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žrtev in prepoznajo storilca: 
»Na policiji smo še pred uved-
bo sprememb zakona o policiji 
(leta 2003, ki je uvedel možnost, 
da policisti odredijo prepoved 
približevanja določenemu kraju  
oziroma osebi v primerih nasilja 
v družini) izobraževali policiste 
o obnašanju žrtve, o tem, kako 
lahko žrtev med postopkom na 
policiji reagira, tudi o tem, kako 
prepoznati storilca … Izobraže-
vanje policistov v zvezi obravna-
vo nasilja v družini pa je bilo v 
zadnjem desetletju konstantno. 
Moram priznati, da so policisti 
na naših izobraževanjih zelo za-
vzeti in do teh dogajanj niso in-
diferentni. Lahko zatrdim, da so 
policisti za tovrstno posredova-
nje usposobljeni.« Postopek in-
tervencije je zelo jasen: »Najprej 
je treba zavarovati žrtev. To tudi 
pomeni, da se pred storilcem z 
žrtvijo ne pogovarjajo, osnovno 
pa je, da ločimo storilca in žr-
tev, da s tem žrtvi zagotovimo 
varnost, da ta lahko izpove to, 
kar se ji je dogajalo. Storilca ob 
tem umaknemo iz okolja, lah-
ko ga pridržimo in privedemo 
na policijsko postajo ter mu ob 
tem izrečemo ukrep prepovedi 
približevanja.« Da lahko policija 
izreče ukrep prepovedi približe-
vanja žrtvi, morajo biti zagoto-
vljeni določeni pogoji. Prepoved 
velja do 48 ur in v tem času mora 
policija o izrečenem ukrepu ob-
vestiti pristojno sodišče, ki nato 
preveri še zbrana obvestila. »So-
dišče nato temu ugodi, se pravi, 
da je policija ukrep izrekla pra-
vilno, ter ga lahko podaljša za 10 
in nato še na skupnih 60 dni.« 
Ob vseh teh ukrepih je žrtev naj-
večkrat zavarovana in storilec 
odstranjen iz okolja.

A vendar ni vedno tako.

Molk žrtve Slovenska policija 
je zavezana k temu, da v dobro 
državljanov vedno preveri prav 
vsako informacijo o sumu nasi-
lja. Pri tem pa lahko pojavi molk 
domnevne žrtve: »Stvar žrtve 
in njene okolice je, ali bo o tem 
spregovorila,« pojasnjuje naša 
sogovornica.

Vsak od nas, če dobro premi-
sli v sebi, bi verjetno brez obo-
tavljanja izpovedal vsako obliko 
nasilja.

Tako po dolgoletnih izkušnjah 

meni tudi inšpektorica Lileko-
va, ki zadevo pospremi s kon-
kretnim primerom: »Spomnim 
se primera pred leti, ob katerem 
sem bila mnenja, da se je v dru-
žini dogajalo hudo nasilje. Ven-
dar je mati, žrtev nasilja,  »zata-
jila«. Zavarovala ni ne sebe in ne 
otrok. Ti so sicer povedali o hudi 
obliki nasilja, a je zadeva kljub 
naši ovadbi na neki točki obstala. 
Še danes večkrat premišljujem, 
kaj se je tam v resnici dogajalo ali 
zgodilo …«

Žrtve največkrat molčijo tudi 
zato, ker se nato »nič ne spreme-
ni«. Simona Lilek ob tem opo-
zori še na srce parajoče prošnje 
posrednih žrtev, otrok: »Z ukre-
pom prepovedi približevanja 
storilcu omejiš dostop do žrtve 
za eno časovno obdobje, vendar 
mnogokrat žrtve in otroci pro-
sijo: 'Spremenite ga!' Ne želijo si, 
da ga umaknemo, ampak pro-
sijo, da ga spremenimo … Žal 
policija tega ne dela, ne moremo 
spreminjati ljudi.«

Povratniki Priznati moram, da 
me je še posebej zanimalo, kaj 
se zgodi s storilci po izrečenem 
ukrepu prepovedi približevanja: 
»Storilci se po navadi po tem za-
tečejo v svoj socialni krog, kjer 
lahko prespijo ali tam v tem času 
živijo.«

