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Metoda Kemperl, Luka Vidmar (2014): 
BAROK NA SLOVENSKEM. SAKRALNI PROSTORI. 

Cankarjeva založba, Ljubljana, 271 strani. 

Monografi ja Barok na Slovenskem. Sakralni prosto-
ri je težko pričakovano znanstveno delo, v katerem je 
predstavljena baročna sakralna umetnost na naših tleh 
na nov, celosten in objektiven način – predstavi nam jo 
v luči, ki povezuje dosedanja znanja, osvetljuje posa-
mezna dognanja novih raziskav in ustvarja nadgrajeno 
sintezo preučevane teme.

Kot nam že v uvodnih stavkih predstavita avtorja 
monografi je, je bil baročni slog izredno priljubljen, saj 
so ga vladarji in plemiči izkoristili za »učinkovito pred-
stavljanje političnih idej ter vtis moči, hierarhije in bo-
gastva« duhovniki in verniki vseh stanov »pa so cenili 
njegovo zmožnost osupljivega brisanja meja med real-
nim in namišljenim oziroma med nebesi in zemljo«. Na-
slednji stoletji, torej 19. in 20. stoletje, sta se odzvali na 
barok precej ostro in ga opisovali tudi kot izumetničen, 
zabuhli slog. Navdušenje nad njim je v tem času prak-
tično zamrlo in šele po sredini 20. stoletja se je zanima-
nje raziskovalcev za ta slog začelo povečevati. Tako je 
tudi pri nas raziskav slovenske baročne umetnosti vse 
več, a ob tem se pogosto vzpostavi razumevanje sloven-
skega baroka kot nekaj perifernega in zamudniškega. To 
neupravičeno tolmačenje baroka avtorja knjige s svojim 
delom presegata, saj v monografi ji izpostavita dosežke 
baročne umetnosti na Slovenskem, ki pričajo o ravno 
nasprotnem. Številna dela na Slovenskem sodijo v sam 
vrh srednjeevropskega baroka. Baročni slog se je pri nas, 
tako kot drugje v Evropi (če odmislimo Rim kot center in 
domovino baročnega sloga) dokončno uveljavil okrog 
leta 1700, čeprav zgodnjebaročni slog najdemo že pri-
bližno pol stoletja prej. Zelo zgodaj smo dobili vrhunske 
umetnine, saj je na primer Andrea Pozzo prej delal za 
kranjsko prestolnico kot za Dunaj, ljubljanska stolnica 
pa se ponaša tudi z eno prvih monumentalnih iluzioni-
stičnih poslikav v visokobaročnem slogu v habsburški 
monarhiji. O neprovincialnosti priča tudi dejstvo, da so 
bili naročniki baročnih del na Slovenskem pogosto iz 
vrst visokega oziroma najvišjega plemstva. Ljubljansko 
križniško cerkev je dal postaviti Guidobald grof Star-
hemberg, eden najpomembnejših cesarskih vojskovodij 
svojega časa. Za opremo cerkve je pridobil tri habsbur-
ške cesarice (Margareto Eleonoro, Elizabeto Kristino 
in Amalijo Viljemino), ki so plačale cenjene dunajske 
mojstre. Pripadnice vladajoče habsburške dinastije pa 
so tudi tekmovale, katera bo »gornjegrajskemu Ksaver-
ju« poslala dragocenejši votivni dar. Tako v Radmirju pri 
Gornjem gradu še danes lahko obiščemo zakladnico, ki 
hrani bogato vezene mašne ornate in kvalitetno obdela-

no liturgično posodje, ki je prihajalo iz najpomembnej-
ših evropskih dvorov.

