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UVOD 
 
 
Center za izobraževanje v pravosodju vsako leto pripravi letni program dela, v katerem so zajeta vsa 

izobraževanja za zaposlene v pravosodnih organih ter vsa usposabljanja in izpiti za druge deležnike v 

pravosodju, za katere je pristojen Center za izobraževanje v pravosodju. Center za izobraževanje v 

pravosodju pri pripravi letnega programa upošteva predloge pravosodnih organov in udeležencev 

izobraževanj ter druge pobude zainteresirane javnosti. Osnutek programa obravnava Strokovni svet 

Centra za izobraževanje v pravosodju, na koncu pa ga sprejme minister za pravosodje. Program se 

med letom dopolnjuje in spreminja gleda na potrebe in aktualno problematiko v pravosodju. 

 

Letni program Centra za izobraževanje v pravosodju za leto 2017 prinaša kar nekaj vsebinskih novosti. 

Eden glavnih vsebinskih preskokov je začetek izvajanja Modela kompetenc znanja in veščin v okviru 

Operacije učinkovito pravosodje, ki je podrobneje opisan v nadaljevanju. 

 

Na Centru za izobraževanje v pravosodje smo si za leto 2017 zadali nekaj pomembnih ciljev, na katere 

se želimo še posebej osredotočiti. V letu 2017 bomo posebno pozornost namenili izobraževanjem na 

področju veščin sojenja in vodenja sodnih postopkov, usposabljanjem na področju t.i. mehkih veščin ter 

izobraževanjem na področjih pravne terminologije in gospodarske kriminalitete, organizirali pa bomo 

tudi nekaj izobraževalnih sklopov, povezanih z začetkom veljavnosti novega Družinskega zakonika. 

Obenem ohranjamo vse tradicionalne oblike izobraževanj, ki jih želimo letos še nadgraditi predvsem s 

še večjim številom uglednih tujih predavateljev in drugih izvajalcev ter uporabo sodobnih tehnik 

poučevanja, prav tako pa smo okrepili izobraževalne vsebine, namenjene osebju v pravosodju. 

Postopoma bomo uvedli tudi izobraževanja v obliki spletnega učenja. 

 

Program za leto 2017 smo zasnovali tako, da uvodnim pojasnilom sledi kazalo po ciljnih skupinah in 

kazalo po delovnih področjih. Namen kazal je ponuditi kratek pregled izobraževanj in s tem uporabnikom 

omogočiti hiter in enostaven pogled, katera izobraževanja so na voljo posameznim ciljnim skupinam 

zaposlenih v pravosodju oziroma kateri izobraževalni dogodki se načrtujejo za posamezno pravno 

področje. Izobraževanjem za zaposlene v pravosodnih organih sledijo izobraževanja in izpiti za 

pravosodne deležnike v ožjem smislu ter pravniški državni izpit in drugi izpiti za delo v pravosodju. 

 

Center za izobraževanje v pravosodju je bil ustanovljen in deluje z namenom celovite obravnave 

izobraževalnih procesov v pravosodju in ne zgolj organiziranja in izvajanja izobraževanj. Uspešno in 

učinkovito lahko deluje samo v sodelovanju s pravosodnimi organi in posamezniki, ki delujejo v 

pravosodju, zato smo še naprej dosegljivi za vsa vprašanja, pobude in kritike na spletnem naslovu 

cip.mp@gov.si.  

 

Vabljeni torej na izobraževanja Centra za izobraževanje v pravosodju in k nadaljnjemu tesnemu 

sodelovanju! 
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1. OPERACIJA UČINKOVITO PRAVOSODJE 

1.1. PODAKTIVNOST UVEDBA MODELA KOMPETENC ZNANJA IN VEŠČIN 

TER USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU 

Center za izobraževanje v pravosodju je v okviru operacije Učinkovito pravosodje v letu 2016 pričel z 
izvajanjem podaktivnosti Uvedba modela kompetenc znanja in veščin ter usposabljanje in izobraževanje 
v pravosodju. Model zajema naslednje tri kategorije: 

1. zaposleni v pravosodju (zaposleni na sodiščih, državnih tožilstvih in državnih pravobranilstvih), 

2. novo zaposleni v pravosodju in 

3. pravosodni deležniki v ožjem smislu (upravitelji, sodni izvedenci in cenilci, sodni tolmači, izvršitelji, 
mediatorji, svetovalci za begunce in zaporsko osebje) in pravosodni deležniki v širšem smislu (odvetniki, 
notarji, civilna združenja, zainteresirani poslovni subjekti in drugi deležniki v širšem smislu). 

V letu 2017 načrtuje Center za izobraževanje v pravosodju v skladu s časovnico podaktivnosti predvsem 
izvedbo izobraževanj za krepitev kompetenc zaposlenih v pravosodju in pravosodnih deležnikov v ožjem 
smislu.  

Konec leta 2016 je Center za izobraževanje v pravosodju izvedel anketiranje v pravosodnih organih 
glede dejanskega stanja kompetenc zaposlenih in želenih vrednosti kompetenc do zaključka operacije. 
Z vprašalnikom so anketiranci ocenjevali dejansko stanje kompetenc po posameznih ravneh zaposlenih 
in njihove želene vrednosti do leta 2023, in sicer: 

- veščine: zaposleni v pravosodju suvereno obvladujejo svoj delovni proces z vseh vidikov 

- spretnosti: zaposleni v pravosodju se učinkovito in samoiniciativno odzivajo na vse predvidljive 

in predvsem nepredvidljive okoliščine v delovnem procesu 

- osebna integriteta: zaposleni v pravosodju rešujejo etične dileme upoštevaje predpise in visoko 

postavljene etične standarde pravosodnih organov in stanovskih združenj 

- strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem: znanje procesnih in materialnih predpisov 

- strokovno znanje, povezano izključno z vodenjem: znanje predpisov s področja vodenja 

- drugo strokovno znanje: splošno znanje, potrebno za delo na določenem delovnem področju. 

 
Izpolnjene vprašalnike je vrnilo 38 pravosodnih organov, kar ocenjujemo kot zadovoljiv vzorec glede na 
to, da je anketiranje potekalo prvič. Cilj uvedbe modela kompetenc je, da do leta 2023, z ustreznimi 
izobraževanji in usposabljanji, razvijemo vse kompetence, pri načrtovanju izobraževanj in usposabljanj 
pa bomo dali prednost tistim področjem, kjer je razkorak med dejanskim stanjem kompetence in 
pomembnostjo kompetence za opravljanje dela največji. S tem želimo doseči, da se usposabljanja in 
izobraževanja najprej izvedejo na področjih, kjer je primanjkljaj kompetenc največji. Z analizo 
vprašalnika smo ugotavljali, kakšen je razkorak med dejanskim in želenim stanjem kompetenc. Na 
podlagi tega smo identificirali kompetence, pri katerih je razkorak med dejanskim in želenim stanjem 
največji in pripravili naslednji predlog prioritetnih vsebin izobraževanj za dvig kompetenc zaposlenih: 
 
I. Splošne kompetence - prioritete izobraževanj: 

1. Kompetenca 2: spretnosti (76,73 % doseganje želene kompetence) 

Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig kompetence: 

1. reševanje konfliktov 

2. učinkovito komuniciranje 

3. druge vsebine 

 

2. Kompetenca 1: veščine (78,89 % doseganje želene kompetence) 

Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig kompetence: 

1. pravilna uporaba delovnih orodij (seznanitev s funkcionalnostmi aplikacij in baz) 

2. varovanje osebnih in tajnih podatkov 

3. poznavanje funkcije in delovanja pravosodnega sistema ter njegovih posameznih 

organov 

4. druge vsebine 
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3. Kompetenca 3: osebna integriteta (79,88 % doseganje želene kompetence) 

Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig kompetence: 

1. etika in integriteta 

2. druge vsebine 

 

II. Posebne kompetence po ravneh: 

 

1. RAVEN: osebje na sodiščih, državnih tožilstvih in pravobranilstvih 

 

Prioritete izobraževanj: 

 

1. Kompetenca 4.1.1. – strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem (14,04 % doseganje 

želene kompetence) 

Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig kompetence: 
1. Sodni red, Državnotožilski red, Državnopravobranilski red 

2. kazensko pravo, kazensko procesno pravo in kriminologija 

3. civilno pravo in civilno procesno pravo 

4. ustavno pravo 

5. pravo o prekrških 

6. sodna uprava 

7. gospodarsko pravo 

8. evropsko in mednarodno pravo 

9. drugi sodni postopki 

10. upravno pravo in upravno procesno pravo 

11. delovno in socialno pravo  

12. druge vsebine 

 

2. Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje (75,02 % doseganje želene kompetence) 

Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig kompetence: 
1. usposabljanja o rabi informatiziranih vpisnikov in sodnih baz, sistema registra in zemljiške 

knjige 

2. pravilna raba slovenskega jezika 

3. pravilna uporaba italijanske in madžarske pravne terminologije na dvojezičnih območjih 

4. poznavanje tuje pravne terminologije, primerjalnega pravnega okolja in prakse 

5. druge vsebine 

 

2. RAVEN: sodniki, državni tožilci in državni pravobranilci 

 

Prioritete izobraževanj: 

 

1. Kompetenca 5.2.1. – strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem (81,43 % 

doseganje želene kompetence) 

Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig kompetence: 

1. civilno pravo in civilno procesno pravo 

2. kazensko pravo, kazensko procesno pravo in kriminologija 

3. Sodni red, Državnotožilski red, Državnopravobranilski red 

4. gospodarsko pravo 

5. evropsko in mednarodno pravo 

6. ustavno pravo 

7. pravo o prekrških 

8. drugi sodni postopki 

9. delovno in socialno pravo  

10. upravno pravo in upravno procesno pravo  

11. sodna uprava 



12 

 

12. druge vsebine 

 

2. Kompetenca 5.2.2. – drugo strokovno znanje (85,26 % doseganje želene kompetence) 

Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig kompetence:  

1. uporaba informacijske tehnologije 

2. pravilna raba slovenskega jezika 

3. tuji jeziki 

4. psihologija 

5. osnove računovodstva 

6. davki 

7. forenzično računovodstvo 

8. druge vsebine 

 

3. RAVEN: vodje notranje organizacijskih enot in direktorji 

 

Prioritete izobraževanj: 

 

1. Kompetenca 6.3.1. – strokovno znanje, povezano izključno z vodenjem (74,97 % 

doseganje želene kompetence) 

Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig kompetence: 

1. upravljanje s finančnimi in človeškimi viri 

2. vodenje in organizacija 

3. druge vsebine 

 

2. Kompetenca 6.3.2. – drugo strokovno znanje (84,03 % doseganje želene 

kompetence) 

Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig kompetence: 

1. uporaba informacijske tehnologije 

2. uporaba predsednikovih plošč 

3. pravilna raba slovenskega jezika 

4. vodenje timov in motivacija zaposlenih 

5. komunikacijske tehnike in reševanje konfliktov med zaposlenimi 

6. finančno poslovanje 

7. poglobljeno znanje iz vodenja in ''coaching-a'' 

8. uporaba aplikacij za pregled in nadzor nad delom organa 

9. tuji jeziki 

10. pravilna uporaba tuje pravne terminologije 

11. druge vsebine 

 

4. RAVEN: predsedniki sodišč, vodje tožilstev in pravobranilstva 

 

Prioritete izobraževanj: 

 

1. Kompetenca 7.4.1. – strokovno znanje, povezano izključno z vodenjem (83,04 % 

doseganje želene kompetence) 

Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig kompetence: 

1. začetno usposabljanje za učinkovit prevzem funkcije 

2. novosti na področju vodenja in upravljanja z viri 

3. seznanjanje z novimi predpisi 

4. izmenjava dobrih praks 

5. druge vsebine 

 

2. Kompetenca 7.4.2. – drugo strokovno znanje (98,11 % doseganje želene 

kompetence) 

Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig kompetence: 
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1. uporaba predsednikovih plošč 

2. vodenje timov in motivacija zaposlenih 

3. komunikacijske tehnike in reševanje konfliktov med zaposlenimi 

4. uporaba aplikacij za pregled in nadzor nad delom organa 

5. pravilna raba slovenskega jezika 

6. vodenje in ''coaching'' 

7. finančno poslovanje 

8. poslovni protokol 

9. učinkovito javno nastopanje 

10. izobraževanja iz organizacijskih ved 

11. pravilna uporaba tuje pravne terminologije 

12. izobraževanja iz ekonomskih ved 

13. izobraževanja iz socioloških ved 

14. izobraževanja iz upravnih ved 

15. druge vsebine 

 
Izrazito največji primanjkljaj kompetenc je na prvi ravni zaposlenih, to je pri javnih uslužbencih, 

zaposlenih v pravosodnih organih (sodno osebje, sodniški pomočniki, strokovni sodelavci), na področju 

strokovnih znanj, povezanih izključno s sojenjem, zato je potrebna večja intenzivnost izobraževanj za 

njihov razvoj, in sicer iz vsebin, ki so razvidne iz analize vprašalnikov. 

V skladu z Modelom kompetenc znanja in veščin ter usposabljanje in izobraževanje v pravosodju se 

ves čas izvajajo tudi izobraževanja za razvoj drugih kompetenc in njihovo ohranjanje. 

V programu izobraževanj za zaposlene v pravosodju je pri izobraževanjih, ki se izvajajo z namenom 

razvoja kompetenc, navedeno, katera kompetenca se z njimi razvija oziroma ohranja v skladu z 

Modelom kompetenc znanja in veščin ter usposabljanje in izobraževanje v pravosodju. 

 

1.2. PODAKTIVNOST OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV NA 
CENTRU ZA IZOBRAŽEVANJU V PRAVOSODJU 

 
Center za izobraževanje pravosodju je v okviru operacije Učinkovito pravosodje v letu 2016 začel tudi z 
izvajanjem podaktivnosti optimizacija poslovnih procesov na Centru za izobraževanju v pravosodju. 
Center za izvajanje svoje dejavnosti potrebuje enoten informacijski sistem, namenjen celoviti podpori 
procesom, ki se odvijajo na Centru. Informacijska rešitev bo spletna vstopna točka do informacij in 
storitev, ki jih Center za izobraževanje v pravosodju izvaja.  
 
Informacijska rešitev bo obsegala naslednje temeljne funkcionalnosti oziroma module: 
 

 enoten informacijski sistem (enotna vstopna točka, podpora poslovnih procesom Centra za 
izobraževanje v pravosodju, izmenjava podatkov, enotna prijava, hramba dokumentov itd.);  

 celovito podporo izvajanju izobraževanj in izpitov, ki zajema načrtovanje, pripravo izvedbe, 
vodenje prijav, samo izvedbo in aktivnosti po izvedbi, obveščanje, preverjanje in 
ocenjevanje; 

 (re)certificiranje; 

 možnost izvajanja e-izobraževanj in e-izpitov; 

 informatizacijo vodenja evidenc; 

 izdelavo statistik; 

 vzpostavitev baze znanja (knowledge management); 

 anketiranje; 

 povezave z drugimi sistemi in evidencami, in sicer sistemi državne in javne uprave, ki so 
dosegljivi prek omrežja HKOM (prim: SPIS, MFERAC, AJPES, eCRP), povezave z drugimi 
sistemi prek spletnih storitev (prim.: SOAP/REST). 

