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MEDNARODNA KONFERENCA O OTROKOVIH PRAVICAH 

IN  
ZAŠČITI PRED NASILJEM 

 
 
 
 
Organizatorji: Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Varuh človekovih pravic RS, 
Državni zbor RS 
 
Častni pokrovitelj: dr. Danilo Türk, predsednik RS  

 
Lokacija: Ljubljana, Državni zbor RS– Velika dvorana  
 
Datum: 6.–7. oktober 2009 

 
Vsebinski okvir 

– izobraževanje o pravicah otrok 
– pravica do zaščite pred nasiljem 
– aktivnosti Sveta Evrope in Vlade RS na teh področjih 

 
Namen konference 

– senzibilizacija politične, strokovne in splošne slovenske javnosti na temo pravic 
otrok ter zlasti pravice do zaščite pred nasiljem v okviru predsedovanja Slovenije 
Odboru ministrov Sveta Evrope, 

– podpora prizadevanjem slovenskih in mednarodnih akterjev za varstvo otrokovih 
pravic,  

– seznanjanje slovenske javnosti z dejavnostmi Sveta Evrope v podporo 
spoštovanju otrokovih pravic, 

– počastitev praznovanj ob 20. obletnici Konvencije OZN o pravicah otrok v letu 
2009, ki je v okviru OZN leto učenja za človekove pravice,  

– seznanjanje mednarodne strokovne javnosti s spodbujanjem otrokovih pravic v 
Sloveniji. 

 
Struktura 

– Uvodni del in trije panelni sklopi; izobraževanje o pravicah otrok, pravica do 
zaščite pred nasiljem, aktivnosti Sveta Evrope in Vlade RS.  

– V uvodnem delu udeležence nagovorijo visoki politični predstavniki, organizatorji 
in predstavnik otrok. 

– Vsak panel uvede uvodničar (7–8 minut), nato pa vsebine po posameznih sklopih 
na kratko (5 minut) predstavijo predvideni govorniki. Sledi (približno polurna) 
razprava o vsakem vsebinskem sklopu.  

– Udeležba otrok: predstavniki otrok oz. mladostnikov so enakopravno vključeni 
med govorce. Z njihovim sodelovanjem pokažemo, kako resno jemljemo njihovo 
udeležbo.  

 
 
 



   

                                                                
  2/6 
 

MEDNARODNA KONFERENCA O OTROKOVIH PRAVICAH 
IN  

ZAŠČITI PRED NASILJEM 
 
 

OKVIRNI PROGRAM 
 
 
 

Torek, 6. 10. 2009  8.30 -  9.30  
 
Registracija 
 
 
 
Torek, 6. 10. 2009  9.28  
 
Foto-termin v preddverju Velike dvorane 
 

– dr. Pavel Gantar, Thomas Hammarberg, dr. Zdenka Čebašek Travnik, Samuel 
Žbogar, Lea Bijol, dr. Igor Lukšič, mag. Majda Potrata, Eva Irgl  

 
 
 
Torek, 6. 10. 2009  9.30 – 10.15  
 
Pozdravni nagovor gostitelja:  
 

– dr. Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora RS 
 
 
Uvodni govori:  
 

– Thomas Hammarberg, komisar za človekove pravice Sveta Evrope 
 

– dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja človekovih pravic  
 

– Samuel Žbogar, minister za zunanje zadeve RS 
 
 
Pozdrav predstavnika otrok:  
 

– Lea Bijol, dijakinja Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana 
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 Torek, 6. 10. 2009  10.15 – 12.00  IZOBRAŽEVANJE O PRAVICAH OTROK 
 
Moderatorka: mag. Majda Potrata, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport 
in mladino 
 
Uvodničar: dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport RS 
 
 

1.) Spodbujanje izobraževanja o pravicah otrok – dobre prakse v Sloveniji 
– dr. Andreja Barle-Lakota, direktorica Urada za razvoj šolstva: vključevanje 

državljanske vzgoje v šolske programe 
– Hana Troha, dijakinja Gimnazije Poljane Ljubljana: podpis »etičnega kodeksa« 
– Simona Kemperle, Amnesty International Slovenije: predstavitev dela na področju 

človekovih pravic 
– mag. Erika Rustja, Urad za razvoj šolstva: ozaveščanje o preprečevanju nasilja v 

šolah 
– Melani Centrih, Gimnazija Ptuj: Predstavitev dela Unesco ASPnet šol v Sloveniji  

