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PREDSTAVITEV DRUŠTVA ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO 

 

Društvo za nenasilno komunikacijo je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki se ukvarja s 
preprečevanjem in ustavljanjem nasilja v družini in družbi ter širjenjem principov nenasilne 
komunikacije. Nasilje razumemo kot težavo celotne družbe in odgovornost tistih, ki nasilje povzročajo, 
zato smo si že ob ustanovitvi zadale_i tri glavne naloge:  
 

 zmanjševati toleranco do nasilja v družbi,  
 pomagati osebam, ki doživljajo nasilje, 
 nuditi programe osebam, ki povzročajo nasilje, da spremenijo svoje vedenje.  

 
Smo prva nevladna organizacija v Sloveniji, ki je poleg programov pomoči za žrtve nasilja začela izvajati 
tudi programe dela s povzročitelji_cami nasilja. K reševanju nasilja želimo pristopati celostno, ga 
ustavljati, preprečevati ter lajšati njegove posledice. Poleg tega želimo s preventivnimi in 
izobraževalnimi dejavnostmi ozaveščati strokovno in laično javnost o pojavu nasilja. Sodelujemo pri 
izpopolnjevanju obstoječe zakonodaje in izboljševanju storitev na področju preprečevanja nasilja. V 
dobrih dvajsetih letih, odkar deluje društvo, se je na področju preprečevanja nasilja veliko spremenilo. 
Ustanovile so se nove organizacije, ki delujejo na področju nasilja, saj je družba postala veliko bolj 
pozorna na nasilje. Ker ljudje nasilje hitreje opazijo in prepoznajo, čutijo potrebo po organiziranju novih 
programov tako za žrtve nasilja kot tudi za povzročitelje. Po drugi strani pa povečanje števila tovrstnih 
organizacij kaže tudi na to, da mnogo ljudi potrebuje pomoč. Prav je, da se lahko odločajo med 
različnimi programi. Na Društvu za nenasilno komunikacijo se trudimo, da načine dela prilagajamo 
potrebam uporabnic in uporabnikov. Zato organiziramo vedno nove projekte, iščemo nove načine 
sodelovanja z drugimi organizacijami, pripravljamo nove akcije in nenehno izpopolnjujemo in širimo 
svoja znanja.  
 
Projekte in programe Društva za nenasilno komunikacijo načrtujemo in izvajamo zaposlene in 
zaposleni na društvu ter prostovoljke in prostovoljci. Vse_i smo usposobljene_i za delo na področju 
nasilja in se ves čas dodatno izobražujemo. 
 

Osnovna načela Društva za nenasilno komunikacijo 
V Društvu za nenasilno komunikacijo smo si ob ustanovitvi zadali tri osnovna načela, na katerih  
temeljijo naše dejavnosti:  
 
Prvo načelo: Dolžnost vseh je preprečevati nasilje in delovati v smeri povečevanja varnosti žrtev. 
Ljudje smo dolžni opozarjati na nasilje, ki ga opazimo, in v skladu s svojimi zmožnostmi žrtvam nuditi 
pomoč. Prav tako je pomembno opozarjati na delovanje tistih strokovnih služb, ki nasilja  ne vidijo kot 
resno težavo ali ga obravnavajo kot del druge težave, na primer alkoholizma ali revščine. Ukrepi 
strokovnih služb, ki nasilja ne obravnavajo kot težavo, ki zahteva posebno pozornost, žrtev nasilja še 
bolj ogrozijo in ji povzročajo dodatne občutke krivde. S tem zmanjšajo možnosti, da bi se nasilje 
prenehalo.  
Na Društvu za nenasilno komunikacijo menimo, da je nasilje potrebno ustaviti s posebnimi ukrepi 
strokovnih služb in poskrbeti za zaščito tistih, ki so zaradi nasilja prizadeti. Mnogi primeri, s katerimi 
smo se srečale_i, kažejo na zgrešene stereotipne predstave o povzročiteljih nasilja, saj se nasilje 
pojavlja prav v vseh družbenih slojih, pri vseh narodnostih in ne glede na osebnostne lastnosti in 
življenjske okoliščine. Prav tako ugotavljamo, da povzročitelj_ica ne preneha z nasiljem, dokler ne 
spremeni svojih prepričanj, na podlagi katerih si dovoljuje in opravičuje uporabo nasilja. Na to želimo 
opozoriti tudi z drugim načelom.  
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Drugo načelo: Za nasilje je odgovorna izključno oseba, ki nasilje povzroča. 
Ljudje, ki nasilje opazujejo, ter strokovnjakinje in strokovnjaki, ki stopajo v stik z žrtvami in povzročitelji 
nasilja, pa tudi povzročitelji in žrtve same, nasilje pogosto minimalizirajo ("Tako hudo pa spet ni!"), ga 
opravičujejo ("Oba sta kriva, zakaj pa ni bila raje tiho.") ali zanikajo, da se je nasilje sploh zgodilo. 
Povzročitelji nasilja odgovornost za nasilje pogosto prelagajo na žrtev (»Če bi bila tiho, je ne bi 
udaril.«).Na Društvu za nenasilno komunikacijo pri svojem delu vedno izhajamo iz prepričanja, da prav 
nihče nima pravice uporabiti kakršnegakoli nasilja proti drugi osebi, ne glede na to, kaj je ta oseba rekla 
ali naredila. Ljudje smo sami odgovorni za svoje vedenje, torej tudi za nasilje, ki ga povzročimo.  
 
Tretje načelo: Nasilje je naučeno vedenje. 
Nasilno vedenje je osebna odločitev posameznika_ce. Vsak se lahko odloči, da bo drugače izrazil svoja 
čustva. Kot pravi tretje načelo, se ljudje nasilja naučimo. Najlaže se ga naučimo v družbi, ki je do nasilja 
tolerantna. Pomembno je, da skupaj ustvarjamo okolje, ki bo nasilje obsojalo in spodbujalo nenasilne 
načine reševanja konfliktov. Prav tako pomembno je zavedanje, da se lahko, tako kot smo se naučili 
nasilnega vedenja, naučimo tudi nenasilnega. 
 
 

DEJAVNOSTI DRUŠTVA ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO 

PROGRAMI ZA OSEBE Z IZKUŠNJO NASILJA 
 

1. Program Poti iz nasilja  
 

a) Individualna pomoč ljudem, ki doživljajo nasilje 

Individualna svetovalna pomoč je namenjena žrtvam nasilja, ki bi se o svoji izkušnji rade pogovorile z 
ustrezno usposobljenimi svetovalkami. Svetovalno delo poteka v prostorih Društva za nenasilno 
komunikacijo. Na uvodnem svetovanju se dogovorimo o okvirnem poteku svetovanj in se pogovorimo 
o željah in pričakovanjih ter ciljih uporabnice oziroma uporabnika. Svetovalni razgovori praviloma 
potekajo enkrat tedensko in trajajo eno uro. Svetovalni proces lahko na željo uporabnice ali uporabnika 
predčasno prekinemo. Uporabnice in uporabniki se lahko vključijo tudi v socialno zagovorništvo v 
primerih nasilja ali v program spremstva na institucije, v postopkih, ki so povezani z reševanjem 
problema nasilja. Svetovanja in ostala pomoč je za uporabnike in uporabnice brezplačna. Vsi podatki o 
uporabnicah in uporabnikih so zaupni. Uporabnice in uporabniki lahko ostanejo anonimni. 
Uporabniki_ce, ki se zaradi različnih okoliščin ne morejo udeležiti individualnih svetovanj, lahko v času 
uradnih ur društva tudi pokličejo ali nam pišejo  preko elektronske in navadne pošte.  
 
V okviru programa nudimo uporabnicam in uporabnikom, ki so žrtve nasilja tudi pravno pomoč, saj 
ugotavljamo, da žrtve nasilja ob pomoči pravnice lažje sledijo ciljem, ki si jih zastavijo v okviru 
svetovalnega procesa, bolje razumejo pravne postopke, v katerih se znajdejo in bolj učinkovito 
uveljavljajo svoje pravice. 
 
Naše uporabnice in uporabniki pogosto navajajo finančne težave kot eno izmed poglavitnih ovir na poti 
iz nasilja. Zato poskušamo v skromnem obsegu znotraj programa odgovoriti tudi na njihove materialne 
stiske. Tako smo v okviru internega Sklada za pomoč žrtvam nasilja tudi v letu 2020 omogočile_i 
materialno podporo nekaterim našim uporabnicam. Najpogostejša oblika pomoči so vrednostni boni v 
trgovinah s hrano in izdelki za vsakdanjo rabo.  
 
 
Sodelovale_i smo na štirih sestankih Skupine svetovalnic na področju nasilja. 
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Sodelavke programa so sodelovale z mediji v obliki člankov in prispevkov za Večer, Primorske novice, 
Nedeljski dnevnik, Delo, STA, Dnevnik, MMC RTV, Metina lista, Zadovoljna.si, Portal Mična, Portal Biba 
leze, prispevki za glasilo Ljubljana in Naš Bežigrad. 
Aktivno je potekalo sodelovanje z drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami – prispevki za zbornik 
ob obletnici Svetovalnice Maribor, sodelovanje s Študentsko feministično iniciativo – Rezistenca, 
kampanja »samo JA pomeni JA«, sodelovanje pri projektu Reagiraj! Nisi sama, nisi sam, sodelovanje v 
Aktivu strokovnih delavk mreže pomoči žrtvam nasilja Južna Primorska, idr.  
 
 
 
Svetovalke_ci DNK smo ugotavljale_i, da imajo mnogi ljudje, ki so vključeni v programe društva, težave 
pri izpolnjevanju vstopnih in izstopnih evalvacijskih vprašalnikov (vprašanje zaupanja, anonimnosti, 
pismenost, zaključevanja, ponovnega iskanja pomoči…). Svetovalke_ci pa so dodatno obremenjene_i 
z urejanjem dokumentacije, ki je potrebna za izvajanje programa, a zmanjšuje čas neposrednega dela 
z ljudmi. Zaradi razglašene epidemije in dela na daljavo je bilo v letu 2020 oteženo izpolnjevanje in 
zbiranje vstopnih in izstopnih evalvacijskih vprašalnikov. Svetovalke so nekaterim uporabnicam in 
uporabnikom poslale vprašalnike po pošti, druge so jih zaprosile za izpolnjevanje, ko je bilo to mogoče.  
 
 
V enoto društva v Kopru se je tudi v letu 2020 vključilo mnogo uporabnic_kov, kar potrjuje, da je tudi 
na obali potreba po takem programu zelo velika. Zelo aktivne_i smo bile_i na področju osveščanja in 
organiziranja socialnih akcij.  
 
 
Na območju Obalno-kraške regije sodelujemo s preostalimi organizacijami znotraj mreže: s Kriznim 
centrom za žrtve nasilja v Piranu, Kriznim centrom za otroke in mladostnike – Marelična hiša, Regijsko 
varno hišo Kras, enota Sežana in s koordinatorico za preprečevanje nasilja. 
V okviru Mednarodnih dni boja proti nasilju smo v okviru mednarodnih dni boja proti nasilju nad 
ženskami na območju Obalno-kraške regije sodelovali s preostalimi, prej omenjenimi organizacijami 
znotraj mreže. S tem smo ozaveščali javnost o preprečevanju nasilja in ustreznem ravnanju v primerih 
nasilja nad ženskami ter promocije nenasilja. Sodelovali smo s Centrom za socialno delo Južna 
Primorska, v okviru katerega smo sodelovali tudi s Kriznim centrom za žrtve nasilja, Regijsko Varno 
hišo Kras (enota Sežana), Kriznim centrom za otroke in mladostnike Koper – Marelična hiša in regijsko 
koordinatorko za preprečevanje nasilja ter Policijsko upravo Koper. 
Enota društva v Kopru je tudi v sodelovanju s preostalimi organizacijami znotraj mreže (Regijska Varna 
hiša Kras (CSD Južna Primorska, enota Sežana), Krizni center za žrtve nasilja Južna Primorska (CSD 
Južna Primorska), Krizni center za otroke in mladostnike Koper – Marelična hiša (CSD Južna 
Primorska)) sodelovala na Evropskem tednu mobilnosti v septembru 2020 v Kopru, kjer smo izvajali 
promocijske aktivnosti in informiranje glede programov. 
Prav tako smo na društvu sodelovali s Pedagoško fakulteto v Kopru v projektu Reagiraj! Nisi sama, nisi 
sam. 
 
Na Društvu za nenasilno komunikacijo, enota Koper, redno sodelujemo v Aktivu strokovnih delavk_cev 
Centrov za socialno delo na področju obravnave in preprečevanja nasilja v Obalno-kraški in Primorsko-
notranjski regiji« ter v Aktivu strokovnih delavcev v programih in enotah znotraj mreže pomoči žrtvam 
nasilja. 
 
Zaposlene smo se udeležile več dogodkov, izobraževanj in posvetov in (zaradi epidemije Covid-19) 
spletnih seminarjev, med drugim Mega korona zakon, Prevalenca in dolgoročni vplivi obremenjujočih 
izkušenj v otroštvu na funkcioniranje v odraslosti (NIJZ), Posvet E-zlorabe otrok (Spletno oko), trening 
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WAVE Multidisciplinary Training From practical solutions to consent-based legislation, Stres povzroča 
stiske, okrepite svoje moči (OMRA), Barnhus – hiša za otroke: zaključki javne in strokovne razprave o 
predlogu zakona, Clinical sollution: Carring Dads programme, Play therapy (Womens Advocates 
Outreach team),  mednarodno srečanje s področja spolnega nasilja – s poudarkom na spolnem nasilju 
nad otroki in posilstvom (društvo SOS), 5th international conference: Man and equal opportunities and 
man who care, Kako učinkovito voditi zaposlene na daljavo, Play Therapy for Trauma – Impacted Kids 
with Domestic Abuse Project, srečanje mreže ZIPOM, Child Centered divorce, The Brain of Trauma: 
Centering The Survivour, … 
 
Izpostavile_i bi še:  
 
IZDELAVO »KARTIC ZA VEDEŽEVANJE« kot pripomočka za svetovanje in druženje z otroki 

DEBATNI KROŽEK – organizacija in vodenje treh debatnih krožkov za zaposlene na DNK 

VADBO JOGE - za uporabnice je prostovoljka društva organizirala vsak teden vadbo joge. Ko so 
razmere dopuščale, je vadba potekala v prostorih društva, v času epidemije pa na daljavo. 
 
 
V okviru programov pomoči za žrtve naj bi v letu 2020 vključili 160 uporabnic_kov, dejansko je bilo 

vključenih 478 uporabnic_kov 

 
 
OBDOBJE EPIDEMIJE COVID 19  
 
Opis ukrepov, ki so bili značilni za vse programe društva in specifik po posamičnih programih in 
podprogramih: 
 
 
V letu 2020 smo zaradi epidemije izvajale_i vse podprograme programa Poti iz nasilja na prilagojen 

način. Kljub potrebnim prilagoditvam smo pri načinu dela sledile_i zastavljenim ciljem podprogramov. 

V času prvega vala (od marca do maja 2020) in v času drugega vala epidemije (od septembra do 

decembra 2020) smo naše storitve za uporabnike izvajale_i po telefonu, Skype-u ali Zoom-u.  

Kontaktirale_i  smo vse uporabnice_ke, ki so bile_i ob izbruhu epidemije vključene_i v naše programe, 

in se z njimi dogovorile_i za način sodelovanja v času izrednih ukrepov. 

Individualne svetovalne pogovore v živo (osebno) pa smo za vse uporabnike_ce ponujale_i samo v 

nujnih situacijah in tudi takrat ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa Covid 19.   

Zaradi slabšanja epidemiološkega stanja v Sloveniji med prvim in drugim valom in z namenom 
preprečevanja in omejevanja širjenja okužbe, smo od 1. 8. uvedle_i delo v dveh skupinah;  

delo smo organizirale_i tako, da je polovica zaposlenih delala od doma, druga polovica pa iz pisarne. 

Med ekipama pa ni prihajalo do kontakta. V času med obema valoma smo vse storitve izvajale_i v 

skladu z priporočili NIJZ. V tem času je bila večja težava delo v skupinah. Ob upoštevanju razdalje (1,5 

m) smo namreč v naših prostorih lahko imele_i manjše število vključenih uporabnikov_ic.  

Med prvim valom epidemije nismo izvajale_i spremstev za žrtve nasilja in bilo je tudi manj 

zagovorniškega dela. Več pa je bilo opravljenih osebnih svetovanj (načrtovanje varnosti doma, težave 

glede izvajanja stikov otroka s staršem, šolanje na domu, socialne stiske) in pravne pomoči (pomoč pri 

pisanju predlogov po ZPND in pregled pravic in obveznosti iz delavnega prava).  
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V času drugega vala smo izvajali spremstva za žrtve nasilja v skladu s ukrepi NIJZ. 

