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VABILO 
 

 

Vljudno vas vabimo na predstavitev in okroglo mizo ob prvem izidu  publikacije Organizacije 

združenih narodov z naslovom »Okvir za prepoznavanje grozodejstev – analitični priročnik za 

preprečevanje«, ki je prevedena v slovenski jezik in jo boste na dogodku lahko tudi prejeli.   

 

Okrogla miza  

 

»Grozodejstva: Dejavniki tveganja, prepoznavanje in preprečevanje« 
Sreda, 12. oktobra 2016 od 10 – 13h v Atriju ZRC, Novi trg 2, Ljubljana 

 

Grozodejstva zajemajo najhujše oblike hudodelstev, prepovedanih z mednarodnim pravom, 

kot so genocid, hudodelstva zoper človečnost, etnično čiščenje in vojna hudodelstva. Okrogla 

miza je namenjena tako predstavitvi publikacije kot tudi razpravi o dejavnikih tveganja, da do 

grozodejstev sploh pride, o orodjih za njihovo prepoznavanje ter o načinih njihovega 

preprečevanja. Mnoge od teh dejavnikov, kazalnikov in sprožilcev, ki so podrobno opisani v 

omenjeni publikaciji, namreč lahko zaznamo v mirnem, tudi  sedanjem času in obdobjih brez 

množičnega nasilja, pri tem pa nam pomagajo predvsem zgodovinske izkušnje, ozaveščenost 

in znanstvena spoznanja z različnih področij. Podrobnejši program se nahaja spodaj.  

 

Vljudno vas prosimo, da svojo prisotnost potrdite s prijavo v spletni obrazec do petka 9. 

oktobra 2016. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

V imenu organizacijskega odbora: 

veleposlanica mag. Blanka Jamnišek 

nacionalna kontaktna točka za odgovornost zaščititi 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecwbu-hlMGt9TshkWPvcZ3MLrQHJVebX0-F0amaExx78btGA/viewform
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PROGRAM 

 
 

 
10:00 – 10.10 Pozdravni nagovor v imenu ZRC SAZU,  dr. Marina Lukšič Hacin, 

predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU 

in  izredna profesorica na Univerzi v Novi Gorici 

 

10:10 – 10:30 Predstavitev publikacije »Okvir za prepoznavanje grozodejstev – 

orodje za preprečevanje«, veleposlanica mag. Blanka Jamnišek, 

nacionalna kontaktna točka za odgovornost zaščititi, Ministrstvo za 

zunanje zadeve Republike Slovenije 

 

10:30 – 11:30   Okrogla miza 

Dr. Igor Ž. Žagar, direktor Pedagoškega inštituta in redni profesor 

Univerze na Primorskem. 

Dr. Vlasta Jalušič, raziskovalka na Mirovnem inštitutu in izredna 

profesorica Univerze na Primorskem  

Dr. Kaja Širok, direktorica Muzeja novejše zgodovine 

Dr. Dragan Petrovec, redni profesor na Univerzi v Ljubljani in 

raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti 

Doc. dr. Gorazd Kovačič, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani 

 

Moderira: Dr. Neža Kogovšek Šalamon, znanstvena sodelavka in 

direktorica Mirovnega inštituta 

 

11:30 – 12:00      Vprašanja in odgovori, razprava  

 

12:00 – 13:00      Neformalno druženje ob prigrizkih 

  

 
*** 

 

Organizacijski odbor: 

veleposlanica mag. Blanka Jamnišek, Ministrstvo za zunanje zadeve RS; 

prof. dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut; 

izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU; 

dr. Neža Kogovšek Šalamon, Mirovni inštitut. 


