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Zadeva:

Obvestilo o delni odpovedi izobraževanja in ponovno vabilo na Osnovno
usposabljanje za sodnike, državne tožilce in poravnalce v kazenskih
zadevah, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku

Spoštovani,
sporočamo vam, da smo na Centru za izobraževanje v pravosodju zaradi slabe epidemiološke
situacije sprejeli odločitev, da odpovedujemo decembrsko izvedbo izobraževanja Osnovno
usposabljanje za sodnike, državne tožilce in poravnalce v kazenskih zadevah, ki sodelujejo v
postopku proti mladoletniku, ki je bila predvidena 6. in 7. ter 13. in 14. decembra 2021.
Ponovno vas vljudno vabimo na preostale tri izvedbe, ki bodo potekale v Hotelu Mons, Pot za
Brdom 4, Ljubljana, in sicer:
- 17. in 18. ter 24. in 25. januarja 2022 (prva izvedba),
- 10. in 11. ter 17. in 18. februarja 2022 (druga izvedba) ter
- 17. in 18. ter 24. in 25. marca 2022 (tretja izvedba).
V drugi polovici leta 2022 načrtujemo še dve izvedbi osnovnega usposabljanja, in sicer:
- 15. in 16. ter 22. in 23. septembra 2022 (četrta izvedba) ter
- 3. in 4. ter 10. in 11. oktobra 2022 (peta izvedba).
Osnovno usposabljanje bo v mesecu septembru in oktobru izvedeno le, če bo zanj dovolj
interesa.

Pri izvedbi usposabljanj bomo upoštevali epidemiološke ukrepe, ki bodo veljali v času izvedbe
posameznega usposabljanja.
Osnovno usposabljanje zajema štiri vsebinske sklope:
1. posebnosti obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in mladoletniško
prestopništvo,
2. izvrševanje kazenskih sankcij za mladoletnike,
3. razumevanje razvoja mladoletnika in
4. tehnike razgovora oziroma zaslišanje mladoletnika.
Vsakemu vsebinskemu sklopu bo namenjen en izobraževalni dan; vsak vsebinski sklop bo
sestavljen iz predavanj in praktičnega dela z obravnavo konkretnih primerov.
V priponki vam pošiljamo osnutek programa izobraževanja. Pri oblikovanju programa smo
sodelovali z vodilnimi strokovnjaki s strokovnih področij, ki bodo obravnavana v okviru
usposabljanja. Obravnavane vsebine bodo prilagojene specifičnim potrebam sodnikov, državnih
tožilcev in poravnalcev v kazenskih zadevah.
Na vsaki izvedbi usposabljanja je predvideno največ 20 udeležencev, pri čemer je na voljo 8
mest za sodnike in 8 mest za državne tožilce; preostala mesta so predvidena za predstavnike
policije, centrov za socialno delo in poravnalce. Vljudno prosimo, da prijavljene z vaše
institucije v največji možni meri razporedite na različne izvedbe osnovnega
usposabljanja in s tem prispevate k čim bolj heterogenim skupinam posamezne izvedbe, s
čimer bo zagotovljena večja učinkovitost razprave. Prijave bomo potrjevali po vrstnem redu
prejema prijav.
Prosimo, da pri prijavah upoštevate, da se lahko posameznik udeleži le celotnega
osnovnega usposabljanja v enem terminu in ne po delih v različnih terminih.
Prve tri izvedbe osnovnega usposabljanja bosta vodili vrhovna državna tožilka Mirjam Kline
in višja sodnica Deja Kozjek.
Vljudno vas vabimo, da prek portala eCIP do 3. decembra 2021 oddate prijave za udeležbo
na prvih treh izvedbah osnovnega usposabljanja, in sicer ime in priimek, elektronski naslov,
organ zaposlitve ter delovno mesto prijavljenih.
Prijave za jesenski izvedbi bomo pričeli zbirati meseca maja, o čemer vas bomo obvestili.
Po poteku roka za prijave prijave ne bodo več mogoče.
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Za tehnično pomoč pri prijavah je na voljo Enotni kontaktni center (EKC), in sicer na telefonski
številki 080 2002 ali elektronskem naslovu ekc@gov.si.
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!
Blanka Javorac Završek
višja sodnica
direktorica

Pripravila:
Dunja Kranjac Grmek
podsekretarka

Priloga:
-Osnutek programa: Osnovno usposabljanje za sodnike, državne tožilce in poravnalce v
kazenskih zadevah, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku
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