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VSA OKROŽNA SODIŠČA V RS, URAD PREDSEDNICE / PREDSEDNIKA
VSA DELOVNA SODIŠČA V RS, URAD PREDSEDNICE / PREDSEDNIKA
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI, URAD PREDSEDNICE
VSA OKRAJNA SODIŠČA V RS, URAD PREDSEDNICE / PREDSEDNIKA
DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO RS, URAD GENERALNEGA DRŽAVNEGA
PRAVOBRANILCA

Številka: 604-53/2017
Datum: 11. 7. 2017

Zadeva: Vabilo na delavnico Poravnalni narok
Spoštovani,
Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, organizira
Delavnico Poravnalni narok
1. termin: v sredo, 20. septembra 2017, od 9. do 15. ure
2. termin: v sredo, 4. oktobra 2017, od 9. do 15. ure
3. termin: v sredo, 18. oktobra 2017, od 9. do 15. ure
4. termin: v sredo, 8. novembra 2017, od 9. do 15. ure
5. termin: v sredo, 22. novembra 2017, od 9. do 15. ure
na Centru za izobraževanje v pravosodju, Ljubljana, Glinška ulica 12,
predavalnica Leonida Pitamica
Delavnica je enodnevna in traja 6 pedagoških ur, izvedena pa bo v treh zgoraj navedenih
terminih. Delavnico bosta vodila okrožna sodnica dr. Urška Kežmah in odvetnik mag.
Zoran Hajtnik.
Delavnica Poravnalni narok je namenjena predvsem sodnicam in sodnikom, ki opravljajo
glavne obravnave v pravdnih postopkih.
Prijave na delavnico sprejemamo do torka, 5. septembra 2017, oziroma do zasedbe mest
na elektronski naslov: civilno.mp@gov.si. Vse zainteresirane prosimo, da se prijavijo
samo na en termin in ob prijavi obvezno posredujejo naslednje podatke:
Podaktivnost »Uvedba modela kompetenc znanja in veščin ter usposabljanje in izobraževanje v pravosodju« se izvaja v okviru operacije
Učinkovito pravosodje, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

-

ime in priimek,
naziv sodišča,
termin, na katerega se prijavljajo,
kratek opis dela, ki ga sodnica oziroma sodnik opravlja ter navedba dosedanjih
delovnih izkušenj in
kontaktni e-mail naslov.

Število mest na posameznem terminu delavnice je omejeno na 15 udeležencev.
Na delavnici je rezervirano eno mesto za udeleženko ali udeleženca z Državnega
pravobranilstva RS in sicer do konca prijavnega roka. V primeru, da za rezervirano mesto
ne bomo prijeli prijave, ga bomo ponudili tistim prijavljenim, katerim zaradi zasedenosti
mest prijave nismo mogli potrditi.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki (01)369-5772 ali
(01)369-5770 (Simona Kumar).
Vljudno vabljeni.
S spoštovanjem,

Pripravila:
Simona Kumar, sekretarka
Sektor za nadaljevalna izobraževanja
v pravosodju

Dr. Tadeja Jelovšek
višja sodnica
direktorica
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Operacijo Učinkovito pravosodje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Operacija se izvaja v okviru Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
prednostne osi: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter
krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev, prednostne naložbe: Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih
uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega
upravljanja in specifičnega cilja 1: Izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo vodenja postopkov in dvigom
kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu.

