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Zadeva: Vabilo na seminar ZPP-E - ponovitev
Spoštovani,
Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, bo zaradi velikega
zanimanja organiziral
Seminar ZPP-E (ponovitev)
16. in 17. oktobra 2017
Ljubljana
Seminar bo vsebinsko enak Seminarju ZPP-E, ki bo potekal 11. in 12. septembra 2017.
Seminar je dvodnevni in je namenjen vsem sodnikom, državnim pravobranilcem,
državnim tožilcem in ostalim zaposlenim v pravosodju, ki delajo na civilnopravnem
področju. Na seminarju bodo predstavljene novosti, ki predstavljajo krepitev vloge
prvostopenjskega sodnika (program vodenja postopka, pripravljalni narok in ustna
razglasitev sodbe), drugostopenjskega odločanja (umik pritožbe, pritožbena obravnava,
vračilo sodbe sodišče prve stopnje v popravo) in vloge Vrhovnega sodišča RS
(dopuščena revizija, javna glavna obravnava in javna razglasitev odločbe, nadzor nad
sklepi višjih sodišč). Poseben poudarek bo namenjen zakonskim rešitvam, ki pospešujejo
tek pravdnega postopka, razbremenjujejo sodnika nesodniških opravil in zagotavljajo
učinkovitejše pravno varstvo.
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.

Seminar bo vodil višji sodnik mag. Matej Čujovič, poleg njega pa bodo na seminarju
sodelovali še prof. dr. Aleš Galič in doc. dr. Jerca Kramberger Škerl s Pravne fakultete v
Ljubljani, avstrijski vrhovni sodnik dr. Matthias Neumayr, dr. Vesna Bergant Rakočević z
Višjega sodišča v Ljubljani in dr. Urška Kežmah z Okrožnega sodišča v Mariboru.
Progam seminarja vam bomo poslali naknadno, objavljen pa bo tudi na spletni strani
Ministrstva za pravosodje, Centra za izobraževanje v pravosodju:
http://www.mp.gov.si/si/izobrazevanje_v_pravosodju_cip/izobrazevanja_v_sloveniji/izobr
azevanja_za_sodnike_drzavne_tozilce_in_drzavne_pravobranilce/.
Točna lokacija izvedbe seminarja bo znana po končanem postopku izbire ponudnika
konferenčnih storitev in bo prav tako objavljena na zgoraj navedeni spletni strani.
Prijave za udeležbo na seminarju zbiramo do ponedeljka, 25. septembra 2017, na
elektronskem naslovu civilno.mp@gov.si.
S ponovitvijo seminarja želimo omogočiti vsem zainteresiranim, da se seznanijo z
novostmi i n s p r e m e m b a m i p r a v d n e g a p o s t o p k a . Z a r a d i z a sedenosti ključnih
predavateljev ponovitve seminarja pred pričetkom uporabe novele ZPP-E žal ni možno
izvesti. Kljub temu upamo, da bo seminar pripomogel k učinkovitejši uporabi novele v
praksi. Vabimo vas tudi, da nam vprašanja za predavatelje posredujete do 20. avgusta
2017 na elektronski naslov: civilno.mp@gov.si.
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.