Razširile_i smo telefonsko dostopnost in bile_i na telefonu dosegljive_i vsak delovni dan ob 8.00 do 

20.00 ure. 

Od 13. 4. 2020 do 31. 5. 2020 smo uporabnicam_kom omogočile_i pomoč preko telefona, ki je bila 
dostopna 24 ur na dan vse dni v tednu.  

 

Največja težava se je izkazovala pri delu z otroki in mladimi žrtvami nasilja, saj z njimi večinoma ne 
moremo uporabljati telefona ali Skype-a/Zoom-a. Zato smo iskale_i dodaten prostor, v katerem bi 
lahko vsakotedensko potekalo delo ker so naši prostori zaradi zaščitnih ukrepov premajhni (v 
nekaterih zaradi dotrajanosti oken ni možno zračenje, odmori med pogovori zaradi zračenja, 
razdelitev skupin na manjše in ponavljanje srečanj, več individualnih srečanj zaradi okrnjenega dela na 
skupinah...). Z nekaterimi uporabniki_cami smo morale_i zato pogovore opravljati zunaj, v okolici 
društva.  

Rešitev smo iskale_i tudi v tem, da je delo z otroki potekalo v času svetovanj z njihovimi 
mamami/skrbnicami, ki so uporabnice društva, in sicer izjemoma v prostorih društva. 

Od 22. 10. 2020 je delo zaradi ukrepov ob epidemiji zopet potekalo na daljavo.  

 
 

b) Individualna pomoč otrokom in mladim, ki imajo izkušnjo nasilja  

 

V sodelovanju s starši, osnovnimi šolami in centri za socialno delo organiziramo pomoč otrokom in 
mladim, ki živijo v družinah, v katerih se dogaja nasilje, ki so doživeli nasilje s strani drugih odraslih oseb 
ali ki so žrtve ali povzročitelji nasilja nad vrstniki_cami. Pomoč, ki jo nudimo otrokom in mladim, poteka 
v obliki rednega druženja ali svetovanja.  

Druženja z otroki izvajajo prostovoljke ali prostovoljci po uspešnem zaključku našega Usposabljanja za 
prostovoljno delo v DNK. Druženje poteka individualno. Dejavnosti prilagajamo interesom, 
sposobnostim, željam in potrebam otrok oz. mladostnic ali mladostnikov. Vključijo se lahko otroci in 
mladi, stari od 4 do 15 let, ne glede na spol, socialni status družine, v kateri živijo, narodnost, 
državljanstvo ali druge osebne okoliščine. Pogoj, da se otrok vključi v program druženja, je njegova 
privolitev in soglasje enega od staršev ali navodilo Centra za socialno delo.  

Prostovoljci in prostovoljke sicer sodelujejo v vseh fazah izvedbe. Enkrat tedensko imajo stik z otroki - 

uporabniki_cami, s katerimi izvajajo druženja. Strokovna intervizija z vodjo programa poteka enkrat 

na 14 dni, telefonske informacije in pomoč s strani vodje programa pa so prostovoljcem in 

prostovoljkam na voljo vsakodnevno. Prostovoljke in prostovoljci s pomočjo vodje programa zastavijo 

predvidene cilje dela s posameznim otrokom in predvidene aktivnosti.  

Otroci se lahko vključijo tudi v proces svetovanja. Svetovalno delo z otroki poteka v prostorih društva 
v Ljubljani. Izvaja ga za to usposobljena svetovalka ali svetovalec, ki se osredotoča na vzpostavitev 
stabilnega in varnega odnosa med odraslo osebo (svetovalcem_ko) in otrokom oz. mladostnikom_co. 
Gre za odnos, ki je za otroka/mladostnika/mladostnico nov in ni vezan na šolo ali družino, kot večina 
ostalih odnosov, ki jih imajo otroci in mladi. Otrok oz. mladostnik_ca lahko izbira, kakšen odnos bo 
vzpostavil_a ter na ta način vzpostavlja stik s sabo. Svetovalka_ec ves čas kaže odprtost za 
njegove_njene ideje, mnenja, predstave in jih ne vrednoti. Pri tem prek postavljanja vprašanj in 
aktivnega poslušanja spodbuja otrokovo samoanalizo notranjih procesov. Svetovalka ga_jo prav tako 
spodbuja k pozitivnemu samovrednotenju, nenasilnemu reševanju konfliktov ter asertivnemu vedenju. 
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Ker hkrati gradita odnos, katerega cilj je občutek varnosti in dobro počutje obeh, svetovalka ali 
svetovalec otroku, mladostniku ali mladostnici postavlja meje in k postavljanju svojih lastnih meja 
spodbuja tudi njo ali njega.  
 
V program za pomoč otrokom in mladostnikom naj bi jih v letu 2020 vključili 160, vključenih je bilo 

227. 

 
 
OBDOBJE EPIDEMIJE COVID 19  
 
 
Zaradi izrednih razmer smo vključevanje prostovoljk_cev v dejavnosti z otroki v večji meri 

prilagodile_i. Individualno delo prostovoljk z otroki se je večinoma nadaljevalo in se namesto v 

osebnih stikih izvajalo preko telefona, elektronske pošte, spletnih aplikacij (ZOOM, Skype). S 

pomočjo IKT so  se izvajale tudi redne intervizije prostovoljk_cev s koordinatorkama programa. 

 
 
2. Program Svetovalnica za žrtve spolnega nasilja 
 
Program Svetovalnica za žrtve spolnega nasilja nudi celostno pomoč osebam z izkušnjo spolnega 
nasilja. S svetovalnim delom nudimo prostor, čas in podporo, da oseba, ki je doživela spolno nasilje, 
spregovori o svoji izkušnji. Na uvodnem svetovanju se svetovalka in uporabnica_ik pogovorita o načinu 
poteka svetovanj. Svetovalka predstavi delovanje društva in načela pri delu z zaupnimi vsebinami ter 
ponudi varen prostor. Svetovanja običajno potekajo enkrat na teden po eno uro. Svetovalka pomaga 
pri zastavljanju ciljev ter iskanju načinov, kako si zagotoviti varnost in izboljšati kvaliteto življenja. 
Svetovalka usmerja pozornost uporabnice_ka na opazovanje čustev, potreb, želja in spodbuja 
spremembe. Uporabnice_iki imajo hkrati možnost pravnega svetovanja, socialnega zagovorništva in 
spremstva na institucije.  
Svetovalnica je namenjena tudi osebam, ki imajo kakršnakoli vprašanja, povezana s spolnim nasiljem, 
čeprav same nasilja niso doživele. 
 
Program Svetovalnice za žrtve spolnega nasilja izvajamo v prostorih Društva za nenasilno 
komunikacijo. Možna so osebna srečanja ali svetovanje po telefonu ali pošti (elektronski in navadni). 
Žrtve nasilja lahko ostanejo anonimne. Vsi podatki o uporabnicah in uporabnikih so zaupni. V letu 2018 
je začela z delom tudi Svetovalnica za žrtve spolnega nasilja v Kopru. 
 
 
Večina uporabnic poroča o neželenih in prisilnih spolnih odnosih znotraj partnerskega odnosa, saj jim 
povzročitelji in okolica govorijo, da je spolnost njihova dolžnost, ne glede ne njihove želje, počutje,.. 
Nekatere uporabnice so potrebovale pomoč zaradi izkušnje spolne zlorabe v otroštvu in posledic 
(povzročitelji so bil npr. oče, brat, stric). Uporabnice so doživele posilstvo znotraj zakonske zveze in s 
strani znancev ali neznancev. Nekatere so povedale, da se posilstva ne spominjajo, ker so bile v ta 
namen omamljene, ko so prišle k sebi, pa so po znakih na telesu, ugotovile, kaj jim je bilo storjeno. S 
spolnim nasiljem so bile ženskam kratene tudi reproduktivne pravice (npr. preprečevanje uporabe 
kontracepcijskih tablet, zanositev proti volji ženske, ki je nato opravila splav). Tudi v zakonski zvezi so 
ženske doživljale spolno nadlegovanje, starejša gospa okoli 80 let, se je zaradi tega tudi odselila od 
doma). Nekatere ženske so preživele več izkušenj spolnega nasilja (spolna zloraba s strani očeta, čez 
nekaj let posilstvo s strani znanca). 
Nadlegovanje in otipavanje so doživele tudi pri dejavnostih, ki so jih sprva doživljale kot varne (npr. 
masaža telesa, športni trening). Večina uporabnic spolnega nasilja ni zmogla prijaviti. Vse so se 
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soočale s posledicami, ki so zelo vplivale na njihovo življenje ( anksioznost, blodnjavost, občutki 
krivde, izguba stika s socialno mrežo, selitev, težave s spanjem, odpor do hrane, občutek umazanosti, 
vsiljene misli,…). Službe zelo slabo prepoznavajo in reagirajo na spolne zlorabe otrok – npr. ne 
ustavijo babice, ki prestopa meje svojim vnukom; mami, ki želi otroke zaščititi, ne ponudijo podpore, 
prav tako se jim ne zdi potreben razmislek o pomoči otrokom. 
Sodelovale smo pri preprečevanju in ustavljanju spolnega nasilja dveh uporabnikov programov za 
hendikep, ki so nadlegovali in otipavali zaposlene osebne asistentke, ki so jim morale nuditi pomoč. Z 
Zavodom Transakcija smo sodelovali pri pomoči osebi, ki se sooča z diskriminacijami, nasiljem in 
težavami v duševnem zdravju zaradi svojega spolnega izraza. 
 
Zaposlene in prostovoljke so se v letu 2020 udeležile krajših izobraževanj o temah, povezanih s 
spolnim nasiljem. 
V Sloveniji so bila izvedena med drugimi: posvet Prevalenca obremenjujočih izkušenj v otroštvu in 
njihova povezanost s funkcioniranjem v odraslosti; spletno predavanje Blaž Vukelić: Gnus, morala, 
seksualnost in strokovno srečanje NIJZ: Svetovani dan duševnega zdravja – Duševno zdravje za vse. 
Veseli smo, da je nevladna ženska organizacij Women's Advocates iz ZDA v letu 2021 priredila zelo 
kvalitetne spletne seminarje, eni od teh so bili: Helping Them Stay Sane – How To Help Someone 
Victimized By Coercive Control,; The Brain on Trauma: Domestic Violence and PTSD; Healing From 
Trauma – Centering The Survivor;  Play Therapy for Trauma-Impacted Kids;  Let's Talk About 
Boundaries;  Emotional Safety Planning. 
 
V program je vključenih več oseb, kot je bilo predvideno v vlogi na razpis, ker se poskušamo odzivati 
na potrebe uporabnic_kov takrat, ko je izražena motivacija.  

 
Dejansko število vključenih uporabnic_kov presega predvideno število (20 kontinuiranih in 50 

občasnih uporabnic_kov); v letu 2020 je bilo vključenih 236 uporabnic_kov, od tega 30 kontinuiranih in 

206 občasnih. 

 
 
OBDOBJE EPIDEMIJE COVID 19 
 
Program je potekal s prilagoditvami v skladu z  ukrepi in ravnanji, ki so veljali tudi za ostale programe 
društva. 
 
3. Program Varne namestitve in Varni hiši za ženske in otroke, žrtve nasilja  
 
Prvo varno hišo za ženske in otroke, žrtve nasilja, smo odprle_i decembra 2004, septembra 2008 pa 
smo odprle_i drugo varno hišo. Varni hiši delujeta na območju Ljubljane, na tajni lokaciji in nudita 
prostor osmim polnoletnim ženskam in njihovim otrokom. V varno hišo sprejmemo fante v spremstvu 
mater do dopolnjenega petnajstega leta starosti. Bivanje v hiši je omejeno na največ eno leto. Ženskam 
pomagamo, da si v tem času v tolikšni meri opomorejo po doživetem nasilju, da lažje sprejmejo 
pomembne odločitve o svojem življenju in poskrbijo za svojo varnost in neodvisnost. V primerih, ko 
bivanje v varnih hiši za žensko zaradi različnih osebnih okoliščin ni možno ali z vidika varnosti ni več 
potrebno, imamo na voljo pet varnih namestitev, kjer jim lahko nudimo bivanje do dveh let. Varne 
namestitve so manjše stanovanjske enote na tajnih lokacijah po Sloveniji. Vanje sprejmemo tudi sinove 
žrtev nasilja, ne glede na njihovo starost.  
 
Vključitev v varno hišo ali namestitev je za žrtve nasilja in njihove otroke brezplačna, plačujejo le 
obratovalne in druge stroške, ki se nanašajo na stanovanje.  
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Delavnice asertivnosti smo izvajale v omejenem obsegu, glede na veljavne epidemiološke ukrepe.  
 
Zaposlene v programu smo so udeleževale različnih e-izobraževanj in strokovnih posvetov ter 
sodelovale pri predstavitvah društva različnim domačim in mednarodnim organizacijam. Nadaljujemo 
aktivno sodelovanje v Sekciji za varne hiše in materinske domove pri SZ in drugo mandatno obdobje 
tudi s strokovnim članstvom v Strokovnem svetu SZS. Z društvom Legebitra smo nadaljevali 
sodelovanje pri izvedbi predavanj na temo nasilja. Prav tako smo nadaljevali in širili sodelovanje z 
večjimi in manjšimi donatorji (C&A, Tree roses, Hofer, Lidl, Ljubljanske mlekarne,  Resistenca, različni 
posamezniki_ce,…). Preko projekta Uresniči željo smo obdarili uporabnice in njihove otroke z 
novoletnimi darili. 
 
 
Namestitveni programi za žrtve nasilja so samo en način zagotavljanja varnosti žrtev nasilja v 

celotnem sistemu pomoči. Razumevanje specifike in namena namestitvenih programov za žrtve 

nasilja je pogosta težava, s katero se srečujejo strokovne delavke in delavci na centrih za socialno delo 

in zdravstvenih ustanovah ter drugih organizacijah, saj želijo na ta način reševati situacije uporabnic s 

pretežno socialno zdravstveno problematiko. Zato je ozaveščanje o programu in opozarjanje na 

potrebe po novih, prilagojenih namestitvenih programih, še vedno nujno.  Za učinkovito zagotavljanje 

varnosti vseh žrtev nasilja in dolgoročno reševanje situacije posamezne žrtve nasilja je nujno 

zagotoviti sistemske ukrepe in dosledno zagotavljanje pravic žrtev nasilja ne glede na osebna stališča 

posamezne strokovne osebe in ne glede na to, kje žrtev živi, zlasti: 

 - Hitro in učinkovito sodno varstvo v vseh postopkih, povezanih z reševanjem situacije zaradi nasilja 

(kazenski postopki, urejanje starševskih razmerij, premoženjski postopki);  

- Razumevanje in upoštevanje dinamike nasilja in posebnega psihičnega ter ekonomsko socialnega 

položaja žrtve nasilja v vseh postopkih  pred sodnimi in drugimi institucijami; 

- Hitra in učinkovita finančna pomoč ženskam,  žrtvam nasilja, upoštevajoč dejanske (ekonomske) 

okoliščine žrtve nasilja, ki se umakne iz skupnega prebivališča;  

- Spodbujevalna davčna politika oddajanja stanovanj za žrtve nasilja za olajšan dostop do stanovanja; 

- Brezplačni  specializirani terapevtski programi za ženske in otroke, žrtve nasilja; 

- Izenačitev pravic tujk, žrtev nasilja, v vseh pravicah, povezanih z nasiljem; 

- Zagotoviti zadostno število strokovnih delavk_cev na CSD-jih s specifičnimi znanji s področja nasilja 

v družini.                                                                                                                                                                  

 
OBDOBJE EPIDEMIJE COVID 19 
 
V  letu 2020 so posebnosti v programu vezane na epidemijo in z njo povezane ukrepe, omejitve in 

spremenjene načine dela. Soočene_i smo bile_i z neznano situacijo, na katero so se različno odzivale 

uporabnice in zaposlene v programu, ki so se bolj kot sicer soočale tudi z osebno stisko, težavami pri 

usklajevanju službenih in družinskih obveznosti. Zaradi pomanjkanja sistemskih rešitev in 

zagotavljanja možnosti umika in pomoči za žrtve nasilja ter hkrati zmanjševanja možnosti okužb so 

bile potrebne hitre rešitve, ki so zahtevale velik angažma zaposlenih. Za zagotovitev nemotenega 
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dela v programu in preprečevanje prenosa okužbe med uporabnicami bi bilo nujno omogočiti 

zaposlenim v namestitvenih programih cepljenje proti Covid 19.     

