11. POSVET
E-ZLORABE
OTROK
23. september 2021 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 – UVODNI NAGOVORI

9.00 – 9.30

o
o
o
o

Iztok Prezelj, prodekan za znanstvenoraziskovalno področje, UL FDV
Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS
Vojko Urbas, direktor Uprave kriminalistične policije, Generalna policijska uprava
Cathal Delaney, vodja AP Twins pri EC3, Europol

Predavanje:
MEDNARODNO SODELOVANJE ORGANOV PREGONA PRI PREISKAVAH E-ZLORAB

9.30 – 10.30

Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto, Uprava kriminalistične
policije, Generalna policijska uprava

10.30 – 10.50 ODMOR

10.50 – 11.20

Predavanje:
TOM TELEFON - POGLED NA TEŽAVE IN STISKE MLADIH V ČASU KORONE
Maša Blaznik, TOM Telefon

Okrogla miza:
PRIROČNIK KOT PRIPOMOČEK PRI PRIMERIH SPLETNEGA NASILJA
IN ZLORAB OTROK IN MLADOSTNIKOV

S podporo:

11.20 – 12.20 Marko Puschner, Safe.si, FDV UL
Irena Zemljič, Skupnost centrov za socialno delo Slovenije
Robert Tekavec in Bojana Kračan, Uprava kriminalistične policije, Generalna policijska
uprava

12.20 – 13.10 ODMOR
13.10 – 14.10

Predavanje:
POTOVANJE V VIRTUALNI SVET
Nina Jelen, OŠ Ivana Skvarče

14.10 – 15.00

Predavanje:
(NE)ODGOVORNI STARŠI IN VPRAŠANJE ZASEBNOSTI PRI OBJAVAH POSNETKOV
SVOJIH OTROK NA SPLETU
Benjamin Lesjak, Univerza na Primorskem, DATAINFO.SI, d.o.o.

15.00

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. Je
nacionalni koordinator v EU prioritetah EMPACT na področju spolnega izkoriščanja otroka, ki je
usmerjen v operativno delovanje v mednarodnem okolju. Prevzel je tudi soorganizacijo in izvedbo
posvetov e-zlorabe Spletnega očesa.
Predavanje: MEDNARODNO SODELOVANJE ORGANOV PREGONA PRI PREISKAVAH E-ZLORAB OTROK
V predavanju bo predstavljeno mednarodno sodelovanje organov pregona v boju proti spolnemu
izkoriščanju otrok. Internet, ki je predvsem v zadnjem letu povsem spremenil naše življenje, ne pozna
meja, tako jih ne poznajo niti storilci spolnih zlorab otrok. Za svoje izprijene potrebe izkoriščajo naivnost,
zaupljivost in radovednost otrok, ki na internetu v prvi vrsti iščejo zabavo, sprostitev, druženje, prijatelje,
informacije, ki jih je drugje sram poiskati, ter zaupne odnose. Ker otroci dandanes vse bolj obvladajo
tuje jezike, je dostop do otrok in pogovor z njimi za storilce lažji tudi v drugih državah. Brez
mednarodnega sodelovanja preiskovalcev ta dejanja težko preprečimo, še težje pa odkrijemo storilce in
zaščitimo žrtve, kar bo predavatelj predstavil tudi s pomočjo praktičnih primerov. Za ustrezno
preventivo, izobraževanja preiskovalcev, odkrivanje in preganjanje teh kaznivih dejanj na področju
Zahodnega Balkana, bo predstavljena mednarodna kampanja Reci ne, ki je namenjena ozaveščanju o
spolnih zlorabah otrok preko interneta in prikazuje dve najpogostejši spolni zlorabi. Z videom kampanje
želijo sodelujoči sporočiti, da državne meje za preiskovalce spolnih zlorab otrok niso ovira in da bodo
storili vse, da bi ta kazniva dejanja preprečili, zoper storilce pa ustrezno ukrepali.

MAŠA BLAZNIK
vodja svetovalne skupine TOM Ljubljana
Maša Blaznik je univerzitetna diplomirana psihologinja. Področje njene strokovne usmeritve je delo z
mladimi, med drugim je na BIC Ljubljana, Živilska šola delala kot vodja ekipe za delo z dijaki s posebnimi
potrebami. Na TOM telefonu je začela s svetovanjem na telefonu, spletni klepetalnici in e-pošti, sedaj
pa je vodja svetovalne skupine TOM Ljubljana ter sodelavka Centra za varnejši internet. Poleg tega se
ukvarja tudi z raziskovanjem etičnega vidika odnosa družbe do mladih in je avtorica dveh mednarodnih
znanstvenih objav.

