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Zadeva: Ponovno vabilo na Izobraževalne dneve Društva državnih tožilcev 
Slovenije in Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije 2021 –
IZVEDBA NA DALJAVO

Spoštovani,

Center za izobraževanje v pravosodju organizira v sodelovanju z Društvom državnih tožilcev 
Slovenije in Vrhovnim državnim tožilstvom Republike Slovenije tradicionalne Izobraževalne 
dneve Društva državnih tožilcev Slovenije in Vrhovnega državnega tožilstva Republike 
Slovenije, ki bodo potekali 10. in 11. junija 2021 na daljavo. 

Izobraževanje bo vodila vrhovna državna tožilka Mirjam Kline.

V prilogi vam pošiljamo program izobraževanja. Prvi  dan dogodka, 10.  juni ja,  po
izobraževalnem delu programa, bo na daljavo izveden tudi Občni zbor Društva državnih 
tožilcev Slovenije z volitvami predsednika društva in članov izvršilnega odbora.

Izobraževalni dogodek bo potekal prek aplikacije ZOOM. Za spremljanje in sodelovanje na 
izobraževanju udeleženci ne potrebujejo nujno kamere in mikrofona na računalniku.

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 pravosodnih organov.

Ponovno vas vljudno vabimo, da prek portala eCIP do 7. junija 2021 oddate prijave za 
udeležbo na Izobraževalnih dnevih Društva državnih tožilcev Slovenije in Vrhovnega državnega 
tožilstva Republike Slovenije na daljavo, in sicer ime in priimek, elektronski naslov, organ 
zaposlitve ter delovno mesto prijavljenih.

Po poteku roka za prijave, prijave ne bodo več mogoče.
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Za tehnično pomoč je na voljo Enotni kontaktni center (EKC), in sicer na telefonski številki 080 
2002 ali elektronskem naslovu ekc@gov.si.

Nekaj dni pred dogodkom bomo vsem prijavljenim posredovali povezavo do dogodka in 
navodila za spremljanje izobraževanja na daljavo. Prav tako vam bomo poslali ločeno povezavo 
za udeležbo na Občnem zboru Društva državnih tožilcev Slovenije.

Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju je Dunja Kranjac Grmek, ki je za vse 
dodatne informacije dosegljiva na telefonski številki 01 369 5777 in elektronskem naslovu 
dunja.kranjac-grmek@gov.si. 

Vljudno vabljeni!

Dr. Tadeja Jelovšek
višja sodnica

direktorica

Pripravila:
Dunja Kranjac Grmek
podsekretarka

Priloga:
- Program: Izobraževalni dnevi Društva državnih tožilcev Slovenije in Vrhovnega 

državnega tožilstva Republike Slovenije − na daljavo