 

Meseca januarja 2017 je bila izvedena raziskava trga z namenom ustrezne priprave dokumentacije za 

uspešen razpis za izbiro najboljšega in najugodnejšega ponudnika za vzpostavitev enotnega 
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informacijskega sistema. Načrtujemo, da bo testna verzija informatizacije pripravljena do konca leta 

2017. 
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2. PROGRAM NADALJEVALNIH IZOBRAŽEVANJ V PRAVOSODJU  

 

2.1. IZOBRAŽEVANJA ZA ZAPOSLENE V PRAVOSODJU 

 
2.1.1. KAZALO PO CILJNIH SKUPINAH UDELEŽENCEV 

 
2.1.1.1. ZAPOSLENI NA SODIŠČIH 
 
 

STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE SODNIKI 
STROKOVNI 
SODELAVCI  

SODNO 
OSEBJE 

54. 9.1. 
e-tečaj HELP 
program - uvodni 
seminar 

delovno pravo in 
pravo socialne 
varnosti 

VABLJENI VABLJENI   

56. januar - marec 
e-tečaj čezmejni 
postopki dedovanja 
v EU 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

107. 
februar - 
december 

tečaj uporabe 
sodnih baz 
(evidenčni oddelek 
VSRS) 

uporaba 
informacijskih 
tehnologij 

VABLJENI VABLJENI   

54. marec - maj 
posveti sodnikov 
delovnih sodišč 
prve stopnje 

delovno pravo in 
pravo socialne 
varnosti 

VABLJENI VABLJENI   

81. 17.3. 

izobraževalni dnevi 
Društva državnih 
tožilcev Slovenije - 
obisk zavoda za 
prestajanje 
mladoletniškega 
zapora Celje 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

116 23.3. 

simulacija glavne 
obravnave v 
gospodarskih 
sporih 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 
postopkov 

VABLJENI VABLJENI   

71. 27.-29.3. 
šola insolvenčnega 
prava 

gospodarskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

57. 
27.-29.3. in 8.- 
10.5. 

izvršilna šola 
civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI VABLJENI 

57. 27.-31.3. lingvistični seminar 
civilnopravno 
področje 

VABLJENI     

75. 
marec - april, 
september - 
oktober 

delavnice angleške 
pravne 
terminologije -
civilnopravno 
področje 

izobraževanje na 
področju pravne 
terminologije 

VABLJENI     
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STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE SODNIKI 
STROKOVNI 
SODELAVCI  

SODNO 
OSEBJE 

75. 
marec - april, 
september - 
oktober 

delavnice angleške 
pravne 
terminologije – 
kazenskopravno 
področje 

izobraževanje na 
področju pravne 
terminologije 

VABLJENI     

76. 
marec - april, 
september - 
oktober 

delavnice angleške 
pravne 
terminologije - 
civilnopravno 
področje 

izobraževanje na 
področju pravne 
terminologije 

  VABLJENI   

76. 
marec - april, 
september - 
oktober 

delavnice angleške 
pravne 
terminologije - 
kazenskopravno 
področje 

izobraževanje na 
področju pravne 
terminologije 

  VABLJENI   

78. 
marec - april, 
september - 
oktober 

delavnice angleške 
pravne 
terminologije in 
poslovne 
angleščine 

izobraževanje na 
področju pravne 
terminologije 

    VABLJENI 

93. 
marec, april, 
november, 
december 

seminar stres in 
obvladovanje 
medijsko odmevnih 
zadev 

druga znanja in 
veščine 

VABLJENI     

94. 
15.3., 20.4., 
november, 
december 

seminar javni 
nastop sodnika, 
državnega tožilca 
in državnega 
pravobranilca 

druga znanja in 
veščine 

VABLJENI     

124. april 

seminar v 
sodelovanju s 
Slovenskim 
sodniškim 
društvom 

izobraževanje v 
sodelovanju s SSD 

VABLJENI VABLJENI   

72. april 

seminar - aktualne 
teme 
gospodarskega 
prava 

gospodarskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

55. april 

letni posvet 
sodnikov višjega 
delovnega in 
socialnega sodišča 

delovno pravo in 
pravo socialne 
varnosti 

VABLJENI VABLJENI   

81. april 

gospodarska 
kriminaliteta - 
trgovanje z 
vrednostnimi papirji 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI  

93. april 
argumentacija 
pravnih pisanj 

druga znanja in 
veščine  

VABLJENI VABLJENI   

95. april 
sodni red in druge 
povezane vsebine 

druga znanja in 
veščine 

    VABLJENI 
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STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE SODNIKI 
STROKOVNI 
SODELAVCI  

SODNO 
OSEBJE 

82. 6.-7.4. 
"V imenu otroka" 
(seminar Kataloga 
plus EJTN 2017) 

kazenskopravno 
področje  

VABLJENI VABLJENI   

116. 14.4. 

simulacija glavne 
obravnave v 
kazenskem 
postopku 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 
postopkov 

VABLJENI VABLJENI   

58. april, september 
računovodstvo za 
civilne sodnike 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

113. april, november 
seminar o 
mednarodni zaščiti 

upravnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

82. 20.-21.4. 

forenzično 
računovodstvo za 
kazenske sodnike 
in državne tožilce 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

117. 

april, maj, junij, 
september, 
oktober, 
november 

delavnica 
poravnalni narok 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 
postopkov 

VABLJENI     

107. april, maj 
tečaj uporabe 
informatiziranega 
vpisnika PUND 

uporaba 
informacijskih 
tehnologij 

    VABLJENI 

70. 
april, 
september, 
oktober 

posveti sodnikov 
prve stopnje -
gospodarsko 
sodstvo 

gospodarskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

108. april, november 

tečaj evidentiranja 
in digitalizacije 
vhodne pošte - 
projekt vložišče 

uporaba 
informacijskih 
tehnologij 

    VABLJENI 

108. april, november 
tečaj uporabe 
informatiziranega 
Su vpisnika 

uporaba 
informacijskih 
tehnologij 

VABLJENI VABLJENI VABLJENI 

117. april, november 
simulacija glavne 
obravnave v 
civilnem postopku 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 
postopkov 

VABLJENI VABLJENI   

127. april-november 

delavnice sodniških 
veščin in znanj z 
uporabo 
supervizijskih 
tehnik 

druga znanja in 
veščine  

VABLJENI   

109. maj 
tečaj uporabe 
aplikacije e-overitve 

uporaba 
informacijskih 
tehnologij 

    VABLJENI 

58. april, maj, junij 
razgovor z otrokom 
v sodnem postopku 

Civilnopravno 
področje 

VABLJENI   
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STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE SODNIKI 
STROKOVNI 
SODELAVCI  

SODNO 
OSEBJE 

118. 
maj, september, 
oktober, 
november 

delavnica 
zaslišanje prič in 
obdolžencev 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 
postopkov 

VABLJENI VABLJENI  

118. maj 
simulacija glavne 
obravnave v 
socialnih sporih 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 
postopkov 

VABLJENI VABLJENI   

73. maj 

letni posvet višjih 
sodnikov za 
gospodarsko 
sodstvo 

gospodarskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

59. maj 
seminar 
intelektualna 
lastnina 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

60. maj, november 

argumentacija 
sodnih odločb in 
uporaba jezika za 
civilne sodnike 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

104. 11.-12.5. 
šola evropskega 
prava 
 

pravo EU VABLJENI VABLJENI   

85. 16.5. 

seminar za 
preiskovalne 
sodnike 
 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

124. 18.-19.5. 
šola za brezplačno 
pravno pomoč 
 

brezplačna pravna 
pomoč 

VABLJENI VABLJENI VABLJENI 

125. 19.5. sodne takse sodne takse VABLJENI VABLJENI VABLJENI 

104. 18.5. 
gospodarski 
subjekti na trgu 

pravo EU VABELJNI VABLJENI  

105. 19.-20.5. 

evropske dimenzije 
poslovanja 
gospodarskih 
subjektov 

pravo EU VABLJENI VABLJENI  

73. 22.-24.5. registrska šola 
gospodarskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI VABLJENI 

85. 25.5. 

mednarodna 
pravna pomoč v 
kazenskih zadevah, 
ZSKZDČEU-1A in 
ENPP 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

86. 
8.-10.5. in 5.-
7.6. 

kazenskopravna 
šola 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

83. maj 

gospodarska 
kriminaliteta - 
zlorabe v 
zavarovalništvu 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI  

119. 
maj, september, 
oktober, 
november 

delavnica 
zaslišanje prič 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 
postopkov 

VABLJENI     
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STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE SODNIKI 
STROKOVNI 
SODELAVCI  

SODNO 
OSEBJE 

110. maj, oktober 

tečaj uporabe 
informatiziranih 
vpisnikov v 
kazenskih 
postopkih 

uporaba 
informacijskih 
tehnologij 

VABLJENI VABLJENI VABLJENI 

74. maj, november 
računovodstvo za 
gospodarske 
sodnike 

gospodarskopravno 
področje  

VABLJENI VABLJENI   

98. maj - november 
seminar javni 
nastop sodnika v 
sodni dvorani 

druga znanja in 
veščine 

VABLJENI     

97. 
maj - november 

etika in integriteta 
sodnika 
 

druga znanj in 
veščine 

VABLJENI   

86. 5.6. 
seminar za sodnike 
- mladoletniški 
kriminal 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

87. junij 

gospodarska 
kriminaliteta - 
lastninsko 
preoblikovanje 
podjetij, prevzemi in 
koncentracije 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

55. junij 

letni posvet 
sodnikov 
socialnega oddelka 
sodišča prve 
stopnje 

delovno pravo in 
pravo socialne 
varnosti 

VABLJENI VABLJENI   

119. junij veščine sojenja 
veščine sojenja / 
vodenje sodnih 
postopkov 

VABLJENI     

98. junij 

pravilna raba 
slovenskega jezika,  
poslovni bonton, 
etika in integriteta 
osebja ter 
korupcijska 
tveganja 

druga znanja in 
veščine 

    VABLJENI 

99. junij 

informacije javnega 
značaja in 
komunikacijske 
tehnike v akutni 
stresni situaciji 

druga znanja in 
veščine 

    VABLJENI 

120. junij 
simulacija glavne 
obravnave v 
delovnih sporih 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 
postopkov 

VABLJENI VABLJENI   

99. junij 
motivacija na 
delovnem mestu in 
medosebni odnosi 

druga znanja in 
veščine 

VABLJENI VABLJENI  

126. 2.-3.6. 
dnevi slovenskega 
sodstva 

izobraževanje v 
sodelovanju s SSD  

VABLJENI VABLJENI   

60. 
5.-7.6. in 12.-
14.6. 

civilnopravna 
sodniška šola 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   
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STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE SODNIKI 
STROKOVNI 
SODELAVCI  

SODNO 
OSEBJE 

84. maj - november 

posveti sodnikov 
oddelkov za 
prekrške prve 
stopnje 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

87. junij, september 
posveti kazenskih 
sodnikov prve 
stopnje  

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

61. junij, oktober 
posveti sodnikov 
prve stopnje - 
civilno sodstvo 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

61. september 
posvet o 
Družinskem 
zakoniku 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI   

88. september 
kibernetska 
kriminaliteta - 1. 
modul 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

100. september 

seminar 
ocenjevanje 
vrednosti umetnin s 
poudarkom na slabi 
praksi cenitev 
ponaredkov 

druga znanja in 
veščine 

VABLJENI     

74. september 

analiza pisanj 
odločb na prvi 
stopnji s posebnim 
poudarkom na 
pritožbenih 
razlogih, zaradi 
katerih se odločba 
razveljavi 

gospodarskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

88. september  
gospodarska 
kriminaliteta - 
pranje denarja 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI  

105. september osnove prava EU pravo EU   VABLJENI 

100. september 
izobraževanje za 
novo zaposleno 
sodno osebje 

druga znanja in 
veščine 

  VABLJENI 

101. september 

posvet o 
izobraževanju 
sodniških 
pomočnikov  

druga znanja in 
veščine  

VABLJENI  VABLJENI 

97. 4.-15.9. 
program izmenjave 
EJTN 

program izmenjave 
EJTN 

VABLJENI     

62. 5.-6.9. 

seminar sodnikov 
družinskih oddelkov 
in strokovnih 
delavcev CSD 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI     

62. 7.-8.9. 
dnevi duševnega 
zdravja 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

114. 20.-22.9. 
upravnopravna 
sodniška šola 

upravnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

120. 22.9. 

simulacija glavne 
obravnave v 
kazenskem 
postopku 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 
postopkov 

VABLJENI VABLJENI   
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STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE SODNIKI 
STROKOVNI 
SODELAVCI  

SODNO 
OSEBJE 

56. 27.-29.9. 
delovno-socialna 
sodniška šola 

delovno pravo in 
pravo socialne 
varnosti 

VABLJENI VABLJENI   

111. 
september, 
oktober 

tečaj uporabe 
informatiziranih 
vpisnikov v 
postopkih o 
prekrških 

uporaba 
informacijskih 
tehnologij 

VABLJENI VABLJENI VABLJENI 

63. 
september -
oktober 

ZPP-E 
civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

79. 
september -
december 

delavnice pravne 
terminologije 
jezikov manjšin 

izobraževanje na 
področju pravne 
terminologije 

VABLJENI     

63. oktober 
posvet višjih 
sodnikov - civilno 
sodstvo 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI     

102. oktober  

seminar slovenski 
sodnik pred izzivi 
današnjega časa 

druga znanja in 
veščine  

VABLJENI 

   

64. oktober 
posveti višjih 
sodnikov - področje 
izvršbe 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI     

112. oktober 
tečaj uporabe 
informatiziranih 
izvršilnih vpisnikov 

uporaba 
informacijskih 
tehnologij 

    VABLJENI 

80. oktober 

konferenca o angleški 
pravni terminologiji ob 
uporabi instrumentov 
prava EU 

izobraževanje na 
področju pravne 
terminologije 

VABLJENI     

66. oktober 
seminar sodni 
izvedenci in cenilci 
v sodnih postopkih 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI  

64. oktober tečaj uporabe I-ZK 
civilnopravno 
področje 

    VABLJENI 

65. 11.-12.10. 
seminar civilne 
podskupine EJTN: 
Uredba Bruselj I 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI     

