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ČASOVNICA

8.15 – 9.00     REGISTRACIJA

9.00 – 9.20 OTVORITEV POSVETA (pozdravni in uvodni  nagovori) 

9:20 – 9:30 Predstavitev Centra za varnejši internet - video »Vse rešitve na enem mestu«

9.30 – 10.30 

Behavior analysis in child abuse investigations 
(Analize vedenja pri preiskavah zlorab otrok) – Madeleine van der Bruggen, MSc, MA, strokovnjakinja na 
področju preiskovanja spolnih zločinov, članica Nacionalne enote Nizozemske policije proti spolnemu             
izkoriščanju otrok (Nizozemska)

10.30 – 11.00 ODMOR

11.00 – 11.45
Obravnava storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost 
Uroš Prelog, psiholog, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob

11.45 – 12.45

Diagnostics, therapy and new challenges in the prevention project »Don’t offend« in Germany 
(Diagnostika, terapija in novi izzivi preventivnega projekta »Ne postani storilec« v Nemčiji) 
Petya Schuhmann, Dipl.-Psych., Ph.D.cand., klinična psihologinja, raziskovalka in koordinatorka projektov 
v okviru projekta »Ne postani storilec« v Regensburgu (Nemčija)

12.45 – 13.30 ODMOR ZA KOSILO

13.30 – 14.15

Potujejo, da zlorabljajo - transnacionalni storilci spolnih zlorab otrok 
dr. Danijela Frangež, docentka za kriminologijo, predstojnica Katedre za kriminalistiko na Fakulteti za 
varnostne vede Univerze v Mariboru ter Anton Toni Klančnik, mag., vodja Oddelka za mladoletniško 
kriminaliteto, Policija, Uprava kriminalistične policije GPU

14.15 – 15.00
Ko policija potrka na vrata otroške sobe 
Neža Miklič, višja predavateljica na Višji šoli za policiste Policijske akademije, višja policijska inšpektorica

15.00 – 15.15 ODMOR

15.15 – 16.45 Okrogla miza – Obravnava storilcev spolnih zlorab otrok

16.45 ZAKLJUČEK POSVETA

OPOMBA:
Pri predavanjih Madeleine van der Bruggen in Petye Schuhmann je predvideno simultano tolmačenje v slovenščino.



PREDSTAVITEV GOVORCEV IN KRATKI POVZETKI PREDAVANJ

MADELEINE VAN DER BRUGGEN

Msc, MA, strokovnjakinja na področju preiskovanja spolnih zločinov, članica Nacionalne enote Nizozemske policije proti spolnemu 

izkoriščanju otrok (Nizozemska)

Madeleine van der Bruggen je strokovnjakinja na področju preiskovanja spolnih zločinov zaposlena v okviru Nacionalne 

enote Nizozemske policije proti spolnemu izkoriščanju otrok. V enoti izvaja usposabljanja in podaja nasvete o vedenju 

storilcev pri preiskavah spolnih zlorab otrok in pri preiskavah, povezanih s posnetki zlorab na internetu. Redno svetuje 

glede tehnik intervjujanja, sodeluje pri ocenah tveganj in izdelavi profilov storilcev. Pred priključitvijo nacionalni enoti je 

delala kot psihologinja v okviru programa za zdravljenje storilcev. Njeno akademsko ozadje je v kriminologiji in forenzični 

psihologiji, njeni članki so bili objavljeni v vodilnih mednarodnih znanstvenih revijah.

NASLOV PREDAVANJA:

Behavior analysis in child abuse investigations (Analize vedenja pri preiskavah zlorab otrok)

Predavateljica bo opozorila na pomen analize vedenja storilcev pri preiskavah primerov spolnega izkoriščanja otrok. Pri 

predstavitvi nedavnih preiskav se bo osredotočila na motivacijo storilcev v posameznih primerih ter primerjala stopnje 

tveganja za ponovno ogrožanje otrok. Opozorila bo, da obstaja veliko vrst prestopnikov, da se njihova stopnja tveganja 

za povratništvo razlikuje ter da bi to moralo voditi tudi v različne pristope organov pregona pri njihovi obravnavi. 

UROŠ PRELOG

psiholog, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob

Uroš Prelog je diplomirani psiholog, ki se zadnjih dvanajst let intenzivneje ukvarja s storilci kaznivih dejanj zoper spolno 

nedotakljivost.  V preteklosti je tri leta opravljal delo predavatelja in šolskega svetovalnega delavca na srednjih šolah, tri 

leta je delal v vzgojnem zavodu v Veržeju, zadnjih štirinajst let pa dela kot psiholog v zaprtem delu Zavoda za prestajanje 

kazni zapora Dob. Tam izvaja vnaprej pripravljeno obravnavo za storilce spolnih kaznivih dejanj, katere cilj je omejevanje 

števila tovrstnih dejanj.

