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-VARNA ŠOLA IN IZZIVI ZA NOVE VARNOSTNE RAZMERE- 

19. OKTOBER 2016, FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE, LJUBLJANA 

9.00–9.30 PRIHOD UDELEŽENCEV 

 

9.30–9.40 POZDRAVNI NAGOVORI 

Andrej KOVAČIČ, vodja programsko-organizacijskega odbora   

Izr. prof. dr. Andrej SOTLAR, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru  
 
 

9.40 PODELITEV NAGRADE ZA NAZIV VARNA ŠOLA 

 

9.50–10.30 PREDAVANJE 1: OTROCI IN PROTIPRAVNA RAVNANJA 

Mirjam KLINE, višja državna tožilka, Oddelek za mladoletniško, družinsko in spolno kriminaliteto  
 

10.30–11.30 PREDAVANJE 2: OTROCI V VRTINCU STARŠEVSKIH PREPIROV 

Radovan RADETIĆ, Zavod Aleksandra 
 

11.30–12.25 ODMOR 1 / POGOSTITEV 

 

12.25–13.10 PREDAVANJE 3: VARNA ŠOLA IN KAKO LAHKO PRIPOMORE POLICIJA 

Jurij BERTONCELJ, višji policijski inšpektor v sektorju za splošne policijske naloge, v oddelku za 

javni red in mir, Generalna policijska uprava RS  
 

13.10–13.30 PREDAVANJE 4: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE: UKREPI IN 

AKTIVNOSTI PRI VZPOSTAVLJANJU USTREZNE VARNOSTNE POLITIKE NA OŠ 
VODMAT LJUBLJANA 

Sanja ZGONC, šolska svetovalna delavka, OŠ Vodmat Ljubljana 

 

13.30–13.45 ODMOR 2 

 

13.45–14.15 PREDAVANJE 5: VARNOST V ŠOLAH IN VRTCIH TER VARNOSTNA POLITIKA 

IN VARNOSTNI MENEDŽMENT 

mag. Marjan MIKLAVČIČ, Šolski center Kranj, Višja strokovna šola 
 

14.15–14.45 PREDAVANJE 6: ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V ŠOLAH IN DRUGIH VIZ Z 

VARNOSTNIM OSEBJEM – PREDNOSTI IN SLABOSTI 

Boris GRILC, mag., Šolski center Kranj, Višja strokovna šola 
 

14.50 ZAKLJUČEK KONFERENCE 

 

3. IVK KONFERENCA: VARNOST IN NENASILJE V VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH (VIZ) 
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O predavateljih 

 

Mirjam KLINE, višja državna tožilka, Oddelek za mladoletniško, družinsko in spolno kriminaliteto 

 

Po končani pravni fakulteti v Ljubljani je začela kariero pravnice kot strokovna sodelavka na 

področju civilne izvršbe, kjer se je srečevala predvsem z izvršbami preživnin, ob tem pa 

spoznavala različne zgodbe o razpadu življenjske skupne poti, predvsem o izogibanju starševske 

odgovornosti.  

    

Zadnjih petnajst let dela kot tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, kjer že šest let 

vodi oddelek za mladoletno, spolno in družinsko kriminaliteto, sedaj kot višja državna tožilka. V 

tem času je bila več kot štiri leta vodja mladoletniške sekcije Društva državnih tožilcev Slovenije, 

ki mu predseduje zadnja tri leta in je skupaj z Generalno policijsko upravo vrsto let organizirala 

izobraževanja, predvsem na področju nasilja nad otroci in v družini, sodelovala z Inštitutom za 

kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani pri izobraževanju strokovnih delavcev v šolstvu 

glede problematike nasilja nad otroci in v družini, aktivno sodelovala na več konferencah s to 

tematiko v Sloveniji in v tujini, predavala o problematiki nasilja v družini različnim 

uporabnikom. Je tudi članica skupine pri Ministrstvu za pravosodje pri projektu Videokonferenca 

pri zaslišanju otrok. 

 

Vsebina predavanja 

 

Otroci nastopajo v kazenskem postopku kot žrtve, oškodovanci, pa tudi kot obdolženci in sicer ob 

dopolnitvi štirinajstega rojstnega dne sprva kot mlajši, nato pa pri šestnajstih letih kot starejši 

mladoletni storilci kaznivih dejanj. Otroci do štirinajstega leta niso kazensko odgovorni, zato tudi 

ne morejo biti storilci kaznivih dejanj, kar pa ne pomeni, da s svojim ravnanjem kdaj tudi ne 

izpolnijo znake kaznivih dejanj. Opaziti je predvsem premoženjska kazniva dejanja, pa tudi 

dejanja z elementi nasilja, ki se pojavljajo že zelo zgodaj, v prvih letih osnovnošolskega šolanja. 

