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DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD GENERALNEGA DRŽAVNEGA
ODVETNIKA

Številka: 604-12/2022
Datum: 26. april 2022

Zadeva: Vabilo na Dneve državnega odvetništva 2022 

Spoštovani,

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Dneve državnega odvetništva, ki bodo potekali
26. in 27. maja 2022 v Hotelu Kompas v Kranjski Gori. 

Dneve državnega odvetništva bo vodil generalni državni odvetnik mag. Jurij Groznik.

Program izobraževalnega dogodka vam bomo poslali, ko bo dokončno oblikovan.

Center za izobraževanje v pravosodju je 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 oziroma drugih vabljenih organov.

Vljudno vas vabimo, da prek portala eCIP do 5. maja 2022 oddate prijave za udeležbo na 
Dnevih državnega odvetništva, in sicer ime in priimek, elektronski naslov, organ zaposlitve 
ter delovno mesto prijavljenih. 

Po poteku prijavnega roka prijave ne bodo več mogoče.

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.

V Hotelu Kompas so preliminarno rezervirane sobe za udeležence. Sobe lahko rezervirate na 
elektronskem naslovu info@hit-alpinea.si ali na telefonski številki 080 88 30. Predlagamo, da 
rezervacije uredite čim prej, saj se bodo po 5. maju 2022 preliminarne rezervacije sprostile. Ob 
rezervaciji navedite, da je rezervacija povezana z udeležbo na Dnevih državnega odvetništva.

Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju je Lidija Žgajnar, ki je za vse 
dodatne informacije glede izvedbe izobraževalnega dogodka dosegljiva na telefonski številki 01 
369 5295 oziroma elektronskem naslovu lidija.zgajnar@gov.si. 
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Vljudno vabljeni!

Pripravila:
 Lidija Žgajnar
 višja svetovalka

Republika Slovenija
Ministrstvo za pravosodje

Po pooblastilu št. 1002-31/2017/538 
z dne 18. 10. 2021

Kristina Umek Jenko
vodja sektorja
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