V specifičnih okoliščinah se srečujemo tudi z realnostjo nevladnega sektorja, ki se zaradi pomanjkanja 

sredstev praktično nikoli ni ukvarjal z razvojem in posodabljanjem računalniškega sistema in naprav. 

Zagotavljanje pogojev dela na daljavo in dostopnost pomoči za uporabnice preko IKT tehnologije je 

bil in ostaja  velik (finančni) izziv, hkrati pa na ta način pomoč doseže uporabnice, ki sicer do nje zaradi 

različnih zunanjih omejitev ne bi mogle priti in tako ostaja pomemben vir pomoči tudi izven 

epidemiološke situacije.  

V prvem polletju je na obseg in vsebino dela v programu bistveno vplivala epidemija in z njo povezani 

ukrepi za preprečitev širjenja okužbe in zagotavljanja možnosti za umik za žrtve nasilja tudi v času 

razglašenih ukrepov, zlasti ker s strani države za namestitve (potencialno) okuženih žrtev nasilja in 

njihovih otrok ni bilo ustreznega odziva. V skladu z ukrepi za preprečevanje okužb s Covid 19, 

zagotavljanjem zdravega okolja že nameščenim uporabnicam in njihovim otrokom ter ohranjanjem 

možnosti umika na varno za ostale žrtve nasilja, smo v programu prilagodili nameščanje žensk, žrtev 

nasilja. Da bi preprečili vnos virusa med nameščene uporabnice, smo eno od dveh varnih hiš v prvem 

obdobju epidemije preoblikovali v karantensko Varno hišo, namenjeno namestitvi novih uporabnic. 

To smo storili tako, da smo po zaključku bivanja uporabnic v Varni hiši preostalo uporabnico 

premestili v našo drugo Varno hišo, kjer je nadaljevala z bivanjem, izpraznjeno hišo pa smo pripravili 

na sprejem nove uporabnice. Tako smo imeli v karantenski varni hiši zaporedno nameščeni dve 

uporabnici in 7 otrok, vsaka od njiju je tam bivala 14 dni, obe sta bili nato preseljeni v drugo varno hišo.  

Zaradi omenjenega režima je bilo zmanjšano število nameščenih uporabnic v karantenski varni hiši, 

kjer je hkrati lahko bivala samo ena uporabnica z otroki. V drugem obdobju epidemije smo za potrebe 

karantenske namestitve namenile eno od stanovanjskih enot, pripravljeno za takojšno karantensko 

namestitev uporabnice in njenih otrok. To je zlasti pomembno, ker je to edini način, da takoj 

odreagiramo na potencialno okužbo v programu, zaščitimo zaposlene in ostale uporabnice.  

Količina strokovnega dela v programu je bila v času epidemije bistveno povečana na področju 
strokovnega dela, sodelovanja z različnimi institucijami in ozaveščanjem o potrebah namestitvenih 
programov na področju nasilja ter iskanju in uvajanju rešitev za zaščito uporabnic in zaposlenih pred 
okužbo. Zaradi uvedbe novih tehnologij in zmanjšanega števila uporabnic je bilo delo veliko bolj 
individualizirano in prilagojeno specifikam posamezne uporabnice in hkrati usmerjeno v spodbujanje 
sistema za iskanje rešitev, prilagojenih zaščiti žrtev nasilja v izrednih razmerah. Več je bilo tudi 
sodelovanja s sofinancerji in organizacijami iz področja zdravstva. 
Izrazito se je povečala namestitev uporabnic z izredno kompleksno življenjsko situacijo (bivše 
odvisnice, težave v duševnem zdravju, starejše uporabnice  s pridruženimi starostnimi omejitvami), 
kar je vplivalo na dinamiko dela in bivanja v hiši, večja je bila tudi dinamika namestitev in odmestitev. 
Konec leta smo imele_i krizno situacijo, ko je s strani povzročitelja prišlo do razkritja lokacije in 
takojšnjo selitev uporabnice in otroke na novo varno lokacijo. Zaradi epidemiološko pogojene 
organizacije dela je bilo manj neposrednega stika z uporabnicami v njihovem okolju in manj možnosti 
za uravnavanje dinamike znotraj hiše, kar je otežilo reševanje  konfliktnih in drugih sobivanjskih 
situacij in zagotovo vplivalo na kakovost bivanja v programu. Hkrati smo z nudenjem pomoči na 
daljavo zlasti pri dejavnostih izven varne hiše (skupine, delavnice) omogočili možnost vključitve 
nekaterim uporabnicam, ki sicer zaradi logističnih in organizacijskih razlogov na srečanja ne bi mogle 
prihajati.  

Zaradi epidemiološke situaciji je bila bistveno zmanjšana možnost iskanja novih namestitev za 

uporabnice, predvsem finančno in za dolgoročen najem, omejeno je bilo tudi sproščanje nujnih 

bivalnih enot in materinskih domov. Zato smo za potrebe namestitve uporabnice, ki ni bila več 

ogrožena, potrebovala pa je pomoč pri vsakdanji skrbi za dojenčka in reševanju odprtih postopkov, 
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začasno v brezplačni najem pridobile dodatno  stanovanjsko enoto. Stanovanjska enota je bila del 

Varnih namestitev do konca avgusta, ko je uporabnica dobila prostor in ustrezno podporo v 

materinskem domu.  Pri omenjeni uporabnici smo se znotraj programa tudi prvič srečale z izvajanjem 

sodno določenega nadzora nad izvajanjem starševske skrbi.  

Pri delu z uporabnicami v varnih hišah in varnih namestitvah je bilo poleg navedenega opazno tudi: 
- upad klicev za namestitev v začetku epidemije in povečano število klicev uporabnic s pretežno 
socialno problematiko (brez zaposlitev, brez rešenega stanovanjskega problema), 
-  zmanjšane možnosti za iskanje stanovanja po odhodu iz vh  in posledično podaljšan čas bivanja v vh 
(finančna stiska, epidemiološki ukrepi, ni ustreznih  stanovanj, podaljševanje dobe bivanja v 
materinskih domovih), 
- povečana materialna in finančna ogroženost zlasti za samozaposlene uporabnice (frizerke, delavke v 
gostinstvu, čiščenje,…) ter upad njihovega prihodka iz dela na črno, 
- zaradi epidemioloških ukrepov podaljšani (že tako dolgi) sodni postopki in negotova situacija 
(starševska skrb, delitev premoženja, kazenski postopki,…), 
- povečani pritiski bivših partnerjev zaradi izvajanja stikov, nejasnost v izvajanju stikov in upoštevanju  
epidemioloških ukrepov (prehod občinskih mej, prepoved druženja izven družin,…), 
- povečana stiska zaradi splošne negotovosti, 
- težave pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje epidemije, dodatne omejitve pri bivanju v varni hiši 
(kjer je bivanje zaradi varnosti že tako zelo omejeno): prepoved druženja izven varne hiše,  pomanjkanje 
možnosti za širitev socialne mreže, druženja, socialno življenje,… 
- povečana obremenitev uporabnic z otroki zaradi nenehne skrbi za otroke v času, ko so bili vrtci/šole 
zaprti in posledično bistveno zmanjšane možnosti za urejanje situacije, 
- težave uporabnic  pri zagotavljanju in podpori šolanja na daljavo (tehnično – oprema, vsebinsko – 
nepismenost, nerazumevanje snovi,…). 
 
Na sistemskem nivoju je neodvisno od epidemije aktualno predvsem in še vedno:  
- navidezna nemoč sodišč pri zaščiti koristi in pravic otrok, kadar povzročitelj nasilja izkorišča svoje 
pravice in postopkovne možnosti za dosego svojih ciljev, 
- potreba po specializiranih sodnih izvedenkah_cih, 
- jasna razmejitev med odgovornostjo za nasilje pri delu z žrtvami in povzročitelji nasilja pri delu na vseh 
institucijah, 
- enaka pričakovanja strokovnih delavk_cev, sodnic_kov in ostalih strokovnih institucij do obeh staršev 
glede zagotavljanja in upoštevanja koristi in pravic otrok, 
- upoštevanje nasilja enega od staršev kot bistvenega vidika pri zaščiti otrok in varovanju njihovih pravic 
in koristi, 
- potreba po podpornih namestitvenih programih za mlajše in starejše ženske z ozko socialno mrežo in 
zmanjšanimi  možnostmi za samostojno življenje.  
 
 

 V letu 2020 smo aktivno sodelovale_i s strokovnim članstvom v strokovni skupini za spolno 
nasilje in nasilje po spolu pri MNZ. 

 Izvedba vaj pri predmetu Spol in nasilje za četrti letnik na Fakulteti za socialno delo Univerze v 
Ljubljani,  študijsko leto 2020-2021. 
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PROGRAMI ZA OSEBE, KI POVZROČAJO NASILJE 

1. Program Poti iz nasilja 
 

a) Individualno delo z ljudmi, ki povzročajo nasilje 

Program je namenjen osebam, ki povzročajo nasilje in želijo spremeniti svoje nasilno vedenje. Z 
vključitvijo v program naredijo pomemben korak k preprečevanju nasilja v partnerskih in starševskih 
odnosih. Svetovalni proces je med drugim namenjen prepoznavanja prepričanj, namenov in potreb, s 
katerimi oseba opravičuje svoje vedenje ter iskanju nenasilnih oblik vedenja. Prav tako je namenjen 
soočanju z nujnostjo enakomerne delitve moči v medosebnih odnosih. 
Uporabnice in uporabniki se v projekt vključijo prostovoljno, vse pogosteje pa jih k nam napotijo centri 
za socialno delo in druge organizacije, ki se srečujejo z osebami, ki povzročajo nasilje. 
Kadar ugotovimo, da je oseba, do katere je uporabnica ali uporabnik uporabil_a nasilje, huje ogrožena, 
o tem obvestimo pristojne službe. Od uporabnic in uporabnikov pričakujemo, da sprejmejo 
odgovornost za svoja nasilna vedenja in posledice, ki iz tega izhajajo. Program je namenjen 
uporabnikom in uporabnicam od 15. leta naprej. 
 
V individualno delo s povzročitelji_cami nasilja naj bi bilo v letu 2020 vključenih 120 uporabnic__kov, v 

programu smo dejansko sodelovali z 171 osebami. 

 

OBDOBJE EPIDEMIJE COVID 19 
 

V začetku epidemije smo kontaktirale_i večino povzročiteljev nasilja, ki so bili ob izbruhu epidemije 

vključeni v naše programe in se dogovorili za način sodelovanja v času izrednih ukrepov. V času 

prvega in drugega vala smo individualna svetovanja s povzročitelji in povzročiteljicami nasilja 

nadaljevali in jih namesto v osebnih stikih izvajali preko telefona, elektronske pošte, spletnih aplikacij 

(ZOOM, Skype). V obdobju med prvim in drugim valom pa smo jih izvajali osebno, v naših prostorih, 

ob upoštevanju navodil NIJZ.  

 
 

b) Trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje 

 Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami 
 

Program temelji na prepričanjih, da je povzročanje nasilja posledica zavestne in namerne odločitve 
posameznika, da bo z nadzorovanjem in zlorabo moči jemal moč drugi osebi. Dolžnost družbe in države 
je, da poda jasno sporočilo o nedopustnosti povzročanja nasilja. Program je vsebinsko zastavljen na 
način, da bi moški, ki uporabljajo nasilje nad ženskami, prepoznali vpliv določenih vrednot, prepričanj  
ter stereotipov na odnos do žensk in uporabo nasilja. Tekom sodelovanja uporabniki dobijo jasna 
sporočila, s katerimi ustreznimi vedenji lahko nadomestijo nasilno vedenje. 
Program poteka v devetih slovenskih krajih, in sicer  v Ljubljani, Celju, Slovenj Gradcu, Kopru, Novem 
mestu, Murski Soboti, Novi Gorici, Mariboru in Radovljici. Poteka v obliki skupinskega dela, z vmesnimi 
individualnimi razgovori. Program predvideva enoletno vključenost in zajema 24 skupinskih srečanj (24 
različnih tem) in nekaj dodatnih individualnih svetovalnih razgovorov. 
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Zaposlene_i so v letu 2020 nadaljevali sodelovanje z mnogimi institucijami. Predvsem s centri za 
socialno delo, probacijsko službo, državnimi tožilstvi.  
Že v letu 2017 je Društvo za nenasilno komunikacijo postalo član Evropske mreže programov za delo s 
povzročitelji nasilja WWP EN, v kateri smo sodelovale_i tudi v letu 2020. V okviru sodelovanja smo se 
udeležile_i letne konference “Prison, Probation & Perpetrator Programmes – Collaboration for 
Change” 
 – Prav tako smo se udeležili študijskega obiska, ki je potekal on-line. Potekal je pod geslom: “Keeping 
children safe in perpetrator work – A virtual tour”. 
Sodelovali smo tudi v mednarodnemu projektu Increasing the awareness of child-centered fathering in 
order to reduce the risk of harm to children and their mothers caused by domestic vioence.  
 
Na programu trening socialnih veščin za ljudi, ki povzročajo nasilje, je bilo v letu 2020 predvidenih 300 
vključenih, dejansko pa je bilo vključenih 595 ljudi. 

 

  Trening starševskih veščin 
 
Trening starševskih veščin smo začele_i izvajati v letu 2015. Namenjen je moškim in ženskam, ki do 
otrok povzročajo nasilje, jih na različne načine zanemarjajo ali jim manjka starševskih veščin in 
potrebujejo dodatna znanja o vzgoji. Starši dobijo z vključenostjo v Trening starševskih veščin 
priložnost, da se naučijo prepoznavati svoje neustrezne vzorce vzgoje, jih ustrezno spreminjati in 
sprejemati odgovornost za svoje vedenje. Trening vključuje 24 tedenskih srečanj po dve šolski uri in 
nekaj individualnih razgovorov z vsako_im udeleženko_cem. Trenutno ga izvajamo le v Ljubljani, kjer 
potekata dve skupini. 
V letu 2020 sta bili obe skupini dobro obiskani.  
 

 Skrben oče 
 
Program »Skrben oče« smo v letu 2020 izvedle_i že drugo leto. Program izhaja iz Kanade in se zelo 
uspešno izvaja v različnih državah po svetu. Namenjen  je očetom, ki povzročajo nasilje do otrok in/ali 
(bivše) partnerke.  
 
OBDOBJE EPIDEMIJE COVID 19 
 

Program Trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje smo morali_e zaradi izrednih razmer 

v večji meri prilagoditi. Ker program temelji na delu v skupini, nam je ta del predstavljal največji izziv. 

Tako smo si pri spremembi programa pomagali_e s smernicami, ki jih je izdala evropska mreža 

programov za delo s povzročitelji nasilja  (https://www.work-with-perpetrators.eu/covid-19 ). 

 

V prvem valu epidemije se je skupina Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad 

ženskami (v nadaljevanju TSV) zgolj v manjši meri izvajala v obliki skupin. Vse vključene 

uporabnike_ce smo poklicali po telefonu. Z njimi so bili narejeni individualni načrti, na podlagi katerih 

smo z nekaterimi uporabniki_cami nadaljevali delo v obliki rednih telefonskih »check in« klicev. Te se 

je delalo po potrebi (presoji svetovalca) glede na oceno rizičnosti za ponovitev nasilja. Z nekaterimi 

uporabniki smo izvajali daljša telefonska svetovanja, v kombinaciji s svetovanji preko elektronske 

pošte. V večji meri smo uporabnikom pošiljali izseke iz našega delovnega zvezka: Zmorem drugače, ki 

jih rešujejo in nam rešene pošljejo nazaj, da se lahko pogovarjamo o vsebini.  

Že v času prvega vala smo začeli z izvajanjem nekaterih skupin preko Zooma. Pri izvajanju skupin TSV 

preko Zooma smo bili zelo previdni, saj tako naše izkušnje, kot izkušnje drugih sorodnih organizacij iz 
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tujine kažejo, da takih skupin nikakor ni mogoče enostavno prenesti v on-line obliko. V času epidemije 

se je potrebno osredotočiti na reševanju stisk ljudi. Te so različne in, če želimo ohraniti cilj (varnost 

žensk in otrok) je potrebno spremljanje uporabnikov in reševanje posameznikovih tveganj, da bi 

povzročil nasilje, kar pa se lahko dela preko individualnih telefonskih pogovorov. Prav tako ni realno 

pričakovati, da bi lahko posameznik v tem obdobju delal na dolgotrajnih spremembah svojih vedenj in 

prepričanj; kakor tudi, da bi se vključeval v spreminjanje svojih vzorcev na enak način, kot prej. 

