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Zadeva: Vabilo na e-izobraževanje za zaposlene na državnih tožilstvih

Spoštovani!

Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, je v sodelovanju z Vrhovnim 
državnim tožilstvom Republike Slovenije ter Akademsko in raziskovalno mrežo Slovenije 
(ARNES) pripravilo štiri e-izobraževanja za zaposlene na državnih tožilstvih, in sicer:

1. Državnotožilski red

2. Varstvo osebnih podatkov

3. Delo z e-vpisniki tožilstva – osnovno za javne uslužbence (tožilsko osebje)

4. Delo z e-vpisniki tožilstva – osnovno za tožilce (strokovni sodelavci, državni tožilci)

E-izobraževanja so namenjena državnim tožilcem, strokovnim sodelavcem na državnih 
tožilstvih in tožilskemu osebju. Cilj e-izobraževanj je predstavitev pravnih podlag za delovanje 
državnih tožilstev, predstavitev delovnih nalog zaposlenih na državnih tožilstvih po različnih 
področjih del in prikaz dobrih praks in drugih izbranih vsebin za delo na državnih tožilstvih.

Na e-izobraževanje lahko udeležence prijavijo samo uradi tožilstev. Prijave za udeležbo 
na posameznem e-izobraževanju za zaposlene na državnih tožilstvih uradi oddajo preko 
portala eCIP, in sicer so zahtevani podatki : ime in priimek, elektronski naslov, organ zaposlitve 
ter delovno mesto prijavljenih. Prijave zbiramo mesečno, za vsak mesec je v portalu eCIP 
ustvarjen nov termin. Zbrane prijave bomo v začetku vsakega meseca posredovali Strokovno-
informacijskemu centru Vrhovnega državnega tožilstva RS, ki bo za udeležence ustvaril 
uporabniške račune za vstop v spletno učilnico. 

Udeleženci bodo imeli dostop do e-izobraževanj po potrditvi prijave v portalu eCIP in po 
prejemu gesla za vstop v e-izobraževanje s strani Strokovno-informacijskega centra. Navodila 
za prvi vstop v spletno učilnico bodo na voljo v opisu e-izobraževanja v portalu eCIP. Navodila 
za uporabo portala eCIP so dostopna tudi na tej spletni povezavi. Čas, v katerem se zahteva, 
da udeleženec opravi e-izobraževanje, ni določen, priporočamo pa, da se  e-izobraževanje 
opravi v največ dveh mesecih.
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Za dostop do e-izobraževanja je potreben računalnik in dostop do interneta. Izvaja se 
lahko na službenih ali domačih računalnikih. Na koncu vsakega e-izobraževanja udeleženec 
opravi test, s katerim se na osnovni ravni preveri znanje, ki ga je udeleženec pridobil pri 
posameznem e-izobraževanju. Udeleženci lahko test ponavljajo, dokler ga uspešno ne opravijo. 
Za uspešno opravljen test udeleženec prejme »značko« (znak Centra za izobraževanje v 
pravosodju) v spletni učilnici. Po uspešno opravljenem e-izobraževanju, oziroma po pridobljeni 
»znački« bo udeleženec v uporabniški račun portala eCIP prejel potrdilo o opravljenem e-
izobraževanju. Potrdila bomo izdajali enkrat na mesec.

Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju je Brina Topolovec , ki je dosegljiva 
za vse dodatne informacije, in sicer na telefonski številki 01 369 5493 ali elektronskem naslovu 
etecaj.mp@gov.si .

Vljudno vabljeni!

Blanka Javorac Završek
       višja sodnica

           direktorica

Pripravila:
Saša Vrabelj, svetovalka
                                                         