 

Nasilje med vrstniki se, kot je videti, seli od fizičnega in psihičnega, katerih posledice so lahko 

vidne takoj in na zunaj, na bolj prefinjeno, zakrito spletno nasilje, ki se velikokrat kaže v obliki 

izsiljevanj, tudi s spornimi fotografijami, nagovarjanj h kaznivim dejanjem, k samomorom. Niso 

redki primeri spolnega nasilja med mladoletniki. 

 

Radovan RADETIČ, Zavod Aleksandra 

 

Se je leta 1994 zaposlil na CSD Moste polje kot vodja oddelka za mladoletnike. Od leta 2002 do 

2006 je bil zaposlen kot direktor na Centru za socialno delo Šiška, od 2006 do 2007 pa kot vodja 

Materinskega doma. Maja 2002 je pridobil naziv družinskega terapevta, v nadaljevanju pa je 

končal še program gestaltexperiential family therapy. Maja 2005 je končal dvoleten mednarodni 

program šole za direktorje v socialnem varstvu. Program je potrdila Socialna zbornica Slovenije, 
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verificiralo pa evropsko združenje, E.D.E. Program. Decembra 2006 je končal mednarodno šolo 

za družinskega mediatorja  in pridobil certifikat, priznan s strani European Meditation Forum. 

Napisal je več prispevkov s področja delovanja centrov za socialno delo, ter sodeloval pri 

izdelavi Nacionalnega programa za razvoj strategije za preprečevanje medvrstniškega nasilja. Bil 

je tudi član Sveta za zaščito otrok, Odbora za zdravstvo in socialno varnost pri MOL-u in član 

izvršnega sveta UNICEF-a ter član  Sveta za Varstvo občanov MOL. 

Vsebina predavanja 

V zadnjih letih je čedalje več otrok žrtev sporov med staršema. Otroci so praviloma dodeljeni v 

oskrbo in varstvo materam, z očetom naj bi imeli zagotovljene stike. Včasih se zgodi, da eden od 

staršev otroku spretno in na najrazličnejše načine  odtujuje drugega starša. Problematiko so do 

zdaj zaznavali predvsem vrtci. V zadnjem času se problematika seli na področje šol in ob 

nepoznavanju predpisov, šole tvegajo tožbe na sodiščih. Kako je urejena zakonska ureditev 

roditeljske pravice in kako jo šola izvršuje v primerih starševskih nesoglasij? Kako je urejen vpis 

otroka v šolo, izpis iz šole  in njegov prepis na drugo šolo, vloga tretjih oseb v šoli, izvajanje 

stikov med staršema in otrokom v prostorih šole in na področju za katero je odgovorna šola, 

nasilje nad otrokom s strani staršev v prisotnosti osebja šole, postopek odvzema otrok v prostorih 

šole in podobno so le nekatera od vprašanj na katera bomo odgovorili. 

 

Jurij BERTONCELJ, višji policijski inšpektor v sektorju za splošne policijske naloge, v oddelku za 

javni red in mir, Generalna policijska uprava RS  

 

Je višji policijski inšpektor, zaposlen na Generalni policijski upravi RS, v sektorju za splošne 

policijske naloge, v oddelku za javni red in mir. Strokovno področje dela, ki ga med drugimi 

nalogami opravlja, je zagotavljanje učinkovitega dela policije ob kršitvah Zakona o varstvu 

javnega reda in miru. 

 

Vsebina predavanja 

 

V policiji se zavedamo pomena varnosti tudi v šolskem okolju, zato vse ukrepe ves čas 

prilagajamo učinkovitosti dela na področju medvrstniškega nasilja in problematike varnosti v 

vzgojno-izobraževalnih zavodih nasploh. Vzajemno sodelovanje med institucijama (policija – 

šola oz. VIZ) prinaša pozitivne rezultate v prihodnje, ob zavedanju, da ob neustreznih prijemih in 

pristopih to lahko privede do nasprotnega učinka od želenega. 

