Projekt »ARVID – Izboljšanje dostopa do pravic v skladu z Direktivo o žrtvah za osebe z ovirami« izvaja Hrvaški
pravni center (HR) v partnerstvu z Ministrstvom za pravosodje (HR), Varuhom pravic oseb z invalidnostmi (HR),
Združenjem za podporo žrtvam in pričam (HR), Mirovnim inštitutom (SI) in Društvom ALTRA (SI).

Projekt ARVID, Zaključna konferenca
Izboljšanje dostopa do pravic v skladu z Direktivo o žrtvah za osebe z ovirami: priporočila
in njihovo izvajanje
24. september 2021, online
PROGRAM
10:00 – 10:15

Uvodni nagovor
Vedrana Šimundža Nikolić, Pomočnica ministra za pravosodje in upravo,
HR

10:15 – 10:30

Izboljšanje dostopa do pravic v skladu z Direktivo o žrtvah za osebe z
ovirami – Skupna priporočila za Hrvaško in Slovenijo
Elizabeta Ivičević Karas, Ključna ekspertka projekta ARVID; Pravna fakulteta,
Univerza v Zagrebu

10:30 – 12:00

PANEL 1.
Vključevanje oseb z ovirami v sistem podpore žrtvam
Tema panela naslavlja opolnomočenje oseb z ovirami, da prijavijo kazniva
dejanja in prekrške, storjene v njihovo škodo, ob hkratni krepitvi njihove
informiranosti o pravicah, ki jih imajo, kadar postanejo žrtve kaznivih dejanj
ali prekrškov. Povezovanje združenj, ki nudijo podporo in pomoč osebam z
ovirami, z organizacijami, ki nudijo podporo in pomoč žrtvam kaznivih dejanj
ali prekrškov je ključen predpogoj za uspešno vključevanje in prilagoditve.
Moderatorka: Katarina Vučko, SI Nacionalna ekspertka projekta ARVID
Project, Mirovni inštitut, Ljubljana
Panelisti_ke (abecedni red): Iva Barić Milojković (Oddelek za podporo žrtvam
in pričam Županijskega sodišča v Osjeku, HR),Ivana Bilušić (Pravosodna
akademija, HR), Albin Dearing (FRA – Agencija Evropske unije za temeljne
pravice), Franc Glušič (Generalna policijska uprava, SI), Nikica Hamer Vidmar
(Služba za podporo žrtvam in pričam, Uprava za kazensko pravo, Ministrstvo
za pravosodje in upravo RH), Aleksandra Ivanković(Victim Support Europe) -

Ta projekt je financiran iz programa Evropske unije za pravosodje (2014-2020), sofinancirala pa sta ga Urad za sodelovanje z nevladnimi
organizacijami Vlade Republike Hrvaške in Mesto Zagreb.
Vsebina tega dokumenta predstavlja izključno stališča avtorja/ice in je njegova/njena izključna odgovornost. Evropska komisija, Urad za
sodelovanje z nevladnimi organizacijami Vlade Republike Hrvaške in Mesto Zagreb ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za morebitno
uporabo informacij, ki jih vsebuje.
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TBC, Andraž Kapus (Inštitut RS za socialno varstvo), Jernej Koselj (Sektor za
kaznovalno pravo in človekove pravice, Ministrstvo za pravosodje RS), Uroš
Kovačič (Strokovna služba Varuha človekovih pravic RS), Marica Mirić (SOIH
– Zveza društev oseb z invalidnostmi Hrvaške, HR) - TBC, Tilen Recko
(Društvo Altra, SI), Andreja Štepec (Šent – Slovensko združenje za duševno
zdravje, SI), Marine Uldry (European Disability Forum), Branka Zečević
(Služba za politike za osebe z invalidnostmi in druge socialno ogrožene
skupine, Uprava za družino in socialno politiko, Ministrstvo za delo,
pokojninski sistem, družino in socialno politiko RH)
12:00 – 12:15 Odmor
PANEL 2.
12:15 – 13:50

Prilagoditve postopanj organov kazenskega in prekrškovnega postopka
osebam z ovirami
Panel naslavlja potrebo po odpravi obstoječih številnih fizičnih ovir, pa tudi
ovir za učinkovito komunikacijo, ki onemogočajo osebam z ovirami dostop do
pravic, ki jih imajo, kadar postanejo žrtve, ter možnosti za nudenje učinkovite
podpore v postopkih. Sodelovanje združenj, ki povezujejo osebe z ovirami
oziroma jim nudijo podporo in pomoč, in njihovo povezovanje z vsemi
deležniki kazenskega in prekrškovnega pravosodja, zlasti tistimi, ki
pripravljajo individualne ocene žrtev. Potreba po kontinuiranem
izobraževanju kazenskopravnih deležnikov o potrebah in prilagoditvah za
osebe z ovirami.
Moderator: Zoran Burić, HR Nacionalni ekspert projekta ARVID, Pravna
fakulteta, Univerza v Zagrebu
Panelisti_ke (abecedni red): Ines Budinoska (Center za izobraževanje v
pravosodju, Ministrstvo za pravosodje RS), Anamarija Droždan-Kranjčec
(Ženska soba, Mreža ta podporo in sodelovanje žrtev in prič kaznivih dejanj,
HR), Nikica Hamer Vidmar (Služba za podporo žrtvam in pričam, Uprava za
kazensko pravo, Ministrstvo za pravosodje in upravo RH), Alice Henriroux
(European Network on Victims' Rights), Darijo Jurišić (namestnik Varuhinje
pravic oseb z invalidnostmi, HR), Mirjam Kline (vrhovna državna tožilka,
vodja Oddelka za kazenske zadeve Vrhovnega državnega tožilstva RS) in
Anžej Žužek (višji pravosodni svetovalec, Vrhovno državno tožilstvo RS), Deja
Kozjek (višja sodnica, Višje sodišče v Ljubljani, SI) in Katja Škerget (vodja
Službe za podporo oškodovancem, Okrožno sodišče v Ljubljani, SI), Dragana
Marina (Oddelek za podporo žrtvam in pričam Županijskega sodišča v Zadru,
HR), Uroš Miklič (Odvetniška pisarna LMR, član Upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije, SI), Karmen Novak Hrgović (Visoko
prekrškovno sodišče Republike Hrvaške, HR), Silvija Pejaković Đipić (Policijska
akademija, Ministrstvo za notranje zadeve RH) Miren Špek (Združenje za
podporo žrtvam in pričam, HR), Laura Valković (Odvetniška akademija
Hrvaške odvetniške zbornice, HR).

13:50 – 14:00

Zaključki konference.

Konferenco moderira prof.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas, ključna ekspertka projekta ARVID.
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