75. 18.-20.10. 
gospodarskopravna 
šola 

gospodarskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

65. 25.-27.10. 
zemljiškoknjižna 
šola 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

80. 
oktober, 
november 

delavnice nemške 
pravne 
terminologije ob 
uporabi 
instrumentov prava 
EU 

izobraževanje na 
področju pravne 
terminologije 

VABLJENI     

91. november 

gospodarska 
kriminaliteta - utaja 

davkov in trošarin ter 
davčne manipulacije 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   
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STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE SODNIKI 
STROKOVNI 
SODELAVCI  

SODNO 
OSEBJE 

90. november  

gospodarska 
kriminaliteta – 
kriminal v finančnih 
inštitucijah 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI  

67. november seminar ZVEtL 
civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

115. november 
letno srečanje 
stalnih 
predavateljev CIP 

usposabljanje za 
izvajalce 
izobraževanj 

      

67. november 

seminar na temo 
izboljšanja 
medsebojnega 
delovanja vseh 
udeležencev v 
postopkih po ZVEtl 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI   

89. november 
posveti višjih 
sodnikov oddelkov 
za prekrške 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI     

68. november 
 seminar o 
družinskem pravu 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI     

69. november 
uvod v nov 
Družinski zakonik 

civilnopravno 
področje  

VABLJENI   

70. december 
delavnice o 
Družinskem 
zakoniku 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI   

91. november 
posveti višjih 
sodnikov kazenskih 
oddelkov 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI     

68. november 

seminar 
"Regulative EU na 
temo družinskega 
prava in prava 
dedovanja" 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI     

126. november 
seminar pomorsko 
pravo 

pomorsko pravo in 
pravo morij 

VABLJENI VABLJENI  

127. november 
seminar pravo 
okolja v sodnih 
postopkih 

pravo okolja VABLJENI VABLJENI  

90. 15.-17.11. 
prekrškovnopravna 
šola 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

98. 20.-24.11. 
Aiakos program 
izmenjave EJTN 

program izmenjave 
EJTN 

  VABLJENI   

71. december 

seminar sodno 
izvedenstvo v 
primerih nasilja v 
družini in spolne 
zlorabe otrok 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI   

70. 5.12 
šola stvarnega 
prava 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

92. december 

gospodarska 
kriminaliteta–
kriminaliteta v javnem 
sektorju 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   
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2.1.1.2. ZAPOSLENI NA DRŽAVNIH TOŽILSTVIH 

 

STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE 
DRŽAVNI 
TOŽILCI 

STROKOVNI 
SODELAVCI 

NA DT 

DRŽAVNO 
TOŽILSKO 
OSEBJE 

81. 17.3. 

izobraževalni dnevi 
Društva državnih 
tožilcev Slovenije - 
obisk zavoda za 
prestajanje 
mladoletniškega 
zapora Celje 

kazenskoprav
no področje 

VABLJENI VABLJENI   

75. 

marec - 
april, 
september - 
oktober 

delavnice angleške 
pravne terminologije 
- civilnopravno 
področje 

izobraževanje 
na področju 
pravne 
terminologije 

VABLJENI     

76. 

marec - 
april, 
september - 
oktober 

delavnice angleške 
pravne terminologije 
- civilnopravno 
področje 

izobraževanje 
na področju 
pravne 
terminologije 

  VABLJENI   

77. 

marec - 
april, 
september - 
oktober 

delavnice angleške 
pravne terminologije 
- kazenskopravno 
področje 

izobraževanje 
na področju 
pravne 
terminologije 

VABLJENI   

76. 

marec - 
april, 
september - 
oktober 

delavnice angleške 
pravne terminologije 
- kazenskopravno 
področje 

izobraževanje 
na področju 
pravne 
terminologije 

  VABLJENI   

78. 

marec - 
april, 
september - 
oktober 

delavnice angleške 
pravne terminologije 
in poslovne 
angleščine 

izobraževanje 
na področju 
pravne 
terminologije 

    VABLJENI 

93. 
marec, april, 
november, 
december 

seminar stres in 
obvladovanje 
medijsko odmevnih 
zadev 

druga znanja 
in veščine 

VABLJENI     
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STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE 
DRŽAVNI 
TOŽILCI 

STROKOVNI 
SODELAVCI 
NA DT 

DRŽAVNO 
TOŽILSKO 
OSEBJE 

94. 
15.3., 20.4., 
november, 
december 

seminar javni nastop 
sodnika, državnega 
tožilca in državnega 
pravobranilca 

druga znanja 
in veščine 

VABLJENI     

93. april 
argumentacija 
pravnih pisanj 

druga znanja 
in veščine 

VABLJENI VABLJENI   

81. april 

gospodarska 
kriminaliteta - 
trgovanje z 
vrednostnimi papirji 

kazenskoprav
no področje 

VABLJENI VABLJENI   

82. 6.-7.4. 
"V imenu otroka" 
(seminar Kataloga 
plus EJTN 2017) 

kazenskoprav
no področje  

VABLJENI   

116. 14.4. 
simulacija glavne 
obravnave v 
kazenskem postopku 

veščine 
sojenja / 
vodenje 
sodnih 
postopkov 

VABLJENI VABLJENI   

82. 20.-21.4. 

forenzično 
računovodstvo za 
kazenske sodnike in 
državne tožilce 

kazenskoprav
no področje 

VABLJENI VABLJENI   

83. april, maj 
delavnica opisi 
kaznivih dejanj (2. in 
3. del) 

kazenskoprav
no področje 

VABLJENI VABLJENI   

104. 11.-12.5. 
šola evropskega 
prava 

pravo EU VABLJENI VABLJENI   

83. maj  

gospodarska 
kriminaliteta - 
zlorabe v 
zavarovalništvu 

kazenskoprav
no področje 

VABLJENI VABLJENI  

96. maj 

državnotožilski red - 
uporaba e-vpisnika 
in druge povezane 
vsebine 

vodenje in 
upravljanje v 
pravosodju 

VABLJENI    

118. 

maj, 
september, 
oktober, 
november 

delavnica zaslišanje 
prič in obdolžencev 

veščine 
sojenja / 
vodenje 
sodnih 
postopkov 

VABLJENI     

99. junij 
motivacija na 
delovnem mestu in 
medosebni odnosi 

druga znanja 
in veščine 

VABLJENI VABLJENI  
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STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE 
DRŽAVNI 
TOŽILCI 

STROKOVNI 
SODELAVCI 
NA DT 

DRŽAVNO 
TOŽILSKO 
OSEBJE 

87. junij 

gospodarska 
kriminaliteta - 
lastninsko 
preoblikovanje 
podjetij, prevzemi in 
koncentracije 

kazenskoprav
no področje 

VABLJENI VABLJENI   

125. junij 

izobraževalni dnevi 
Društva državnih 
tožilcev Slovenije 

izobraževanja 
v sodelovanju 
z DTRS 

VABLJENI VABLJENI  

88. september 
kibernetska 
kriminaliteta – 1. 
modul 

kazenskoprav
no področje 

VABLJENI VABLJENI   

79. 
september - 
december 

delavnice pravne 
terminologije jezikov 
manjšin 

izobraževanje 
na področju 
pravne 
terminologije 

VABLJENI   

100. september 

seminar ocenjevanje 
vrednosti umetnin s 
poudarkom na slabi 
praksi cenitev 
ponaredkov 

druga znanja 
in veščine 

VABLJENI     

88. september  
gopodarska 
kriminaliteta - pranje 
denarja 

kazenskoprav
no področje 

VABLJENI VABLJENI  

97. 4.-15.9. 
program izmenjave 
EJTN 

program 
izmenjave 
EJTN 

VABLJENI     

120. 22.9. 
simulacija glavne 
obravnave v 
kazenskem postopku 

veščine 
sojenja / 
vodenje 
sodnih 
postopkov 

VABLJENI VABLJENI   

89. oktober 

finančna in 
gospodarska 
kriminaliteta ter 
ZOPNI 

kazenskoprav
no področje 

VABLJENI VABLJENI   

102. oktober 

pravilna raba 
slovenskega jezika, 
poslovni bonton, 
etika in integriteta 
osebja ter 
korupcijska tveganja 

druga znanja 
in veščine 

    VABLJENI 

80. oktober 

konferenca o 
angleški pravni 
terminologiji ob 
uporabi instrumentov 
prava EU 

izobraževanje 
na področju 
pravne 
terminologije 

VABLJENI     
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STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE 
DRŽAVNI 
TOŽILCI 

STROKOVNI 
SODELAVCI 
NA DT 

DRŽAVNO 
TOŽILSKO 
OSEBJE 

80. 
oktober, 
november 

delavnice nemške 
pravne terminologije 
ob uporabi 
instrumentov prava 
EU 

izobraževanje 
na področju 
pravne 
terminologije 

VABLJENI     

91. november 

gospodarska 
kriminaliteta  - utaja 
davkov in trošarin ter 
davčne manipulacije 

kazenskoprav
no področje 

VABLJENI VABLJENI   

103. november 

informacije javnega 
značaja in 
komunikacijske 
tehnike v akutni 
stresni situaciji 

druga znanja 
in veščine 

    VABLJENI 

90. november 

gospodarska 
kriminaliteta - 
kriminal v finančnih 
inštitucijah 

kazenskoprav
no področje 

VABLJENI VABLJENI  

98. 20.-24.11. 
Aiakos program 
izmenjave EJTN 

program 
izmenjave 
EJTN 

  VABLJENI   

92. 4.-5.12. 
izobraževalni tožilski 
dnevi 

kazenskoprav
no področje 

VABLJENI VABLJENI   

92. december  

gospodsarska 
kriminaliteta -
kriminaliteta v 
javnem sektorju 

kazenskoprav
no področje 

VABLJENI VABLJENI   

 
 
 
2.1.1.3. ZAPOSLENI NA DRŽAVNIH PRAVOBRANILSTVIH 
 

STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE 
DRŽAVNI 
PRAVOBRANILCI  

STROKOVNI 
SODELAVCI 
NA DPBRS 

DRŽAVNO 
PRAVOBRANILS

KO OSEBJE 

107. 
februar - 
december 

tečaj uporabe 
sodnih baz 
(evidenčni 
oddelek VSRS) 

uporaba 
informacijskih 
tehnologij 

VABLJENI VABLJENI  
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STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE 
DRŽAVNI 
PRAVOBRANILCI  

STROKOVNI 
SODELAVCI 
NA DPBRS 

DRŽAVNO 
PRAVOBRANILS

KO OSEBJE 

116. 23.3. 

simulacija 
glavne 
obravnave v 
gospodarskih 
sporih 

veščine 
sojenja / 
vodenje 
sodnih 
postopkov 

VABLJENI VABLJENI  

71. 27.-29.3. 
šola 
insolvenčnega 
prava 

gospodarskop
ravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI  

57. 
27.-29.3. 
in 8.-10.5. 

izvršilna šola 
civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI VABLJENI 

77. 
marec - 
april, maj 

delavnice 
angleške 
pravne 
terminologije - 
državno 
pravobranilstvo 

izobraževanje 
na področju 
pravne 
terminologije 

VABLJENI    

78. 

marec - 
april, 
september 
- oktober 

delavnice 
angleške 
pravne 
terminologije in 
poslovne 
angleščine 

izobraževanje 
na področju 
pravne 
terminologije 

    VABLJENI 

93. 

marec, 
april, 
november, 
december 

seminar stres in 
obvladovanje 
medijsko 
odmevnih 
zadev 

druga znanja 
in veščine 

VABLJENI    

94. 

15.3., 
20.4., 
november, 
december 

seminar javni 
nastop sodnika, 
državnega 
tožilca in 
državnega 
pravobranilca 

druga znanja 
in veščine 

VABLJENI    

94. april 

seminar na 
temo 
medosebnih 
odnosov 

druga znanja 
in veščine  

VABLJENI VABLJENI VABLJENI 
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STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE 
DRŽAVNI 
PRAVOBRANILCI  

STROKOVNI 
SODELAVCI 
NA DPBRS 

DRŽAVNO 
PRAVOBRANILS

KO OSEBJE 

82. 6.-7.4. 

"V imenu 
otroka" 
(seminar 
Kataloga plus 
EJTN 2017) 

kazenskoprav
no področje  

VABLJENI    

58. 
april, 
september 

računovodstvo 
za civilne 
sodnike 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI  

117. 

april, maj, 
junij, 
september
, oktober, 
november 

delavnica 
poravnalni 
narok 

veščine 
sojenja / 
vodenje 
sodnih 
postopkov 

VABLJENI    

117. 
april, 
november 

simulacija 
glavne 
obravnave v 
civilnem 
postopku 

veščine 
sojenja / 
vodenje 
sodnih 
postopkov 

VABLJENI VABLJENI  

118. maj 

simulacija 
glavne 
obravnave v 
socialnih sporih 

veščine 
sojenja / 
vodenje 
sodnih 
postopkov 

VABLJENI VABLJENI  

59. maj 

dnevi državnih 
pravobranilcev 
- izobraževalni 
del 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI VABLJENI 

96. maj 

državnopravobr
anilski red in 
druge 
povezane 
vsebine 

druga znanja 
in veščine 

    VABLJENI 

104. 11.-12.5. 
šola 
evropskega 
prava 

pravo EU VABLJENI VABLJENI  

110. 
maj, 
september 

tečaj uporabe 
informatiziranih 
vpisnikov na 
državnih 
pravobranilstvih 

uporaba 
informacijskih 
tehnologij 

VABLJENI VABLJENI VABLJENI 

119. 

maj, 
september
, oktober, 
november 

delavnica 
zaslišanje prič 

veščine 
sojenja / 
vodenje 
sodnih 
postopkov 

VABLJENI    
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STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE 
DRŽAVNI 
PRAVOBRANILCI  

STROKOVNI 
SODELAVCI 
NA DPBRS 

DRŽAVNO 
PRAVOBRANILS

KO OSEBJE 

74. 
maj, 
november 

računovodstvo 
za gospodarske 
sodnike 

gospodarskop
ravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI  

120. junij 

simulacija 
glavne 
obravnave v 
delovnih sporih 

veščine 
sojenja / 
vodenje 
sodnih 
postopkov 

VABLJENI VABLJENI  

99. junij 

motivacija na 
delovnem 
mestu in 
medosebni 
odnosi 

druga znanja 
in veščine 

VABLJENI VABLJENI  

60. 
5.-7.6. in 
12.-14.6. 

civilnopravna 
sodniška šola 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI  

