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OKROŽNA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA
OKRAJNA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA
OKROŽNA DRŽAVNA TOŽILSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD VODJE
SODNI SVET
DRŽAVNOTOŽILSKI SVET
DRUŠTVO DRŽAVNIH TOŽILCEV SLOVENIJE
SLOVENSKO SODNIŠKO DRUŠTVO

Številka: 604-111/2021
Datum: 21. februar 2022

Zadeva: Obvestilo o spremenjenem terminu in ponovno vabilo na strokovno 
ekskurzijo – Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora

Spoštovani,

obveščamo vas, da je strokovna ekskurzija v Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora, ki 
je bila predvidena 11. marca 2022, prestavljena na 1. april 2022.

Strokovni sodelavci Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora bodo predstavili delo zavoda, 
obravnavo mladostnikov pred namestitvijo in po odpustu ter kako potekata vzgoja in 
izobraževanje v zavodu. V okviru strokovne ekskurzije bo izveden tudi voden ogled zavoda in 
predavanje o čustvenih in vedenjskih motnjah pri mladostnikih, razvojnih potrebah mladostnikov 
in težavah, ki jih je pri mladostnikih povzročila epidemija in z njo povezani ukrepi. Predavanje bo 
izvedla psihologinja Katja Molek.

Organiziran bo avtobusni prevoz iz Maribora v Višnjo Goro in nazaj. V okviru ekskurzije bo
organizirano kosilo v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Višnja Gora in ogled starega mestnega 
jedra Višnje Gore ter Hiše kranjske čebele. Doplačilo za kosilo je 5,00 EUR na osebo. Povratek 
iz Višnje Gore je predviden ob 15.00.

Predviden časovni razpored strokovne ekskurzije:
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6.45 odhod iz Maribora (glavna železniška postaja)
7.25 odhod iz Celja (pri Mercatorju oz. Športni dvorani Zlatorog
8.30 odhod iz Ljubljane (parkirišče pri Dolgem mostu)
9.00 sprejem (prigrizek ob kavi)
9.00–9.45 voden ogled zavoda
9.45–10.00 odmor
10.00–10.45 predstavitev dela zavoda
10.45–11.00 odmor
11.00–12.00 predavanje Katje Molek
12.00–13.00 kosilo - kulinarična degustacija z dolenjskim pridihom (doplačilo 5,00 EUR)
13.00–15.00 ogled Hiše kranjske čebele in ogled starega mestnega jedra

Prijave za strokovno ekskurzijo zbira Center za izobraževanje v pravosodju. Vljudno vas 
vabimo, da prek portala eCIP do 18. marca 2022 oddate prijave za udeležbo na strokovni 
ekskurziji, in sicer ime in priimek, elektronski naslov, organ zaposlitve ter delovno mesto 
prijavljenih; v primeru, da bo prijavljeni izkoristil možnost avtobusnega prevoza in se udeležil 
kosila, to navedite na prijavnici v okno »Dodatne informacije«. Prevoz in kosilo bosta
zagotovljena izključno za udeležence strokovne ekskurzije, ki se bodo prijavili do 18. 
marca 2022.

Osebam, ki so se že prijavile na strokovno ekskurzijo, ni potrebno ponovno oddati 
prijave za spremenjeni termin. Upoštevali bomo vse do sedaj prejete prijave. Če vam 
spremenjeni termin ne ustreza, se prek portala eCIP odjavite s strokovne ekskurzije. Rok 
za odjavo je 27. marec 2022.

Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju je Saša Vrabelj, ki je za vse dodatne 
informacije dosegljiva na telefonski številki 01 369 5249 ali elektronskem naslovu 
sasa.vrabelj@gov.si.

Vljudno vabljeni!

                             
                            po pooblastilu št. 1002-31/2017/538

                                z dne 18. 10. 2021
                               Kristina Umek Jenko

                              vodja Sektorja za podporo organizacije izobraževanj

Pripravila:
Saša Vrabelj, svetovalka


