
Župančičeva ulica 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
VIŠJA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA
OKROŽNA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA
OKRAJNA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA
SODNI SVET

Številka: 604-91/2020
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Zadeva: Izvršilna šola 2021 – poziv za posredovanje predlogov vsebin

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo Izvršilna šola v letu 2021 potekala na daljavo predvidoma od 1. do 3. 
februarja 2021. Odločitev, da bo šola potekala na daljavo, tudi če bi se epidemiološka situacija 
pred načrtovanim datumom tako izboljšala, da bi dopuščala združevanja, je bila sprejeta zaradi 
načina dela Centra za izobraževanje v pravosodju in posebnosti ciljnih skupin. Organizacija 
vsakega posameznega izobraževalnega dogodka je namreč dolgotrajen proces, izvedba na 
daljavo pa zahteva bistvene prilagoditve že v fazi organizacije dogodka, kar pomeni, da bi bilo 
za proces dela Centra za izobraževanje v pravosodju nevzdržno, če ne bi bila oblika izvedbe 
izobraževalnega dogodka znana nekaj mesecev prej. Prav tako se nam zdi pomembno, da so 
ciljne skupine, ki jim je dogodek namenjen, nekaj mesecev vnaprej obveščene o načinu izvedbe 
posameznega izobraževalnega dogodka, saj je od tega odvisno načrtovanje njihovih preostalih 
delovnih nalog, poleg tega je od načina izvedbe odvisno, kakšni bodo stroški za pravosodne 
organe.

Vljudno vas vabimo, da nam posredujete predloge vsebin, za katere želite, da so obravnavane 
na Izvršilni šoli, oziroma vprašanja, ki se zastavljajo v praksi, in vprašanja, povezana z 
neenotno sodno prakso, za katera menite, da bi jih bilo koristno obravnavati v okviru 
predavanj na šoli. Prosimo vas, da pri predlogih pripišete, ali je vsebina namenjena predstavitvi 
za sodnike in strokovne sodelavce ali za sodniške pomočnike. 

Program Izvršilne šole bo oblikovan na podlagi prejetih predlogov. Izvedba vseh izobraževanj 
na daljavo je zasnovana tako, da je posamezni izobraževalni dan krajši kot pri klasični izvedbi in 
s tem manj obremenjujoč za udeležence. Delo v manjših skupinah, kjer je jedro razprava med 
udeleženci, je za predvideno obliko izvedbe na daljavo manj primerno, zato vas vljudno 
prosimo, da predlagate vsebine, ki so primerne za predstavitve v obliki predavanj. Šola bo 
predvidoma zasnovana tako, da bo del predavanj skupen za vse udeležence, del bo namenjen 
samo sodnikom in strokovnim sodelavcem, del pa samo sodniškim pomočnikom. 

Vljudno vas prosimo, da predloge vsebin in vprašanja sporočite Centu za izobraževanje v 
pravosodju do 1. decembra 2020 na elektronski naslov civilno.mp@gov.si. 
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Več informacij za spremljanje šole na daljavo vam bomo posredovali v vabilu na dogodek.

Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju je mag. Nives Slak, ki je za vse 
dodatne informacije dosegljiva na telefonski številki 01 369 5777 ali elektronskem naslovu 
nives.slak@gov.si.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

Pripravila:
Nataša Skubic, vodja sektorja

                                          Dr. Tadeja Jelovšek
                                                  višja sodnica
                                                       direktorica


