
                                                                               
 

 

                                                                       
 
»Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna 
usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.« 

P  R  O  G  R  A  M 

Otrok v družinskem sporu 
Državni svet Republike Slovenije, 14. 5. 2015 

 
 
8.30 Registracija udeležencev 
 
9.00 Pozdravni govori: 

           Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije 

           Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije 

           Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije 

 
9.15    Predstava »Stiska mladega Filipa«, mladinska amaterska gledališka skupina 
 
 
9.45 1. sklop 

9.45 Boštjan Verstovšek, odvetnik 

9.55  Ludvik Poljanec, pooblaščenec skupine očetov: 

Obravnava problema s stališča Konvencije, Ustave, Evropske socialne listine in 

Deklaracije o otrokovih pravicah 

10.05 Valerija Stušek, Odvetniška pisarna Stušek, d. o. o.: 

           Odvetniški vidik otrok v družinskih sporih 

 

10.30 Odmor 
 
11.00   2. Sklop 
 
11.00 Mag. Darja Kuzmanič Korva, Skupnost centrov za socialno delo: 

CSD in zaščita otrokovih koristi v družinskih sporih 

11.10 Mag. Martina Jenkole, projekt Zagovornik – glas otroka: 

Zagovornik kot glas otroka  

 

 



                                                                               
 

 

                                                                       
 
»Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna 
usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.« 

11.20    Mag. Meta Pristavec, Okrožno sodišče Kranj:  
Večplastnost vprašanja dodelitve mladoletnih otrok 

11.30    Irena Kosovel, družinska mediatorka:  
           Družinska mediacija in zaščita otrokovih pravic  

11.40      Bojana Moškrič, Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo:  
  Kjer se prepirata dva ... otrok trpi (Otrok v izvedenskem postopku) 

11.50      Lan Vošnjak, Varuh človekovih pravic:  

  Varstvo in vzgoja otrok - vpogled v vzorec odločitev Okrožnega sodišča v 

   Ljubljani 

 

12.30      Odmor za kosilo 
 
13.45      3. sklop 

 
13.45      Neža Miklič, Generalna policijska uprava:  

           Razveza kot rizični faktor za nasilje 

13.55      Mirjam Kline, Okrožno državno tožilstvo:  
Tožilski pogled na problematiko neplačevanja preživnin in odvzema mladoletne   
 osebe  

14:05       Andreja Sušnik, Društvo za nenasilno komunikacijo:  
                       Izkušnje Društva za nenasilno komunikacijo pri delu z otroki in njihovimi                           
                       starši ob razvezah zaradi nasilja 

14.15     Dr. Andreja Poljanec, Študijsko-raziskovalni center za družino:                           
Ločitev je za otroka vedno čustveni napor 

14.45     Razprava 
 
15.45    Sklepne ugotovitve, odzivi in predlogi  

  Irma Kirin, Okrožno sodišče v Ljubljani, vodja Oddelka za družinsko sodstvo 

  Mag. Ružica Boškić, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake    
                                    možnosti, generalna direktorica Direktorata za družino 

  Tina Brecelj, Ministrstvo za pravosodje, državna sekretarka 

  Varuh človekovih pravic: zaključek posveta 

 


