
STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA PREDSEDNIKE IN DIREKTORJE SODIŠČ

TER VODJE IN DIREKTORJE DRŽAVNIH TOŽILSTEV

11., 12., 25. in 26. november 2021

Hotel Lev, Ljubljana

OSNUTEK PROGRAMA

KLASIČNA IZVEDBA

Prvi dan, 11. november

Vodja: Rado Brezovar, generalni sekretar, Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Vsi udeleženci

8.00–8.30 Registracija udeležencev

8.30–8.35 Uvodni nagovor

8.35–9.35 Integriteta in dejavniki tveganj na sodiščih in državnih tožilstvih
Dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije

9.35–9.45 Odmor

Predsedniki, podpredsedniki in direktorji sodišč

9.45–10.45     Osebnostne, etične in pravne predpostavke neodvisnosti sodnika

Mag. Nina Betetto, vrhovna sodnica in predsednica Komisije za etiko in 

integriteto pri Sodnem svetu Republike Slovenije

Vodje, namestniki vodij in direktorji državnih tožilstev

9.45–10.45     Osebnostne, etične in pravne predpostavke neodvisnosti državnega tožilca

Katarina Lotrič, okrajna državna tožilka, strokovna služba Državnotožilskega 

sveta

10.45–11.15     Odmor za kavo
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Predsedniki, podpredsedniki in direktorji sodišč

11.15–12.15     Predstavitev upravljavskih načel v sodstvu

Rado Brezovar, generalni sekretar, Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Vodje, namestniki vodij in direktorji državnih tožilstev

11.15–12.15     Predstavitev upravljavskih načel na državnem tožilstvu

Aleš Butala, vrhovni državni tožilec, Vrhovno državno tožilstvo Republike 

Slovenije

12.15–13.30 Odmor za kosilo

Vsi udeleženci

13.30–14.15 Tajni podatki v pravosodju

Mag. Mateja Kapš, Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

14.15–15.00 Varstvo osebnih podatkov

Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka, Informacijski pooblaščenec 

Republike Slovenije
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Drugi dan, 12. november 

Vodja: Petra Giacomelli, predsednica sodišča, Okrožno sodišče v Celju

Vsi udeleženci

9.00–10.00 Poslovni protokol

Mag. Aleksander Strel, šef Protokola Republike Slovenije

10.00–11.00 Sodobne metode in tehnike organiziranja in vodenja

Prof. dr. Sandra Penger, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

11.00–11.30 Odmor za kavo

Predsedniki, podpredsedniki in direktorji sodišč

Vodja: Petra Giacomelli, predsednica sodišča, Okrožno sodišče v Celju

11.30–12.30    Pristojnosti predsednika okrožnega sodišča pri upravljanju in vodenju 
sodišča, letni program in letno poročilo

Petra Giacomelli, predsednica sodišča, Okrožno sodišče v Celju

12.30–13.45    Odmor za kosilo

13.45–14.30     Razmejitev pristojnosti med predsedniki in direktorji sodišč – položaj 
direktorja

Janez Grden, direktor sodišča, Višje sodišče v Ljubljani

14.30–14.45   Odmor 

14.45–15.30    Razmejitev pristojnosti med predsedniki in direktorji sodišč – položaj 
predsednika sodišča

Petra Giacomelli, predsednica sodišča, Okrožno sodišče v Celju

15.30–16.15    Razmejitev pristojnosti med predsedniki sodišč in Ministrstvom za 
pravosodje

Romana Berčič, Služba za nadzor organizacije poslovanja sodišč, Ministrstvo za 

pravosodje
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Vodje, namestniki vodij in direktorji državnih tožilstev

Vodja: dr. Katarina Bergant, višja državna tožilka, vodja Okrožnega državnega tožilstva v 

Ljubljani

11.30–12.30     Vloga vodje okrožnega državnega tožilstva na podlagi Zakona o državnem 
tožilstvu in letni program dela tožilstva

Robert Renier, višji državni tožilec, vodja Okrožnega državnega tožilstva v 

Krškem

12.30–13.45     Odmor za kosilo

13.45–14.30     Razmejitev pristojnosti med vodji okrožnih državnih toži lstev in 
Ministrstvom za pravosodje 

Mag. Bojana Vogrinec, Sektor za organizacijsko zakonodajo, Ministrstvo za 

pravosodje

14.30–14.45     Odmor 

14.45–15.30    Razmejitev pristojnosti med vodji okrožnih državnih tožilstev in direktorji 
tožilstev – položaj vodje

Dr. Katarina Bergant, višja državna tožilka, vodja Okrožnega državnega tožilstva 

v Ljubljani
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Tretji dan, 25. november 

