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Vabilo na nadaljevalno izobraževanje za mediatorje – delavnica

Spoštovani,
Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, organizira Nadaljevalno
izobraževanje za mediatorje – delavnico (1. del), ki bo potekala 30. septembra 2020 na
Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 6, Ljubljana.
Delavnica je organizirana na podlagi drugega odstavka 24. člena Pravilnika o mediatorjih v
programih sodišč (Ur. list RS, št. 22/10 in 35/13).
Vsebina delavnice je nadgradnja tematike, ki bo predstavljena na splošnem seminarju dne 29.
septembra 2020, zato vsem udeležencem priporočamo, da se predhodno udeležijo seminarja.
Delavnica je prva od načrtovanih treh delavnic, ki se bodo izvajale pod vodstvom izkušenih
mediatorjev mag. Zorana Hajtnika, Rudija Tavčarja in Špele Strniša Tušek in se bodo
medsebojno dopolnjevale in nadgrajevale. Zainteresiranim za udeležbo na drugem in tretjem
delu delavnice zato priporočamo, da se udeležijo prvega dela. Termini drugega in tretjega dela
delavnice bodo določeni po izvedbi 1. dela delavnice.
Cena izobraževanja je določena s cenikom Ministrstva za pravosodje z dne 6. 1. 2020 in znaša
279,88 eur za 8-urno delavnico. Račun bo udeležencem izstavljen po prejemu prijavnice za
izobraževanje in ga je treba poravnati pred začetkom izobraževanja oziroma do roka, ki je
naveden na računu.
Rok za prijave je 17. avgust 2020. Prijave sprejemamo izključno na priloženih prijavnicah, ki
nam jih lahko posredujete na naslov gp.mp@gov.si. Prijavljeni, ki se izobraževanja ne bodo
udeležili in svoje odsotnosti ne bodo sporočili najmanj tri delovne dni pred izobraževanjem
oziroma v opravičljivih primerih najkasneje v treh delovnih dneh po izobraževanju, so dolžni
plačati stroške izobraževanja.
Izobraževanje bo izvedeno le v primeru zadostnega števila prejetih prijav. Pridržujemo si
pravico do prestavitve kraja izvedbe izobraževanja na drugo lokacijo v Ljubljani oziroma načina
izvedbe izobraževanja, če izvedba v predvideni obliki zaradi omejevalnih ukrepov ne bo možna.

Vljudno vas prosimo, da vse mediatorje, ki so uvrščeni na seznam mediatorjev pri vašem
sodišču, seznanite s tem vabilom.
Lep pozdrav.
Pripravila:
Simona Kumar, sekretarka

dr. Tadeja Jelovšek
višja sodnica
direktorica

Prilogi:
- Program: Nadaljevalno izobraževanje za mediatorje – delavnica (1. del)
- Prijavnica.
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