvršeno v družinski 
ali drugi življenjski skupnosti (tudi po njenem razpadu) v 191. členu KZ-1. Zakon o varstvu javnega reda 

47 Article 34 – Stalking 
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of repeatedly engaging 
in threatening conduct directed at another person, causing her or him to fear for her or his safety, is criminalised.

34. člen - zalezovanje
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in miru pa v 6. členu opredeljuje kot prekršek tudi ravnanje vsakogar, ki koga »zasleduje«. Ta prekršek 
obravnava policija v hitrem postopku. 

Ker zalezovanje ni opredeljeno kot kaznivo dejanje (razen v okviru 191. člena), ampak kot prekršek, 
se zastavi vprašanje, ali je ob nespremenjenem KZ-1 potreben pridržek iz 3. odstavka 78. člena 
Konvencije.48  Vprašanje torej je, ali je denarno kazen po Zakonu o varstvu javnega reda in miru 
mogoče šteti za kazensko sankcijo ali pa gre za nekazensko sankcijo. Po stališču slovenske teorije 
kazenskega prava sodijo prekrški v sklop kaznivih ravnanj in zanje predpisane sankcije imajo zato 
naravo kazenskih sankcij (tudi ob upoštevanju meril Evropskega sodišča za človekove pravice, katere 
zadeve imajo naravo kazenskih zadev v smislu 6. člena Konvencije o človekovih pravicah). Konvencija 
tudi ne zahteva zaporne kazni za konvencijska kazniva dejanja, ampak oceno o primernosti zaporne 
kazni prepušča državam pogodbenicam (1. odstavek 45. člena Konvencije). Zato po mojem mnenju 
pridržek iz 3. odstavka 78. člena Konvencije ni potreben.

Ob zgoraj navedenem je potrebno opozoriti še na dilemo glede definicije družinskih članic in 
članov po ZPND49  v povezavi z zalezovanjem, saj je lahko zalezovalec tudi npr. znanec, dejanje 
pa lahko ima enake posledice za žrtev.

Izraz zalezovanje označuje nezaželene vdore, vmešavanje ene osebe v življenje druge. Za 
zalezovanje je značilno, da so vdori ali nadlegovanja ponavljajoči se in da pri žrtvi zbujajo strah 
ali zaskrbljenost (Meško idr., 2007). Okoli 10 % populacije v Evropi je bilo ali je žrtev zalezovanja, 
večina teh žrtev je žensk. Zalezovanje je oblika nasilja in lahko vodi do drugih oblik nasilja, 
tudi do umora. Pogosto se zgodi, da žrtve ne prepoznajo zgodnjih znakov nasilja in ga zato ne 
prijavijo. Zalezovanje ima velik vpliv na žrtve, povzroča stres, strah in anksioznost. (Wurm, 2013)

Zakonodaja na področju zalezovanja mora vsebovati tri elemente: dejanje, naklep in posledice 
na žrtvi. Nekatere zakonodaje na tem področju postavljajo minimum dveh dejanj, v drugih pa 
je eno dejanje dovolj, da ga prepoznajo kot zalezovanje. Naklep predstavlja predvsem namen 
povzročanja strahu in/ali malomarnost glede tega ali je strah povzročen. (prav tam)

35. člen – fizično nasilje50 
 

Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se naklepno dejanje 
fizičnega nasilja nad drugo osebo opredeli kot kaznivo.

KZ-1 je po mnenju dr. Filipčič (2014) usklajen tudi s 35. členom konvencije. KZ-1 inkriminira 
različne intenzivnosti fizičnega nasilja v številnih členih (tako v poglavju Kazniva dejanja 

48 3. odstavek 78. člena Istanbulske konvencije se glasi: »Država ali Evropska unija lahko ob podpisu ali ob deponiranju 
svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, izjavi, 
da si pridržuje pravico, da zagotovi nekazenske sankcije namesto kazenskih, za vedenja, navedena v 33. in 34. členu.«
49 Več o tem najdete pri razlagi k 3. členu Istanbulske konvencije.
50 Article 35 – Physical violence 
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of committing acts 
of physical violence against another person is criminalised. 
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zoper življenje in telo, kot tudi izven njega, kot npr. Nasilništvo po 296. členu, Nasilje v družini 
po 191. členu, Grožnja po 135. členu). 

Slovenska zakonodaja fizično nasilje oziroma nasilništvo ureja enako kot Istanbulska konvencija, 
saj kar v dveh zakonskih določbah (prva ureja razmerja zgolj v družinski skupnosti, druga pa ureja 
nasilništvo na splošno – torej ne glede na osebno povezanost med storilcem in žrtvijo) takšno 
ravnanje opredeljuje kot kaznivo dejanje. Slovenski KZ-1 v 296. členu podrobneje opredeli katera 
dejanja se lahko štejejo za nasilništvo, vendar so ta dejanja našteta zgolj primeroma, kar pomeni, 
da druga dejanja oziroma ravnanja niso izključena. Ne gre za taksativno določitev ravnanj, ki bi 
izključila vsa druga, saj je v prvem odstavku navedenega zakonskega določila izrecno določeno, 
da lahko kaznivo dejanje nasilništva pomeni tudi drugačno nasilno omejevanje enakih pravic, ki 
osebo spravi v podrejen položaj. (Šifkovič Vrbica, 2013)

KZ-1-UPB2 v zvezi s tem členom konvencije predvideva člene, navedene pod 33. členom 
Istanbulske konvencije.

36. člen – spolno nasilje, vključno s posilstvom51  

1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se naslednja 
naklepna dejanja opredelijo kot kazniva: 
a. vaginalna, analna ali oralna spolna penetracija v telo druge osebe s katerim koli delom telesa ali 
predmetom brez njenega privoljenja; 
b. izvajanje drugih spolnih dejanj z osebo proti njeni volji; 
c. pripraviti drugo osebo v neprostovoljna spolna dejanja s tretjo osebo.
2. Privolitev mora biti dana prostovoljno kot izraz svobodne volje osebe, ocenjene v okviru danih 
okoliščin.
3. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se določbe 
prvega odstavka uporabljajo tudi za dejanja, storjena zoper nekdanje ali sedanje zakonce ali partnerje, 
kakor jih priznava notranje pravo.

51 Article 36 – Sexual violence, including rape 
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conducts are 
criminalised: 
a. engaging in non-consensual vaginal, anal or oral penetration of a sexual nature of the body of another person with any 
bodily part or object; 
b. engaging in other non-consensual acts of a sexual nature with a person; 
c. causing another person to engage in non-consensual acts of a sexual nature with a third person. 
2. Consent must be given voluntarily as the result of the person’s free will assessed in the context of the surrounding 
circumstances. 
3. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the provisions of paragraph 1 also apply 
to acts committed against former or current spouses or partners as recognised by internal law.

36. člen - spolno nasilje, vključno s posilstvom
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Po mnenju Kazenskega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je 36. člen Istanbulske 
konvencije52  v opisu kaznivega dejanja tako konkreten, da zaradi njegovega doslednega 

upoštevanja ne bi bilo mogoče zajeti vseh življenjskih primerov (na primer 36. člen Konvencije 
– spolno nasilje, vključno s posilstvom). (Šorli, Bele, 2014) 

KZ-1 je po mnenju dr. Filipčič (2014) usklajen s 36. členom konvencije. KZ-1 inkriminira posilstvo 
(170. člen) in druge oblike kršitve spolne nedotakljivosti (Spolno nasilje – 171. člen, Spolna zloraba 
slabotne osebe – 172. člen, Kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja – 174. člen). Slovenija 
je izoblikovala bogato sodno prakso glede razumevanja zakonskega znaka spolno občevanje in 
spolno nasilje, ki zajema vsa našteta ravnanja v 1. odstavku 36. člena Istanbulske konvencije.53 
Zato dr. Filipčič meni, da dopolnitev navedenih kaznivih dejanj z izvršitvenimi ravnanji, kot so 
našteta v 1. odstavku 36. člena konvencije, ni potrebna. Iz opisov posamičnih kaznivih dejanj 
v KZ-1 jasno izhaja, da razmerje med storilcem in žrtvijo ne more biti ekskulpacijski razlog, kar 
posebej poudarjata 3. odstavek 36. člena in 43. člen Istanbulske konvencije.

Tudi po mnenju PIC (Šifkovič Vrbica, 2013), KZ-1 spolno nasilje opredeljuje podobno kot 
Istanbulska konvencija. V zvezi s tretjim odstavkom 36. člena Istanbulske konvencije, je iz 
določb KZ-1 prav tako razvidno, da se ta kazniva dejanja preganja tako sedanje kot nekdanje 
zakonce ali partnerje. Zgolj dejstvo, da se kazenski pregon za kaznivo dejanje posilstva po 170. 
členu KZ-1 in za spolno nasilje po 171. členu KZ-1, če je storilec oseba, s katero žrtev živi v 
zakonski, zunajzakonski ali registrirani istospolni skupnosti, začne na predlog, v ničemer ne 
spremeni dejstva, da je tako ravnanje inkriminirano tudi med zakoncema, zunajzakonskima 
partnerjema oziroma partnerjema v registrirani istospolni skupnosti. Glede nekdanjih zakoncev, 
zunajzakonskih partnerjev in partnerjev iz registrirane istospolne skupnosti pa veljajo splošne 
določbe. Vsem zahtevam tega člena konvencije je v slovenski zaknodaji tako že zadoščeno. 

Dr. Bošnjak (2014) po drugi strani meni, da 36. člen Istanbulske konvencije spreminja koncept 
opredelitve spolnega nasilja in posilstva, kjer se inkriminacija razširja izven klasične oblike 
uporabe sile ali grožnje ter se osredotoča na voljo osebe. S tem se zdi, da Konvencija sledi 
t. i. »švedskemu modelu«, ki npr. inkriminira posilstvo osebe v nemočnem položaju oz. 
pasivne osebe (kot milejši obliki posilstva z nižjo kaznijo) in ki ni večinsko sprejet. Pri tem dr. 
Bošnjak postavja še, po njegovem menju nadvse verjetno povezavo med široko inkriminacijo 
in izjemnim porastom prijavljenih dejanj posilstva na Švedskem. Tako ima Švedska največjo 
stopnjo prijavljenih posilstev na svetu na 100.000 prebivalcev (nekajkratno v primerjavi z 
drugimi državami). 

52 V svojem mnenju pri vrhovnem sodišču niso natančni in 36. člen Istanbulske konvencije navajajo samo kot primer 
v komentarju: »Namreč, nekatere določbe Konvencije so v opisih kaznivih dejanj tako konkretne, da zaradi njihovega 
doslednega upoštevanja ne bi bilo mogoče zajeti vseh življenjskih primerov (na primer 36. člen Konvencije – spolno 
nasilje, vključno s posilstvom), deloma pa so premalo natančne (na primer drugi odstavek 41. člena Konvencije – poskus, 
ali pa e. točka prvega odstavka 44. člena Konvencije – pristojnost, saj je povsem nejasno, kdo naj bi bili storilci, ki običajno 
prebivajo na ozemlju države pogodbenice).« (Šorli, Bele, 2014)
53 Dr. Filipčič usmerja še na: Deisinger M. (2002) Kazenski zakonik s komentarjem, str. 227–49.
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Zapisano s strani dr. Bošnjaka o tem, da švedski model ni večinsko sprejet in da je zaradi široke 
inkriminacije najverjetneje prišlo do izjemnega porasta prijavljenih dejanj posilstva na Švedskem, 
je seveda potrebno dodatnega komentarja. Ne le da je postavljena povezava izjemno sporna, 
kaže tudi na veliko nepoznavanje problematike nasilja nad ženskami in ožje gledano spolnega 
nasilja / posilstva. Navaja celo na vprašanje o tem, ali naj bi bil cilj države z inkriminacijo kaznivih 
dejanj preprečevati nasilje in zaščititi žrtve ali skrbeti za to, da ne bo preveč prijavljenih kaznivih 
dejanj?54  

Po mnenju Društva SOS telefon in večine sorodnih NVO je prav razširjena inkriminacija izven 
klasične oblike uporabe sile ali grožnje, ki je osredotočena na voljo osebe, pri pregonu spolnega 
nasilja/posilstva, bistvena. Če nek model ni večinsko sprejet, še ne pomeni, da ni primeren. 
Ko govorimo o (spolnem) nasilju in posilstvu proti ženskam, je namreč prav večinsko sprejeta 
obravnava pogosto neprimerna, na kar NVO v Sloveniji opozarjamo že več kot dve desetletji, 
NVO v tujini pa več desetletij. 

Neprijavljenega (spolnega) nasilja oz. posilstev je po raziskavah izjemno veliko. Prav tako je 
razlika med številom prijavljenega spolnega nasilja / posilstev in dejansko obsojenimi storilci 
izjemno velika. Če ostanemo pri Švedski, podatki za Švedsko za leto 2011 kažejo, da se je na 
Švedskem zgodilo 6120 posilstev žensk in deklic; 3388 žensk je bilo starih več kot 18 let (kar pod 
vprašaj postavlja še kakovost obravnave spolne zlorabe otrok). V tem letu je bilo 1030 moških 
osumljenih tega kaznivega dejanja, 151 je bilo obsojenih (EWL, 2013). Pri tem naj omenimo še 
dejstvo, da je število lažnih prijav spolnega nasilja in posilstva zanemarljivo.

Po mnenju Evropskega ženskega lobija (EWL, 2013)55  kljub prizadevanjem za pomoč ženskam, 
ki so bile posiljene ali so doživljale spolno nasilje, prevladujoče družbene norme in vrednote 
še naprej negativno vplivajo na njihove možnosti, da bi dosegle pravico pri preganjanju teh 
kaznivih dejanj. Izkušnje in raziskave nevladnih organizacij v zadnjih nekaj letih kažejo na stalno 
in zaskrbljujoče visoko stopnjo predsodkov v splošni javnosti, ki na ženske, žrtve spolnega 
nasilja, prelagajo krivdo za to, kar se jim je zgodilo. Na ta način slabšajo že tako travmatično 
izkušnjo še s tem, da iščejo vzroke za nasilje delno ali v celoti v vedenju ženske. 

Izkušnja posilstva zahteva posebej občutljiv odziv pri strokovnjakinjah in strokovnjakih, ki nudijo 
pomoč. Žrtve te oblike nasilja potrebujejo takojšnjo zdravniško oskrbo in pomoč pri doživljanju 

54 Žal smo bili v Sloveniji s podobnim načinom razmišljanja ter njegovo dejansko implementacijo v zakon in prakso 
soočeni junija 2012 s spremembo kazenskega zakonika v členu o grožnji. Naši viri so bili o razlogu za takšno spremembo 
jasni: slovensko pravosodje, predvsem tožilstvo, je zasuto z ovadbami zaradi groženj. Kot je pojasnjeno v Predlogu Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (EVA: 2010-2011-0006, št. 00720-8/2011/6, z dne 2. 6. 2011), pa 
obenem tožilske izkušnje kažejo na zelo veliko število umikov predlogov oškodovancev v kasnejših fazah postopka, kar 
pomeni, da lahko obravnavanje zadev ogrožanja kot predlagalnega delikta po nepotrebnem obremenjuje državne organe 
in povzroča stroške ustavljenih postopkov, ki jih mora nositi proračun (Obran, DNK, 2014). Daljšo vsebinsko razlago težav, 
do katerih je s to spremembo prišlo, najdete pod razlago 33. člena konvencije. O bistvenem zmanjšanju števila prijavljenih 
groženj pa pričajo podatki policije, prav tako navedeni pod 33. členom. V NVO ne verjamemo, da je zmanjšanje števila 
prijav obenem pokazatelj manjše ogroženosti žrtev nasilja, ki so predmet tovrstnih groženj.
55 Nekaj poudarkov iz Barometra Evropskega ženskega lobija o posilstvu v EU v letu 2013 smo pri Društvu SOS telefon 
prevedli in so dostopni tukaj: http://www.podpisem.org/slo/353/barometer-evropskega-zenskega-lobija-o-posilstvu-v-
evropski-uniji-v-letu-2013-temeljni-poudarki.

36. člen - spolno nasilje, vključno s posilstvom
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travme skupaj s takojšnjo forenzično preiskavo, ki bi zbrala vse potrebne dokaze za kazenski 
pregon. Velikokrat je nujno tudi takojšnje psihološko svetovanje in terapija, ki lahko traja tedne 
in mesece po dogodku. (EWL, 2013)

Zakonodaja o spolnem nasilju, vključno s posilstvom, počasi le doživlja spremembe, zlasti v zvezi 
s kriminalizacijo posilstva v zakonski zvezi v večini evropskih držav. Kljub vsemu na zakonodajo 
še vedno vpliva preteklost, ko so bila kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost pogosto 
obravnavana kot moralno problematična, v zvezi z javno spodobnostjo in častjo in zato škodljiva 
za družino ali družbo. Manj se je nanje gledalo kot na kršenje posamezničine/posameznikove 
telesne nedotakljivosti. Najosnovnejša opredelitev posilstva je doživela spremembe v zadnjih 
desetletjih. Od opredelitve, ki je temeljila na uporabi sile in je zahtevala dokaz o upiranju 
spolnemu dejanju, do opredelitve spolnega dejanja z osebo, ki vanj ni privolila. Kljub temu je 
koncept uporabe sile še vedno prevladujoč pri pravnih definicijah posilstva po Evropi. (prav 
tam)

Evropsko sodišče za človekove pravice je izrazilo stališče, da opredelitev, ki temelji na uporabi 
sile, ženske ne ščiti pred spolnim nasiljem v zadostni meri in da so opredelitve, ki temeljijo 
na privoljenju, bliže načelu človekovih pravic o pravici do zaščite telesne nedotakljivosti.56  
Istanbulska konvencija jasno izraža stališče, da je spolno dejanje brez privoljenja nasilno dejanje 
in kot takšno tudi kaznivo. Ključni element je privoljenje in ne uporaba sile. (prav tam) 

Pomanjkanje (neobstoj) privoljenja se včasih izkaže kot težko dokazljivo in lahko v določenih 
primerih povzroča sekundarno viktimizacijo tožnice/žrtve s tem, ko sili tožilstvo k nedvoumnem 
dokazovanju, da tožnica/žrtev ni dala privoljenja. Da bi se izognile takšni sekundarni viktimizaciji, 
so nekatere države oblikovale opredelitve posilstva, ki upoštevajo obstoj določenih okoliščin, 
namesto da se osredotočajo na dokazovanje pomanjkanja privoljenja. Istanbulska konvencija 
je zasnovala svoje besedilo na teh dejstvih in v 36. členu določa, da mora biti privolitev dana 
prostovoljno kot rezultat svobodne volje osebe, ocenjene v okviru danih okoliščin. (prav tam)

Policija je leta 2013 obravnavala 378 ali za 3,0 % več kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost 
kot leta 2012, ko jih je obravnavala 367. Preiskanih je bilo 88,1 %, v letu 2012 94,8 %. Najbolj, z 
59 v letu 2012 na 44 primerov v letu 2013, se je zmanjšalo število kaznivih dejanj prikazovanja, 
izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva (tudi zaradi manjšega števila prijav 
tujih varnostnih organov). Zmanjšalo se je tudi število prijavljenih kaznivih dejanj dokončanih 

56 Barometer Evropskega ženskega lobija se pri tem zapisu nanaša na primer Evropskega sodišča za človekove pravice 
M. C. proti Bolgariji, št. 39272/98, 4. 12. 2003. Gre za primer 14 letnega dekleta (kar je obenem tudi starost, ki jo sodišče 
upošteva pri privoljenju za spolni odnos v Bolgariji), ki je bilo posiljeno s strani dveh moških. Med in po posilstvu je dekle 
jokalo. Kasneje jo je njena mama odpeljala v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je bila strgana njena deviška kožica. Ker ni 
bilo mogoče ugotoviti, da se je upirala posilstvu ali klicala na pomoč, povzročitelja nista bila obtožena. Evropsko sodišče 
je razsodilo, da sta bila kršena 3. (prepoved ponižujočega ravnanja) in 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega življenja) 
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pri tem je sodišče posebej izpostavilo pomen 
univerzalnega trenda priznavanja nepristanka v spolno aktivnost kot temeljnega elementa pri opredelitvi posilstva in 
spolne zlorabe. Žrtve spolnih zlorab, posebej mlada dekleta, se pogosto ne zmorejo upirati zaradi psiholoških razlogov 
(lahko se pasivno predajo, lahko se psihološko odcepijo od akta posilstva) ali zaradi strahu pred nadaljnjim nasiljem. 
Sodišče je razsodilo, da sta tako preiskava primera kot bolgarski zakon pomanjkljiva, saj je dolžnost držav preganjati vsako 
spolno dejanje, za katerega ni dan pristanek, tudi če se mu žrtev ni uprla fizično.
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posilstev. Povečanje števila kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja z 21 na 30 pa kaže 
na večjo ozaveščenost posameznic in posameznikov ter družbe, ki prijavljajo taka kazniva 
dejanja. Povečalo se je število kaznivih dejanj spolnega nasilja in spolnega napada na osebo, 
mlajšo od 15 let, ter poskusa posilstva. (Tretje periodično poročilo, 2014)57 

KZ-1-UPB2 torej predvideva naslednje člene:
170. člen – Posilstvo
(1) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju ali s tem izenačenemu spolnemu 
ravnanju, tako da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z 
zaporom od enega do desetih let. 
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno grozovito ali posebno poniževalno ali če je dejanje 
storilo več oseb zaporedoma ali nad obsojenci ali drugimi osebami, ki jim je vzeta prostost, se storilec 
kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let. 
(3) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju ali s tem izenačenemu spolnemu 
ravnanju, tako da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo njeni ali njihovi časti 
ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo, se kaznuje 
z zaporom od šestih mesecev do petih let. 
(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeni proti osebi, s katero storilec živi 
v zakonski, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni skupnosti, se pregon začne na predlog.

171. člen – Spolno nasilje
(1) Kdor uporabi silo ali zagrozi osebi drugega ali istega spola z neposrednim napadom na življenje ali 
telo in jo tako prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni zajeto v prejšnjem členu, se kaznuje z 
zaporom od šestih mesecev do desetih let. 
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno grozovito ali posebno poniževalno ali če je dejanje 
storilo več oseb zaporedoma ali nad obsojenci ali drugimi osebami, ki jim je vzeta prostost, se kaznuje 
z zaporom od treh do petnajstih let. 
(3) Kdor osebo drugega ali istega spola prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje iz prvega odstavka 
tega člena, tako da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo njeni ali njihovi časti 
ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo, se kaznuje 
z zaporom do petih let. 
(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeni proti osebi, s katero storilec 
ali storilka živi v zakonski, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, se 
pregon začne na predlog.

57 Leta 2012 je policija obravnavala 367, leta 2011 pa 471 primerov ali za 22,1 % manj primerov kaznivih dejanj zoper 
spolno nedotakljivost. Preiskanih je bilo 94,8 % tovrstnih kaznivih dejanj leta 2012, 94,1 % pa leta 2011. Najbolj, s 114 
v letu 2011 na 59 v letu 2012, se je zmanjšalo število kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja 
pornografskega gradiva. Zmanjšanje je posledica tega, da je policija leta 2011 izvedla obsežno kriminalistično preiskavo, 
v kateri je bila razkrita mreža številnih osumljencev, ki so nakupovali ali imeli v posesti najrazličnejša gradiva, povezana s 
spolnimi zlorabami otrok. Zmanjšanje števila spolnih napadov na osebo, mlajšo od 15 let, in sicer z 218 v letu 2011 na 161 
v letu 2012 ali za 26,1 %, je po oceni policije posledica večje ozaveščenosti tako otrok kot odraslih, ki že ob morebitnem 
nenavadnem ravnanju ali vedenju druge osebe do otroka odreagirajo, še preden se zloraba zgodi. Nenazadnje tako 
policija kot vladne in nevladne organizacije že vrsto let vlagajo veliko truda v ozaveščanje javnosti o spolnih zlorabah. 
(Tretje periodično poročilo, 2014: 36)

36. člen - spolno nasilje, vključno s posilstvom
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172. člen – Spolna zloraba slabotne osebe
(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, tako da 
zlorabi njeno duševno bolezen, začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalost, slabost ali kakšno 
drugačno stanje, zaradi katerega se ne more upirati, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 
(2) Kdor v okoliščinah iz prejšnjega odstavka kako drugače prizadene spolno nedotakljivost slabotne 
osebe, se kaznuje z zaporom do petih let.

173. člen – Spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let
(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, ki še ni 
stara petnajst let, se kaznuje z zaporom od treh do osmih let. 
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka s slabotno osebo, ki še ni stara petnajst let, ali tako, da 
uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, ali na tak način doseže storitev 
dejanja z drugo osebo, se kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let. 
(3) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik ali druga oseba, ki z zlorabo svojega 
položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki še ni stara petnajst let in mu je 
zaupana v učenje, vzgojo, zdravljenje, varstvo ali oskrbo, se kaznuje z zaporom od treh do desetih let. 
(4) Kdor v okoliščinah iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena kako drugače prizadene spolno 
nedotakljivost osebe, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom do petih let. 
(5) Dejanje iz prvega odstavka tega člena ni protipravno, če je bilo storjeno z osebo primerljive starosti 
in če ustreza stopnji njene duševne in telesne zrelosti.

173.a člen – Pridobivanje oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene
(1) Kdor osebo, mlajšo od petnajst let, prek informacijskih ali komunikacijskih tehnologij nagovarja za 
srečanje z namenom, da bi zoper njo storil kaznivo dejanje iz prvega odstavka 173. člena tega zakonika 
ali zaradi izdelave slik, avdiovizualnih ali drugih predmetov pornografske ali drugačne seksualne 
vsebine, in so nagovarjanju sledila konkretna dejanja za uresničitev srečanja, se kaznuje z zaporom do 
enega leta. 
(2) Dejanje iz prejšnjega odstavka ni protipravno, če je bilo storjeno zaradi uresničitve dejanja iz prvega 
odstavka 173. člena in pod pogoji iz petega odstavka 173. člena tega zakonika.

174. člen – Kršitev spolne nedotakljivost z zlorabo položaja
(1) Kdor zlorabi svoj položaj in tako pripravi osebo drugega ali istega spola, ki mu je podrejena ali od 
njega odvisna, k spolnemu občevanju, ali da stori oziroma trpi kakšno drugo spolno dejanje, se kaznuje 
z zaporom do petih let. 
(2) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj ali druga oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno 
občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, staro nad petnajst let, ki mu je zaupana v učenje, 
vzgojo, varstvo in oskrbo, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
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37. člen – prisilna poroka58  

1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se naklepno 
dejanje prisiljenja odraslega ali otroka v poroko opredeli kot kaznivo.
2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se naklepno 
dejanje zvabiti odraslega ali otroka na ozemlje pogodbenice ali druge države, kjer ona ali on nima 
prebivališča, z namenom prisiliti jo ali ga v poroko, opredeli kot kaznivo. 

