	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

Jesenska šola
Evropske pravne fakultete in Fakultete za državne in evropske študije

“OTROKOM PRIJAZNO PRAVOSODJE”
Trendi na področju družinskega in otroškega prava
DALJŠI PROGRAM

25. – 29. september 2017
Evropska pravna fakulteta, Ljubljana

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
PONEDELJEK, 25. 9. 2017
16:45 – 20:00
“IMPLEMENTACIJA DOKTRINE NAJVEČJE OTROKOVE KORISTI V
NOVEM DRUŽINSKEM ZAKONIKU IN SODOBNI SODNI PRAKSI”
Vsebina:
Področje otrokovih pravic je eno izmed najbolj dinamičnih in hitro se razvijajočih
področij družinskega prava. Med najpomembnejše mejnike prav gotovo sodi leta 1989
sprejeta Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah (KOP). KOP predstavlja temelj,
na katerem gradi sodobno mednarodno, evropsko in seveda tudi slovensko otroško pravo,
kjer je otrok subjekt in s tem nosilec pravic, zapisanih v KOP.
Temeljno načelo je načelo največje otrokove koristi, ki mora predstavljati glavno
vodilo pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, ne glede ali te dejavnosti vodijo državne ali
zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa. To
načelo je bilo vneseno z novelami (2001, 2004) vneseno tudi v ZZZDR in si je svoje mesto
utrl v slovenski in tuji ter mednarodni sodni praksi. Novi DZ je to načelo še nadgradil ter pri
tem sledil sodobnim smernicam priznanih akterjev na področju družinskega oz. otroškega
prava.
Predavateljica bo v svojem predavanju v sklopu tega pomembnega načela dala
poudarek izbranim vidikom otrokovih pravic (npr. pravici do izoblikovanja svojega
mnenja, pravici do zdravja, pravici do varstva osebnih podatkov, pravici do zasebnosti,
Haaška konvencija o mednarodnih ugrabitvah) ter izbranim sodnim primerom
domačih sodišč ter primerom SEU in ESČP.

Predavateljica:
Dr. Suzana Kraljić je izredna profesorica prava na Pravni fakulteti Univerze v
Mariboru.

Doktorsko

disertacijo

za

naslovom

»Mediacija

kot

metoda

reševanja

družinskopravnih sporov« je zagovarjala pod mentorstvom prof. dr. Vesne Rijavec januarja
2008.
Kot gostujoča predavateljica je predavala na Univerzi Novi Sad (Srbija), PhilipsUniversität Marbur (Nemčija), Mikolas Romeris University (Litva) ter na Tallin
Health Care Colleage (Estonija). Redno in z aktivno udeležbo sodeluje tudi na raznih
mednarodnih konferencah, npr. Brisbane, New York, Nassau, Dunaj, Chester, La Coruna,
Tel Aviv, Bratislava, Makarska, Zagreb, Beograd, Hamburg, London, itd.

	
  
	
  

	
  

Je članica Državne maturitetne komisije ter Medresorske komisije za pripravo novega
Družinskega zakonika.
Kot nacionalna poročevalka je in trenutno sodeluje v različni mednarodnih projektih,
vodenih s strani priznanih in renomiranih institucij: npr. The Hague: T.M.C. Asser
Instituut, The Academy of European Law (ERA), Deloitte Belgium, University of Abeerden,
University of Osijek, The World Justice Project, itd.

