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Številka: 604-100/2020
Datum: 22. marec 2021

Zadeva: Ponovno vabilo na e-tečaj in uvodni spletni seminar programa HELP 
Sveta Evrope – Procesna jamstva v kazenskem postopku in pravice 
žrtev

Spoštovani,

Center za izobraževanje v pravosodju v okviru sodelovanja v programu Sveta Evrope European 

Programme for Human Rights Education for Legal Professionals – HELP organizira e-tečaj
Procesna jamstva v kazenskem postopku in pravice žrtev. E-tečaj se bo pričel s spletnim 
uvodnim seminarjem 30. marca 2021. E-tečaj bo trajal predvidoma od aprila do junija.

E-tečaj je namenjen 30 udeležencem; v prvi vrsti sodnikom in državnim tožilcem, v primeru 
prostih mest tudi strokovnim sodelavcem ter predstavnikom Varuha človekovih pravic. 

E-tečaj je oblikovala skupina strokovnjakov delovne skupine v okviru programa HELP Sveta 
Evrope. Za slovenske udeležence bosta e-tečaj v sotutorstvu vodila direktorica Pravno-
informacijskega centra nevladnih organizacij Katarina Bervar Sternad in svetovalec na 
Ustavnem sodišču Republike Slovenije dr. Iztok Štefanec, ki sta tečaj prilagodila na nacionalno 
raven. E-tečaj bo potekal v slovenskem jeziku.

V okviru e-tečaja bodo v šestih tematskih modulih obravnavana temeljna procesna jamstva 
obdolžencev v kazenskem postopku (s poudarkom na obravnavi direktiv EU, zlasti domneve
nedolžnosti) in žrtve kaznivih dejanj (s poudarkom dostopa do pravnega varstva).

Šest modulov e-tečaja:
1. Uvod 
2. Splošni vidiki poštenega sojenja
3. Posebne pravice/procesna jamstva I – domneva nedolžnosti
4. Posebne pravice/procesna jamstva II 
5. Posebne pravice/procesna jamstva III 
6. Pravice žrtev
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E-tečaj traja predvidoma do 15 ur in ga udeleženec v danem časovnem okvirju opravlja 
samostojno kadarkoli. Potek e-tečaja vodita in usmerjata tutorja prek elektronskih sporočil. V 
okviru e-tečaja je na voljo tudi forum, na katerem lahko udeleženci e-tečaja izmenjujejo mnenja.

Na uvodnem seminarju bodo predstavljene vsebine e-tečaja, način njegove izvedbe in spletno 
orodje za sodelovanje na e-tečaju.

V prilogi vam pošiljamo program uvodnega seminarja.

Udeležba na uvodnem seminarju bo mogoča prek naknadno posredovane spletne povezave.
Del uvodnega seminarja e-tečaja bo potekal v angleškem jeziku in ne bo tolmačen v slovenski 
jezik. 

Udeleženci potrebujejo za udeležbo na uvodnem seminarju in e-tečaju računalnik in dostop do 
interneta.

Sporočamo vam, da smo podaljšali rok za prijave in vas ponovno vljudno vabimo, da prijave na 
e-tečaj (in s tem tudi na spletni uvodni seminar) pošljete do 26. marca 2021 na elektronski 
naslov etecaj.mp@gov.si. Prosimo, da pri prijavi navedete ime in priimek, elektronski naslov ter 
delovno mesto prijavljenih. Prosimo, da nam navedene podatke posredujete v preglednici 
Excel.

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

Priloga:
! Program spletnega uvodnega seminarja HELP e-tečaja Procesna jamstva v kazenskem 

postopku in pravice žrtev 


