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VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD PREDSEDNIKA
VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD GENERALNEGA 
DRŽAVNEGA TOŽILCA
SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, VODJA TOŽILSTVA
DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALNI DRŽAVNI ODVETNIK
VIŠJA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD PREDSEDNICE 
VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD 
PREDSEDNICE
OKROŽNA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA
OKRAJNA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA 
DELOVNA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI, URAD PREDSEDNICE
OKROŽNA DRŽAVNA TOŽILSTVA, VODJA TOŽILSTVA
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD PREDSEDNIKA
SODNI SVET
DRŽAVNOTOŽILSKI SVET
SLOVENSKO SODNIŠKO DRUŠTVO
DRUŠTVO DRŽAVNIH TOŽILCEV SLOVENIJE
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

Številka: 604-93/2021
Datum: 8. december 2021

Zadeva: Vabilo na e-tečaj z uvodnim spletnim seminarjem programa HELP 
Sveta Evrope – Pravice oseb z ovirami

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 
Pravice oseb z ovirami, ki se bo pričel 23. marca 2022 z uvodnim spletnim seminarjem.

E-tečaj bo potekal v slovenskem jeziku in trajal predvidoma do junija, v obsegu 8 ur. 

E-tečaj je namenjen 30 udeležencem; v prvi vrsti sodnikom, državnim tožilcem in državnim 
odvetnikom; če bodo na voljo prosta mesta pa tudi strokovnim sodelavcem na sodiščih in 
državnih tožilstvih ter predstavnikom Varuha človekovih pravic.

E-tečaj je oblikovala skupina strokovnjakov delovne skupine v okviru programa HELP Sveta 
Evrope skupaj s Centrom za zagovorništvo standardov Sveta Evrope. Za slovenske udeležence 
bo e-tečaj vodila okrožna sodnica dr. Jasna Murgel, ki je tečaj prilagodila na nacionalno 
raven. 
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V okviru e-tečaja bodo predstavljeni veljavni mednarodni standardi in standardi Sveta Evrope o 
pravicah oseb z ovirami z namenom ustreznejše uporabe relevantnih določb in standardov s 
področja pravic oseb z ovirami ter s tem njihove boljše zaščite.

E-tečaj se bo pričel z uvodnim spletnim seminarjem, na katerem bodo predstavljene vsebine e-
tečaja, 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 spletnem seminarju bo mogoča prek naknadno posredovane spletne 
povezave. Del uvodnega spletnega 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 1. 
februarja 2022, 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