TOREK, 26. 9. 2017
I. DEL: 16:45 – 19:00: “OTROK KOT DOKAZNO SREDSTVO V
KAZENSKEM POSTOPKU”
II. DEL: 19:15 – 20:00: “PSIHOLOŠKO SODNO IZVEDENSTVO PRI
OTROCIH IN MLADOSTNIKIH”
I. DEL: “OTROK KOT DOKAZNO SREDSTVO V KAZENSKEM
POSTOPKU”
Vsebina:
Ob besedi »otrok« najprej pomislimo na majhno, brezskrbno bitje, nasmejanih lic, ki
razigrano odkriva svet okoli sebe. Včasih pa nasmeh otroka pretrga groba izkušnja kaznivega
dejanja, katerega žrtev je. Tako se otrok kar na enkrat znajde v kolesju pravosodja v
vlogi priče v kazenskem postopku in predstavlja »dokazno sredstvo«.
Kako dobre priče so otroci? Kako ravnati z njimi v kazenskem postopku? Kaj za
otroke predstavlja izkušnja pričanja v kazenskem postopku in kakšne škodljive
posledice lahko nastanejo pri otroku zaradi sodelovanja v postopku? Na kakšen način
se izogniti škodi, ki bi jo kazenski postopek lahko povzročil pri otroku?
Vse to so vprašanja, na katera bo predavateljica, okrajna državna tožilka, poskušala
odgovoriti v svojem prispevku ter tako prispevati k boljšemu razumevanju specifičnega
položaja otrok v kazenskem postopku in njihove sposobnosti za pričanje.

Predavateljica:
Mag. Jride Mršnik Poljšak je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je zaključila
tudi podiplomski študij z magistrskim delom na temo sodelovanja otrok v kazenskem
postopku z naslovom “Sposobnost otrok za pričanje in njihov položaj v kazenskem
postopku”. Kot državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani deluje na
oddelku za mladoletniško, družinsko in spolno kriminaliteto. V letošnjem letu je s
svojim prispevkom sodelovala na 16. strokovnem posvetu “Pot do otroka”, ki ga je

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

organiziralo Ministrstvo za pravosodje RS v sodelovanju z Društvom državnih tožilcev
Slovenije in Generalno policijsko upravo.

II. DEL: “PSIHOLOŠKO SODNO IZVEDENSTVO PRI OTROCIH IN
MLADOSTNIKIH”
Vsebina:
Sodišča angažirajo izvedence psihološke stroke, kadar potrebujejo oceno psiholoških
in razvojnih značilnosti, psihosocialnega funkcioniranja in potreb otroka pri odločanju
v kazenskih, odškodninskih in družinskih zadevah.
Izvedensko delo vključuje ocenjevanje neposrednih znakov in posledic takih doživetij, oceno
dolgoročnih posledic za otrokov psihosocialni razvoj, oceno verodostojnosti ali zanesljivosti
otrokove izpovedi in otrokove sposobnosti za sodelovanje v sodnih postopkih. Psihološko
izvedensko delo z otroki in mladostniki zahteva poleg specialističnega kliničnega znanja, zelo
dobro poznavanje razvojne psihologije, družinske dinamike, obsežne klinične izkušnje z
otroki in družinami in z uporabo posebnih ocenjevalnih postopkov ter sposobnost za
vzpostavljanje ustreznega odnosa in komunikacije z otroki različnih starosti in razvojnih
stopenj.
Poseben problem pri otrocih je, da lahko izvedensko mnenje povzroči otroku škodo ali
trpljenje. Izvedenec se večkrat znajde pred dilemo, kako izpolniti etično dolžnost do
otroka ali upoštevati največjo otrokovo koristi in se hkrati držati ustreznih forenzičnih
pravil.
V prispevku bodo predstavljene značilnosti psihološkega izvedenskega dela z otroki in
mladostniki, ki so bili izpostavljeni fizičnemu, psihološkemu in spolnemu nasilju,
zanemarjanju ali drugim oblikam škodljivega ravnanja s strani družinskih članov ali
drugih oseb.