100. september 

seminar 
ocenjevanje 
vrednosti 
umetnin s 
poudarkom na 
slabi praksi 
cenitev 
ponaredkov 

druga znanja 
in veščine 

VABLJENI    

98. 4.-15.9. 
program 
izmenjave 
EJTN 

program 
izmenjave 
EJTN 

VABLJENI    

114. 20.-22.9. 
upravnopravna 
sodniška šola 

upravnopravn
o področje 

VABLJENI VABLJENI  

63. 
september 
-  oktober 

ZPP-E 
civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI  

79. 
september 
- 
december 

delavnice 
pravne 
terminologije 
jezikov manjšin 

izobraževanje 
na področju 
pravne 
terminologije 

VABLJENI    

66. 2.-4.10. 

mednarodna 
konferenca 
državnih 
pravobranilcev 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI  
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STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE 
DRŽAVNI 
PRAVOBRANILCI  

STROKOVNI 
SODELAVCI 
NA DPBRS 

DRŽAVNO 
PRAVOBRANILS

KO OSEBJE 

101. oktober 

pravilna raba 
slovenskega 
jezika, poslovni 
bonton, etika in 
integriteta 
osebja ter 
korupcijska 
tveganja 

druga znanja 
in veščine 

    VABLJENI 

112. oktober 

tečaj uporabe 
informatiziranih 
izvršilnih 
vpisnikov 

uporaba 
informacijskih 
tehnologij 

    VABLJENI 

80. oktober 

konferenca o 
angleški pravni 
terminologiji ob 
uporabi 
instrumentov 
prava EU 

izobraževanje 
na področju 
pravne 
terminologije 

VABLJENI    

64. oktober 
tečaj uporabe I-
ZK 

civilnopravno 
področje 

    VABLJENI 

75. 18.-20.10. 
gospodarskopr
avna šola 

gospodarskop
ravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI  

65. 25.-27.10. 
zemljiškoknjižn
a šola 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI  

80. 
oktober, 
november 

delavnice 
nemške pravne 
terminologije ob 
uporabi 
instrumentov 
prava EU 

izobraževanje 
na področju 
pravne 
terminologije 

VABLJENI    

103. november 

informacije 
javnega 
značaja in 
komunikacijske 
tehnike v akutni 
stresni situaciji 

druga znanja 
in veščine 

    VABLJENI 

67. november seminar ZVEtL 
civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI  

69. 14.-16.11. 
šola za državne 
pravobranilce 

civilnopravno 
področje  

VABLJENI VABLJENI VABLJENI 
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STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE 
DRŽAVNI 
PRAVOBRANILCI  

STROKOVNI 
SODELAVCI 
NA DPBRS 

DRŽAVNO 
PRAVOBRANILS

KO OSEBJE 

121. december 

seminar 
udeležba 
državnega 
pravobranilstva 
v mediaciji po 
ZARSS 

veščine 
sojenja / 
vodenje 
sodnih 
postopkov 

VABLJENI    

70. 5.12 
šola stvarnega 
prava 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI  

 
 
 
 
2.1.1.4. ZAPOSLENI NA VODSTVENIH FUNKCIJAH V PRAVOSODJU 
 
 

STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE 
ZAPOSLENI NA 
VODSTVENIH 
FUNKCIJAH 

121. 
29.3., maj, 
junij 

varstvo osebnih podatkov in 
Zakon o dostopu do informacij 
javnega značaja 

vodenje in 
upravljanje v 
pravosodju 

VABLJENI 

95. 
april, maj, 
november, 
december 

seminar odnosi z javnostmi 
druga znanja in 
veščine  

VABLJENI 

109. maj, junij 

tečaj uporabe 
informatiziranega Su vpisnika 
za (pod)predsednike in 
direktorje sodišč 

uporaba 
informacijskih 
tehnologij 

VABLJENI 

122. maj, oktober 
poslovno obveščanje v sodstvu 
(osnove uporabe BI orodja) 

vodenje in 
upravljanje v 
pravosodju 

VABLJENI 

79. maj, oktober 

delavnice angleške pravne 
terminologije za vodstveni 
kader - konverzacija in poslovni 
protokol 

izobraževanje na 
področju pravne 
terminologije 

VABLJENI 

122. 
maj -
november 

uporaba spletnih tehnologij za 
informiranje javnosti 

vodenje in 
upravljanje v 
pravosodju 

VABLJENI 
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STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE 
ZAPOSLENI NA 
VODSTVENIH 
FUNKCIJAH 

97 
maj - 
november 

delavnice za uvajanje dobrih 
praks 
 

druga znanja in 
veščine 

VABLJENI 

123. 18.-20.9. 
šola za vodje uradov, 
kadrovskih in finančnih služb 

vodenje in 
upravljanje v 
pravosodju 

VABLJENI 

101. 

september 

posvet o izobraževanju 
sodniških pomočnikov 

druga znanja in 
veščine 

VABLJENI 

111. 
september, 
oktober 

tečaj uporabe informatiziranih 
vpisnikov na državnih tožilstvih 

uporaba 
informacijskih 
tehnologij 

VABLJENI 

123. november 

strokovno usposabljanje 
predsednikov in direktorjev 
sodišč ter vodij in direktorjev 
državnih tožilstev 

vodenje in 
upravljanje v 
pravosodju 

VABLJENI 

128. 
24.-26.1. 
2018 

letno strokovno srečanje 
zaposlenih na vodstvenih 
funkcijah v pravosodju 

vodenje in 
upravljanje v 
pravosodju 

VABLJENI 

 
 
2.1.1.5. IZVAJALCI IZOBRAŽEVANJ CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE V 

PRAVOSODJU 
 

STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE 
IZVAJALCI 

IZOBRAŽEVANJ 

114. april - maj 

strokovno usposabljanje 
za moderatorje 
izobraževalnih dogodkov 
Centra za izobraževanje v 
pravosodju 

usposabljanje za 
izvajalce 
izobraževanj 

VABLJENI 

115. maj, junij 

seminar za moderatorje 
izobraževalnih dogodkov 
Centra za izobraževanje v 
pravosodju 

usposabljanje za 
izvajalce 
izobraževanj 

VABLJENI 

115. november 

letno srečanje stalnih 
predavateljev Centra za 
izobraževanje v 
pravosodju 

usposabljanje za 
izvajalce 
izobraževanj 

VABLJENI 
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2.1.1.6. IZOBRAŽEVANJA ZA POSEBNE SKUPINE V PRAVOSODJU IN 

IZOBRAŽEVANJA, KAMOR SO VABLJENI TUDI DRUGI DELEŽNIKI V 
PRAVOSODJU 

 
 

STRAN DATUM 
DOGODEK 

PODROČJE 
DRUGI DELEŽNIKI 

56. 
januar - 
marec 

e-tečaj čezmejni postopki 
dedovanja v EU civilnopravno 

področje 

odvetniki, notarji 

71. 27.-29.3. 

šola insolvenčnega prava 
Gospodarsko 
pravno 
področje  

upravitelji v 
postopkih zaradi 

insolventnosti 

82. 6.-7.4. 

"V imenu otroka" (seminar 
Kataloga plus EJTN 2017) kazenskoprav

no področje 

policisti 

84. 10.5. 

seminar za poravnalce v 
kazenskih zadevah 

kazenskoprav
no področje 

poravnalci v 
kazenski zadevah 

105. 19.-20.5. 

Evropske dimenzije 
poslovanja gospodarskih 
subjektov 

pravo EU 

drugi partnerji v 
projektu BA A RE 

100. september 

seminar ocenjevanje 
vrednosti umetnin s 
poudarkom na slabi praksi 
cenitev ponaredkov druga znanja 

in veščine 

stečajni upravitelji, 
sodni izvedenci in 

sodni cenilci, FURS 

61. september 

posvet o Družinskem 
zakoniku civilnopravno 

področje 

strokovni delavci 
CSD, pravni 
strokovnjaki 

62. 5.-6.9. 

seminar sodnikov 
družinskih oddelkov in 
strokovnih delavcev CSD 

civilnopravno 
področje 

strokovni delavci 
CSD 

62. 7.-8.9. 

dnevi duševnega zdravja 
civilnopravno 
področje 

strokovni delavci 
CSD, drugi deležniki 

na področju 
varovanja 

duševnega zdravja 

66. oktober 

seminar sodni izvedenci in 
cenilci v sodnih postopkih civilno pravno 

področje 

sodni izvedenci in 
cenilci 

67. november 

seminar  na temo 
izboljšanja medsebojnega 
delovanja vseh 
udeležencev v postopkih 
po ZVEtL 

civilno pravno 
področje 

sodni izvedenci in 
cenilci 

68. november 

seminar o družinskem 
pravu 

civilnopravno 
področje 

strokovni delavci 
CSD 

69. 
november 

uvod v nov Družinski 
zakonik 

civilnopravno 
področje  

strokovni sodelavci 
CSD 
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STRAN DATUM 
DOGODEK 

PODROČJE 
DRUGI DELEŽNIKI 

70. 
december 

delavnice o Družinskem 
zakoniku 

civilnopravno 
področje 

strokovni sodelavci 
CSD 

71. 

December 

seminar sodno 
izvedenstvo v primerih 
nasilja v družini in spolne 
zlorabe otrok 

civilnopravno 
podorčje 

sodni izvedenci 

 
2.1.2. KAZALO PO DELOVNIH PODROČJIH IZOBRAŽEVANJ 
 

stran datum dogodek področje 

SODNIKI IN 
DRUGI 

ZAPOSLENI 
NA SODIŠČIH 

DRŽAVNI 
TOŽILCI IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI 

NA DRŽAVNIH 
TOŽILSTVIH 

DRŽAVNI 
PRAVOBRA. IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI NA 

DRŽAVNEM 
PRAVOBRA. 

ZAPOSLENI 
NA VODSTVE- 

NIH 
FUNKCIJAH  

56. 

NOVOST 
2017 

januar - 
marec 

e-tečaj čezmejni 
postopki dedovanja v 
EU 

civilnopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

57. 
27.-29.3. in 

8.-10.5. 

izvršilna šola 
civilnopravno 

področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

  

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci, 

pravobranilsko 
osebje 

  

57. 

NOVOST 
2017 

27.-31.3. 
lingvistični seminar 

civilnopravno 
področje 

sodniki       

58. 

NOVOST 
2017 

april, maj, 
junij 

razgovor z otrokom v 
sodnem postopku 

civilnopravno 
področje 

sodniki    

58. 

NOVOST 
2016 

april, 
september 

računovodstvo za 
civilne sodnike 

civilnopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

  

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci 

  

59. maj 

dnevi državnih 
pravobranilcev - 
izobraževalni del 

civilnopravno 
področje 

    

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci, 

pravobranilsko 
osebje 
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stran datum dogodek področje 

SODNIKI IN 
DRUGI 

ZAPOSLENI 
NA SODIŠČIH 

DRŽAVNI 
TOŽILCI IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI 

NA DRŽAVNIH 
TOŽILSTVIH 

DRŽAVNI 
PRAVOBRA. IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI NA 

DRŽAVNEM 
PRAVOBRA. 

ZAPOSLENI 
NA VODSTVE- 

NIH 
FUNKCIJAH 

59. 

NOVOST 
2017 

maj 

seminar intelektualna 
lastnina 

civilnopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

60. 

NOVOST 
2017 

maj, 
november 

argumentacija sodnih 
odločb in uporaba 
jezika za civilne 
sodnike 

civilnopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

60. 

5.-7.6. in 
12.-

14.6.2017 

civilnopravna 
sodniška šola 

civilnopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

 

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci, 

pravobranilsko 
osebje 

 

61. 
junij, 

oktober 

posveti sodnikov prve 
stopnje - civilno 
sodstvo 

civilnopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

62. 

NOVOST 
2017 

5.-6.9.2017 

seminar sodnikov 
družinskih oddelkov 
in strokovnih 
delavcev CSD 

civilnopravno 
področje 

sodniki    

61. 

NOVOST 
2017 

september 

posvet o Družinskem 
zakoniku 

civilnopravno 
področje 

sodniki    

62. 7.-8.9. 

dnevi duševnega 
zdravja 

civilnopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

63. 

NOVOST 
2017 

september 
-  oktober 

ZPP-E 
civilnopravno 

področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

  

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev 

  

66. 

NOVOST 
2017 

oktober 

seminar sodni 
izvedenci in cenilci v 
sodnih postopkih 

civilnopravno 
področje 

sodniki in 
strokovni 
sodelavci 
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stran datum dogodek področje 

SODNIKI IN 
DRUGI 

ZAPOSLENI 
NA SODIŠČIH 

DRŽAVNI 
TOŽILCI IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI 

NA DRŽAVNIH 
TOŽILSTVIH 

DRŽAVNI 
PRAVOBRA. IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI NA 

DRŽAVNEM 
PRAVOBRA. 

ZAPOSLENI 
NA VODSTVE- 

NIH 
FUNKCIJAH 

63. oktober 

posvet višjih sodnikov 
- civilno sodstvo 

civilnopravno 
področje 

sodniki       

64. oktober 

posveti višjih 
sodnikov - področje 
izvršbe 

civilnopravno 
področje 

sodniki       

64. oktober 

tečaj uporabe I-ZK 
civilnopravno 

področje 
sodno osebje   

pravobranilsko 
osebje 

  

66. 

NOVOST 
2017 

2.-
4.10.2017 

mednarodna 
konferenca državnih 
pravobranilcev 

civilnopravno 
področje 

  

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci 

 

65. 

NOVOST 
2017 

11.-12.10. 

seminar civilne 
podskupine EJTN: 
Uredba Bruselj I 

civilnopravno 
področje 

sodniki       

65. 25.-27.10. 

zemljiškoknjižna šola 
civilnopravno 

področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

  

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci 

  

67. 

NOVOST 
2017 

november 

seminar na temo 
izboljšanja 
medsebojnega 
delovanja vseh 
udeležencev v 
postopkih po ZVEtL 

civilnopravno 
področje 

sodniki    

69. 

NOVOST 
2017 

november 

uvod v nov Družinski 
zakonik 

civilnopravno 
področje 

sodniki    

67. november 

seminar ZVEtL 
civilnopravno 

področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

  

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci 

  

68. 

NOVOST 
2017 

november 

seminar o 
družinskem pravu 

civilnopravno 
področje 

sodniki       
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stran datum dogodek področje 

SODNIKI IN 
DRUGI 

ZAPOSLENI 
NA SODIŠČIH 

DRŽAVNI 
TOŽILCI IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI 

NA DRŽAVNIH 
TOŽILSTVIH 

DRŽAVNI 
PRAVOBRA. IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI NA 

DRŽAVNEM 
PRAVOBRA. 

ZAPOSLENI 
NA VODSTVE- 

NIH 
FUNKCIJAH 

68. 

NOVOST 
2017 

8.-
9.11.2017 

seminar "Regulative 
EU na temo 
družinskega prava in 
prava dedovanja" 

civilnopravno 
področje 

sodniki       

69. 14.-16.11. 

