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Številka: 604-14/2021
Datum: 5. maj 2021

Zadeva: Vabilo na Šolo za brezplačno pravno pomoč – IZVEDBA NA DALJAVO

Spoštovani,

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Šolo za brezplačno pravno pomoč, ki bo 
potekala 26. maja 2021 na daljavo. Šola bo, glede na prejete predloge vsebin in razpoložljivost 
predavateljev, potekala en dan in ne dva dni, kot je bilo sprva predvideno.

Šolo bo vodila Alenka Košir, pravosodna svetnica, vodja Službe za brezplačno pravno pomoč 
na Okrožnem sodišču v Ljubljani. 

V prilogi vam pošiljamo program šole. 

Šola je namenjena strokovnim sodelavcem in sodnikom, ki se pri svojem delu ukvarjajo s 
problematiko dodeljevanja brezplačne pravne pomoči, ter drugim zainteresiranim na sodiščih in 
Državnem odvetništvu Republike Slovenije.

Izobraževalni dogodek bo potekal prek aplikacije Microsoft Teams. Za spremljanje in 
sodelovanje na šoli udeleženci ne potrebujejo nujno kamere in mikrofona na računalniku.

Kot smo vas že obvestili, je Center za izobraževanje v pravosodju prešel na sistem zbiranja 
prijav za izobraževalne dogodke prek portala eCIP. Prijav, ki bodo prispele po elektronski 
pošti, ne bomo več upoštevali. Prijave na izobraževalne dogodke so še naprej možne samo 
prek uradov sodišč.
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Vljudno vas vabimo, da prek portala eCIP do 24. maja 2021 oddate prijave za udeležbo na 
Šoli za brezplačno pravno pomoč na daljavo, in sicer ime in priimek, elektronski naslov, 
organ zaposlitve ter delovno mesto prijavljenih. 

Po poteku roka za prijave, prijave ne bodo več mogoče.

Za tehnično pomoč je na voljo Enotni kontaktni center (EKC), in sicer na telefonski številki 080 
2002 ali elektronskem naslovu ekc@gov.si.

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

Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju je Lidija Žgajnar, ki je za vse 
dodatne informacije dosegljiva na telefonski številki 01 369 5295 oziroma elektronskem naslovu 
lidija.zgajnar@gov.si. 

Vljudno vabljeni!

Pripravila:
 Lidija Žgajnar
 višja svetovalka

Dr. Tadeja Jelovšek
višja sodnica

direktorica
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