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

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

25. – 29. september 2017
Evropska pravna fakulteta
Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana
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OPIS IZOBRAŽEVANJA
Jesenska šola “Otrokom prijazno pravosodje” je namenjena aktualnim vprašanjem uresničevanja
otrokovih pravic v slovenskem in mednarodnem prostoru. Ugledni predavatelji, teoretiki in praktiki,
bodo predstavili svoje delovne in strokovne izkušnje s področja družinskega in otroškega prava, pri
čemer bodo posebno pozornost namenili novo sprejetemu Družinskemu zakoniku.
Interaktivni seminar je namenjen študentkam in študentom Evropske pravne fakultete oziroma
Fakultete za državne in evropske študije, pa tudi ostalim slušateljem, ki jih zanima področje
družinskega prava in otrokovih pravic.
Dr. Suzana Kraljić, izredna profesorica prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, bo v luči
Družinskega zakonika in sodobne sodne prakse, naslovila vprašanje IMPLEMENTACIJE DOKTRINE
NAJVEČJE OTROKOVE KORISTI.
Višji sodnik, mag. Matej Čujovič, bo v svojem prispevku predstavil pomembnejše NOVOSTI, KI JIH
PRINAŠA DRUŽINSKI ZAKONIK, posebej bo izpostavil pozitivne in negativne učinke prenosa
pristojnosti za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otroka s centrov za socialno delo na okrožna
sodišča.
Mag. Fides Ramšak, zagovornica otrok, bo govorila o razvoju ZAGOVORNIŠTVA OTROK V SLOVENIJI
in njegovi normativni umestitvi v slovensko zakonodajo. Podrobneje bo opisala pomen in vlogo
zagovorništva na primerih iz svoje prakse.
Sendi Murgel, pravnica in družinska mediatorka, bo v svojem prispevku izpostavila PREDNOSTI IN
PASTI (NE)POSREDNEGA VKLJUČEVANJA OTROK V DRUŽINSKO MEDIACIJO. Opredelila bo vlogo
mediatorja, staršev in otrok v postopku družinske mediacije ter podrobneje opisala potek procesa
vključevanja otrok v družinsko mediacijo.
Mag. Jride Mršnik Poljšak, okrožna državna tožilka, bo govorila o POLOŽAJU OTROK, KI V
KAZENSKEM POSTOPKU NASTOPIJO KOT ŽRTVE. Predavateljica bo naslovila različna vprašanja: 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?
Vera Slodnjak, klinična psihologinja in sodna izvedenka, bo na podlagi lastnih izkušenj spregovorila o
SODNEM IZVEDENSTVU V PRIMERIH NASILJA V DRUŽINI IN SPOLNE ZLORABE OTROK.
Dr. Katarina Kompan Erzar, docentka za zakonsko in družinsko terapijo, se bo v predavanju dotaknila
SPECIFIČNIH ČUSTVENIH DINAMIK, KI SE RAZVIJEJO OB TEŽJIH RAZMERAH V DRUŽINAH V SODNEM
POSTOPKU in se osredotočila na pomen ustvarjanja čustveno varnega in predvidljivega prostora za
otroke, ki se znajdejo v kaosu jeze, strahu, groze in osamljenosti ter nerazumljenosti.
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TERMINSKI PLAN IZOBRAŽEVANJA

DATUM IN URA
IZOBRAŽEVANJA

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

PONEDELJEK
25.9.2017
16:00 – 16:30
16:45 – 20:00

Registracija
Dr. Suzana Kraljić: Implementacija doktrine največje otrokove
koristi v novem Družinskem zakoniku in sodobni sodni praksi

TOREK
26.9.2017
16:45 – 19:00
19:15 – 20:00

Mag. Jride Mršnik Poljšak: Otrok kot dokazno sredstvo v
kazenskem postopku
Vesna Slodnjak: Psihološko sodno izvedenstvo pri otrocih in
mladostnikih

SREDA
27.9.2017
16:45 – 20:00

Dr. Katarina Kompan Erzar: Psihološki vidiki otroka v postopku
družinskega prava

ČETRTEK
28.9.2017
16:45 – 20:00

Mag. Matej Čujovič: Novosti Družinskega zakonika in vloga
sodnika pri odločanju v družinskih zadevah

PETEK
29.9.2017
16:45 – 18:15
18:30 – 20:00
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Sendi Murgel: (Ne)posredno vključevanje otrok v družinsko
mediacijo
Mag. Fides Ramšak: Zagovorništvo otrok – normativni in
praktični pogled
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PRIJAVA IN DODATNE INFORMACIJE
TERMIN:
Jesenska šola se bo odvijala od ponedeljka, 25. septembra, do petka, 29. septembra 2017, v
prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani, na Cankarjevem nabrežju 11. Potekala bo v
popoldanskih urah, od 16:45 do 20:00.

KOTIZACIJA:
Kotizacija za udeležbo na izobraževanju znaša 100 EUR z vključenim DDV na udeleženca.

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE:
Ob prijavi morajo udeleženci izpolniti spletni obrazec za prijavo ter poravnati kotizacijo pred
pričetkom izobraževanja. Prijava brez plačila kotizacije ne bo veljavna. Prijave se zbirajo do
zasedenosti prostih mest.
Vašo prijavo na izobraževanje oddate preko spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi TUKAJ.
Poleg spletnega obrazca morajo udeleženci poravnati plačilo kotizacije skladno s priloženimi navodili.
Prijave zbiramo do vključno 15. 9. 2017 oziroma do zapolnitve prostih mest (80). V primeru
premajhnega števila prijav jesenska šola ne bo izvedena.
Morebitne odjave sprejemamo le v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo izobraževanja.

PLAČILO:
Kotizacijo poravnate po predračunu, ki je priloga temu vabilu. Pri sklicu navedite ime in priimek
udeleženca izobraževanja.

POTRDILO O UDELEŽBI:
Program bo izveden v obsegu 20 pedagoških ur. Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi. Na
podlagi aktivne udeležbe (85%) bodo udeleženci Evropske pravne fakultete in Fakultete za državne
in evropske študije prejeli kreditne točke v višini enega izbirnega predmeta.

INFORMACIJE:
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko vsak dan od 8.00 do 12.00 na
telefonsko št. 05 338 44 06 ali pa nam pošljite vaša vprašanja po e-pošti na eva.jambrek@evro-pf.si.
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PRILOGA – NAVODILA ZA PLAČILO KOTIZACIJE
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EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA
DELPINOVA ULICA 18B
5000 NOVA GORICA
04 231 93 72

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA

Šifra
00252

Naziv
KOTIZACIJA
Jesenska šola:
Otrokom prijazno pravosodje
SKUPAJ brez DDV
+ DDV 22,00% od osnove 81,97
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR

PONUDBA

00002

NOVA GORICA, dne

17.08.2017

Veljavnost
ID št. zavezanca:
Poslovni račun

SI56 02309-0255246829

Količina Enot
1 x

Cena
81,97

Rabat
0,00

Vrednost
81,97

81,97
18,03
100,00

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 99999-00002-5226

Prosimo vas, da obvezno v namen zapišete ime in priimek udeleženca Jesenske šole. Informacije vezane
na plačilo: 04 231 93 72 (računovodstvo).

Ponudbo pripravilo: Računovodstvo Evro-pf

Fakulteta je vpisana v sodni register št. vložka 065/10472900 pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, ustanovitveni
kapital: 834,58 eur, matična št. 2146916, ID DDV št. SI78769108, TRR odprt pri Banki Domžale d.d.