Knjiga, katere avtorja se z barokom ukvarjata že sko-
raj dve desetletji, je zasnovana kot znanstvena monogra-
fi ja, ki poleg izčrpnega znanstvenega aparata in dosle-
dnih citatov ponuja tudi vso za obravnavano področje 
relevantno literaturo. V monografi ji je predstavljenih 
dvaintrideset cerkva oziroma sakralnih prostorov, ki jih 
je zaznamoval barok v skoraj dveh stoletji. Avtorja sta 
sakralne prostore izbrala na podlagi različnih kriterijev 
kot sta reprezentativnost objekta in umetniška kvaliteta 
baročnih del, upoštevala pa sta tudi kriteriji geografske 
uravnoteženosti, saj je imel slovenski prostor že tedaj 
lokalne posebnosti in razlike. Slednje je najbolje vidno 
v sami delitvi spomenikov v tri velika poglavja – na osre-
dnjo, vzhodno in zahodno Slovenijo. Poleg naštetih kri-
terijev za izbor sta avtorja z izbranimi prostori poskušala 
tudi pokazati na umetnostnozgodovinski razvoj baročne 
umetnosti. Tako se lahko bralec na začetku seznani s 
cerkvami, ki so bile oblikovane še v prehodnem slogu, 
ki je združeval gotske, renesančne, manieristične in 
zgodnjebaročne prvine (na primer cerkve v Dobravljah, 
Obršljanu pri Komnu, Novi Štifti pri Ribnici) in tistimi, 
ki vsebujejo palladijanske elemente (piranska župnijska 
cerkev, cerkev v Puščavi), pa vse do tistih, ki pripada-
jo poznemu baroku (Hofferjeva cerkev na Sladki gori 
in Perskyjeva v Gornjem gradu) in poznobaročnemu 
klasicizmu (cerkev v Tunjicah, delo Lovrenca Pragerja, 
cerkev v Cerkljah, delo Leopolda Hofferja in stolnica v 
Kopru, delo Giorgia Massarija).
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Znanstveno korektno in prijetno berljivo besedilo, podkre-
pljeno s kritično presojo do zdaj objavljenih študij obrav-
navanih cerkva, bogatijo fotografije uveljavljenega foto-
grafa Marjana Smerketa. S to knjigo avtorja zapolnjujeta 
vrzel med monografskimi publikacijami o posameznih ba-
ročnih spomenikih na Slovenskem. Monografija ni klasič-
no umetnostnozgodovinsko zasnovana, saj je poudarek na 
funkciji posamezne cerkve in na kontekstu, v katerem so 
umetnine nastale. Tako avtorja posrečeno združujeta po-
datke o pobudi za zidavo posameznih cerkva, o njihovih 
mecenih ter o izbiri umetnikov, ki so zasnovali in izdelali 
tako arhitekturo kakor notranjščino in opremo prostora.

Iz recenzije prof. dr. Franceta M. Dolinarja

Knjigo Barok na Slovenskem: sakralni prostori lahko beremo 
kot skrbno načrtovane obiske naših najpomembnejših ba-
ročnih cerkva, ki so obenem potovanje skozi čas, od na-
stanka prvih večjih spomenikov baročne umetnosti do nje-
nega izzvenevanja ob koncu 18. stoletja. Vodnika po tej 
zanimivi poti sta uveljavljena poznavalca baroka, dr. Me-
toda Kemperl in dr. Luka Vidmar. Zato je razumljivo, da je 
monografija pozornosti vredno delo s področja slovenske 
barokistike: prinaša številna odkritja, ki osvetljujejo stavb-
no zgodovino izbranih cerkva ter vzpostavljajo nove vidi-
ke in perspektive. Pisca posebej natančno predstavita po 
večini zelo razkošno notranjo opremo obravnavanih arhi-
tekturnih spomenikov, tako da jih doživimo kot celostne 
umetnine, s čimer sledita vodilni ideji baročne umetnosti. 