Predavateljica:
Vera Slodnjak je leta 1971 diplomirala na oddelku za psihologijo FF v Ljubljani, 1979 je
opravila specialistični izpit iz klinične psihologije na MF. Doma in v tujini je opravila
številna izobraževanja s področja ocenjevanja in terapij psihosocialnih motenj pri
otrocih in mladostnikih. Od 1991 dalje je sodna izvedenka za klinično psihologijo otrok in
mladostnikov, starševstvo in skrbništvo. Od 1973 do 2016 je bila zaposlena v
Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, kjer je ob
ambulantnem diagnostičnem in terapevtskem delu z otroki in starši, opravljala tudi
izobraževalno in razvojno raziskovalno dejavnost. Razvijala je modele za evalvacijo
ambulantnega dela in za ocenjevanje psihosocialnega funkcioniranja otrok. Ugotovitve je
predstavila na številnih kongresih in konferencah v tujini in doma, v člankih in drugih
prispevkih (Cobiss).

	
  
	
  

	
  

	
  

Raziskovanje je povezovala s klinično prakso in prostovoljnim delom v sodelovanju z
drugimi organizacijami (Slovenska

filantropija, UNHCR, Univerzi v

Oslu

in

Glasgowu). Ustanovila je Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi možganov in
Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo. V Društvu psihologov Slovenije je vodila
Sekcijo za otroško in adolescentno klinično psihologijo. V Zbornici kliničnih psihologov
Slovenje je članica Komisije za sodno izvedenstvo.

SREDA, 27. 9. 2017
16:45 – 20:00
“PSIHOLOŠKI VIDIKI OTROKA V POSTOPKU DRUŽINSKEGA
PRAVA”
Vsebina:
Kadar se družina sooča s problematiko, ki zahteva sodno obravnavo, največja čustvena teža
pade na otroke. Skrb za otroke v obdobju, ko potekajo sodni postopki v zvezi z družino
tako zahteva več ravni. Prva raven zahteva ustrezno varstvo otrok znotraj sodnih
postopkov, druga raven pomeni delo s starši oziroma terapevtsko delo s celotno
družino, da se zagotovi vsaj minimalno funkcionalnost staršev v skrbi za otroke. Tretja
raven je raven povezovanja vseh sistemov, v katere je vključen otrok (šola, vrtec, stari
starši, sosedje, CSD, krizni centri, stanovanjske skupine, idr.) in pomoč pri izgradnji varne
mreže.
V predavanju se bomo dotaknili specifičnih čustvenih dinamik, ki se razvijejo ob težjih
razmerah v družinah v sodnem postopku in se osredotočili na pomen ustvarjanja
čustveno varnega in predvidljivega prostora za otroke, ki se znajdejo v kaosu jeze,
strahu, groze in osamljenosti ter nerazumljenosti.
Pogledali si bomo, kakšen je vpliv tovrstnega stresa na otrokov razvoj in na otroke
različnih starosti ter opredelili potek razreševanja in pomoči otroku skozi krizo. Pri
tem se bomo naslonili na nevropsihološka spoznanja in raziskave.

Predavateljica:
Dr. Katarina Kompan Erzar je docentka za zakonsko in družinsko terapijo na Teološki
fakulteti Univerze v Ljubljani in predavateljica na Fakulteti za psihoterapevtsko
znanost Univerze Sigmunda Freuda in Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Na področju
socialnega varstva je samostojna svetovalka, supervizorka z licenco ter članica Sekcije
supervizorjev pri Socialni zbornici Slovenije. Je sodelavka programa "Terapevtska pomoč
pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju", ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družino in

	
  
	
  

	
  

socialne zadeve. Predava, vodi delavnice in izvaja supervizije in izobraževanja za
različne socialno-varstvenih in izobraževalnih ustanovah.
Raziskuje in objavlja s področja odnosov, dela z ljudmi, družine in navezanosti. S
predstavitvami je aktivno sodelovala na mednarodnih konferencah v New Orleansu,
Montrealu, Glasgowu, Berlinu. Zelo odmevne so tudi njene knjižne objave, v katerih je
predstavila moderno vzajemno čustveno razumevanje odnosov in nevrobiološke
vidike čustvovanja: Med dvema ognjema, Teorija navezanosti, Odkritje odnosa in Skrita
moč družine.

