
     
 

    

     

 

VABILO 
V okviru mednarodnih dni akcij proti nasilju nad ženskami vas Fakulteta za 

socialno delo Univerze v Ljubljani in Društvo za nenasilno komunikacijo vabita na 

strokovni posvet z naslovom 

 

»SAMO JA POMENI JA – ZAGATE NA PODROČJU 

PREPREČEVANJA IN USTAVLJANJA SPOLNEGA NASILJA«. 

Posvet bo potekal v predavalnici št. 2 na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani,  

v ponedeljek, 25. 11. 2019, od 9. do 13.30 ure. 

 

Vsak_a udeleženec_ka prejme brezplačen izvod prenovljene in dopolnjene izdaje 

praktičnega vodnika po sodnih in upravnih postopkih »Nasilje nad ženskami – 

prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok« avtorice Nine Rapilane Obran, ki 

ga je izdalo Društvo za nenasilno komunikacijo. 

Dogodek bo spremljala razstava izdelkov in pogostitev, ki jo bodo ob podpori 

Visokega komisariata združenih narodov za begunce (UNHCR) pripravile 

migrantske ženske v Sloveniji.  

Zaradi omejenega števila mest vas prosimo, da prijave pošljete na elektronski 

naslov silva.strajnar@drustvo-dnk.si.  

 

Veselimo se srečanja z vami! 

  Katja Zabukovec Kerin, 

 predsednica Društva za nenasilno komunikacijo 
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8.30–9.00 
 

REGISTRACIJA UDELEŽENK IN UDELEŽENCEV 
 

9.00–9.15  
 

POZDRAVNI NAGOVORI 
 
doc. dr. Liljana Rihter, 
dekanja Fakultete za socialno delo 
 
Andreja Katič, 
ministrica za pravosodje 
 
Katja Zabukovec Kerin, 
Društvo za nenasilno komunikacijo 
 

9.15–10.15 »Ne pomeni ne«, ustreznejša obravnava spolne kriminalitete 
doc. dr. Mojca M. Plesničar, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 
Univerza v Ljubljani 
 

10.15–10.45 Razpletanje klopčiča spolnost - nasilje 
prof. dr. Darja Zaviršek, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani 
 

10.45-11.00 ODMOR 
 

11.00–11.30 Sodno ocenjevanje osebnosti v Sloveniji: izvedensko delo kot pomoč 
sodišču pri odločanju v zvezi z nasiljem 
izr. prof. dr. Igor Areh, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru 
 

11.30–12.00 Spolno nasilje kot propagandno orožje 
dr. Vlasta Jalušič, Mirovni inštitut 
 

12.00–12.15 
 
12.15-12.30 
 
12.30-12.45 

DISKUSIJA 
 
ODMOR 
 
Primer dobre prakse dela z migrantskimi ženskami z izkušnjo spolnega 
nasilja in nasilja zaradi spola 
Katarina Bervar Sternad, Pravno-informacijski center 
 

12.45–13.00 Izkušnje nevladnih organizacij pri delu na področju spolnega nasilja 
Maja Plaz, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja 
 

13.00–13.15 
 
 
 
13.15-13.30 

Kaj potrebujejo žrtve spolnega nasilja, predstavitev pravnega 
priročnika 
Tajda Logar, Društvo za nenasilno komunikacijo 
 
DISKUSIJA 
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