Tveganja za nasilje, ki jih v tem času doživljajo ženske in otroci so lahko popolnoma drugačna, kot 

pred krizo (mama v službi, oče doma, sam z otroki,...).  

V času prvega vala so sorodne organizacije iz tujine prepoznale, da žrtve nasilja skrbi, da bi institucije 

začele izvajati on-line programe s povzročitelji nasilja. Izpostavili so, da ne bi bilo primerno, da bi 

otroci poslušali pogovore v skupini. Tudi partnerke bi se počutile neprijetno, če bi slišale kako njihovi 

partnerji zanikajo ali minimalizirajo dogodke nasilja. Organizacije so zato predlagale, da se namesto 

on-line skupin delo s povzročitelji nasilja izvaja preko telefona (»check-in« klici ali telefonska 

svetovanja). Tako smo tudi mi v času prvega vala sledili tem smernicam in več pozornosti namenili 

»check-in« klicem. Izkazalo se je, da delo na ta način ni primerno za daljše časovno obdobje. Ker se je 

trajanje ukrepov, ki dela v skupini niso omogočali, časovno zelo razvlekel, smo v času drugega vala 

začeli izvajati vse skupine preko Zooma.   

Skupina Trening starševskih veščin se je v prvem valu prav tako v manjši meri izvajala preko Zooma.  

Z ostalimi je delo potekalo po telefonu. Na skupine, ki so potekale on-line, se je v povprečju 

vključevalo bistveno manj uporabnikov_ic. 

V času med prvim in drugim valom smo skupine izvajali v naših prostorih. zaradi sprejetih ukrepov 

(razdalja 1,5 m in omejitve na 6 oseb v prostoru) smo morali bistveno zmanjšati število 

uporabnikov_ic v skupini. Tako smo lahko v skupine, ki so potekale v naših prostorih, na Vojkovi 1 v 

Ljubljani, vključili le 5 uporabnikov_ic. 

V času drugega vala smo vse skupine izvajali preko Zooma. S tem smo omogočili kontinuirano 

vključenost večjemu delu uporabnikov_ic. Nekateri uporabniki_ice se v skupine preko Zooma niso 

vključili, saj niso imeli tehničnih možnosti ali znanja za ravnanje z računalniškimi programi. Z 

nekaterimi uporabniki_cami smo delali po telefonu, nekateri pa čakajo na sprostitev ukrepov, ko bo 

spet mogoče izvajanje skupin v naših prostorih.  

Izvajanje programa za delo s povzročitelji nasilja preko Zooma se je izkazalo za dobro alternativo, saj 

smo lahko uporabnikom_cam podali potrebne informacije in skupine izvedli v skladu s temo, ki je bila 

načrtovana. Ima pa takšno delo tudi nekaj pomanjkljivosti: 

- uporabniki_ce se priklopijo na skupino preko Zooma in počnejo zraven druge stvari, 

- uporabniki_ce se ne držijo pravila, da morajo biti sami v prostoru;s trokovna_i delavec_ka, ki 

vodi skupino nima nadzora nad tem, če je v ozadju kakšna druga oseba, 

- skupina preko Zooma onemogoča izvedbo iger vlog (osebno). 
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DODATNE DEJAVNOSTI 
 

1.  Predavanja, seminarji, delavnice in strokovni prispevki 
 

Osveščanje o nasilju je ena temeljnih nalog, ki smo si jo zadale_i ob ustanovitvi. Z večjo osveščenostjo 
o problematiki nasilja se pojavlja tudi večja potreba po informiranju strokovne in laične javnosti. 
Sodelavke_ci Društva za nenasilno komunikacijo izvajamo predavanja, seminarje, delavnice, 
pripravljamo strokovne prispevke, organiziramo izobraževanja, udeležujemo se in organiziramo 
okrogle mize, strokovne posvete in razprave. Skrbimo za ohranjanje in spodbujanje stikov s 
strokovnjaki_njami na različnih področjih, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko nasilja. 
Izvajamo tudi predavanja, namenjena učiteljicam in učiteljem na osnovnih in srednjih šolah ter staršem 
učenk in učencev, dijakinj in dijakov. Najpogosteje predavamo o nasilju, nenasilni komunikaciji in 
reševanju konfliktov. Predavanja so namenjena tudi vsem ostalim organizacijam in  
institucijam, ki delajo z otroki in mladimi, na primer domovom za mlade, različnim zavodom, dnevnim 
centrom, mladinskim centrom, dijaškim domovom, vrtcem,…  O temi, vsebini in poteku delavnic,  
predavanj ali seminarjev se dogovorimo z naročnico ali naročnikom in pri tem upoštevamo posebnosti 
in želje skupine, ki ji je izobraževanje namenjeno.  
 
V letu 2020 smo izvedle_i 16 preventivnih in interventnih delavnic za učenke_ce osnovnih in srednjih 
šol in mlade v mladinskih centrih. Preventivne delavnice so se dotikale različnih tem, vezanih na 
nasilje, nenasilno komunikacijo, konstruktivno reševanje konfliktov, čustva, samopodobo ipd. Zaradi 
epidemije COVID smo v letu 2020 izvedle_i manj delavnic, kot je bilo načrtovano.  
 
Poleg tega smo v letu 2020 izvedle_i naslednja predavanja in organizirale_i ali soorganizirale_i 
naslednje dogodke, ki smo jih v času trajanja epidemije izpeljale_i preko aplikacije ZOOM:  
 

 Izvedba predavanja za starše (28. 1 .2020, Šolski center za pošto, ekonomijo in 
telekomunikacije, Ljubljana), 

 Predavanje: Nasilje in konstruktivni odzivi (13. 2. 2020, Socialna zbornica Slovenije), 

 Izvedba izobraževanja (5. 5. 2020, Društvo Ključ), 

 Izvedba izobraževanja (5. 5. 2020, ISA Inštitut), 

 Izvedba predavanja v okviru projekta Reagiraj! Nisi sama- nisi sam! (8. 6. 2020, Univerza na 
Primorskem), 

 Izvedba predavanja Delo z žrtvami kaznivih dejanj (7. 7. 2020, Socialna zbornica Slovenije), 

 Sodelovanje pri projektu Prava zveza – 1. del (3. 8. 2020, Društvo Ključ), 

 Program NEON - Varni brez nasilja (projekt, 20. 8. 2020, ISA Inštitut), 

 Predavanje Vrstniško nasilje (24. 8. 2020, ISA Inštitut), 

 Predavanje o nasilju nad ženskami v okviru Šole enakosti (3. 10. 2020, Friedrich Ebrt Stiftung 
Zagreb), 

 Sodelovanje pri projektu Reagiraj! Nisi sama-nisi sam! (16. 10. 2020, 23. 11. 2020, Univerza na 
Primorskem), 

 Izvedba interaktivne delavnice Nenasilna komunikacija in reševanje konfliktov (17. 10. 2020, 
Zavod za šport Jesenice), 

 Sodelovanje pri projektu Prava zveza – 2. del (2. 11. 2020, Društvo Ključ), 

 Predavanje in konzultacije o nasilju (5. 11. 2020, Združenje DROGART), 

 Izvedba delavnic (4. 12. 2020, Fakulteta za socialno delo), 

 Izvedba dveh edukacijskih skupin za delo s storilci in storilkami nasilja (9. 9. 2020, 2. 10. 2020, 
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij), 
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 Izvedba seminarja o nasilju v intimno-partnerski zvezi in družini (13. 10. 2020, Statistični urad 
Slovenije), 

 Izvedba predavanja s pogovorom za zaposlene (12. 11. 2020, Slovenska filantropija). 
 

 

2. Sodelovanje na področju nasilja 
 
V letu 2020 smo sodelovale_i z različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami.  

Tudi v letu 2020 smo nadaljevale_i s članstvom v naslednjih strokovnih telesih:  

• Strokovni svet Socialne zbornice Slovenije, 

• Svet za varnost MOL, 

• Svet društva Ženskega lobija Slovenije, 

• Svet FIHO, 

• Sekcija za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije pri Socialni zbornici 
Slovenije, 

• Skupina svetovalnic na področju nasilja, 

• Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja Istanbulske konvencije pri MDDSZEM, 

• Skupnost centrov za socialno delo obalno-kraške regije - Aktiv strokovnih delavk v programih 
in enotah na področju nasilja v družini,  

• Ministrstvo za notranje zadeve – Strokovna skupina za preprečevanje in ukrepanje v primerih 
spolnega nasilja in nasilja po spolu, 

• Projekt Prava zveza (sodelovanje z društvom ključ in ostalimi NVO). 

Odzvale_i smo se na pobude drugih institucij po skupnem sodelovanju pri določenih temah. Zelo 
aktivno smo z drugimi NVO sodelovale_i pri pobudi za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva. 

 
 

3. Splošno zagovorništvo in aktivizem 
 

Z drugimi nevladnimi organizacijami smo sodelovale_i pri pripravi sprememb kazenskega zakonika 
pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost. 

Povezovali_e smo se z različnimi skupinami in gibanji za izboljšanje pravilnikov in dejanskega stanja 
glede spolnega nadlegovanja na univerzah. 

V kazenskih zadevah smo večkrat sodelovale_i s Službo za podporo oškodovancem, ki deluje pri 
Okrožnem sodišču v Ljubljani, za Victim Support Europe pa smo pripravile_i video prispevek o 
implementaciji Direktive o žrtvah. 

Na različna ministrstva, sodišča in strokovna združenja smo pošiljale_i pobude in predloge za ureditev 
posameznih področij, povezanih z urejanjem pravic žrtev nasilja in njihovih otrok, zlasti z urejanjem 
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pravic do sodnega varstva, stanovanjskega varstva, starševskih razmerij in uveljavljanja pravic do 
javnih sredstev.  

V letu 2020 smo prav tako nadaljevale_i z osveščanjem javnosti in splošnim zagovorništvom preko 
socialnega omrežja Facebook in naše spletne strani.  Tudi v letu 2020 so bile objave odmevne.  

Objavljale_i smo mnoge teme s področja nasilja, diskriminacij, enakosti, varovanja človekovih pravic 
idr. in z objavami sprožale_i različne razprave med uporabniki in uporabnicami socialnih omrežij. 
Objavljena gradiva in mnenja so s strani različnih strokovnih institucij pogosto citirana in uporabljena 
kot pomemben vir znanja na področju človekovih pravic in nasilja v družini.  

PRISPEVKA ZA ZBORNIK OB OBLETNICI SVETOVALNICE MARIBOR: 

- Pomen dela s povzročitelji nasilja, 
- Pomen pomoči za žrtve nasilja, 

 
PRISPEVKI ZA GLASILO LJUBLJANA: 

- Nasilje v času koronavirusa, april 2020, 
- Predstavitev društva, marec 2020, 
- Konflikt ali nasilje, maj 2020. 

 

WIKIPEDIJA – vnosi žensk. Akcija ob 8. marcu.  

Slovensko Wikipedijo smo obogatili za več kot 20 novih vnosov žensk, ki so pomembno soustvarjale 

ali soustvarjajo slovensko krajino. 

POSODOBITEV DOLOČENIH RAZDELKOV SPLETNE STRANI 

SODELOVANJE S ŠTUDENTSKO FEMINISTIČNO INICIATIVO - REZISTENCA:  

- pomoč pri sestavi letaka ob protestih ob 8.marcu,  
- priprava in izvedba izobraževanja o nasilju za članice iniciative,  
- pomoč pri izdelavi plakata za osveščanje o spolnem nasilju, 
- pomoč pri pripravi ankete o spolnem nasilju na fakultetah. 

 
Kampanja SAMO JA POMENI JA, še v teku 

ISTANBULSKA KONVENCIJA; sodelovanje na protestih zaradi pozivov k odstopu od IK ter osveščanje 

o pomenu in vsebini IK na Facebook profilu 

16 DNI AKCIJ PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI, priprava in izvedba akcije osveščanja »V znanju je 

moč,« ki je potekala na FB in IG profilu DNK in je dosegla 48. 498 oseb 

VPELJAVA NOVEGA DRUŽBENEGA OMREŽJA: INSTAGRAM PROFIL 

- od marca smo objavili 209 objav in skoraj toliko zgodb  
- dobili smo 703 sledilce_ke. 

 

FACEBOOK PROFIL:  



Letno poročilo 2020 

 

Stran 19 od 42 
 

- V letu 2020 smo povečali število sledilcev in sledilk iz 5556 na 7193, pridobili smo torej 
1637 novih sledilcev_ik. 

- Objavili smo 456 objav, več kot 80 % od tega so lastno izdelane objave.  
- Na mesec z našimi objavami dosežemo cca. 40 tisoč ljudi. 

 

AKCIJA OSVEŠČANJA O POMOČI V LEKARNAH – izdelava promocijskega gradiva 

 

4. Sodelovanje z mediji 
 

Tudi v letu 2020 smo veliko sodelovale_i z mediji. Rezultati tega sodelovanja so med drugim vidni na 
naslednjih mestih:    

 
 TV prispevek »Zalezovanje, nasilje, umor«, objavljen 3. 2. 2020, RTV SLO – Tednik, dostopen 

na:  https://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174669389  
 

 Članek »Fant ti ne sme…33 pravil za odnos brez nasilja«, objavljen 7. 2. 2020, RTVSLO MMC, 
dostopen na: https://www.rtvslo.si/slovenija/fant-ti-ne-sme-33-pravil-za-odnos-brez-
nasilja/513794 
 

 RA prispevek »Vzgajamo k ničelni toleranci do nasilja«, objavljen 22. 2. 2020, Radio Študent, 
dostopen na:  https://radiostudent.si/univerza/cicigan/vzgajamo-k-ni%C4%8Delni-toleranci-
do-
nasilja?fbclid=IwAR2NMURSTopPhJTVKdc8rZHvBJOpj7zjTJKBqWxdWLF3dBTbSt4NSCUESr
w   

 

 Članek »Verbalno nasilje je enako uničujoče kot fizično, povzroča globoke duševne rane 
(intervju s Tjašo Hrovat)«, objavljen 22. 3. 2020, Metropolitan, dostopen na: 
https://www.metropolitan.si/odnosi-in-psihologija/tjasa-hrovat-verbalno-nasilje-je-enako-
unicujoce-kot-fizicno-povzroca-globoke-dusevne-rane/    
 

 TV prispevek »Vedno več napetosti med sosedi-TV poročila«, objavljen 25. 3. 2020, TV SLO 1, 
dostopen na: https://www.rtvslo.si/slovenija?4d=174681042#modal  
 

 Članek »Družinsko nasilje v času koronavirusa? Ni potrebno, da ste v svoji stiski sami!«, 
objavljen 30. 3. 2020, Primorske novice, dostopen na: https://primorska24.si/druzinsko-nasilje-
v-casu-koronavirusa-ni-potrebno-da-ste-v-svoji-stiski-sami/ 
 

 TV prispevek »V kriznem času več nasilja v družinah«, objavljen 1. 4. 2020, RTV SLO- Dnevnik, 
dostopen na: https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174682880 
 

 RA prispevek »Nasilje v družini v času koronavirusa«, objavljen 3. 4. 2020, RA SLO- radio Prvi, 
dostopen na: https://radioprvi.rtvslo.si/2020/04/nasilje-v-druzini-v-casu-korona-virusa/ 
 

 TV prispevek »Neznosnost štirih sten: Karantena kot prosti poligon za nasilje v družini«, 
objavljen 7. 4. 2020, RTV SLO, dostopen na: https://www.rtvslo.si/crna-kronika/neznosnost-
stirih-sten-karantena-kot-prosti-poligon-za-nasilje-v-druzini/519738 
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 Članek »Kako preprečim nasilje v družini v času epidemije? Nasilje v času korona virusa«, 
objavljen 3. 4. 2020,  Glasilo Mestne občine Ljubljana, letnik XXV, številka 3, april 2020, str. 20, 
21 

 

 Članek »Nasilje v družini: V času epidemije manj prijav«, objavljen 8. 4. 2020, Večer, dostopen 
na: https://www.vecer.com/nasilje-v-druzini-v-casu-epidemije-manj-prijav-10154136   
 

 Članek »Kriza med štirimi stenami: Epidemija COVID-19 in nasilje v družini«, objavljen 22. 4. 
2020, portal Kameleon, dostopen na: http://svetovalnicakameleon.si/medosebni_odnosi/kriza-
med-stirimi-stenami-epidemija-covid-19-in-nasilje-v-druzini/   
 

 TV prispevek »Nasilje v družini- več konfliktov in nasilja tudi v času epidemije«, objavljen 23. 4. 
2020, Ljubljana TV, dostopen na: https://www.youtube.com/watch?v=cL-Ia-wPn2I    
 