Kot pravi dr. Filipčič (2014), prisilna poroka ni posebej opredeljena kot kaznivo dejanje v KZ-
1, je pa zajeta v kaznivem dejanju Trgovina z ljudmi po 113. členu KZ-1 (čeprav ni posebej 

navedena med zakonskimi znaki tega kaznivega dejanja). Takšno je tudi stališče strokovnih 
organizacij, ki se v Sloveniji ukvarjajo s trgovino z ljudmi.59  Res pa bi bilo jasneje, če bi bila 
prisilna poroka v 113. členu izrecno navedena (takšen pristop je zavzet npr. v 106. členu 
hrvaškega kazenskega zakonika). Med izvršitvenimi ravnanji kaznivih dejanj po 113. členu KZ-1 
je navedeno tudi »novačenje« in »posredovanje pri teh ravnanjih«. Po mnenju dr. Filipčič sodi 
v ta izvršitvena ravnanja tudi ravnanje, opisano v 2. odstavku 37. člena Istanbulske konvencije. 
Dr. Filipčič meni, da je KZ-1 usklajen s 37. členom Istanbulske konvencije.

113. člen KZ-1-UPB2 določa:
(1) Kdor zaradi izkoriščanja prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, 
služabništva, storitve kaznivih dejanj ali trgovine z organi, človeškimi tkivi ali krvjo drugo osebo kupi, 
prevzame, nastani, prepelje, proda, izroči oziroma z njo kako drugače razpolaga ali tako osebo novači, 
menjava ali prenaša nadzor nad njo ali pri teh ravnanjih posreduje, se, ne glede na morebitno privolitev 
te osebe, kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletniku ali pa s silo, grožnjo, preslepitvijo, 
ugrabitvijo ali zlorabo podrejenega ali odvisnega položaja ali z dajanjem ali prejemanjem plačil ali 
koristi, da se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo osebo, ali z namenom prisiljevanja k 
nosečnosti ali umetni oploditvi, se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let. 
(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena kot član hudodelske združbe za izvedbo takih dejanj ali če je bila s tem dejanjem pridobljena 
velika premoženjska korist.

V medijih in javnosti se občasno pojavljajo primeri prisilnih porok Romskih deklic v Sloveniji. V 
letu 2010 so v kratkem času odmevali trije primeri prisilnih porok Romskih deklic. V enem od 
primerov pa je bilo iz poročanja medijev mogoče razbrati, da je predstavnica šole menila, da ni 
v njeni pristojnosti ukrepati, predstavnik CSD je menil, da deklica izkazuje zadostno zrelost  

58 Article 37 – Forced marriage 
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of forcing an adult 
or a child to enter into a marriage is criminalised. 
2. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of luring an adult 
or a child to the territory of a Party or State other than the one she or he resides in with the purpose of forcing this adult 
or child to enter into a marriage is criminalised. 
59 Dr. Filipčič usmerja na Izjavo za javnost Zveze za nenasilje o aktualnih prisilnih porokah z dne 8. 12. 2010. Dostopno 
prek: http://www.drustvo-zenska-svetovalnica.si/izjava-za-javnost-zveze-za-nenasilje-o-aktualnih-prisilnih-porokah, 1. 6. 
2014.

37. člen - prisilna poroka
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za poroko z odraslim moškim, oba pa sta trdila, da moramo upoštevati kulturne posebnosti 
neke etnične oz. narodne skupnosti. Tovrstne trditve glede kulturnih posebnosti so v okviru 
človekovih pravic že dolgo razumljene kot kršenje temeljnih človekovih pravic. V teh primerih 
gre za škodljive in nevarne običaje, do katerih kot družba ne smemo biti strpni. (Zveza za 
nenasilje, 2010)

Natalija Djoković (2014), predstavnica Društva Mozaik, Društva za izobraževanje in povezovanje 
otrok, poudarja, da je prisila, značilna za prisilne poroke romskih deklic predvsem subtilna 
(preko socializacije), ekonomska (vračilo kupnine), psihična (grožnja s smrtjo, urokom, izgonom, 
sramoto) in redkeje fizična. Posledice prisilnih porok pa so spolna zloraba, travma, obveza 
zaradi plačila, preselitev v novo družino, opustitev šole, prevzemanje novih vlog (partnerstvo, 
materinstvo, skrb za gospodinjstvo…), prekinitev stikov s svojo socialno mrežo in popoln nadzor. 

Izkušnje NVO kažejo, da institucije v Sloveniji preganjajo in do za žrtve pozitivnega zaključka 
pripeljejo malo primerov in da pogosto ne reagirajo (prepričanje, da so prisilne poroke romska 
kultura, »Ciganska posla«, da so deklice zrele, da gre za stvar izbire, strah in predsodki do 
Romov). Dekleta zaradi strahu ali prepričanja ne pobegnejo in imajo zelo malo informacij. 
(Djoković, 2014)

38. člen – pohabljenje ženskih spolovil60  

Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se naslednja 
naklepna dejanja opredelijo kot kazniva:
a. ekscizija, infibulacija ali drugo pohabljenje celotnih ali delov ženskih velikih sramnih ustnic, malih 
sramnih ustnic ali klitorisa;
b. prisiljenje ali napeljevanje ženske, da se na njej izvajajo dejanja iz točke a;
c. prepričevanje, prisiljenje ali napeljevanje dekleta, da se na njej izvajajo dejanja iz točke a.

Po mnenju MP (Pličanič, Ban, MP, 2013):

38. člen Konvencije zahteva veliko bolj podrobno reguliranje kaznivega dejanja kot je to običajno 
za konvencije Sveta Evrope. Taka zahteva po skoraj dobesednem prepisu določbe iz konvencije v 
nacionalno zakonodajo je hkrati tudi v nasprotju s tradicijo in pravili kazenskega materialnega prava 
v Sloveniji. Nadaljnje je dikcija 38. člena v tej obliki primerna za države tretjega sveta, kjer je problem 
pohabljanja ženskih splovil še vedno prisoten in kjer obstajajo problemi s kriminalizacijo te škodljive 
prakse. V Sloveniji in drugih državah članicah Sveta Evrope, kjer se ta praksa ne pojavlja, tovrstna dikcija 

60 Article 38 – Female genital mutilation 
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conducts are 
criminalised: 
a. excising, infibulating or performing any other mutilation to the whole or any part of a woman’s labia majora, labia 
minora or clitoris; 
b. coercing or procuring a woman to undergo any of the acts listed in point a; 
c. inciting, coercing or procuring a girl to undergo any of the acts listed in point a. 
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v Kazenskem zakoniku ni potrebna, še posebej, ker je pohabljanje ženskih spolovil že kriminalizirano v 
okviru klasičnega kaznivega dejanja hude telesne poškodbe.61  

Evropska komisija je 25. november 2013, sicer s strani OZN razglašen za svetovni dan boja 
proti nasilju nad ženskami, posvetila boju proti pohabljenju ženskih spolovil v EU in širše 

(EC, 2013). V svoji izjavi za javnost je poudarila, da gre za prakso, ki je mednarodno priznana 
kot kršenje človekovih pravic žensk in kot oblika zlorabe otrok. Evropska komisija je pri tem 
uporabila podatke Svetovne zdravstvene organizacije, ki jih najdemo že v resoluciji Evropskega 
parlamenta iz leta 2012: pohabljenje ženskih spolovil prizadene najmanj 500.000 žensk in 
deklic, ki živijo v EU, 180.000 ženskam in deklicam pa grozi, da bodo postale žrtve pohabljenja 
ženskih spolovil. Pri tem Evropski parlament (2012) opozarja, da so po mnenju strokovnjakinj in 
strokovnjakov te ocene podcenjene. 

Žrtve pohabljanja ženskih spolovil trpijo za fizičnimi in psihosocialnimi posledicami tovrstnih 
dejanj, najverjetneje bodo imele zaradi posega doživljenjske zdravstvene težave. Žrtve so 
pogosto zelo mlade in tako nimajo nikakršnih možnosti, da bi se posegu uprle. Večina držav 
članic Sveta Evrope nima posebne zakonodaje na področju pohabljanja ženskih splovil. Poleg 
tega je zavedanje med strokovnjakinjami in strokovnjaki glede tega pojava zelo nizko, tudi med 
učiteljicami in učitelji, socialnimi delavkami in delavci, zdravstvenimi delavkami in delavci, ki so 
pravzaprav edini v poziciji, da prepoznajo ogroženost posamezne deklice. Istanbulska konvencija 
prepoznava obstoj pohabljanja ženskih splovil v Evropi in pravi, da mora biti tovrstno nasilje 
učinkovito in sistematično obravnavano. Ko bo Istanbulska konvencija stopila v veljavo, se bodo 
standardi varovanja žrtev pohabljanja ženskih splovil zvišali, saj bi morale dobiti vso potrebno 
pomoč, povzročitelji takih dejanj pa bodo kaznovani. (CoE, 2014c)

Po mnenju Vrhovnega sodišča RS se ob določbi 38. člena Konvencije utemeljeno postavi 
vprašanje, ali ni tako ravnanje inkriminirano že v obstoječih določbah 122., 123. In 124. člena 
KZ-1 (Bele, Šorli, 2014). Vprašanje je retorično, zato lahko iz navedka izpeljemo zaključek, da 
je po mnenju Vrhovnega sodišča Republike Slovenije slovenski KZ-1 usklajen z 38. členom 
Istanbulske konvencije.

Dr. Filipčič piše (2014), 

da pohabljenje ženskih spolovil (vse oblike, naštete v 38. členu, točka a) v slovenski kazenski zakonodaji 
predstavljajo ustrezne telesne poškodbe. Glede na intenzivnost posega v telo in stalnost posledic, sodi 
pohabljenje ženskih spolovil v okvir hude ali posebno hude telesne poškodbe, pri katerih je kazniv 
tudi poskus. Natančnejše opisovanje oblik pohabljenj v Istanbulski konvenciji ne vpliva na prejšnjo 
ugotovitev in takšen kazuistični pristop konvencije ne zavezuje države, da morajo vse oblike izrecno 

61 MZZ (2013) je v svojem komentarju navedenega zapisal naslednje: »V komentarjih na mnenje o ratifikaciji Istanbulske 
konvencije se Ministrstvo za zunanje zadeve strinja s stavkom Ministrstva za pravosodje, da sprememba kazenske 
zakonodaje na tem področju ni potrebna. Zato tudi ni podrobneje komentiral skrajno optimističnih trditev, da naj bi bila 
dikcija 38. člena Istanbulske konvencije primerna zgolj za države tretjega sveta, medtem ko naj bi pri nas in širše v članicah 
Sveta Evrope ne bila potrebna, saj je takšno tezo težko resno obravnavati. Dejstvo, da doslej nismo zbrali podatkov o 
pojavnosti FMG še ne pomeni, da tega pojava v Sloveniji ni ali da se ne bo pojasnil v prihodnje.«

38. člen - pohabljanje ženskih spolovil
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navesti kot zakonske znake kaznivega dejanja, če je tradicionalno pristop k inkriminiranju drugačen, 
abstraktnejši in je glede na ustaljene interpretacije telesnih poškodb nesporno, da so inkriminirane 
tudi vse posamične oblike pohabljenja ženskih spolovil.

V točki b konvencija kot kaznivo dejanje opredeljuje tudi »prisiljenje ali spodbujanje ženske, da 
se na njej izvajajo dejanja iz točke a«. V 200. točki Obrazložitvenega poročila je pojasnjeno, da ta 
točka inkriminira pomoč storilca pri pohabljenju spolovil in se ne nanaša na vprašanje privolitve 
odrasle osebe v pohabljenje oz. na nagovarjanje odrasle ženske, da se podvrže pohabitvi, kar 
izhaja iz 201. točke Obrazložitvenega poročila. Pomoč pri kaznivem dejanju je po 38. členu KZ-1 
kazniva, torej tudi pomoč storilcu pri pohabitvi ženskih spolovil, kot je opisana v točki b 38. 
člena Istanbulske konvencije. Ob tem dr. Filipčič poudarja, da po teoriji kazenskega prava tudi 
privolitev ženske v pohabitev ne bi odvzela protipravnosti ravnanja storilca.62  (Filipčič, 2014)

38. člen konvencije se v točki c nanaša na mladoletne žrtve in razširja nabor ravnanj, ki pomenijo 
pomoč storilcu pri kaznivem dejanju tako, da ravnanjem iz točke b dodaja še »prepričevanje« 
(ang. incitement) mladoletnih deklet, da se podvržejo pohabljenju. V 201. točki Obrazloživeno 
poročilo posebej poudarja, da so oblikovalci konvencije s tem dodatnim izvršitvenim ravnanjem 
želeli zajeti pritiske staršev oz. sorodnikov na mlada dekleta. Glede na opredelitev pomoči po 
38. členu KZ-1 ni zadržka, da bi se tudi takšno ravnanje staršev opredelilo kot pomoč pri dejanju 
storilca, lahko pa tudi kot samostojno kaznivo dejanje v okviru kaznivega dejanja po 192. členu 
KZ-1 (Zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje). Dr. Filipčič meni, da je KZ-1 usklajen 
z 38. členom konvencije. (Filipčič, 2014)

Po mnenju Yakin Ertürk (2006),63  nekdanje posebne odposlanke ZN za nasilje nad ženskami, je 
kulturni relativizem ključna ovira pri izvajanju mednarodnih standardov na področju človekovih 
pravic, saj služi za opravičevanje nasilja nad ženskami. V mnogih državah pravosodni sistemi 
izrabljajo upoštevanje in priznavanje običajev in tradicij ter kulturnih vrednot manjšinskih 
skupin, da opravičujejo nasilna dejanja nad ženskami. Med drugim tudi pohabljanje ženskih 
splovil, prisilne poroke in zločine v imenu časti.

62 Dr. Filipčič usmerja na: Bavcon L., Šelih A. et al. (2013) Kazensko pravo, Splošni del. Ur. l. 2013, str. 249.
63 Mnenje bi se vsebinsko lahko nanašalo tudi na vsebino 37. člena Istanbulske konvencije, ki govori o prisilnih porokah.
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39. člen – prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna 
sterilizacija64 
 

Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se naslednja 
naklepna dejanja opredelijo kot kazniva:
a. izvajanje prisilne prekinitve nosečnosti brez predhodne in zavestne privolitve ženske;
b. opravljanje operacije, katere namen ali posledica je prenehanje ženske sposobnosti za naravno 
reprodukcijo brez njene predhodne in zavestne privolitve ali razumevanja postopka.

Po mnenju MP (Pličanič, Ban, MP, 2013) bi: 

implementacija tega člena v delu, ki se nanaša na vprašanja nezakonitega splava, pomenila prenos dela 
dosedanje reproduktivne zakonodaje s civilnega področja na kazenskopravno področje. Konvencija 
namreč kriminalizira splav brez materinega soglasja v vseh primerih, tudi če je materino življenje v 
nevarnosti, sama pa ni sposobna dati privolitve. Zato menimo, da je potrebna predhodna ustavna 
presoja tega člena z vidika 55. člena (svobodno odločanje o rojstvih otrok), 17. člena (nedotakljivost 
človekovega življenja) ter morda celo z vidika 34. člena (pravica do osebnega dostojanstva in varnosti) 
Ustave Republike Slovenije. 

Dr. Filipčič (2014) meni, da je KZ-1 usklajen z 39. členom konvencije in utemeljuje: 

Sterilizacija predstavlja poseg v človekovo telo s trajnimi posledicami, zato prisilna sterilizacija po 
slovenski zakonodaji predstavlja kaznivo dejanje hude telesne poškodbe po KZ-1 in je ni potrebno 
posebej inkriminirati. Sterilizacija je vedno protipravna (in predstavlja kaznivo dejanje), kljub 
predhodni privolitvi ženske, kadar niso izpolnjeni zakonski pogoji iz Zakona o zdravstvenih ukrepih 
pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok (starost 35 let, izrecna prošnja za 
sterilizacijo, odločanje komisije...). To pomeni, da je slovenska zakonodaja strožja od konvencije. 

Podobno kot dr. Filipčič trdi tudi PIC (Šifkovič Vrbica, 2013), ko piše, da KZ-1 39. člen konvencije 
zajema v 121. členu, poleg tega pa inkriminira tudi prekinitev nosečnosti s privolitvijo noseče 

ženske ali pomoč pri tem v nasprotju z zdravstvenimi pogoji in načinom umetne prekinitve 
nosečnosti, ki so določeni z zakonom. Slovenska kazenska zakonodaja je torej glede prekinitve 
nosečnosti precej strožja od določbe konvencije. Pri tem kaznivem dejanju torej tudi zavestna 
privolitev ne more izključiti protipravnosti ravnanja, poleg tega pa slovenski KZ-1 inkriminira 
tudi pomoč pri nedovoljeni prekinitvi nosečnosti, ki je konvencija ne inkriminira. Tudi pri tem 
členu konvencije je mogoč pridržek države, da se ne uporablja ali pa le v posebnih primerih (78. 
člen Istanbulske konvencije), kar pa za slovenski pravni red niti ni relevantno, saj KZ-1 pri takem 
ravnanju precej širi cono kaznivosti v primerjavi s konvencijo. 

64 Article 39 – Forced abortion and forced sterilisation 
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conducts are 
criminalised: 
a. performing an abortion on a woman without her prior and informed consent; 
b. performing surgery which has the purpose or effect of terminating a woman’s capacity to naturally reproduce without 
her prior and informed consent or understanding of the procedure. 

39. člen - prisilna prekinitev nosečnosti in prisilna sterilizacija
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Prisilna prekinitev nosečnosti je inkriminirana v 2. odstavku 121. člena KZ-1 (Nedovoljen poseg 
v nosečnost):

(1) Kdor v nasprotju z zdravstvenimi pogoji in načinom umetne prekinitve nosečnosti, ki so določeni 
z zakonom, noseči ženski z njeno privolitvijo prekine nosečnost, začne prekinjati ali ji pomaga pri 
prekinitvi nosečnosti, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 
(2) Kdor noseči ženski brez njene privolitve prekine ali začne prekinjati nosečnost, se kaznuje z zaporom 
od enega do osmih let. 
(3) Kdor z uporabo metod oploditve z medicinsko pomočjo vpliva na izbiro spola bodočega otroka, 
razen če naj bi se s tem izognilo hudi dedni bolezni, vezani na spol, se kaznuje z zaporom do treh let. 
(4) Enako kot v prejšnjem odstavku tega člena se kaznuje, kdor protipravno opravi postopek oploditve 
z biomedicinsko pomočjo zaradi nadomestnega materinstva. 
(5) Enako kot v tretjem odstavku tega člena se kaznuje, kdor trguje s semenskimi celicami, neoplojenimi 
jajčnimi celicami in z zgodnjimi človeškimi zarodki. 
(6) Če ima dejanje iz prejšnjih odstavkov za posledico posebno hudo telesno poškodbo ženske, se 
storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 
(7) Če ženska zaradi dejanja iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena umre, se storilec kaznuje 
z zaporom od treh do petnajstih let.

40. člen – spolno nadlegovanje65  

Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se vsaka oblika 
neželenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega spolnega dejanja z namenom ali posledico prizadeti 
dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, 
sramotilnega ali žaljivega okolja, kazensko ali drugače pravno sankcionira.

KZ-1 po mnenju dr. Filipčič (2014) ne pozna kaznivega dejanja, ki bi zajel spolno nadlegovanje 
v takšni širini, kot ga opisuje konvencija:

KZ-1 inkriminira spolno nadlegovanje le v dveh okoljih:
- v družinski ali drugi življenjski skupnosti: med izvršitvenimi ravnanji po 191. členu KZ-1 (Nasilje v 
družini) je navedeno tudi »ponižujoče ravnanje«, kamor sodi tudi spolno nadlegovanje;
- na delovnem mestu: spolno nadlegovanje je izrecno navedeno kot izvršitvena oblika kaznivega 
dejanja Šikaniranje na delovnem mestu po 197. členu KZ-1.

Istanbulska konvencija pa sankcioniranja spolnega nadlegovanja ne veže le na ti dve okolji. Po 
mnenju dr. Filipčič (prav tam) je potrebno upoštevati še Zakon o varstvu javnega reda in miru, 
ki v 7. členu opredeljuje prekršek nedostojno vedenje: 

Glede na opredelitev izrazov v 2. členu tega zakona je nedostojno vedenje »vedenje posameznika ali 
skupine, s katerim povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali 

65 Article 40 – Sexual harassment 
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that any form of unwanted verbal, non-verbal 
or physical conduct of a sexual nature with the purpose or effect of violating the dignity of a person, in particular when 
creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment, is subject to criminal or other legal 
sanction. 
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kadar z žaljivimi besedami in dejanji škoduje ugledu posameznika ali skupine...« Navedena opredelitev 
zajema torej tudi spolno nadlegovanje, kot je opisano v 40. členu Istanbulske konvencije. Dejstvo, 
da je spolno nadlegovanje opredeljeno kot kaznivo dejanje le v dveh okoljih (na delovnem mestu in 
v življenjski skupnosti) dr. Filipčič ocenjuje kot ustrezno, saj so posledice spolnega nadlegovanja v 
takšnih okoljih hujše, žrtve pa bolj ranljive. 

Istanbulska konvencija v 40. členu dopušča, da se spolno nadlegovanje »kazensko ali drugače 
pravno sankcionira«. Kljub temu dr. Filipčič pojasnjuje, kot je bilo že pojasnjeno pri zalezovanju, 
da je sankcija za prekršek kazenska sankcija in je tako mogoče trditi, da je zalezovanje kazensko 
sankcionirano, čeprav ni opredeljeno kot kaznivo dejanje, ampak kot prekršek. Slovenska 
zakonodaja (KZ-1 in Zakon o prekrških) je tako usklajena s 40. členom konvencije. (prav tam)

Kot piše PIC (Šifkovič Vrbica, 2013), slovenska kazenska zakonodajo torej inkriminira zgolj spolno 
nadlegovanje na delovnem mestu, saj tam glede na dejansko stanje do spolnega nadlegovanja 
najpogosteje prihaja. Tudi če spolno nadlegovanje ni posebej inkriminirano v kazenski 
zakonodaji, to še ne pomeni, da določba Istanbulske konvencije ni že umeščena v naš pravni 
red. Določba te konvencije, ki ureja spolno nadlegovanje, predvideva, da države pogodbenice 
sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se vsaka oblika neželenega 
verbalnega, neverbalnega ali fizičnega spolnega dejanja z namenom ali posledico prizadeti 
dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, 
sramotilnega ali žaljivega okolja, kazensko ali drugače pravno sankcionira. Od držav pogodbenic 
zahteva, da spolno nadlegovanje kazensko ali drugače pravno sankcionirajo. Kot je očitno, 
Istanbulska konvencija ne predvideva zgolj kazenske odgovornosti in posledične kazenske 
sankcije, temveč tudi drugačno pravno sankcioniranje – alternativno določitev sankcij. 179. 
člen Obligacijskega zakonika predvideva prisojo pravične denarne odškodnine oškodovancu, 
če okoliščine primera, zlasti pa stopnja bolečin in strahu ter njihovo trajanje to opravičujejo, 
za pretrpljene telesne bolečine, za pretrpljene duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske 
aktivnosti, skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti ali okrnitve svobode ali osebnostne 
pravice ali smrti bližnjega in za strah, neodvisno od povračila premoženjske škode, pa tudi če 
premoženjske škode ni. Višina odškodnine za nepremoženjsko škodo je odvisna od pomena 
prizadete dobrine in namena te odškodnine, ne sme pa podpirati teženj, ki niso združljive z njeno 
naravo in namenom. 181. člen Obligacijskega zakonika, ki ureja kršitev dostojanstva, določa, 
da ima pravico do pravične denarne odškodnine zaradi pretrpljenih duševnih bolečin oseba, 
ki je bila s prevaro, silo ali zlorabo kakšnega razmerja podrejenosti ali odvisnosti zapeljana h 
kaznivemu spolnemu občevanju ali drugemu spolnemu dejanju, kot tudi oseba, proti kateri je 
bilo storjeno kakšno drugo kaznivo dejanje zoper dostojanstvo osebnosti ali moralo.
 
Obligacijski zakonik torej ureja možnost prisoditve pravične denarne odškodnine za pretrpljene 
duševne bolečine in zaradi kršitve dostojanstva. Določba 181. člena Obligacijskega zakonika se za 
razliko od določb Zakona o delovnih razmerjih, ki spolno nadlegovanje sankcionira, ne omejuje zgolj 
na osebe v delovnem razmerju temveč je ta določba uporabna za vse osebe, neodvisno od razmerja 
povzročitelja škode do oškodovanca oz. oškodovanke. Ker torej Obligacijski zakonik predvideva civilno 
sankcioniranje povzročene škode s spolnim nadlegovanjem, konvencija pa ne zahteva (izključno in 
nujno) zgolj kazenske sankcije, je tudi ta določba v slovenski pravni red že umeščena. (prav tam)

40. člen - spolno nadlegovanje
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Področje spolnega nadlegovanja in nadlegovanja zaradi spola je v Sloveniji raziskovalno 
podhranjeno. Zadnja slovenska reprezentativna nacionalna raziskava o pojavu spolnega 
nadlegovanja, ki je bila narejena na področju spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, je 
bila izvedena leta 1998 v okviru raziskave Slovenskega javnega mnenja (Jogan, 2014), torej 
pet let preden je Slovenija prepoved spolnega nadlegovanja vnesla v delovno zakonodajo. 
Urad za enake možnosti je v sodelovanju s sindikati izvedel raziskavo o spolnem in drugem 
nadlegovanju leta 2007, vendar ta raziskava kljub velikemu vzorcu ni reprezentativna. Pokazala 
pa je, da je med ženskami, ki so vrnile vprašalnike, največ takšnih, ki so žrtve verbalnega 
spolnega nadlegovanja (skoraj vsaka tretja), fizičnega spolnega nadlegovanja (vsaka šesta) in 
neverbalnega spolnega nadlegovanja (vsaka šesta). Najpogostejši nadlegovalci ženskih žrtev so 
sodelavci. Drugi najpogostejši nadlegovalci ženskih žrtev so nadrejeni – ti najpogosteje izvajajo 
karierno spolno in drugo nadlegovanje. (UEM, 2007)

Manjko preučevanja in raziskovanja pojava se kaže v vedno manjši prepoznavnosti pojava kot 
oblike nasilja nad ženskami, tako s strani delodajalcev, ko gre za pojav spolnega nadlegovanja 
na delovnem mestu kot s strani žensk, ki so pojavu izpostavljene na delovnem mestu in v 
vsakdanjem življenju.

