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Vabilo na e-tečaj z uvodnim seminarjem programa HELP Sveta Evrope
– Etika za sodnike in državne tožilce

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
Etika za sodnike in državne tožilce, ki se bo pričel 27. januarja 2022 z uvodnim spletnim
seminarjem.
E-tečaj bo potekal v slovenskem jeziku in trajal predvidoma do aprila, v obsegu 9 ur.
E-tečaj je namenjen 30 udeležencem − sodnikom in državnim tožilcem.
E-tečaj je oblikovala skupina strokovnjakov delovne skupine v okviru programa HELP Sveta
Evrope pod vodstvom vrhovne sodnice mag. Nine Betetto. Za slovenske udeležence bo e-tečaj
vodila višja sodnica Maša Butenko v sodelovanju z vrhovno sodnico mag. Nino Betetto.
V okviru e-tečaja bodo predstavljeni ključni koncepti etike v mednarodnem in evropskem
pravnem okvirju ob upoštevanju relevantne sodne prakse Evropskega sodišča za človekove
pravice in Sodišča Evropske unije.
E-tečaj se bo pričel z uvodnim spletnim seminarjem, na katerem bodo predstavljene vsebine etečaja, način njegove izvedbe in spletno orodje za sodelovanje na e-tečaju.
Program uvodnega spletnega seminarja vam bomo posredovali naknadno, ko bo dokončno
oblikovan.

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 spletnem seminarju in e-tečaju
računalnik in dostop do interneta.
E-tečaj udeleženec v danem časovnem okvirju opravlja samostojno kadarkoli. Potek e-tečaja
vodi in usmerja tutor prek elektronskih sporočil. V okviru e-tečaja je na voljo tudi forum, na
katerem lahko udeleženci e-tečaja izmenjujejo mnenja.
Vljudno vas vabimo, da oddate prijave za udeležbo na e-tečaju prek portala eCIP do 7.
januarja 2021, in sicer ime in priimek, elektronski naslov, organ zaposlitve ter delovno
mesto prijavljenih.
Po poteku roka za prijave prijave ne bodo več mogoče.
Za tehnično pomoč pri prijavah je na voljo Enotni kontaktni center (EKC), in sicer na telefonski
številki 080 2002 ali elektronskem naslovu ekc@gov.si.
Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju je dr. Ines Budinoska, ki je za vse
dodatne informacije glede izvedbe e-tečaja in uvodnega spletnega seminarja dosegljiva na
telefonski številki 01 369 5743 oziroma elektronskem naslovu ines.budinoska@gov.si.

Vljudno vabljeni!
Blanka Javorac Završek
višja sodnica
direktorica
Pripravila:
dr. Ines Budinoska
višja svetovalka
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