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Vabilo na Šolo insolvenčnega prava 2020

Spoštovani,
Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, organizira Šolo
insolvenčnega prava, ki bo potekala od 6. do 8. aprila 2020 v Termah Olimia, v Wellness
hotelu Sotelia, Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek.
Šolo insolvenčnega prava bo vodil vrhovni sodnik Vladimir Balažic.
Program Šole insolvenčnega prava bo oblikovan na podlagi prejetih predlogov vsebin in
vprašanj, ki so bili posredovani Centru za izobraževanje v pravosodju, ter analiz izpolnjenih
anketnih vprašalnikov z izvedenih izobraževanj Centra za izobraževanje v pravosodju.
Program vam bomo posredovali, ko bo dokončno oblikovan.
Tudi letos bodo na Šoli inslovenčnega prava prisotni upravitelji, in sicer prvi dan šole, ko bodo
obravnavane vsebine, ki so aktualne tako za sodnike in strokovne sodelavce kot za upravitelje.
Namen vključevanja upraviteljev je poglobiti razumevanje vloge različnih deležnikov, ki
sodelujejo v insolvenčnih postopkih, in izboljšati komunikacijo med njimi. Sodelovanje
upraviteljev na Šoli inslovenčnega prava je v skladu z oceno Strokovnega sveta Centra za
izobraževanje v pravosodju, da vključevanje različnih deležnikov na izobraževalne dogodke
Centra za izobraževanje v pravosodju prispeva k bolj celostni obravnavi vsebin in k boljšemu
razumevanju vlog različnih deležnikov v postopkih.

Vljudno vas vabimo, da prijave na šolo pošljete do 18. marca 2020 na elektronski naslov
gospodarsko.mp@gov.si. Prosimo, da pri prijavi navedete funkcijo, ki jo opravlja prijavljeni.
V Termah Olimia smo preliminarno rezervirali potrebno število sob za udeležence. Sobe lahko
rezervirate na povezavi, ki je v prilogi. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko
številko 03 829 78 36 oziroma pišete na elektronski naslov info@terme-olimia.com.
Preliminarne rezervacije veljajo do 23. marca 2020. Po poteku preliminarnih rezervacij bo hotel
sobe sprostil za druge goste.
Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju je Lidija Žgajnar, ki je dosegljiva za
vse dodatne informacije na telefonski številki 01 369 5295 ali elektronskem naslovu
lidija.zgajnar@gov.si.

Vljudno vabljeni!
Po pooblastilu št. 1002-31/2017/372
z dne 21. 1. 2020
Vesna Brecl
vodja sektorja
Pripravila:
Lidija Žgajnar
višja svetovalka
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