Iz recenzije prof. dr. Tineta Germa
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Sakralni prostori so v monografi ji predstavljeni v kul-
turno-zgodovinskem kontekstu. Pri tem je poudarjena 
njihova prvotna funkcija, vpetost cerkva v čas in pro-
stor ter njihova povezanost z družbo, posameznikom 
in posledično z družbenimi spremembami. Zastopane 
so župnijske, samostanske in bratovščinske cerkve, naj-
večji delež pa pripada romarskim cerkvam, ki so imele 
ključno vlogo pri utrjevanju katoliške vere. Zato so jim 
skozi celotno obdobje posvečali posebno pozornost, so 
tudi najbogatejše in najrazkošneje opremljene in posli-
kane. Pri postavljanju in opremljanju teh cerkva pa so 
poleg cerkvene oblasti imeli zelo pomembno vlogo tudi 
plemiški donatorji. Ti so s temi zunanjimi znaki v času 
protireformacije kazali, da so pravi katoličani, saj so po-
večini izhajali iz protestantskih družin. Tako so v knjigi 
zaradi takih donacij prisotni Janez Jakob baron Khisl, 
ki je podprl gradnjo romarske cerkve v Novi Štifti pri 
Ribnici, Lovrenc grof Lanthieri, mecen obnove Marijine 
cerkve v Obršljanu pri Komnu in Wolf Engelbert grof 
Auersperg, kranjski deželni glavar, ki je prispeval k zida-
vi kapele sv. Frančiška Ksaverja pri ljubljanski jezuitski 
cerkvi. Baročni sakralni prostori niso bili le pričevalci 
o spremembah in dejavnostih višjih slojev, ampak so v 
knjigi predstavljeni tudi kot pričevalce o življenju pre-
bivalstva nižjih slojev. O prošnjah, željah, nesrečah in 
potrebah vernikov, ki so iz domačega zavetja poromali 
v milostne kraje, kjer so se priporočili čudodelni sliki 
ali kipu, največ izvemo prav iz upodobitev v romarskih 
cerkvah. Želje za boljši jutri so tu izgovarjali mnogi po-
samezniki, ne glede na družbeni sloj, ki so mu pripadali. 
S knjigo Barok na Slovenskem. Sakralni prostori je bralcu 
predstavljen sakralni prostor v vsej svoji večplastnosti 
in v pomembni socialni vlogi, ki jo je imela cerkev v 
tedanji družbi, saj je predstavljala stičišče različnih slo-
jev ter je v veri v moč teh milostnih krajev združevala 
posameznike od cesaric do beračev.

Že omenjena tri poglavja pojasnjuje uvodno poglav-
je, kjer so spretno prepletena umetnostna področja ar-
hitekture, kiparstva in slikarstva v zgoščen oris razvoja 
baročnega sloga na Slovenskem, ki je vpet v širši kon-
tekst kulturnih razmer v Evropi in na Slovenskem. Tako 
je predstavljen pregled slovenske baročne umetnosti 
v 17. in 18. stoletju, ki temelji na rezultatih najnovej-
ših raziskav. S svojim delom sta avtorja uspela bralcu 
predstaviti baročno dediščino kot uporaben in v svetu 
sodobnega človeka še vedno aktualen mediji za prikaz 
tedanjih kulturnih dogajanj.

Avtorja sta v knjigi združila svoje delo na način, ki 
je za slovensko znanstveno publicistiko redek, a nadvse 
dobrodošel. Besedilo sta namreč povezala v celoto, ki je 
ne delijo posamezni avtorsko podpisani prispevki, am-
pak deluje celotna monografi ja kot delo enega avtorja. 
Tako bolje nagovarja bralca in ga vabi ne samo k bra-
nju, ampak tudi k ogledu predstavljenih baročnih spo-
menikov. Zaradi vseh navedenih razlogov knjiga Barok 
na Slovenskem. Sakralni prostori uspešno opozarja na 
najdragocenejša umetniška dela naše preteklosti in ne 

napeljuje le znanstvenikov, temveč tudi širšo strokovno 
in laično javnost k doživljanju in razumevanju, pa tudi 
k ohranjanju teh izjemnih spomenikov.

Ines Unetič

Matija Zorn, Nika Razpotnik Visković, Peter Repolusk, 
Mateja Ferk (2013): PROSTORSKI IN REGIONALNI 

RAZVOJ SREDOZEMLJA – ENOTNI PRISTOP IN 
IZBRANA ORODJA, Geografski Inštitut Antona Melika 
ZRC SAZU, Zbirka Georitem 22, Ljubljana, 141 strani.  

