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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in
18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ___________ sprejel naslednji

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s Poročilom o nasilju v Mestni občini
Nova Gorica, oktober 2019.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 122-24/2019Nova Gorica,
dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

Številka: 122-24/2019-33
Nova Gorica, 25. oktobra 2019
OBRAZLOŽITEV
25. november je bil razglašen za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami na prvi
feministični konferenci Latinske Amerike in Karibov v Bogoti leta 1981, in sicer v spomin na
sestre Mirabal, ki so bile brutalno umorjene v času Trujillove diktature v Dominikanski
republiki leta 1960. 16 dni akcij proti nasilju nad ženskami je del svetovne kampanje za
človekove pravice žensk. Začne se s 25. novembrom, mednarodnim dnevom boja proti
nasilju nad ženskami, in se zaključi z 10. decembrom, svetovnim dnevom človekovih pravic.
V Mestni občini Nova Gorica si ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami
prizadevamo prebivalce dodatno ozavestiti o problematiki nasilja. Pri nasilju gre za
kompleksen družbeni problem, pri katerem je potrebno sodelovanje različnih organizacij, da
bi se le-to zmanjšalo. Mestna občina Nova Gorica, javni zavodi in nevladne organizacije se
s skupnimi močmi trudimo za čim večje zaznavanje nasilja in njegovo preprečevanje.
Povezujemo se in podpiramo nastajanje svetovalnih programov za žrtve nasilja. V lanskem
letu smo v ta namen skupaj z Zavodom Karitas Samarijan in Gledališko Gimnazijo Nova
Gorica izvedli kulturno gledališko predstavo »Sonce me je s sabo vzelo«. Rdeča nit
gledališke predstave so bile zgodbe iz nasilja, iz teme v lepšo prihodnost.
Z namenom skupnega ozaveščanja o pomenu ničelne tolerance do nasilja, smo ob
letošnjem mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami pripravili Poročilo o nasilju v
Mestni občini Nova Gorica, oktober 2019. Prav z namenom ozaveščanja o problematiki
nasilja, se nismo osredotočili le na nasilje nad ženskami, ampak smo poročilo razširili še na
druge oblike in vrste nasilja. Poročilo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu so opisane
pojavne oblike in vrste nasilje, v drugem delu pa opažanja Centra za socialno delo Nova
Gorica, Policijske uprave Nova Gorica, Zavoda Karitas Samarijan, Mladinskega centra Nova
Gorica in Fakultete za uporabne družbene študije.
Rezultat skupnega pristopa k pomenu ozaveščanja prebivalcev o nasilju je program
preventivnih aktivnosti in priprava poročila o stanju nasilja v Mestni občini Nova Gorica.
Poročilo smo pripravili na Oddelku za družbene dejavnosti skupaj s Centrom za socialno
delo Severna Primorska, Policijsko upravo Nova Gorica, Mladinskim centrom Nova Gorica,
Zavodom Karitas Samarijan in Fakulteto za uporabne družbene študije Nova Gorica.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloženo gradivo
s prilogami ter predlagani sklep sprejme.
dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN
Pripravila:
mag. Marinka Saksida,
vodja oddelka za družbene dejavnosti
Tamara Simčič,
višja svetovalka za družbene dejavnosti

Priloge: Poročilo o nasilju v Mestni občini Nova Gorica, oktober 2019

