
19. STROKOVNI POSVET 

OBRAVNAVA POSEBEJ RANLJIVIH OTROK

1. in 2. april 2020

Kongresni center Brdo pri Kranju, dvorana Grandis

PROGRAM

Vodji izobraževanja 

Barbara Jenkole Žigante, višja državna tožilka, Okrožno državno tožilstvo v Krškem,

vodja mladoletniške sekcije pri Društvu državnih tožilcev Slovenije 

Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto, Generalna policijska uprava

Prvi dan, 1. april 2020

8.00–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.00 Otvoritev posveta z nagovori častnih gostov

10.00–10.15 Uvod v posvet

10.15–11.00 Značilnosti mišljenja, govora in socialnega razumevanja različno starih 
otrok: Kaj pravi razvojna psihologija

Prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

11.00–11.30 Odmor za kavo

11.30–12.15 Značilnosti mišljenja, govora in socialnega razumevanja različno starih 
otrok: Kaj pravi razvojna psihologija − nadaljevanje

Prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

12.15–13.00 Obravnava oseb z avtizmom v kontekstu kaznivih dejanj

Mag. Janja Kranjc, univ. dipl. psih., Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica

13.00–14.30 Odmor za kosilo

14.30–15.30 Zahtevnost kriminalističnega zbiranja osebnih dokazov o slabotnih osebah
Neža Miklič, višja policijska inšpektorica, Generalna policijska uprava

15.30–16.15 Materialni dokazi z aspekta kaznivega dejanja zoper slabotno osebo 

Prof. dr. Katja Drobnič, Nacionalni forenzični laboratorij, Fakulteta za varnostne 
vede, Univerza v Mariboru

16.15–16.30     Odmor 



16.30–17.15 Posilstvo − sila − vrednotenje dokazov (predstavitev primera)
Barbara Jenkole Žigante, višja državna tožilka, Okrožno državno tožilstvo v 
Krškem, vodja mladoletniške sekcije pri Društvu državnih tožilcev Slovenije

17.15–18.00     Obravnava spolne kriminalitete v Sloveniji: pogled v preteklost za 
prihodnost
Lora Briški, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

18.00 Zaključek prvega dne

Drugi dan, 2. april 2020

9.00–9.45 Izzivi pri dokazovanju kaznivega dejanja spolne zlorabe slabotne osebe
Mag. Jride Mršnik Poljšak, okrožna državna tožilka, Okrožno državno tožilstvo 
v Ljubljani

9.45–10.30 Otrok kot subjekt in ne objekt postopka

Petruša Jager, okrožna sodnica, Okrožno sodišče v Ljubljani

10.30–11.00 Odmor za kavo

11.00–11.45 Razmerja med starši, otroki in zdravniki pri zdravstveni oskrbi otrok
Mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav., samostojni svetovalec – višji sekretar, 
Informacijski pooblaščenec

11.45–13.15 Med zahtevami in zahtevnostjo: komunikacija kot ključ kakovostnega stika 
in odnosa, tudi v skrbi zase
Julija Pelc, spec. psih. svet., geštalt psihoterapevtka 

13.15–13.30 Sklepna razprava in zaključek strokovnega posveta