KZ-1-UPB2 torej predvideva naslednje člene:
197. člen – Šikaniranje na delovnem mestu
(1) Kdor na delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, 
trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu ponižanje ali 
prestrašenost, se kaznuje z zaporom do dveh let. 
(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico psihično, psihosomatsko ali fizično obolenje ali 
zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

41. člen – pomoč ali napeljevanje in poskus66  

1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, da se kot kaznivo ravnanje, kadar 
je storjeno naklepno, opredeli pomoč ali napeljevanje k storitvi kaznivih ravnanj, določenih v skladu s 
33., 34., 35., 36., 37. členom, točko a. 38. člena in 39. členom te konvencije.
2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, da se kot kazniva ravnanja, kadar 
so storjena naklepno, opredeli poskus kaznivih ravnanj, določenih v skladu s 35., 36., 37. členom, točko 
a. 38. člena in 39. členom te konvencije.

Naklepna pomoč in napeljevanje k vsem kaznivim dejanjem (torej ne le tistim, ki jih navaja 
Istanbulska konvencija) sta kaznivi obliki udeležbe po 37. in 38. členu KZ-1. Obe obliki sta 

kaznivi tudi, če kaznivo dejanje ostane pri poskusu (39. člen KZ-1). (Filipčič, 2014)

66 Article 41 – Aiding or abetting and attempt 
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish as an offence, when committed intentionally, 
aiding or abetting the commission of the offences established in accordance with Articles 33, 34, 35, 36, 37, 38.a and 39 
of this Convention. 
2. Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish as offences, when committed intentionally, 
attempts to commit the offences established in accordance with Articles 35, 36, 37, 38.a and 39 of this Convention. 
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Po 8. členu Zakona o prekrških je kaznivo tudi napeljevanje ali pomoč pri prekršku, vendar le, če 
je prekršek tudi dokončan (po 10. členu Zakona o prekrških namreč poskus prekrška ni kazniv). 
Navedeno je relevantno le v zvezi z zalezovanjem po 34. členu Istanbulske konvencije, ki je 
(izven družinske ali druge življenjske skupnosti) opredeljeno kot prekršek. Ker pa Istanbulska 
konvencija v 1. odstavku 41. člena ni natančna v takšni meri, da bi posebej zahtevala kaznivost 
udeležbenih ravnanj, tudi, če protipravno ravnanje ostane pri poskusu, dr. Filipčič (2014) 
zaključuje, da je slovenska zakonodaja v skladu s 1. odstavkom 41. člena Istanbulske konvencije.

Poskus iz 2. odstavka 41. člena konvencije je po določbi 34. člena KZ-1 kazniv za vsa kazniva 
dejanja, za katera je predpisana kazen tri leta zapora ali več, pri lažjih kaznivih dejanjih pa le, če 
je to pri kaznivem dejanju izrecno določeno. Glede na navedeno dr. Filipčič (prav tam) ugotavlja:

- poskus fizičnega nasilja (35. člen Istanbulske konvencije) po slovenski zakonodaji ni kazniv, če gre 
za lažje oblike nasilja (lahka telesna poškodba po 1. odstavku 122. člena KZ-1, grožnja po 135. členu 
KZ-1). Vendar pa Obrazložitveno poročilo v 213. in 214. točki izrecno navaja, da Istanbulska konvencija 
omejuje kaznivost poskusa le na težje oblike fizičnega nasilja, kar pomeni, da Slovenija glede tega 
izpolnjuje zahteve konvencije;
- poskus vseh oblik spolnega nasilja (36. člen Istanbulske konvencije) je kazniv;
- poskus kaznivega dejanja Trgovina z ljudmi (kamor sodi prisilna poroka po 37. členu Istanbulske 
konvencije) je kazniv po 113. členu KZ-1;
- poskus hude telesne poškodbe (kamor sodi pohabljenje ženskih spolnih organov) je kazniv po 123. 
členu KZ-1;
- kazniv je tudi poskus prisilne prekinitve nosečnosti (kaznivo dejanje po 121. členu KZ-1), prav tako 
poskus prisilne sterilizacije (huda telesna poškodba po 123. člen KZ-1).

Dr. Filipčič v svojem mnenju tako zaključi, da je KZ-1 usklajen z 41. členom Istanbulske konvencije.

42. člen – nesprejemljivo opravičevanje zločinov, vključno 
z zločini, storjenimi v imenu t. i. »časti«67

  
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se v kazenskih 
postopkih, sproženih po storitvi katerega koli nasilnega dejanja, ki ga zajema področje uporabe te 
konvencije, kultura, običaji, vera, tradicija ali t. i. »čast« ne štejejo kot opravičilo za taka dejanja. To se 
nanaša zlasti na trditev, da je žrtev prekršila kulturna, verska, družbena ali tradicionalna pravila ali 
običaje primernega obnašanja.
2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi zagotovijo, da 
prepričevanje otroka s strani druge osebe, da stori katero od dejanj iz prejšnjega odstavka, ne sme 
zmanjšati kazenske odgovornosti te osebe za storjena dejanja.

67 Article 42 – Unacceptable justifications for crimes, including crimes committed in the name of so-called “honour” 
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that, in criminal proceedings initiated following 
the commission of any of the acts of violence covered by the scope of this Convention, culture, custom, religion, tradition 
or so-called “honour” shall not be regarded as justification for such acts. This covers, in particular, claims that the victim has 
transgressed cultural, religious, social or traditional norms or customs of appropriate behaviour. 
2. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that incitement by any person of a child to commit 
any of the acts referred to in paragraph 1 shall not diminish the criminal liability of that person for the acts committed. 

42. člen - nesprejemljivo opravičevanje zloćinov, vklučno z zločini, storjenimi v imenu t.i. »časti«
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MP (Pličanič, Ban, MP, 2013) v svojem mnenju piše, da:

Konvencija od držav pristopnic pričakuje kriminalizacijo t. i. zavržnih umorov iz časti, za katere 
menimo, da ne sodijo v slovenski Kazenski zakonik. Glede na napredek kazenskega prava v zadnjih 
nekaj stoletjih je popolnoma razumljivo, da čast moškega partnerja ali “rodbine” nikoli ne more biti 
“opravičilo” za umor ženske. Vključevanje takšnih zastarelih določb v Kazenski zakonik bi zato metalo 
slabo luč na dovršenost našega kazenskega prava in pomenilo spuščanje visokega standarda varstva 
človekovih pravic, h kateremu je Slovenija zavezana. V izogib situaciji, kjer bi morebitni migranti s seboj 
prinesli svoje plemensko pravo in z njim tudi prakso umora iz časti, imajo evropske države urejen 
celovit korpus kazenske zakonodaje, ki velja za vse osebe na njihovem ozemlju brez izjem. 

Leta 2009 je Odbor Parlamentarne skupščine Sveta Evrope za enake možnosti žensk in moških 
izdal dokument z naslovom Nujna potreba po delovanju proti t. i. zločinom iz časti. V njem 

ugotavlja, da v zahodnih državah prevladuje prepričanje, da do t. i. zločinov zaradi ohranitve 
časti prihaja izključno v nekaterih azijskih državah kot so Pakistan, Afganistan in Bangladeš ter 
nekaterih afriških in bližnjevzhodnih državah. Vendarle pa ne moremo več zanikati, da so v 
zadnjih dvajsetih letih t. i. zločini zaradi ohranitve časti postali izjemno pogost pojav v Evropi, še 
posebej v Franciji, na Švedskem, na Nizozemskem, v Nemčiji, v Združenem kraljestvu in v Turčiji. 

Odbor se v dokumentu navezuje na svoj dokument iz leta 2003 z naslovom T. i. zločini iz časti 
(Doc. 9720, 7. marec 2003), v katerem Parlamentarna skupščina med drugim poziva države 
članice SE, da dopolnijo svoje nacionalne zakonodaje na področju azila in priseljevanja, da bi 
v politiki, ki ureja priseljevanje, zagotovile priznavanje pravice do bivanja ali azila ženski, ki je 
prisiljena bežati pred t. i. zločinom zaradi ohranitve časti. Dokument naprej razvija obveznosti 
držav in med drugim navaja še primere t. i. zločinov zaradi ohranitve časti v evropskih državah 
in v Združenih državah Amerike.

Dr. Filipčič (2014) v zvezi s tem členom piše:

1. odstavek 42. člena Istanbulske konvencije se nanaša na prepoved izključitve protipravnosti kaznivih 
dejanj zaradi upoštevanja kulture, običajev, časti in drugih podobnih razlogov. Po zakonodaji RS je 
protipravnost dejanja lahko izključena zaradi silobrana, opravičljive skrajne sile, privolitve oškodovanca 
(samo pri disponibilnih dobrinah). V okviru nobenega od teh institutov ni mogoče upoštevati kulture, 
običajev ali časti kot razloge za izključitev protipravnosti dejanja. Čeprav izraz justification iz 1. odstavka 
praviloma ne zajema tudi izključitve krivde, dr. Filipčič poudarja, da v našem sistemu ni mogoče izključiti 
krivde zaradi sklicevanja storilca na navedene okoliščine. To bi bilo eventualno mogoče le ob priznanju 
neizogibne pravne zmote (če je bil storilec iz utemeljenega razloga prepričan, da njegovo ravnanje 
ni prepovedano), vendar takšnega razloga ni mogoče subsumirati v okvir utemeljenih razlogov po 2. 
odstavku 31. člena KZ-1. Olajševalnih okoliščin pojem justification ne zajema, saj sodijo že v področje 
odmere kazni, ko torej ni razlogov za izključitev protipravnosti ali krivde. 

2. odstavek 42. člena Istabulske konvencije od držav zahteva, da zagotovijo kazensko odgovornost 
oseb, ki napeljejo mladoletne osebe (pod starostjo za kazensko odgovornost) k storitvi katerega od 
kaznivih dejanj iz Istanbulske konvencije. Po slovenski zakonodaji se napeljevalec kaznuje, kakor da bi 
dejanje storil sam (37. člen KZ-1) in njegova odgovornost ni odvisna od krivde neposrednega storilca. 
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Poleg tega pozna KZ-1 tudi institut posrednega storilca (20. člen KZ-1) za primere, kadar vplivanje na 
neposrednega storilca presega opredelitev napeljevanja. Tako je KZ-1 usklajen z 42. členom Istanbulske 
konvencije. 

Po mnenju PIC (Šifkovič Vrbica, 2013) KZ-1 z nobenim od navedenih institutov ne predvideva, 
da kultura, običaji, vera, tradicija ali t. i. čast izključujejo protipravnost ravnanja oziroma 
opravičujejo ravnanje storilca zaradi navedenih okoliščin do te mere, da ravnanje ne bi moglo 
biti kvalificirano kot kaznivo dejanje. Zakon predvideva nekatere institute, ki izključujejo krivdo 
storilcev, kar pomeni, da je ravnanje sicer kaznivo dejanje, vendar pa storilec, če so izpolnjeni 
pogoji, za ravnanje ni kriv in ga ni mogoče kaznovati. Kriv je storilec, ki je bil ob storitvi kaznivega 
dejanja prišteven in je ravnal z naklepom ali iz malomarnosti, pri tem pa se je zavedal ali bi se 
moral in mogel zavedati, da ravna v nasprotju s pravom. Instituti, ki izključujejo krivdo storilcev, 
so: 

- neprištevnost (29. člen KZ-1): storilec ni prišteven, če ob storitvi kaznivega dejanja ni mogel razumeti 
pomena svojega dejanja ali ni mogel imeti v oblasti svojega ravnanja zaradi duševne motnje ali duševne 
manj razvitosti. 
- Dejanska zmota (30. člen KZ-1): kaznivo dejanje je storjeno v dejanski zmoti, če se storilec ob storitvi ni 
zavedal okoliščin, ki jih zakon določa kot znake kaznivega dejanja, ali je zmotno mislil, da so okoliščine 
take, da bi bilo dejanje dopustno. Za kaznivo dejanje, ki se stori iz malomarnosti, krivda storilca ne 
more biti izključena, če je bil v zmoti glede okoliščin, ki bi se jih v mejah potrebne pazljivosti moral in 
mogel zavedati. 
- Pravna zmota (31. člen KZ-1): storilec kaznivega dejanja, ki iz upravičenih razlogov ni vedel, da je to 
dejanje v nasprotju s pravom, ni kriv. Ni upravičenih razlogov iz prvega odstavka tega člena, če storilec 
ni vedel za pravna pravila, s katerimi bi se lahko seznanil pod enakimi pogoji kot drugi v njegovem 
širšem okolju ali pa je moral glede na svoje delo, vlogo ali siceršnji položaj poznati posebna pravna 
pravila. 

43. člen – obravnava kaznivih ravnanj68 

Kazniva ravnanja, določena v skladu s to konvencijo, se obravnavajo ne glede na vrsto razmerja med 
žrtvijo in storilcem.

Vsa kazniva dejanja po Istanbulski konvenciji se obravnavajo kot kazniva dejanja ne glede 
na razmerje med storilcem in žrtvijo (vrsta oz. oblika odnosa ne vpliva na protipravnost 

dejanja). Pri nekaterih kaznivih dejanjih pa razmerje med njima vpliva na obliko pregona ali na 
višino predpisane kazni, česar pa 43. člen konvencije ne zajema. KZ-1 je usklajen s tem členom. 
(Filipčič, 2014)

 

68 Article 43 – Application of criminal offences 
The offences established in accordance with this Convention shall apply irrespective of the nature of the relationship 
between victim and perpetrator. 

43. člen - obravnava kaznivih dejanj
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Enako trdi PIC (Šifkovič Vrbica, 2013) ko piše, da se, glede na to, da so vsa omenjena kazniva 
dejanja inkriminirana v KZ-1, obravnavajo ne glede na vrsto razmerja med žrtvijo in storilcem. 
4. in 6. člen KZ-1, ki urejata njegovo osebno veljavnost, ne izključujeta protipravnosti oziroma 
kaznivosti za ravnanja, ki pomenijo kazniva dejanja, zaradi razmerja med žrtvijo in storilcem, 
tako da tudi to določba slovenski KZ-1 že predvideva. 

44. člen – pristojnost69  

1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za določitev pristojnosti za vsako 
kaznivo ravnanje v skladu s to konvencijo, kadar:
a. je storjeno na njihovem ozemlju; ali
b. je storjeno na ladji, ki pluje pod njihovo zastavo; ali
c. je storjeno v zrakoplovu, registriranim po njihovem pravu; ali
d. ga je storil njihov državljan; ali
e. ga je storila oseba, ki običajno prebiva na njihovem ozemlju. 
2. Pogodbenice si prizadevajo sprejeti potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za določitev pristojnosti 
za vsako kaznivo ravnanje, določeno v skladu s to konvencijo, kadar je storjeno proti njihovemu 
državljanu ali osebi, ki običajno prebiva na njihovem ozemlju.
3. Za pregon kaznivih ravnanj, določenih v skladu s 36., 37., 38. in 39. členom te konvencije, pogodbenice 
sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da njihova pristojnost ni podrejena 
pogoju, da dejanja veljajo za kazniva na ozemlju, kjer so bila storjena.
4. Za pregon kaznivih ravnanj, določenih v skladu s 36., 37., 38. in 39. členom te konvencije, pogodbenice 
sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da njihova pristojnost glede točk d. 

69 Article 44 – Jurisdiction 
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over any offence established in 
accordance with this Convention, when the offence is committed: 
a. in their territory; or 
b. on board a ship flying their flag; or 
c. on board an aircraft registered under their laws; or 
d. by one of their nationals; or 
e. by a person who has her or his habitual residence in their territory. 
2. Parties shall endeavour to take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over any offence 
established in accordance with this Convention where the offence is committed against one of their nationals or a person 
who has her or his habitual residence in their territory. 
3. For the prosecution of the offences established in accordance with Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention, Parties 
shall take the necessary legislative or other measures to ensure that their jurisdiction is not subordinated to the condition 
that the acts are criminalised in the territory where they were committed. 
4. For the prosecution of the offences established in accordance with Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention, 
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that their jurisdiction as regards points d and e of 
paragraph 1 is not subordinated to the condition that the prosecution can only be initiated following the reporting by the 
victim of the offence or the laying of information by the State of the place where the offence was committed. 
5. Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over the offences established 
in accordance with this Convention, in cases where an alleged perpetrator is present on their territory and they do not 
extradite her or him to another Party, solely on the basis of her or his nationality. 
6. When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, 
the Parties involved shall, where appropriate, consult each other with a view to determining the most appropriate 
jurisdiction for prosecution. 
7. Without prejudice to the general rules of international law, this Convention does not exclude any criminal jurisdiction 
exercised by a Party in accordance with its internal law.
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in e. prvega odstavka, ni podrejena pogoju, da se pregon lahko začne le po žrtvini prijavi kaznivega 
ravnanja ali predložitvi podatkov države, v kateri je bilo storjeno kaznivo ravnanje.
5. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za določitev pristojnosti za kazniva 
ravnanja, določena v skladu s to konvencijo, kadar je domnevni storilec na njihovem ozemlju in ga ne 
izročijo drugi pogodbenici izključno zaradi njegovega državljanstva. 
6. Kadar več kakor ena pogodbenica uveljavlja pristojnost za domnevno kaznivo ravnanje, določeno v 
skladu s to konvencijo, se vpletene pogodbenice po potrebi posvetujejo glede določitve najprimernejše 
pristojnosti za pregon.
7. Brez poseganja na splošna pravila mednarodnega prava ta konvencija ne izključuje kazenske 
pristojnosti, ki jo izvaja pogodbenica v skladu s svojim notranjim pravom. 

Slovenska kazenska zakonodaja se uporabi po teritorialnem načelu (10. člen KZ-1) v primerih, ki so 
našteti v 1. odstavku, v točkah a, b in c Istanbulske konvencije. Če je kaznivo dejanje storil slovenski 
državljan ali državljanka (44. člen 1. odstavek točka d Istanbulske konvencije), se uporabi zakonodaja 
RS po aktivnem personalitetnem načelu (12. člen KZ-1) v primeru, če je bilo dejanje storjeno v tujini. 
Če je bilo dejanje storjeno v tujini, storilec pa ni slovenski državljan, ampak ima pri nas le prebivališče, 
se naša zakonodaja lahko uporabi le ob dodatnem pogoju, da je žrtev slovenski državljan (pasivno 
personalitetno načelo iz 1. odstavka 13. člena KZ-1). V primeru, če je tudi žrtev tujec, pa mora biti 
dejanje kaznivo v državi, kjer je bilo storjeno oz. kaznivo po splošnih pravnih načelih (univerzalno 
načelo iz 2. odstavka 13. člena KZ-1). Samo zato, ker ima storilec prebivališče v Sloveniji, torej ni 
mogoče uporabiti naše kazenske zakonodaje. Dr. Filipčič zato pravi, da bi morala Slovenija v skladu 
z 78. členom Istanbulske konvencije70  uveljaviti pridržek glede uporabe točke e 1. odstavka 44. člena 
konvencije oz. pridržek glede uporabe v posebnih primerih (ob izpolnitvi dodatnih, prej navedenih 
pogojev). (Filipčič, 2014)

2. odstavek 44. člena ni zavezujoča določba za države pogodbenice (prav tam).

3. odstavek 44. člena Istanbulske konvencije določa, da pogoj za pregon kaznivih dejanj ne sme biti 
opredelitev dejanja kot kaznivega na ozemlju, kjer je bilo storjeno. Po slovenski zakonodaji je v primeru, 
če je bilo dejanje storjeno v tujini, pogoj za krajevno veljavnost našega zakona t. i. dvojna kaznivost: 
dejanje mora biti opredeljeno kot kaznivo tudi v državi storitve (3. odstavek 14. člena KZ-1). Naš zakon 
pa pozna izjeme od tega pravila:

70 Celotno besedilo 78. člena Istanbulske konvencije se glasi: 
1. K nobeni določbi te konvencije niso dopustni pridržki, razen tistih, določenih v  drugem in tretjem odstavku.
2. Vsaka država ali Evropska unija lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu 
z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, izjavi, da si pridržuje pravico, da ne uporablja ali da uporablja 
samo v posebnih primerih ali pod posebnimi pogoji določbe iz:
- drugega odstavka 30. člena, 
- točke e. prvega odstavka ter tretjega in četrtega odstavka 44. člena,  
- prvega odstavka 55. člena ob upoštevanju 35. člena v zvezi z lažjimi kaznivimi ravnanji; 
- 58. člena ob upoštevanju 37., 38, in 39. člena; 
- 59. člena.
Vsaka država ali Evropska unija lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu 
z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, izjavi, da si pridržuje pravico zagotoviti nekazenske sankcije 
namesto kazenskih za ravnanja iz 33. in 34. člena. 
4. Vsaka pogodbenica lahko v celoti ali delno umakne pridržek z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta 
Evrope. Ta izjava začne veljati z dnem, ko jo prejme generalni sekretar.

44. člen - pristojnost
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- če je dejanje storjeno proti državljanki ali državljanu Republike Slovenije, se storilec preganja z 
dovoljenjem ministra (4. odstavek 14. člena KZ-1),
- če dejanje ni storjeno proti državljanu Republike Slovenije, je pregon storilca ravno tako vezan na 
dovoljenje ministra, ki pa je vezan na ugotovitev, da je dejanje kaznivo po splošnih pravnih načelih (5. 
odstavek 14. člena KZ-1). (prav tam)

Dr. Filipčič (prav tam) tako zaključi, da bi morala Slovenija uveljaviti pridržek glede uporabe 
3. odstavka 44. člena Istanbulske konvencije, kar dopušča 78. člen konvencije, ker mora biti 

po slovenski zakonodaji izpolnjen dodatni pogoj (dovoljenje ministra) za pregon storilca, kadar 
dejanje ni kaznivo na ozemlju storitve.

Besedilo 4. odstavka 44. člena Istanbulske konvencije se očitno navezuje le na pregon kaznivih dejanj, 
ki niso bila storjena na ozemlju države pogodbenice in v teh primerih zahteva, da se pregon začne po 
uradni dolžnosti. Ni jasno, zakaj tega pogoja ne postavlja tudi za primere, ko je dejanje izvršeno na 
ozemlju pogodbenice. Ne glede na navedeno nejasnost pa je treba zaključiti, da KZ-1 določa pregon 
na predlog za kaznivo dejanje posilstva (170. člen KZ-1) in spolnega nasilja (171. člen KZ-1), kadar 
storilec in žrtev živita v zakonski, zunajzakonski ali registrirani istospolni skupnosti. Pri ostalih kaznivih 
dejanjih začne in teče pregon po uradni dolžnosti ne glede na odnos med storilcem in žrtvijo. Dr. 
Filipčič zaključuje, da zaradi pregona na predlog pri kaznivem dejanju posilstva in spolnega nasilja, 
Slovenija ne izpolnjuje zahtev tega odstavka Istanbulske konvencije in bi morala uveljaviti pridržek 
glede njegove uporabe, kar dopušča 78. člen Istanbulske konvencije. (prav tam)

Če Slovenija ne izroči svojega državljana drugi državi, ker je storil katero od kaznivih dejanj iz Istanbulske 
konvencije, je po 5. odstavku 44. člena konvencije sama dolžna voditi kazenski postopek zoper njega. 
Slovensko kazensko pravo spoštuje navedeno načelo (aut dedere aut judicare). KZ-1 je usklajen s 5. 
odstavkom 44. člena Istanbulske konvencije. (prav tam)

Pravila o izročitvi oz. predaji domnevnega storilca drugi državi določata Zakon o kazenskem postopku 
in Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU. »Posvetovanje glede določitve 
najprimernejše pristojnosti za pregon« ne predvideva nobeden od navedenih zakonov, vendar pa 
navedeno posvetovanje po Istanbulski konvenciji ni obvezno, ampak se izvede »po potrebi«. Vsaka 
pogodbenica torej lahko posvetovanje zavrne, zato dr. Filipčič meni, da Slovenija izpolnjuje določbo 6. 
odstavka 44. člena. (prav tam)
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45. člen – sankcije in ukrepi71 

1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se kazniva 
ravnanja, določena v skladu s to konvencijo, kaznujejo z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi 
sankcijami ob upoštevanju njihove resnosti. Te sankcije vključujejo, kadar je to primerno, kazni, katerih 
posledica je odvzem prostosti, kar je lahko povod za izročitev.
2. Pogodbenice lahko sprejmejo druge ukrepe v zvezi s storilci, na primer:
- spremljanje ali nadzor obsojenih oseb; 
- odvzem roditeljske pravice, če otrokove koristi, kar lahko vključuje varnost žrtve, ni mogoče zagotoviti 
na noben drug način.

Istanbulska konvencija prepušča določitev vrste in višine kazni državam pogodbenicam, pri čemer pa 
jim nalaga, da naj bodo sankcije učinkovite, sorazmerne teži dejanj in odvračilne. Primeroma našteva 
tudi nekaj sankcij, ki jih priporoča pogodbenicam v sprejem, jih pa ne zavezuje k temu. Dr. Filipčič 
zaključuje, da je KZ-1 usklajen s 45. členom Istanbulske konvencije. (Filipčič, 2014)

PIC (Šifkovič Vrbica, 2013) piše, da KZ-1 v 2. in 3. členu ureja zakonitost kazenskih sankcij in 
sistem kazenskih sankcij. Drugi odstavek 3. člena določa, da morajo biti predpisane kazni v 

sorazmerju s težo dejanja in krivdo storilca. 

Odvzem roditeljske pravice je določen in urejen v ZZZDR-UPB1. Istanbulska konvencija 
spremljanje in nadzor ter odvzem roditeljske pravice določa zgolj kot možne ukrepe, ki jih lahko 
sprejmejo države pogodbenice. V slovenski zakonodaji sta ta dva instituta že urejena. Poleg 
ZPND so nekateri ukrepi določeni še v drugih področnih zakonih, npr. v Zakonu o pravdnem 
postopku, Zakonu o nalogah in pooblastilih policije, KZ-1 in ZKP. (prav tam) 

Ukrepi v ZPND le dopolnjujejo že obstoječe in jih ne nadomeščajo ali zmanjšujejo njihovega 
pomena. Ta poudarek je pomemben predvsem pri varstvu mladoletnih žrtev nasilja v družini. 
Varstvo ogroženih otrok, med katere sodijo tudi mladoletne žrtve nasilja v družini, ureja ZZZDR-
UPB1 ter je ne glede na vrsto ali vir ogrožanja sistemsko urejeno v družinski zakonodaji. (prav 
tam)

ZPND pa ne uvaja kazni. Povzročitelj nasilja lahko neovirano in nekaznovano krši ukrepe, 
izrečene po tem zakonu. Ko žrtev v takem primeru pokliče policijo, ta povzročitelju ne more 
izreči sankcije, temveč žrtev usmeri na nadaljnje postopke. To v praksi pomeni, da mora žrtev 
na sodišče vložiti predlog za izvršbo, v kateri mora predlagati tudi globo v primeru kršitve, 

71 Article 45 – Sanctions and measures 
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the offences established in accordance 
with this Convention are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, taking into account their 
seriousness. These sanctions shall include, where appropriate, sentences involving the deprivation of liberty which can 
give rise to extradition. 
2. Parties may adopt other measures in relation to perpetrators, such as: 
- monitoring or supervision of convicted persons; 
- withdrawal of parental rights, if the best interests of the child, which may include the safety of the victim, cannot be 
guaranteed in any other way. 