šola za državne 
pravobranilce 

civilnopravno 
področje 

    

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci, 

pravobranilsko 
osebje 

  

71. 

NOVOST 
2017 

december 

seminar sodno 
izvedenstvo v 
primerih nasilja v 
družini in spolne 
zlorabe otrok 

civilnopravno 
področje 

sodniki    

70. 

NOVOST 
2017 

december 

delavnice o 
Družinskem zakoniku 

civilnopravno 
področje 

sodniki    

70. 5.12 

šola stvarnega prava 
civilnopravno 

področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

  

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci 

  

54. 9.1. 

e-tečaj HELP 
program - uvodni 
seminar 

delovno pravo in 
pravo socialne 

varnosti 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

54. 
marec - 

maj 

posveti sodnikov 
delovnih sodišč prve 
stopnje 

delovno pravo in 
pravo socialne 

varnosti 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

55. april 

letni posvet sodnikov 
višjega delovnega in 
socialnega sodišča 

delovno pravo in 
pravo socialne 

varnosti 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 
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stran datum dogodek področje 

SODNIKI IN 
DRUGI 

ZAPOSLENI 
NA SODIŠČIH 

DRŽAVNI 
TOŽILCI IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI 

NA DRŽAVNIH 
TOŽILSTVIH 

DRŽAVNI 
PRAVOBRA. IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI NA 

DRŽAVNEM 
PRAVOBRA. 

ZAPOSLENI 
NA VODSTVE- 

NIH 
FUNKCIJAH 

56. 27.-29.9. 

delovno-socialna 
sodniška šola 

delovno pravo in 
pravo socialne 

varnosti 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

55. junij 

letni posvet sodnikov 
socialnega oddelka 
sodišča prve stopnje 

delovno pravo in 
pravo socialne 

varnosti 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

71. 27.-29.3. 

šola insolvenčnega 
prava 

gospodarskoprav
no področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

  

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci 

  

72. 

NOVOST 
2017 

april 

seminar - aktualne 
teme gospodarskega 
prava 

gospodarskoprav
no področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

72. 

april, 
september, 

oktober 

posveti sodnikov prve 
stopnje - 
gospodarsko sodstvo 

gospodarskoprav
no področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

73. maj 

letni posvet višjih 
sodnikov za 
gospodarsko sodstvo 

gospodarskoprav
no področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

73. 22.-24.5. 

registrska šola 
gospodarskoprav

no področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci, 

sodno osebje 

      

74. 

NOVOST 
2017 

september 

analiza pisanj odločb 
na prvi stopnji s 
posebnim poudarkom 
na pritožbenih 
razlogih, zaradi 
katerih se odločba 
razveljavi 

gospodarskoprav
no področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

75. 18.-20.10. 

gospodarskopravna 
šola 

gospodarskoprav
no področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

  

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci 
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stran datum dogodek področje 

SODNIKI IN 
DRUGI 

ZAPOSLENI 
NA SODIŠČIH 

DRŽAVNI 
TOŽILCI IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI 

NA DRŽAVNIH 
TOŽILSTVIH 

DRŽAVNI 
PRAVOBRA. IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI NA 

DRŽAVNEM 
PRAVOBRA. 

ZAPOSLENI 
NA VODSTVE- 

NIH 
FUNKCIJAH 

74. 
maj, 

november 
računovodstvo za 
gospodarske sodnike 

gospodarskoprav
no področje  

 
 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

  

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci 

  

75. 

NOVOST 
2017 

marec - 
april, 

september 
- oktober 

delavnice angleške 
pravne terminologije - 
civilnopravno 
področje 

izobraževanje na 
področju pravne 
terminologije 

sodniki državni tožilci     

76. 

NOVOST 
2017 

marec - 
april, 

september 
- oktober 

delavnice angleške 
pravne terminologije - 
civilnopravno 
področje 

izobraževanje na 
področju pravne 

terminologije 

strokovni 
sodelavci 

strokovni 
sodelavci 

    

76. 

NOVOST 
2017 

marec - 
april, 

september 
- oktober 

delavnice angleške 
pravne terminologije - 
kazenskopravno 
področje 

izobraževanje na 
področju pravne 

terminologije 

strokovni 
sodelavci 

strokovni 
sodelavci 

    

77. 

NOVOST 
2017 

marec - 
april, maj 

delavnice angleške 
pravne terminologije - 
državno 
pravobranilstvo 

izobraževanje na 
področju pravne 

terminologije 
    

državni 
pravobranilci 

  

77. 

NOVOST 
2017 

marec-
april, 

september-
oktober 

delavnice angleške 
pravne terminologije - 
kazensko področje 

izobraževanje na 
področju pravne 

terminologije 
sodniki državni tožilci   

78. 

NOVOST 
2017 

marec - 
april, maj 

delavnice angleške 
pravne terminologije - 
sodni svet 

izobraževanje na 
področju pravne 

terminologije 
        

78. 

NOVOST 
2017 

marec - 
april, 

september 
- oktober 

delavnice angleške 
pravne terminologije 
in poslovne 
angleščine 

izobraževanje na 
področju pravne 

terminologije 
sodno osebje 

državnotožils
ko osebje 

pravobranilsko 
osebje 

  

79. 

NOVOST 
2017 

maj, 
oktober 

delavnice angleške 
pravne terminologije 
za vodstveni kader - 
konverzacija in 
poslovni protokol 

izobraževanje na 
področju pravne 

terminologije 
      

zaposleni na 
vodstvenih 
funkcijah v 
pravosodju 
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stran datum dogodek področje 

SODNIKI IN 
DRUGI 

ZAPOSLENI 
NA SODIŠČIH 

DRŽAVNI 
TOŽILCI IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI 

NA DRŽAVNIH 
TOŽILSTVIH 

DRŽAVNI 
PRAVOBRA. IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI NA 

DRŽAVNEM 
PRAVOBRA. 

ZAPOSLENI 
NA VODSTVE- 

NIH 
FUNKCIJAH 

79. 

NOVOST 
2017 

september 
- december 

delavnice pravne 
terminologije jezikov 
manjšin 

izobraževanje na 
področju pravne 

terminologije 
sodniki državni tožilci 

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci 

  

80. 

NOVOST 
2017 

oktober 

konferenca o 
angleški pravni 
terminologiji ob 
uporabi instrumentov 
prava EU 

izobraževanje na 
področju pravne 

terminologije 
sodniki državni tožilci 

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev 

  

80. 

NOVOST 
2017 

oktober, 
november 

delavnice nemške 
pravne terminologije 
ob uporabi 
instrumentov prava 
EU 

izobraževanje na 
področju pravne 

terminologije 
sodniki državni tožilci 

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev 

  

81. 17.3. 

izobraževalni dnevi 
Društva državnih 
tožilcev Slovenije - 
obisk zavoda za 
prestajanje 
mladoletniškega 
zapora Celje 

kazenskopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

državni tožilci, 
strokovni 
sodelavci 

    

83. 

NOVOST 
2016 

april, maj 

delavnica opisi 
kaznivih dejanj (2. in 
3. del) 

kazenskopravno 
področje 

 
državni tožilci, 

strokovni 
sodelavci 

  

82. 

NOVOST 
2017 

20.-21.4., 
november 

forenzično 
računovodstvo za 
kazenske sodnike in 
državne tožilce 

kazenskopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

državni tožilci, 
strokovni 
sodelavci 

    

87. junij 

gopodarska 
kriminaliteta-
lastninsko 
preoblikovanje 
podjetij, prevzemi in 
koncentracije 

kazenskopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

državni tožilci, 
strokovni 
sodelavci 

    

84. 
maj - 

november 

posveti sodnikov 
oddelkov za prekrške 
prve stopnje 

kazenskopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

87. 
junij, 

september 

posveti kazenskih 
sodnikov prve stopnje 

kazenskopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 
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stran datum dogodek področje 

SODNIKI IN 
DRUGI 

ZAPOSLENI 
NA SODIŠČIH 

DRŽAVNI 
TOŽILCI IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI 

NA DRŽAVNIH 
TOŽILSTVIH 

DRŽAVNI 
PRAVOBRA. IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI NA 

DRŽAVNEM 
PRAVOBRA. 

ZAPOSLENI 
NA VODSTVE- 

NIH 
FUNKCIJAH 

88. september 

kibernetska 
kriminaliteta – 1. 
modul 

kazenskopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

državni tožilci, 
strokovni 
sodelavci 

    

89. 

NOVOST 
2017 

oktober 

finančna in 
gospodarska 
kriminaliteta ter 
ZOPNI 

kazenskopravno 
področje 

  
državni tožilci, 

strokovni 
sodelavci 

    

91. 

NOVOST 
2017 

november 

gospodarska 
kriminaliteta - utaja 
davkov in trošarin ter 
davčne manipulacije 

kazenskopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

državni tožilci, 
strokovni 
sodelavci 

    

91. november 

posveti višjih 
sodnikov kazenskih 
oddelkov 

kazenskopravno 
področje 

sodniki       

92. 4.-5.12. 

izobraževalni tožilski 
dnevi 

kazenskopravno 
področje 

  
državni tožilci, 

strokovni 
sodelavci 

    

81. 

NOVOST 
2017 

april 2017 

gospodarska 
kriminaliteta - 
trgovanje z 
vrednostnimi papirji 

kazenskopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

državni tožilci, 
strokovni 
sodelavci 

    

83. 

NOVOST 
2017 

maj 2017 

gospodarska 
kriminaliteta - zlorabe 
v zavarovalništvu 

kazenskopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

državni tožilci, 
strokovni 
sodelavci 

    

88. 

NOVOST 
2017 

september 

gospodarska 
kriminaliteta - pranje 
denarja 

kazenskopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

državni tožilci, 
strokovni 
sodelavci 

    

89. november 

posveti višjih 
sodnikov oddelkov za 
prekrške 

kazenskopravno 
področje 

sodniki      

90. 15.-17.11. 

prekrškovnopravna 
šola 

kazenskopravno 
področje  

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

     

90. 

NOVOST 
2017 

november 

gospodarska 
kriminaliteta - kriminal 
v finančnih inštitucijah 

kazenskopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

državni tožilci, 
strokovni 
sodelavci 

    

92. 

NOVOST 
2017 

december 

gospodarska 
kriminaliteta - 
kriminaliteta v javnem 
sektorju 

kazenskopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

državni tožilci, 
strokovni 
sodelavci 

    

84. 

NOVOST 
2017 

10.5. 

seminar za 
poravnalce v 
kazenskih zadevah 

kazenskopravno 
področje 

        

85. 16.5. 

seminar za 
preiskovalne sodnike 

kazenskopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 
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stran datum dogodek področje 

SODNIKI IN 
DRUGI 

ZAPOSLENI 
NA SODIŠČIH 

DRŽAVNI 
TOŽILCI IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI 

NA DRŽAVNIH 
TOŽILSTVIH 

DRŽAVNI 
PRAVOBRA. IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI NA 

DRŽAVNEM 
PRAVOBRA. 

ZAPOSLENI 
NA VODSTVE- 

NIH 
FUNKCIJAH 

85. 

NOVOST 
2017 

25.5. 

mednarodna pravna 
pomoč v kazenskih 
zadevah, 
ZSKZDČEU-1A in 
ENPP 

kazenskopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

86. 
8.-10.5. in 

5.-7.6. 

kazenskopravna šola 
kazenskopravno 

področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

86. 5.6. 

seminar za sodnike - 
mladoletniški kriminal 

kazenskopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

82. 6.-7.4. 

"V imenu otroka" 
(seminar Kataloga 
plus EJTN 2017) 

kazenskopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

  

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev 

  

93. 

NOVOST 
2017 

marec, 
april, 

november, 
december 

seminar stres in 
obvladovanje 
medijsko odmevnih 
zadev 

druga znanja in 
veščine 

sodniki državni tožilci 
državni 

pravobranilci 
  

94. 

15.3., 
20.4., 

november, 
december 

seminar javni nastop 
sodnika, državnega 
tožilca in državnega 
pravobranilca 

druga znanja in 
veščine 

sodniki državni tožilci 
državni 

pravobranilci 
  

94. 

NOVOST 
2017 

april 

seminar na temo 
medosebnih odnosov 

druga znanja in 
veščine 

    

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci, 

pravobranilsko 
osebje 

  

127. 

NOVOST 
2017 

april-
december 

delavnice sodniških 
veščin in znanj z 
uporabo 
supervizijskih tehnik 

druga znanja in 
veščine 

sodniki    

93. 
NOVOST 

2017 

april 

argumentacija 
pravnih pisanj 

druga znanja in 
veščine  

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

državni tožilci, 
strokovni 
sodelavci 

 

 

95. 

NOVOST 
2016 

april 

sodni red in druge 
povezane vsebine 

druga znanja in 
veščine 

sodno osebje       

95. 

NOVOST 
2016 

april, maj, 
november, 
december 

seminar odnosi z 
javnostmi 

druga znanja in 
veščine 

      

zaposleni na 
vodstvenih 
funkcijah v 
pravosodju 
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stran datum dogodek področje 

SODNIKI IN 
DRUGI 

ZAPOSLENI 
NA SODIŠČIH 

DRŽAVNI 
TOŽILCI IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI 

NA DRŽAVNIH 
TOŽILSTVIH 

DRŽAVNI 
PRAVOBRA. IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI NA 

DRŽAVNEM 
PRAVOBRA. 

ZAPOSLENI 
NA VODSTVE- 

NIH 
FUNKCIJAH 

96 . 

NOVOST 
2016 

maj 

državnopravobranilski 
red in druge 
povezane vsebine 

druga znanja in 
veščine 

    
pravobranilsko 

osebje 
  

97. 

NOVOST 
2017 

maj - 
november 

delavnice za uvajanje 
dobrih praks 
 

druga znanja in 
veščine 

sodniki, 
zaposleni na 
vodstvenih 
funkcijah  

   

97. 
maj - 

november 

etika in integriteta 
sodnika 
 

druga znanj in 
veščine 

sodniki    

98. 

NOVOST 
2016 

maj -
november 

seminar javni nastop 
sodnika v sodni 
dvorani 

druga znanja in 
veščine 

sodniki       

98. 

NOVOST 
2016 

junij 

pravilna raba 
slovenskega jezika,  
poslovni bonton, etika 
in integriteta osebja 
ter korupcijska 
tveganja 

druga znanja in 
veščine 

sodno osebje       

99. 