In če so povratniki?
»Če policija ugotovi, da je bila 

kršena prepoved približevanja, 
lahko storilca oglobi, če pa gre 
za to, da je znova storil prekršek 
ali kaznivo dejanje nasilja v dru-
žini, potem lahko uporabi strožji 
ukrep; mogoč je odvzem prosto-
sti ali privedba, če seveda tožilec 
temu sledi.« 

Zakaj zavarovati storilca? Vse 
prevečkrat se zgodi, da je polici-
ja zaradi zakonitega posredova-
nja neupravičeno izpostavljena 
negodovanju in kritiki javnosti, 
nekateri povzročitelje nasilja 

tudi javno vzamejo v bran. »Spo-
mnim se primera, ko je mama 
žrtve po umoru hčere zelo ne-
gativno govorila o tem, česa ni-
sta naredila policija ali sodišče, 
ampak ista oseba je nekaj mese-
cev pred tragedijo pisala raznim 
institucijam, naj storilca zaradi 
že storjenega nasilja milo kaznu-
jejo, saj je »v redu človek«. Toda 
tega novinarjem po umoru ni 
povedala, ko je govorila, česa kot 
policija nismo naredili.«

Res je, vsaka medalja ima dve 
plati in senzacionalizem medijev 
včasih nima meja …

Bodite pozorni Nasilje se ni in 
se ne bo dogajalo le za štirimi zi-
dovi, sodobna tehnologija nam 
omogoča, da se rušijo stene do-
mov in prek spleta se odpira širo-
ko okno v svet. Skozi to okno ne 
sije vedno sonce, polno je senc, 
na katere nismo pripravljeni, 
tudi kot starši ne: »Nova nevar-
nost, o kateri je treba govoriti, so 
zlorabe prek spleta. Velikokrat 
do njih prihaja zaradi nevedno-
sti staršev. Otroci so ob tem iz-
postavljeni neki obliki nasilja. 
Če bi starši vedeli za te stvari, bi 
znali opozoriti otroke in jim tudi 
svetovati.«

Sogovornica ob tem opozarja 
tudi na nasilje nad starostniki in 
na spolne zlorabe, ki niso novo-
dobni pojav: »Vprašanje je, ali jih 
je več, kot jih je bilo nekoč, glede 
na to, da se tudi danes pojavlja-
jo žrtve, stare 40 ali 50 let, ki bi 
želele prijaviti zlorabo iz otro-
štva. Žal so te zadeve danes že 
zastarane, po zakonodaji pregon 
ni več mogoč. Iz tega lahko skle-
pam, da so bile zlorabe tudi ta-
krat,« sklene Simona Lilek.

Kje je rešitev? Simona Lilek bo 
o svojem delovnem področju 
kriminalistične inšpektorice ve-
dno govorila z veliko mero pre-
vidnosti, brez navajanja mučnih 
in bolečih izkušenj, a kljub temu 
pušča na široko odprta vrata 
boljši prihodnosti in optimizmu: 
»Po moje je treba začeti konflik-
te reševati že v šoli, se tam na-
učiti komunicirati, se naučiti o 
stvareh govoriti na nekonflikten 
način, tudi o tem, da so nas be-
sede sogovorca prizadele, čeprav 
on ni imel takega namena. Kon-
flikte je treba razreševati sproti.«

Verjemimo ji na besedo in po-
zovimo šolnike, naj začnejo s 
svojo izobraževalno vlogo tudi 
na tem področju. 

ObRAZI KRIZE

Simona Lilek, PU Maribor
Simona Lilek dela na policiji že 18 let. Kot kriminalistična inštektorica sode-
luje pri obravnavi najrazličnejših oblik nasilja v družini, v zadnjem letu največ 
dela z otroki in mladostniki, ki so žrtve različnih oblik spolnih zlorab. Skrbi 
za izobraževanje policistov in poudarja: »Žal se na tem področju pozna kriza 
in je denarja za to vedno manj.«