45. člen - sankcije in ukrepi
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čakati, da sodišče izda sklep, da se izvršba dovoli, šele nato lahko ob ponovni kršitvi pričakuje 
posredovanje policije. Žrtve so tako prisiljene vstopati v vedno nove postopke, s katerimi imajo 
dodatne stroške, poleg tega pa je treba upoštevati tudi, da postopki pred sodiščem trajajo 
precej dolgo (kar je v Sloveniji velika težava). (Ramšak idr., 2014)

46. člen – obteževalne okoliščine72  

Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se lahko naslednje 
okoliščine, če te niso že del bistvenih sestavin kaznivega ravnanja, v skladu z ustreznimi določbami 
notranjega prava upoštevajo kot obteževalne okoliščine pri določitvi kazni v zvezi s kaznivimi ravnanji, 
določenimi v skladu s to konvencijo:
a. kaznivo ravnanje zoper nekdanjega ali sedanjega zakonca ali partnerja, kakor ga priznava notranje 
pravo, je storil družinski član, oseba, ki živi z žrtvijo, ali oseba, ki je zlorabila svoj položaj;
b. kaznivo ravnanje ali podobna kazniva ravnanja so bila storjena večkrat; 
c. kaznivo ravnanje je bilo storjeno zoper osebo, ranljivo zaradi posebnih okoliščin; 
d. kaznivo ravnanje je bilo storjeno zoper otroka ali v njegovi navzočnosti;
e. kaznivo ravnanje sta storili dve osebi ali ga je storilo več oseb skupaj;
f. kaznivo ravnanje se je začelo s skrajnimi stopnjami nasilja ali jih je vključevalo; 
g. kaznivo ravnanje je bilo storjeno z uporabo orožja ali grožnjo z njim;
h. kaznivo ravnanje je žrtvi povzročilo hudo telesno ali duševno škodo;
i. storilec je že bil obsojen zaradi podobnih kaznivih ravnanj.

Dr. Filipčič (2014) glede tega člena pravi, da je KZ-1 z njim usklajen:

Obteževalne (in olajševalne) okoliščine našteva KZ-1 le primeroma v 2. odstavku 49. člena in tako 
pušča sodišču možnost, da pri odmeri kazni upošteva vse okoliščine, ki v konkretnem primeru vplivajo 
na odmero kazni (torej tudi okoliščine, navedene v 46. členu Istanbulske konvencije). Zakonodaja 
Republike Slovenije tako pušča sodnici ali sodniku široko diskrecijo pri odmeri kazni. Navedena 
določba Istanbulske konvencije (s pojasnilom v točki 235. Obrazložitvenega poročila) izrecno navaja 
upoštevanje obteževalnih okoliščin »v skladu z notranjim pravom pogodbenice«, s čimer Istanbulska 
konvencija dopušča različne pristope k določanju obteževalnih okoliščin oz. odmeri kazni. 

72 Article 46 – Aggravating circumstances 
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following circumstances, insofar as they 
do not already form part of the constituent elements of the offence, may, in conformity with the relevant provisions of 
internal law, be taken into consideration as aggravating circumstances in the determination of the sentence in relation to 
the offences established in accordance with this Convention: 
a. the offence was committed against a former or current spouse or partner as recognised by internal law, by a member 
of the family, a person cohabiting with the victim or a person having abused her or his authority; 
b. the offence, or related offences, were committed repeatedly; 
c. the offence was committed against a person made vulnerable by particular circumstances; 
d. the offence was committed against or in the presence of a child;
e. the offence was committed by two or more people acting together; 
f. the offence was preceded or accompanied by extreme levels of violence; 
g. the offence was committed with the use or threat of a weapon; 
h. the offence resulted in severe physical or psychological harm for the victim; 
i. the perpetrator had previously been convicted of offences of a similar nature. 
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Enakega mnenja je PIC (Šifkovič Vrbica, 2013), ko piše, da je odmera kazenske sankcije v 
pristojnosti sodišča, ki v sodbi izreče kazensko sankcijo. Slovenska zakonodaja določa pravila 

za odmero kazni, ki so okvir, skozi sodno prakso pa se določajo konkretna merila, kaj šteje za 
obteževalno okoliščino. Olajševalne in oteževalne okoliščine so v KZ-1 naštete zgolj primeroma, 
sodišče pa se nato v vsakem konkretnem primeru odloči, katere bo upoštevalo pri odmeri kazni 
za storilca. Bistvenega pomena je torej dejstvo, da KZ-1 prav nobene od oteževalnih okoliščin, 
ki jih predvideva Istanbulska konvencija, ne izključuje, nekatere od njih pa našteva v drugem 
odstavku 49. člena.

47. člen – kazni, ki jih izreče druga pogodbenica73  

Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev možnosti, da se pri 
določitvi kazni v zvezi s kaznivimi ravnanji, določenimi v skladu s to konvencijo, upoštevajo pravnomočno 
izrečene kazni druge pogodbenice. 

Iz Obrazložitvenega poročila izhaja, da je namen tega člena zagotoviti možnost, da pri odmeri 
kazni sodišče v državi pogodbenici upošteva povratništvo storilca ne le, če je bil že obsojen v državi 
pogodbenici, ampak tudi v kakšni drugi državi. Pri tem se Obrazložitveno poročilo sklicuje na Konvencijo 
o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki v 13. 
členu določa, da lahko država od druge države pridobi podatke o pravnomočnih sodbah iz njihove 
kazenske evidence. Ker 47. člen govori le o tem, da država zagotovi možnosti, da se pri odmeri kazni 
upoštevajo tudi sodbe druge države, je mogoče zaključiti, da je ta možnost v Sloveniji podana že s 
Konvencijo o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah in je slovenska zakonodaja tako usklajena s 47. 
členom Istanbulske konvencije. (Filipčič, 2014)

PIC (Šifkovič Vrbica, 2013) piše, da Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami 
članicami Evropske unije ureja sodelovanje v kazenskih zadevah med pristojnimi organi 

RS in drugih držav članic EU. Na področju mednarodne pravne pomoči v kazenskih zadevah 
Slovenijo obvezujejo številne večstranske pogodbe. Mednarodno pravno pomoč v kazenskih 
zadevah urejajo tudi številni bilateralni sporazumi ter XXX. poglavje v ZKP. 

73 Article 47 – Sentences passed by another Party 
Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide for the possibility of taking into account final 
sentences passed by another Party in relation to the offences established in accordance with this Convention when 
determining the sentence.

47. člen - kazni, ki jih izreče druga pogodbenica
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48. člen – prepoved obveznih alternativnih postopkov za 
reševanje sporov ali izrekanje kazni74  

1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za prepoved obveznih alternativnih 
postopkov reševanja sporov, vključno z mediacijo in konciliacijo, v zvezi z vsemi oblikami nasilja, ki jih 
zajema področje uporabe te konvencije.
2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev ustreznega 
upoštevanja sposobnosti storilca, da prevzame finančne obveznosti do žrtve, če mu je naloženo plačilo 
globe.

Glede 1. odstavka tega člena Istanbulske konvencije dr. Filipčič (2014) piše, da slovenska 
kazenska zakonodaja pozna nekaj alternativnih načinov obravnavanja storilcev kaznivih 

dejanj (poravnavanje, odloženi pregon), vendar jih ZKP v nobenem primeru ne predpisuje kot 
obvezne. 

Glede na Obrazložitveno poročilo je namen določbe 2. odstavka 48. člena v tem, da breme plačila 
denarne kazni ne bi prizadelo žrtve, predvsem kadar sta storilec in žrtev člana družinske skupnosti 
(in je storilčev dohodek edini dohodek družinske skupnosti). Ta namen zagotavlja KZ-1 z določbo 3. 
odstavka 47. člena, ko nalaga sodišču, da pri določanju višine dnevnega zneska upošteva tudi njegove 
družinske obveznosti. Zato je KZ-1 v skladu z 48. členom Istanbulske konvencije. (Filipčič, 2014)

 
Za kazniva dejanja, ki ustrezajo kaznivim dejanjem s področja Istanbulske konvencije, v Sloveniji 
ni mogoča denarna kazen. V kolikor pa bi pri kakšnem dejanju šlo za prekršek, pa se po Zakonu 
o prekrških (26. člen) pri odmeri globe upošteva tudi storilčevo premoženjsko stanje, višino 
njegove plače, njegove druge dohodke, njegovo premoženje in njegove družinske obveznosti. Pri 
prekrških s področja davkov in carin se upošteva še sorazmerje višine globe z višino prikrajšane 
dajatve. 2. člen ZKP določa, da sme storilcu kaznivega dejanja kazensko sankcijo izreči samo z 
zakonom ustanovljeno pristojno sodišče v postopku, ki se uvede in izvede po tem zakonu. Ta 
določba oziroma t. i. načelo zakonitosti je (v glavnem) namenjeno varovanju oseb (storilcev), 
ki se znajdejo v kazenskem postopku, vendar iz nje tudi lahko povzamemo, da je v kazenskem 
postopku dovoljeno zgolj in izključno postopanje po ZKP in uporaba procesnih institutov, ki 
jih predvideva, določa in ureja zakon. Ker ZKP ne določa obveznega reševanja alternativnih 
sporov, te možnosti v slovenskem pravnem redu za kazniva dejanja s področja uporabe te 
konvencije (pa tudi druga) ni mogoče uporabiti (kar je dejansko enako kot prepoved). Sam institut 
poravnavanja ne posega oziroma ne nasprotuje tej določbi konvencije, saj ni obvezen, poleg 
tega pa za področje kaznivih dejanj, ki jih ureja konvencija, niti ne pride v poštev (zaradi narave 
kaznivih dejanj in zagrožene kazni). Vsekakor pa iz prakse izhaja, da je potrebno kontinuirano 
dodatno opozarjati na nesprejemljivost postopkov mediacij, konciliacij in poravnav v primerih 
nasilja. (Šifkovič Vrbica, 2013)

74 Article 48 – Prohibition of mandatory alternative dispute resolution processes or sentencing 
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to prohibit mandatory alternative dispute resolution 
processes, including mediation and conciliation, in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention. 
2. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that if the payment of a fine is ordered, due 
account shall be taken of the ability of the perpetrator to assume his or her financial obligations towards the victim.
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Mediacija oz. postopek poravnavanja v kazenskih zadevah se v praksi namreč vseeno pojavlja, 
tudi v primerih nasilja nad ženskami oz. nasilja v družini. Družinska mediacija je bila sicer 
predvidena v Družinskem zakoniku. Na člen, ki jo je predvideval, je Zveza za nenasilje (2009) 
podala predlog, da se členu doda besedilo: »Družinska mediacija se ne izvaja v primeru suma 
na nasilje v družini.« Zveza za nenasilje (2009) je pojasnila, da je mediacija s strani nevtralnih 
oseb voden proces, kamor je bilo do nedavnega prepovedano vključevati žrtev in storilca iz 
istega odnosa, saj je kot metoda uspešna preden pride do nasilja, kasneje pa celo nevarna. 
Mediacija prepostavlja enakovreden odnos moči med vključenimi uporabniki in uporabnicami, 
ravno razmerje moči pa je porušeno v primerih nasilja v družini, kjer ima storilec večino moči. Če 
povzročitelj nasilja še ni v predhodnem (nujno ločenem!) procesu sprejel odgovornosti za svoje 
nasilno vedenje, na enakopravno sodelovanje partnerke nikakor ni pripravljen. Zelo možno 
je, da nasilje še vedno skriva, zanika, minimalizira, opravičuje in racionalizira. Če bi partnerka 
v procesu mediacije o nasilju spregovorila, bi to storilec verjetno razumel kot izdajo, kršitev 
tihega dogovora ali zapovedi, kar bi lahko vodilo v nove nasilne izbruhe. V drugačnem primeru, 
če bi partnerka govorila o drugih težavah v odnosu in zaradi strahu pred posledicami molčala o 
nasilju, pa bi bil vsak sklenjeni dogovor na mediaciji žrtvi v škodo, saj svoje ogroženosti, težav, 
strahov in potreb sploh ne bi upala izraziti.

48. člen - prepoved obveznih alternativnih postopkov za reševanje sporov ili izrekanje kazni
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VI. poglavje – preiskovanje, pregon, 
procesno pravo in zaščitni ukrepi 

49. člen – splošne obveznosti 75 

1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev izvajanja preiskovanj 
in sodnih postopkov v zvezi z vsemi oblikami nasilja s področja uporabe te konvencije brez nepotrebnega 
odlašanja in ob upoštevanju pravic žrtev v vseh fazah kazenskega postopka.
2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe v skladu s temeljnimi načeli 
človekovih pravic in z upoštevanjem vidika spola pri nasilju, da zagotovijo učinkovito preiskovanje in 
pregon kaznivih ravnanj, določenih v skladu s to konvencijo.

ZKP v 15. členu na splošno določa prizadevanje sodišča, da se postopek izvede brez 
nepotrebnega zavlačevanja in s pozornostjo, da se onemogoči kakršnokoli zlorabo pravic , 

ki jih imajo udeleženci v postopku. (Šifkovič Vrbica, 2013)

V zvezi s posebnim upoštevanjem pravic žrtev, PIC (Šifkovič Vrbica, 2013) opozarja na 65. člen 
ZKP, še posebej na 3. in 4. odstavek, ki urejata pooblaščenca oškodovanca in prisotnosti osebe, 
ki ji oškodovanec, ki je žrtev nasilja, zaupa:

(1) Zasebni tožilec, oškodovanec in oškodovanec kot tožilec ter njihovi zakoniti zastopniki smejo 
izvrševati svoje pravice v postopku tudi po pooblaščencu. 
(3) V kazenskem postopku, ki teče zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost iz XIX. poglavja 
kazenskega zakonika, kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja po 192. 
členu in kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu kazenskega zakonika Republike Slovenije, 
mora imeti mladoletni oškodovanec ves čas od uvedbe kazenskega postopka dalje pooblaščenca, ki 
skrbi za njegove pravice, še posebej v zvezi z zaščito njegove integritete med zaslišanjem pred sodiščem 
in uveljavljanjem premoženjskopravnega zahtevka. Mladoletnemu oškodovancu, ki pooblaščenca še 
nima, postavi pooblaščenca sodišče po uradni dolžnosti izmed odvetnikov. 
(4) V predkazenskem in kazenskem postopku je lahko ob mladoletnem oškodovancu navzoča oseba, ki 
ji oškodovanec zaupa. Takšna oseba je lahko navzoča tudi ob drugem oškodovancu, ki je žrtev nasilja.

Glede tega ne deluje pravilo, da bi morala biti žrtev postavljena v središče in zaščitena, pogosto 
se med temi postopki zgodi sekundarna viktimizacija žrtve.

75 Article 49 – General obligations 
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that investigations and judicial proceedings in 
relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention are carried out without undue delay while taking 
into consideration the rights of the victim during all stages of the criminal proceedings. 
2. Parties shall take the necessary legislative or other measures, in conformity with the fundamental principles of human 
rights and having regard to the gendered understanding of violence, to ensure the effective investigation and prosecution 
of offences established in accordance with this Convention. 
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50. člen – takojšen odziv, preprečevanje in zaščita76  

1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se pristojni 
organi pregona nemudoma in ustrezno odzovejo na vse oblike nasilja, ki jih zajema področje uporabe 
te konvencije, z ustrezno in takojšnjo zaščito žrtev.
2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se pristojni 
organi pregona nemudoma in ustrezno vključijo v preprečevanje vseh oblik nasilja in zaščito pred njimi 
s področja uporabe te konvencije, vključno z uporabo preventivnih operativnih ukrepov in zbiranjem 
dokazov.

50. člen od organov pregona zahteva, da se hitro in ustrezno odzovejo, da nudijo ustrezno in 
takojšnjo zaščito žrtev, medtem ko 2. odstavek poziva k hitremu in ustreznemu delovanju 

na področju preprečevanja in zaščite pred vsemi oblikami nasilja, ki jih zajema ta konvencija, 
vključno z uporabo preventivnih ukrepov in zbiranjem dokazov. (CoE, 2011)

ZKP upošteva dolžnost organov pregona, ki jo Istanbulska konvencija določa za vse oblike 
nasilja s področja uporabe le-te na splošno za vsa kazniva dejanja, kar pomeni, da ustrezno 
ureja odzivnost, preprečevanje in zaščito, glede na to določbo (145. člen, 146. člen, 201. člen, 
195.a člen). (Šifkovič Vrbica, 2013)

Kot piše Filipčič (2014a: 161), je pri nudenju pomoči žrtvam hitrost pri ukrepanju pristojnih 
organov in organizacij ključnega pomena. In to ne le zaradi varnosti žrtve nasilja, pač pa tudi zato, 
»da žrtev ne izgubi zaupanja v učinkovitost delovanja organov in organizacij in da povzročitelj 
nasilja prejme jasno sporočilo, da država njegovega ravnanja ne dopušča. … Zato je ZPND jasno 
določil, da morajo primere nasilja obravnavati prednostno pred ostalimi nalogami, ki so jih sicer 
dolžne izvajati.« ZPND to določa v 1. odstavku 10. člena. 

Druge ukrepe za takojšen odziv, preprečevanje in zaščito navajamo spodaj, pod 51. in 52. 
členom konvencije, saj se nanju navezujejo.

Odbor za človekove pravice je leta 2005 izrazil skrb zaradi visoke stopnje nasilja v družini 
v Sloveniji in obžaloval pomanjkanje posebnih pravnih določil ter vladnih programov za 
preprečevanje, delovanje proti in odpravo nasilja v družini. Država članica naj sprejme in 
implementira primerne zakone in politike za preprečevanje in učinkovito delovanje proti nasilju 
nad ženskami, posebej nasilju v družini ter programe za podporo žrtvam. Za dvig ozaveščenosti 
je potrebno spodbujati potrebne medijske kampanje in izobraževalne programe. (Human 
Rights Committee, 2005, točka 7)

76 Article 50 – Immediate response, prevention and protection 
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the responsible law enforcement agencies 
respond to all forms of violence covered by the scope of this Convention promptly and appropriately by offering adequate 
and immediate protection to victims. 
2. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the responsible law enforcement agencies 
engage promptly and appropriately in the prevention and protection against all forms of violence covered by the scope 
of this Convention, including the employment of preventive operational measures and the collection of evidence.

50. člen - takojšen odziv, preprečevanje in zaščita
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Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice je leta 2014 izrazil zaskrbljenost zaradi 
visoke stopnje nasilja v družini v Sloveniji, kljub sprejetju nekaterih dokumentov in ukrepov. 
Prav tako je izrazil zaskrbljenost zaradi omejene učinkovitosti zaščitnih mehanizmov za žrtve 
nasilja v družini, vključno s pomanjkljivim uveljavljanjem ukrepov prepovedi približevanja 
proti povzročiteljem nasilja ter blagim kaznim za povzročitelje nasilja, ki jih izrekajo sodišča. 
(Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2014, točka 19)

Odbor je državo pozval, da sprejme vse učinkovite ukrepe, vključno s potrebnimi spremembami 
ZPND, da bi preprečila nasilje v družini. Država pogodbenica mora zagotoviti, da so zaščitni 
mehanizmi, ki so na voljo žrtvam nasilja, učinkovito implementirani, vključno z uveljavljanjem 
ukrepov prepovedi približevanja, primernim dostopom do varnih hiš za takojšnjo fizično zaščito, 
določilom o pravni pomoči in zdravstvenimi storitvami ter odškodninami. Odbor Slovenijo tudi 
poziva, da intenzivira ukrepe za ozaveščanje javnosti, zagotovi usposabljanja za zaposlene v 
pravosodnih organih, sodnice in sodnike o resnosti in kazenski naravi nasilja v družini. Prav 
tako mora država zagotoviti uvajanje primernih sankcij prosti povzročiteljem nasilja. (prav tam)

51. člen – ocena in obvladovanje tveganja77

  
1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da vsi ustrezni organi 
pripravijo oceno tveganja smrtnosti, resnosti razmer in nevarnosti ponavljanja nasilja za obvladovanje 
tveganja in, če je to potrebno, zagotovitev usklajene varnosti in podpore.
2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da ocena iz prejšnjega 
odstavka v vseh fazah preiskovanja in uporabe zaščitnih ukrepov ustrezno upošteva dejstvo, da imajo 
storilci nasilnih dejanj s področja uporabe te konvencije strelno orožje ali dostop do njega.

Načrt varnosti z žrtvijo najpogosteje naredijo na CSD, lahko pa tudi na kateri od specializiranih 
NVO. 1. odstavek 14. člena ZPND jasno določa, da:

(1) Center za socialno delo nudi žrtvi in povzročitelju nasilja storitve po zakonu, ki ureja socialno varstvo, 
pri čemer je cilj obravnavanja odprava neposredne ogroženosti in skrb za žrtvino dolgoročno varnost, 
z odpravo vzrokov oziroma okoliščin, v katerih prihaja do nasilja, prek reševanja njenih socialnih in 
materialnih pogojev bivanja. 

Kot poudarja Milek Ogrinc (2014: 180) za primer dela CSD, je za »uspešno načrtovanje pomoči 
potrebno oceniti, kakšna je stopnja ogroženosti žrtve nasilja. Stopnje ogroženosti so del širših 
smernic za delo na področju preprečevanja nasilja v družini.« CSD v pogovoru z žrtvijo nasilja 
skupaj oceni, 

77 Article 51 – Risk assessment and risk management
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that an assessment of the lethality risk, the 
seriousness of the situation and the risk of repeated violence is carried out by all relevant authorities in order to manage 
the risk and if necessary to provide co-ordinated safety and support.
2. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the assessment referred to in paragraph 1 
duly takes into account, at all stages of the investigation and application of protective measures, the fact that perpetrators 
of acts of violence covered by the scope of this Convention possess or have access to firearms.
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»kolikšna je njena ogroženost in ogroženost njenih otrok. Odrasla žrtev nasilja sama najbolje oceni 
tveganje in verjetnost za nadaljnje nasilje v družini. Zato pri oceni ogroženosti žrtve upoštevamo tudi 
njeno oceno tveganja in na tej podlagi načrtujemo nadaljnje ukrepe. Pripravi se strokovna ocena 
stopnje ogroženosti – osnovna, srednja, visoka. Ocena se pripravi še na podlagi vedenja povzročitelja 
nasilja, psihičnega in fizičnega stanja žrtve nasilja, njenih prepričanj in podpore socialne mreže. 

Na podlagi podane ocene o ogroženosti ima žrtev pravico zaprositi za dodelitev brezplačne pravne 
pomoči za postopke na sodišču, ki tečejo na predlog žrtve zaradi ukrepov po 19. in 21. členu ZPND.«

V 2. odstavku 15. člena ZPND organom in organizacijam nalaga dolžnost sodelovanja v 
multidisciplinarnih timih, katerega cilj je med drugim tudi zagotavljanje koordiniranega 
sodelovanja in ukrepanja institucij. 

52. člen – nujni omejitveni ukrepi78 

Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da imajo pristojni 
organi pooblastila za izrekanje ukrepov v primerih neposredne nevarnosti, da storilec nasilja v družini 
zapusti prebivališče žrtve ali ogrožene osebe za ustrezno dolgo obdobje in da se mu prepove vstop v 
prebivališče ali stik z žrtvijo ali ogroženo osebo. Ukrepi, sprejeti na podlagi tega člena, dajejo prednost 
varnosti žrtev ali ogroženih oseb.

ZPND od 18. do 24. čena predvideva ukrepe za zagotovitev varnosti žrtve: 
18. člen – Varovanje življenja in zagotavljanje osebne varnosti žrtve
Policija varuje življenje in zagotavlja osebno varnost žrtve v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje 
policije. Na prošnjo žrtve policija zagotovi žrtvi varnost ob vstopu v stanovanjske prostore, v katerih 
prebiva, da lahko iz njih vzame stvari, ki so potrebne za zagotavljanje njenih osnovnih življenjskih 
potreb in osnovnih življenjskih potreb njenih otrok.

19. člen – Prepovedi zaradi nasilnih dejanj
(1) Žrtev lahko sodišču predlaga, da določi ukrepe za odvrnitev nadaljnje škode. Sodišče lahko 
povzročitelju nasilja, ki je žrtev telesno poškodoval, ali ji je prizadejal škodo na zdravju, ali je drugače 
posegel v njeno dostojanstvo ali druge osebnostne pravice, na predlog žrtve z odločbo prepove zlasti: 
– vstopiti v stanovanje, v katerem živi žrtev; 
– 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. 

78 Article 52 – Emergency barring orders 
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the competent authorities are granted the 
power to order, in situations of immediate danger, a perpetrator of domestic violence to vacate the residence of the 
victim or person at risk for a sufficient period of time and to prohibit the perpetrator from entering the residence of or 
contacting the victim or person at risk. Measures taken pursuant to this article shall give priority to the safety of victims 
or persons at risk. 

52. člen - nujni omejitveni ukrepi
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(2) Ukrepe po prejšnjem odstavku lahko sodišče izreče tudi: 
a) če je povzročitelj nasilja žrtvi grozil, da jo bo poškodoval ali drugače protipravno posegel v njeno 
dostojanstvo ali druge osebnostne pravice; 
b) če je povzročitelj nasilja protipravno vstopil v stanovanje, v katerem živi žrtev ali drugače motil njeno 
mirno posest; 
c) če povzročitelj nasilja žrtev proti njeni izrecni volji protipravno nadleguje, na primer z zasledovanjem 
ali uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo; 
d) če povzročitelj nasilja žrtev proti njeni izrecni volji protipravno nadleguje z uporabo oziroma 
objavljanjem vseh osebnih podatkov žrtve, sodnih spisov in osebnih zapisov na svetovnem medmrežju. 
(3) Ukrepe po prvem in drugem odstavku tega člena sodišče izreče tudi, če je povzročitelj nasilja dejanje 
izvršil v stanju prehodne nerazsodnosti, razen če se dokaže, da ni po svoji krivdi prišel v takšno stanje. 
(4) Sodišče časovno omeji trajanje ukrepov iz prvega odstavka tega člena na največ šest mesecev. Žrtev 
lahko predlaga podaljšanje ukrepa še za največ šest mesecev. 
(5) Pritožba zoper ukrep, ki ga izreče sodišče, ne zadrži izvršitve ukrepa.

