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Vabilo na seminar Državnotožilski red in poslovanje državnega
tožilstva (Prvi modul za državnotožilsko osebje) − IZVEDBA NA
DALJAVO

Spoštovani,
Center za izobraževanje v pravosodju je zaradi poslabšane epidemiološke situacije in dodatnih
poostrenih preventivnih zaščitnih ukrepov za upočasnitev širjenja virusa COVID-19 odpovedal
vse načrtovane izobraževalne dogodke v klasični obliki do konca leta 2020. Izbrani
izobraževalni dogodki bodo izvedeni na daljavo; eden teh dogodkov j e druga izvedba
seminarja Državnotožilski red in poslovanje državnega tožilstva (Prvi modul za
državnotožilsko osebje), ki bo potekal na daljavo 20. oktobra 2020.
Seminar bo vodil višji državni tožilec Robert Renier, vodja Okrožnega državnega tožilstva v
Krškem.
Vsebina seminarja, ki bo izveden na daljavo, ostaja enaka, kot je bila predvidena za seminar v
klasični obliki.
V prilogi vam pošiljamo program seminarja za izvedbo na daljavo.
Izvedba na daljavo zahteva nekaj tehničnih prilagoditev tako na strani udeležencev kot na strani
Centra za izobraževanje v pravosodju. Izobraževanje bo potekalo prek aplikacije Microsoft
Teams. Za spremljanje in sodelovanje na seminarju udeleženci ne potrebujejo kamere in
mikrofona na računalniku.
Prijav, ki ste jih posredovali za udeležbo na drugi izvedbi seminarja v klasični obliki na
Okrožnem sodišču v Celju, ne bomo upoštevali.
Zato vas vljudno prosimo, da nam do 9. oktobra, na elektronski naslov
pravosodno.osebje.mp@gov.si posredujete ime in priimek, elektronski naslov in delovno
mesto vseh prijavljenih z vašega tožilstva. Prosimo, da nam navedene podatke posredujete
v preglednici Excel.
Udeležba na seminarju, ki bo izveden na daljavo, ni omejena.

Na podlagi elektronskega naslova bomo vsakemu prijavljenemu na seminar ustvarili
uporabniški račun za goste za vstop v aplikacijo Microsoft Teams. Ustvarjeni račun bodo
prijavljeni lahko uporabljali za dostop do vseh prihodnjih izobraževanj Centra za izobraževanje v
pravosodju na daljavo. Prijavljeni bodo seminar (in prihodnja izobraževanja Centra) lahko
spremljali samo prek sporočenega elektronskega naslova, saj bo dostop do seminarja z
drugih elektronskih naslovov zaradi varnostnih razlogov onemogočen.
Predlagamo, da si prijavljeni za boljšo uporabniško izkušnjo naložijo aplikacijo Microsoft Teams.
V aplikacijo bodo vstopali z ustvarjenim uporabniškim računom. Če si aplikacije ne bodo naložili
na računalnik, bodo do seminarja še vedno lahko dostopali prek spletnega brskalnika Google
Chrome ali Microsoft Edge. Priporočamo, da pred vključitvijo v seminar prijavljeni preverijo, da
imajo naloženo zadnjo različico spletnega brskalnika in da imajo omogočene piškotke drugih
spletnih mest.
Nekaj dni pred dogodkom bomo vsem prijavljenim posredovali natančna navodila za
spremljanje seminarja na daljavo.
Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju je Nika Gaberšek, ki je za vse
dodatne informacije dosegljiva na telefonski številki 01 369 5739 ali elektronskem naslovu
nika.gabersek@gov.si.
Vljudno vabljeni!
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Program: Državnotožilski red in poslovanje državnega
tožilstva (Prvi modul za državnotožilsko osebje) – izvedba na daljavo
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