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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Družinskopravno varstvo otrok

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Letnik
Academic
year

Semester
Semester

Študijski program za
izpopolnjevanje: Specializacija
znanj s področja prava

Modul: Mladoletniško
prestopništvo

1

1

Vrsta predmeta / Course type

Obvezen

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

10

5

Klinične vaje Druge oblike
work
študija
15

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
45

Prof. dr. Barbara Novak

Predavanja / Slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev.

Prerequisits:

Vsebina:
I. Uvodno o družinskopravnem varstvu otroka
1. Pojem otrok
2. Korist otroka
3. Mednarodni, ustavni in zakonski viri

Content (Syllabus outline):

II. Ukrepi za varstvo otroke koristi
1. Ukrepi sodišča
1.1. Ukrepi pri odločanju o vzgoji in varstvu
1.2. Omejitev in odvzem stikov
1.2.2. Splošno
1.2.3. Stiki pod nadzorom
1.3. Ukrepi za varstvo otrokovega premoženja
1.4. Odvzem roditeljske pravice
1.5. Podaljšanje roditeljske pravice

ECTS
3

2. Ukrepi centra za socialno delo
2.1. Ukrepi po splošnem pooblastilu
2.2. Odvzem otroka
2.3. Oddaja otroka z vedenjsko motnjo v zavod
2.4. Odločitev o oddaji v rejništvo
2.5. Odločitev o postavitvi pod skrbništvo
Temeljni literatura in viri / Readings:
Novak B., Družinsko pravo. Prvi natis, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2014;
Zupančič K. (red.), Novak B., Žnidaršič Skubic V., Končina Peternel M., Reforma družinskega prava:
predlog novih predpisov s komentarjem. 2., spremenjena in dopolnjena izdaja, Uradni list
Republike Slovenije, Ljubljana, 2009;
Zupančič K., Novak B., Predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, (Zbirka predpisov). Uradni
list Republike Slovenije, Ljubljana, 2008, str. 139- 159;
Novak B., Skupno varstvo in vzgoja otroka, ko starši živijo ločeno. Pravosodni bilten, 1/2009, str.
79-97;
Novak B., Odvzem otroka v sodnem ali upravnem postopku. Pravnik, 5-6/2009, str. 321-333;
Novak B., Kolizija med sodno in upravno pristojnostjo za odvzem otroka v družinskih zadevah.
Pravosodni bilten, 1/2015, str. 41-51.
Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je, da kandidat pridobi novejša in
bolj poglobljena, izpopolnjena in utrjena
teoretična in praktična znanja s področja
otrokovih pravic in družinskopravnih ukrepov
za učinkovito varstvo njegovih koristi.
Predvidena je poglobitev znanja o
družinskopravnih institutih za varstvo otroka, s
čimer se kandidata usposobi za aplikativno,
samostojno, strokovno kritično in odgovorno
delo v pravniškem poklicu.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Po opravljenih obveznostih bo kandidat
sposoben izkazati razumevanje procesnih
institutov in pravil s področja otrokovih pravic
in družinskopravnih ukrepov za varstvo
otrokovih koristi. Sposoben bo argumentirano
interpretirati zakonske določbe s področja in
spremljati ter analizirati sodno prakso.
Kandidat se bo na obravnavanem področju
sposoben pisno in ustno izražati. Utrdil in

Intended learning outcomes:

nadgradil bo občutek za pravilno dojemanje in
interpretiranje pravnih norm. Utrdil bo kritično
razmišljanje in poglobil občutek za etično
opravljanje poklica.
Kandidat bo sposoben povezovati pridobljeno
znanje predvsem s področjem kazenskega
mladoletniškega prava.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Predavanja (posredovanje teoretičnih znanj in
praktičnih primerov).
Seminar (analiza sodne prakse, reševanje
hipotetičnih problemov, obravnava izdelkov
samostojnega dela).
Delež (v %) /
Načini ocenjevanja:
Weight (in %) Assessment:
Končni pisni izpit.
100%
Reference nosilca / Lecturer's references:
Novak B., Družinsko pravo. Prvi natis, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2014;
Zupančič K. (red.), Novak B., Žnidaršič Skubic V., Končina Peternel M., Reforma družinskega prava:
predlog novih predpisov s komentarjem. 2., spremenjena in dopolnjena izdaja, Uradni list
Republike Slovenije, Ljubljana, 2009;
Novak B., Kindesrecht und Elternkonflikt im slowenischen Familienrecht, v: Löhnig M. (ur.),
Schwab D. (ur.), Henrich D. (ur.), Gottwald P. (ur.), Kindesrecht und Elternkonflikt, (Beiträge zum
europäischen Familienrecht, 14 zv.). Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld, 2013, str. 197216.