 Članek »Ni potrebno, da ste v stiski sami«, objavljen 30. 4. 2020, Metina lista-portal, dostopen 
na: https://metinalista.si/ni-potrebno-da-ste-v-svoji-stiski-sami/  
 

 Članek »Doživljate nasilje v družini ?«, objavljen v mesecu maju 2020, Glasilo Mestne občine 
Ljubljana, letnik XXV, številka 4, maj 2020, str. 21, dostopen na: 
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Glasilo-Ljubljana-4-2020-Internet.pdf  
 

 Članek »Nevladne organizacije v strahu pred novimi »čistkami«, objavljen 11. 5. 2020, Žurnal 
portal, dostopen na: https://www.zurnal24.si/slovenija/nevladne-organizacije-v-strahu-pred-
novimi-cistkami-
346688?fbclid=IwAR2Vnc_POqiQEeQN_wejObE0adIz6HEbSIUtWYlQkWUkoCXg0mCCNqdF
ucw   

 

 RA prispevek »Nasilje nad otroki največkrat v družini, v porastu spletno nasilje«, objavljen 4. 6. 
2020, RA SLO- radio Prvi, dostopen na: https://radioprvi.rtvslo.si/2020/06/nasilje-nad-otroci-
najveckrat-v-druzini-v-porastu-spletno-nasilje/ 

 

 Prispevek - Gostujoče predavanje v okviru projekta Reagiraj! Nisi sama-nisi sam: Nasilje, 
družina in šola, objavljen 8. 6. 2020, FB portal, dostopen na: 
https://www.facebook.com/watch/?v=312741603063387  

 

 Članek »Temna plat izolacije«, objavljen 17. 6. 2020, Večer, str. 4 
 

 TV prispevek »Istanbulska konvencija«, objavljen 4. 9. 2020, RTV SLO, dostopen na: 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/aktualna-tema/174715807 

 

 RA prispevek »Istanbulska konvencija je najmočnejši ukrep nad ženskami in v družini«, 
objavljen 7. 9. 2020, RA SLO - radio Prvi, dostopen na: 
https://radioprvi.rtvslo.si/2020/09/istanbulska-konvencija-je-najmocnejsi-ukrep-proti-nasilju-
nad-zenskami-in-v-druzini/ 

 

 Članek »To je žrtev nasilja, to je njen klic«, objavljen 8. 9. 2020, Slovenske novice, dostopen na: 
https://micna.slovenskenovice.si/zate/to-je-zrtev-nasilja-to-je-njen-klic-na-pomoc-video 
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 Članek »Nasilno vedenje je naučeno vedenje in izbira«, objavljen 28. 9. 2020, Mična revija, 
dostopen na: https://micna.slovenskenovice.si/zate/nasilno-vedenje-je-nauceno-vedenje-in-
izbira-svetovalka-tjasa-hrovat-o-pomoci-zrtvam-nasilja 

 

 TV prispevek »Vse več nasilja v družini«, objavljen 7. 11. 2020, oddaja Primorska kronika, RTV 
SLO, dostopen na: https://4d.rtvslo.si/arhiv/primorska-kronika/174730722 

 

 Članek »Kriza zaradi Covida-19 je mnogim odprla oči, zato porast ločitev«, objavljen 8. 11. 
2020, Žurnal portal, dostopen na: https://www.zurnal24.si/slovenija/kriza-zaradi-covid-19-je-
mnogim-odprla-oci-zato-porast-locitev-356284  

 

 Članek »Nasilje nad ženskami ni omejeno na čas krize«, objavljen 24. 11. 2020, Primorske 
novice, dostopen na: https://www.primorske.si/slovenija/nasilje-nad-zenskami-ni-omejeno-
na-cas-krize  

 

 Članek »Prej kličejo policijo ob preglasni glasbi kot ob razbijanju za sosednjimi vrati«, objavljen 
24. 11. 2020, Primorske novice, dostopen na: https://www.primorske.si/slovenija/prej-klicejo-
policijo-ob-preglasni-glasbi-kot-ob-r 

 

 Članek »V boj z virusom nasilja«, objavljen 24. 11. 2020, Primorske novice, dostopen na: 
https://www.primorske.si/mnenja/komentarji/v-boj-z-virusom-nasilja 

 

 RA prispevek »Proti družinskemu nasilju tudi med korono«, objavljen 25. 11. 2020, RA SLO - 
radio Prvi, dostopen na: https://radioprvi.rtvslo.si/2020/11/studio-ob-17-00-403/ 

 

 Članek »Za korak naprej v boju proti nasilju nad ženskami«, objavljen 25. 11. 2020, Večer, 
dostopen na: https://www.vecer.com/navaden/201311255978097-5978097 

 

 Članek »Klofutanje, brcanje, ožigosanje kože. Nasilje, ki ga doživljajo ženske«, objavljen 25. 11. 
2020, portal Zadovoljna, dostopen na: https://www.zadovoljna.si/nasilje-nad-
zenskami/nasilje-nad-zenskami-zenska-nasilnez-zrtev-pomoc.html 

 

 TV prispevek »Dan boja proti nasilju nad ženskami«, objavljen 25. 11.2020, oddaja Dobro jutro, 
RTV SLO, dostopen na: https://www.facebook.com/dobrojutroTVS/videos/1679222978924311 

 

 Članek »Spremembe zakonika: posilstvo, če žrtev molči in se upira«, objavljen 25. 11. 2020, 
portal Maribor info, dostopen na: https://mariborinfo.com/novica/politika-in-
gospodarstvo/spremembe-zakonika-posilstvo-tudi-ce-zrtev-molci-in-se-ne-upira 

 

 Članek »Vedno več je žensk žrtev nasilja in si ne upa poklicati policijo«, objavljen 25. 11. 2020, 
portal Sobota info, dostopen na: https://sobotainfo.com/novica/slovenija/telefoni-ne-zvonijo-
vedno-vec-zensk-je-zrtev-nasilja-si-ne-upajo-poklicati-na 

 Članek »Na Koroškem letos izrečenih 58 prepovedi približevanja, DNK veliko nasilja je 
skritega«, objavljen 25. 11. 2020, Večer Koroška, dostopen na: 
www.vecerkoroska.com/vk/aktualno/na-koroskem-letos-izrecenih-58-prepovedi priblizevanja-
veliko-nasilja-v-druzini-je-skritega-10228217 
 

 RA prispevek »Proti družinskemu nasilju tudi med korono«, objavljen 25.11.2020, RA SLO - 
Studio ob 17h, dostopen na: https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174735001 
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 TV prispevek » Nadlegovanje nad študentkami«, objavljen 30. 11. 2020, RA SLO - oddaja 
Tednik, dostopen na:  https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174736251?s=tv  

 

 Članek » Mednarodni dan človekovih pravic - žrtvam pravic je pomoč na voljo tudi v času 
pandemije, objavljen 10. 12. 2020, Regional Obala, dostopen na: 
https://www.regionalobala.si/novica/mednarodni-dan-clovekovih-pravic-zrtvam-nasilja-je-
pomoc-na-voljo-tudi-v-casu-pandemije 

 
 

 

5. Mednarodni dnevi akcij proti nasilju nad ženskami 
 
Akcija ozaveščanja ob mednarodnih dnevih akcij proti nasilju nad ženskami 2020 

Od 25. novembra do 10. decembra je potekalo 16 dni akcij proti nasilju nad ženskami. 
 
Ker verjamemo, da je v znanju moč, smo v tem času na naših družbenih omrežjih objavile_i 
informativno besedilo, namenjeno ozaveščanju o preprečevanju in ustavljanju nasilja nad ženskami. 
Skupaj smo močnejše_i! 

https://www.drustvo-dnk.si/zelite-izvedeti-vec/kampanje.html?id=230 

 
V sodelovanju z drugimi NVO smo posnele_i video spote v kampanji #samoJApomeniJA. 15 kratkih 
posnetkov je dostopnih na povezavi: https://www.drustvo-dnk.si/zelite-izvedeti-
vec/publikacije.html?id=185 . 

 
V enoti Koper smo v okviru akcij proti nasilju nad ženskami ozaveščali javnost skozi različne dejavnosti 
(skupna izjava, sodelovanje z mediji, sporočila in informacije na panojih po Kopru) o preprečevanju 
nasilja in ustreznem ravnanju v primerih nasilja nad ženskami ter promocije nenasilja. Sodelovali smo s 
Centrom za socialno delo Južna Primorska, v okviru katerega smo sodelovali tudi s Kriznim centrom za 
žrtve nasilja, Regijsko Varno hišo Kras (enota Sežana), Kriznim centrom za otroke in mladostnike Koper 
– Marelična hiša in regijsko koordinatorko za preprečevanje nasilja ter Policijsko Upravo Koper. Zaradi 
situacije z epidemijo smo se s srednjimi šolami v Obalno kraški regiji dogovorile, da delavnice z 
dijakinjami_dijaki na temo osveščanja o nasilju prestavimo na epidemiološko bolj ugodne čase. 
 
 
Ob mednarodnih dnevih akcij proti nasilju nad ženskami smo sodelovale_i s številnimi novinarkami in 
novinarji, ter mediji. 
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6. Izdaja publikacij 
 

V letu 2020 je izšel posodobljen ponatis priročnika Zmorem drugače. Priročnik za osebe, ki želijo 
prenehati s povzročanjem nasilja. 

 

 

Publikacije so dostopne na spletni strani društva: https://www.drustvo-dnk.si/publikacije.html              
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Posodobili pa smo tudi zloženko za Svetovalnico za žrtve spolnega nasilja. 
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7. Sodelovanje pri mednarodnih projektih 
 
V letu 2020 smo sodelovali v naslednjih mednarodnih projektih:  

ACF- Active Citizen Fund v Sloveniji – projekt Samo JA pomeni JA. Več o projektu: https://drustvo-

dnk.si/zelite-izvedeti-vec/kampanje.html?id=218  

Increasing the awarness of child-centered fathering in order to reduce the risk of harm to children and 
their mothers caused by domestic violence (Caring dads). Več o projektu: 
https://www.vaiter.ee/hoolivad-isad/ 

 
 
 

8. Kampanja Samo JA pomeni JA  
 

Kampanja, v sklopu projekta Samo JA pomeni JA/ Only YES means YES: 

V letu 2020 smo izvedle_i komunikacijsko kampanjo, v kateri smo v javnost pošiljale_i jasna in 
fokusirana sporočila (npr. kot smo to počele_i v naši kampanji za ratifikacijo Istanbulske konvencije iz 
leta 2014 s sporočilom: »Nočem biti posiljena!«). S sporočili smo po eni strani ozaveščale_i širšo 
javnost, žrtve ali potencialne žrtve nasilja ter odločevalke in odločevalce, po drugi strani pa smo hkrati 
z izpostavljanjem problema ponudile_i tudi rešitev oz. predlog za mobilizacijo. Na ta način smo 
dodatno podkrepile_i aktivnosti na področju političnega pritiska.  
 
Za namen komunikacijske kampanje smo izvedle_i naslednje aktivnosti:  
 

- deljenje peticije v slovenščini in angleščini, s pomočjo katere bodo ljudje pisali oblastem, 
- e-sporočila preko družabnih omrežij in spletnih strani,  
- objave na družbenih omrežjih in spletnih straneh, 
- sodelovanje z mediji, 
- 20 posnetih izjav vidnih posameznic in posameznikov, ki smo jih delili v različnih medijih, na 

družabnih omrežjih in spletnih straneh. 
 

Aktualen izziv, ki ga zasledujemo v tem projektu, je zagotavljanje takojšnjega dodatnega javnega in 

političnega vpliva/pritiska na oblikovalke in oblikovalce politik pri Ministrstvu za pravosodje (MP) za 

spremembo kaznivih dejanj (KD) zoper spolno nedotakljivost, posebej 170. (posilstvo), 171. (spolno 

nasilje) in 172. člena (spolna zloraba slabotne osebe), v skladu s konceptom privolitve/soglasja Samo 

JA pomeni JA. 

https://drustvo-dnk.si/zelite-izvedeti-vec/kampanje.html?id=218
https://drustvo-dnk.si/zelite-izvedeti-vec/kampanje.html?id=218
https://www.vaiter.ee/hoolivad-isad/
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Projekt izvajamo v konzorciju; prijavitelj projekta je Društvo za nenasilno komunikacijo; partnerske 

organizacije v projektu so: Društvo SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja, Društvo Amnesty 

International Slovenije in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC. 

Naša ciljna skupina v tem projektu so ženske in deklice (1.), ki so doživele katerokoli obliko spolnega 

nasilja oz. so zaradi njega ogrožene. Temeljna potreba pri tem je, da ženske tudi na nivoju KZ 

potrebujemo zaščito pred vsakršnim spolnim nasiljem, ta pa je po našem trdnem prepričanju v tem 

trenutku mogoča edino z modelom privolitve »Samo JA pomeni JA«. Prav tako so naša ciljna skupina 

politični_e odločevalci_ke (2.), mediji (3.) ter splošna javnost (4.). Trajanje projekta: od 1. 8. 2020 do 

30. 4. 2021. 

Projekta smo se lotili_e, ker menimo, da je za dolgoročno preprečevanje posilstva pomembno KD 
posilstva opredeliti na podlagi soglasja in v skladu s človekovimi pravicami. To je korak v smeri 
doseganja družbene in normativne spremembe, ki usmerja stališča in ravnanja ljudi. Nihče med nami 
ne da svojega vnaprejšnjega in ves čas trajajočega soglasja za spolni odnos. Obstoj soglasja je vedno 
treba sproti preveriti – le tako se zagotavlja spoštovanje telesne celovitosti in dostojanstva vsake 
osebe.  
 
Zaščita žensk pred vsakršnim spolnim nasiljem je po našem trdnem prepričanju mogoča edino z 

modelom privolitve »samo JA pomeni JA«. Le s tem modelom je mogoče zagotoviti spolno 

samoodločbo oseb, brez da bi se pri tem morale izpostavljati (še hujšim) poškodbam ali celo 

smrti. Obenem pa pri tem upoštevati navodila Evropskega sodišča za človekove pravice iz leta 2003, 

po katerih »… vsak tog pristop v pregonu kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost v smeri 

dokazovanja fizičnega upiranja žrtve lahko povzroči, da določene oblike posilstev ostanejo 

nekaznovane in tako ogrožajo učinkovito zaščito spolne avtonomije posameznika.«  

9. Prostovoljno delo 
 

Društvo za nenasilno komunikacijo je nastalo z večletnim prostovoljnim delom ustanoviteljic. Vse od 
takrat so prostovoljke in prostovoljci pomemben člen našega društva in se aktivno vključujejo v 
nekatere naše dejavnosti.  
Namen programa je  pridobivanje in usposabljanje novih prostovoljk in prostovoljcev, ki so motivirani  
za prostovoljno delo v programih Društva za nenasilno komunikacijo. Prostovoljke_ci dobijo izkušnjo 
neformalnega učenja ter spoznavanja notranje strukture in načina delovanja nevladne organizacije, ki 
deluje na področju preprečevanja in ustavljanja nasilja.  
Vsakoletno uvodno usposabljanje za prostovoljno delo v DNK izvajamo v obsegu 24 ur, tako v Ljubljani 
kot v Kopru.  
 
Kljub negotovi situaciji smo se v avgustu 2020 odločile_i, da tudi letos izpeljemo usposabljanje za 
nove prostovoljke in prostovoljce društva. Pri tem smo izvedbo programa nekoliko prilagodile_i 
razmeram; 

Izdelale_i smo vabilo na usposabljanje, ki smo ga objavile_i na naši spletni strani, Facebooku, 
Instagramu. Za objavo smo prosile_i tudi Slovensko Filantropijo. 

V Ljubljani smo prvo predavanje izvedle_i v treh skupinah. Ker ne moremo zagotoviti dovolj velikega 
prostora, da bi lahko upoštevale_i varnostno razdaljo med udeleženci in udeleženkami, smo število 
udeležencev in udeleženk omejile_i. Usposabljanje je potekalo delno v prostorih društva, delno pa 
preko Zoom-a.  
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Uvodno usposabljanje v Ljubljani je zaključilo 13 prostovoljk in 1 prostovoljec. Po opravljenih 
individualnih uvodnih pogovorih so se vključile_i v izvajanje programa. 

v Kopru je prvi del usposabljanja potekal v dveh delih, nato je enako kot v Ljubljani, potekal s 

kombinacijo Zoom-a. 

V dogovoru s Centrom mladih Koper, je prvi del usposabljanja potekal v njihovih prostorih, ker v 

prostorih društva v Kopru nismo mogle_i sprejeti vseh z upoštevanjem zadostne razdalje. 