ČETRTEK, 28. 9. 2017
16:45 – 20:00
“NOVOSTI DRUŽINSKEGA ZAKONIKA IN VLOGA SODNIKA PRI
ODLOČANJU V DRUŽINSKIH ZADEVAH”
Vsebina:
Osnovni cilj Družinskega zakonika, ki je začel veljati 15. aprila 2017, je zagotavljanje
učinkovitejšega izvajanja načela varovanja koristi otroka in izboljšanje pravne varnosti na
področju odločanja v zakonskih in družinskih sporih. Mag. Čujovič bo v prvem delu
predstavil pomembnejše novosti, ki jih prinaša Družinski zakonik, posebej pa bo
izpostavil pozitivne in negativne učinke prenosa pristojnosti za odločanje o ukrepih za
varstvo koristi otroka s centrov za socialno delo na okrožna sodišča.
Drugi del predavanja bo posvečen vlogi in položaju sodnika v družinskih sporih. Višji
sodnik, mag. Čujovič, bo govoril o procesu in načinu odločanja v tovrstnih postopkih in
procesna pooblastila sodišča v teh sporih.

Predavatelj:
Mag. Matej Čujovič je študiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2001
diplomiral. Naslednje leto se je zaposlil kot pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani.
Magistrsko delo z naslovom “Oblike krivde in njihov pomen v Obligacijskem zakoniku” je
uspešno opravil leta 2007, ko je bil tudi izvoljen za sodnika. Od leta 2007 do marca 2012 je
sodil v civilnih zadevah na Okrajnem sodišču v Ljubljani, od tedaj pa je višji sodnik na
civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani, kjer sodi tudi v družinskih zadevah. V
letih 2009 do 2012 je bil član Sodnega sveta Republike Slovenije.
Ima bogate predavateljske izkušnje s področja izobraževanja sodnikov, sodnega osebja,
odvetnikov in študentov, tako doma kot v tujini. Je avtor številnih strokovnih člankov ter
udeleženec mednarodnih in nacionalnih strokovnih konferenc.

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Mag. Čujovič je ljubiteljski igralec in je za svoje igralske dosežke prejel več nagrad
(Severjeva nagrada za najboljšo igralsko stvaritev v slovenskem ljubiteljskem gledališču,
2013; Čufarjeva plaketa za najboljšo moško vlogo, 2014).

PETEK, 29. 9. 2017
I. DEL (16:45 – 18:15): “(NE)POSREDNO VKLJUČEVANJE OTROK V
DRUŽINSKO MEDIACIJO”
II. DEL (18:30 – 20:00): “ZAGOVORNIŠTVO OTROK – NORMATIVNI
IN PRAKTIČNI POGLED”

I. DEL: “(NE)POSREDNO VKLJUČEVANJE OTROK V DRUŽINSKO
MEDIACIJO”
Vsebina:
Ena izmed novosti Družinskega zakonika je uvedba družinske mediacije, ki predstavlja
obliko pomoči parom in staršem, da bi dosegli sporazum o posledicah prenehanja njihove
skupnosti in/ali o ureditvi razmerja do otrok. Udeležencem pri vnovičnem vzpostavljanju
medsebojnih odnosov pomaga nepristranski mediator, ki lahko v družinsko mediacijo
vključi tudi otroka, ki je sposoben razumeti pomen in posledice družinske mediacije,
če oceni, da je to otroku v korist. Družinska mediatorka, Sendi Murgel, bo v svojem
prispevku naslovila različna vprašanja: Kakšen je položaj in vloga otroka v mediacijskem
procesu, kamor je vključen otrok? Katere prednosti in omejitve prinaša (ne)posredno
vključevanje otrok v mediacijo ter kako na praktičnem nivoju poteka mediacijski
proces, kamor je vključen otrok?

