10. POSVET
E-ZLORABE
OTROK
22. september 2020 ob 9.00 uri
Spletni dogodek

Moderatorka posveta: Tanja Novaković, Zavod MISSS

Organizatorji:
Spletno oko, Center za
varnejši internet Slovenije

Dogodek omogočajo:

Uprava kriminalistične policije
Generalne policijske uprave

Združenje za informatiko in
telekomunikacije pri Gospodarski
zbornici Slovenije

ČASOVNICA
OTVORITEV POSVETA

9.00 – 9.30

Uvodni nagovor: Anton-Toni Klančnik, MA Europol - European Cyber Crime Centre
(EC3) Specialist za zaščito otrok v AP Twins

Predavanje: OBRAVNAVA PRIMEROV E-ZLORAB NA POLICIJI

9.30 – 10.30

Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto, UKP GPU

10.30 – 11.00 ODMOR

11.00 – 11.45

Predavanje: OBRAVNAVA PRIMEROV E-ZLORAB NA CENTRIH ZA SOCIALNO DELO
Katja Vlasak, strokovna delavka na Centru za socialno delo Maribor

11.45 – 12.00 ODMOR

12.00 – 12.45

Predavanje: OBRAVNAVA PRIMEROV E-ZLORAB V ŠOLSTVU
Nina Babič, svetovalna delavka na Osnovni šoli Martina Konšaka

Okrogla miza: SODELOVANJE PRI OBRAVNAVI PRIMEROV E-ZLORAB

12.45 – 13.30 Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto, UKP GPU
Katja Vlasak, strokovna delavka na Centru za socialno delo Maribor
Nina Babič, svetovalna delavka na Osnovni šoli Martina Konšaka

13.30

ZAKLJUČEK POSVETA

PREDSTAVITEV GOVORCEV IN KRATKI POVZETKI PREDAVANJ
ROBERT TEKAVEC
vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije Generalne policijske
uprave
Robert Tekavec je policist od leta 2000. Sprva je preiskoval pretežno kazniva dejanja zoper zakonsko
zvezo, družino in otroke. Leta 2011 je napredoval v Skupino za mladoletniško kriminaliteto sektorja
kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana. Preiskoval je kazniva dejanja zoper spolno
nedotakljivost otrok vključno s kaznivimi dejanji spolnega izkoriščanja otrok preko interneta. Leta 2019
je prevzel vodenje Oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije. Naloge
Oddelka za mladoletniško kriminaliteto zajemajo širok nabor opravil v povezavi s kaznivimi dejanji na
škodo otrok ter njihovimi pravicami. Njegova naloga je predvsem pomoč pri preiskavi kaznivih dejanj,
ustvarjanje okolja za učinkovito preiskovanje le-teh, sodelovanje s tujimi varnostnimi organi, z
domačimi in tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami ter predajanje znanja in izkušenj
preiskovalcem. Prevzel je tudi soorganizacijo in izvedbo posvetov e-zlorabe Spletnega očesa.
Predavanje: Obravnava primerov e-zlorab na policiji
Govor bo o dejstvih in izzivih, s katerimi se srečujejo policisti in kriminalisti pri preiskovanju kaznivih
dejanj spolnega izkoriščanja otrok preko interneta. Poudarek bo na ranljivosti otrok ter mladostnikov
pri uporabi modernih tehnologij in interneta. Predstavljena bo nujnost potrebe po sodelovanju policije
z drugimi institucijami ter povezovanje policije s tujimi varnostnimi organi in organizacijami. Predavatelj
bo tematiko podkrepil s praktičnimi izkušnjami.

KATJA VLASAK
strokovna delavka na Centru za socialno delo Maribor
Katja Vlasak je po izobrazbi univerzitetna diplomirana socialna delavka. Po zaključenem študiju na
Fakulteti za socialno delo v Ljubljani se je zaposlila na Centru za socialno delo v Mariboru. Že med
študijem jo je zanimalo delo z mladimi, kar je bila tudi tema njene diplomske naloge. Na centru za
socialno delo je bila kot strokovna delavka zaposlena na področju skrbništva in družine, od leta 2016
pa dela na področju varstva otrok in mladostnikov. Njeno delo zajema obravnavo težav v odraščanju,
obravnavo mladoletnih storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, zavodsko varstvo ter obravnavo mladih v
socialno varstvenih storitvah.
Predavanje: Obravnava primerov e-zlorab na centrih za socialno delo
V okviru predavanja bo predstavljeno delo centra za socialno delo pri obravnavi mladih, ki so žrtve ali
povzročitelji spolnih spletnih zlorab. Skozi primere bodo predstavljena kazniva dejanja izsiljevanja ter
prikazovanja, posesti in posredovanja spornih gradiv med mladimi različnih starostnih skupin. V
zaključku bodo predstavljene oblike pomoči, ki jih tem mladim ponuja center za socialno delo ter
primer dobre prakse, kot možen korak v smeri večje ozaveščenosti mladih na področju prepoznave in
preprečevanja spolnih spletnih zlorab.

NINA BABIČ
svetovalna delavka na Osnovni šoli Martina Konšaka
Nina Babič je psihologinja in že 16 let svetovalna delavka na OŠ Martina Konšaka v Mariboru, vodja
seminarjev pri Familylab Slovenija, supervizorka skupin svetovalcev TOM telefona, prostovoljka in
predsednica ZPM Maribor. V preteklosti je že sodelovala s Spletnim očesom pri ozaveščanju javnosti
glede spletnih zlorab otrok in mladostnikov. Na vseh področjih delovanja je sodelovala z mladimi,
njihovimi starši in pedagoškimi delavci pri praktičnem raziskovanju novih, drugačnih odnosov in
komunikacije v virtualnem svetu.
Predavanje: Obravnava primerov e-zlorab v šolstvu
Ob vsej poplavi dela (birokraciji, učnih in vedenjskih težavah učencev, pestrih dialogih, blaženju
socialnih stisk in razlik, vrstniškemu nasilju …) si je tudi v šoli potrebno vzeti čas za obravnavo dogajanj
na spletu. Morda se zdi, da ni veliko, kar lahko naredimo ob pojavi e–zlorab na šoli in predvsem, da nas
nihče ni usposobil za to (torej ne vemo kako), je pa nujno, da ukrepamo. Govorila bo o svojih opažanjih
(tudi v novi realnosti, tej, po-karantenski), kaj je možno narediti in kako se splača preventivno ukrepati.
Izhajala bo iz prakse, iz zgodb mladih in lastnega delovanja znotraj šolskega prostora. Izhodišča so že
napisana, toda kako jih živeti?