Knjiga je rezultat sodelovanja Geografskega inštituta 
Antona Melika ZRC SAZU pri projektu OTREMED, fi -
nanciranega v okviru EU transnacionalnega sodelovanja 
za območje Sredozemlja, v sklopu programa Mediteran 
(http://www.programmemed.eu/en), ki je potekal v letih 
2010-13. Cilj projekta OTREMED je bil razvoj orodja za 
strateško prostorsko načrtovanje v Sredozemlju (Tool for 
the Territorial Strategy of the MED Space) ter oblikova-
nje metodologije za enoten pristop k spremljanju pro-
storskega in razvojnega načrtovanja, ki temelji na izbra-
nih razvojnih dejavnikih in kazalnikih. Evropsko 
Sredozemlje je geografsko, gospodarsko in politično 
zelo raznoliko območje, zato je doseči skladnejši in 
uravnotežen regionalni razvoj zelo zahteven cilj, dose-
gljiv le s teritorialnim sodelovanjem in skupnim načrto-
vanjem.  V knjigi so najprej predstavljene temeljne na-
ravno in družbeno geografske značilnosti Sredozemlja 
ter opredelitve sredozemske regije po različnih regiona-
lizacijah, ki so tudi kartografsko prikazane. Iz prikaza-
nega je razvidna velika  pestrost, ki otežuje omejitev 
regije tudi v Sloveniji. Sledi tipologija problemskih ob-
močij v evropskem Sredozemlju s podobnimi geograf-
skimi in družbeno-ekonomskimi značilnostmi, ki ločuje 
osem kategorij: mega urbana območja, obalna urbana 
območja, urbana območja v zaledju, podeželska obmo-
čja z intenzivnim kmetijstvom, prehodna podeželska 
območja, podeželska območja z razvojnimi problemi, 
majhne otoke in otočja. V podpoglavju »koncept regio-
nalne konkurenčnosti in teritorialne kohezije v Evropski 
uniji« so predstavljeni najprej nekateri že sprejeti doku-
menti in strategije, kot so Lizbonska strategija, Evropa 
2020, Evropska perspektiva prostorskega razvoja, Terito-
rialna agenda Evropske unije, nato pa glavni razvojni 
izzivi in razvojni dejavniki, ki vplivajo na teritorialno 
kohezijo in konkurenčnost sredozemskih regij:  oživlja-
nje urbanega sistema, raziskave in razvoj, razmerje po-
deželje-mesto, prometna dostopnost, dostop do infor-
macijske in komunikacijske tehnologije, trajnostna 
energetska oskrba, varstvo pred (naravnimi)  nesrečami 
in upravljanje z naravnimi viri, upravljanje s kulturno 
dediščino, vzdržnost regionalnih ekonomskih virov, 
upravljanje/vodenje in prostorsko načrtovanje (vredno-
tenje prostora, upravljanje s prostorom, načrtovanje de-



543

ANNALES · Ser. hist. sociol. · 24 · 2014 · 3

OCENE / RECENSIONI / REVIEWS, 541-546

javnosti, varovanje kulturne pokrajine). Kot zanimivost 
lahko omenimo, da problemske regije obalnih urbanih 
območij zadeva kar 16 razvojnih izzivov, medtem ko 
urbana območja v zaledju le 11, kar nakazuje zahtev-
nejše prostorsko in razvojno načrtovanje  v obalnih ob-
močjih. Poglavitni cilj projekta OTREMED je bil razvoj 
orodij za spremljanje razvoja, ki temelji na sistemu ka-
zalnikov. Predvidena je bila uporaba kazalnikov, ki so 
bili metodološko preverjeni v predhodnih projektih ter 
oblikovanje nekaterih novih, specifi čnih za Sredoze-
mlje. Za spremljanje 26 razvojnih dejavnikov, ki ustre-
zajo različnim razvojnim izzivom sredozemskega ob-
močja, je bilo izbranih 55 kazalnikov. Ti stanje opisujejo 
na različnih prostorskih ravneh: NUTS 0, NUTS 1, NUTS 
2, NUTS 3, LAU 1 in LAU 2, v določenih časovnih nizih 
med leti 1990 in 2010, kjer pa so se zopet pokazale 
velike razlike med območji  evropskega Sredozemlja, 
tako po obsegu sredozemskega območja kot po ravneh 
oblikovanja prostorskih enot in spreminjanju le-teh. Kot 
primer lahko omenimo, da se je v Sloveniji v navede-
nem obdobju povečalo število občin oziroma so se nek-
daj večje občine delile in raziskovalci so se posledično 
soočili s pomanjkanjem ali neustreznostjo podatkov za 
opis kazalnikov na ravni občin. Prvi del knjige se zaklju-
čuje s pregledom kazalnikom za spremljanje prostorske-