20. člen – Varstvo otrok
(1) Postopek za odločitev o ukrepih iz prvega odstavka 19. člena tega zakona začne sodišče v primerih, 
ko je žrtev otrok, na predlog otroka, starejšega od petnajst let, staršev oziroma enega od staršev, če 
jim ni odvzeta starševska skrb, ali centra za socialno delo. Če so navedeni ukrepi izrečeni zaradi varstva 
otroka, spremlja njihovo izvajanje center za socialno delo. 
(2) Center za socialno delo je dolžan izvesti tudi vse druge potrebne ukrepe za varstvo otroka v skladu 
z zakonom, ki ureja družinska razmerja.

21. člen – Prepustitev stanovanja v skupni uporabi
(1) Žrtev lahko sodišču predlaga, da odloči o prepustitvi stanovanja v skupni uporabi. Sodišče lahko 
na predlog žrtve z odločbo naloži povzročitelju nasilja, ki z žrtvijo, ki jo je telesno poškodoval ali ji je 
prizadejal škodo na zdravju ali je drugače posegel v njeno dostojanstvo ali druge osebnostne pravice, 
živi v skupnem gospodinjstvu, da mora stanovanje v skupni uporabi prepustiti žrtvi v izključno uporabo 
v obsegu, kot ga je imel v uporabi sam. 
(2) Sodišče časovno omeji trajanje ukrepa iz prejšnjega odstavka, če sta žrtev in povzročitelj nasilja 
solastnika ali skupna lastnika stanovanja v skupni uporabi, če imata na zemljišču, na katerem je 
stanovanje v skupni uporabi, stavbno pravico, pravico užitka ali rabe, ali če sta ga skupaj najela. 
(3) Sodišče omeji trajanje ukrepa iz prvega odstavka tega člena na največ šest mesecev, če je povzročitelj 
nasilja sam ali s tretjo osebo lastnik, solastnik ali skupni lastnik stanovanja v skupni uporabi, ali če ima 
na zemljišču, na katerem je stanovanje, sam ali s tretjo osebo stavbno pravico, pravico užitka ali rabe, 
ali če ga je sam ali s tretjo osebo najel. Če žrtev v roku, ki ga določi sodišče, kljub skrbnemu prizadevanju 
ne more najti drugega primernega bivalnega prostora, lahko sodišče rok iz prejšnjega stavka na 
predlog žrtve izjemoma podaljša še za največ šest mesecev, razen če bi to povzročilo nesorazmerno 
težko breme za tretjo osebo. 
(4) Povzročitelj nasilja, ki mora žrtvi stanovanje prepustiti v izključno uporabo, je dolžan opustiti vsa 
dejanja, ki bi utegnila otežiti ali ovirati takšno uporabo. 
(5) Žrtev, ki ji je stanovanje prepuščeno v izključno uporabo, nosi v času izključne uporabe stanovanja 
stroške rednega upravljanja stanovanja. 
(6) Povzročitelj nasilja lahko od žrtve zahteva primerno nadomestilo za izključno uporabo stanovanja, 
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če je to skladno z načelom pravičnosti. 
(7) Žrtev mora predlog iz prvega odstavka tega člena podati najkasneje v treh mesecih, odkar je utrpela 
katero od ravnanj iz prvega odstavka tega člena.

22. člen – Stanovanjsko varstvo v primeru nasilja ob razvezi
(1) Ob razvezi zakonske zveze sme zakonec, nad katerim drugi zakonec izvaja nasilje ali če izvaja 
nasilje nad njegovimi otroki, zahtevati, da mu drugi zakonec prepusti v izključno uporabo stanovanje, 
v katerem skupaj živita oziroma sta živela. 
(2) Sodišče lahko dodeli stanovanje v izključno uporabo zakoncu, ki vloži zahtevo iz prejšnjega odstavka, 
čeprav bi sicer obstajali pogoji za dodelitev le dela stanovanja, če je to potrebno, da se ob razvezi 
prepreči nasilje med zakoncema ali nasilje nad otroki. 
(3) Sodišče omeji trajanje ukrepa iz prejšnjega odstavka na največ šest mesecev. Na predlog žrtve 
lahko sodišče ukrep izjemoma podaljša še za največ šest mesecev. 
(4) Zakonec, ki mu je stanovanje prepuščeno v izključno uporabo, nosi v času izključne uporabe 
stanovanja stroške rednega upravljanja stanovanja. 
(5) Povzročitelj nasilja lahko od žrtve nasilja zahteva primerno nadomestilo za izključno uporabo 
stanovanja, če je to skladno z načelom pravičnosti. 
(6) Zakonec, ki je drugemu zakoncu zavezan prepustiti stanovanje v uporabo, je dolžan opustiti vse, kar 
bi temu zakoncu oteževalo ali preprečilo uporabo stanovanja ali njegovega dela.

23. člen – Izvršba 
Izvršba v primeru prepustitve stanovanja po 21. in 22. členu tega zakona se opravi po pravilih za 
izpraznitev in izročitev nepremičnin.

24. člen – Pristojnost 
Za odločanje o ukrepih po 19. in 21. členu tega zakona je stvarno pristojno okrožno sodišče v 
nepravdnem postopku, če ni z zakonom določeno drugače. Sodišče obravnava zadeve prednostno, 
postopek je nujen, javnost je izključena.

Kot smo omenili že zgoraj, ima ZPND številne pomanjkljivosti. Sem posebej spada odsotnost 
sankcij za kršitev ukrepov, kar pomeni, da lahko povzročitelj nasilja neovirano in nekaznovano 

krši ukrepe, izrečene po ZPND. (Ramšak idr., 2014)

Prepustitev stanovanja v skupni rabi poleg ZPND ureja tudi Zakon o pravdnem postopku v 411. 
členu: 

Med postopkom v zakonskih sporih in sporih iz razmerij med starši in otroki lahko izda sodišče na 
predlog stranke ali po uradni dolžnosti začasne odredbe o varstvu in preživljanju skupnih otrok kot 
tudi začasne odredbe o odvzemu ali omejitvi pravice do stikov oziroma o načinu izvrševanja stikov.
V zakonskem sporu izda sodišče na predlog zakonca tudi začasno odredbo o njegovem preživljanju in 
o izselitvi drugega zakonca iz skupnega stanovanja, če je to potrebno, da se prepreči nasilje. 
Začasne odredbe iz prejšnjih odstavkov se izdajo po določbah zakona, ki ureja zavarovanje.

Ukrep prepovedi približevanja, ki lahko spada tako med ukrepe za obvladovanje tveganja kot 
med nujne omejitvene ukrepe, obravnavamo pod 53. členom Istanbulske konvencije.

52. člen - nujni omejitveni ukrepi



138

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

53. člen – ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev 
varnosti79  

1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da so žrtvam 
vseh oblik nasilja, ki jih zajema področje uporabe te konvencije, na voljo ustrezni ukrepi prepovedi 
približevanja ali za zagotovitev varnosti. 
2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da so ustrezni ukrepi 
prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti iz prejšnjega odstavka:
- na voljo za takojšnjo zaščito in brez nepotrebnih finančnih ali upravnih bremen za žrtev;
- izdani za določeno obdobje ali dokler niso spremenjeni ali preklicani;
- kadar je to potrebno, izdani na podlagi ex parte s takojšnjim učinkom;
- na voljo ne glede na druge pravne postopke ali kot njihova dopolnitev;
- lahko uvedeni v naknadnih pravnih postopkih.
3. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se kršitev ukrepov 
prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti, izdanih v skladu s prvim odstavkom, kaznuje z 
učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kazenskimi ali drugimi pravnimi sankcijami. 

Še eden od ukrepov, ki jih predvideva slovenska zakonodaja in lahko spadajo med ukrepe za 
obvladovanje tveganja ter nujne omejitvene ukrepe, je prepoved približevanja. Najdemo jo 

v treh različnih zakonih, in sicer v ZKP, Zakonu o nalogah in pooblastilih policije in v ZPND. Dr. 
Katja Filipčič (2014a: 169) je pripravila temeljne značilnosti prepovedi približevanja po različnih 
zakonih: 

Pravna podlaga Kdo predlaga
izrek prepovedi

Kdo odredi
ukrep

Trajanje Posledice
kršitve

Zakon
o kazenskem
postopku

državni tožilec
oz. tožilka

preiskovalni 
sodnik oz.
sodnica

dokler ni kočnan
kazenski 
postopek, največ 
pa 2 leti in 3 
mesece

odreditev 
pripora

Zakon o 
nalogah
in pooblastilih
policije

policija ga 
izda po uradni 
dolžnosti

policist oz. 
policistka za 48 
ur, podaljšanje 
preiskovalni 
sodnik oz. 
sodnica

do 70 dni denarna kazen, 
pridržanje

Zakon o 
preprečevanju 
nasilja v družini

žrtev nasilja denarna kazen, 
pridržanje

do 1 leta denarna kazen

79 Article 53 – Restraining or protection orders 
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that appropriate restraining or protection orders 
are available to victims of all forms of violence covered by the scope of this Convention. 
2. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the restraining or protection orders referred 
to in paragraph 1 are: 
- available for immediate protection and without undue financial or administrative burdens placed on the victim; 
- issued for a specified period or until modified or discharged; 
- where necessary, issued on an ex parte basis which has immediate effect; 
- available irrespective of, or in addition to, other legal proceedings; 
- allowed to be introduced in subsequent legal proceedings. 
3. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that breaches of restraining or protection orders 
issued pursuant to paragraph 1 shall be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or other legal sanctions. 
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Ukrep prepovedi približevanja najpogosteje izreka policija (prav tam). V letu 2013 sprejeti Zakon 
o nalogah in pooblastilih policije je dopolnil policijsko pooblastilo v primerih odreditve prepovedi 
približevanja tudi s pridržanjem kršitelja, ki ne spoštuje takšne prepovedi (60. člen, in 61. člen):
60. člen – Prepoved približevanja

(1) Če je podan utemeljen sum, da je oseba storila kaznivo dejanje ali prekršek z znaki nasilja ali je 
bila zalotena pri takem kaznivem dejanju ali prekršku, in obstajajo razlogi za sum, da bo ogrozila 
življenje, osebno varnost ali svobodo osebe, s katero je ali je bila v bližnjem razmerju v smislu določb 
kazenskega zakonika in zakona, ki ureja preprečevanje nasilja v družini (v nadaljnjem besedilu: 
kršitelj), kar policisti ugotovijo zlasti na podlagi dotedanjega grdega ravnanja kršitelja, iz okoliščin, ki 
jih neposredno zaznajo ob prihodu na kraj dogodka, zbranih obvestil od žrtev ali prič, podatkov centra 
za socialno delo, smejo policisti odrediti prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi (v 
nadaljnjem besedilu: oškodovanec), ki je kršitelj namerno ne sme prekršiti. Kot kraj se določi kraj, kjer 
oškodovanec stanuje, dela, se izobražuje, je v varstvu ali se vsakodnevno giblje. Prepoved približevanja 
določenemu kraju oziroma osebi zajema tudi prepoved nadlegovanja po komunikacijskih sredstvih, na 
kar kršitelja policisti posebej opozorijo. 
(2) Prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi odredi policist tako, da kršitelju, na 
katerega se ukrep nanaša, v policijskem postopku z njim takoj izreče ustno odredbo, naknadno pa 
v roku, ki ne sme biti daljši od šestih ur, vroči še pisno odredbo o odrejenem ukrepu. Pisna odredba 
mora vsebovati podatke o kršitelju, zoper katerega je ukrep odrejen (osebno ime, EMŠO oziroma 
za tujca rojstne podatke, državljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče), odrejeni ukrep (ukrep 
zajema tudi določitev razdalje od kraja oziroma osebe, na kateri se kršitelj ne sme gibati, vendar sme 
biti ta razdalja največ dvesto metrov), opis ogrožanja (način, obseg, trajanje), utemeljitev razlogov za 
odrejeni ukrep (prejšnji ukrepi policije, trajajoče ali prejšnje grdo ravnanje in podobno) in navedbo, da 
bo odredba po uradni dolžnosti posredovana v sodno presojo. Policist pozove kršitelja, naj mu pove 
naslov, kjer mu bo možno vročiti pisno odredbo. Če policist kršitelja ne najde na navedenem naslovu 
ali naslova noče povedati, mu odredbo vroči tako, da jo pritrdi na oglasno desko pristojne policijske 
postaje, na kar kršitelja ob izreku ustne prepovedi posebej opozori. 
(3) Kršitelj, ki mu je izrečena prepoved približevanja, mora kraj oziroma območje prepovedi 
takoj zapustiti, policistu pa izročiti ključe prebivališča, v katerem živi skupaj z oškodovancem. Ob 
neupoštevanju odredbe policist kršitelja odstrani s kraja. O izrečenem ukrepu policija takoj obvesti 
krajevno pristojni center za socialno delo, ki oškodovanca seznani z organizacijami, ki so mu na voljo 
za materialno in nematerialno pomoč in mu na njegovo željo omogoči stik s takšno organizacijo. Če 
je kraj, ki se mu kršitelj ne sme približati, tudi vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga obiskuje otrok ali 
mladoletnik, ki je oškodovanec, policija seznani odgovorno osebo vzgojno-izobraževalnega zavoda o 
trajanju prepovedi približevanja oziroma o ostalih podatkih iz odredbe iz drugega odstavka tega člena, 
ki so pomembni za zaščito otroka ali mladoletnika. 
(4) Policija z odredbo iz drugega odstavka tega člena izreče prepoved približevanja določenemu kraju 
oziroma osebi za 48 ur in jo takoj pošlje v presojo preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča, ki lahko 
ukrep potrdi, spremeni ali razveljavi. Preiskovalni sodnik odloči o ukrepu v roku, ki ne sme biti daljši 
od 24 ur. Če prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi preiskovalni sodnik potrdi, lahko 
ukrep izreče za čas do deset dni, pri čemer mora upoštevati začetek veljave ukrepa, ko ga je izrekla 
policija. Zoper odločbo preiskovalnega sodnika je v treh dneh dovoljena pritožba na zunajobravnavni 
senat okrožnega sodišča, ki o pritožbi odloči v treh dneh od prejema pritožbe. Preiskovalni sodnik vroči 
odločbo kršitelju na naslov, ki ga je posredoval policiji, če mu je na tem naslovu ni mogoče vročiti, se 

53. člen - ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti



140

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

odločba pritrdi na oglasno desko okrožnega sodišča. Pritožba zoper odločbo preiskovalnega sodnika 
ne zadrži izvršitve. Določbe o vročanju odločbe preiskovalnega sodnika veljajo tudi za vročitev odločbe 
zunajobravnavnega senata. 
(5) Postopek izvedbe prepovedi približevanja podrobneje predpiše minister v soglasju z ministrom, 
pristojnim za pravosodje, in ministrom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve. 
(6) Nadzor nad spoštovanjem prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi izvaja policija, 
ki kršitelja, zalotenega na območju prepovedi približevanja, takoj odstrani s tega območja. Policija o 
ugotovljenih kršitvah izrečene prepovedi približevanja takoj ustno obvesti preiskovalnega sodnika. 
(7) Kršitelj, ki kljub izrečeni globi zaradi kršitve prepovedi približevanja ponovno krši odrejeno prepoved, 
se pridrži po določbah tega zakona. 

61. člen – Podaljšanje prepovedi približevanja
Če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bo kršitelj nadaljeval z ogrožanjem tudi po preteku desetih dni, 
za katere je bila izrečena prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi, lahko oškodovanec 
tri dni pred iztekom ukrepa predlaga preiskovalnemu sodniku podaljšanje ukrepa iz prejšnjega člena 
do 60 dni. Če so izpolnjeni zakonski pogoji, preiskovalni sodnik do izteka ukrepa izda odločbo, s katero 
podaljša prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi. Zoper to odločbo je v treh dneh 
dovoljena pritožba na zunajobravnavni senat okrožnega sodišča, ki o pritožbi odloči v treh dneh od 
prejema pritožbe. Preiskovalni sodnik pošlje odločbo kršitelju na naslov, ki ga je posredoval policiji, če 
mu je na tem naslovu ni mogoče vročiti, se odločba pritrdi na oglasno desko okrožnega sodišča.

Zakon o nalogah in pooblastilih policije je podlaga Pravilniku o prepovedi približevanja določeni 
osebi, kraju ali območju. Pravilnik določa postopek izvedbe ukrepa prepovedi približevanja 
določeni osebi, kraju ali območju. 

Podatki policije o izrečenih ukrepih prepovedi približevanja kažejo, da so bile žrtve v večini 
primerov ženske. Statistični podatki o številu žrtev (en ukrep lahko zajame več žrtev nasilja) v 
primerih izreka prepovedi približevanja po 60. členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije v 
letih 2008 – 2013, pa so naslednji (Miklič, 2014: 195):

Leto SKUPAJ žrtve moški žrtve ženske
2008 889 218 671
2009 1.749 393 1.356
2010 1.700 422 1.278
2011 1.728 437 1.291
2012 1.552 374 1.178
2013 1.603 397 1.206
VSI 9.221 2.241 6.980

Policijsko pooblastilo prepovedi približevanja je bilo uveljavljeno leta 2003 s spremembo 
in dopolnitvijo Zakona o policiji, v praksi pa so policisti pričeli izrekati ukrep po uveljavitvi 
podzakonskega predpisa, septembra 2004. V praksi so se pri izvajanju navedenega pooblastila 
pokazale določene pomanjkljivosti, ki so bile upoštevane pri pripravi nove policijske zakonodaje. 
Tako je Zakon o nalogah in pooblastilih policije z vidika varstva žrtev kaznivih dejanj pomembno 
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nadgradil navedeno policijsko pooblastilo. Po tem zakonu smejo policistke in policisti kršitelju 
ukrep izreči ne zgolj in samo na kraju, kjer je bilo dejanje storjeno, ampak ga lahko izrečejo 
kršitelju takoj, ko ga ujamejo, ne glede na kraj. Minimalna razdalja, do katere se sme kršitelj 
približati žrtvi, ni več določena, saj je praksa pokazala, da je namen ukrepa dosežen že, če se 
kršitelju določi manjša razdalja od prej minimalno določene. (Tretje periodično poročilo, 2014: 7)

Prav tako je bila odpravljena praznina, ki je nastala po uveljavitvi Zakona o prekrških iz leta 2011. 
V starem Zakonu o policiji je 6. odstavek 39.a člena predvideval, da se kršitelja, ki kljub izrečeni 
globi zaradi kršitve prepovedi še vedno krši odrejeni ukrep, privede k sodnici ali sodniku za 
prekrške, kar je bilo skladno z določili takrat veljavnega Zakona o prekrških. Ker se po uveljavitvi 
novega Zakona o prekrških praviloma odloča o prekrških v hitrem postopku pri prekrškovnem 
organu, kršiteljev ni mogoče privesti v postopek na sodišče, saj sodišče ni stvarno pristojno 
za obravnavo takega prekrška. Zato je določeno, da policistka ali policist kršitelja, ki ponovno 
krši prepoved približevanja, pridrži po določbah tega zakona, hkrati pa mu za prekršek izreče 
predpisano globo. Z novo določbo se ukrep zaostruje oziroma je dana pravna podlaga, da bo 
ukrep sploh učinkovit in bo dosegel namen. Dodana je pravna podlaga za seznanitev odgovorne 
osebe vzgojno-izobraževalnih zavodov o trajanju prepovedi približevanja oziroma o ostalih 
podatkih, ki so pomembni za zaščito otroka, mladoletnice ali mladoletnika v primerih, če je 
kraj, ki se mu kršitelj ne sme približati, tudi vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga obiskuje otrok, 
mladoletnica ali mladoletnik, ki je oškodovanka ali oškodovanec. (prav tam)

Raziskava dr. Katje Filipčič iz leta 2011 je med drugim pokazala, da narašča število primerov 
nasilja v družini, ki jih institucije zaznajo, prepoznajo in obravnavajo. V delu, kjer analizira 
izrečene ukrepe prepovedi približevanja, so uporabljeni ukrepi v letu 2009. Leta 2009 je bilo 
izrečenih 1121 ukrepov prepovedi približevanja, v analizo pa je bilo zajetih 198 izrečenih ukrepov 
(87 na področju Policijske uprave Novo mesto in 111 na področju Policijske uprave Ljubljana). 
Temeljne značilnosti nasilja v družini so bile v analiziranih zadevah naslednje:

- v 77 % primerov je nasilje prijavila sama žrtev, 10 % so prijavili sorodnice ali sorodniki žrtve, le 3 % 
primerov so prijavile institucije (CSD in zdravstvene institucije).
- Ob prijavi nasilnega dogodka so vse žrtve navajale, da nasilje traja »že dlje časa« ali »več let«, malo pa 
jih je konkretneje opredelilo trajanje doživljanja nasilja.
- 97 % storilcev je bilo moških, 3 % žensk. Vse ženske povzročiteljice nasilja, zajete v analizo, so izvajale 
nasilje nad starši (v enem primeru nad taščo), v nobenem primeru nad partnerjem.
- Med povzročitelji nasilja jih je bila polovica mlajših od 40 let, 3 % je bilo starejših od 70 let (med njimi 
je bila tudi invalidna oseba), 1 % pa je bil mladoletnih, ki so bili vedno nasilni do svojih staršev.
- Z vidika odnosa med storilcem in žrtvijo so bile ugotovitve naslednje: med žrtvami so prevladovale 
žene in izvenzakonske partnerice povzročitelja nasilja (48 %), 19 % žrtev je bilo staršev povzročitelja, 
skupino 20 % pa so predstavljali otroci povzročitelja (med katerimi so prevladovali mladoletni otroci).
- 52 % povzročiteljev nasilja je prekomerno uživalo alkohol oziroma so bili vinjeni v času nasilnega 
dogodka.
- Ukrep prepovedi približevanja je bil izdan v 28 % primerih zaradi izvajanja psihičnega nasilja 
(prevladovale so grožnje), v 72 % pa zaradi fizičnega nasilja.

53. člen - ukrepi prepovedi približevanja ali za zagotovitev varnosti
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Kot neustrezna se je skozi raziskavo pokazala (neenotna) praksa policije pri pridržanju na dveh 
nivojih:

1. Neustrezna je praksa v primerih, ko policija najprej ustno izreče ukrep prepovedi približevanja, nato 
pa (ali istočasno z izrekom) praviloma zaradi nadaljevanja z grožnjami storilcu odredi še pridržanje. 
Če storilec ob prihodu policistk in policistov nadaljuje z nasilnim vedenjem, je treba najprej odrediti 
pridržanje, šele po prenehanju pridržanja pa mu izreči ukrep prepovedi približevanja.
2. Analiza zadev je tudi pokazala, da policistke in policisti pridržanje odredijo po različnih temeljih: 
ali po 2. odstavku 109. člena Zakona o prekrških ali po 2. odstavku 157. člena ZKP. Ob tem je treba 
poudariti, da je bilo pridržanje po po 2. odstavku 109. člena Zakona o prekrških odrejeno tudi, če 
so policistke in policisti dejanje kvalificirali kot kaznivo dejanje. Takšno ravnanje ni ustrezno. Če je 
storilec ob prihodu policistov vinjen in nadaljuje z grožnjami oškodovanki ali oškodovancu, ga je po 2. 
odstavku 109. člena Zakona o prekrških mogoče pridržati le, če je bil zaloten pri storitvi prekrška in ne 
kaznivega dejanja. V primeru kvalifikacije dejanja kot kaznivega dejanja pa je mogoče takšnega storilca 
pridržati le po ZKP. (Filipčič, 2011)

V obdobju od leta 2005 do leta 2010 je bilo skupno izrečenih 3.694 ukrepov prepovedi 
približevanja. Podatki kažejo, da policija zaščiti žrtve s tem ukrepom v skoraj polovici odkritih 
primerov nasilja v družini. Nadalje je analiza izrečenih ukrepov prepovedi približevanja s 
strani policije pokazala, da je bilo 97 % storilcev moških, žrtve so bile najpogosteje žene in 
izvenzakonske partnerice povzročitelja (48 %), sledijo jim starši povzročitelja nasilja (19 %), 
mladoletni otroci (15 %), bivše partnerke in partnerji (7 %), polnoletni otroci (5 %) in ostali 
sorodniki oz. sorodnice (6 %). V 28 % zadev je policija izrekla prepoved približevanja zaradi 
psihičnega nasilja (različnih oblik groženj), ki mu ni bilo pridruženo tudi fizično nasilje. Izrečeni 
ukrep nadzira policija povprečno dvakrat dnevno. Delež kršitev ukrepov upada. V letu 2009 je 
ukrep spoštovalo 85 % povzročiteljev nasilja. (Filipčič v Peto in šesto periodično poročilo, 2013)

195.a člen ZKP-UPB8 predvideva prepoved približanja določenemu kraju ali osebi:
(1) Če so podane okoliščine iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 201. člena tega zakona, vendar je nevarnost, 
da bo obdolženec uničil sledove kaznivega dejanja, vplival na priče, udeležence ali prikrivalce ali ponovil 
kaznivo dejanje, dokončal poskušeno kaznivo dejanje ali storil kaznivo dejanje, s katerim grozi, moč 
odvrniti s prepovedjo približanja obdolženca določenemu kraju ali osebi, uporabi sodišče ta ukrep. 
(2) Sodišče določi primerno razdaljo – oddaljenost od določenega kraja ali osebe, ki jo mora obdolženec 
spoštovati in je namerno ne sme prekoračiti; v nasprotnem primeru lahko sodišče zoper njega odredi 
pripor. O tej posledici je obdolženca predhodno vselej treba obvestiti. 
(3) Če razdaljo – oddaljenost, ki jo mora spoštovati obdolženec, namerno krši z ukrepom varovana 
oseba, jo lahko sodišče vsakokrat kaznuje z denarno kaznijo iz 78. člena tega zakona. 
(4) O ukrepu iz tega člena odloči sodišče z obrazloženim sklepom; obrazložitev mora vsebovati 
utemeljitev suma, da je obdolženec storil kaznivo dejanje, okoliščin iz prvega odstavka tega člena in 
uporabe tega ukrepa.
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54. člen – preiskovanje in dokazi80

 
Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da so v vsakem civilnem 
ali kazenskem postopku dokazi, ki se nanašajo na spolno zgodovino in ravnanje žrtve, dovoljeni samo, 
kadar je to ustrezno in potrebno.