 
2.) Spodbujanje izobraževanja o pravicah otrok – mednarodne dobre prakse 

– Kirsten Mlačak, vodja Oddelka za človekove pravice V OVSE/ODIHR: »Zbirka 
dobrih praks – Compendium«  

– mag. Maja Gabelica Šupljika, namestnica ombudsmana za otroke Republike 
Hrvaške: pravice otrok med cilji in dosežki 

– Vera Remškar, izvršna direktorica, Ustanova Skupaj: Izobraževanje in 
ozaveščanje odraslih o otrokovih pravicah v vojnih in povojnih območjih - dobre 
prakse iz Iraka 

– Wiltrud Weidinger, visoka pedagoška šola, Zürich, Švica: predstavitev didaktičnih 
gradiv Sveta Evrope za izobraževanje o otrokovih pravicah 

– mag. Mitja Sardoč, Pedagoški Inštitut: projekt Sveta Evrope – »Izobraževanje za 
demokratično državljanstvo« 

 
3.) Predstavitev projekta dobre prakse »Naše pravice« 

– mag. Blanka Jamnišek, Ministrstvo za zunanje zadeve RS, avtorica projekta »Naše  
pravice«: predstavitev projekta 

– Hamdija Kujundžić, Društvo Osmijeh, BiH: izvajanje projekta v BiH 
– Ramush Lekaj ter učitelj in dijaki s Kosova: izvajanje projekta na Kosovu  
– dr. Tatiana Chshieva, fundacija Dosežki: izvajanje projekta v Sev. Osetiji/ RF 
– dr. Anica Mikuš Kos, Slovenska filantropija: izkušnje iz projekta 

 
4.) Razprava/vprašanja in odgovori 

 
 
 
 
12.00 – 14.00 KOSILO (hladni bife) za vse udeležence v Državnem zboru RS 
V času kosila: ogled razstav, tržnica informacij, stranski dogodki, dvostranski pogovori, 
medijski nastopi.  
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Torek, 6. 10. 2009 13.58  
 
Foto-termin v preddverju Velike dvorane 
 

– Thomas Hammarberg, dr. Zdenka Čebašek Travnik, Katarina Kresal, Eva Irgl 
 
 
 Torek, 6. 10. 2009 14.00 – 16.00  PRAVICA DO ZAŠČITE PRED NASILJEM 
 
 
Moderatorka: Eva Irgl, predsednica Komisije za peticije ter za človekove pravice 
in enake možnosti  
 
 
Uvodničarka: Katarina Kresal, ministrica za notranje zadeve RS 
 
 

1.) Predstavitev projektov za zaščito otrok pred nasiljem 
– Matija Renčelj, v.d. varuha dijakovih pravic, predstavnik Dijaške organizacije 

Slovenije: dijakove pravice 
– Alja Otavnik, Unicef Slovenija: projekt »Povej! Spregovorimo o nasilju med 

otroki« 
– mag. Martina Jenkole, Varuh človekovih pravic RS: »Zagovornik – glas otroka« 
– dr. Mitja Muršič, Inštitut za Kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani: projekt 

Evropskega socialnega sklada – »Upoštevanje čustvenih vidikov pri 
prepoznavanju, obravnavanju in preprečevanju nasilnega ravnanja v šoli« 

– dr. Vasja Vehovar, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani: Za varen 
internet – predstavitev projektov za zaščito otrok pri uporabi interneta  

 
2.) Nasilje in ranljive družbene skupine 

– učenci OŠ Janka Kersnika Brdo: »Ali slišiš me?« 
– Marina Uzelac, Slovenska filantropija: situacija otrok brez spremstva v Evropi 
– mag. Maja Gabelica Šupljika, namestnica ombudsmana za otroke Republike 

Hrvaške: ranljivi otroci – od priznanja do zaščite 
– Tina Romih, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani: EU zakonodaja in otroci 

žrtve nasilja 
 

3.) Spolno nasilje 
– Rok Židanik, predsednik 18. nacionalnega otroškega parlamenta: mladi 

parlamentarci zoper spolno nasilje 
– Mirjam Kline, okrožna državna tožilka, vodja oddelka za mladoletniško, spolno in 

družinsko kriminaliteto: spolno nasilje nad otroki 
– dr. Renata Šribar, samostojna raziskovalka: pornografija in internet 
– Vlasta Nussdorfer, predsednica Belega obroča Slovenije, društva za pomoč žrtvam 

kaznivih dejanj: klici na pomoč, odkritje, postopki in travme zlorabljenih otrok 
– Katja Bašič, Združenje proti spolnemu zlorabljanju: pravica otrok je, da jih 

vidimo, slišimo in jim verjamemo 
 

4.) Razprava / vprašanja in odgovori  
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Sreda, 7. 10. 2009 8.30 – 9.30  
 
