
  
 

 

 
 

Ob obeležitvi dneva varne rabe interneta 2023 

vas vabimo na regijsko strokovno srečanje: 

 

   SPLETNO 

     MEDVRSTNIŠKO NASILJE  

   MED OTROCI IN MLADOSTNIKI 
  

Kdaj?  3. marec 2023 ob 8.30 uri  
Kje?  ODEON, Art kino Izola, Ulica prekomorskih brigad 

4, 6310 Izola 
 

Celodnevno strokovno srečanje bo razdeljeno na tri sklope in namenjeno pregledu dela ključnih 

služb in programov, strokovnemu izobraževanju in izpopolnjevanju udeležencev na področju 

spletnega medvrstniškega nasilja ter povezovanju strokovnjakov. 

Želja po tovrstnem strokovnem srečanju je prišla iz lokalnega okolja kot zaznava porasta spletnega 

nasilja med otroci in mladostniki. 

V nadaljevanju prilagamo program strokovnega srečanja. 

  Vljudno vabljeni!  

 

  
Udeležba je brez kotizacije.  
 
V teku je postopek pridobitve licenčnih točk za zdravnike in medicinske sestre. 
 
Na dogodek se je potrebno prijaviti preko povezave: https://anketa.nijz.si/a/fa2eb8a8 

 

Število mest je omejeno. Prijave zbiramo do 28.02.2023 oziroma do zasedbe prostih mest.  

  

https://anketa.nijz.si/a/fa2eb8a8
https://anketa.nijz.si/a/fa2eb8a8


  
 

 

 

PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA 

Spletno medvrstniško nasilje med otroci in mladostniki 
 

 

Organizatorja in moderatorja dogodka: Ana Stavber in Alen Vukalić, Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Koper 

 

Pomoč pri zagotovitvi prostora in tehnična podpora: Center za kulturo, šport in prireditve Izola 

   

 

 

 

 

8.00 – 8.30 Registracija udeležencev 

8.30 – 8.35 

Uvodni pozdrav 
Ana Stavber, univ. dipl. soc. del.  

regijska koordinatorica za področje duševnega zdravja, NIJZ OE Koper 

in  

Alen Vukalić, Master of Science, Kraljevina Švedska 

regijski koordinator zdravstvene vzgoje odraslih in patronažnega varstva, NIJZ OE Koper 

8.35 – 8.50 
Program Mira – Nacionalni program duševnega zdravja 2018 – 2028 

asist. Matej Vinko, dr. med., spec. javnega zdravja,  

predstojnik Centra za duševno zdravje, NIJZ 

 

 

 

 

1. SKLOP Pasti spletnega okolja 

8.50 – 9.10 
Skupnostni pristop kot kolektivni vir moči v lokalni skupnosti 

Milan Krek, dr. med., spec. javnega zdravja, NIJZ OE Koper 

9.10 – 9.55 

Uporaba interneta in glavna tveganja za otroke in mladostnike 

Marko Puschner, sodelavec točke osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, 

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani 

9.55 – 10.15 Aktivni odmor 
Polona Černigoj, univ. dipl. psih., Center za krepitev zdravja Postojna 

10.15 – 11.00 
Spletne spolne zlorabe otrok in nasilje, povezano s spolnostjo  

Andrej Motl, univ. dipl. soc., koordinator prijavne točke Spletno oko,  

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani 

11.00 – 11.30 Predstavitev programov Logout-Center sodobnih zasvojenosti  

Janez Arh, dipl. soc. del., strokovni delavec, Logout Izola 

11.30 – 12.00 Odmor za malico 

  



  
 

 

2. SKLOP Osrednje institucije - obravnava 

12.00 – 12.40 

Obravnava in preprečevanje medvrstniškega nasilja v okviru CSD 

Ksenija Balantič, univ. dipl, soc. del, strokovna delavka, CSD Južna Primorska, Enota Sežana  

in 

mag. Damjana Jurman, univ. dipl. ped., koordinatorica za preprečevanje nasilja, CSD Južna 

Primorska 

12.40 – 13.20 Spletno nasilje – neomejeni čas / prestop v fizično nasilje – omejeni čas! 

Anton Baloh, profesor, ravnatelj Osnovne šole Vojke Šmuc Izola 

13.20 – 14.00 

Razgovor z otrokom v primerih spletnih spolnih zlorab  
Nina Mezinec, mag. prof. soc. ped.,  

kriminalistična inšpektorica specialistka v Oddelku za mladoletniško kriminaliteto, 

Generalna policijska uprava 

14.00 – 14.20 Aktivni odmor 
Anja Pavlič, dipl. kin., Center za krepitev zdravja Piran 

 

3. SKLOP Spletno nasilje v praksi 

14.20 – 14.50 

Vpliv spletnega nasilja in spletnih zlorab na telesni in duševni razvoj otroka 

in mladostnika 
Eva Gasparini, mag. psih., Tea Pucer, mag. psih., Marjetka Zadnik Rostan, univ. dipl. psih. 

Zdravstveni dom Piran, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov 

14.50 – 15.10 

Zaznava spletnega medvrstniškega nasilja v Obalno - kraški regiji in širše, 

Program SUP 
Gabrijela Kukovec Pribac, univ. dipl. soc. del., Svetovalni center za otroke, mladostnike in 

starše Istre 

15.10 – 15.25 TOM telefon in stiske mladih na spletu 
Neža Jagodic, magistra profesorica pedagogike in magistra zakonskih in družinskih študij 

15.25 – 16.00 

Razprava z zaključki 
Ana Stavber, univ. dipl. soc. del.  

regijska koordinatorica za področje duševnega zdravja, NIJZ OE Koper 

in  

Alen Vukalić, Master of Science, Kraljevina Švedska 

regijski koordinator vzgoje za zdravje odraslih in patronažnega varstva, NIJZ OE Koper 

 

 