 

Sanja ZGONC, šolska svetovalna delavka, OŠ Vodmat Ljubljana 

 

Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pedagoginja, 15 let je zaposlena na OŠ Vodmat, od 

tega 9. leto kot šolska svetovalna delavka in izvajalka dodatne strokovne pomoči za učence s 
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posebnimi potrebami. Vrsto let je tudi vodja šolskega tima Zdrava šola, koordinatorica projekta 

Prostovoljstvo je zakon, mentorica šolske skupnosti, članica šolskega tima mediatorjev in 

mentorica vrstniških mediatorjev. V zadnjem letu je postala tudi članica šolskega tima za varnost. 

S svojim preventivnim delovanjem tako na področju dela z učenci kot tudi s starši in strokovnimi 

delavci šole ter kurativnim delom z učenci z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi težavami ima 

pomembno vlogo na področju vzpostavljanja ustrezne varnostne politike v šoli. 

Vsebina predavanja 

Na OŠ Vodmat si ne zatiskamo oči in se zavedamo, da do nasilja kljub vsem našim 

prizadevanjem vseeno prihaja, morda se le ta pojavljajo v bolj subtilnih oblikah. V prispevku 

bodo predstavljeni ukrepi in prizadevanja na področju problematike nasilja in vzpostavljanja 

ustrezne varnostne politike. Govora bo pa tudi o dilemah in težavah pri srečevanju z 

oblikami nasilnega vedenja ter o sodelovanju z drugimi inštitucijami pri zagotavljanju 

ustrezne varnosti.  

mag. Marjan MIKLAVČIČ, višji predavatelj, Šolski center Kranj, Višja strokovna šola 

 

Je habilitirani višji predavatelj na Fakulteti za varnostne vede s področja obveščevalno varnostnih 

služb, mednarodnega terorizma in varnosti, predavatelj v Centru za izobraževanje v pravosodju s 

področja varnosti v pravosodnih organih, predavatelj za visokošolski program - smer varovanje, 

za višješolski in visokošolski program – smer varnostni management, avtor več strokovnih 

člankov objavljenih v strokovnih literaturah in seminarjih s področja varnostnih zadev, varovanja 

podatkov, obveščevalne dejavnosti, terorizma, upravljanja človeških virov, znanja in 

organizacijskih sistemov, avtor organizacijskega predpisa na Ministrstvu za pravosodje - 

"Pravilnik o določitvi varnostnih standardov poslovanja sodišč" in "Varnostnih priporočil" za 

pravosodne funkcionarje, soavtor in član delovne skupine pri pripravi "Resolucije o nacionalni 

varnosti RS", ter član različnih  delovnih skupin in odbora za varnostno politiko.  

 

Vsebina predavanja 

Varnost v šolah in drugih VIZ pomeni kreativno in kompleksno razmišljanje ter  sposobnost 

odzivanja na varnostne dogodke. Varnostna politika in ukrepi so sestavni del organizacijskih ali 

re organizacijskih sprememb v šoli. Varnostni proces v šoli razumemo kot izvajanje varnostnih 

priprav, varnostnih odločitev in posledično obvladovanje varnostnih dogodkov. Varnostni 

management predstavlja del pedagoško-vzgojnega procesa in je njegov temelj, brez katerega 

osnovnega poslanstva izobraževanja in vzgoje ni mogoče opravljati. Večstopenjsko proces 

graditve varnostne politike šole, kjer ravnatelj in učitelji odigravajo pomembno vlogo kot 

avtoritete, predstavlja del varnostne arhitekture varnega okolja šole. Vsak varnostni dogodek je 

unikaten z določenim vzorcem, ki nam ob analizi lahko služi kot primer dobrih ali slabih praks 

izvajanja varnostnih ukrepov. Pod to kategorijo torej spada tudi stopnja osebne integritete – 
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skladnosti z opravljanjem pedagoške dejavnosti. Vseskozi iščemo ravnotežje – sorazmernost med 

potencialnimi grožnjami in varnostnimi ukrepi na šoli. Varnostna kultura, varno delovno okolje v 

učilnici in varnost pedagoških delavcev doma ter v socialnih omrežjih so procesi s katerimi se 

gradi optimalna varnost vseh deležnikov. 

