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DRŽAVNEGA TOŽILCA
SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD VODJE
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OKRAJNA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA
GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA
UPRAVA KRIMINALISTIČNE POLICIJE
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD VARUHA
ODVETNIŠKA ZBORNICA REPUBLIKE SLOVENIJE
DRUŠTVO DRŽAVNIH TOŽILCEV SLOVENIJE
SLOVENSKO SODNIŠKO DRUŠTVO
DRŽAVNOTOŽILSKI SVET
SODNI SVET

Številka: 604-86/2020
Datum: 7. januar 2021

Zadeva: Vabilo na 19. strokovni posvet – Obravnava posebej ranljivih otrok –
IZVEDBA NA DALJAVO

Spoštovani,

Center za izobraževanje v pravosodju organizira v sodelovanju z Društvom državnih tožilcev 
Slovenije in Generalno policijsko upravo tradicionalni strokovni posvet Obravnava posebej 
ranljivih otrok, ki je bil prvotno načrtovan lansko leto in je bil zaradi epidemiološke situacije 
odpovedan. Letos bo strokovni posvet potekal 8. in 9. aprila na daljavo.

Strokovni posvet bo prvi dan vodila Barbara Jenkole Žigante, višja državna tožilka z 
Okrožnega državnega tožilstva v Krškem in vodja mladoletniške sekcije pri Društvu državnih 
tožilcev Slovenije, drugi dan pa Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto 
pri Generalni policijski upravi.

Vsebinska zasnova strokovnega posveta ostaja podobna, kot je bila predvidena lansko leto. Ker 
je posamezni izobraževalni dan pri izvedbi na daljavo krajši in s tem manj obremenjujoč za 
udeležence, bo prispevkov nekoliko manj in bodo krajši. Osnutek programa strokovnega 
posveta na daljavo usklajujemo s predavatelji in vam ga bomo posredovali v kratkem. 
Predvidoma bo posamezni dan strokovnega posveta potekal od 9.30 do 13.15.

Izvedba na daljavo zahteva nekaj tehničnih prilagoditev na strani udeležencev. Izobraževanje 
bo potekalo prek aplikacije Microsoft Teams. Za spremljanje in sodelovanje na strokovnem 
posvetu udeleženci ne potrebujejo nujno kamere in mikrofona na računalniku.
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Vljudno vas vabimo, da nam do 19. marca 2021 na elektronski naslov kazensko.mp@gov.si
posredujete prijave za udeležbo na strokovnem posvetu na daljavo, in sicer ime in priimek, 
elektronski naslov, delovno mesto prijavljenih ter institucijo, kjer je prijavljeni zaposlen.
Prosimo, da nam navedene podatke posredujete v preglednici Excel.

Nekaj dni pred dogodkom bomo vsem prijavljenim posredovali natančna navodila za 
spremljanje strokovnega posveta na daljavo.

Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju je Tina Banfi, ki je za vse dodatne 
informacije dosegljiva na telefonski številki 01 369 52 54 oziroma elektronskem naslovu 
tina.banfi@gov.si.

Vljudno vabljeni!

dr. Tadeja Jelovšek
      višja sodnica

                direktorica   

Pripravila:
Lidija Žgajnar,
višja svetovalka     

                                                                      


