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VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD PREDSEDNIKA
VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE, URAD PREDSEDNICE
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI, URAD PREDSEDNICE
DELOVNO SODIŠČE V CELJU, URAD PREDSEDNICE
DELOVNO SODIŠČE V KOPRU, URAD PREDSEDNICE
DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU, URAD PREDSEDNICE
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD PREDSEDNIKA
SODNI SVET

Številka: 604-55/2020
Datum: 14. december 2020

Zadeva: Vabilo na Delovno-socialno sodniško šolo 2020

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo Delovno-socialna sodniška šola 2020, ki je bila prvotno načrtovana v 
klasični obliki meseca novembra 2020, potekala 21. in 22. januarja 2021 na daljavo.

Delovno-socialna sodniška šola 2021 je v Programu dela Centra za izobraževanje v pravosodju 
za leto 2021 predvidena od 8. do 10. novembra 2021 na Bledu. Upamo, da bo zdravstvena 
situacija dopuščala izvedbo šole v klasični obliki. 

Delovno-socialno sodniško šolo 2020 bo vodil vrhovni sodnik mag. Marijan Debelak.

Program Delovno-socialne sodniške šole 2020 je 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. Ker je 
bilo predlaganih vsebin manj kot v preteklih letih, bo šola trajala dva dni. 

Posamezni izobraževalni dan pri izvedbi na daljavo je krajši in s tem manj obremenjujoč za 
udeležence. Osnutek programa za izvedbo šole na daljavo še usklajujemo s predavatelji in vam 
ga bomo posredovali v kratkem.

Izvedba na daljavo zahteva nekaj tehničnih prilagoditev na strani udeležencev. Izobraževanje 
bo potekalo prek aplikacije Microsoft Teams. Za spremljanje in sodelovanje na šoli 
udeleženci ne potrebujejo nujno kamere in mikrofona na računalniku.
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Vljudno vas vabimo, da nam do 15. januarja 2021 na elektronski naslov delovno-
socialno.mp@gov.si posredujete prijave za udeležbo na šoli 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 šole 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 oziroma elektronskem naslovu 
nika.gabersek@gov.si. 

Vljudno vabljeni!

Pripravila:
 Nika Gaberšek
svetovalka

Dr. Tadeja Jelovšek
višja sodnica

direktorica


