
 

 

 
Četrtek, 5. november 2020, med 10:00-12:00 in 13:00-14:30  

S klikom do prijave za udeležbo v aplikaciji zoom  
 

 

P R O G R A M 

 
10:00 – 12:00   Počastitev 20. obletnice Resolucije VS OZN 1325 o ženskah, miru in  
                         varnosti ter z njo povezanih resolucij, ki skupaj tvorijo Agendo o  
                         ženskah, miru in varnosti  
 
 

• Petra Založnik, CorRoots: Uvodni pozdrav skupine Ženske za mir in varnost  

• Tanja Tuma, pisateljica in zagovornica pravic književnic, Ženski odbor Slovenskega centra 
PEN Mira in mednarodni odbor PIWWC: Književnice s(m)o oznanjevalke sožitja in miru 

• Dr. Maja Modic, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru: Položaj in vloga žensk v 
policijski dejavnosti 

• Vladimira Violeta Mesarič Jazbinšek, evangeličanska duhovnica in namestnica vojaškega 
vikarja v Slovenski vojski: Biti (in ostati) ženska - v miru in vojni, izkušnje, pričevanja, 
pomisleki  

• Dr. Simona Topolinjak, podsekretarka na Oddelku za zdravje in socialno varstvo Mestne 
občine Ljubljana, koordinatorica za enake možnosti v MOL: Udejanjanje načela enakosti 
spolov v Ljubljani 

• Katja Banovec Juroš, Uprava RS za zaščito in reševanje: Enakost spolov in vloga žensk 
na področju zaščite in reševanja: »Odporni na nesreče – Moje mesto se pripravlja«.  

 
 
13:00 – 14:30   Načelo previdnosti, koncept odpornosti in gender pristop k zagotavljanju  
                         javne varnosti ter zaščite pred naravnimi nesrečami v lokalni skupnosti  
 

• Bećir Kečanović, IRVD: Načelo previdnosti  in sistem javne varnosti: kaj smo se naučili iz 
izkustva s covidom-19  

• Domen Končan, mag. prava, Javna varnost skozi sodno prakso ESČP in Sodišča EU  

• Katja Banovec Juroš, Petra Založnik, skupna razprava: Previdnost, odpornost in 
vključevanje skupnega potenciala raznolikosti - gender pristop k zagotavljanju javne 
varnosti in odpornosti na nesreče v lokalnem okolju; kampanja UN DRR: Odporni na 
nesreče – Moje mesto se pripravlja (My city is getting ready).  

 

 
     Prijazno vabljeni! 

MIROLJUBNA, VKLJUČUJOČA IN VARNA DRUŽBA ZA VSE 
POČASTITEV 20. OBLETNICE AGENDE O ŽENSKAH, MIRU IN VARNOSTI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHHq5cfnRdUgtCmGj69wRx2RwaPRYlvtwdMpUBVdsZdGzubQ/viewform?gxids=7628
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/