Zakon o pravdnem postopku in ZKP določata možnost, da priča lahko odreče odgovor na 
postavljena vprašanja, če ima za to tehtne razloge. (Šifkovič Vrbica, 2013)

Zakon o pravdnem postopku v 233. členu določa: 
Priča lahko odreče odgovor na posamezna vprašanja, če ima za to tehtne razloge, zlasti še, če bi s 
svojim odgovorom na taka vprašanja spravila v hudo sramoto, precejšnjo premoženjsko škodo ali pa 
v kazenski pregon sebe ali svoje krvne sorodnike v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti 
pa do vštetega tretjega kolena; svojega zakonca ali osebo, s katero živi v dalj časa trajajoči življenjski 
skupnosti, kot jo določa zakon, ki ureja zakonsko zvezo, ali sorodnike po svaštvu do vštetega drugega 
kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali pa svojega skrbnika ali oskrbovanca, posvojitelja ali 
posvojenca. 
Predsednik senata opozori pričo, da lahko odreče odgovor na postavljeno vprašanje. 

ZKP pa v 238. členu določa: 
Priča ni dolžna odgovarjati na posamezna vprašanja, če je verjetno, da bi s tem spravila sebe ali svojega 
bližnjega sorodnika (1. do 3. točka prvega odstavka 236. člena) v hudo sramoto, znatno materialno 
škodo ali v kazenski pregon. 

55. člen – ex parte in ex officio postopki81 

1. Pogodbenice zagotovijo, da preiskovanje ali pregon kaznivih ravnanj, določenih v skladu s 35., 36., 
37., 38. in 39. členom te konvencije, niso popolnoma odvisni od prijave ali pritožbe, ki jo vloži žrtev, če 
je bilo kaznivo ravnanje v celoti ali deloma storjeno na ozemlju pogodbenice, in da se postopki lahko 
nadaljujejo tudi, če žrtev prekliče svojo izjavo ali pritožbo.
2. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se v skladu s 
pogoji njihovega notranjega prava zagotovi možnost za vladne in nevladne organizacije ter svetovalce 
za pomoč pri nasilju v družini, da žrtvam na njihovo zahtevo pomagajo in/ali jih podpirajo med 
preiskovanjem in sodnimi postopki v zvezi s kaznivimi ravnanji, določenimi v skladu s to konvencijo.

80 Article 54 – Investigations and evidence 
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that, in any civil or criminal proceedings, evidence 
relating to the sexual history and conduct of the victim shall be permitted only when it is relevant and necessary. 
81 Article 55 – Ex parte and ex officio proceedings 
1. Parties shall ensure that investigations into or prosecution of offences established in accordance with Articles 35, 36, 
37, 38 and 39 of this Convention shall not be wholly dependant upon a report or complaint filed by a victim if the offence 
was committed in whole or in part on its territory, and that the proceedings may continue even if the victim withdraws 
her or his statement or complaint. 
2. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure, in accordance with the conditions provided 
for by their internal law, the possibility for governmental and nongovernmental organisations and domestic violence 
counsellors to assist and/or support victims, at their request, during investigations and judicial proceedings concerning 
the offences established in accordance with this Convention. 

54. člen - preiskovanje in dokazi
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V skladu z 78. členom Istanbulske konvencije je k temu členu mogoč pridržek države, vendar 
le v povezavi s 35. členom – fizično nasilje z manjšimi kaznivimi dejanji. Fizično nasilje 

opredeljeno v 35. členu Istanbulske konvencije se preganja po uradni dolžnosti, prav tako spolno 
nasilje (razen posilstva po 170. členu KZ-1 in spolnega nasilja po 171. členu KZ-1 storjenega 
proti osebi, s katero storilec živi v zakonski, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni 
skupnosti), pohabljenje spolovil (razen v primeru, da gre za lahko telesno poškodbo, potem se 
pregon začne na predlog) in prisilna prekinitev nosečnosti. Evidentno je torej, da se velika večina 
kaznivih dejanj, ki jih ureja Istanbulska konvencija, po slovenski materialno pravni kazenski 
zakonodaji začne po uradni dolžnosti, zato je tudi kazenski postopek popolnoma neodvisen od 
volje žrtve. Tudi v primerih pregona in zastopanja obtožb za kazniva dejanja, katerih pregon se 
po slovenskih kazenskopravnih določbah začne na predlog žrtve oziroma oškodovanca, lahko v 
nadaljevanju prevzame državni tožilec ali tožilka. (Šifkovič Vrbica, 2013)

56. člen – zaščitni ukrepi82  

1. Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zaščito pravic in interesov žrtev, 
vključno z njihovimi posebnimi potrebami, ki jih imajo kot priče, v vseh fazah preiskovanja in sodnih 
postopkov, zlasti:
a. zagotavljajo njihovo zaščito ter zaščito njihovih družin in prič pred ustrahovanjem, maščevanjem in 
ponovno viktimizacijo;
b. zagotavljajo obveščenost žrtev, vsaj v primerih, ko bi bile lahko žrtve in družine v nevarnosti, kadar 
storilec pobegne ali je na prostosti začasno ali dokončno;
c. seznanijo žrtve, pod pogoji, ki jih določa notranje pravo, z njihovimi pravicami in storitvami, ki so jim 
na voljo, in posledicami njihove pritožbe, obtožbe, splošnim napredkom preiskave ali postopkov in z 
njihovo vlogo v njih, pa tudi o izidu njihovega primera;

82 Article 56 – Measures of protection 
1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to protect the rights and interests of victims, including 
their special needs as witnesses, at all stages of investigations and judicial proceedings, in particular by: 
a. providing for their protection, as well as that of their families and witnesses, from intimidation, retaliation and repeat 
victimisation; 
b. ensuring that victims are informed, at least in cases where the victims and the family might be in danger, when the 
perpetrator escapes or is released temporarily or definitively; 
c. informing them, under the conditions provided for by internal law, of their rights and the services at their disposal and 
the follow-up given to their complaint, the charges, the general progress of the investigation or proceedings, and their 
role therein, as well as the outcome of their case; 
d. enabling victims, in a manner consistent with the procedural rules of internal law, to be heard, to supply evidence and 
have their views, needs and concerns presented, directly or through an intermediary, and considered; 
e. providing victims with appropriate support services so that their rights and interests are duly presented and taken into 
account; 
f. ensuring that measures may be adopted to protect the privacy and the image of the victim; 
g. ensuring that contact between victims and perpetrators within court and law enforcement agency premises is avoided 
where possible; 
h. providing victims with independent and competent interpreters when victims are parties to proceedings or when they 
are supplying evidence; 
i. enabling victims to testify, according to the rules provided by their internal law, in the courtroom without being present 
or at least without the presence of the alleged perpetrator, notably through the use of appropriate communication 
technologies, where available. 
2. A child victim and child witness of violence against women and domestic violence shall be afforded, where appropriate, 
special protection measures taking into account the best interests of the child. 
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d. omogočajo žrtvam zaslišanje v skladu s postopkovnimi pravili notranjega prava, predložitev dokazov 
in možnost, da predstavijo svoja stališča, potrebe in skrbi neposredno ali prek posrednika in jih 
obravnavajo;
e. preskrbijo žrtvam ustrezne podporne storitve, tako da so njihove pravice in interesi ustrezno 
predstavljeni in upoštevani;
f. zagotovijo, da se lahko sprejmejo ukrepi za zaščito zasebnosti žrtve in njene podobe; 
g. zagotovijo, da se žrtve izognejo stiku s storilci v prostorih sodišča in organov pregona, kadar je to 
mogoče;
h. preskrbijo žrtvam neodvisnega in primernega tolmača, kadar so žrtve stranke v postopku ali ko 
predložijo dokaze;
i. omogočajo žrtvam pričanje v skladu z določbami notranjega prava v sodni dvorani, ne da bi bile tam 
navzoče ali vsaj brez navzočnosti domnevnega storilca, in sicer z uporabo ustreznih komunikacijskih 
tehnologij, kjer so na voljo.
2. Otrok žrtev in otrok priča nasilja nad ženskami in v družini je deležen, kadar je to primerno, posebnih 
zaščitnih ukrepov ob upoštevanju največje otrokove koristi.

Dr. Mirjam Škrk (2014) v svojem mnenju o 56. členu Istanbulske konvencije pravi, da: 

Z vidika enakega varstva pravic (22. člen Ustave) in pravnih jamstev v kazenskem postopku (29. člen 
Ustave) tudi nimam pomislekov glede neskladja z Ustavo 56. člena Istanbulske konvencije, ki nalaga 
pogodbenicam zagotovitev posebnih zakonodajnih ali drugih ukrepov zaščite žrtev in prič v kazenskih 
postopkih zoper storilce kaznivih dejanj nasilja zoper ženske ali družino (točki g. in i. prvega odstavka). 
Še zlasti nimam pomislekov v primeru zaščite mladoletnih žrtev ali prič (2. odstavek 56. člena), kar 
(deloma) že ureja 178. člen Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki pri določenih kaznivih dejanjih 
zoper mladoletne osebe ne dovoli navzočnosti obdolženca pri zaslišanju priče, mlajše od 15 let , ki je 
žrtev tovrstnih kaznivih dejanj.83  

ZPND določa naloge CSD, regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam, NVO. Varstvo 
otrok je urejeno v ZPND in v ZZZDR-UPB1. Ureditev je takšna, da skrbi za največjo otrokovo 

korist v vsakem postopku, katerih udeleženci so. (Šifkovič Vrbica, 2013)

5. člen ZPND opredeljuje dolžnost ravnanja: 
Organi in organizacije so dolžni izvesti vse postopke in ukrepe, ki so potrebni za zaščito žrtve glede na 
stopnjo njene ogroženosti in zaščito njenih koristi in pri tem zagotoviti spoštovanje integritete žrtve. 
Če je žrtev nasilja otrok, imajo koristi in pravice otroka prednost pred koristmi in pravicami drugih 
udeleženk oziroma udeležencev postopka.

7. člen ZPND žrtvi omogoča spremljevalko oz. spremljevalca:
(1) Žrtev nasilja si lahko izbere osebo, ki jo lahko spremlja v vseh postopkih, povezanih z nasiljem (v 
nadaljnjem besedilu: spremljevalec). 
(2) Za prisotnost spremljevalca v postopkih iz prejšnjega odstavka zadostuje, da žrtev pred pričetkom 
postopka ali v postopku izjavi, da jo določena oseba spremlja in da želi, da je v postopku prisotna. 

83 Dr. Škrk usmerja na neobjavljen sklep Ustavnega sodišča, Up-633/03, z dne 11. 10. 2005.

56. člen - zaščitni ukrepi
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(3) Spremljevalec je lahko vsaka polnoletna oseba, ki v postopku ni obravnavana kot povzročitelj nasilja. 
(4) Spremljevalec pomaga žrtvi pri zaščiti njene integritete v postopkih pred organi in organizacijami, 
pomaga pri iskanju rešitev in nudi žrtvi psihično oporo. 
(5) Organ, ki vodi postopek, prepove osebi spremljati žrtev v postopku, če ne izpolnjuje pogoja iz 
tretjega odstavka tega člena oziroma, če obstoji verjetnost, da oseba ne bo mogla opravljati nalog iz 
prejšnjega odstavka glede na sorodstvene ali druge povezave z žrtvijo ali povzročiteljem nasilja.

Julija 2014 smo NVO84  na Vrhovno sodišče RS naslovile dopis s prošnjo za ureditev težav v zvezi 
s spremljanjem žrtev nasilja v družini v različnih sodnih postopkih (Obran, Zabukovec, DNK, 
2014a):

Nevladne organizacije namreč pri svojem delu z žrtvami nasilja v družini že dlje časa opažamo neenako 
obravnavanje žrtev nasilja, ki se nanaša na njihovo pravico do spremljevalke oziroma spremljevalca 
v postopkih. Težava je v zadnjem času narasla celo do mere, ko je žrtvam pravica, ki jim jo zagotavlja 
zakon, odvzeta z obrazložitvijo, da jim ne pripada. Na nekaterih sodiščih (npr. ljubljanskem okrožnem) 
so morale spremljevalke žrtve počakati pred vrati sodišča, saj jim varnostna služba v stavbo ni dovolila. 
S tem je bila tem žrtvam kršena pravica do spremstva, v primerjavi z drugimi žrtvami, katerim ta pravica 
ni bila kratena, pa so bile tudi v neenakem položaju.

Pri reševanju problema nasilja se veliko oseb sooči z različnimi postopki v različnih službah. Žrtve 
nasilja so ob tem še dodatno obremenjene, saj jih pogosto še vedno ogroža povzročitelj nasilja, 
soočajo se z mnogimi posledicami nasilja (npr. okrnjeni ali neobstoječi resursi in socialna mreža, 
uničena samopodoba, ranljivost, izrazito podrejen položaj v odnosu do povzročitelja nasilja, anksiozna, 
depresivna stanja, celo posttravmatska stresna motnja). Okolica se na njihovo težavo bolj ali manj 
primerno odziva. Pri poskusih žrtev, da bi se zavarovale pred nasiljem, jih okolica pogosto ne podpira 
ali pa jih celo ovira, minimalizira njihovo izkušnjo nasilja, prelaga odgovornost za nasilje na njih in 
podobno, jih torej sekundarno viktimizira. Tudi v uradnih postopkih zaradi neznanja in posledičnega 
nestrokovnega ravnanja uradnih oseb še vedno pogosto prihaja do sekundarne viktimizacije, zaradi 
nezadostne zaščite žrtev v postopkih pa celo do ponovne viktimizacije. Spremstvo podporne osebe 
je za žrtve nasilja izjemno pomembno, saj so na tak način v posameznih postopkih bolj zaščitene, 
obenem pa dobijo več podpore in s tem tudi moči, zato postopki potekajo hitreje in se zaključijo prej.

Ker je zakonodajalec sprevidel pomembnost in vrednost instituta spremstva, ga je uredil v nekaterih 
zakonih, npr. Zakonu o preprečevanju nasilja v družini, Zakonu o kazenskem postopku in Zakonu o 
pravdnem postopku. Kljub temu naše svetovalke pri spremstvu pogostokrat naletijo na težave. Te so 
manjše v postopkih po 19. in 21. členu Zakona o preprečevanju nasilja v družini (v nadaljevanju ZPND), 
kjer so sodišča sprejela institut spremstva in dovolijo prisotnost spremljevalk na obravnavah.

V drugih postopkih so težave večje, eden od teh je npr. preiskovalni. 4. odstavek 65. člena Zakona o 
kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) jasno določa, da je lahko v predkazenskem in kazenskem 
postopku ob mladoletnem oškodovancu navzoča oseba, ki ji oškodovanec zaupa. Takšna oseba pa

84 Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo varnega zavetja Ljutomer – Varna hiša Pomurja, Društvo regionalne varne 
hiše Celje, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja, 
Varna hiša Gorenjske, Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi, Društvo Ženska svetovalnica, Zavod Emma in 
Pravno- informacijski center nevladnih organizacij – PIC.
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je lahko navzoča tudi ob drugem oškodovancu, ki je žrtev nasilja. V praksi se žal pogosto dogaja, da 
spremljevalke ostanejo pred vrati prostora, v katerem poteka preiskava, ali, kot rečeno, celo pred 
vrati sodišča (npr. Okrožno sodišče v Ljubljani, Okrožno sodišče v Kopru). Sodišča so svojo odločitev 
o zavrnitvi spremstva utemeljevala z argumentom, da navedena določba ne velja za preiskovalne 
postopke. Glavno vprašanje pri tej dilemi je torej, ali je preiskava samostojen, neodvisen postopek, ali pa 
je del kazenskega postopka. Odgovor na to vprašanje, ki bi sicer moral biti jasen vsakemu kazenskemu 
pravniku oziroma pravnici, je podala dr. Katja Šugman Stubbs v članku Pravica mladoletnega 
oškodovanca, da ga v kazenskem postopku spremlja oseba, ki ji zaupa (Pravna praksa, št. 19, 15. 
5. 2014), v katerem je razložila, da se formalnopravno glede na ureditev slovenskega kazenskega 
postopka še vedno šteje, da se kazenski postopek začne s prvim dejanjem sodišča, torej s sklepom 
o uvedbi preiskave v rednem kazenskem postopku. Nobenega dvoma ne bi smelo biti, da se zadevni 
člen nanaša tudi na preiskovalni postopek. Ob tem ob strani pustimo dejstvo, da dikcija 4. odstavka 
65. člena ZKP sodišču ne daje diskrecijske pravice pri odločanju o navzočnosti spremljevalke in sodišče 
torej mora dovoliti njeno navzočnost.

Drugače pa je po 3. odstavku 295. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), ki pravi, da 
lahko senat na zahtevo stranke dovoli, da sta na obravnavi, s katere je javnost sicer izključena, navzoči 
največ dve osebi, ki ju ona določi. V praksi se je že zgodilo, da sodišče ni poznalo vsebine tega člena, 
običajno pa se (v postopkih v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki) največkrat 
zgodi, da sodišče vpraša nasprotno stran, torej povzročitelja nasilja, ali se strinja, da je spremljevalka 
prisotna v sodni dvorani. Seveda se povzročitelj praviloma ne strinja, zato sodišče spremstva ne dovoli. 
Utemeljitve gredo v smeri, da bi potem tudi povzročitelji morali imeti spremstvo in da imajo žrtve 
tako ali tako ob sebi odvetnice oz. odvetnike. Tako razmišljanje je napačno, saj je delo spremljevalk 
v tem, da pomagajo žrtvam pri zaščiti njihove integritete v postopkih, pomagajo pri iskanju rešitev 
in nudijo žrtvam psihično oporo (4/7 ZPND). Če so brez opore, žrtve zaradi strahu in posledic (lahko 
tudi desetletja trajajočega) nasilja, ki so ga doživljale s strani povzročiteljev nasilja, težje izrazijo svoje 
misli, kaj hitro lahko podležejo pritiskom povzročiteljev in pristanejo na ureditev zadev, kot ustreza 
izključno povzročiteljem. Prisotnost spremljevalk je zaradi navedenega ključnega pomena, da bi bile 
žrtve enakovredne stranke v postopkih. Naloga odvetnic oz. odvetnikov, čeprav nepogrešljiva, se od 
naloge spremljevalk razlikuje – njihova naloga je namreč nudenje strokovne pravne pomoči.

Spremstvo je žrtvi namenjeno zaradi izenačitve moči nasproti povzročitelju nasilja, zato je neprimerno, 
da sodišče sprašuje povzročitelja, ali se strinja s prisotnostjo spremljevalke, saj tako žrtev ponovno 
postavlja v podrejen, celo odvisen položaj nasproti povzročitelju. Prisotnost spremljevalke na obravnavi 
pa ni namenjena preprečevanju izbruhov nasilja s strani povzročiteljev, kot bi to lahko razbrali iz 
nekaterih utemeljitev sodišč. Za te namene ima sodišče organizirano varnostno službo.

Spremljevalke se popolnoma zavedajo svoje vloge v različnih postopkih, ki jo žrtvam nasilja tudi razložijo. 
Žrtve tako vedo, da spremljevalke ne morejo govoriti v njihovem imenu ali kako drugače vplivati na potek 
postopka. Žrtve nasilja od spremljevalke dobijo potrebne informacije npr. o zakonodaji, postopkih, 
službah, podporo, da lažje zdržijo notranje in zunanje pritiske ter imajo možnost, da se po zaključenem 
postopku pogovorijo, kako se počutijo, kako so doživele celoten postopek in naredijo načrt, kako bodo 
vztrajale na poti iz nasilja. Po izkušnjah podpisanih nevladnih organizacij se spremstvo vedno izkaže 
kot koristno pri opolnomočenju žrtev nasilja, povečanju občutka varnosti in preprečevanju sekundarne 

56. člen - zaščitni ukrepi
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viktimizacije, posledično pa tudi gladkem poteku postopka.

Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih 
standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega 
sklepa Sveta 2001/220/PNZ (v nadaljevanju direktiva) pritrjuje, da je Evropska unija zavezana zaščiti 
žrtev kaznivih dejanj ter priznava, da ženske, ki so žrtve nasilja na podlagi spola, kamor sodi tako nasilje 
v družini kot tudi spolno nasilje, trgovanje z ljudmi, suženjstvo, prisilne poroke, pohabljanje ženskih 
spolnih organov in druga škodljiva ravnanja, in njihovi otroci pogosto potrebujejo posebno podporo 
in zaščito zaradi velike nevarnosti sekundarne in ponovne viktimizacije, ustrahovanja in maščevanja, 
povezanega s takim nasiljem. Direktiva se sicer nanaša na kazenske postopke, a navedeno vsekakor 
velja tudi za pravdne in druge postopke. Zlasti žrtve nasilja v družini se na svoji poti iz nasilja srečujejo 
z velikim številom postopkov, poleg kazenskega še s postopki za razvezo zakonske zveze, dodelitev 
otrok v varstvo in vzgojo z določitvijo stikov in preživnine, razdelitev premoženja, postopki po ZPND, 
motenjem posesti, izvršilnim postopkom, določitvijo, kateri od najemnikov bo ostal v stanovanju 
ipd. Prisotnost spremljevalk v postopkih, tudi tistih, v katerih se ne odloča o nasilju, tako lahko zelo 
pripomore k spoštljivi, uvidevni, nediskriminatorni obravnavi žrtev, hkrati pa povečuje njihovo moč in 
varnost.

Naj opozorimo še na dejstvo, da ZPND v prvem odstavku 7. člena določa, da si žrtev nasilja lahko 
izbere osebo, ki jo spremlja v vseh postopkih, povezanih z nasiljem. V praksi je prevladalo stališče, 
da se ta določba nanaša le na postopke po ZPND, torej na postopek zaradi prepovedi zaradi nasilnih 
dejanj (19. člen ZPND) ter postopek za prepustitev stanovanja v skupni uporabi (21. člen ZPND). 
Menimo, da je zakon pri tej določbi jasen: nanaša se na vse postopke, ki so povezani z nasiljem, torej 
tudi npr. razvezo zakonske zveze, odločitev o vzgoji in varstvu mladoletnih otrok, stikih in preživnini, 
delitev skupnega premoženja, določitev najemnika stanovanja, kazenske postopke… Tudi sam 
Predlog Zakona o preprečevanju nasilja v družini (EVA: 2006-2611-0097, št. 00711-9/2007/14, z dne 
20. 9. 2007) pove, da je namen zakona zagotavljati enoten pristop k obravnavanju nasilja v družini 
(predvsem preko oblikovanja opredelitve nasilja v družini in temeljnih načel za obravnavanje žrtev 
– eno od temeljnih načel pa pravi, da v postopkih obravnavanja žrtve potrebujejo psihično oporo, 
ki jim jo nudi spremljevalec, to je oseba, ki si jo same izberejo in ima pravico spremljati žrtev v vseh 
postopkih obravnavanja), koordinirano delovanje različnih organov in organizacij (multidisciplinarni in 
multi-institucionalni pristop) in dopolnjevati obstoječe ukrepe za zaščito žrtve v različnih zakonih. Pri 
obrazložitvi 7. člena zakona predlagatelj razloži, da organ, ki vodi določen postopek, ne vpliva na žrtvino 
izbiro spremljevalca ali jo pri tem ne omejuje. Glede na izbiro besed v tej obrazložitvi lahko sklepamo, 
da predlagatelj v mislih ni imel le postopkov po ZPND, temveč vseh, ki so povezani z nasiljem.

Nevladne organizacije prosimo Vrhovno sodišče, da poda svoje stališče glede navedene problematike 
ter nas obvesti o ukrepih, ki jih bo sprejelo z namenom zagotavljanja pravic žrtev nasilja in preprečevanja 
sekundarne viktimizacije. Hkrati vas prosimo za priporočilo, kako naj nevladne organizacije ravnamo 
v konkretnih primerih, ko sodišče zavrne našo prisotnost, da bi žrtve vseeno lahko uveljavile svojo 
pravico do spremstva.
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Vrhovno sodišče RS (Horvat, Vrhovno sodišče RS, 2014) je odgovorilo z naslednjim dopisom: 
Z vašim dopisom smo seznanili vsa prvostopenjska sodišča, kjer se ta problematika lahko pojavlja. 
Posebej smo pri tem navedli, da soglašamo s pravnimi in vrednostnimi izhodišči, izraženimi v vašem 
dopisu. Soglašamo, da je treba navedeno problematiko v konkretnih sodnih postopkih obravnavati 
dosledno in subtilno, vselej v korist žrtev nasilja, seveda ob spoštovanju določenega procesnega okvira, 
kot ga začrtujejo predvsem Zakon o preprečevanju nasilja v družini, Zakon o kazenskem postopku in 
Zakon o pravdnem postopku in seveda tudi Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev 
kaznivih dejanj ter nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ.

V zvezi z vašim vprašanjem, kako naj nevladne organizacije ravnate v konkretnih primerih, ko sodišče 
zavrne vašo prisotnost, da bi žrtve vseeno uveljavile svojo pravico do spremstva, pa moramo vselej 
kot sodna institucija imeti zadržan odnos, saj bi kakršnokoli pravno svetovanje udeležencem sodnih 
postopkov lahko pomenilo prekoračitev pristojnosti, ki jih lahko organ sodne veje oblasti ima v skladu 
z zakonskimi predpisi, v vsakem primeru pa laho okrnilo videz nepristranskosti sodišča. 

8. člen ZPND opredeljuje pravico žrtve do zagovornika:
Žrtev nasilja ima pravico do zagovornice oziroma zagovornika (v nadaljnjem besedilu: zagovornik), ki v 
skladu s posebnimi predpisi ščiti žrtvine koristi v postopkih in aktivnostih, ki jo zadevajo.

9. člen ZPND opredeljuje varstvo identitete žrtve:
(1) O žrtvah ali povzročiteljih nasilja ne smejo biti javnosti posredovani podatki, na podlagi katerih bi 
bilo mogoče prepoznati žrtev ali njeno družino. Posredovanje podatkov je dopustno le, če polnoletna 
žrtev s tem izrecno soglaša. 
(2) Starši ali otrokov skrbnik, rejnik, posvojitelj so dolžni v okviru izvajanja skrbi za otroka tega varovati 
pred izpostavljanjem javnosti.

