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STROKOVNI SEMINAR O POJAVNOSTI IN OBRAVNAVI SPOLNIH ZLORAB 

17. 05. 2019 – 18. 05. 2019 

 

VSEBINA 

“Nekje v 6., 7. razredu so nas fantje začeli šlatati, običajno med odmori. Več se jih je spravilo na eno, enkrat na eno, 
drugič na drugo. Nič ni pomagalo, če smo vpile, da ne, jih udarile ...  Mene sicer niso tako velikokrat, ker nisem bila 
tako “lepa”. Tiste, ki so jih raje šlatali, so veljale za bolj privlačne. Spomnim se, da so šlatali tudi punce iz drugih 
razredov. Enkrat je punca iz višjega razreda med glavnim odmorom naši razredničarki povedala, da jo naši fantje 
šlatajo, da tega ne mara. Razredničarka se je zasmejala in rekla našim fantom, da saj imajo v razredu svoje sošolke 
in naj raje njih šlatajo, to punco pa pustijo pri miru.“ 

Je to zloraba ali preobčutljivost? Se fantje vedno tako obnašajo – je  “šlatanje” normalno razvojno obdobje? Kaj je 
narobe, če moški jasno izrazi, da mu je ženska všeč? Kaj sploh je spolna zloraba? Kako lahko pomagamo? 

Končno se zaradi gibanja #metoo (pri nas #jaztudi) v javnosti vse več govori o spolnih zlorabah še vedno pa znanja 
na tem področju ni dovolj in mnogokrat zaznavamo izražanje zgoraj navedenih vprašanj. 

Za laično in strokovno javnost smo zato pripravili dvodnevni seminar o spolnih zlorabah, ki je sestavljen iz 
teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu bomo definirali, kaj je spolna zloraba in kaj je spolna zloraba 
otrok. Razbijali bomo mite in ozaveščali stereotipe. Spoznali bomo kdo so lahko storilci in kdo žrtve spolne zlorabe 
ter kakšne so posledice spolnih zlorab. Pogledali bomo tudi, kaj o tem pravi zakonodaja. V praktičnem delu se bomo 
posvetili primerom iz prakse, ki jih bodo lahko predstavili tudi udeleženci sami. Za vsak posamezen primer poiščemo 
konkretne rešitve s pomočjo kreativnih, izkustvenih tehnik, ki jih svetovalci/ terapevti uporabljamo pri svojem delu 
in nam približajo vidik tako žrtve kot tudi vseh vključenih v njeno zaščito. Celoten seminar poteka v obliki diskusije, 
kjer se udeležence spodbuja k aktivnemu sodelovanju. 

Seminar vodiva Jerneja Munc profesorica lik. umet. z opravljenim strokovnim izpitom iz področja socialnega varstva, 
v izobraževanju za terapevtko z umetnostjo (Expressive Art Therapy), svetovalka na področju socialnega varstva in 
osebnostne rasti z dolgoletnimi izkušnjami dela z ranljivimi skupinami ljudi še posebej na področju nasilja in spolnih 
zlorab in Matic Munc psiholog z opravljenim strokovnim izpitom iz socialnega varstva, s 15 letnimi izkušnjami dela z 
rizičnimi mladostniki in odraslimi, tudi s področja spolnih zlorab. Seminar je namenjen tako strokovni kot tudi laični 
javnosti, ki jo ta problematika zanima. 

 

PRIJAVA 

Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico in jo skenirano pošljete na elektronski naslov: drustvo@brezlimita.si . 
Za izvedbo seminarja je minimalno število udeleženk_cev 4 in maksimalno 12. Prijave zbiramo do zapolnitve mest. V 
primeru premalo prijavljenih bo seminar odpovedan. 
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LOKACIJA 

Seminar bo potekal na naslovu Zaloška cesta 54, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje. Lokacija se nahaja v bližini Tržnice 
Moste in CK Španski borci, kjer so tudi parkirna mesta. Prav tako je v bližini LPP postajališče, kjer ustavijo avtobusi 2, 
9, 11, 20 in 25. Za vsa dodatna vprašanja pa smo vam na voljo na številki 041 855 871. 

 

CENA 

Polna cena : 120 EUR (DDV se ne obračunava) 
 
Študentke_je, brezposelne_i: 80 EUR (DDV se ne obračunava) 
 
V primeru, da prideta vsaj dve osebi iz iste institucije, je popust na njihovo ceno 10%. 

Znesek nakažete na račun: SI56 6100 0001 3145 884 odprt pri Delavski hranilnici d.d. (ob prijavi vam pošljemo 
račun). Poravnan prispevek je pogoj za udeležbo na seminarju. 
 
 

PROGRAM SEMINARJA 

PETEK, 17. 05. 2019 (teoretični del):  

15.45. – 16.00   Prijava udeleženk_cev 

16.00 – 16:30 Pozdrav in uvod 
 
16.30 – 17.30 Kaj je spolna zloraba? 

- Spolna zloraba kot tabu. 
- Miti in resnice o spolni zlorabi. 
- Definicija spolne zlorabe. 
- Oblike spolnih zlorab.  
- Pomen družinskega in družbenega okolja, institucij ter medijev pri razumevanju problematike. 

 
17.30 – 18.15  Storilci in žrtve 

- Kdo je običajno žrtev spolne zlorabe? 
- Kdo so storilci? 
- Ranljive skupine.  
- Znamenja zlorabe.  
- Stigma. 

 
18.15 – 19.00  Podpora žrtvam spolne zlorabe  

- Posledice, ki jih zloraba lahko pušča.  
- Zakonodaja RS na področju spolnih zlorab. 
- Načrt pomoči za žrtev spolne zlorabe. 
- Psihosocialna podpora žrtvam. 
- Kam po pomoč? 
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19.00 – 20.30  Povzetek  
- Vprašanja in odgovori (razprava). 

  
 
SOBOTA, 18. 05. 2019  (praktični del): 
 9.00 – 9.30 Povzetek teoretičnega dela in uvod v praktično delo 
 

 9.30 – 11.00 PRIMER 1 
- Predstavitev primera. 
- Delo na primeru. 
- Skupinska diskusija. 

 

 11.00 – 12.30 PRIMER 2 
- Predstavitev primera. 
- Delo na primeru. 
- Skupinska diskusija. 

 

12:30 – 14:00 PRIMER 3 
- Predstavitev primera. 
- Delo na primeru. 
- Skupinska diskusija. 

 

14.00 – 15.00 Sklepna diskusija in evalvacija 

 

Odmori med posameznimi sklopi bodo po dogovoru z udeleženkami_ci. Na voljo bo sadje, prigrizki in topli napitki. 

 

 


