
 Projekt sofinancira Evropska Unija, Program za pravosodje  
 

 

                              
 

Mirovni inštitut in Društvo za nenasilno komunikacijo vabita 

 na predstavitev rezultatov projekta 

»VICATIS: Izboljšanje podpornih mehanizmov z vidika žrtev kaznivih dejanj« 

ki bo v petek, 22. marca 2019, ob 12. uri v B&B Hotelu Ljubljana Park  

(Tabor 9, 1000 Ljubljana) 

Mirovni inštitut in Društvo za nenasilno komunikacijo sodelujeta v mednarodnem projektu VICATIS, ki 

ga financira program EU za pravosodje, in je namenjen boljšemu izvajanju Direktive 2012/29 / EU o 

določitvi minimalnih standardov o pravicah, podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj (Direktiva o žrtvah). 

V letošnjem letu Slovenija sprejema pomembne zakonske akte, ki Direktivo o žrtvah prenašajo v 

nacionalni pravni red. Projekt VICATIS prinaša pomembne ugotovitve in orodja, ki želijo prispevati k 

boljši implementaciji Direktive in s tem boljši izkušnji žrtev kaznivih dejanj v postopkih. 

V projektu VICATIS smo se osredotočili na izkušnje žrtev, ki so bile udeležene v kazenskih postopkih in 

na zagotavljanje informacij žrtvam kot ključno komponento podpore žrtvam. Njihove poglede smo 

zbrali skozi dvajset kvalitativnih intervjujev, ki so bili v središču raziskave, ki smo jo izvedli v projektu. 

Njihovi odzivi so bili naše vodilo tudi pri nadaljnjih aktivnostih in orodjih, ki so nastala v okviru projekta.  

Na predstavitvenem dogodku bomo zainteresirani javnosti predstavili glavne ugotovitve in rezultate 

projekta, predvsem se bomo osredotočili na: 

- Spletno stran, ki žrtve kaznivih dejanj vodi skozi postopke in pravice, kot jih zagotavlja Direktiva 

in kot jih zagotavlja veljavna domača zakonodaja ter 

- Izobraževalni modul o informiranju žrtev in komunikaciji z žrtvami, namenjen vsem, ki delajo 

z žrtvami kaznivih dejanj. 

Dogodek je namenjen predstavnikom in predstavnicam policije, državnega tožilstva, sodstva, 

odvetništva ter socialnega varstva, civilne družbe in žrtvam kaznivih dejanj ter drugim zainteresiranim 

deležnikom kazenskega postopka in obravnave žrtev kaznivih dejanj. 

Posvet bo predvidoma trajal dve uri. Na posvetu bo poskrbljeno za prigrizke in osvežitev. 
 
Prosimo, da udeležbo potrdite na tajda.logar@drustvo-dnk.si. 
 
Vljudno vabljeni! 
 
Katarina Vučko, Mirovni inštitut 
Nacionalna vodja projekta VICATIS 
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