ga razvoja in konkurenčnosti evropskega Sredozemlja,  
z vrednotenjem vsebinske in metodološke povezanosti 
kazalnikov ter možnosti njihove uporabe za analizo več 
razvojnih dejavnikov. Med izbranimi 55 kazalniki so 
namreč nekateri primerni za spremljanje več razvojnih 
dejavnikov. Rezultati ekspertnega vrednotenja kazalni-
kov, povezanosti razvojnih dejavnikov in povezanosti 
OTREMED  kazalnikov so prikazani tabelarično in gra-
fi čno na straneh med 50 in 60. V drugem delu so najprej 
predstavljene naravne in družbene značilnosti sloven-
skega dela Sredozemlja, nato pa je sledilo spremljanje 
in vrednotenje prostorskega in regionalnega razvoja s 
pomočjo izbranih kazalnikov in metodologije, ki je re-
zultat raziskovalnega projekta. Za slovensko Sredoze-
mlje so kazalniki prikazani na dveh ravneh in sicer na 
ravni NUTS 3, kar ustreza statističnim regijam in LAU 2, 
kar ustreza občinam. Za NUTS 3 so bili dosegljivi po-
datki za 27 kazalnikov, za LAU 2  pa za 26, ampak za 
različna časovna obdobja, zato jih je bilo dejansko mo-
žno uporabiti le 14. Prvo skupino kazalnikov predsta-
vljajo kazalniki porabe zemljišč (Corine Land Cover – 
Eionet Slovenija 2013), drugo pa statistični kazalniki za 
spremljanje razvojnih dejavnikov. Delež pozidanih ze-
mljišč, spremembe pozidanosti, povprečna letna sto-
pnja pozidave, pozidana zemljišča na prebivalca, delež 
kmetijskih zemljišč skupaj, spremembe deležev kmetij-
skih zemljišč, indeks porabe zemljišč na varstvenih ob-
močjih ter indeks porabe zemljišč v obalnem pasu so 
kazalniki porabe zemljišč. Demografske trende kažeta 
spreminjanje števila prebivalcev in indeks obrata števila 
potencialno aktivnih prebivalcev, sprememba števila 
zaposlenih se nanaša na trg dela, delež aktivnih z visoko 
ali univerzitetno izobrazbo, število raziskovalcev na 
1000 zaposlenih, število aktivnih v kmetijstvu na 1000 
prebivalcev pa na človeški kapital. Sledijo kazalniki ka-
kovosti življenja oz. družbene izključenosti, intenzivno-
sti turizma, kulturnega in naravnega kapitala, inovativ-
nosti kmetijstva, zelene ekonomije in spremljanja 
(monitoringa) ogroženosti prebivalstva: povprečna neto 
plača na zaposlenega, intenzivnost turizma, število kul-
turnih delavcev na 1000 zaposlenih, število muzejev in 
sorodnih ustanov, delež ekoloških kmetijskih zemljišč, 
delež podjetij z ISO 14000 in podobnimi licencami, de-
lež prebivalcev na ogroženih območjih in delež zavaro-
vanih območij. Pri vseh kazalnikih je pojasnjen posto-
pek izračuna, primerjava na ravni NUTS 3 in kratko 
pojasnilo dobljenih rezultatov, nato pa še kartografski 
prikaz vrednosti kazalnika na ravni občin oziroma LAU 
2. Slednjih je v opredeljenem slovenskem Sredozemlju 
25 in  pokrivajo ozemlje Slovenije od Bovca na severo-
zahodu do Pirana na jugozahodu in v »notranjost« vse 
do Blok in Loške doline. Občine sestavljajo tri  regije: 
Goriško, Notranjsko-kraško in Obalno-kraško, obsegajo 
4824 km2 in 955 naselij. V letu 2011 so imele skupaj 
282.637 prebivalcev, kar predstavlja 13,7 % vsega pre-
bivalstva Slovenije. Pri večini kazalnikov se kaže precej-
šnja raznolikost med občinami in manjša med regijami, 
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ker pa ne razpolagamo s podatki za ostalo Slovenijo, ne 
moremo sklepati na skupne značilnosti sredozemskega 
dela Slovenije kot kohezijske regije. Pri nekaterih kazal-
nikih pa so prikazane razlike med občinami majhne ozi-
roma je opazna večja enotnost slovenskega Sredoze-
mlja. Vsekakor so dobrodošli kratki komentarji, ki nam 
pomagajo pri razumevanju prikazanega. Npr. delež po-
zidanih zemljišč, sprememba pozidanosti, delež kmetij-
skih zemljišč, prebivalstvene spremembe so v obravna-
vanem obdobju po občinah precej različne, delež 
kmetijskih zemljišč pa se je v večini občin zmanjšal in 
delež aktivnih z visoko ali univerzitetno izobrazbo v ve-
čini občin povečal. Podobno so se v primerjanih obdo-
bjih vrednosti določenih  kazalnikov opazno spremeni-
le, drugje ni večjih sprememb. Vrednotenje prostorskega 
in regionalnega razvoja sredozemske Slovenije bi bilo 
zagotovo zanimivo bolj podrobno spoznati, tendence 
sprememb in dejavni procesi pa so razvidni že v prika-
zanem. Dobrodošli bi bili tudi obsežnejši komentarji 
rezultatov, podkrepljeni s primerjavo z drugimi deli Slo-
venije, kar pa bi zahtevalo več prostora kot mu je od-
merjeno v sklopu predstavitve razvoja orodij oziroma 
metodologije spremljanja prostorskega in razvojnega 
načrtovanja na ravni Sredozemlja kot celote. V skle-
pnem delu so izpostavljeni prostorski in razvojni izzivi. 
V slovenskem Sredozemlju so prisotni štirje tipi pro-
blemskih regij: obalno urbano območje, ki obsega gosto 
poseljeno in pozidano obalo z zgoščenimi dejavnostmi 
in potencialnimi okojskimi problemi, urbana območja v 
zaledju z večjo zgoščenostjo prebivalstva in dejavnosti, 
podeželje z intenzivnim kmetijstvom v neposrednem 
zaledju obale, v Vipavski dolini in Goriških brdih ter po-
deželska območja z razvojnimi težavami, kamor se uvr-
šča večina območij odseljevanja prebivalstva, zmanjše-
vanja pomena kmetijstva in pomanjkanja delovnih mest. 
Med pomembnejšimi razvojnimi izzivi sredozemske 
Slovenije so navedeni: prometna lega in prometna infra-
struktura, turistične in gostinske dejavnosti, intelektualni 
potencial in obmejna lega. Napisano dopolnjuje 50 slik 
in 25 preglednic ter obsežen seznam virov in literature.

