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Zadeva:

Vabilo na Simulacijo glavne obravnave v pravdnem postopku

Spoštovani,
Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, organizira
Simulacijo glavne obravnave v pravdnem postopku
v četrtek, 19. oktobra 2017, od 9. do 15. ure
na Centru za izobraževanje v pravosodju, Ljubljana, Glinška ulica 12,
predavalnica Leona Štuklja
Simulacijo bosta vodila višji sodnik mag. Matej Čujovič in okrožna sodnica Mihela
Mohorič.
Simulacija glavne obravnave v pravdnem postopku je namenjena predvsem
novoimenovanim sodnicam in sodnikom ter sodnicam in sodnikom, ki so zamenjali
področje dela ali sodišče. Na simulacijo vabimo tudi sodnice in sodnike, ki daljši čas niso
izvajali sodnih obravnav. Pri prijavi bodo imeli prednost sodnice in sodniki, ki so bili v
lanskem ali letošnjem letu izvoljeni v sodniško funkcijo.
Prijave na simulacijo sprejemamo do petka, 29. septembra 2017, oziroma do zasedbe
mest na elektronski naslov: civilno.mp@gov.si. Vsi zainteresirani naj ob prijavi obvezno
posredujejo naslednje podatke:
- ime in priimek,
- naziv sodišča,
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.

-

leto izvolitve v sodniško funkcijo,
kratek opis dela, ki ga sodnica oziroma sodnik opravlja ter navedba dosedanjih
delovnih izkušenj in
kontaktni e-mail naslov.

Na simulaciji 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.