Usposabljanje v Kopru se v letu 2020 ni zaključilo, ker praktičnega dela ni bilo možno izvesti v živo, ker 

so bili takrat že sprejeti ukrepi o prepovedi zbiranja. Zaključek usposabljanja je predviden v 2021, v 

kolikor bodo to dopuščali ukrepi. 

Ob uspešno zaključenem usposabljanju imajo prostovoljci in prostovoljke možnost vključitve v 
programe našega društva in aktivnega sodelovanja pri nekaterih drugih aktivnostih društva in udeležbe 
na vseh izobraževanjih, ki jih je društvo (so)organiziralo. 
 
Naša ciljna skupina prostovoljk in prostovoljcev so mladi, ki so vključeni v različne študijske programe 
v Sloveniji, pridružijo pa se nam tudi mnogi starejši. 
 
Glavni cilj usposabljanja za prostovoljno delo je prostovoljke in prostovoljce motivirati in jih usposobiti 
za delo na enem ali več programih, ki jih društvo izvaja. Na usposabljanju so bile dane osnovne 
informacije in znanja o nasilju, svetovalnem delu z ženskami in mladimi, ki so preživeli nasilje in 
moškimi, ki se vedejo nasilno, o skupinskem delu, preventivnem delu z mladimi, telefonskem 
svetovanju in delu v varni hiši.  
Menimo, da smo zastavljenim ciljem dosledno sledile_i kontinuirano tekom celega leta in da smo jih 
tudi dosegle_i. 
 
Prostovoljke_ci se redno udeležujejo  intervizij, ki potekajo v mentorstvu izvajalk programa, ter so 
odzivne_i na vabila k pomoči pri podpori vseh različnih programov društva. V glavnem izvajajo druženja 
za otroke – individualno pomoč otrokom, ki imajo izkušnjo nasilja.  
 
Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 je bilo v program vključenih 71 prostovoljk_cev. Nekatere_i med njimi so 
že večletne_i prostovoljke_ci društva, kar nas še posebej veseli. 
 
Nekatere opravljene aktivnosti zaposlenih na programu v letu 2020: 
 

- priprava izobraževanja/izobraževalnega gradiva za prostovoljke, 
- izvajanje izobraževanja/usposabljanja 
- koordinacija prostovoljk, 
- intervizija – individualna evalvacijska, 
- intervizija – skupinska evalvacijska, 
- supervizija,  
- sodelovanje z drugimi institucijami 
- stik s socialno mrežo otroka 
 

V letu 2020 so prostovoljke_ci opravile_i 8204 ure prostovoljnega dela na programih društva.  
 

Prostovoljno delo je pomemben kazalnik družbeno angažiranega delovanja skupnosti in program je 
pomembno prispeval k povečanju družbeno odgovornega delovanja posameznikov in posameznic in 
njihovemu zavedanju o pomembnosti promocije nenasilja. Postale_i so občutljivejše_i in razvile_i so 
bolj kritičen pogled na situacije diskriminacije in nasilja. Obenem so razvijale_i mehanizme ustreznega 



Letno poročilo 2020 

 

Stran 28 od 42 
 

ravnanja v primerih soočanja z nasiljem. Dobile_i so tudi vpogled v strukture nevladne organizacije in 
delovanja ter so bili redno obveščene_i o dogodkih znotraj sorodnih organizacij in tudi o drugih 
možnostih prostovoljnega vključevanja.  
 
 

10. Organizacija dela znotraj društva, usposabljanje in supervizija 
 
Svoje delo smo sodelavke_ci društva reflektirale_i tudi skozi redne in izredne intervizije med 
zaposlenimi in vodjami programov. V sklopu njih smo naredile_i evalvacijo o izvajanju supervizijskega 
procesa (pogostost supervizij, število prisotnih, kaj zaposlene_i dobijo na superviziji in kaj še 
potrebujejo).  
 
Zaposlene_i dobimo pri delu mnogo izkušenj in zadovoljstva. Prav tako pa prihaja tudi do situacij, ko 
se soočimo s povečano obremenjenostjo in utrujenostjo. V preteklih  letih so tri sodelavke potrebovale 
večmesečno bolniško odsotnost zaradi izgorelosti. Vse so na področju nasilja aktivne  že 20 let. Da bi 
preprečevale_i utrujenost in izgorelost, smo v letu 2020 nadaljevale_i (do razglasitve epidemije) z 
vadbo qi gonga in tai qija.  
Nadaljujemo z uporabo dostopnih možnosti za razbremenjevanje in podporo zaposlenih.  
 
Zaradi sledenja in načrtovanja procesa dela, sodelovanja na multidisciplinarnih timih, pomoči z 
zagovorništvom in spremstvom, pričanjih na sodiščih, svetovalke_ci svoje delo zapisujemo in 
dokumentiramo. Da bi to naredili dobro in zapisano varno shranili, zagotavljamo fizično in elektronsko 
hranjenje. Začele_i smo tudi razvijati idejo, kako bomo to izvajale_i v bodoče. Pozornost smo 
namenile_i tudi Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov. V sodelovanju z računovodstvom smo 
iskale_i načine, kako bi optimizirale_i, poenostavile_i, poenotile_i in olajšale_i procese na področju 
finančnega poslovanja.  
 
 

SOOČENJE S COVID 19  
 
 
Ker gre za povsem novo situacijo, v poročilo za leto 2020 vključujemo tudi  poročilo o naših odzivih na 
razglasitev epidemije s Covid 19. Aktualno dogajanje je namreč ključno tudi za naše delo v 2020. 
 
Kako smo se torej odzvale_i na novonastale razmere po 13. 3. 2020? 
 
Vse_i zaposlene_i na programih so delale_i od doma v času ukrepov ali na terenu z upoštevanjem 
posebnih varnostnih ukrepov za preprečevanje okužb s Covid 19. V tem času smo okrepile_i obveščanje 
o pomoči, ki jo nudimo osebam z izkušnjo nasilja. S TV3, RTV SLO, Radiem Capris, Lekarnami Ljubljana, 
ZDL smo dogovorjene_i, da stalno objavljajo informacijo o pomoči, ki je na voljo. Okrepile_i smo 
sodelovanje z mediji, ki o nasilju nad ženskami v času epidemije več poročajo. Na FB-ju, IG-ju pogosteje 
objavljamo obvestila, da je pomoč žrtvam na voljo in razne napotke. Veliko smo sodelovale_i z drugimi 
pri pisanju navodil za delo z žrtvami nasilja za razne druge ponudnike psihološke ali psihosocialne 
pomoči.  
Razširile_i smo telefonsko dostopnost; najprej ob delavnikih do 20h, s 13. 4. pa smo začele s telefonsko 
dostopnostjo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, ki je trajala do 31. 5. 2020.  
V juniju in juliju 2020 smo zaposlene_i nadaljevale_i z delom v prostorih društva.  
Sprejele_i smo dogovor za Covid 19 varno sodelovanje glede na priporočila NIJZ (maske ob sprejemu, 
razkuževanje rok, razkuževanje vrat, kljuk, miz, zračenje prostorov; nadaljevanje s svetovanji prek 
telefona ali aplikacij; sestanki, intervizije in supervizije zaposlenih prek Zoom-a).  
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Zaradi slabšanja epidemiološkega stanja v Sloveniji in z namenom preprečevanja in omejevanja širjenja 
okužbe, smo od 1. 8. uvedle_i delo v dveh skupinah; Brez srečevanja zaposlenih v eni in drugi skupini, 
da tako da če bi prišlo do okužbe posameznice_ka, bi v karanteni delala le ena skupina zaposlenih, ne 
pa vsi_e zaposleni_e.  
To pomeni, da smo zaposleni-e delali en teden v prostorih društva, naslednji teden pa od doma in na 
terenu. 
Od 22. 10. 2020 je delo zaradi ukrepov ob epidemiji zopet potekalo na daljavo. 
 
Za delovanje v Varnih hišah in varnih namestitvah smo imele_i veliko težav z zagotovitvijo zaščitne 
opreme, ki smo jo morale_i kupovati na prostem trgu. 
 
Novi izzivi 
 
- organizacija zasebnega in službenega življenja, 

- organizacija dela od doma, 

- slabše razmere za delo,  

- nova področja dela vezana na epidemijo, 

- hitre spremembe v načinu dela, 

- težje navezovanje stika z novimi uporabnicami_ki, veliko jih ne želi video pogovorov, 

-veliko hitrih sprememb pri organizaciji dela, pogosto spreminjanje ukrepov in nepredvidljivost, 

oteženo načrtovanje dela. 
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ČLANSTVA 
 

 Socialna zbornica Slovenije - Sekcija za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije, 

 Socialna zbornica Slovenije - Strokovni svet, 

 Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij – Svet Fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, 

 Ženski lobi Slovenije – Svet društva, 

 EWL - European Women's Lobby, 

 WAVE  - Women against Violence Europe, 

 MDDSZEM – Strokovni svet za enakost spolov, 

 Skupnost centrov za socialno delo obalno-kraške regije - Aktiv strokovnih delavk v programih 
in enotah na področju nasilja v družini, 

 Ministrstvo za notranje zadeve – Strokovna skupina za preprečevanje in ukrepanje v primerih 
spolnega nasilja in nasilja po spolu, 

 ZIPOM - Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok, 

 Koalicija NVO proti sovražnemu govoru, 

 NVO za zakonodajne spremembe, 

 RAN - Radicalisation Awarness Network, 

 WWP - Work With Perpetrators, 

 MOL – Svet za varnost, 

 Skupina svetovalnic na področju nasilja, 

 ECDV – European Conference on Domestic Violence. 

  

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAhYHkj4LaAhUMU1AKHYgnDXgQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.womenlobby.org%2F&usg=AOvVaw2i0pHO6i9kuIfawFGmLYsY
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PODATKI O ŠTEVILU VKLJUČENIH UPORABNIKOV IN UPORABNIC 
TER IZVEDENIH STORITVAH V LETU 2020 
 

Pregled storitev po programih (podatki iz skupnih vpisov baz evalvacij JSVP) :  

V letu 2020 je bilo v vse programe društva vključenih 1840 uporabnic_kov. 

PROGRAM VH  
in VN 

Svetovalnica 

POTI IZ NASILJA 

IPL 
(žrtve) 

IPO 
(otroci) 

IDL 
(povzročitelji) 

TSV 

ŠTEVILO VKLJUČENIH 133 236 478 227 171 595 

STORITEV 

  
    

Delo z anonimnimi uporabnicami 208      

Sprejem, nastanitev 29      

Organizacija življenja v novem 
okolju 

28      

Psihosocialna podpora 
nastanjenim uporabnicam 

      1709      

Svetovanje po individualnem 
načrtu 

440      

Psihosocialna podpora otrokom 490      

Zagovorništvo, spremstvo in 
sestanki skupaj z uporabnicami 

1022      

Skupinske aktivnosti z 
uporabnicami 

53      

Izvajanje terapevtske 
samopomočne skupine uporabnic 

30      

Skupne aktivnosti z uporabnicami 
in otroki 

81      

Priprava in vodenje skupinskih 
aktivnosti z otroki 

14      

Krizne intervencije izven 
delovnega časa 

   6      

Zaključni razgovor, odpust 18      

Individualna svetovanja   264 620 363 388 1074 

Svetovanje po telefonu  1488 2214 528 1034 1911 

Svetovanje po e-pošti  549 1569 326 366 424 

Specifični postopki (druženja, 
skupine) 

 
/ / 1140 107 

529 
 

Multidisciplinarni timi  13 32 25 37 15 

Spremstvo na institucije  22 49 4 / / 

Zagovorništvo na institucijah  161 437 72 / / 

Pričanja na sodiščih  3 3 / / 1 

Strokovno delo 1870 513 520 540 584 730 

Organizacijsko delo 795 814 735 904 1184 1293 

Druga dela  1344 31 143 111 131 190 

Delo posredno za uporabnika_co 1828 838 773 772 1082 2157 

 

 

LEGENDA KRATIC PROGRAMOV: 
 
VH in VN: Varne hiše in varne 
namestitve za ženske in otroke, žrtve 
nasilja 

Svetovalnica: Svetovalnica za žrtve 
spolnega nasilja 

IPL (žrtve): Individualna pomoč ljudem, 
ki doživljajo nasilje 

IPO (otroci): Individualna pomoč 
otrokom in mladim, ki imajo izkušnjo 
nasilja 

IDL (povzročitelji): Individualno delo z 
ljudmi, ki povzročajo nasilje 

TSV: Trening socialnih veščin za osebe, 
ki povzročajo nasilje 
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FINANČNO POROČILO ZA LETO 2020 
 

V letu 2020 smo na Društvu za nenasilno komunikacijo izvajali redne programe: Poti iz nasilja (s 
štirimi podprogrami), Varne hiše in varne namestitve za ženske in otroke, žrtve nasilja in Svetovalnica 
za žrtve spolnega nasilja. Poleg tega smo izvajali tudi projekte preventive, ozaveščanja in 
izobraževanja. 

 

Nekaj pomembnih podatkov 

 
Skupaj prihodki v letu 2020  1.098.070,10 EUR, od tega iz: 
 

 državnega proračuna 608.015,18 EUR 

 občinskega proračuna 324.357,11 EUR 

 FIHO 64.603,81 EUR 

 ZRSZ 21.201,95 EUR 

 prihodkov od prodaje storitev 9.162,31 EUR 

 donacije ostali (Vaiter, drugi) 18.064,65 EUR 

 drugih prihodkov 7.695,92 EUR 

 državne pomoči zaradi epidemije Covid19 38.634,12 EUR 
 
Skupaj odhodki v letu 2020  1.117.711,50 EUR 
 
 
Razlika je presežek odhodkov nad prihodki v znesku 19.641,40 EUR. Presežek odhodkov je nastal 
zaradi kritja razlike plač zaposlenih, izrednih stroškov zaradi epidemije Covid19 in in zaradi dela 
stroškov za program Svetovalnice za žrtve spolnega nasilja (lastni prispevek). 
 
Sklad za žrtve, ki predstavlja namenske donacije za uporabnice, je razdelil 3.660,47 EUR pomoči 
uporabnicam. V skladu je ostalo 3.715,17 EUR, ki  se prenesejo v leto 2021. 
 