NASLOV PREDAVANJA:

Obravnava storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost

Predstavil bo obravnavo za storilce spolnih kaznivih dejanj, ki se že deset let izvaja v Zavodu za prestajanje kazni 

zapora Dob - kako so obravnavo razvili, na kakšne težave so naleteli v začetku in kako se je obravnava skozi čas 

spreminjala. Spregovoril bo tudi o tem kakšen je namen obravnave in h kakšnim ciljem stremijo. Hkrati bo predstavil tudi 

najpogostejše strokovne težave s katerimi se srečujejo psihologi pri obravnavi tovrstnih storilcev, kaj bi bilo potrebno v 

obravnavi še izboljšati in kaj je po njegovem mnenju še mogoče storiti na področju dela s storilci.

PETYA SCHUHMANN

klinična psihologinja, raziskovalka in koordinatorka projektov v okviru projekta Kein Täter werden (»Ne postani storilec«) v Regensburgu (Nemčija)

Petya Schuhmann, Dipl.-Psych., Ph.D.cand., od leta 2010 dela na oddelku za forenzično psihiatrijo in psihoterapijo 

Univerze v Regensburgu v Nemčiji. Je koordinatorka, terapevtka in raziskovalka na centru, ki v okviru mreže Dunkelfeld 

(»Temno polje«) na Bavarskem omogoča zdravljenje moškim s pedofilskimi nagnjenji. Kot raziskovalka se posveča

področjem pedofilije, otroške pornografije, nagovarjanja mladoletnih oseb z namenom spolnega zlorabljanja ter

področjema spolne deviantnosti in spolnega vedenja na spletu.



NASLOV PREDAVANJA:

Diagnostics, therapy and new challenges in the prevention project »Don’t offend« in Germany  (Diagnostika, 

terapija in novi izzivi preventivnega projekta »Ne postani storilec« v Nemčiji)

Cilj preventivnega projekta Kein Täter werden (»Ne postani storilec«) je preprečevanje spolnih zlorab otrok prek dela z 

moškimi, ki jih skrbi, da bi lahko storili takšno dejanje in v zvezi s tem iščejo terapevtsko pomoč. Ta se v okviru mreže 

Dunkelfeld (»Temno polje«) izvaja na 12 lokacijah v Nemčiji. Pomoč se izvaja po standardiziranem diagnostičnem 

postopku, prek pol-strukturiranega kliničnega intervjuja in vprašalnikov za merjenje osebnih izkušenj in vedenj pacientov 

ter ocenjevanja dodatnih statičnih in dinamičnih dejavnikov tveganj. S pomočjo v okviru projekta razvitega priročnika 

»Berlin Dissexuality Therapy« (BEDIT)  se izvaja terapevtsko delo v skupinah. Priročnik je delno prilagojen tudi delu s 

storilci na področju otroške pornografije. Petya Schuhmann bo kritično obravnavala prvih deset let delovanja projekta, 

izpostavila nove izzive in možnosti za nadaljnji razvoj projekta.  

DANIJELA FRANGEŽ IN ANTON TONI KLANČNIK

Dr. Danijela Frangež, docentka za kriminologijo, predstojnica Katedre za kriminalistiko na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru

Anton Toni Klančnik, mag., vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto, Policija, Uprava kriminalistične policije GPU

Dr. Danijela Frangež, docentka za kriminologijo, je predstojnica Katedre za kriminalistiko na Fakulteti za varnostne vede 

Univerze v Mariboru in članica EUROPOL-ove platforme za strokovnjake na področju spolnega izkoriščanja otrok. S 

preučevanjem nasilja nad otroki se ukvarja več kot 10 let. V svoji doktorski disertaciji je preučevala spolne zlorabe otrok 

v Sloveniji, v okviru katere je izvedla raziskavo z neposrednim preučevanjem policijskih, tožilskih in sodnih spisov o 

spolnih zlorabah otrok. Usposabljala se je tako v Sloveniji, kot v tujini. V letu 2012 se je na Malti udeležila CEPOL-ovega 

usposabljanja o spolnih zlorabah otrok na spletu. Sodelovala je tudi pri projektu EMPACT (European Multidisciplinary 

Platform against Criminal Threats), v okviru katerega je bila izvedena raziskava o pomembnosti ustrezne terminologije na 

področju spolnega izkoriščanja otrok (članek je objavljen v Reviji za kriminalistiko in kriminologijo - 1/2016). V letu 2014 

je sodelovala v raziskavi o trgovini z ljudmi v Sloveniji, z njenim posebnim poudarkom na trgovini z otroki. Je avtorica in 

soavtorica več prispevkov s področja spolnih zlorab otrok in drugih oblik nasilja nad njimi.