NOVOST 
2016 

junij 

informacije javnega 
značaja in 
komunikacijske 
tehnike v akutni 
stresni situaciji 

druga znanja in 
veščine  

sodno osebje       

99. NOVOST 
2017 

junij 

motivacija na 
delovnem mestu in 
medosebni odnosi 

druga znanja in 
veščine 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci, 

sodno osebje 

državni tožilci, 
strokovni 
sodelavci 

državni 
pravobranilci, 

strokovni 
sodelavci 

 

100. NOVOST 
2017 

september 

seminar ocenjevanje 
vrednosti umetnin s 
poudarkom na slabi 
praksi cenitev 
ponaredkov 

druga znanja in 
veščine 

sodniki državni tožilci 

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev  

92. 

NOVOST 
2017 

september 

izobraževanje za 
novo zaposlene 
sodno osebje 

druga znanja in 
veščine  

sodno osebje    

101. 

NOVOST 
2017 

september 

posvet o 
izobraževanju 
sodniških 
pomočnikov 

druga znanja in 
veščine 

sodniki, 
sodniški 

pomočniki 
   

101. 

NOVOST 
2016 

oktober 

pravilna raba 
slovenskega jezika, 
poslovni bonton, etika 
in integriteta osebja 
ter korupcijska 
tveganja 

druga znanja in 
veščine 

    
pravobranilsko 

osebje 
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stran datum dogodek področje 

SODNIKI IN 
DRUGI 

ZAPOSLENI 
NA SODIŠČIH 

DRŽAVNI 
TOŽILCI IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI 

NA DRŽAVNIH 
TOŽILSTVIH 

DRŽAVNI 
PRAVOBRA. IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI NA 

DRŽAVNEM 
PRAVOBRA. 

ZAPOSLENI 
NA VODSTVE- 

NIH 
FUNKCIJAH 

102. 

NOVOST 
2016 

oktober 

pravilna raba 
slovenskega jezika, 
poslovni bonton, etika 
in integriteta osebja 
ter korupcijska 
tveganja 

druga znanja in 
veščine 

  
državnotožils

ko osebje 
    

102. 

NOVOST 
2017 

oktober 

seminar slovenski 
sodnik pred izzivi 
današnjega časa 

druga znanja in 
veščine  

sodniki    

96. 

NOVOST 
2016 

maj 

državnotožilski red - 
uporaba e-vpisnika in 

druge povezane 
vsebine 

druga znanja in 
veščine 

 osebje   

103. 

NOVOST 
2016 

november 

informacije javnega 
značaja in 
komunikacijske 
tehnike v akutni 
stresni situaciji 

druga znanja in 
veščine 

    
pravobranilsko 

osebje 
  

103. 

NOVOST 
2016 

november 

informacije javnega 
značaja in 
komunikacijske 
tehnike v akutni 
stresni situaciji 

druga znanja in 
veščine 

  
državnotožils

ko osebje 
    

104. 

NOVOST 
2017 

11.-12.5. 

šola evropskega 
prava 

pravo EU 
sodniki, 

strokovni 
sodelavci 

državni tožilci, 
strokovni 
sodelavci 

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci 

  

104. 

NOVOST 
2017 

18.5. 

gospodarski subjekti 
na trgu 

pravo EU 
sodniki, 

strokovni 
sodelavci 

   

105. 19.-20.5. 

evropske dimenzije 
poslovanja 
gospodarskih 
subjektov 

pravo EU 
sodniki, 

strokovni 
sodelavci 

   

105. 

NOVOST 
2017 

september 

osnove prava EU pravo EU sodno osebje    

97. 4.-15.9. 

program izmenjave 
EJTN 

program 
izmenjave EJTN 

sodniki državni tožilci 

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev 

  

98. 20.-24.11. 

Aiakos program 
izmenjave EJTN 

program 
izmenjave EJTN 

strokovni 
sodelavci 

strokovni 
sodelavci 
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stran datum dogodek področje 

SODNIKI IN 
DRUGI 

ZAPOSLENI 
NA SODIŠČIH 

DRŽAVNI 
TOŽILCI IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI 

NA DRŽAVNIH 
TOŽILSTVIH 

DRŽAVNI 
PRAVOBRA. IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI NA 

DRŽAVNEM 
PRAVOBRA. 

ZAPOSLENI 
NA VODSTVE- 

NIH 
FUNKCIJAH 

107. 

NOVOST 
2016 

februar - 
december 

tečaj uporabe sodnih 
baz (evidenčni 
oddelek VSRS) 

uporaba 
informacijskih 

tehnologij 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

  

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci 

  

107. april, maj 

tečaj uporabe 
informatiziranega 
vpisnika PUND 

uporaba 
informacijskih 

tehnologij 
sodno osebje       

108. 
april, 

november 

tečaj evidentiranja in 
digitalizacije vhodne 
pošte - projekt 
vložišče 

uporaba 
informacijskih 

tehnologij 
sodno osebje       

108. 
april, 

november 

tečaj uporabe 
informatiziranega Su 
vpisnika 

uporaba 
informacijskih 

tehnologij 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci, 

sodno osebje 

      

109. maj 

tečaj uporabe 
aplikacije e-overitve 

uporaba 
informacijskih 

tehnologij 
sodno osebje       

109. maj, junij 

tečaj uporabe 
informatiziranega Su 
vpisnika za 
(pod)predsednike in 
direktorje sodišč 

uporaba 
informacijskih 

tehnologij 
      

zaposleni na 
vodstvenih 
funkcijah v 
pravosodju 

110. 

NOVOST 
2016 

maj, 
september 

tečaj uporabe 
informatiziranih 
vpisnikov na državnih 
pravobranilstvih 

uporaba 
informacijskih 

tehnologij 
    

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci, 

pravobranilsko 
osebje 

  

110. 
maj, 

oktober 

tečaj uporabe 
informatiziranih 
vpisnikov v kazenskih 
postopkih 

uporaba 
informacijskih 

tehnologij 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci, 

sodno osebje 

      

113. 

NOVOST 
2017 

maj, junij, 
oktober, 

november 

delavnica za urejanje 
spletnih strani sodišč 

uporaba 
informacijskih 

tehnologij 
    

112. 

NOVOST 
2017 

junij 

tečaji EPO na 
Vrhovnem sodišču 
Republike Slovenije 

uporaba 
informacijskih 

tehnologij 
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stran datum dogodek področje 

SODNIKI IN 
DRUGI 

ZAPOSLENI 
NA SODIŠČIH 

DRŽAVNI 
TOŽILCI IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI 

NA DRŽAVNIH 
TOŽILSTVIH 

DRŽAVNI 
PRAVOBRA. IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI NA 

DRŽAVNEM 
PRAVOBRA. 

ZAPOSLENI 
NA VODSTVE- 

NIH 
FUNKCIJAH 

111. 
september, 

oktober 

tečaj uporabe 
informatiziranih 
vpisnikov v postopkih 
o prekrških 

uporaba 
informacijskih 

tehnologij 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci, 

sodno osebje 

      

112. oktober 

tečaj uporabe 
informatiziranih 
izvršilnih vpisnikov 

uporaba 
informacijskih 

tehnologij 
sodno osebje   

pravobranilsko 
osebje 

  

113. 
april, 

november 

seminar o 
mednarodni zaščiti 

upravnopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

114. 20.-22.9. 

upravnopravna 
sodniška šola 

upravnopravno 
področje 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

  

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci 

  

114. 

NOVOST 
2016 

april - maj 

strokovno 
usposabljanje za 
moderatorje 
izobraževalnih 
dogodkov Centra za 
izobraževanje v 
pravosodju 

usposabljanje za 
izvajalce 

izobraževanj 
        

115. 

NOVOST 
2016 

maj, junij 

seminar za 
moderatorje 
izobraževalnih 
dogodkov Centra za 
izobraževanje v 
pravosodju 

usposabljanje za 
izvajalce 

izobraževanj 
        

115. 

NOVOST 
2017 

november 

letno srečanje stalnih 
predavateljev Centra 
za izobraževanje v 
pravosodju 

usposabljanje za 
izvajalce 

izobraževanj 
        

118. maj 

simulacija glavne 
obravnave v socialnih 
sporih 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

  

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci 
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stran datum dogodek področje 

SODNIKI IN 
DRUGI 

ZAPOSLENI 
NA SODIŠČIH 

DRŽAVNI 
TOŽILCI IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI 

NA DRŽAVNIH 
TOŽILSTVIH 

DRŽAVNI 
PRAVOBRA. IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI NA 

DRŽAVNEM 
PRAVOBRA. 

ZAPOSLENI 
NA VODSTVE- 

NIH 
FUNKCIJAH 

120. junij 

simulacija glavne 
obravnave v delovnih 
sporih 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

  

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci 

  

120. 22.9. 

simulacija glavne 
obravnave v 
kazenskem postopku 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

državni tožilci, 
strokovni 
sodelavci 

    

117. 
april, 

november 

simulacija glavne 
obravnave v civilnem 
postopku 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

  

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci 

  

116. 23.3. 

simulacija glavne 
obravnave v 
gospodarskih sporih 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

  

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev, 
strokovni 
sodelavci 

  

116. 14.4. 

simulacija glavne 
obravnave v 
kazenskem postopku 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

državni tožilci, 
strokovni 
sodelavci 

    

117. 

NOVOST 
2016 

april, maj, 
junij, 

september, 
oktober, 

november 

delavnica poravnalni 
narok 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 
sodniki   

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev 

  

118 

NOVOST 
2017 

maj, 
september, 

oktober, 
november 

delavnica zaslišanje 
prič in obdolžencev 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

državni tožilci   
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stran datum dogodek področje 

SODNIKI IN 
DRUGI 

ZAPOSLENI 
NA SODIŠČIH 

DRŽAVNI 
TOŽILCI IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI 

NA DRŽAVNIH 
TOŽILSTVIH 

DRŽAVNI 
PRAVOBRA. IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI NA 

DRŽAVNEM 
PRAVOBRA. 

ZAPOSLENI 
NA VODSTVE- 

NIH 
FUNKCIJAH 

119. 

maj, 
september, 

oktober, 
november 

delavnica zaslišanje 
prič 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 
sodniki  

državni 
pravobranilci, 

pomočniki 
državnih 

pravobranilcev 

  

119. 

NOVOST 
2017 

junij 

veščine sojenja  

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 
sodniki       

121. 

NOVOST 
2017 

december 

 
seminar udeležba 
državnega 
pravobranilstva v 
mediaciji po ZARSS 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 
    

državni 
pravobranilci 

  

123. november 

 
strokovno 
usposabljanje 
predsednikov in 
direktorjev sodišč ter 
vodij in direktorjev 
državnih tožilstev 
 

vodenje in 
upravljanje v 
pravosodju 

      

zaposleni na 
vodstvenih 
funkcijah v 
pravosodju 

122. 
maj, 

oktober 

poslovno obveščanje 
v sodstvu (osnove 
uporabe BI orodja) 

vodenje in 
upravljanje v 
pravosodju 

      

zaposleni na 
vodstvenih 

funkcijah na 
sodiščih 

122. 
maj -

november 

uporaba spletnih 
tehnologij za 
informiranje javnosti 

vodenje in 
upravljanje v 
pravosodju 

      

zaposleni na 
vodstvenih 
funkcijah v 
pravosodju 

123. 18.-20.9. 

šola za vodje uradov, 
kadrovskih in 
finančnih služb 

vodenje in 
upravljanje v 
pravosodju 

      

zaposleni na 
vodstvenih 
funkcijah v 
pravosodju 

121. 

NOVOST 
2017 

29.3., maj, 
junij 

varstvo osebnih 
podatkov in Zakon o 
dostopu do informacij 
javnega značaja 

vodenje in 
upravljanje v 
pravosodju 

      

zaposleni na 
vodstvenih 
funkcijah v 
pravosodju 

128.. 
24.-26.1. 

2018 

letno strokovno 
srečanje zaposlenih 
na vodstvenih 
funkcijah v 
pravosodju 

vodenje in 
upravljanje v 
pravosodju 

      

zaposleni na 
vodstvenih 
funkcijah v 
pravosodju 
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stran datum dogodek področje 

SODNIKI IN 
DRUGI 

ZAPOSLENI 
NA SODIŠČIH 

DRŽAVNI 
TOŽILCI IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI 

NA DRŽAVNIH 
TOŽILSTVIH 

DRŽAVNI 
PRAVOBRA. IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI NA 

DRŽAVNEM 
PRAVOBRA. 

ZAPOSLENI 
NA VODSTVE- 

NIH 
FUNKCIJAH 

124. 18.-19.5. 

šola za brezplačno 
pravno pomoč 

brezplačna 
pravna pomoč 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci, 

sodno osebje 

      

125. 19.5. 

sodne takse sodne takse 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci, 

sodno osebje 

   

126. 2.-3.6. 

dnevi slovenskega 
sodstva 

izobraževanje v 
sodelovanju s 

SSD 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

124. april 

seminar v 
sodelovanju s 
Slovenskim 
sodniškim društvom 

izobraževanje v 
sodelovanju s 

SSD 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 

      

125. junij 

izobraževalni dnevi 
Društva državnih 
tožilcev Slovenije 

izobraževanja v 
sodelovanju z 

DTRS 
 

državni tožilci, 
strokovni 
sodelavci 

  

127. 

NOVOST 
2017 

november 

seminar pravo okolja 
v sodnih postopkih 

pravo okolja 
sodniki, 

strokovni 
sodelavci 

   

stran datum dogodek področje 

SODNIKI IN 
DRUGI 

ZAPOSLENI 
NA SODIŠČIH 

DRŽAVNI 
TOŽILCI IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI 

NA DRŽAVNIH 
TOŽILSTVIH 

DRŽAVNI 
PRAVOBRA. IN 

DRUGI 
ZAPOSLENI NA 

DRŽAVNEM 
PRAVOBRA. 

ZAPOSLENI 
NA VODSTVE- 

NIH 
FUNKCIJAH 

126. 

NOVOST 
2017 

november 

seminar pomorsko 
pravo 

pomorsko pravo 
in pravo morij 

sodniki, 
strokovni 
sodelavci 
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2.1.3. ZAČETNA IZOBRAŽEVANJA ZA ZAPOSLENE V PRAVOSODJU 

 
Sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem začetnikom oziroma tistim, ki menjajo pravno 

področje, in strokovnim sodelavcem, ki želijo izpopolniti svoje znanje in veščine še pred morebitnim 

nastopom pravosodne funkcije, Center za izobraževanje v pravosodju priporoča naslednja 

izobraževanja: 
 
 

STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE SODIŠČA 
DRŽAVNA 

TOŽILSTVA 
DRŽAVNA 

PRAVOBRANILSTVA 

107. 
februar - 

december 

tečaj uporabe 
sodnih baz 
(evidenčni 

oddelek VSRS) 

uporaba 
informacijskih 

tehnologij 
VABLJENI   VABLJENI 

54. 
marec - 

maj 

posveti sodnikov 
delovnih sodišč 

prve stopnje 

delovno pravo in 
pravo socialne 

varnosti 
VABLJENI     

81. 17.3. 

izobraževalni 
dnevi Društva 

državnih tožilcev 
Slovenije - obisk 

zavoda za 
prestajanje 

mladoletniškega 
zapora Celje 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

116. 23.3. 

simulacija glavne 
obravnave v 
gospodarskih 

sporih 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 
VABLJENI   VABLJENI 

75. 

marec - 
april, 

september 
- oktober 

delavnice 
angleške pravne 
terminologije - 
civilnopravno 

področje 

izobraževanje na 
področju pravne 

terminologije 
VABLJENI VABLJENI   

77. 

marec - 
april, 

september 
- oktober 

delavnice 
angleške pravne 
terminologije - 

kazenskopravno 
področje 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

77. 
marec - 

april, maj 

delavnice 
angleške pravne 
terminologije - 

državno 
pravobranilstvo 

izobraževanje na 
področju pravne 

terminologije 
    VABLJENI 

94. 

