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Številka: 604-40/2022
Datum: 13. junij 2022
Zadeva: Vabilo na delavnici pravne terminologije jezikov manjšin – madžarski jezik
Spoštovani,
Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, tudi v letu 2022 organizira
enodnevni delavnici pravne terminologije jezikov manjšin za madžarski jezik.
Delavnica za pravosodno osebje na sodiščih, državnih tožilstvih in državnem odvetništvu z
dvojezičnega območja bo potekala 11. oktobra 2022.
Na delavnici bo predstavljena izbrana pravna terminologija, prilagojena potrebam pravosodnega
osebja.
Delavnico bo vodil predsednik Okrajnega sodišča v Lendavi, Bojan Bočkorec.
Delavnica za pravosodne funkcionarje na sodiščih, državnih tožilstvih in državnem
odvetništvu z dvojezičnega območja bo potekala 18. oktobra 2022. Predavatelj bo sporočen
naknadno.
Na delavnici bo obravnavana madžarska pravna terminologija s poudarkom na terminologiji s
področja civilnega in kazenskega prava. Posebna pozornost bo namenjena institutom civilnega
in kazenskega prava, ki se v pravnih redih ne prekrivajo popolnoma in je lahko njihovo
prenašanje v drug jezik problematično.

Obe delavnici bosta trajali od 9. do 13. ure in bosta predvidoma potekali v razpravni dvorani
št. 18 sodne stavbe Okrajnega sodišča v Lendavi, Glavna ulica 9, Lendava.
Zaradi učinkovitejšega dela bosta delavnici potekali v skupini z največ 20 udeleženci.
Vljudno vas vabimo, da prek portala eCIP do 30. septembra 2022 oddate prijave za udeležbo
na delavnici, in sicer ime in priimek, elektronski naslov, organ zaposlitve ter delovno mesto
prijavljenih.
Prosta mesta bomo zapolnili po vrstnem redu prejema prijav, zato vas vljudno prosimo, da
osebe prijavite po prednostnem vrstnem redu.
Po poteku roka za prijave ne bo več mogoče oddati prijave.
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 Tina Banfi, ki je za vse dodatne
informacije glede izobraževanja dosegljiva na telefonski številki 01 369 5254 oziroma
elektronskem naslovu tina.banfi@gov.si.
Vljudno vabljeni!
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