Varovanje identitete žrtve ni samo naloga organov in organizacij, katerih obveznosti ZPND izrecno 
opredeljuje, temveč naloga bistveno širšega kroga subjektov. Predvsem je nujno izpostaviti 
medije. O žrtvah ali povzročiteljih nasilja ne smejo biti javnosti posredovani podatki, na podlagi 
katerih bi bilo mogoče prepoznati žrtev ali njeno družino. Posredovanje podatkov je dopustno 
le, če polnoletna žrtev s tem izrecno soglaša. Vendar pa vemo, da temu ni vedno tako. Še vse 
prevečkrat se v medijih (pa ne samo v povezavi z nasiljem v družini) pojavijo slike mladoletnih 
žrtev ipd. Pri čemer gre pogosto za zlorabo mladoletnih oseb. Starši oz. skrbnice in skrbniki 
so sicer dolžni v okviru izvajanja skrbi za otroka tega varovati pred izpostavljanjem javnosti, 
vendar je brez odgovornih medijev to zelo težka naloga. Na tem mestu bi tako predlagali večjo 
aktivnost na področju ozaveščanja medijev o problematiki in specifikah nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini, s čimer bi dosegli korektnejše poročanje o sami problematiki. (PIC, 2011)

V navezavi na varovanje identitete žrtve v skladu z 9. členom ZPND, je potrebno izpostaviti 
varovanje identitete prijavitelja, naznanitelja in tudi priče. Praksa je pokazala, da prihaja do 
primerov, ko npr. uslužbenka ali uslužbenec CSD razkrije identiteto prijavitelja v primerih nasilja 
v družini (npr. NVO, sorodnice/sorodniki, sosedi...), kar je v nasprotju z namenom tega določila, 
saj nihče, ki opravi dolžnost prijave takšnega dejanja, ne bi smel trpeti posledic. (prav tam)

56. člen - zaščitni ukrepi
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Varovanje identitete je potrebno zagotavljati tudi v nadaljevanju, t. j. v kazenskem postopku. V 
praksi prihaja do razkrivanja identitete socialnih delavk in delavcev, svetovalk in svetovalcev, 
zaposlenih pri NVO, ki se zaradi svojega dela znajdejo v postopku kot priče. Kot nepotrebno 
oz. kot negativna posledica se je pokazalo razkrivanje podatkov o njihovem prebivališču ipd. 
Nekatera sodišča, sodnice in sodniki tako ne zahtevajo navedbe vseh osebnih podatkov, temveč 
samo naslov CSD, s katerega socialna delavka ali delavec prihaja ali naziv NVO. To ocenjujemo 
kot dobro prakso. (prav tam)

Državni organi v Sloveniji ne obveščajo žrtev nasilja o izpustitvi oz. pobegu oseb, ki se preganjajo 
oziroma so obsojene za kaznivo dejanje, ki te žrtve zadeva, iz pripora oziroma zapora. Tako 
obveščanje je sedaj onemogočeno tudi z zakonodajo, razen v primeru, ko se obdolženec 
oziroma obsojenec strinja z obvestitvijo žrtve o njegovem izpustu. (Obran, 2014a)

Kljub mednarodnim zavezam o zaščiti žrtev kaznivih dejanj (npr. v Direktivi Evropskega 
parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite 
žrtev kaznivih dejanj), so te v slovenski kazenskopravni praksi še vedno obravnavane obrobno in 
služijo zgolj kot sredstvo za dosego cilja, torej obsodbo krivega storilca kaznivega dejanja. Zelo 
malo pozornosti je namenjeno zaščiti prič – žrtev nasilnih kaznivih dejanj. Zlasti ženske, ki so žrtve 
nasilja na podlagi spola, in njihovi otroci, v skladu z omenjeno direktivo, potrebujejo posebno 
podporo in zaščito zaradi velike nevarnosti sekundarne in ponovne viktimizacije, ustrahovanja 
in maščevanja, povezanega s takim nasiljem. Kadar ob izpustitvi oziroma pobegu osebe, ki se 
preganja oziroma je obsojena za kaznivo dejanje, ki zadeva določeno žrtev nasilnih kaznivih 
dejanj, iz pripora oziroma zapora obstaja nevarnost za to žrtev ali je ugotovljeno tveganje, da 
bi žrtvi lahko bila povzročena škoda, je eden od ukrepov za zaščito žrtve in odvrnitev škode, 
ki bi ji zaradi tega lahko nastala, tudi uradna obvestitev žrtve brez nepotrebnega odlašanja o 
tem dogodku. Ta ukrep da žrtvi možnost, da se pripravi na morebitno ponovno viktimizacijo, 
ustrahovanje oziroma maščevanje in da ukrene, kar je potrebno, da zaščiti sebe in svoje otroke. 
(prav tam)

ZKP in Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij takšno obveščanje žrtev onemogočata. ZKP v 5. 
odstavku 211. člena določa, da Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 
kot upravljavec zbirke podatkov o pripornikih posreduje uporabnikom podatke iz te zbirke, če 
jih v skladu z zakonom potrebujejo za odločanje v postopkih ali na podlagi pisne privolitve ali 
zahteve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. (prav tam)

Podobno določa Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij v 2. odstavku 39. člena: 
Upravljavec zbirke podatkov obsojencev posreduje drugim uporabnikom podatke iz te zbirke, če so 
za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne privolitve ali zahteve posameznika, na 
katerega se podatki nanašajo. 

Ker storilci kaznivih dejanj privolitve za posredovanje informacij žrtvam o njihovi izpustitvi iz 
pripora oziroma zapora po pravilu ne dajo, te teh informacij ne morejo uradno pridobiti. V praksi 
so tako žrtve nasilja zaradi spola večkrat izpostavljene ponovni viktimizaciji, ustrahovanju, celo 
maščevanju. (Obran, 2014a)
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57. člen – pravna pomoč85 

Pogodbenice zagotovijo pravico do pravne podpore in brezplačne pravne pomoči žrtvam pod pogoji, 
ki jih določa njihovo notranje pravo.

ZPND v četrtem delu ureja brezplačno pravno pomoč v postopkih nasilja v družini, v 26. členu 
pa se sklicuje na Zakon o brezplačni pravni pomoči, ki določa pogoje za upravičenje do 

brezplačne pravne pomoči: 
25. člen – Brezplačna pravna pomoč
Kolikor ni v tem zakonu drugače določeno, se za brezplačno pravno pomoč žrtvi nasilja uporablja 
zakon, ki ureja brezplačno pravno pomoč.

26. člen – Pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči
(1) Do brezplačne pravne pomoči po tem zakonu je, ne glede na določbe zakona, ki ureja brezplačno 
pravno pomoč, upravičena oseba, za katero je bila podana ocena o ogroženosti. 
(2) Mnenje o ogroženosti osebe poda pristojni center za socialno delo.

27. člen – Obseg dodelitve brezplačne pravne pomoči
Brezplačna pravna pomoč se po tem zakonu odobri za postopke, ki tečejo na predlog žrtve zaradi 
ukrepov po 19. in 21. členu tega zakona.

28. člen – Prednostno obravnavanje
Pristojni organ za brezplačno pravno pomoč obravnava prošnje, vložene po tem zakonu, prednostno.

Odločitev žrtev nasilja v družini, da zapustijo povzročitelje nasilja, je večinoma šele začetek dolgih, 
napornih in predvsem številnih postopkov pred različnimi organi, zlasti sodišči. Ženske, ki lahko 
doživljajo tudi mnogo let trajajoče nasilje, so izrazito ranljive, z okrnjenimi ali neobstoječimi 
viri, skrhano socialno mrežo, z uničeno samopodobo. V odnosu do povzročitelja nasilja so v 
izrazito podrejenem položaju, zato je za njih toliko pomembnejša dostopna pravna pomoč v 
vseh postopkih, ki sledijo razpadu odnosa, v katerem je bilo prisotno nasilje (poleg ukrepov po 
ZPND tudi npr. razveza zakonske zveze, odločitev o vzgoji in varstvu mladoletnih otrok, stikih in 
preživnina, delitev skupnega premoženja, določitev najemnika stanovanja, kazenski postopki…). 
(Ramšak idr., 2014)

Po ZPND je dodelitev brezplačne pravne pomoči vezana na sodne postopke, ki tečejo zaradi 
predlaganih izrekov ukrepov prepovedi nasilnih ravnanj (torej na potrebo po izreku ukrepov za 
zagotovitev varnosti) in na ureditev stanovanjskih razmer. Ni pa npr. vezana na premoženjsko 
stanje. Do brezplačne pravne pomoči po ZPND je, ne glede na določbe zakona, ki ureja 
brezplačno pravno pomoč, upravičena oseba, za katero je bila podana ocena o ogroženosti. 

85 Article 57 – Legal aid 
Parties shall provide for the right to legal assistance and to free legal aid for victims under the conditions provided by 
their internal law. 

57. člen - pravna pomoč
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Mnenje o ogroženosti osebe poda pristojni CSD. Zakon ne opredeljuje jasnih kriterijev za 
izdelavo mnenja o ogroženosti in s tem seveda dopušča različne interpretacije tega pojma. 
Delavka ali delavec CSD lahko na podlagi subjektivne interpretacije pojma ogroženosti oceni, da 
le-ta ni podana in s tem žrtvi onemogoči dostop do brezplačne pravne pomoči, posledično pa do 
zavarovanja sebe in otrok (PIC, 2011). Vendarle je potrebno dodati, da gre za strokovno presojo, 
ki jo zakon težko opredeli. Zato so na področju preprečevanja nasilja v družini pripravljene 
smernice za strokovne delavke in delavce CSD, kjer so obravnavane tudi stopnje ogroženosti. 
(Milek Ogrinc, 2014: 180)

Brezplačna pravna pomoč se po ZPND torej dodeli za postopke, ki tečejo na predlog žrtve zaradi 
ukrepov za preprečitev nadaljnje škode, kadar je povzročitelj žrtev že telesno poškodoval, ali ji 
je prizadejal škodo na zdravju ali drugače posegel v njeno dostojanstvo ali druge osebnostne 
pravice, ali kadar gre za iste ukrepe usmerjene v varstvo otroka. Pravica do brezplačne pravne 
pomoči je s tem zakonom omejena na reševanje najnujnejših vprašanj za zagotovitev varnosti 
žrtve, pri čemer so možni učinki izdanih prepovedi in ureditev prepustitve skupnega stanovanja 
v izključno rabo žrtve zgolj začasne narave. Obravnava žrtve v sistemu, ki ga ustvarja ZPND, 
stremi k odpravi nasilja, t. j. k dolgoročnim rešitvam, na kar kaže tudi napotovanje povzročiteljev 
v ustrezne programe, pripravljanje načrtov pomoči žrtvi, obravnava žrtve v programih pomoči 
ipd. in seveda preventivne dejavnosti. Ozek obseg postopkov, v katerih je lahko dodeljena 
brezplačna pravna pomoč po naši oceni ne prispeva bistveno k reševanju položaja žrtve, saj 
ne daje možnosti za celostno ureditev problematike, ki seveda ni zgolj začasne narave. Žrtev 
mora v prvi vrsti resda poskrbeti za svojo varnost in varnost tistih, za katere je še odgovorna, 
vendar pa bi bilo za vzpostavitev osnovnih pogojev za njeno samostojno življenje nujno obseg 
brezplačne pravne pomoči razširiti na postopek za razvezo, razdelitev skupnega premoženja, 
ureditev skrbništva nad otroki, stike z otroki in plačevanje preživnine. Brez ureditve teh razmerij 
žrtev, ki je poročena in ima s povzročiteljem nasilja skupne otroke, ne more jasno načrtovati 
svoje prihodnosti v neodvisnosti od povzročitelja nasilja, kar temu omogoča nadaljevanje 
vzpostavljanja nadzora in zlorabe moči proti žrtvi. (PIC, 2011)

Pri obravnavi žrtev nasilja s strani odvetnic in odvetnikov, bodisi tistih dodeljenih v postopku 
za brezplačno pravno pomoč, bodisi plačanih, žrtve pogosto pričajo o velikem nerazumevanju 
problematike in nesenzibiliziranosti za težave, ki jih spremljajo. Dinamika čustvenega stanja 
in odzivanja žrtve je kompleksna in jo je nujno poznati, če naj bi bilo delo in pomoč žrtvi 
učinkovito. Seveda je težko pričakovati, da bodo vse osebe, kakorkoli vključene v delo z žrtvijo 
za ta usposobljene, je pa vendarle smiselno. (prav tam)

Sodelavke in sodelavci PIC so v času izvajanja koncesije za brezplačno pravno pomoč, kot 
ponudnik prvega brezplačnega pravnega nasveta, na letni ravni obravnavali približno 400 
primerov s področja družinskega prava. Pri tem je večina primerov kazala na različne oblike 
nasilja, obenem pa je bilo očitno, da se žrtve dostikrat niso zavedale tega nasilja (predvsem, 
kadar je šlo za ekonomsko nasilje). Pri tem delu so ugotovili, da je za kakovostno in učinkovito 
pomoč žrtvi nedvomno potrebno poznati dinamiko njihovega vedenja in čustvovanja, zato so 
v tem delu vzpostavili sodelovanje z nevladnimi organizacijami kot je npr. Društvo SOS telefon. 
Pri izvajanju brezplačne pravne pomoči žrtvam nasilja v družini so na PIC prav tako ugotovili, da 
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je sodelovanje z odvetnicami in odvetniki, ki so senzibilizirani za to področje, nujno vzpostaviti 
in nadgrajevati pa zgledu multidisciplinarnih timov. (prav tam)

V letu 2014 so nevladne organizacij v zvezi s spremembo Zakona o brezplačni pravni pomoči 
na MP naslovile dopis, v katerem nasprotujejo sprejemu zakonskih sprememb po nujnem 
postopku, saj to očitno pomeni izogibanje načelu transparentnosti pri sprejemanju predpisov. 
Nevladne organizacije so protestirale zaradi zmanjševanja dostopa do pravne pomoči s 
predlogom spremembe zakona, kar so argumentirale na naslednji način (PIC, 2014): 

Rešitev, ki jo predlaga Ministrstvo za pravosodje z novim Predlogom sprememb in dopolnitev Zakona o 
brezplačni pravni pomoči v delu, ki se nanaša na ukinitev prvega pravnega nasveta, po našem mnenju 
zmanjšuje dostop do pravne pomoči in sodnega varstva najbolj ranljivih skupin, ki v časih finančne 
krize najbolj potrebujejo tovrstno pomoč, ne potrebujejo pa še enega ukrepa, ki jim zožuje nabor 
temeljnih pravic. 

Dejstva kažejo, da se je po spremembi Zakona o brezplačni pravni pomoči v letu 2008, ko je bil zožen 
krog upravičencev, potreba po brezplačnem pravnem svetovanju povečevala in je ravno v času krize 
to eden izmed bistvenih institutov za varstvo temeljnih pravic posameznika. Nesporno tudi velja, 
da je težave potrebno reševati zgodaj (s pravnim svetovanjem) in ne šele, ko so zrele za sodni spor. 
Prvi brezplačni pravni nasvet je pomemben sistem za preprečevanje socialnih stisk in prispeva k 
zmanjševanju novo začetih sodnih postopkov. 

Da veljavni sistem enostavno ne deluje, kljub temu, da potreba po pravnem nasvetu med socialno 
ogroženimi sunkovito narašča (na kar opozarjajo tako Varuh človekovih pravic kot sodniško združenje in 
odvetniška zbornica), plastično dokazujejo tudi primeri, ko so zaradi nedelovanja sistema in posledične 
stiske socialno ogroženih pravno pomoč morale začeti zagotavljati kar nevladne organizacije in občine 
(v 2013 npr. Zveza prijateljev mladine v sodelovanju z odvetniki in Občina Piran v sodelovanju s Pravnim 
centrom za varstvo človekovih pravic Piran).

Naj predstavimo nekaj primerov, ko prvi pravni nasvet lahko pozitivno vpliva na socialni položaj 
posameznika ali družine:
1. denarne socialne pomoči se dodeljujejo prepočasi, posamezniki pa več mesecev ne morejo preživeti 
družine. Ljudje v takšni situaciji potrebujejo pomoč nekoga, ki se bolje spozna na proces, ki ve, kam je 
treba poklicati ali jim pomaga napisati dopis. Ni potrebno veliko, da se stvar uredi – zgolj pravni nasvet. 
2. Delavce se največkrat pod izrednim časovnim pritiskom sili v podpis sporazuma ali soglašajo s 
prenehanjem delovnega razmerja. Le kratek pravni nasvet je potreben, da se delavcu pojasnijo 
negativne posledice takšnega podpisa in njegove pravice v zvezi s tem. Tega seveda potrebuje takoj in 
brez administrativnih ovir. 
3. Rešitve za družine pred deložacijami so lahko prav predlogi za sporazumno rešitev nastalega položaja, 
kar se lahko za družino uredi že tekom enega samega pravnega svetovanja; ustrezno informiranje o 
pravnem položaju družine, kratek nasvet o možnosti za sklenitev sporazuma, o pravicah in obveznostih 
ob morebitni uvedbi postopka ipd. je lahko vse, kar je v takšnih primerih potrebno. 

Namesto opustitve prvega pravnega nasveta bi bilo zato potrebno sistem preurediti tako, da se 
odpravijo administrativne ovire in se omogoči širok, učinkovit in dostopen sistem pravne pomoči. 

57. člen - pravna pomoč
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58. člen – zastaranje86  

Pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se zastaralni rok 
za sprožitev pravnega postopka v zvezi s kaznivimi ravnanji, določenimi v skladu s 36., 37., 38. in 39. 
členom te konvencije, podaljša za obdobje, ki je potrebno in je sorazmerno s težo obravnavanega 
kaznivega ravnanja, da se omogoči učinkovit začetek postopkov po žrtvini polnoletnosti.

Tretji odstavek 90. člena KZ-1 določa, da pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost in 
kaznivih dejanjih zoper zakonsko zvezo, družino in mladino, storjenih proti mladoletni osebi, 

začne rok za zastaranje kazenskega pregona teči od polnoletnosti oškodovanca (Šifkovič Vrbica, 
2013):

90. člen – Zastaranje kazenskega pregona 
(1) Če ni v tem zakoniku drugače določeno, kazenski pregon ni več dovoljen, če je poteklo: 
1) petdeset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor tridesetih let, 
razen če ni nezastarljivo kaznivo dejanje; 
2) trideset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor nad deset let; 
3) dvajset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor nad pet let; 
4) deset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor nad eno leto; 
5) šest let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči zapor do enega leta ali 
denarna kazen. 
(2) Če je za kaznivo dejanje predpisanih več kazni, se zastaralni rok določi po najhujši predpisani kazni.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost in kaznivih 
dejanjih zoper zakonsko zvezo, družino in mladino, storjenih proti mladoletni osebi, začne rok za 
zastaranje kazenskega pregona teči od polnoletnosti oškodovanca.

86 Article 58 – Statute of limitation 
Parties shall take the necessary legislative and other measures to ensure that the statute of limitation for initiating any 
legal proceedings with regard to the offences established in accordance with Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention, 
shall continue for a period of time that is sufficient and commensurate with the gravity of the offence in question, to allow 
for the efficient initiation of proceedings after the victim has reached the age of majority. 



155

Viri in literatura

•	 Ambrožič, B. (2012) Poslansko vprašanje in odgovor ministra, 9. seja Državnega zbora Republike Slovenije, 17. decem-
ber 2012. Dostopno prek: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VI&type=sz&u-
id=3F5EF0AE35336C88C1257AE900427419, 28. 8. 2014.

•	 Ambrožič, B. (2013) Poslansko vprašanje in odgovor ministra, 20. seja Državnega zbora Republike Slovenije, 16. 
december 2013. Dostopno prek: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VI&typ-
e=sz&uid=3135E585CEB7778CC1257C5400384247, 28. 8. 2014.

•	 BBC (2014) Honour crimes. Dostopno prek: http://www.bbc.co.uk/ethics/honourcrimes/crimesofhonour_1.shtm-
l#h1, 10. 6. 2014

•	 Bošnjak, M., Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Katedra za kazensko pravo (2014) Analiza glede vprašanja o 
možnosti ratifikacije Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti 
njima (Istanbulska konvencija), 9. 7. 2014.

•	 Branković, B. (2013) Vesti iz budučnosti: Istanbulska konvencija i odgovornost države za borbu protiv nasilja nad 
ženama. Funkcionisanje opštih servisa - operacionalizacija dužne prilježnosti. Beograd: Program Ujedinjenih nacija 
za razvoj.

•	 Brglez, M., Državni zbor Republike Slovenije, Predsednik (2014) Dopis predsednika Državnega zbora Vladi, po-
slankam in poslancem, št. 435-04/14-8/, in dr., 4. 8. 2014. Dostopno prek: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/
deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C12565D400354E68C1257D2A002D31CB&db=kon_zak&mandat-
=VI&tip=doc, 27. 10. 2014.

•	 Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2006) Consideration of reports submitted by states parties 
under Articles 16 and 17 of the covenant: Slovenia, Concluding observations, E/C.12/SVN/CO/125, January 2006. 
Dostopno prek: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuWx8Ah-
HloWaPQKfnd2BAOkQNx%2f5m6lpZ6IDSVftSCnrAUeG4hSjxPHFxb4OdxOkDl%2ffCkIkGmhwwEP9%2fIVVVNK-
8JlYFzoKi6dLCv0TbkBJyrP, 20. 6. 2014.

•	 Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2014) Concluding observations on the second periodic report 
of Slovenia, E/C.12/SVN/CO/2, 28 November 2014.

•	 Committee on the Elimination of Discrimination against Women – Odbor CEDAW (1992) General Recommenda-
tion No. 19. Dostopno prek: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm, 20. 
6. 2014.

•	 Committee on the Elimination of Discrimination against Women – Odbor CEDAW (2008a) List of issues and ques-
tions with regard to the consideration of periodic reports. Dostopno prek: http://www2.ohchr.org/english/bodies/
cedaw/cedaws42.htm, 20. 6. 2014.

•	 Committee on the Elimination of Discrimination against Women – Odbor CEDAW (2008b) Concluding observa-
tions of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Slovenia. Dostopno prek: http://tbinter-
net.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=3&DocTypeID=5, 20. 6. 2014.

•	 Council of Europe – CoE (2011) Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women 
and domestic violence – Explanatory Report. Dostopno prek: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/
Html/210.htm, 22. 6. 2014.

•	 Council of Europe – CoE (2014a) Achievements. Dostopno prek: http://www.coe.int/en/web/about-us/achieve-
ments, 22. 7. 2014.

•	 Council of Europe – CoE (2014b) Historical background. Dostopno prek: http://www.coe.int/t/dghl/standardset-
ting/convention-violence/background_en.asp, 22. 7. 2014.

•	 Council of Europe – CoE (2014c) Safe from fear safe from violence, Council of Europe Convention on preventing and 
combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention), Female Genital Mutilation. Dosto-
pno prek: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/thematic_factsheets/FGM_EN.pdf, 12. 
6. 2014.

•	 Declaration on the Elimination of Violence against Women (1993). Dostopno prek: http://www.un.org/documents/
ga/res/48/a48r104.htm, 20. 6. 2014.

•	 DeTroy, C., Tisheva, G. (2014) Due Diligence and State Responsibility to Eliminate Violence against Women. Regional 
Report: Europe. Malayisa: International Human Rights Initiative, Inc. Dostopno prek: http://duediligenceproject.
org/Resources_files/DDP%20Regional%20Report%20-%20Europe.pdf, 20. 6. 2014.

•	 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2011/36/EU, z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in 
boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ, Ur. l. EU, št. L 101, 
15. 4. 2011.

Viri in literatura



156

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

•	 Direktiva Sveta 2004/80/ES, z dne 29. aprila 2004, o odškodnini za žrtve kaznivih dejanj, Ur. l. EU, št. L 261, 6. 8. 
2004.

•	 Djoković, N. (2014) Prisilne poroke romskih deklic. Predavanje na Posvetu v okviru Mednarodnih dni akcij proti 
nasilju nad ženskami: Aktualno stanje na področju obravnave nasilja nad ženskami v Sloveniji, 24. 11. 2014. Ljubljana: 
Društvo SOS telefon, Društvo za nenasilno komunikacijo, Mestna občina Ljubljana. 

•	 Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja (2010) Pripombe na drugi osnutek Konvencije o preprečevanju 
in delovanju proti nasilju nad ženskami, vključno z nasiljem v družini, 22. 6. 2010. 

•	 Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja (2014) SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, 10. 6. 
2014. Interno gradivo.

•	 Društvo za nenasilno komunikacijo – DNK (2014) Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad žen-
skami, 19. 6. 2014. Interno gradivo.

•	 Državni zbor Republike Slovenije (2011) Pobuda za podpis Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti 
nasilju nad ženskami in nasilju v družini, EPA 1802-V, št. 542-08/11-2/3, 11. 5. 2011.

•	 Ertürk, Y. (2006) Integration of the human rights of women and the gender perspective: Violence against women. The 
due diligence standard as a tool for the elimination of violence against women. Report of the Special Rapporteur on vi-
olence against women, its causes and consequences, Yakin Ertürk, E/CN.4/2006/61, 20 January 2006. Dostopno prek: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/sessions/62/listdocs.htm, 10. 6. 2014.

•	 European Commission – EC (2013) International Day for Elimination of Violence against Women: European Commis-
sion takes action to combat Female Genital Mutilation, Press release, 25. 11. 2013. Dostopno prek: http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-13-1153_en.htm, 10. 6. 2014.

•	 European Court of Human Rights (2003) Case of M.C. v. Bulgaria (application no. 39272/98), 4. 12. 2003. Dostopno 
prek: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-883968-908286#_ftn2, 10. 6. 2014.

•	 European Institute for Gender Equality – EIGE (2014) Sexual violence. Dostopno prek: http://eige.europa.eu/con-
tent/sexual-violence, 20. 6. 2014.

•	 European Parliament (2012) European Parliament resolution of 14 June 2012 on ending female genital mutilation, 
2012/2684(RSP). Dostopno prek: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&ref-
erence=P7-TA-2012-261, 10. 6. 2014.

•	 European Union Agency for Fundamental Rights – FRA (2014) Violence against women an EU-wide survey. Luxem-
bourg: Publications Office of the European Union. Dostopno prek: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-
vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf, 10. 6. 2014.

•	 European Women’s Lobby – EWL (2010) Lobbying Kit: Towards a Strong Council of Europe Convention on All Forms 
of Male Violence against Women. Dostopno prek: http://www.womenlobby.org/publications/reports/article/lob-
bying-kit-towards-a-strong?lang=fr, 22. 7. 2014.

•	 European Women’s Lobby – EWL (2013) EWL Barometer on Rape in the EU 2013. Dostopno prek: http://www.wom-
enlobby.org/publications/reports/article/2013-ewl-barometer-on-rape-report?lang=fr, 21. 7. 2014.

•	 Ferlan Istinič, M., Direktorat za socialne zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
(2013) Vprašale smo in vas obveščamo. Dostopno prek: http://www.drustvo-sos.si/vprasale-smo-in-vas-obves-
camo, 10. 6. 2014.

•	 Filipčič, K. (2011) Pojavnost nasilja in odzivnost na nasilje v zasebni sferi in v partnerskih odnosih, 09.2008/02.2011. 
Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. 