 
Zbor članic in članov je sprejel sklep kritja presežka odhodkov nad prihodki iz razlike presežka 
prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 
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1. Viri financiranja   

PRIHODKI 

  Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu 9.162,31 € 

  Prispevki za obratovalne stroške VN  6.335,11 € 

 Prihodki iz državnega proračuna 608.015,18 € 

  Prihodki iz občinskega proračuna 324.357,11 € 

       Mestna občina Ljubljana 312.718,12 €   

       Mestna občina Koper 7.612,61 €   

       Mestna občina Slovenj Gradec 240,00 €   

       Mestna občina Murska Sobota 215,75 €   

       Mestna občina Celje 1.021,75 €   

       Občina Sežana 1.126,84 €   

       Občina Piran 900,00 €   

       Občina Divača 283,74 €   

       Občina Hrpelje-Kozina 238,30 €   

  FIHO 64.603,75 € 

 Prihodki od Zavoda RS za zaposlovanje 21.201,95 € 

  Donacije fizične osebe 3.407,64 € 

  Donacije pravne osebe 3.669,83 € 

  Donacije iz naslova dohodnin 2.843,10 € 

  Donacije EU projekti - VAITER 8.144,08 € 

  Drugi prihodki državna pomoč Covid19 38.634,12 € 

  Prevrednotovalni poslovni prihodki 7.675,85 € 

  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 16,28 € 

  Pozitivne evrske izravnave  3,79 € 

      1.098.070,10 € 

       Naložbe FIHO  2.700,00 € 

       Refundacija ZZZS  19.063,04 € 

       Refundacija ZZZS Covid19   3.735,02 € 
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2. Odhodki v letu 2020  
ODHODKI  

Plače zaposlencev 747.649,03 € 

Najemnine 106.257,90 € 

Delodajalčevi  prisp.od plač,nad.plač,bonitet,pov.in dr.prej. 105.525,25 € 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev (revizorskih, svetovalnih, odvetniških, 
zdravstvenih) 

52.727,53 € 

Povračila stroškov  zaposlencem v zvezi z delom 22.371,41 € 

Stroški drugih storitev 16.582,96 € 

Stroški energije 11.282,88 € 

Stroški transportnih  storitev 10.983,18 € 

Stroški sejmov, reklame in reprezentance, tisk, ACF projekt 9.231,76 € 

Drugi stroški materiala 8.634,92 € 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev 4.954,02 € 

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 4.235,85 € 

Socialna pomoč uporabnicam, donacije 3.680,47 € 

Stroški storitev plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavar.premij 3.116,67 € 

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 2.694,97 € 

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov 2.660,14 € 

Ostali stroški 1.705,53 € 

Odpis drobnega inventarja in embalaže 1.120,51 € 

Amortizacija drugih opredmetenih osnovnih sredstev 654,01 € 

Negativne tečajne razlike iz obvez.do dobaviteljev, zamudne obresti, 
negativne evrske izravnave 

530,89 € 

Izdatki za varstvo  okolja 483,84 € 

Prevred.poslovni odhodki v zvezi z ostalimi terjatvami 338,74 € 

Str.stor.fiz.oseb,ki ne opra.dej.sku.z daj.ki brem.podjetje 
(podjemne,avtorske,sejnine) 

250,00 € 

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje 
osnovnih sredstev 

39,04 € 

  1.117.711,50 € 
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FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 
 

1. Viri financiranja   

PRIHODKI     

Prihodki iz državnega proračuna  623.900,00 € 

Prihodki iz občinskega proračuna  290.000,00 € 

Prihodki od Zavoda RS za zaposlovanje  30.966,26 € 

FIHO  70.000,00 € 

Prispevki za obratovalne stroške VN   10.000,00 € 

Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu  24.620,00 € 

Donacije (dohodnina, fizične in pravne osebe)  10.000,00 € 

Mednarodna sredstva  8.208,00 € 

Drugi prihodki - ovrednotena najemnina MOL  35.385,60 € 

    1.103.079,86 € 

      

     

POGODBENA SREDSTVA – MAREC 2021   

MDDSZEM  623.900,00 € 

Mestna občina Ljubljana  280.955,21 € 

Mestna občina Koper  5.470,04 € 

Mestna občina Novo mesto  1.200,00 € 

Zavod RS za zaposlovanje  30.966,26 € 

Drugi prihodki - ovrednotena najemnina MOL  35.385,60 € 

Prispevki za obratovalne stroške VN   2.412,30 € 

Prihodki od prodaje storitev na trgu  485,60 € 

      980.775,01 € 
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2. Načrt odhodkov v letu 2021  
ODHODKI  

Plače zaposlencev, delodajalčevi  prisp.od plač 819.370,00 € 

Najemnine 106.500,00 € 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev (revizorskih, svetovalnih, odvetniških, 
zdravstvenih) 

52.800,00 € 

Povračila stroškov  zaposlencem v zvezi z delom 40.659,86 € 

Stroški drugih storitev 20.000,00 € 

Stroški energije 11.500,00 € 

Stroški transportnih  storitev 11.000,00 € 

Stroški sejmov, reklame in reprezentance, tisk 5.000,00 € 

Drugi stroški materiala 8.700,00 € 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev 5.000,00 € 

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 4.500,00 € 

Socialna pomoč uporabnicam, donacije 3.700,00 € 

Stroški storitev plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavar.premij 3.200,00 € 

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 3.100,00 € 

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov 2.000,00 € 

Ostali stroški 1.700,00 € 

Odpis drobnega inventarja in embalaže 1.100,00 € 

Amortizacija drugih opredmetenih osnovnih sredstev 650,00 € 

Negativne tečajne razlike iz obvez.do dobaviteljev, zamudne obresti, negativne 
evrske izravnave 

530,00 € 

Izdatki za varstvo  okolja 480,00 € 

Prevred.poslovni odhodki v zvezi z ostalimi terjatvami 340,00 € 

Str.stor.fiz.oseb,ki ne opra.dej.sku.z daj.ki brem.podjetje 
(podjemne,avtorske,sejnine) 

1.200,00 € 

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje 
osnovnih sredstev 

50,00 € 

  1.103.079,86 € 
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NAČRT DELA ZA LETI 2021 IN 2022 

 
V Društvu za nenasilno komunikacijo bomo v letih 2021 in 2022 sledile_i načelom in ciljem našega 
dela. Izvajanje programov bomo prilagajale_i epidemiološkim razmeram  in se sproti odzivale_i na 
potrebe uporabnic in uporabnikov naših programov.  

Pomemben mejnik v letošnjem letu je 25 letnica delovanja Društva za nenasilno komunikacijo, ki jo 
bomo obeležile_i z izdajo nove publikacije, in sicer knjige Srečevanja. Je plod dolgoletnega 
sodelovanja med supervizorjem in mentorjem Bojanom Pucljem ter Društvom za nenasilno 
komunikacijo. Knjiga na poljuden, širši javnosti dostopen način povezuje znanje in izkušnje društva s 
tistimi, ki nam jih je med predavanji in supervizijami predajal Bojan Pucelj, ki sicer izhaja iz 
transakcijske analize.      

Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, načrtujemo tudi izvedbo več dnevnega seminarja za širšo 
strokovno javnost s področja nasilja v družini, z mednarodno zastopanostjo predavateljev in 
predavateljic. Nadaljujemo tudi sodelovanje pri izvedbi letošnje mednarodne konference ECDV v 
Ljubljani.  

Še naprej bomo skrbele_i za prenos naših praktičnih izkušenj v zakonodajo, zato bomo še naprej 
aktivno sodelovale_i v različnih delovnih skupinah in mrežah. Nadaljevale_i bomo z aktivnim 
sodelovanjem pri  spremembi kazenske zakonodaje na področju redefinicije spolnega nasilja in 
posilstva ter pri spremembi ZVis in Statuta Univerze v Ljubljani.  

Pri resornem ministrstvu se bomo še naprej zavzemale_i za odpravo neenakopravnega položaja 
strokovnih delavk_cev v nevladnem sektorju ter izenačitev finančnega položaja in pogojev dela s 
primerljivimi poklici v javnem sektorju.  Nadaljevale_i bomo z iskanjem možnosti za povečanje 
sredstev, namenjenih plačam zaposlenih. S tem želimo preprečiti, da bi zaradi slabih finančnih 
pogojev in večletnega ohranjanja nespremenjenih dohodkov strokovni kader odhajal na bolje plačana 
delovna mesta.  

Kadrovski načrti društva se nanašajo na ohranitev zaposlitev v enoti Koper ter zapolnitev manjkajočih 
strokovnih delovnih mest z ustreznimi kadri (porodniške odsotnosti, menjava službe). Poleg tega 
bomo spodbujale_i sodelovanje zaposlenih z mediji in na javnih dogodkih, da bi povečale_i število 
tistih, ki lahko in z veseljem predavajo in vodijo delavnice. Na  ta način poskušamo skrbeti za 
enakomerno porazdelitev obveznosti med zaposlenimi. 

Načrtujemo tudi nadaljevanje urejanja računalniške aplikacije za e-dokumentiranje in e-arhiviranje dela 
za uporabnice_ke (skupni zapisi, prejeti in poslani dokumenti in drugo). 

Društvo vsako leto sodeluje tudi v različnih  mednarodnih projektih. V letošnjem letu bomo 
organizirale_i zaključni dogodek  v mednarodnem programu Caring Dads.   

Nadaljujemo s sodelovanjem v mednarodnem projektu Neon – Varni brez nasilja.  
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SOFINANCERJI DEJAVNOSTI 2020 

 
Zahvaljujemo se Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestni občini 
Ljubljana ter Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij RS, ki dejavnosti našega 
društva finančno podpirajo že več let. V letu 2020 so bili programi našega društva sofinancirani še s 
sredstvi drugih občin ter s strani Zavoda za zaposlovanje. Posebno se želimo zahvaliti tudi donatorjem 
– podjetjem in posameznikom ter posameznicam za vso pomoč.  
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NAMEN RAČUNOVODSKEGA POROČILA 

  

Računovodsko poročilo je namenjeno notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih izkazov. 

Vsebuje računovodske podatke in računovodske informacije ter razkritja, razlage in pojasnila 

posameznih računovodskih postavk. Računovodske usmeritve se glede na preteklo leto niso 

spreminjale. Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnih dogodkov, ki bi jih bilo potrebno razkriti. 

Upravni odbor je 19.3.2021 potrdil računovodske izkaze.  

Društvo je glede na višino prihodkov v skladu z Zakonom o revidiranju zavezano revidiranju 

računovodskih izkazov. Društvo je v letu 2020 opravilo presojo izkazovanja pravice do uporabe in 

ugotovila, da ne obstajajo pogodbe, za katere bi bilo potrebno evidentirati pravico do uporabe sredstva 

po spremembah SRS 1 2020. Ker v letu 2020 ni bilo evidentirane pravice do uporabe sredstev, učinki 

prehoda niso prikazani. 

Na podlagi pogodbe o revidiranju je bila opravljena revizija računovodskih izkazov in poslovnega 

poročila s strani družbe za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj Ripro d.o.o., iz Velenja. 

Obvezni računovodski izkazi so: 

 Bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31.12.2020. 
 Izkaz poslovnega izida, ki prikazuje prihodke in odhodke, ter poslovni izid v obdobju od 

01.01.2020 do 31.12.2020. 
 Razdelitev prihodkov po dejavnosti od 01.01.2020 do 31.12.2020. 

 

V poročilu so vsi zneski izraženi v EUR. 
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BILANCA STANJA 

1. AKTIVA  

V bilanci stanja izkazuje aktiva na dan 31. 12. 2020 sledeča sredstva: 

Vrsta sredstev Znesek V % 

Dolgoročna sredstva 21.990 6,98 

Kratkoročna sredstva 286.250 90,90 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 6.664 2,12 

SKUPAJ 314.904 

 

100,00 

 

Društvo ne izkazuje zabilančnih postavk. 

 

1.1   DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

1.1.1. Neopredmetena sredstva 

Neopredmetena sredstva se vrednotijo po dokumentirani nakupni ceni, povečani za nevračljive 

dajatve, ki jih mora društvo plačati za pridobitev. Če gre za podarjena neopredmetena sredstva, se 

vrednotijo z ocenitvijo in z upoštevanjem nabavne vrednosti enakih ali primerljivih sredstev. 

Naziv v EUR 

Nabavna vrednost 01.01.2020 5.868 

Nabave med letom ali odpis 0  

Nabavna vrednost 31.12.2020 5.868 

    

Popravek vrednosti 01.01.2020 5.868 

Amortizacija v letu2020 0  

Odpisi 0 

Popravek vrednosti 31.12.2020 5.868 

  

Sedanja vrednost 31.12.2019 0 

Sedanja vrednost 31.12.2020 0 

 

1.1.2 Opredmetena osnovna sredstva 

Opredmetena sredstva se po začetnem pripoznanju vrednotijo po nakupni ceni, povečani za 

nevračljive dajatve, ki jih mora društvo plačati za pridobitev. Če gre za podarjena opredmetena 

sredstva, se vrednotijo po nakupni ali tržni vrednosti ali s cenitvijo, če slednja ni znana. 

Predstavljajo opremo za opravljanje osnovne dejavnosti. Uporabljene letne amortizacijske stopnje so 

predpisane z Navodilom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev.  Osnovna sredstva, ki nimajo več nabavne vrednosti, so pa še v 
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uporabi, predstavlja predvsem pohištvo. Uničeno in neuporabno opremo vsako leto po inventuri 

odpišemo.  

Inventurna komisija je dne 15.1.2021 opravila popis osnovnih sredstev na dan 31.12.2020. Na podlagi 

predloga popisne komisije se je odpisalo za 6.633 eur sredstev, od katerih je sedanja vrednost na dan 

popisa znašala 6.633 eur.  

Sredstva na dan 31.12.2020 niso zastavljena ali kako drugače obremenjena. Društvo uporablja 

naslednje stopnje amortizacije: 

Naziv V % 

Deli gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin 6% 

Oprema, vozila in mehanizacija 20% 

Deli opreme in oprema za raziskovalne dejavnosti 33,3% 

Računalniška, strojna in programska oprema 50% 

Druga vlaganja 10% 

  

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev med letom je prikazano v tabeli:  

Postavka v EUR Zemljišče Oprema Drobni inventar Vlaganja v tuja 

OS 

Skupaj 

Nabavna vrednost  1.1.2020 0,00 84.868,8 2.588,30 16.317,09 103.774,19 

Povečanja 228,00 3.993,45 0,00 0,00 4.221,45 

Zmanjšanja - odpisi 0,00 -5.296,40 -1.336,55 0,00 -6.632,95 

Nabavna vrednost 31.12.2020 228,00 83.565,85 1.251,75 16.317,09 101.362,69 

        

Popravek vrednosti 1.1.2020 0,00 69.868,01 2.588,30 3.639,02 76.095,33 

Amortizacija 2020 0,00 8.598,80 0,00 1.311,52 9.910,32 

Odpis po inventurnem sklepu 0,00 -5.296,40 -1.336,55 0,00 -6.632,95 

Popravek vrednosti 31.12.2020 0,00 73.170,41 1.251,75 4.950,54 79.372,70 

        

Sedanja vrednost 31.12.2019 0,00 15.000,79 0,00 0,00 27.678,86 

Sedanja vrednost 31.12.2020 228,00 10.395,44 0,00 11.366,55 21.989,99 

 

Popis sredstev je bil opravljen s strani popisne komisije po stanju na dan 31.12.2020. Po predlogu 

popisne komisije je bilo v letu 2020 odpisanih 6.633 EUR osnovnih sredstev, katerih sedanja vrednost 

znaša 6.633 EUR. Nove nabave v letu 2020 predstavljajo nakup pisarniške in ostale opreme. Društvo 

ne izkazuje opreme, ki bi bila predmet financiranja po finančnem ali operativnem leasingu.  
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1.2 ZALOGE 

Zaloge materiala se vrednotijo po nabavnih cenah. Zaloge na dan 31.12.2020 znašajo 0 eur in 

predstavljajo razen material, za nakup katerega so bila pridobljena sredstva s strani fundacije FIHO. 

Zaloge niso zastavljene ali kako drugače obremenjene na dan 31.12.2020. 

 1.3 KRATKOROČNA SREDSTVA IZ POSLOVANJA 

 Kratkoročna sredstva  so izkazana v višini 286.250 EUR in so sestavljena iz: 

1.3.1 Kratkoročne poslovne terjatve 

        V EUR 31.12.2020 31.12.2019  

Kratkoročne terjatve do kupcev 47.042 49.023  

Kratkoročno dani predujmi 0 330  

Varščine 4.000 4.000  

Terjatve do ZZZS (refundirane boleznine) 4.688 3.579  

Terjatve do zaposlenih 0 1.485  

Terjatve do države – krizni dodatek 1.314 0  

Terjatve do države – preplačilo DDPO 0 13  

    Terjatve do drugih – Adria Airways 0 339  

Skupaj  kratkoročna  terjatve 31.12.2020 57.044 58.769  

 
Terjatve niso zavarovane.  
Največjo postavke terjatev predstavljata dani varščini za najem prostorov varne hiše in pa terjatve do 
ZZZS, ki predstavljajo zahtevke iz refundacij boleznin, ki so bile poravnave v letu 2021.  
 
Na letni ravni se presoja potreba po oslabitvi posamezne terjatve glede na starostno strukturo in 
tveganja poplačila. V kolikor je ocenjeno, da terjatev ne bo poplačana, se slabi do višine poplačljive 
vrednosti. V letu 2020 je bila izvedenih slabitev terjatve do Adrie Airways v višini 339 EUR. 
 
1.3.2 Denarna sredstva 

        V eur 31.12.2020 31.12.2019  

        Denarna sredstva v blagajni 815 728  

Denarna sredstva na računih 228.391 210.110  

Skupaj denarna sredstva 229.206 210.838  

 

1.4. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

        V EUR 31.12.2020 31.12.2019 

Kratkoročno odloženi stroški in odhodki 4.075 4.520 

Kratkoročno nezaračunani prihodki 2.589 46.841 

Skupaj 6.664 51.361 
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Z aktivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti kratkoročno odloženi stroški (odhodki) in prehodno 
nezaračunani prihodki; s pasivnimi časovnimi razmejitvami pa vnaprej vračunani stroški (odhodki) in 
kratkoročno odloženi prihodki, in so vsi krajši od enega leta. Med letom in ob sestavljanju 
računovodskih izkazov se preverja realnost in upravičenost obstoja kratkoročnih časovnih razmejitev 
 
Nezaračunani prihodki v višini 2.589 eur predstavljajo postavke do financerjev, ki so bile v letu 2020 
poravnane. 
Odloženi stroški v višini 4.075 eur se nanašajo na stroške, ki se nanašajo na leto 2021, zaračunani pa 
so bili v letu 2020. 
 
Gibanje AČR med letom je prikazano v spodnji tabeli: 
 

V eur 1.1.2020 Povečanje Zmanjšanje 31.12.2020 

Kratkoročno odloženi stroški 4.520 26.045 26.490 4.075 

Nezaračunani prihodki 46.841 323.459 367.711 2.589 

 
 

2. PASIVA 

2.1 Društveni sklad 

Presežki iz preteklih let znašajo 222.243 eur, ki so zmanjšani za izgubo tekočega leta v višini 19.641 eur. 

