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VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD PREDSEDNIKA
VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD GENERALNEGA 
DRŽAVNEGA TOŽILCA
SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, VODJA TOŽILSTVA
DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALNI DRŽAVNI ODVETNIK
VIŠJA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD PREDSEDNICE 
VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE, URAD PREDSEDNICE
OKROŽNA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA
OKRAJNA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA 
DELOVNA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI, URAD PREDSEDNICE
OKROŽNA DRŽAVNA TOŽILSTVA, VODJA TOŽILSTVA
SODNI SVET
DRŽAVNOTOŽILSKI SVET
SLOVENSKO SODNIŠKO DRUŠTVO
DRUŠTVO DRŽAVNIH TOŽILCEV SLOVENIJE

Številka: 604-81/2020
Datum: 26. november 2020

Zadeva: Vabilo na Letno strokovno srečanje zaposlenih na vodstveni funkciji v 
pravosodju 2021 – IZVEDBA NA DALJAVO

Spoštovani,

Center za izobraževanje v pravosodju je sprejel odločitev, da zaradi epidemiološke situacije vse 
izobraževalne dogodke, ki so načrtovani do meseca maja 2021, namesto v klasični obliki izvede 
na daljavo. Ocenjujemo, da je malo verjetno, da se bo epidemiološka situacija v začetku leta 
2021 izboljšala do te mere, da bo dopuščala večja združevanja. Odločitev, da bodo 
izobraževalni dogodki potekali na daljavo, tudi če bi se epidemiološka situacija pred 
načrtovanim datumom izboljšala, 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 posameznega izobraževalnega dogodka 
znana nekaj mesecev pred njegovo izvedbo. 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.

Center za izobraževanje v pravosodju, tako načrtuje izvedbo Letnega strokovnega srečanja
zaposlenih na vodstveni funkciji v pravosodju 2021 na daljavo v terminih, ki so bili sicer 
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predvideni za izvedbo izobraževanja v klasični obliki v letu 2021, predvidoma 14. in 15. 
januarja 2021.

Osnutek programa je v pripravi. Načrtujemo, da bodo en dan po programu vsebine namenjene 
vodenju; ta del izobraževanja bo izvedla mednarodna strokovnjakinja za področje vodenja, 
Mariette Baptist-Fruin. Drugi dan pa bo namenjen drugim aktualnim vsebinam. Izvedba vseh 
izobraževanj na daljavo je zasnovana tako, da je posamezni izobraževalni dan krajši kot pri 
klasični izvedbi, tj. štirje 45-minutni prispevki na dan, in s tem manj obremenjujoč za 
udeležence. Program še usklajujemo in vam ga bomo poslali takoj, ko bo usklajen z vsemi 
izbranimi predavatelji. 

Vsi izobraževalni dogodki na daljavo Centra za izobraževanje v pravosodju so izvedeni z 
uporabo aplikacije MS Teams. Tehnična oprema, ki omogoča spremljanje izobraževanj Centra 
na daljavo, je le stacionarni ali prenosni računalnik z zvočniki in internet – za spremljanje 
izobraževanj nista potrebna kamera in mikrofon, saj so večji dogodki Centra izvedeni v takšni 
obliki, da predavatelji udeležencev ne vidijo, prav tako se udeleženci ne vidijo med seboj, 
udeleženci pa sodelujejo in postavljajo vprašanja predavateljem pisno, v oknu za vprašanja in 
odgovore.

Trenutne razmere so nas vse prisilile, da se prilagodimo in poskušamo nadaljevati z delom kar 
se da nemoteno. Izvedba izobraževanj je eno tistih področij, kjer nam informacijska tehnologija 
ponuja sprejemljivo alternativo srečanjem v živo. Zavedamo se, da je zelo pomemben del 
Letnega strokovnega srečanja zaposlenih na vodstveni funkciji v pravosodju tudi neformalno 
druženje in izmenjava izkušenj, vendar ker do nadaljnjega tovrstna srečanja v živo žal niso 
mogoča, kljub vsemu ocenjujemo, da je, čeprav prilagojena, izvedba srečanja smiselna. 
Verjamemo, da bo tudi izvedba Letnega strokovnega srečanja zaposlenih na vodstvenih 
funkcijah v pravosodju na daljavo uspela in bo koristna za ciljne skupine, ki jim je namenjena. 

Vljudno vas vabimo, da nam do 5. januarja 2021 na elektronski naslov 
usposabljanja.mp@gov.si posredujete prijave za udeležbo na Letnem strokovnem srečanju 
zaposlenih na vodstveni funkciji v pravosodju na daljavo, in sicer ime in priimek, elektronski 
naslov ter delovno mesto prijavljenih. Prosimo, da nam navedene podatke posredujete v 
preglednici Excel.

Nekaj dni pred dogodkom bomo vsem prijavljenim posredovali natančna navodila za 
spremljanje srečanja na daljavo.

Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju je dr. Ines Budinoska, ki je za vse 
dodatne informacije dosegljiva na telefonski številki 01 369 5743 in elektronskem naslovu 
ines.budinoska@gov.si. 

Lepo vas pozdravljamo.

Dr. Tadeja Jelovšek
višja sodnica

direktorica

Pripravila:
dr. Ines Budinoska 
višja svetovalka
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