Valentina Brečko Grubar

 Vesna Leskošek, Milica Antić Gaber, Irena Selišnik, 
Katja Filipčič, Mojca Urek, Katja Matko, 

Darja Zaviršek, Mateja Sedmak, Ana Kralj (2013): 
NASILJE NAD ŽENSKAMI V SLOVENIJI, 

Založba Aristej, Ljubljana. 

Na prvi pogled se zdi, da je tematika nasilja nad 
ženskami vsaj zadnje desetletje v Sloveniji deležna pre-
cejšnje oz. zadostne pozornosti. Varne hiše, materinski 
domovi, koordinacijske službe za obravnavo nasilja v 
družinah, ki delujejo na »regijskih« centrih za socialno 
delo, programi v podporo žrtvam, nekaj  raziskav o na-

silju, vse našteto kaže, da je nasilje nad ženskami vsaj 
do določene mere bilo prepoznano kot problematika, ki 
zahteva sistematične ukrepe na več ravneh. In vendar 
tako sama vsebina monografi je kakor tudi prepogosti 
najbolj skrajni primeri nasilja v družinah, o katerih bere-
mo v medijih, kažejo, da problematiki še zdaleč nismo 
kos in da so teme, obravnavane  v  monografi ji Nasilje 
nad ženskami v Sloveniji, zelo aktualne.

Monografi ja obsega sedem poglavij in je interdisci-
plinarno delo devetih avtoric – Vesne Leskošek, Milice 
Antić Gaber, Irene Selišnik, Katje Filipčič, Mojce Urek, 
Katje Matko, Darje Zaviršek, Mateje Sedmak in Ane 
Kralj, ki problematiko nasilja nad ženskami v Sloveniji 
analizirajo skozi leče socialnega dela, sociologije in pra-
va. Avtorice večinoma izhajajo iz paradigme razume-
vanja nasilja nad ženskami kot posledice neravnovesja 
moči med spoloma, ki je rezultat patriarhalnih družbe-
nih vzorcev in opozarjajo na še vedno prepogosto doje-
manje nasilja nad ženskami kot problema zasebne sfere 
in ne kot univerzalnega družbenega problema. 