Anton Toni Klančnik, mag., ima za seboj prek 20 let najrazličnejših delovnih izkušenj v Policiji, vsaj deset let se že ukvarja 

s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem trpinčenja in zanemarjanja otrok, spolnih zlorab otrok, nasilja v družini, 

medvrstniškega nasilja, zadnjih nekaj let se dodatno posveča področju zaščite otrok v internetnem okolju, pred medijskim 

oziroma javnim izpostavljanjem ter v oglaševanju (strateško, koordinacijsko, preventivno, preiskovalno). Sodeluje v 

mednarodnem okolju z različnimi akterji (Europol, Interpol, Evropska komisija, Svet EU, OZN) na področju zaščite 

spolne integritete otrok (internet). Deluje tudi kot predstavnik policije v svetu Centra za varnejši internet. Je tudi mentor 

diplomskih nalog, pisec različnih strokovnih prispevkov ter predavatelj doma in v tujini. Pred nekaj meseci je prevzel 

vodenje Oddelka za mladoletniško kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije GPU.

NASLOV PREDAVANJA:

Potujejo, da zlorabljajo - transnacionalni storilci spolnih zlorab otrok

Prispevek se fokusira na širše vidike delovanja tistih storilcev, ki po svetu potujejo z namenom storitve spolnih zlorab 

otrok. Potujoči storilci – imenujemo jih transnacionalni storilci spolnih zlorab otrok (ang. Transnational Child Sexual 

Offender, okr. TCSO ali TSO) – izkoriščajo svoj položaj ter iščejo priložnosti za spolne zlorabe otrok. Potujejo lahko v 

odročne države, v države v razvoju, ali znotraj ene celine (npr. po Evropi). Pripotujejo tudi v Slovenijo, ki je lahko tranzitna 

ali ciljna država. Cilj prispevka je prikazati značilnosti transnacionalnih storilcev spolnih zlorab otrok, možnosti njihovega 

odkrivanja in bodoče upravljanje z njimi.



NEŽA MIKLIČ

višja predavateljica na Višji šoli za policiste Policijske akademije, višja policijska inšpektorica

Neža Miklič je višja policijska inšpektorica, višja predavateljica na Višji šoli za policiste na Policijski akademiji in gostujoča 

predavateljica na fakultetah Univerze v Ljubljani. Ima 17-letne kriminalistične izkušnje na področju obravnave nasilja v 

družini in zlorabe otrok, te je pridobivala kot kriminalistična inšpektorica, kot vodja Skupine za mladoletniško kriminaliteto 

na PU Ljubljana ter kot vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Generalni policijski upravi.  Kot strokovnjakinja 

prevzema vlogo organizatorke strokovnih konferenc s področja nasilja nad ženskami in otroki ter predstavlja referate 

na različnih posvetih in konferencah  v Sloveniji in tujini. Je tudi izvajalka usposabljanj policistov in kriminalistov ter 

strokovnih delavcev CSD, VIZ in NVO v Sloveniji in tujini. Aktivna je tudi kot avtorica in soavtorica strokovnih prispevkov, 

urednica oziroma sourednica zbornikov ter kot avtorica večih preventivnih projektov. S strokovnimi prispevki se 

pogosto pojavlja tudi v medijih. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana socialna delavka in univerzitetna diplomirana 

sociologinja, trenutno je doktorska študentka Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. 

NASLOV PREDAVANJA:

Ko policija potrka na vrata otroške sobe

Otroci in mladostniki se zaradi svoje naivnosti in neizkušenosti zelo hitro ujamejo v skrivne poti tehnologije in zgolj zdi se, 

da uporabo računalnikov in mobilnih telefonov obvladajo do popolnosti. Zaradi močne želje po priznanju ali “všečkanju” 

so že z nekaj kliki lahko v vlogi žrtve. In kdo je na drugi strani? Tekom predstavitve bomo porušili tabuje glede starosti, 

spola in zrelosti storilcev. Kdo so pravzaprav storilci - kako delujejo, razmišljajo, kaj počnejo in koliko časa? Kaj jim 

predstavlja tehnologija in kako jo  izkoriščajo za zadovoljitev svojih mnogovrstnih ciljev? S čim se soočajo starši, ko so s 

strani policije seznanjeni, da je njihov otrok ali mladostnik, storilec kaznivega dejanja ali celo več kaznivih dejanj? Otrok 

omrežen in »connect-an« tokrat postane del širše obravnave; socialne, šolske, zdravstvene kot tudi policijske, tožilske in 

celo sodne obravnave. Ne zgolj sled žrtve, tudi sled storilca/storilke na internetu in realnosti ostane za vedno.
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