25. NOVEMBER - SVETOVNI DAN BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI
NACIONALNA KONFERENCA O PREPREČEVANJU IN ODZIVANJU NA
NASILJE NAD ŽENSKAMI V SLOVENIJI
organizirana v partnerstvu med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za pravosodje ter nevladnimi organizacijami Društvo
SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo in PIC – Pravni
center za varstvo človekovih pravic in okolja
Ljubljana, Cankarjev dom, 25. november 2022
Predstaviti želimo ključna vprašanja in izzive, s katerimi se soočamo pri preprečevanju in odzivanju
na nasilje nad ženskami, ter vlogo posameznih institucij in strokovnjakov, ki jim zakonodaja daje
različne odgovornosti na tem področju. Ključna vprašanja, na katera bomo skupaj iskali odgovore,
so, kako lahko preprečujemo nasilje, kako lahko žrtvam zagotovimo ustrezno podporo tekom
postopkov ter kakšne so vloge in odgovornosti posameznikov - sodnikov, tožilcev, policistov, socialnih
delavcev, nevladnih organizacij znotraj sistema?
PROGRAM DOGODKA (9:00–15:40)
Uvodni nagovor
Delovanje sistema skozi oči žrtev
Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Katja Zabukovec Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo
Panelna razprava z gosti:
dr. Vesna Leskošek, redna profesorica, Fakulteta za socialno delo
Tita Mayer, novinarka Radia Slovenija
Peter Stefanoski, direktor Socialne inšpekcije, MDDSZ
Obveznosti države za preprečevanje femicidov
Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve

dr. Jasna Podreka, sociologinja, Društvo SOS telefon
Panelna razprava z gosti:
dr. Danijela Mrhar Prelić, Uprava za probacijo, Ministrstvo za pravosodje
Saša Car, univ. dipl. prav., koordinatorica za preprečevanje nasilja, CSD Pomurje
Mirjam Kline, vrhovna državna tožilka, vodja Oddelka za kazenske zadeve
Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto, Uprava kriminalistične policije

Kosilo (preddverje)
Med pravicami in prakso: Zakaj žrtve ne prijavljajo primerov nasilja?
Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje
Katarina Bervar Sternad, direktorica PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja
Panelna razprava z gosti:
Klavdija Bercieri, okrožna sodnica, Okrožno sodišče Ljubljani (tbc),
Katja Škerget, Služba za oškodovance pri Okrožnem sodišču Ljubljana,
Tjaša Valič, odvetnica,
Jernej Koselj, Sektor za kaznovalno pravo in človekove pravice, Ministrstvo za pravosodje
Zaključek dogodka
Število mest je omejeno. Za udeležbo na konferenci je obvezna predhodna prijava na pic@pic.si.
Prijave so odprte do 18.11.2022