Milica Antić Gaber in Irena Selišnik v poglavju Za-
konodaja o nasilju nad ženskami v Sloveniji najprej 
opozorita na pogostost molka o problematiki in orišeta 
globalni okvir spolnega reda in dominantnosti moških. 
Sledi opis mednarodnega prava OZN, EU, drugih med-
narodnih skupnosti in lokalnih posebnosti ter razvoja 
smernic in zakonodaje, ki v Sloveniji urejajo problema-
tiko nasilja nad ženskami.  Avtorici med drugim prepo-
znata potrebo po osredotočenosti državne zakonodaje 
na posebej ranljive skupine žensk (revne, hedikepirane, 
starejše, imigrantke) in uvajanju ukrepov za preprečeva-
nje sekundarne viktimizacije. 

Pravne vidike spopadanja s problematiko nasilja v 
družini predstavi Katja Filipčič v poglavju Kazenskoprav-
no odzivanje na nasilje v družini. Razvoj  opredelitve 
in inkriminiranja nasilja v družini v pravu je ključnega 
pomena za sankcioniranje storilca in zaščito žrtve. Po-
memben kazenskopravni institut spopadanja z nasiljem 
v družini predstavlja leta 2003 uveden ukrep prepovedi 
približevanja, ki ponuja možnost začasne zaščite žrtve. 
Avtorica poudari, da se v zadnjih desetih letih v Sloveniji 
kazenskopravne obravnave družinskega nasilja pomemb-
no spreminjajo tako na področju obravnavanja storilcev, 
na področju varovanja žrtev, kakor tudi na področju za-
vezovanja delovanja javnih institucij v smeri nudenja po-
moči žrtvi in medsebojnega sodelovanja javnih institucij. 

V tretjem poglavju Mojce Urek z naslovom Nasilje 
med partnerji v partnerskih odnosih in v zasebni sferi je 
najprej izpostavljena problematika raznovrstnosti meto-
doloških pristopov raziskovanja pogostosti pojava nasi-
lja nad ženskami, ki onemogoča primerljivost podatkov 
o prevalenci pojava v različnih državah. Sledijo izsledki 
nacionalne raziskave o pojavnosti nasilja in odzivnosti 
na nasilje nad ženskami v Sloveniji, ki je bila izvedena 
med leti 2008 in 2010. Podatki o pogostosti fi zičnega, 
psihičnega, premoženjskega in spolnega nasilja nad 
ženskami ter omejevanju gibanja in osebne svobode ter 
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o tem, koliko žensk, žrtev nasilja, še vedno ne ve, kam 
poklicati v primeru nasilja, so zgovorni, če ne celo alar-
mantni. Avtorica predstavi krog nasilja, doživljanje na-
silja, trajanje nasilnih odnosov, razloge za vztrajanje v 
nasilnih odnosih, profi l storilcev ter opozori, da ženske 
v Sloveniji ostajajo v nasilnem odnosu zelo dolgo, žrtve 
pa v večini primerov o svojih izkušnjah nasilja molčijo 
in ne poiščejo pomoči. 

V poglavju Vpliv nasilja na zdravje žensk Vesna Le-
skošek opozori na daljnosežnost posledic doživljanja 
nasilja in predstavi podatke o fi zičnem in duševnem 
zdravju žensk, ki doživljajo nasilje in posledice doživlja-
nja nasilja. Avtorica izpostavi statistično značilno po-
membno razliko v zdravju žensk, ki so doživele nasilje, 
in tistimi iz splošne populacije. Strah, doživljanje dušev-
nih stisk, sram lahko pa tudi fi zične poškodbe so z zdrav-
jem povezane posledice doživljanja nasilja, pri čemer so 
še posebej dolgotrajne duševne težave, ki vplivajo tudi 
na fi nančni položaj žensk, šibkost socialnih omrežij, od-
nose v službi in druge odnose. Zaradi navedenega Vesna 
Leskošek razume nasilje nad ženskami kot totalni pojav 

in tudi kot javnozdravstveni problem, ki bi mu bilo v bo-
doče potrebno nameniti več pozornosti. 

