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OKRAJNA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA
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Zadeva: Vabilo na seminar Obravnavanje nasilja v družini in žrtev nasilja v 
družini 

Spoštovani,

Center za izobraževanje v pravosodju načrtuje enodnevni seminar Obravnavanje nasilja v 
družini in žrtev nasilja v družini, ki bo v letu 2021 potekal v štirih izvedbah, in sicer: 

- 2. septembra,
- 7. oktobra,
- 10. novembra in
- 9. decembra.

Seminar bo predvidoma potekal v klasični obliki v Zdravniški zbornici Slovenije, Dunajska 
cesta 162, v Ljubljani. Če takratni epidemiološki ukrepi ne bodo omogočali združevanja, bo 
seminar potekal na predvidene datume na daljavo.  

Center za izobraževanje v pravosodju je v skladu z 10. členom Zakona o preprečevanju nasilja 
v družini (ZPND) dolžan organizirati usposabljanja s področja preprečevanja nasilja v družini za 
sodnike in državne tožilce, ki se pri svojem delu srečujejo z žrtvami oziroma povzročitelji nasilja. 
Poudarek letošnjega seminarja bo predstavitev delovanja in vloge vseh deležnikov v procesu 
obravnave pojava nasilja v družini.

Seminar bodo vodile vrhovna državna tožilka Mirjam Kline (prva in druga izvedba), okrožna 
sodnica mag. Nadja Marolt (tretja izvedba) in višja sodnica Deja Kozjek (četrta izvedba).

V prilogi vam pošiljamo osnutek programa seminarja, za izvedbo v klasični obliki in na daljavo. 
Na vsaki izvedbi je predvideno največ 40 udeležencev, od tega je na voljo 20 mest za sodnike 
in 20 mest za državne tožilce.
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Kot smo vas že obvestili, je Center za izobraževanje v pravosodju prešel na sistem zbiranja 
prijav za izobraževalne dogodke prek portala eCIP. Prijav, ki bodo prispele po elektronski 
pošti, ne bomo več upoštevali. Prijave na izobraževalne dogodke so še naprej možne samo 
prek uradov sodišč in državnih tožilstev.

Vljudno vas vabimo, da prek portala eCIP do 16. julija 2021 oddate prijave za udeležbo na 
seminarju Obravnavanje nasilja v družini in žrtev nasilja v družini, 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 je na voljo Enotni kontaktni center (EKC), in sicer na telefonski številki 080 
2002 ali elektronskem naslovu ekc@gov.si.

Vljudno prosimo, da prijavljene z vaše institucije v največji možni meri razporedite na 
različne izvedbe seminarja in s tem prispevate k čim bolj heterogenim skupinam posamezne 
izvedbe seminarja, s čimer bo zagotovljena večja učinkovitost razprave. Prijave bomo potrjevali 
po vrstnem redu prejema prijav. 

Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju je dr. Ines Budinoska, ki je za vse 
dodatne informacije dosegljiva na telefonski številki 01 369 57 43 oziroma elektronskem 
naslovu ines.budinoska@gov.si.

Vljudno vabljeni!

Dr. Tadeja Jelovšek
višja sodnica
direktorica   

Pripravila:
dr. Ines Budinoska
višja svetovalka     

Prilogi:
- Osnutek programa: Obravnavanje nasilja v družini in žrtev nasilja v družini – klasična 

izvedba
- Osnutek programa: Obravnavanje nasilja v družini in žrtev nasilja v družini – izvedba na 

daljavo