Vodja: Marjetka Rot, vodja Skupne finančno-računovodske službe, 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Vsi udeleženci

8.30–9.30 Proračun sodišča in državnega tožilstva ter upravljanje z njima

Marija Gaberc, direktorica Skupne finančne službe, Vrhovno sodišče Republike 

Slovenije

9.30–10.15 Finančno in računovodsko poslovanje sodišča in državnega tožilstva 
(seznanitev s temeljnimi pravili finančnega poslovodstva in računovodstva)

Marjetka Rot, vodja Skupne finančno-računovodske službe, Vrhovno sodišče
Republike Slovenije

10.15–10.45 Odmor za kavo

10.45–11.45 Ugotovitve revizijskih pregledov sodišč in državnih tožilstev (vključno z 
ureditvijo sistema nadzora) 
Predavatelj bo sporočen naknadno

11.45–12.30 Kadrovanje in upravljanje s človeškimi viri na sodiščih in državnih tožilstvih 

Štefka Korade Purg, Direktorat za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo

12.30–13.30 Odmor za kosilo

13.30–14.30 Obvladovanja stresa na vodilnem položaju
Prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, direktorica Kliničnega inštituta za medicino dela, 
prometa in športa

Predsedniki, podpredsedniki in direktorji sodišč

Vodja: Barbara Berce Žele, direktorica sodišča, Višje sodišče v Kopru

14.30–15.15    Upravljanje s kadri in kadrovanje na sodišču

Tatjana Nadu Zgonc, vodja Kadrovsko-pravne službe, Okrožno sodišče v

Ljubljani

15.15–15.30    Odmor 

15.30–16.15     Pristojnosti Sodnega sveta Republike Slovenije

Domen Horvat, okrožni sodnik, generalni sekretar Sodnega sveta Republike 

Slovenije

16.15–17.00     Kako do podatkov za učinkovito upravljanje sodišč 

Barbara Berce Žele, direktorica sodišča, Višje sodišče v Kopru
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Vodje, namestniki vodij in direktorji državnih tožilstev

Katarina Lotrič, okrajna državna tožilka, strokovna služba Državnotožilskega sveta

14.30–15.15     Pristojnosti Državnotožilskega sveta (razpisi državnotožilskih mest, ocene
državnotožilskih služb in napredovanje državnih tožilcev)

Katarina Lotrič, okrajna državna tožilka, strokovna služba Državnotožilskega 

sveta

15.15–15.30    Odmor 

15.30–16.15     Razpisi državnotožilskega mesta, napredovanje, ocena in osebni spis z 
vidika pristojnosti Ministrstva za pravosodje

Katja Plečnik, vodja Sektorja za pravosodno upravo, Direktorat za organizacijsko 

zakonodajo in pravosodno upravo, Ministrstvo za pravosodje

16.15–17.00     Upravljanje s kadri in kadrovanje na državnem tožilstvu (zaposlovanje, 
kadrovski postopki, implementacija plačnega sistema)

Lidija Hrabra, vodja Skupne službe za kadrovske zadeve, Vrhovno državno

tožilstvo Republike Slovenije
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Četrti dan, 26. november 

Vodja: mag. Katarina Kampuš, direktorica sodišča, Višje sodišče v Celju

Vsi udeleženci

9.00–10.00 Odnosi z javnostmi 

Tina Brecelj, vodja Službe za odnose z javnostmi, Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije

10.00–11.00 Zagotavljanje varnosti na sodiščih in državnih tožilstvih ter pregled raziskav 
o varnosti sodišč in državnih tožilstev ter izhodišča za izboljšanje 
Dr. Robert Radkovič, vodja Sektorja za varnost in varnostno načrtovanje,

Ministrstvo za pravosodje

11.00–11.30 Odmor za kavo

11.30–13.00 Praktični prikaz postopka oddaje javnega naročila in evidenčnega naročila –
javna naročila na sodišču in državnem tožilstvu 

Milena Basta Trtnik, strokovnjakinja na področju javnega naročanja

13.00–13.15 Odmor

Predsedniki, podpredsedniki in direktorji sodišč

13.15–14.15    Dostop do informacij javnega značaja za sodnike

Mojca Komac, namestnica generalnega sekretarja, Uradna oseba za dostop do 

informacij javnega značaja, Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Vodje, namestniki vodij in direktorji državnih tožilstev

13.15–14.15     Državno tožilstvo in obveščanje javnosti
Dr. Katarina Bergant, višja državna tožilka, vodja Okrožnega državnega tožilstva 

v Ljubljani