Predavateljica:
Sendi Murgel je po poklicu univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim
pravniškim državnim izpitom. Zadnjih petnajst let dela v socialnem varstvu, najprej na
Centru za socialno delo Ljubljana Bežigrad, nato na Skupnosti CSD Slovenije, z letošnjim
majem pa je zaposlena kot inšpektorica na Socialni inšpekciji.
Usposabljanje in izpit za družinskega mediatorja je opravila v letu 2008 in od takrat
izvaja družinske mediacije. Kot predstavnica Skupnosti CSD in mediatorka je sodelovala v
Združenju Medios. Je tudi predavateljica usposabljanja družinskih mediatorjev pri
Skupnosti CSD.

	
  
	
  

	
  

	
  

Kot predavateljica redno sodeluje z Zvezo Sožitje in Skupnostjo CSD Slovenije ter
drugimi izvajalci. Od vsega začetka, od leta 2007 pa do leta 2015, je aktivno sodelovala pri
izvajanju projekta Zagovorništvo - glas otroka pri Varuhu človekovih pravic.
Napisala je kar nekaj člankov in prispevkov, večinoma iz področja dela centrov za socialno
delo. Sodelovala je tudi pri pripravi celotnih standardov dela za CSD in pri pripravi večih
zakonov, med drugim tudi Družinskega zakonika.
Že drugi mandat je članica strokovnega sveta za družino pri MDDSZ.

II. DEL: “ZAGOVORNIŠTVO OTROK – NORMATIVNI IN PRAKTIČNI

POGLED”
Vsebina:
Namen zagovorništva otrok je, da se otroku omogoči aktivno sodelovanje v postopkih, ki
se ga tičejo in pomembno vplivajo na njegovo življenje. V tovrstnih postopkih je potrebno v
ospredje postaviti otrokovo korist, otroka obravnavati kot samostojnega nosilca pravic in
okrepiti njegov položaj v postopku.
V okviru desetletnega delovanja projekta Zagovornik – glas otroka, ki poteka pod
okriljem Varuha za človekove pravice, so zagovorniki pomagali več kot 550 otrokom
uveljaviti pravico, da svobodno izrazijo svoje mnenje in želje v postopkih, v katerih so
udeleženi.
Predavateljica, zagovornica otrok, bo predstavila razvoj zagovorništva v Sloveniji in
njegovo normativno umestitev v slovensko zakonodajo (Družinski zakonik in Zakon o
varuhu človekovih pravic). Podrobneje bo opisala pomen in vlogo zagovornika na
praktičnih primerih iz svoje prakse, pri tem pa se bo opirala na raziskavo, ki jo je izvedla v
okviru svoje magistrske naloge na temo.

Predavateljica:
Mag. Fides Ramšak je zaključila magistrski študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z
zagovorom dela “Zagovorništvo kot oblika pomoči otroku, žrtvi nasilja”.
Ima bogate izkušnje z raziskovalnim delom s področja kriminologije. V letih 2002 do
2006 je sodelovala na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v
Ljubljani.
Predavateljica je zagovornica otrok in članica Skupine za izvedbo pilotskega projekta
zagovorništva (SIPP), ki je leta 2007 začela z izvedbom projekta Zagovornik – glas otroka.

	
  
	
  

	
  

Sodelovala je pri evalvaciji projekta zagovorništva, sodeluje pa tudi pri promociji projekta,
pravnih vprašanjih projekta in usposabljanju novih zagovornikov. Od leta 2015 je
predstavnica zagovornikov otrok. Na temo zagovorništva otrok je pripravila in predstavila
številne prispevke: Analiza zagovorniških primerov od leta 2010 do 2014; Pobuda za sprejem
zakona o zagovorništvu otrok; Predstavitvena prezentacija projekta Zagovornik – glas otroka
(2015), Zagovornik-glas otroka in skrbnik za posebni primer, primerjava in razlike,
prispevek na posvetu zagovornikov v Kranjski Gori.

	
  