Stanje društvenega sklada na dan 31.12.2020 znaša 202.602 eur. 

        V eur Presežek prihodkov 

    Stanje 1.1.2020 222.243 

    Povečanje 0 

Zmanjšanje 19.641 

Stanje 31.12.2020 202.602 

 

2.2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

Znesek v višini 11.350 eur predstavlja stanje državnih podpor prejetih za osnovna sredstva s strani 

FIHO. Znesek v višini 2.424 eur pa stanje prejetih donacij za osnovna sredstva.  

    V eur 1.1.2020 Črpanje Povečanje 31.12.2020 

Prejete državne podpore 11.350 3.296 2.700 10.754 

Prejete donacije 2.424 879 648 2.193 

Skupaj 13.774 4.175 3.348 12.947 

 

2.3. Dolgoročne obveznosti 

Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2020 predstavljajo finančno obveznost do družbe A1 Slovenija v 

višini 84 eur. 
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2.4. Kratkoročne obveznosti 

Kratkoročne obveznosti so v bilanci stanja izkazane v višini 82.724 EUR. 

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo: 

V eur 31.12.2020 31.12.2019  

Obveznosti do dobaviteljev 10.791 12.291  

Avansi 0 0  

Obveznosti do zaposlenih 43.651 49.867  

Obveznosti za prisp.in davke iz plač 27.623 34.621  

Obveznosti do države 0 0  

Krediti zaposlenih 659 1.861  

Skupaj 82.724 98.640  

 
Obveznost do delavcev za plače, prevoz, prehrano in kredite za mesec december 2020 so bile izplačane 
v januarju 2021 v vrednosti EUR 43.651 EUR. Prispevki, davki in ostale obveznosti do države so bili 
plačani v januarju 2021. 
 
Obveznosti do dobaviteljev so izkazane v višini 10.791 EUR, katerih računi zapadejo v plačilo v januarju 
in februarju 2021. 
 

2.5.  Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

Kratkoročne pasivne časovne obveznosti izkazane v višini 16.547 EUR. 

    V eur 1.1.2020 Povečanje Zmanjšanje 31.12.2020 

Vnaprej vračunani stroški 3.172 3.221 3.172 3.221 

Odloženi prihodki 10.796 18.962 16.432 13.326 

Skupaj 13.968 12.363 11.658 16.547 

 
Odloženi prihodki v višini 16.547 EUR predstavljajo prejeta sredstva v 2020, ki se bodo porabila za 
pokrivanje stroškov v letu 2021 ali kasneje. 

  



8 

 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Uspešnost poslovanja v obdobju od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 društva je izkazana v priloženem 

izkazu prihodkov in odhodkov. Celotni prihodki so bili realizirani v višini 1.102.246 EUR, celotni odhodki 

pa v višini 1.121.87 EUR. Društvo v poslovnem leta 2020 izkazuje 19.641 EUR presežka odhodkov nad 

prihodki. 

3.1 STRUKTURA IN VIRI PRIHODKOV LETA 2020 V PRIMERJAVI Z LETOM 2019 

Naziv Leto 2020 Delež v % Leto 2019 Delež v % Indeks 

20/19 

Prihodki od dejavnosti- FIHO 64.604 5,86 69.411 6,38 93,08 

Prihodki od dejavnosti – dotacije iz 

proračuna 
996.383 90,40 965.322 88,72 103,22 

Prihodki od dejavnosti – donacije 

druge 

18.065 1,64 25.032 2,30 72,17 

Prihodki od dejavnosti  - prispevki 

uporabnic 
6.335 0,57 10.617 0,98 59,67 

Prihodki od dejavnosti  - proizvodi in 

storitve – obdavčljiva dejavnost 
14.562 1,32 16.892 1,55 86,21 

Ostali prihodki  2.297 0,21 746 0,07 307,91 

Skupaj 1.102.246 100 1.088.020 100,00 
 

Glavnina prihodkov je realiziranih iz sredstev proračuna. Večji del predstavljajo sredstva republiškega 

proračuna, saj se iz tega vira pokrivajo skoraj vsi stroški za plače in druga povračila delavcem ter 

materialni stroški. Ostali prihodki so prav tako namenjeni za pokrivanje plač in humanitarnih projektov.  

 

Pod postavko prihodki iz naslova obdavčljive dejavnosti so vključeni izvedeni seminarji pri naročnikih 

in pa prodaja stanovanja, ki ga je društvo pridobilo iz dedovanja. Za obračun davka od dohodka smo za 

ugotavljanje obdavčljivih stroškov prišteli tudi prispevke uporabnic. 

 

3.2 STRUKTURA ODHODKOV PO POSAMEZNIH POSTAVKAH LETA 2020 V PRIMERJAVI Z LETOM 2019 

V eur Leto 2020 Leto 2019 

Stroški energije 11.283 11.447 

Stroški materiala 12.489 14.029 

Stroški najemnin 106.258 93.451 

Stroški transporta in telekomunikacij 10983 9.259 

Stroški vzdrževanja 4.954 5.191 

Stroški povračil zaposlenim 22.371 46.688 

Stroški plačilnega prometa 3.117 1.793 

Stroški intelektualnih In osebnih storitev 52.728 40.900 

Stroški sejmov, reklame, reprezentance in 

ostalo 

9.232 5.071 

Stroški drugih storitev 16.833 25.154 

Stroški amortizacije in prevrednotenja 9.404 5.439 

Stroški dela 853.174 832.461 

Drugi stroški 4.850 3.172 

Finančni Odhodki 530 2 

Drugi odhodki 3.681 768 

SKUPAJ 1.121.887 1.094.825 
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Naziv Leto 2020  Delež v % Leto 2019  Delež v % Indeks 20/19 

Stroški materiala, blaga in storitev 250.248 22,31 252.983 23,11 98,91 

Stroški dela 853.174 76,05 832.461 76,03 102,49 

Odpisi in amortizacija 9.404 0,84 5.439 0,50 172,89 

Drugi posl. Odhodki 4.850 0,43 3.172 0,29 152,90 

Fin. Odhodki 530 0,05 2 0 26500,00 

Drugi odhodki 3.681 0,33 768 0,07 479,29 

SKUPAJ 1.121.887 100 1.094.825 100 
 

 

3.3 STROŠKI DELA LETA 2020 V PRIMERJAVI Z LETOM 2019 

V eur Leto 2020 Leto 2019 

Plače 652.161 644.151 

Stroški pokojninskih zavarovanj 58.007 58.404 

Stroški drugih socialnih zavarovanj 47.518 47.843 

Drugi stroški dela (regres, prevoz, prehrana) 95.488 82.063 

SKUPAJ 853.174 832.461 

 

Povprečno število zaposlenih v letu 2020 znaša 33,54. Stanje zaposlenih na dan 31.12.2020 znaša 35. 

3.4 POSLOVNI IZID 

Postavka izkaza uspeha Leto 2020 Leto 2019 Indeks 20/19 

/17 
Poslovni izid -19.641 -6.805 288,63 

 

V letu 2020 je društvo poslovalo s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 19.641 EUR kar predstavlja 

1,75% celotnih odhodkov. 

 

OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 

 Pri obračunu davka od dohodka pravni oseb  uporabljamo načelo sorazmernosti, kar pomeni, da se v 

celotnih prihodkih določijo tisti, ki imajo značaj nepridobitnosti. Le-ti se delijo s celotnimi prihodki  in 

tako dobimo delež (%) nepridobitne dejavnosti. S tem deležem (odstotkom) se množijo celotni 

odhodki. Tako izračunani prihodki in odhodki od nepridobitne dejavnosti se izločijo iz obračuna davka 

od dohodka pravnih oseb.  Za poslovno leto 2020 društvo nima obveznosti iz naslova davka od dohodka 

pravnih oseb. 

DELITEV ODHODKOV NA PRIDOBITNE IN NEPRIDOBITNE DEJAVNOSTI 

Društvo vodi in ločeno izkazuje podatke o finančnem in materialnem poslovanju za pridobitne in 

nepridobitne dejavnosti. Društvo kot sodilo za razporejanje stroškov uporablja razmerje med prihodki, 

doseženimi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, in prihodki, doseženimi z opravljanjem nepridobitne 

dejavnosti društva v obračunskem obdobju. 

Delitev prihodkov in odhodkov iz pridobitne in nepridobitne dejavnosti je prikazana v spodnji tabeli: 





 

POSLOVODSKA PREDSTAVITEV 
 
 
 
namenjena revizijski družbi RIPRO d.o.o., Efenkova 61, Velenje 
 
Ta pisna predstavitev je sestavljena v zvezi z vašim revidiranjem računovodskih izkazov Društva za 
nenasilno komunikacijo s sedežem Vojkova cesta 1, Ljubljana, za leto 2020. Njen namen je izraziti 
mnenje, ali so računovodski izkazi resnična in poštena slika finančnega stanja in poslovnega izida v 
skladu s splošnimi Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju SRS) in poročati o skladnosti 
poslovnega poročila društva z drugimi sestavinami letnega poročila v skladu z zakonskimi zahtevami.  
 
Po svojem najboljšem znanju in v najboljši veri potrjujemo naslednje predstavitve:  

1. Potrjujemo svojo odgovornost za pravilno predstavitev računovodskih izkazov v skladu s SRS 
kot tudi za pravilno predstavitev vseh informacij v poslovnem poročilu skladno z zakonskimi 
zahtevami. 

2. Potrjujemo svojo odgovornost za vzpostavitev in delovanje notranjega kontroliranja za 
preprečevanje in odkrivanje napak in verjamemo, da so učinki vseh nepopravljenih napačnih 
navedb v računovodskih izkazih, ki jih je med revizijo odkril revizor, posamezno ali skupaj 
nepomembni za računovodske izkaze kot celoto. 

3. Potrjujemo,  
a. da smo vam predali avtentične računovodske izkaze z obveznimi razkritji in poslovno 

poročilo, torej letno poročilo, ki je kot celota in po posameznih sestavnih delih skladno 
z SRS in določili Zakona o društvih, 

b. da letnega poročila po predaji vaši revizijski družbi ne bomo spreminjali, 

c. da bomo vašo revizijsko družbo nemudoma obvestili o morebitnih naknadnih 
spremembah računovodskih izkazov in poslovnega poročila in da se strinjamo z 
možnostjo, da utegne vaša revizijska družba spremeniti (izdati novo) mnenje, če bodo 
spremembe bistveno vplivale na že predstavljene informacije iz letnega poročila, da 
bomo pokrili dodatne stroške revizije, ki bi nastali vsled spremembe letnega poročila.  

4. V obravnavanih računovodskih izkazih in poslovnem poročilu ni pomembnih napačnih navedb 
ali opustitev.  

5. Na razpolago smo vam dali:  
a. vse poslovne knjige in z njimi povezano dokumentacijo, 

b. vse zapisnike upravnega odbora, nadzornega odbora in občnega zbora. 
6. Ni prišlo do: 

a. nepravilnosti, v katere bi bilo vključeno poslovodstvo oziroma zastopstvo društva in 
zaposlenci s pomembno vlogo v ureditvah računovodenja in notranjega kontroliranja 
ter računovodski servis Libres d.o.o., ki bi utegnile pomembno vplivati na 
računovodske izkaze, 

b. nepravilnosti v zvezi z drugim osebjem, ki je bilo vključeno v izdelavo računovodskih 
izkazov. 

7. Društvo je spoštovalo vsa pogodbena določila, ki bi v primeru nespoštovanja lahko pomembno 
vplivala na računovodske izkaze. Ni bilo neskladij z zahtevami vladnih organov, ki bi lahko 
pomembno vplivala na računovodske izkaze.  
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IPRO 

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
 
Zboru članov in upravnemu odboru DRUŠTVA ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO.  
 
Mnenje 
Revidirali smo priložene računovodske izkaze DRUŠTVA ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO s sedežem 
Vojkova 1, Ljubljana, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31.12.2020, izkaz poslovnega izida skupaj s 
prilogo, ki prikazuje obseg pridobitne dejavnosti za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih 
računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Po našem mnenju so računovodski 
izkazi v pomembnih vseh pogledih  resničen in pošten prikaz finančnega stanja DRUŠTVA ZA 
NENASILNO KOMUNIKACIJO na dan 31.12.2020 ter njenega poslovnega izida za tedaj končano leto v 
skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.  
 
Podlaga za mnenje 
Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti na 
podlagi teh pravil so opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo 
računovodskih izkazov. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor 
za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi 
zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo 
neodvisnost od družbe in, da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in 
Kodeksom IESBA. Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za 
naše revizijsko mnenje. 
 
Druge informacije 
Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poslovno poročilo, ki je 
sestavni del letnega poročila DRUŠTVA ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO, vendar ne vključujejo 
računovodskih izkazov in našega revizorjevega poročila o njih. Naše mnenje o računovodskih izkazih 
se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobene oblike zagotovila. V povezavi z 
opravljeno revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in pri tem 
presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi 
zahtevami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot 
pomembno napačne. Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembno napačna 
navedba drugih informacij, moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem na podlagi opisanih 
postopkov poročamo, da: 

- so  druge  informacije  v  vseh  pomembnih  pogledih  usklajene  z    revidiranimi 
računovodskimi izkazi; 

- so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter 
- na podlagi  poznavanja  in  razumevanja družbe in njenega  okolja,  ki smo  ga  pridobil imed  

revizijo, v  zvezi  z  drugimi  informacijami  nismo ugotovili bistveno napačnih navedb. 
 
Odgovornost poslovodstva in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze 
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s 
Slovenskimi računovodskimi standardi in za tàko notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo 
poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno 
napačne navedbe zaradi prevare ali napake. Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov 
odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih 
z delujočim podjetjem in uporabo predpostavke delujočega podjetja kot podlago za računovodenja, 
razen če namerava poslovodstvo podjetje likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge 
možnosti, kot da napravi eno ali drugo. Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor nad pripravo 
računovodskih izkazov in za potrditev revidiranega letnega poročila. 
 

Družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj d.o.o. 
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Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov 
Naši  cilji  so  pridobiti  sprejemljivo  zagotovilo  o  tem  ali  so  računovodski  izkazi  kot celota  brez  
pomembno  napačne  navedbe  zaradi  prevare  ali  napake,  in  izdati revizorjevo  poročilo,  ki  
vključuje  naše  mnenje.  Sprejemljivo  zagotovilo  je  visoka stopnja zagotovila,  vendar  ni  jamstvo,  
da  bo  revizija,  opravljena  v  skladu  spravili revidiranja,  vedno  odkrila  pomembno  napačno  
navedbo,  če  ta  obstaja.  Napačne navedbe, lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za 
pomembne, če je upravičeno  pričakovati,  da  posamič  ali  skupaj,  vplivajo  na  gospodarske  
odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov. Med izvajanjem revidiranja v 
skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno nezaupljivost. 
Prav tako: 

- prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, 
bodisi zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na 
ocenjena tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo 
podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, 
je višje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, 
ponarejanje, namerno opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjih kontrol; 

- opravimo postopke preverjanja in razumevanja notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z 
namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z 
namenom izraziti mnenja o učinkovitosti notranjih kontrol družbe; 

- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost 
računovodskih ocen ter z njimi povezanih razkritij poslovodstva; 

- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti   glede 
dogodkov ali okoliščin, ki zbujajo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče 
podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujočega 
podjetja, kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, 
smo dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih 
ali, če so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na 
revizijskih dokazih pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar kasnejši 
dogodki ali okoliščine lahko povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja; 

- ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z 
razkritji, in ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je 
dosežena poštena predstavitev; 

Pristojne za upravljanje med drugim obveščamo načrtovanem obsegu in času revidiranja in 
pomembnih revizijskih ugotovitvah vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih 
zaznali med našo revizijo. 

 
Druge poročevalske obveznosti v skladu s 26.členom Zakona o društvih 
Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi in zahtevami Zakona o društvih. 
Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila za poslovno leto 2020 sta skladna s Slovenskim 
računovodskim standardom za društva (SRS 33) ter omogočajo ocenjevanje, da so bila sredstva 
uporabljena za uresničevanje namena in ciljev DRUŠTVA ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO, 
opredeljene v njenem statutu.  

 
 
 
 

Revizijska družba:       mag.Matic Kotnik    
RIPRO d.o.o.        pooblaščeni revizor                                                                                                                                                    
Efenkova 61, Velenje      
 
Velenje, dne 16.6.2021
 