Predavanje: TOM TELEFON - POGLED NA TEŽAVE IN STISKE MLADIH V ČASU KORONE
Izkušnja epidemije in karantene je bila za večino nova in s tem vir stresa in negotovosti za vse, tudi za
odrasle. Socialna distanca, ki se je izkazala kot glavni vir zaščite pred širjenjem okužbe, je pomembno
zarezala v dinamiko medčloveških odnosov, tudi otrok in mladostnikov. Teme, ki so bile na TOMu v
zadnjih letih prepoznane kot prevladujoče: odnosi z vrstniki, ljubezen, telesni razvoj, šola, so s pojavom
epidemije stopile v ozadje. V ospredje pa so stopile teme vezane na družino, duševno zdravje in
samomorilno razmišljanje. Na predavanju bodo predstavljene vsebine, ki jih na TOMu prepoznavamo v
letu 2021.

OKROGLA MIZA
S podporo:

Marko Puschner, Irena Zemljič, Robert Tekavec in Bojana Kračan
Okrogla miza: PRIROČNIK KOT PRIPOMOČEK PRI PRIMERIH SPLETNEGA NASILJA IN ZLORAB OTROK
IN MLADOSTNIKOV
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani je v okviru projekta Center za varnejši internet v
sodelovanju s Skupnostjo centrov za socialno delo Slovenije in Policijo pripravila priročnik, namenjen
strokovnim delavcem centrov za socialno delo (CSD), ki se ukvarjajo z obravnavo nasilja ter zlorab otrok
in mladostnikov prek spleta. Priročnik je lahko v pomoč tudi policistom ter ostalim strokovnim delavcem
(npr. v vzgojno-izobraževalnih zavodih, nevladnih organizacijah idr.), saj je v njem opisana terminologija
spletnega nasilja in zlorab, predstavljeni pa so tudi načini obravnave na CSD in policiji ter konkretni
primeri s priporočili ukrepanja.
Udeleženci okrogle mize bodo avtorji priročnika, ki bodo predstavili praktično uporabnost priročnika pri
obravnavi primerov spletnega nasilja ter spletnih zlorab otrok in mladostnikov.

NINA JELEN
učiteljica, OŠ Ivana Skvarče
Nina Jelen je učiteljica, ki veliko pozornosti posveča varnosti na spletu, saj se zaveda pasti, ki tam prežijo
na otroke. Tako je leta 2015 zmagala na natečaju informacijskega pooblaščenca za najboljšo učno uro o
varnosti na spletu - ta je zapisana v Evropskem priročniku za poučevanje zasebnosti in varnosti na spletu.
Leta 2018 je zmagala v kategoriji »Učitelj« med več kot 600 udeleženimi na mednarodnem tekmovanju
Evropske komisije v projektu Better Internet for Kids. Na konferenci v Bruslju so predstavili njen projekt
in video, ki ga je naredila za to priložnost. Izdala je tudi otroško knjigo v rimah Ženičke in strički za
daljnimi grički, ki seveda govori o varnosti na spletu. Je tudi Tršica Nina, v spletnem časopisu Časoris
otrokom svetuje pri težavah – večkrat tudi o tistih na spletu.
Predavanje: POTOVANJE V VIRTUALNI SVET
Živimo v svetu, v katerem si odrasli in učitelji ne moremo več zatisniti oči, se obrniti stran in zamrmrati
nekaj v stilu: »Mene splet ne zanima, s tem se ne bom ukvarjal.« Ker delamo z otroki in ker je splet del
njih, se moramo odrasli še kako ukvarjati z njim, ga poznati in raziskovati. Samo tako bomo znali
svetovati otrokom in samo tako jih bomo pripravili na potovanje po virtualnem svetu.

V predavanju bodo praktično predstavljene učne strategije, dejavnosti in ugotovitve, ki jih je učiteljica
preizkusila s svojimi učenci. Govor bo o zlorabi otrok, spletnem nadlegovanju, spletnih izzivih, deljenju
osebnih podatkov in drugih nevarnosti, ki prežijo na otroke na spletu.

BENJAMIN LESJAK
docent na Univerzi na Primorskem in strokovni direktor pri DATAINFO.SI
Benjamin Lesjak je pravnik in informatik, docent na Univerzi na Primorskem ter predavatelj na več
visokošolskih zavodih. Sodeluje pri predmetih, ki povezujejo pravo s sodobnimi tehnologijami in
varstvom osebnih podatkov. Pri podjetju DATAINFO.SI opravlja delo pooblaščene osebe za varstvo
podatkov in svetuje več organizacijam v javnem in zasebnem sektorju. Je član sveta Centra za varnejši
internet in predavatelj pri točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, katere poslanstvo je
izobraževati otroke, starše in učitelje o odgovorni rabi sodobnih tehnologij tudi v povezavi z varstvom
zasebnosti.
Predavanje: (NE)ODGOVORNI STARŠI IN VPRAŠANJE ZASEBNOSTI PRI OBJAVAH POSNETKOV SVOJIH
OTROK NA SPLETU
Predavatelj bo predstavil, kakšno odgovornost nosijo starši za spletne objave posnetkov svojih otrok,
njihove obveznosti z vidika varovanja zasebnosti otrok in druga relevantna vprašanja, tudi v luči novih
tehnologij prepoznave obrazov. Predstavil bo tudi možne zlorabe otrok in posledice, ki lahko sledijo iz
takih aktivnosti staršev.