15.3., 
20.4., 

november, 
december 

seminar javni 
nastop sodnika, 

državnega 
tožilca in 

državnega 
pravobranilca 

druge znanja in 
veščine 

VABLJENI VABLJENI VABLJENI 
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STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE SODIŠČA 
DRŽAVNA 

TOŽILSTVA 
DRŽAVNA 

PRAVOBRANILSTVA 

93. april 
argumentacija 
pravnih pisanj 

druga znanja in 
veščine  

VABLJENI VABLJENI   

116. 14.4. 

simulacija glavne 
obravnave v 
kazenskem 
postopku 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 
VABLJENI VABLJENI   

58. 
april, 

september 

računovodstvo 
za civilne 
sodnike 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI   VABLJENI 

82. 20.-21.4. 

forenzično 
računovodstvo 
za kazenske 
sodnike in 

državne tožilce 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI VABLJENI   

117. 

april, maj, 
junij, 

september, 
oktober, 

november 

delavnica 
poravnalni narok 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 
VABLJENI   VABLJENI 

83. april, maj 
delavnica opisi 
kaznivih dejanj 

(2. in 3. del) 

kazenskopravno 
področje 

  VABLJENI   

72. 
april, 

september, 
oktober 

posveti sodnikov 
prve stopnje - 
gospodarsko 

sodstvo 

gospodarskopravno 
področje 

VABLJENI     

117. 
april, 

november 

simulacija glavne 
obravnave v 

civilnem 
postopku 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 
VABLJENI   VABLJENI 

118. maj 
simulacija glavne 

obravnave v 
socialnih sporih 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 
VABLJENI   VABLJENI 

60. 
maj, 

november 

argumentacija 
sodnih odločb in 
uporaba jezika 

za civilne 
sodnike 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI     

119. 

maj, 
september, 

oktober, 
november 

delavnica 
zaslišanje prič 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 
VABLJENI  VABLJENI 

118. 

maj, 
september, 

oktober, 
november 

delavnica 
zaslišanje prič in 

obdolžencev 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 
VABLJENI VABLJENI  

74. 
maj, 

november 

računovodstvo 
za gospodarske 

sodnike 

gospodarskopravno 
področje 

VABLJENI   VABLJENI 
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STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE SODIŠČA 
DRŽAVNA 

TOŽILSTVA 
DRŽAVNA 

PRAVOBRANILSTVA 

98. 
maj -

november 

seminar javni 
nastop sodnika v 

sodni dvorani 

druga znanja in 
veščine 

VABLJENI     

55. junij 

letni posvet 
sodnikov 

socialnega 
oddelka sodišča 

prve stopnje 

delovno pravo in 
pravo socialne 

varnosti 
VABLJENI     

119. junij veščine sojenja 
veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 
VABLJENI     

120. junij 
simulacija glavne 

obravnave v 
delovnih sporih 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 
VABLJENI   VABLJENI 

84. 
maj - 

november 

posveti sodnikov 
oddelkov za 

prekrške prve 
stopnje 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI     

87. 
junij, 

september 

posveti 
kazenskih 

sodnikov prve 
stopnje 

kazenskopravno 
področje 

VABLJENI     

61. 
junij, 

oktober 

posveti sodnikov 
prve stopnje - 
civilno sodstvo 

civilnopravno 
področje 

VABLJENI     

79. 
september 

- 
december 

delavnice pravne 
terminologije 

jezikov manjšin 

izobraževanje na 
področju pravne 

terminologije 
VABLJENI VABLJENI VABLJENI 

74. september 

analiza pisanj 
odločb na prvi 

stopnji s 
posebnim 

poudarkom na 
pritožbenih 

razlogih, zaradi 
katerih se 
odločba 

razveljavi 

gospodarskopravno 
izobraževanje 

VABLJENI     

100. september 
izobraževanje za 
novo zaposleno 
sodno osebje 

druga znanja in 
veščine  

VABLJENI   

120. 22.9. 

simulacija glavne 
obravnave v 
kazenskem 
postopku 

veščine sojenja / 
vodenje sodnih 

postopkov 
VABLJENI VABLJENI   

80. oktober 

konferenca o 
angleški pravni 
terminologiji ob 

uporabi 
instrumentov 

prava EU 

izobraževanje na 
področju pravne 

terminologije 
VABLJENI VABLJENI VABLJENI 
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STRAN DATUM DOGODEK PODROČJE SODIŠČA 
DRŽAVNA 

TOŽILSTVA 
DRŽAVNA 

PRAVOBRANILSTVA 

80. 
oktober, 

november 

delavnice 
nemške pravne 
terminologije ob 

uporabi 
instrumentov 

prava EU 

izobraževanje na 
področju pravne 

terminologije 
VABLJENI VABLJENI VABLJENI 

98. 20.-24.11. 
Aiakos program 
izmenjave EJTN 

program izmenjave 
EJTN 

VABLJENI VABLJENI   
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VSEBINA IZOBRAŽEVANJ PO PODROČJIH 

 
2.2.1. DELOVNO PRAVO IN PRAVO SOCIALNE VARNOSTI 
 

 
9. januar  

 
E-TEČAJ HELP PROGRAM – UVODNI SEMINAR 

 
Delovno področje:  delovno pravo in pravo socialne varnosti  
Ciljna skupina:   sodniki in strokovni sodelavci 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z aktualnim pravom socialne varnosti EU 
Izvajalci:   doc.dr. Luka Tičar 
 
Število udeležencev: 31  
Trajanje:  3 mesece 
Oblika izobraževanja: e-tečaj 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Jurka Pavlovčič Ilovar 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju v okviru sodelovanja v programu HELP Sveta 

Evrope 
 

marec–maj 

 
POSVETI SODNIKOV DELOVNIH SODIŠČ PRVE STOPNJE 

 
Delovno področje:  delovno pravo in pravo socialne varnosti 
Ciljna skupina:  sodniki in strokovni sodelavci  
 
Namen izobraževanja: seznanitev sodnikov z aktualno sodno prakso, analiza in 

argumentacija različnih pravnih stališč z namenom poenotenja sodne 
prakse 

Izvajalci:   višji in vrhovni sodniki 
 
Število udeležencev: 80 (20 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:  6–8 ur, 4 ponovitve  
Oblika izobraževanja: posvet 
Kraj izvedbe:   na sedežih delovnih sodišč 
Ocenjena vrednost: 6.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
 
Predlog podal: uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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april 

 
LETNI POSVET SODNIKOV VIŠJEGA DELOVNEGA IN SOCIALNEGA SODIŠČA  

 
Delovno področje:  delovno pravo in pravo socialne varnosti  
Ciljna skupina:  sodniki, strokovni sodelavci 
 
Namen izobraževanja: seznanitev sodnikov z aktualno sodno prakso, analiza in 

argumentacija različnih pravnih stališč z namenom poenotenja sodne 
prakse 

Izvajalci:   vrhovni in višji sodniki, pravni teoretiki  
 
Število udeležencev:  25 
Trajanje:  6–8 ur 
Oblika izobraževanja:  posvet 
Kraj izvedbe:   Ljubljana (VDSS) 
Ocenjena vrednost: 1.600,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
 
Predlog podal: uveljavljeno izobraževanje, Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 

junij 

 
LETNI POSVET SODNIKOV SOCIALNEGA ODDELKA SODIŠČA PRVE STOPNJE 

 
Delovno področje:   delovno pravo in pravo socialne varnosti 
Ciljna skupina:   sodniki in strokovni sodelavci  
 
Namen izobraževanja:  seznanitev sodnikov z aktualno sodno prakso, analiza in 

argumentacija različnih pravnih stališč z namenom poenotenja sodne 
prakse 

Izvajalci:    vrhovni, višji in okrožni sodniki, pravni teoretiki 
 
Število udeležencev:  30 
Kraj izvedbe:    Ljubljana (VDSS) 
Trajanje:   8 ur 
Oblika izobraževanja:  posvet 
Ocenjena vrednost:  1.500,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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27.–29. september 

 
DELOVNO-SOCIALNA SODNIŠKA ŠOLA  

 
Delovno področje:  delovno pravo in pravo socialne varnosti  
Ciljna skupina:  sodniki in strokovni sodelavci 
 
Namen izobraževanja: predstavitev aktualnih tem s področja delovnega prava in prava 

socialne varnosti, obogatenih z določenimi splošnimi temami, ki so 
pomembne za sodnike in strokovne sodelavce pri njihovem delu, 
odgovori na vprašanja iz prakse in predstavitev možnih rešitev, ki jih 
ponujata nacionalna in evropska sodna praksa    

Izvajalci:   vrhovni in višji sodniki, pravni teoretiki 
 
Število udeležencev:  100 
Trajanje:  3 dni 
Oblika izobraževanja: šola 
Kraj izobraževanja:                 Portorož 
Ocenjena vrednost: 9.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 

 
2.2.2. CIVILNOPRAVNO PODROČJE 
 

januar–marec                                                                                                               NOVOST 2017 

 
E-TEČAJ ČEZMEJNI POSTOPKI DEDOVANJA V EU 

 
Delovno področje:  civilnopravno področje  
Ciljna skupina:   sodniki in strokovni sodelavci, odvetniki, notarji  
 
Namen izobraževanja:  seznanitev s čezmejnimi postopki dedovanja v EU   
Izvjalci:                                     École nationale de la magistrature (Francija)  
 
Število udeležencev: 45  
Trajanje:  3 mesece 
Oblika izobraževanja: e-tečaj 
Ocenjena vrednost: 7000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje:  mag. Jurka Pavlovčič Ilovar 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju v okviru sodelovanja z École nationale de la 

magistrature (Francija) v projektu »Evropske uredbe o čezmejnem 
dedovanju«   
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27.–29. marec in 8.–10. maj 

 
IZVRŠILNA ŠOLA 

 
Delovno področje:  civilnopravno področje 
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji, strokovni sodelavci ter osebje na sodiščih in 

državnih pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja:  predstavitev aktualnih tem in NOVOSTsti s področja izvršbe 
Izvajalci:   sodniki in drugi zaposleni na sodiščih, predavatelji pravnih fakultet, 

zunanji izvajalci 
 
Število udeležencev: 300 (do 150 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:  3 dni 
Oblika izobraževanja: šola 
Kraj izobraževanja:                 Portorož 
Ocenjena vrednost: 30.000,00 EUR   
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 

 
 

27.–31. marec                                                                                                                 NOVOST 2017 

 
LINGVISTIČNI SEMINAR  

 
Delovno področje:   civilnopravno področje 
Ciljna skupina:   sodniki iz Slovenije, Hrvaške, Slovaške, Češke, Poljske 
 
Namen izobraževanja:  nemška pravna terminologija  
Izvajalci:    jezikoslovci in pravni strokovnjaki 
 
Število udeležencev:   17 
Trajanje:   5 dni 
Oblika izobraževanja:   seminar z delavnicami 
Kraj izobraževanja:                   Portorož 
Ocenjena vrednost:  17.200,00 EUR (evropska sredstva) 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje:  Simona Kumar 
 
Predlog podal: Training legal languages for effective functioning of judicial cooperation in EU 

JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6762 
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april, maj, junij                                                                                                         NOVOST 2017 

 
RAZGOVOR Z OTROKOM V SODNEM POSTOPKU 

 
Delovno področje:   civilnopravno področje 
Ciljna skupina:  sodniki  
 
Namen izobraževanja:  seznanitev s tehnikami izvajanja razgovora z otrokom in splošnimi 

psihološkimi značilnostmi otroka 
Izvajalci:    psihologi in drugi strokovnjaki  
 
Število udeležencev:  45 (15 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:   2 dni, 3 ponovitve 
Oblika izobraževanja: seminar 
Kraj izvedbe:    Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  10.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: Okrožno sodišče v Novem mestu, Slovensko sodniško društvo 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje 
 

april, september                                                                                                               NOVOST 2016 

 
RAČUNOVODSTVO ZA CIVILNE SODNIKE  

 
Delovno področje: civilnopravno področje  
Ciljna skupina:  pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja: predstavitev osnovnih računovodskih izkazov in osnovnih pojmov 

računovodstva, branje bilanc, predstavitev povezave med 
računovodstvom in civilnimi spori 

Izvajalci:  strokovnjaki s področja računovodstva  
 
Število udeležencev: 60 (15 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:  4 ponovitve po 16 ur   
Oblika izobraževanja: seminar 
Kraj izobraževanja: Visoka šola za računovodstvo v Ljubljani 
Ocenjena vrednost: 15.600,00 EUR     
    
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
Predlog podal: Slovensko sodniško društvo, večina sodišč 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje. 
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maj 

 

DNEVI DRŽAVNIH PRAVOBRANILCEV – IZOBRAŽEVALNI DEL 
 
Delovno področje: civilnopravno področje 
Ciljna skupina:  državni pravobranilci, pomočniki državnih pravobranilcev, strokovni 

sodelavci, pripravniki 
 
Namen izobraževanja: predstavitev aktualnih tem in novosti povezanih z delom državnih 

pravobranilstev 
Izvajalci:  sodniki ustavnega sodišča, vrhovnega sodišča, višjih in okrožnih 

sodišč, predavatelji Pravne fakultete v Ljubljani in Mariboru, državni 
pravobranilci, pomočniki državnih pravobranilcev in strokovnjaki z 
drugih področij 

 
Število udeležencev:  80-100 
Trajanje:  1 dan  
Oblika izobraževanja: šola 
Kraj izobraževanja: Ljubljana 
Ocenjena vrednost: 3.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: Državno pravobranilstvo Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 

maj                                                                                                                                      NOVOST 2017 

 
SEMINAR INTELEKTUALNA LASTNINA 

 
Delovno področje: civilnopravno področje 
Ciljna skupina:  sodniki, strokovni sodelavci  
 
Namen izobraževanja: obravnava problematike uveljavljanja pravic intelektualne lastnine 
Izvajalci:  sodniki in drugi pravni strokovnjaki 
 
