
 

 

 

 

 

  

 

  

 
V okviru mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami in ob zaključku projekta Odklikni!, ki 
ga sofinancira EU, vas vljudno vabimo na mednarodno konferenco #Odklikni spletno nasilje nad 
ženskami in dekleti. 
 
Namen dogodka je predstavitev rezultatov projekta Odklikni!, seznanitev s tekočimi dejavnostmi 
na področju preprečevanja spletnega nasilja, izmenjava izkušenj in znanj ter razprava o možnih 
rešitvah z namenom omogočanja varnega interneta za vse uporabnice in uporabnike. Z gosti in 
gostjami bomo skušali poiskati odgovore na vprašanje, kako (ne)prijazno je slovensko spletno 
okolje do žensk ter razpravljali o temah, povezanih z enakostjo spolov, pri čemer bodo 
predstavljene domače in tuje dobre prakse s področja preprečevanja spletnega nasilja nad 
ženskami in dekleti. 
 
Dogodek organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru 
projekta Odklikni! (CyberVAW), ki ga sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, 
enakost in državljanstvo 2014 – 2020. Več informacij o vsebinah projekta je dostopnih na: 
http://odklikni.enakostspolov.si/. 
 
Zaradi lažje organizacije dogodka vas vljudno prosimo za pravočasno prijavo, najkasneje do 
petka, 22. novembra 2019. Prijavnica je dostopna na povezavi https://www.1ka.si/a/237292. V 
primeru odpovedi prijave nas, prosimo, obvestite. 
 

Vljudno vabljene in vabljeni!  
  

 
 
 
 
 
 
 

VABILO NA MEDNARODNO KONFERENCO 
 

#ODKLIKNI SPLETNO NASILJE NAD ŽENSKAMI IN DEKLETI 
 

Brdo pri Kranju, 27. november 2019   
 

(Kongresni center, dvorana Splendens) 
 

Brdo pri 
Kranju,  

 
27. november  

2019 

http://odklikni.enakostspolov.si/
https://www.1ka.si/a/237292


 

 

P R O G R A M  
 

8.30 – 9.00  REGISTRACIJA 

9.00 – 9.30 

 

Pozdravni in uvodni nagovori 
Urban Krajcar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Iztok Prezelj, Fakulteta za družbene vede 
Helena Valas, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 

9.30 – 10.15  

 
Uvod v tematiko 
Thordis Elva Torvaldsdottir, Islandija   
 

10.15 – 10.45  ODMOR ZA KAVO 

10.45 – 12.45 

 

Panel: Odklikni spletno nasilje nad ženskami in dekleti na slovenskem spletu 
 
Sodelujejo:  
- Barbara Brečko, Fakulteta za družbene vede 
- Eva al Hawat in Tjaša Jerman Kuželički (Odklikni delavnice na šolah) 
- Društvo Ključ (KLJUČna šola za fante)  
- Društvo SOS telefon (Kapljica izdolbe kamen) 
 
Mizoginija na spletu: kaj jo poganja? 
Sonja Robnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 

12.45 – 13.45 KOSILO 

13.45 – 15.15 

 
Panel: Spletno nasilje nad ženskami in dekleti: pojav brez meja 
 
Sodelujejo: 
- Iben H. Philipsen, Danska 
- Anne Müller-Funk, Avstrija 
- Nicholas M. Spetsidis, Grčija 
- Emma Holten, Danska 
 

15.15 – 15.30 

 
Sklepne misli 
Thordis Elva Torvaldsdottir, Islandija   
 

 
Dogodek bo vodil Rok Kužel. Prevajanje dogodka (iz angleškega v slovenski jezik in obratno) bo zagotovljeno. 
 
 



 

 

 
 


