
Spoštovani!

Pozivamo vas, da podprete naše zahteve in s tem prispevate k vzpostavitvi celovitega in koordiniranega 
sistema pomoči žrtvam nasilja v družini!

Nevladne organizacije ter druge organizacije, ki delujemo na področju preprečevanja nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini, smo priča številnim težavam, s katerimi se žrtve srečujejo v praksi. Eno 
izmed težavnih področij je zakonodaja s področja preprečevanja nasilja v družini, 
zato smo zbrale in uskladile svoje predloge ter oblikovale zahteve za potrebne spremembe 
zakonodaje, ki izhajajo iz naše prakse dela z žrtvami nasilja v družini.

Za ponazoritev problematike navajamo nekaj podatkov iz raziskave dr. Jasne Podreka o 
intimnopartnerskih umorih žensk v Sloveniji1. Ti umori so predstavljali končno posledico praviloma 
dalj časa trajajočega nasilja partnerja nad partnerko. Najresnejši dejavnik tveganja za 
intimnopartnerski umor žensk je predhodno intimnopartnersko nasilje partnerja nad partnerko. 

V nekaj več kakor polovici primerov (58 % ali 14 od 24) intimnopartnerskih umorov in poskusov 
umora, kjer je bila žrtev ženskega spola, je bila partnerka v različnih obdobjih zapuščanja partnerja ali 
pa je bilo razmerje že dalj časa prekinjeno (od nekaj mesecev do več kakor leto). 

V veliki večini primerov (79 % oz. 19 od 24) je obdolženi partner partnerki predhodno večkrat grozil s 
smrtjo in jo s tem ustrahoval. V približno dveh tretjinah primerov (63 % oz. 15 od 24) so storilci pred 
kaznivim dejanjem žrtve dalj časa in na različne načine zalezovali. Skoraj v tretjini primerov (29 % oz. 
7 od 24) so bili otroci priče umora oz. poskusa umora svoje matere, večina otrok (6 od 7) je bila 
mladoletna. 

Femicid ni izoliran dogodek, do katerega pride nenadno in nepričakovano. Je dokončno dejanje 
nasilja v procesu nasilja. Dr. Jasna Podreka je v svoji raziskavi prišla do zaključka, da teh umorov ne 
smemo jemati kot osamljene dogodke ali nesreče, do katerih pride nepričakovano, zaradi trenutnega 
besa ali izbruha strasti pri sicer nenasilnih posameznikih, pač pa gre praviloma za končni akt v 
kontinuumu nasilja v intimnopartnerskem odnosu.
1Podreka, Jasna, 2013. Nasilje nad ženskami in intimnopartnerski umori žensk v Sloveniji. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta v Ljubljani.



Letak je financiran s finančno podporo Evropske Unije. 
Njegova vsebina je izključna odgovornost Društva SOS telefon in 
nikakor ne more biti razumljena kot da odseva mnenje Evropske unije.

Evropska unija

Spodaj podpisane organizacije smo na Ministrstvo za pravosodje poslale zahteve v dokumentu s pripombami k 
predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1), EVA 2014-2030-0005:  

1.  Mladoletne osebe je potrebno posebej zaščititi oz. začeti pregon po uradni dolžnosti vedno, kadar ima kaznivo dejanje 
        zoper njih znake nasilja.

2.  Zahtevamo obvezno vključitev obsojenih storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost iz 19. poglavja 
      KZ-1, nasilja v družini po 191. členu KZ-1 ter zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja po 192. členu KZ-1 v 
       programe dela s povzročitelji/cami nasilja.

3.  Za zaščito žrtev ne zadostuje, da sodišče pri varnostnem ukrepu prepovedi približevanja ali komuniciranja z 
      oškodovancem opredeli posamezne načine prepovedanih oblik komuniciranja ali določi prepovedane oblike druženja, 
      temveč mora opredeliti vse.

4.  Dinamika med osebama v intimnopartnerskem razmerju je enaka kot v družini, enake pa so tudi posledice nasilja, ki 
      ga ena oseba povzroča nad drugo, zato morajo biti vsa intimnopartnerska razmerja vključena v kaznivo dejanje 
      nasilja v družini. 

5.  Zahtevamo, da je zakonski znak »zaradi izkoriščanja« izpuščen iz opisa kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, vanj pa so 
      kot ena ob oblik trgovanja z ljudmi vključene tudi prisilne poroke. 

6.  Strinjamo se s predlogom vlade, da je kaznivo dejanje grožnje po 135. členu KZ-1 zopet pregonljivo na 
     predlog. 

7.  Zahtevamo, da je zalezovanje opredeljeno kot samostojno kaznivo dejanje. 

8.  Zahtevamo, da je razkritje lokacije varnih hiš, kriznih centrov in drugih varnih zatočišč opredeljeno kot 
     samostojno kaznivo dejanje. 

9.  Zahtevamo uskladitev določil Kazenskega zakonika o kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost z določbami 
      Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in 
      spolnemu izkoriščanju  otrok ter otroški pornografiji.

10. Zahtevamo spremembo kaznivega dejanja nasilja v družini, ki bo bolje odražala stanje v resničnem življenju. 

Celoten dokument z vsemi zahtevami se nahaja na povezavi: http://goo.gl/ZU2xcb.

Podpisnice: 
Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja; Maja Plaz, predsednica
Društvo za nenasilno komunikacijo; Katja Zabukovec Kerin, predsednica
Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi; Katjuša Popović, predsednica
Center za socialno delo Maribor (Materinski dom Maribor, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor); Frančiška Premzel, v.d. direktorica
Zavod Emma; Dževada Popaja, direktorica
Društvo regionalna varna hiša Celje; Suzi Kvas, predsednica
Društvo življenje brez nasilja; Natalija Petakovič, predsednica
Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske; mag. Vilma Regovc, vodja v programih društva
Društvo Ženska svetovalnica; Lucija Užmah, predsednica
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC; Katarina Bervar Sternad, direktorica


