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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 REPUBLIKE SLOVENIJE, 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
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: 604-60/2021
Datum: 6. julij 2021

Zadeva: Vabilo na Šolo za vodje uradov, kadrovsko-pravnih in finančno-
računovodskih služb 2021 – IZVEDBA NA DALJAVO

Spoštovani,

Center za izobraževanje v pravosodju organizira Šolo za vodje uradov, kadrovsko-pravnih in 
finančno-računovodskih služb 2021, ki bo potekala 11. in 12. ter 18. in 19. oktobra 2021, na 
daljavo. 

Šola bo potekala na daljavo izjemoma še letos, v upanju, da v prihodnjem letu zdravstvena 
situacija ne bo narekovala prilagajanja načina izvedb izobraževalnih dogodkov. 

Odločitev, da bo šola tudi letos potekala na daljavo, je bila sprejeta na podlagi lanskoletnih 
izkušenj ob omejevanju števila oseb v konferenčnih dvoranah. Ponovni ostrejši ukrepi v 
jesenskem času bi pomenili, da bi se šole lahko udeležilo precej manjše število oseb, kot jim je 
šola sicer namenjena. Prav tako je bila udeležba na lanskoletni šoli, ki je potekala na daljavo, 
večja kot sicer vsa leta prej v klasični obliki. 

Šolo bodo vodili predstavniki Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Vrhovnega državnega 
tožilstva Republike Slovenije in Državnega odvetništva Republike Slovenije. 
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Vsebinska zasnova šole ostaja enaka kot preteklo leto; posamezna dneva šole bosta 
namenjena Kadrovsko-pravni sekciji in Finančno-računovodski sekciji. Ker  je  posamezni 
izobraževalni dan pri izvedbi na daljavo krajši in s tem manj obremenjujoč za udeležence, bo 
šola na daljavo potekala štiri dni.

Osnutek programa za izvedbo šole na daljavo še usklajujemo s predavatelji in vam ga bomo 
posredovali naknadno. Predvidoma bo šola potekala v dopoldanskem času, od 9.00 do 13.30.

Ostale tehnične podrobnosti izvedbe šole vam bomo prav tako še sporočili.

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, državnih tožilstev in državnega odvetništva.

Vljudno vas vabimo, da prek portala eCIP do 1. oktobra 2021 oddate prijave za udeležbo na 
Šoli za vodje uradov, kadrovsko-pravnih in finančno-računovodskih služb 2021, 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 pri prijavah je na voljo Enotni kontaktni center (EKC), in sicer na telefonski 
številki 080 2002 ali elektronskem naslovu ekc@gov.si.

Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju je dr. Ines Budinoska, ki je za vse 
dodatne informacije glede izvedbe šole dosegljiva na telefonski številki 01 369 57 43 oziroma 
elektronskem naslovu ines.budinoska@gov.si.

Vljudno vabljeni!

Pripravila:
dr. Ines Budinoska
višja svetovalka

Dr. Tadeja Jelovšek
višja sodnica

direktorica