Registracija 
 
 
Sreda, 7. 10. 2009 9.28  
 
Foto-termin v preddverju Velike dvorane 
 

– dr. Danilo Türk, dr. Pavel Gantar, Thomas Hammarberg, dr. Ivan Svetlik, Darja 
Lavtižar Bebler in prisotni uvodničarji prvega dne 

 
 
 
Sreda, 7. 10. 2009 9.30 – 9.45 
 
 
Pozdrav: dr. Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora RS 
 
Govor častnega pokrovitelja: dr. Danilo Türk, predsednik RS 
 
 
Sreda, 7. 10. 2009 9.45 – 12.00  AKTIVNOSTI SVETA EVROPE IN VLADE RS 
 
 
Moderatorka: Darja Lavtižar Bebler, vodja delegacije Državnega zbora v 
Parlamentarni skupščini Sveta Evrope 
 
 
Uvodničar:  dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve RS 
 
 

1.) Predstavitve aktivnosti v Sloveniji 
– dr. Pavle Kornhauser, Forum zoper telesno kaznovanje otrok v družini, Zveza 

prijateljev mladine Slovenije: promocija knjige »Zagotovimo našim otrokom 
mladost brez telesnega kaznovanja« 

– mag. Kristina Plavšak Krajnc, Informacijski urad Sveta Evrope v RS: Kampanja 
Sveta Evrope proti telesnemu kaznovanju »Tvoje roke naj negujejo, ne 
kaznujejo« 

– Uroš Lavrič, Zavod Enostavno prijatelji: projekt »Soustvarjamo nenasilno okolje« 
– Nina Kolovic in Ana Kure, učenki OŠ Bičevje: projekt »Soustvarjamo nenasilno 

okolje« 
– Veronika Hovnik in dijaka, Šolski center Slovenj Gradec: projekt »Z roko v roki – 

medgeneracijsko sožitje« 
– Mojca Gabrijelčič Blenkuš, dr. med., predstojnica Centra za promocijo zdravja, 

Inštitut za varovanje zdravja: projekt »Zdrav življenjski slog v osnovni šoli« 
– mag. Lea Javornik Novak, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS: 

aktivnosti Slovenije v prizadevanjih za zmanjševanje nasilja nad otrok 
– Tatjana Mušič, Generalna policijska uprava: varnost otrok je tudi odgovornost 

policije 
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2.) Predstavitve aktivnosti Sveta Evrope v državah članicah 
– Mona Sandbaek, višja svetovalka, Nova Research Institute, Norveška: boj proti 

telesnemu kaznovanju v družini s pomočjo pozitivnega starševstva 
– Lioubov Samokhina, svetovalka programa »Gradimo Evropo za otroke in z njimi«: 

predstavitev »Platforme Sveta Evrope za pripravo političnih smernic o celovitih 
nacionalnih strategijah za varstvo otrok pred nasiljem« ter predstavitev programa 
»Gradimo Evropo za otroke in z njimi« 

– Jadranka Vouk Železnik, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS: 
predstavitev »Platforme Sveta Evrope za pripravo političnih smernic o celovitih 
nacionalnih strategijah za varstvo otrok pred nasiljem« 

– Ksenija Turković, profesorica kazenskega prava, Univerza v Zagrebu, Hrvaška: boj 
proti spolnemu nasilju - pravna sredstva Sveta Evrope  

 
3.) Dostop do mehanizmov za zaščito pravic  

– mag. Smiljana Knez, Ministrstvo za zunanje zadeve RS, vodja Sektorja za 
človekove pravice: aktivnosti RS v OZN 

 
4.) Razprava / vprašanja in odgovori 

 
 
 
 
Sreda, 7. 10. 2009 12.00–12.30  
 
Zaključna govora:  
 

– Tone Dolčič, namestnik varuhinje človekovih pravic 
 

– Thomas Hammarberg, komisar za človekove pravice Sveta Evrope 
  
 
Zaključna pozdrava:  
 

– Miha Murn, predsednik 19. nacionalnega otroškega parlamenta 
 

– Darja Lavtižar Bebler, vodja delegacije Državnega zbora v Parlamentarni 
skupščini Sveta Evrope 

 
 