•	 Filipčič, K. (2013) Kazenskopravno odzivanje na nasilje v družini. V: Leskošek, V., Antić Gaber, M., Selišnik, I., 
Filipčič, K.,Urek, M., Matko, K., Zaviršek, D., Sedmak, M., Kralj, A. (2013) Nasilje nad ženskami v Sloveniji, s. 41–70. 
Maribor: Aristej.

•	 Filipčič, K. (2014) Mnenje o možnosti ratifikacije Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) glede na pravni red Republike Slovenije, 24. 1. 2014.

•	 Filipčič, K. (2014a) Zakonodaja na področju preprečevanja nasilja v družini v Sloveniji. V: Veselič, Š., Horvat, D. in 
Plaz, M., ur. (2014) Priročnik za delo z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja, s. 157–74. Ljubljana: Društvo SOS telefon 
za ženske in otroke – žrtve nasilja.

•	 Fras, K. (2014) Realnost na področju zaščite in podpore otrok, prič (in žrtev nasilja), 23. 6. 2014. Interno gradivo.

•	 Hagemann-White, C. (2013) Analytical study of the results of the 4th round of monitoring the implementation of 
Recommendation Rec(2002)5 on the protection of women against violence in Council of Europe member states. Stras-
bourg: Council of Europe. Dostopno prek: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/Docs/
Analytical%20Study%20ENG.pdf, 20. 6. 2014.



157

•	 Horvat, D. (2014) Seznam organizacij, ki nudijo specializirano psihosocialno pomoč žrtvam nasilja in osebam, ki 
povzročajo nasilje, ter umik na varno. V: Veselič, Š., Horvat, D. in Plaz, M., ur. (2014) Priročnik za delo z ženskami in 
otroki z izkušnjo nasilja, s. 264–79. Ljubljana: Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.

•	 Horvat, V., Vrhovno sodišče RS (2014) Prošnja za zagotavljanje pravic žrtev. Vaš dopis z dne 14. 7. 2014, Sp EV 
466/2014, 18. 8. 2014.

•	 Hrovatič, D. (2014) Aktualne zagate centrov za socialno delo na področju nasilja nad ženskami. Predavanje na 
Posvetu v okviru Mednarodnih dni akcij proti nasilju nad ženskami: Aktualno stanje na področju obravnave nasilja 
nad ženskami v Sloveniji, 24. 11. 2014. Ljubljana: Društvo SOS telefon, Društvo za nenasilno komunikacijo, Mestna 
občina Ljubljana. 

•	 Human Rights Committee (1994) Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of the Cov-
enant. Comments of the Human Rights Committee, Slovenia, CCPR/C/79/Add.40, 3 August 1994. Dostopno prek: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=5, 
20. 6. 2014.

•	 Human Rights Committee (2005) Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of the Covenant. 
Concluding observations of the Human Rights Committee, Slovenia, CCPR/CO/84/SVN, 25 July 2005. Dostopno prek: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fCO%2f84%2f-
SVN&Lang=en, 20. 6. 2014.

•	 Irgl, E. (2013) Pisno poslansko vprašanje v zvezi z ratifikacijo Istanbulske konvencije, 17. december 2013. Dosto-
pno prek: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/poslanskaVprasanjaInPobudeIzbrano/!ut/p/b1/
jYzBDoIwEES_SHa3xdIea7RQDXAAEtuLqcYQEgoXo78v3rwQnTlN8t6AB7eRSELwLVNwBj-F59CHxzBPYfxsLy4n-
WzdqRxolVYS2MDoXzYGwyxbAfQO1IoO243nKyxaxZP_5uBKNv_wj-OEak9ctJpikUikupaKlAollUBVzvINbXrLVFy-
Jowe0h-tHIHvUbGdnazw!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_KIOS9B1A081N10IHFAG6SE1011/act/id=0/
p=javax.servlet.include.path_info=QCPVprasanjaInPobudeView.jsp/281954858174/-/, 20. 6. 2014 

•	 Jenull, H., Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije (2014) Odgovor Vrhovnega državnega tožilstva Repub-
like Slovenije Ministrstvu za pravosodje: Odgovor na vaš dopis opr. št. 511-63/2012/7, z dne 21. 11. 2013. Št. Ktr-
zb-2/18/2013/SP-vg, 7. 1. 2014.

•	 Jogan, M. (2014) Sociologija in seksizem. Ljubljana: Založba FDV.

•	 Kazenski zakonik – KZ-1, Ur. l. RS, št. 55/2008, 4. 6. 2008.

•	 Kazenski zakonik – KZ-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 50/2012, 29. 6. 2012.

•	 Kelly, L., Dubois, L. (2008) Combating violence against women: Minimum standards for support services. Strasbourg: 
Council of Europe.

•	 Končina Peternel, M., Urad predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (2014) Vprašanje glede ratifikacije 
Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima glede na pravni 
red RS, konvencija - mnenje - SU 1796/2013, 10. 1. 2014.

•	 Konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je 
Svet pripravil na podlagi 34. člena pogodbe o Evropski uniji (MKPPKZ). Ur. l. RS, št. 49/2005, 18. 5. 2005.

•	 Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Dostopno prek: 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/about_en.asp, 17. 7. 2014.

•	 Kresal, K., Zalar, A. (2013) Gradiva glede Istanbulske konvencije. Interno gradivo.

•	 Lang, A., Ministrstvo za pravosodje – MP (2014) Odziv Ministrstva za pravosodje na zaprosilo za posredovanje infor-
macij v zvezi s 135. členom Kazenskega zakonika, št. 007-330/2014/25 (09309A), 29. 7. 2014. 

•	 Leskošek, V., Urek, M., Zaviršek, D. (2010) Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in partnerskih odnosih. 
Končno poročilo 1. faze raziskovalnega projekta. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti. Dostopno 
prek: http://www.arhiv.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/nasilje_nad_zenskami/, 22. 11. 2013.

•	 Leskošek, V. (2013a) Final National report, Slovenia. On collecting administrative data. EIGE. Predavanje na 
delavnici Workshop on development of a joint proposal for unique administrative data base on GBV, 23. – 24. april 
2014. Ljubljana: Društvo SOS telefon. 

•	 Leskošek, V. (2013b) Vpliv nasilja na zdravje žensk. V: Leskošek, V., Antić Gaber, M., Selišnik, I., Filipčič, K.,Urek, 
M., Matko, K., Zaviršek, D., Sedmak, M., Kralj, A. (2013) Nasilje nad ženskami v Sloveniji, s. 101–15. Maribor: Aristej.

•	 Leskošek, V., Antić Gaber, M., Selišnik, I., Filipčič, K.,Urek, M., Matko, K., Zaviršek, D., Sedmak, M., Kralj, A. (2013) 
Nasilje nad ženskami v Sloveniji. Maribor: Aristej.

•	 Luthar, B., Jontes, D. (2007) Nasilje v družini in strateški rituali poročanja. Družboslovne razprave XXIII, 55, s. 27–48.

Viri in literatura



158

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

•	 Manjoo, R. (2014) UN expert calls for a stronger laws to fight violence against women worldwide. UN Human Rights 
Council: Geneva. Dostopno prek: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID-
=14710&LangID=E, 20. 6. 2014.

•	 Matko, K. (2013) Nasilje v družini med nosečnostjo, magistrska naloga. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

•	 Meško, G., Bučar, A., Umek, P., Areh, I., Kotnik, S., Kos, U. idr. (2007) Načini soočanja žensk z zalezovanjem: priročnik 
za žrtve in strokovnjake. Dostopno prek: http://stalking.medlegmo.unimo.it/questionnaire/manuale/manuale_
Slovenia.pdf, 19. 6. 2014.

•	 Miklič, N. (2014) Pristojnosti policije na področju preprečevanja nasilja v dužini. V: Veselič, Š., Horvat, D. in Plaz, 
M., ur. (2014) Priročnik za delo z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja, s. 190–8. Ljubljana: Društvo SOS telefon za 
ženske in otroke – žrtve nasilja. 

•	 Milivojević, Z. (2013) Razlikovanje telesnog kažnjavanja od fizičkog zlostavljanja. Predavanje na Strokovnem pos-
vetu Otrok v vlogi žrtve in storilca, 4. april 2013. Brdo pri Kranju: Generalna policijska uprava, Društvo državnih 
tožilcev Slovenije, Center za izobraževanje v pravosodju. 

•	 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ (2013) Vesna – Živeti življenje brez 
nasilja. Dostopno prek: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/vesna_ziveti_zivljenje_brez_
nasilja/, 21. 6. 2014.

•	 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ (2014a) Varne hiše, zavetišča, zatočišča 
in materinski domovi ter drugi programi za preprečevanje nasilja. Dostopno prek: http://www.mddsz.gov.si/si/de-
lovna_podrocja/sociala/programi_socialnega_varstva/varne_hise/, 27. 6. 2014.

•	 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ (2014b) Krizni centri za mlade in otroke. 
Dostopno prek: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/kcm/, 27. 6. 2014.

•	 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – MIZŠ (2013) Podpisan dogovor za večjo zaščito otrok. Novica, 5. 12. 
2013. Dostopno prek: http://www.mizs.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/12058/8458/, 12. 6. 2014

•	 Ministrstvo za notranje zadeve – MNZ, Policija (2013) Poročilo o delu policije za 2013. Dostopno prek: http://www.
policija.si/images/stories/Statistika/LetnaPorocila/PDF/LetnoPorocilo2013.pdf, 20. 6. 2014.

•	 Ministrstvo za notranje zadeve – MNZ, Policija (2014a) Na Brdu pri Kranju poteka strokovni posvet z naslovom Kriza 
– otroci – nasilje, Sporočila za javnost, 3. april 2014. Dostopno prek: http://www.policija.si/index.php/component/
content/article/35-sporocila-za-javnost/72405-na-brdu-pri-kranju-poteka-strokovni-posvet-z-naslovom-kriza-o-
troci-nasilje, 20. 6. 2014.

•	 Ministrstvo za notranje zadeve – MNZ, Policija (2014b) Posebna pravica: odškodnina države za žrtve nasilnih dejanj. 
Dostopno prek: http://www.policija.si/index.php/component/content/article/182-kriminaliteta/67761-poseb-
na-pravica-odkodnina-drave-za-rtve-nasilnih-dejanj, 29. 6. 2014. 

•	 Ministrstvo za zunanje zadeve – MZZ (2013) Mnenje MZZ o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Interno gradivo.

•	 Ministrstvo za zunanje zadeve – MZZ (2014) Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju 
nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima – predlog za obravnavo, EVA 2013-1811-0114, 19. 11. 
2014. Dostopno prek: http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_
pi1[single]=%2FMANDAT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F6d2554f-
15844045bc1257d9c003d7cdb%3FOpenDocument&cHash=c7caf5596c608a009832360a14f75471, 26. 11. 2014.

•	 Neubauer, V., ur. (1996) Poročilo o četrti svetovni konferenci o ženskah, Peking, 4.–15. september 1995. Akcija za 
enakost, razvoj in mir. Ljubljana: Urad za žensko politiko pri Vladi Republike Slovenije.

•	 Nussdorfer, V., Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (2014) Strokovno mnenje glede možnosti oziroma 
pomislekov k ratifikaciji Istanbulske konvencije, št. 11.0 – 133 / 2013 – 2 – DOL, 6. 1. 2014.

•	 Obran, N. (2014) Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj je diskriminatoren, 19. 6. 2014. Interno gradivo.

•	 Obran, N. (2014a) Državni organi ne obveščajo žrtev nasilja o izpustitvi oziroma pobegu oseb, 3. 6. 2014. Interno 
gradivo.

•	 Obran, N., Zabukovec, K., Društvo za nenasilno komunikacijo – DNK (2014) Zaprosilo za informacije o izvedenih 
ukrepih, dopis Ministrstvu za pravosodje, 16. 7. 2014. Dostopno prek: http://www.drustvo-sos.si/nvo-ministrst-
vu-za-pravosodje-o-135-clenu-kazenskega-zakonika-groznja/2, 23. 7. 2014.

•	 Obran, N., Zabukovec, K., Društvo za nenasilno komunikacijo – DNK (2014a) Nevladne organizacije Vrhovnemu 
sodišču Republike Slovenije, 15. 7. 2014. Dostopno prek: http://www.drustvo-sos.si/nevladne-organizacije-vrhov-
nemu-sodiscu-republike-slovenije, 15. 7. 2014.

•	 Odbor Državnega zbora RS za zunanjo politiko (2011) Pobuda za podpis Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju 
in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, EPA 1802-V, št. 542-08/11-2/3, 11. 5. 2011.



159

•	 Parliamentary Assembly (2009) The urgent need to combat so-called »honour crimes«. Report, Doc. 11943, 08 June 
2009. Dostopno prek: http://assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.asp?fileid=12696&lang=EN, 15. 6. 2014.

•	 Peto in šesto periodično poročilo Republike Slovenije o uresničevanju določil Konvencije o odpravi vseh oblik diskrimi-
nacije žensk (2013). Dostopno prek: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__
pdf/semek/CEDAW5in6.pdf, 28. 8. 2014.

•	 Pličanič, S., Ban, N., Ministrstvo za pravosodje – MP (2013) Odgovor Ministrstva za pravosodje državni sekretarki 
Tamari Vonta: Odgovor na vaš dopis 070-9/2013/1 – vprašanje ratifikacij določenih mednarodnih dokumentov, št. 
070-4/2013/2, 22. 8. 2013.

•	 Pličanič, S., Ministrstvo za pravosodje (2013a) Ustni odgovor in Dopolnitev ustnega odgovora, 20. redna seja Držav-
nega zbora, 16. december. 2013. Dostopno prek: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/eviden-
ca?mandat=VI&type=sz&uid=3135E585CEB7778CC1257C5400384247, 28. 8. 2014.

•	 Pličanič, S., Ministrstvo za pravosodje (2013b) Poziv za ratifikacijo Istanbulske konvencije, št. 511-63/2012, 23. 12. 
2013.

•	 Pličanič, S., Ministrstvo za pravosodje (2013c) Odgovor ministra za pravosodje na poslansko vprašanje poslanke 
Državnega zbora Republike Slovenije, gospe Eve Irgl, v zvezi z ratifikacijo Istanbulske konvencije, št. 001-88/2013/2, 30. 
12. 2013.

•	 Pličanič, S., Izlakar, S. (2014) Odločba, št. 090-20/2014/5, 16. 4. 2014. 

•	 Potrata, M. (2013a) Poslansko vprašanje in odgovor ministrice, 16. seja Državnega zbora Republike Slovenije, 9. julij 
2013. Dostopno prek: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VI&type=sz&uid=F-
EABC66AA55E6A6AC1257BA90047105D, 28. 8. 2014.

•	 Potrata, M. (2013b) Poslansko vprašanje, 20. seja Državnega zbora Republike Slovenije, 16. december 2013. Dosto-
pno prek: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VI&type=sz&uid=3135E585CEB
7778CC1257C5400384247, 28. 8. 2014.

•	 Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode, Ur. l. RS, št. 104/2009, 18. 12. 2009.

•	 Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, Ur. l. RS, 
št. 38/11, 24. 5. 2011.

•	 Pravilniku o prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju, Ur. l. RS 49/2014, 30. 6. 2014.

•	 Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih 
služb pri obravnavi nasilja v družini, Ur. l. RS, št. 31/09, 20. 4. 2009.

•	 Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v 
družini, Ur. l. RS, št. 25/10, 26. 3. 2010.

•	 Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC (2011) REACT: Ukrepaj zoper nasilje v družini! Projekt za 
podporo sistemu preprečevanja nasilja v družini. Poročilo o izsledkih aktivnosti v okviru projekta. Ljubljana: Pravno 
informacijski center nevladnih organizacij. 

•	 Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC (2014) Odprto pismo vladi, 1. 12. 2014. Dostopno prek: 
http://www.podpisem.org/slo/872/poziv-vladi-k-ustreznejsi-ureditvi-brezplacne-pravne-pomoci, 30. 11. 2014. 

•	 Predalič, B., Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije (2007) Predlog Zakona o preprečevanju nasilja 
v družini, št. 00711-9/2007/14, 20. 9. 2007. Dostopno prek: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/
zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C12565D400354E68C125736000407F9D&db=kon_zak&mandat=IV&tip=doc, 
28. 10. 2014.

•	 Predlog Zakona o enakosti žensk in moških. Dostopno prek: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/zakonodajaIskanje.
euprava?naziv=Zakon+o+enakosti+%C5%BEensk+in+mo%C5%A1kih&min=&vrsta=&podrocje=&status=, 5. 6. 
2014.

•	 Ramšak, A., Šetinc Vernik, M., Vernik Šetinc, B., ur. (2014) Senčno poročilo koalicije nevladnih organizacij Odboru 
za ekonomske, socialne in kulturne pravice v Sloveniji. Ob 2. periodičnem poročilu Republike Slovenije k Mednarod-
nem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Dostopno prek: http://www.ekvilib.org/images/stories/
sencno%20porocilo_SLO.pdf, 20. 6. 2014.

•	 Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–2016, Ur. l. RS, št. 
83/12, 6. 11. 2012.

•	 Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014, Ur. l. RS, št. 41/2009, 1. 6. 2009.

•	 Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, Ur. l. RS, št. 39/2013, 6. 6. 2013.

•	 Rustja, E. (2014) Nasilje v družini in vloga vzgojno-izobraževalnih zavodov pri njegovi obravnavi. V: Veselič, Š., 
Horvat, D. in Plaz, M., ur. (2014) Priročnik za delo z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja, s. 235–41. Ljubljana: 
Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.

Viri in literatura



160

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

•	 Sedlar, A. (2013) Dr. Zoran Milivojević: Otroka je najboljše tepsti po debelih delih kože, Planet Siol.net. Dostopno 
prek: http://www.siol.net/novice/slovenija/2013/05/otrok_v_vlogi_zrtve_in_storilc.aspx, 12. 6. 2014.

•	 Sedmak, M., Kralj, A., Medarič, Z., Simčič, B. (2006) Nasilje v družinah v Sloveniji. Koper: Univerza na Primorskem, 
Znanstveno – raziskovalno središče Koper.

•	 Sedmak, M., Kralj, A. (2013) O čem pričajo spremembe javnega menja v odnosu do nasilja nad ženskami v zaseb-
nosti? V: Leskošek, V., Antić Gaber, M., Selišnik, I., Filipčič, K.,Urek, M., Matko, K., Zaviršek, D., Sedmak, M., Kralj, A. 
(2013) Nasilje nad ženskami v Sloveniji, s. 159–90. Maribor: Aristej.

•	 Skupnost centrov za socialno delo – SCSD (2014) Koordinatorji za preprečevanje nasilja. Dostopno prek: http://
www.scsd.si/koordinatorji-za-preprecevanje-nasilja.html, 12. 6. 2014.

•	 Smolej, S., Žiberna, V., Kovač, N. (2013) Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva – Poročilo o izvajanju 
programov v letu 2013, končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo. Dostopno prek: http://www.
irssv.si/index.php/raz-porocila/socialne-zadeve#socialno-varstveni-programi, 3. 11. 2014.

•	 Stefanoski, P. (2007) Dinamično prepletanje socialnovarstvenih storitev in javnih pooblastil, vodenih z upravnim 
postopkom – je nemogoče mogoče!? Kaljenje, Bilten SCSD 2, s. 6–18.

•	 Statistični urad Republike Slovenije – SURS (2011) Prebivalstvo, Slovenija, 1. januar 2011 - končni podatki. Dostopno 
prek: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3876, 18. 6. 2014.

•	 Šifkovič Vrbica, S., Pravno informacijski center nevladnih organizacij (2013) Analiza vpliva konvencije Sveta Evrope 
o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulske konvencije) na zakonodajo Repub-
like Slovenije. Ljubljana: Društvo SOS telefon. 

•	 Škrk, M. (2014) Strokovno mnenje oziroma strokovni pomislek glede vsebine Konvencije SE o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) glede na pravni red Republike Slovenije. 
Odgovor na dopis Ministrstva za pravosodje št. 511-63/2012/7, z dne 21. 11. 2013, 15. 1. 2014.

•	 Šorli, M., Bele, V., Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Kazenski oddelek (2014) Mnenje Vrhovnega sodišča o 
možnosti ratifikacije Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti 
njima glede na pravni red Republike Slovenije, IV Kr 10/2014, 28. 2. 2014.

•	 The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. 
Dostopno prek: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/about_en.asp, 17. 7. 2014.

•	 The UN Refugee Agency v Sloveniji – UNHCR (2014) Ljudje, ki niso državljani nobene države. Dostopno prek: http://
www.unhcr-centraleurope.org/si/komu-pomagamo/osebe-brez-drzavljanstva.html, 18. 6. 2014.

•	 Tretje periodično poročilo Republike Slovenije o izvajanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, 
maj 2014. Dostopno prek: http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_gov-
papers_pi1[single]=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%-
2F59ee5a11f1e46e03c1257ce40039696d%3FOpenDocument&cHash=d3b366eddb730c37f0442cbef659ee88, 
13. 6. 2014.

•	 United Nations (2008) Assessing the Status of Women. A Guide to Reporting Under the Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination Against Women. New York: United Nations. 

•	 Urad za enake možnosti – UEM (2007) Spolno in drugo nadlegovanje na delovnem mestu. Raziskava Urada za enake 
možnosti in sodelujočih sindikatov. Dostopno prek: http://www.arhiv.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageup-
loads/RaziskavaNadlegovanje.pdf, 30. junij 2014.

•	 Urek, M. (2013) Nasilje nad ženskami v partnerskih odnosih in v zasebni sferi v Sloveniji. V: Leskošek, V., Antić 
Gaber, M., Selišnik, I., Filipčič, K.,Urek, M., Matko, K., Zaviršek, D., Sedmak, M., Kralj, A. (2013) Nasilje nad ženskami 
v Sloveniji, s. 71–100. Maribor: Aristej.

•	 Ustava Republike Slovenije. Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/2000, 24/03, 69/04, 68/06 in 47/13. Dostopno prek: 
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/ustava/, 10. 6. 2014.

•	 Vidmar, M., Ministrstvo za pravosodje – MP (2013) Komentar Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima (Istanbulska konvencija), št. 511-63/2012/5, 14. 11. 2013.

•	 Vlada Republike Slovenije (2011) Sklep št. 51002-25/2011/3, 21. 4. 2011. Dostopno prek: http://www.vlada.si/delo_
vlade/seje_vlade/dnevni_redi/dnevni_redi/article/131_redna_seja_vlade_rs_dne_21_aprila_2011_16977/, 10. 6. 
2014. 

•	 Vlada Republike Slovenije (2011) Sklep št. 51002-25/2011/10, 21. 6. 2011.

•	 Vlada Republike Slovenije (2014) Normativni delovni program Vlade RS za leto 2014, 15. 1. 2014. Dostopno prek: 
http://www.vlada.si/delo_vlade/program_dela_vlade/, 10. 6. 2014.

•	 Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Kazenski oddelek. VS2004891; Sodba I Ips 194/2009, 3. 9. 2009. Dostopno 
prek: http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/vrhovno_sodisce_rs/2010040815245931/, 11. 6. 2014.



161

•	 Wurm, G. (2013) Stalking, Doc. 13336. Strassbourg: Council of Europe, Parliamentary Assembly. Dostopno prek: 
http://eurogender.eige.europa.eu/documents/stalking, 10. 6. 2014. 

•	 Zakon o brezplačni pravni pomoči, Ur. l. RS, št. 96/2004, 30. 8. 2004.

•	 Zakon o kazenskem postopku, Ur. l. RS, št. 32/2012, 4. 5. 2012.

•	 Zakon o medijih, Ur. l. RS, št. 110/2006, 26. 10. 2006.

•	 Zakon o nalogah in pooblastilih policije, Ur. l. RS, št. 15/2013, 18. 2. 2013.

•	 Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, Ur. l. RS, št. 101/05, 11. 11. 2005.

•	 Zakon o policiji, Ur. l. RS, št. 107/2006, 17. 10. 2006.

•	 Zakon o pravdnem postopku, Ur. l. RS, št. 73/07, 13. 8. 2007.

•	 Zakon o prekrških, Ur. l. RS, št. 29/11, 18. 4. 2011.

•	 Zakon o preprečevanju nasilja v družini, Ur. l. RS, št. 16/2008, 15. 2. 2008.

•	 Zakon o socialnem varstvu, Ur. l. RS, št. 3/2007, 12. 1. 2007. 

•	 Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije, Ur. l. RS, št. 48/13, 4. 6. 2013. 

•	 Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, Ur. l. RS, št. 93/2007, 12. 10. 2007.

•	 Zakonu o varstvu javnega reda in miru, Ur. l. RS, št. 70/2006, 6. 7. 2006.

•	 Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur. l. RS, št. 86/2004, 5. 8. 2004.

•	 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Ur. l. RS, št. 69/2004, 24. 6. 2004.

•	 Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, Ur. l. RS, št. 70/200, 8. 8. 2000.

•	 Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, Ur. l. RS, št. 
70/2000, 8. 8. 2000.

•	 Zalar, A., Ministrstvo za pravosodje – MP (2011) Pobuda za podpis Konvencije Sveta Evrope o boju proti nasilju nad 
ženskami in nasilju v družini, št. 511-73/2009, 30. 5. 2011.

•	 Zveza za nenasilje (2009) Pripombe na predlog Družinskega zakonika, nov. 2009. Dostopno prek: http://www.drust-
vo-dnk.si/novice/61-pripombe-na-predlog-druinskega-zakonika.html, 1. 6. 2014.

•	 Zveza za nenasilje (2010) Izjava za javnost Zveze za nenasilje o aktualnih prisilnih porokah, 8. 12. 2010. Dostopno 
prek: http://www.drustvo-zenska-svetovalnica.si/izjava-za-javnost-zveze-za-nenasilje-o-aktualnih-prisilnih-poro-

kah, 1. 6. 2014.

Viri in literatura



162

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

Publikacija je financirana s finančno podporo Evropske unije. Njena vsebina je izključna odgovornost 
Društva SOS telefon in nikakor ne more biti razumljena kot da odseva mnenja Evropske unije.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of 
this document are the sole responsibility of the Association SOS Help-line and can under no circumstances 
be regarded as reflecting the position of the European Union.

Evropska
unija



Projekt finacira: Evropska unija

»Ratifikacija Istanbulske konvencije ni stvar pravnih argumentov 
za ali proti, ampak je stvar politične odločitve … Konvencija je 
vedno skupni imenovalec minimalnih standardov, ki jih lahko 
dosežejo države članice. Konvencija Sveta Evrope s seboj prinaša 
izjemno močno sporočilnost, glede na to, da je usmerjena v 
preprečevanje nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boj 
proti njima. Gre torej za področje, kjer si država ne more privoščiti, 
da konvencije ne ratificira …« (Kresal, Zalar, 2013)
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