 

Boris GRILC., mag.,  Šolski center Kranj, Višja strokovna šola 

Po izobrazbi je magister javne uprave, dolga leta zaposlen v Policiji in na Ministrstvu za notranje 

zadeve. Sodeloval je pri številnih pripravah podzakonskih predpisov s področja policije, 

zasebnega varovanja, mestnega redarstva, detektivske dejavnosti ter pri pripravi programov za 

usposabljanje varnostnega osebja. Za razumevanje varnosti in sam pomen varnosti je sodeloval v 

pripravi Zakona o zasebnem varovanju in Zakona o detektivski dejavnosti s komentarjem. Za 

izvajalce usposabljanja varnostnega osebja je pripravil več učnih gradiv. Je tudi habilitiran 

predavatelj na Višjih šolah v programu inženir varovanja.  

Vsebina predavanja 

Zasebno varovanje  je regulirana gospodarska dejavnost, ki je namenjena varovanju ljudi in 

premoženja. Dejavnost se regulira v javnem interesu zaradi razlogov varovanja javnega reda, 

javne varnosti, varstva naročnikov, tretjih oseb in varnostnega osebja, ki neposredno 

opravlja dejavnost. Izvajalci zasebnega varovanja, tako imetniki licenc kot tudi varnostno 

osebje, ne smejo povzročati situacij, zaradi katerih bi bili ogroženi javni red in javna varnost, 

naročniki ali tretje osebe. Z izbiro varnostne službe moramo biti previdni, pridobiti njihove 

kompetence in obvezno opraviti z njimi razgovor pred sklenitvijo pogodbe.  

Potrebno se je zavedati da vzgojno-izobraževalni zavodi, poleg primarne vloge 

izobraževanja postajajo tudi  vedenjsko nadzorstvena institucija, ki jo ogrožajo različni 

dejavniki.   
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PRIJAVNICA 

 

3. IVK KONFERENCA: Varnost in nenasilje v VIZ – Varna šola in izzivi za 

nove varnostne razmere 

 
19.10.2016 - Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, LJUBLJANA 

 

 

Ime in priimek udeleženca 

 

 

Naziv organizacije/podjetja 

 

 

Naslov 

 

 

Davčna številka 

 

 

Telefon:      E-mail: 

 

 

Datum:                             Ime in priimek odgovorne osebe 

        
         
 

Podpis in žig 
 
 

Prijave in odjave  

Prijavnice pošljite najkasneje do 13.10.2016 na IVK Inštitut za varnostno kulturo, Tržaška cesta 132, 
1000 Ljubljana, po navadni pošti ali elektronski pošti na info@varensvet.si. Prijavnica velja kot 
naročilnica.  
 
Zadnji rok za odjavo udeleženca je 3 delovne dni pred dogodkom. V tem primeru vam kotizacijo 
vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi si pridržujemo pravico zaračunati 
administrativne stroške v višini 30 % kotizacije. V primeru, da se dogodka, na katerega ste prijavljeni 
in za katerega imate poravnano kotizacijo, ne morete udeležiti, se lahko namesto vas v istem terminu 
udeleži nekdo drug. 

 

V primeru nezadostnega (premajhnega) števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do 
odpovedi dogodka. V tem primeru vam v naprej plačano kotizacijo vrnemo. 

mailto:info@varensvet.si
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Kotizacija 

Kotizacija za prijave do 7.10.2016 znaša 40,00 EUR (vključen DDV) in vključuje udeležbo na 

dogodku, pogostitev med odmori, material in potrdilo o udeležbi (e-oblika).  

Za prijave po 7.10.2016 znaša kotizacija 55,00 EUR (vključen DDV). 

Za več udeležencev iz iste organizacije nudimo 10% popust oz. po predhodnem dogovoru. Za 

udeležence iz naših prejšnjih konferenc nudimo 10% popust. Popusti se ne seštevajo. 

Splošni pogoji  

Splošni pogoji za udeležbo in plačilo izobraževanja:  

 udeleženec na dan izobraževanja predloži organizatorju dokazilo o plačilu kotizacije ali le tega 
pošlje vsaj dan pred dogodkom po e-pošti na: info@varensvet.si; 

 organizacije javnega sektorja kotizacijo poravnajo na podlagi izstavljenega računa v roku 30 
dni. 

Način plačila  

 Ko prejmemo Vašo prijavo na izobraževanje, Vas obvestimo o podrobnostih ter načinu 
plačila. 

 Kotizacijo za posvet poravnate do začetka izobraževanja, razen če je določeno drugače, na 
poslovni račun št. 1010 0005 2798 453 odprt pri Banki Koper d.d., v okno sklic zapišete 
vašo davčno številko/plačnika. 

Lokacija dogodka  

 Dogodek bo potekal na naslovu: Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, 1000 
Ljubljana-center. 
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