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Vabilo na e-tečaj in uvodni spletni seminar programa HELP Sveta
Evrope – Družinsko pravo in človekove pravice

Spoštovani,
Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, v okviru sodelovanja v
programu Sveta Evrope European Programme for Human Rights Education for Legal
Professionals – HELP ponovno organizira v letu 2019 uspešno izvedeni e-tečaj Družinsko
pravo in človekove pravice. V letošnjem letu bo e-tečaj potekal od julija do septembra.
E-tečaj je namenjen 30 udeležencem; sodnikom, državnim tožilcem, državnim odvetnikom in
strokovnim sodelavcem ter odvetnikom, ki se ukvarjajo z družinskim pravom.
V okviru e-tečaja bodo na interaktiven, večplasten in interdisciplinaren način predstavljeni
ključni koncepti družinskega prava (pravice, povezane s partnerskimi odnosi, razmerja med
otroki, njihovimi starši in drugimi sorodniki, mednarodne ugrabitve otrok in ključni izzivi varstva
otrokovih pravic). Prav tako bo analiziran vpliv prava človekovih pravic na nacionalno in
evropsko pravo. Namen e-tečaja je seznanitev in poglabljanje znanja o virih družinskega prava
ter njihova usklajena in učinkovita uporaba pri vsakodnevnem delu.
E-tečaj je oblikovala skupina strokovnjakov delovne skupine v okviru programa HELP Sveta
Evrope. Za slovenske udeležence bo e-tečaj vodila višja sodnica Maša Butenko, ki je tečaj
prilagodila na nacionalno raven. E-tečaj bo potekal v slovenskem jeziku.

Pred začetkom e-tečaja bo 3. julija 2020 od 10.00 do 13.00 potekal uvodni spletni seminar,
na katerem bodo predstavljene vsebine e-tečaja, način njegove izvedbe in spletno orodje za
sodelovanje na e-tečaju.
Na uvodnem seminarju bo poleg vodje tečaja, višje sodnice Maše Butenko, sodelovala tudi
predstavnica Sveta Evrope Ana-Maria Telbis.
Program uvodnega spletnega seminarja vam bomo posredovali naknadno, ko bo dokončno
oblikovan.
Udeležba na spletnem uvodnem seminarju bo mogoča prek naknadno posredovane spletne
povezave, ki deluje v spletnem brskalniku Chrome browser. Del uvodnega seminarja e-tečaja
bo potekal v angleškem jeziku in ne bo tolmačen v slovenski jezik.
Udeleženci potrebujejo za udeležbo na e-tečaju računalnik in dostop do interneta.
Vljudno vas vabimo, da prijave na e-tečaj in uvodni spletni seminar pošljete do 25. junija 2020
na elektronski naslov etecaj.mp@gov.si. Prosimo, da pri prijavi navedete funkcijo, ki jo
prijavljeni opravlja.
Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju je dr. Ines Budinoska, ki je za vse
dodatne informacije dosegljiva na telefonski številki 01 369 5743 oziroma elektronskem naslovu
ines.budinoska@gov.si.

Vljudno vabljeni!

Dr. Tadeja Jelovšek
višja sodnica
direktorica

Pripravila:
dr. Ines Budinoska
višja svetovalka
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