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OKROŽNA DRŽAVNA TOŽILSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD VODJE

Številka: 604-55/2021
Datum: 16. avgust 2021

Zadeva: Vabilo na delavnice Opisi kaznivih dejanj

Spoštovani,

Center za izobraževanje v pravosodju organizira v sodelovanju z Vrhovnim državnim tožilstvom 
Republike Slovenije delavnice Opisi kaznivih dejanj, ki bodo potekale v štirih izvedbah, in 
sicer:

- prva izvedba (splošna kriminaliteta) − 17. september 2021, Vrhovno državno 
tožilstvo Republike Slovenije,

- druga izvedba (splošna kriminaliteta) − 20. september 2021, Okrožno državno 
tožilstvo v Celju,

- tretja izvedba (gospodarska kriminaliteta) – 1. oktober 2021, Vrhovno državno 
tožilstvo Republike Slovenije in

- četrta izvedba (gospodarska kriminaliteta) – 4. oktober 2021, Okrožno državno 
tožilstvo v Celju.

Delavnici s področja splošne kriminalitete bo vodila višja državna tožilka Katjuša Čeferin, 
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, delavnici s področja gospodarske kriminalitete pa okrožna 
državna tožilka Petra Vugrinec, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

Delavnice so namenjene državnim tožilcem in strokovnim sodelavcem na državnih 
tožilstvih. Zaradi učinkovitejšega dela je število udeležencev na posamezni izvedbi omejeno na
12.

Na delavnicah bodo obravnavani primeri iz tožilske prakse, na podlagi katerih bodo udeleženci 
delavnic pripravili osnutke obtožnega akta za vsak posamezen primer. Pri delu na delavnici 
lahko udeleženci uporabljajo vso razpoložljivo literaturo.

V prilogi vam pošiljamo programa delavnic.
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Vljudno vas vabimo, da prijave na delavnice z navedbo želenega termina pošljete na 
elektronski naslov urad.vdtrs@dt-rs.si do 3. septembra 2021. Razpored udeležencev za 
posamezno delavnico bo po prejemu vseh prijav pripravilo Vrhovno državno tožilstvo Republike 
Slovenije in ga vneslo v portal eCIP.

Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju je Saša Vrabelj, ki je za vse dodatne 
informacije dosegljiva na telefonski številki 01 369 5249 ali elektronskem naslovu 
sasa.vrabelj@gov.si.

Vljudno vabljeni!

Pripravila:
Saša Vrabelj
višja referentka

dr. Tadeja Jelovšek
višja sodnica

direktorica

Prilogi:
- Program: Opisi kaznivih dejanj 2021 – splošna kriminaliteta
- Program: Opisi kaznivih dejanj 2021 – gospodarska kriminaliteta


