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OKROŽNA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE / PREDSEDNIKA

Številka: 604-18/2022
Datum: 5. april 2022

Zadeva: Ponovno vabilo na seminar Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku 
in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke

Spoštovani,

Center za izobraževanje v pravosodju v zvezi z bližajočim se začetkom uporabe Zakona o 
zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke (ZZOKPOHO), 
ki je sicer začel veljati že 24. aprila 2021, uporabljati pa se začne 1. maja 2022, organizira 
seminar Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši 
za otroke, ki bo potekal 9. maja 2022. 

Seminar bosta vodila vrhovna državna tožilka Barbara Jenkole Žigante in vrhovni sodnik dr. 
Primož Gorkič.

V priponki vam posredujemo osnutek programa seminarja, ki je namenjen preiskovalnim 
sodnikom in bo potekal v Javnem zavodu Hiša za otroke, Zaloška cesta 59, Ljubljana.  

Center za izobraževanje v pravosodju zbira prijave 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 oziroma 
drugih vabljenih organov. 

Vljudno vas vabimo, da prek portala eCIP do 19. aprila 2022 oddate prijave za udeležbo na 
seminarju Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za 
otroke in sicer ime in priimek, elektronski naslov, organ zaposlitve ter delovno mesto 
prijavljenih. 

Po poteku prijavnega roka, 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.

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. 

Lepo vas pozdravljamo.

Blanka Javorac Završek
                                                      višja sodnica

                                                      direktorica

Pripravila:
Dunja Kranjac Grmek 
sekretarka

Priloga:
- Osnutek programa: seminar Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi 

celostni obravnavi v hiši za otroke
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