Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

T: 01 369 57 70
F: 01 369 57 65
E: gp.mp@gov.si
www.mp.gov.si

VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD PREDSEDNIKA
SODNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE
VIŠJA SODIŠČA V RS, URAD PREDSEDNICE / PREDSEDNIKA
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD PREDSEDNICE
VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE, URAD PREDSEDNICE
VSA OKROŽNA SODIŠČA V RS, URAD PREDSEDNICE / PREDSEDNIKA
VSA OKRAJNA SODIŠČA V RS, URAD PREDSEDNICE / PREDSEDNIKA
VSA DELOVNA SODIŠČA V RS, URAD PREDSEDNICE / PREDSEDNIKA
Številka: 604-55/2017/1
Datum: 12. 4. 2017
ZADEVA: Vabilo na delavnico - Javni nastop sodnika v sodni dvorani
Spoštovani,
Center za izobraževanje v pravosodju organizira 18. in 25. maja 2017 delavnico z naslovom
Javni nastop sodnika v sodni dvorani. Delavnici bosta potekali od 9.00 do 15.30 v prostorih
Centra za izobraževanje v pravosodju, v sejni sobi L. Pitamica, Glinška ulica 12, Ljubljana.
Delavnici sta prednostno namenjeni prvostopenjskim sodnikom, ki vodijo sodno obravnavo v
civilnih ali kazenskih zadevah. Na delavnicah bodo predstavljene izkušnje, razmišljanja,
ugotovitve in predlogi za izboljšavo glede pojavnosti sodnika v sodni dvorani. Delavnico dne
18. 5. 2017 bo, poleg strokovnjaka za javno nastopanje in retoriko dr. Zdravka Zupančiča iz
Šole retorike Z&Z, vodil Boris Gabrijel Hrovat, višji sodnik, vodja Kazenskega oddelka
Okrožnega sodišča v Ljubljani, zato je ta delavnica prednostno namenjena prvostopenjskim
sodnikom s kazenskega področja. Delavnico dne 25. 5. 2017 pa bo, poleg strokovnjaka za
javno nastopanje in retoriko, vodila mag. Tadeja Oštir, okrajna sodnica z Okrajnega sodišča
v Ljubljani, zato je prednostno namenjena prvostopenjskim sodnikom s področja civilnega
prava.
Zaradi učinkovitejšega dela je število udeležencev na delavnico omejeno na 15.
Prijave na delavnico z navedbo funkcije, ki jo opravlja udeleženec, sprejemamo do
ponedeljka, 8. maja 2017, oziroma do zapolnitve mest. Pošljete jih lahko na naslov
Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, Župančičeva 3, Ljubljana, po
elektronski pošti na naslov civilno.mp@gov.si ali po faksu na številko 01/369 5765.
Za dodatne informacije glede programa se lahko obrnete na Center za izobraževanje, mag.
Mojca Hardi, telefonska št. (01) 369 - 5768.
V priponki pošiljamo program obeh delavnic.
Vljudno vabljeni,

Pripravila:
mag. Mojca Hardi, sekretarka
Sektor za nadaljevalna izobraževanja v
pravosodju

po pooblastilu št. 1002-38/2012/490 z dne 3.2.2016
Kristina Umek Jenko
vodja sektorja

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.
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