Peto poglavje Katje Matko z naslovom Nasilje nad 
ženkami med nosečnostjo se osredotoči na pri nas moč-
no podraziskano temo. Pričakovanje novega družinskega 
člana je namreč družbeno močno idealizirano obdobje 
življenjskega poteka ženske, zato je doživljanje nasilja v 
času nosečnosti popolna tabu tema, ki jo običajno spre-
mljajo prikrivanje in zanikanje resnice ter sram in občutki 
nemoči žrtve. Katja Matko bralcu/ki na podlagi izjemno 
povednih citatov prikaže pretresljive izpovedi žensk, ki 
so zbrale moč in odšle bodisi v materinski dom ali varno 
hišo. Izpovedi žensk kažejo tudi, da je problematika do-
življanja žensk vsobsegajoča, dolgotrajna in se z umikom 
v varno okolje šele začne reševati. Intervjuvane ženske 
z opisom stanja in refl eksijo preteklih izkušenj izražajo 
predvsem skrb, razočaranje, nemoč pa tudi občutke brez-
izhodnost, ki bralca/ke ne pustijo ravnodušnega/e.  

Darja Zaviršek nam v šestem poglavju Nasilje nad 
ženskami z gibalnimi, senzornimi in intelektualnimi ovi-
rami: patologizirana resničnost osvetli še eno podrazi-
skano temo, to je doživljanje nasilja žensk z različnimi 
ovirami. Tudi v tem poglavju gre za obravnavo pojava 
nasilja nad eno izmed najbolj ranljivih skupin žensk, 
ki so pogosto preveč odvisne od storilcev, da bi se jim 
lahko zoperstavile. Avtorica poudari, da so za reševa-
nje kompleksne situacije v teh primerih še posebej po-
membne specializirane varne hiše za ženske z ovirami 
in nam hkrati sporoča, da nasilje nad ženskami z ovi-
rami ni redko – ne v zasebnem življenju, kakor tudi ne 
znotraj institucionalnega varstva. Pri tem pa velja, da 
večja kot je odvisnost ženske z ovirami od druge osebe 
v fi nančnem, socialnem in skrbstvenem smislu, večja je 
verjetnost, da postane objekt nasilja.

Zadnje poglavje Mateje Sedmak in Ane Kralj z naslo-
vom O čem pričajo spremembe javnega mnenja v odno-
su do nasilja nad ženskami prikazuje, kako udeleženci 
dveh javnomnenjskih raziskav iz leta 2005 in 2012 ra-
zumejo nasilje, kakšna je raven tolerance do nasilja v 
zasebnosti in kako se oba vidika spreminjata skozi čas. 
Avtorici predstavita tudi podatke o tem, katere dejavnike 
nasilja prepoznajo udeleženci javnomnenjskih raziskav, 
kako pogosto nasilje v družini opredelijo kot zaseben 
oz. širši družbeni problem in kakšna so stališča v zvezi 
s pojmovanjem družine, spolnih vlog v njej in tolerance 
do nasilja. Prikazani podatki žal niso nič kaj spodbudni, 
saj kažejo na trend upadanja občutljivosti in večanja str-
pnosti do nasilja nad ženskami, pojmovanja žensk kot 
tistih, ki so same krive za nasilje in pojmovanje nasilja v 
družini kot zasebnega problema.

Z orisom zgodovinskega razvoja odnosa do nasilja 
in problematiziranja nasilja nad ženskami, refl eksijo tre-
nutnega stanja v državi in usmerjenim pogledom v pri-
hodnost nam monografi ja ponuja kompleksen vpogled v 
problematiko nasilja nad ženskami v Sloveniji. Kar ute-
gne bralec/ka pogrešiti, je ocena stanja s strani nevla-
dnih in vladnih organizacij, ki ponujajo pomoč žrtvam 
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v praksi. Avtorice pa tenkočutno opozorijo na aktual-
ne trende in sive lise obravnav nasilja nad ženskami in 
spodbudijo razmislek o problematiki, ki se s slabšanjem 
socialno-ekonomskega stanja v državi utegne še okrepi-
ti. Prav zaradi slednjega je še toliko bolj pomembno, da 
se temo obravnava kot resen in pereč družbeni pojav, 
ki zahteva nenehno prizadevanja za izboljšanje stanja 
– tako v smislu raziskav, ki bi ponudile kontinuirano in 

poglobljeno spremljanje pojava, kot v smislu podpore 
celostnim programom pomoči žrtvam.  Ni dovolj, da se 
lahko umaknejo iz nasilnega razmerja, pomembni so 
tudi ukrepi, ki omogočajo normalizacijo življenja po 
prehodu iz institucionaliziranih oblik bivanja in vzpo-
stavitev samostojnega in neodvisnega življenja. 

Tjaša Žakelj
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