Število udeležencev: 30 
Trajanje:   8 ur 
Oblika izobraževanja: seminar 
Kraj izobraževanja:             Ljubljana 
Ocenjena vrednost: 1.600,00 EUR     
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
 
Predlog podal: Okrožno sodišče v Ljubljani 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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maj, november                                                                                                             NOVOST 2017 

 
ARGUMENTACIJA SODNIH ODLOČB IN UPORABA JEZIKA ZA CIVILNE SODNIKE 

 
Delovno področje: civilnopravno področje 
Ciljna skupina:  sodniki, strokovni sodelavci   
 
Namen izobraževanja: predstavitev argumentacije sodnih odločb 
Izvajalci:  sodniki, predavatelji pravnih fakultet, jezikoslovci 
 
Število udeležencev:            200 (100 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:  2 ponovitvi po 8 ur 
Oblika izobraževanja: seminar  
Kraj izobraževanja: Ljubljana 
Ocenjena vrednost: 7.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar  
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje 
 
 

5.–7. junij in 12.–14. junij 

 

CIVILNOPRAVNA SODNIŠKA ŠOLA 
 

Delovno področje: civilnopravno področje 
Ciljna skupina:  pravosodni funkcionarji in strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja: predstavitev novosti s področja civilnega prava   
Izvajalci:  vrhovni in višji sodniki, predavatelji pravnih fakultet 
 
Število udeležencev: 700 (350 udeležencev na ponovitev)          
Trajanje:  2 ponovitvi po 3 dni                                                    
Oblika izobraževanja: šola                                 
Kraj izobraževanja:                  Portorož 
Ocenjena vrednost: 32.000,00 EUR               
         
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: uveljavljeno izobraževanje, Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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junij, oktober 

 

POSVETI SODNIKOV PRVE STOPNJE – CIVILNO SODSTVO 
 

Delovno področje:  civilnopravno področje 
Ciljna skupina:   sodniki in strokovni sodelavci 
 
Namen izobraževanja:  predstavitev aktualnih problemov iz prakse na določenem strokovnem 

področju in razprava o njih  
Izvajalci:   sodniki vrhovnega in višjih sodišč 
 
Število udeležencev:   450 (15 udeležencev na posvet) 
Trajanje:  do 6 ur na posvet 
Oblika izobraževanja: 12 pravdnih, 7 izvršilnih, 6 nepravdnih, 5 družinskih posvetov  
Kraj izvedbe:  na sedežih višjih sodišč  
Ocenjena vrednost: 18.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: večina sodišč, uveljavljeno izobraževanje, Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 
 

september                                                                                                                 NOVOST 2017 

 
POSVET O DRUŽINSKEM ZAKONIKU 

 
Delovno področje:  civilnopravno področje 
Ciljna skupina:   sodniki, strokovni delavci CSD, pravni strokovnjaki 
 
Namen izobraževanja:  identificiranje problemov pri izvajanju Družinskega zakonika in iskanje 

ustreznih rešitev  
Izvajalci:                                     sodniki, strokovni delavci CSD, pravni strokovnjaki 
 
Število udeležencev:  20  
Trajanje:   1 dan 
Oblika izobraževanja: posvet 
Kraj izobraževanja:  Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  2.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Višje sodišče v Ljubljani 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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5.–6. september                                                                                                               NOVOST 2017 

 
SEMINAR SODNIKOV DRUŽINSKIH ODDELKOV IN STROKOVNIH DELAVCEV CSD 

 
Delovno področje: civilnopravno področje 
Ciljna skupina:  sodniki, strokovni delavci CSD 
 
Namen izobraževanja: obravnava Istanbulske konvencije in Zakona o preprečevanju nasilja v 

družini 
Izvajalci:  sodniki, predavatelji pravnih fakultet, predstavniki CSD, nevladne 

organizacije 
 
Število udeležencev: 120 
Trajanje:  2 dni 
Oblika izobraževanja: seminar 
Kraj izvedbe:  Portorož 
Ocenjena vrednost: 8.000,00 EUR  
    
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Višje sodišče v Ljubljani, Društvo za  
nenasilnokomunikacijo - SOS telefon 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 
 

7.–8. september  

 
DNEVI DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

 
Delovno področje: civilnopravno področje 
Ciljna skupina:  sodniki, strokovni sodelavci, strokovni delavci CSD, drugi deležniki na 

področju varovanja duševnega zdravja   
 
Namen izobraževanja: seznanitev z izvajanjem zakonskih določb s področja duševnega 

zdravja 
Izvajalci:  sodniki, strokovni delavci CSD, strokovnjaki s področja zdravstva, 

sociale in prava 
 
Število udeležencev: 300                  
Trajanje:  2 dni                                                     
Oblika izobraževanja: konferenca                                
Kraj izobraževanja:                  Portorož 
Ocenjena vrednost: 8.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar  
 
Predlog podal: Varuhinja človekovih pravic 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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september–oktober                                                                                                    NOVOST 2017 

 

ZPP-E 
 
Delovno področje:  civilnopravno področje 
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji in strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev s spremembami zakona 
Izvajalci:   pripravljalci zakona 
 
Število udeležencev:  300              
Trajanje:   1 dan                                                  
Oblika izobraževanja: seminar  
Kraj izobraževanja:  Ljubljana                            
Ocenjena vrednost:  3.500,00 EUR         
     
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar  
 
Predlog podal: dr. Andrej Ekart 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 

oktober 

 
POSVET VIŠJIH SODNIKOV – CIVILNO SODSTVO 

 
Delovno področje:   civilnopravno področje 
Ciljna skupina:    sodniki  
 
Namen izobraževanja:   predstavitev aktualnih problemov iz prakse na določenem strokovnem 

področju in razprava o njih 
Izvajalci:    sodniki vrhovnega in višjih sodišč 
 
Število udeležencev:    80  
Trajanje:   6 ur 
Obilka izobraževanja  posvet 
Kraj izobraževanja  Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  1.300,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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oktober 

 
POSVETI VIŠJIH SODNIKOV – PODROČJE IZVRŠBE 

 
Delovno področje:  civilnopravno področje  
Ciljna skupina:   sodniki  
 
Namen izobraževanja:  predstavitev aktualnih problemov iz prakse na določenem strokovnem 

področju in razprava o njih 
Izvajalci:   sodniki vrhovnega in višjih sodišč 
 
Število udeležencev:   30  
Trajanje:  6 ur 
Oblika izobraževanja posvet 
Kraj izobraževanja Ljubljana 
Ocenjena vrednost: 1.300,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 

oktober  

 

TEČAJ UPORABE I-ZK 
 
Delovno področje:  civilnopravno področje  
Ciljna skupina:   sodno osebje in pravobranilsko osebje 
 
Namen izobraževanja:  predstavitev aktualnih tem in novosti s področja uporabe aplikacije 

informacijskega sistema v registrskih postopkih  
Izvajalci:   sodniki, pravosodni svetniki, inženirji, ki delajo na področju 

informatizacije zemljiške knjige 
 
Število udeležencev: 48 (12 udeležencev na ponovitev)  
Trajanje:  4 ponovitve po 4 ure  
Oblika izobraževanja: tečaj  
Kraj izobraževanja: Vrhovno sodišče Republike Slovenije  
Ocenjena vrednost: 1.200,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje. 
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11.–12. oktober                                                                                                           NOVOST 2017 

 
SEMINAR CIVILNE PODSKUPINE EJTN: UREDBA BRUSELJ I  

 
Delovno področje:  civilnopravno področje 
ciljna skupina:   sodniki    
 
Namen izobraževanja:  predstavitev aktualnih tem in sodne prakse 
Izvajalci:   domači in tuji pravni strokovnjaki 
 
Število udeležencev:  52              
Trajanje:   2 dni                                                  
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:  Portorož                              
Ocenjena vrednost:  200,00 EUR           
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Nataša Skubic  
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 
 
 

25.–27. oktober 

 
ZEMLJIŠKOKNJIŽNA ŠOLA  

 
Delovno področje:  civilnopravno področje 
Ciljna skupina:    pravosodni funkcionarji in strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja:   predstavitev aktualnih tem in novosti s področja zemljiške knjige  
Izvajalci:    sodniki in drugi zaposleni na sodiščih, predavatelji pravnih fakultet, 

zunanji izvajalci 
 
Število udeležencev:   200 
Kraj izvedbe:    Portorož  
Trajanje:    3 dni 
Oblika izobraževanja:  šola 
Ocenjena vrednost:   9.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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oktober                                                                                                                        NOVOST 2017 

 
SEMINAR SODNI IZVEDENCI IN CENILCI V SODNIH POSTOPKIH 

 
Delovno področje:  civilnopravno področje  
Ciljna skupina:  sodniki, strokovni sodelavci, sodni izvedenci in sodni cenilci 

   
 
Namen izobraževanja:    predstavitev civilnopravnega in ustavnopravnega vidika prič v 

pravdnem postopku, predstavitev dela izvedencev v sodnem 
postopku, izvedene priče   

Izvajalci:   ustavni in vrhovni sodniki, prof. dr. Aleš Galič  
 
Število udeležencev: 80  
Trajanje:  1 dan   
Oblika izobraževanja: seminar   
Kraj izvedbe:   Ljubljana  
Ocenjena vrednost: 8.000,00 EUR   
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: Slovensko sodniško društvo  
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 

2.–4. oktober                                                                                                              NOVOST 2017 

 
MEDNARODNA KONFERENCA DRŽAVNIH PRAVOBRANILCEV 

 
Delovno področje:  civilnopravno področje   
Ciljna skupina:  državni pravobranilci, pomočniki državnih pravobranilcev, strokovni 

sodelavci, pripravniki  
 
Namen izobraževanja: seznanitev z mednarodnimi praksami na področju državnega 

pravobranilstva     
Izvajalci:   državni pravobranilci, drugi domači in tuji pravni strokovnjaki 
 
Število udeležencev: 80 
Trajanje:  3 dni 
Oblika izobraževanja: konferenca 
Kraj izvedbe:   Portorož  
Ocenjena vrednost: 13.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: Državno pravobranilstvo Republike Slovenije  
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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november 

 
SEMINAR ZVEtL 

 
Delovno področje: civilnopravno področje 
Ciljna skupina:  pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja: predstavitev novele zakona, obravnavanje in reševanje aktualnih 

problemov 
Izvajalci:  sodniki, drugi pravni strokovnjaki 
 
Število udeležencev:            60 
Trajanje:  1 dan 
Oblika izobraževanja: seminar  
Kraj izobraževanja. Ljubljana 
Ocenjena vrednost: 3.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar  
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Višje sodišče v Ljubljani  
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 

november                                                                                                                    NOVOST 2017 

 
SEMINAR NA TEMO IZBOLJŠANJA MEDSEBOJNEGA DELOVANJA VSEH UDELEŽENCEV V 

POSTOPKIH PO ZVEtL 

 
Delovno področje:   civilnopravno področje 
Ciljna skupina:    sodniki, sodni izvedenci in sodni cenilci 
 
Namen izobraževanja:   predstavitev problematike in konkretnih primerov  
Izvajalci:                                  sodniki, sodni izvedenci in sodni cenilci  
 
Število udeležencev:  200  
Trajanje:   1 dan 
Oblika izobraževanja:  seminar 
Ocenjena vrednost:  5.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: Društvo sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke Slovenije 
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november                                                                                                                          NOVOST 2017 

 
SEMINAR O DRUŽINSKEM PRAVU 

 
Delovno področje: civilnopravno področje  
Ciljna skupina:  sodniki, strokovni delavci CSD 
 
Namen izobraževanja: obravnavanje nove družinske zakonodaje 
Izvajalci:  sodniki, predavatelji pravnih fakultet, predstavniki CSD, nevladne 

organizacije, izvedenci klinično psihološke stroke 
 
Število udeležencev: 120 
Kraj izvedbe:  Ljubljana 
Trajanje:  2 dni 
Oblika izobraževanja: seminar 
Ocenjena vrednost: 5.000,00 EUR    
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Višje sodišče v Ljubljani 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem  
 
 

8.–9. november                                                                                                           NOVOST 2017 

 
SEMINAR »REGULATIVE EU NA TEMO DRUŽINSKEGA PRAVA IN PRAVA DEDOVANJA« 

 
Delovno področje:  civilnopravno področje 
Ciljna skupina:   sodniki    
 
Namen izobraževanja:  predstavitev aktualnih tem in sodne prakse 
Izvajalci:   pravni strokovnjaki 
 
Število udeležencev:  40              
Trajanje:   2 dni                                                  
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja  Ljubljana 
                                
Ocenjena vrednost:  200,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Nataša Skubic   
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju v okviru sodelovanja z Akademijo za evropsko 

pravo v projektu Regulative EU na temo družinskega prava in prava dedovanja 
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14.–16. november 

 

ŠOLA ZA DRŽAVNE PRAVOBRANILCE 
 
Delovno področje:   civilnopravno področje 
Ciljna skupina:    državni pravobranilci, pomočniki državnih pravobranilcev, strokovni 

sodelavci, pripravniki  
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z aktualnimi problemi in sodno prakso  
Izvajalci:    sodniki ustavnega sodišča, sodniki vrhovnega, višjih in okrožnih 

sodišč, predavatelji Pravne fakultete v Ljubljani in Pravne fakultete v 
Mariboru, državni pravobranilci, pomočniki državnih pravobranilcev, 
strokovnjaki z drugih področij 

 
Število udeležencev:  80 
Trajanje:   3 dni 
Oblika izobraževanja:  šola 
Kraj izobraževanja  Portorož 
Ocenjena vrednost:  9.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, uveljavljeno izobraževanje  
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 

november                                                                                                               NOVOST 2017 

 
UVOD V NOV DRUŽINSKI ZAKONIK 

 
Delovno področje:   civilnopravno področje 
Ciljna skupina:                           sodniki, strokovni delavci CSD 
 
Namen izobraževanja:  predstavitev zakonodajnih sprememb in drugih ustreznih pravnih 

podlag, predstavitev izhodišč za delovanje pravosodnih organov po 
začetku veljavnosti Družinskega zakonika  

Izvajalci:                                     predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, sodniki, 
strokovni delavci CSD, drugi pravni strokovnjaki 

 
Število udeležencev: 100  
Trajanje:  2 dni 
Oblika izobraževanja: seminar 
Kraj izobraževanja:  Ljubljana 
Ocenjena vrednost: 10.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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december                                                                                                               NOVOST 2017 

 
DELAVNICE O DRUŽINSKEM ZAKONIKU 

 
Delovno področje:  civilnopravno področje 
Ciljna skupina:   sodniki, strokovni delavci CSD 
 
Namen izobraževanja:  predstavitev problemov pri izvajanju Družinskega zakonika in možnih 

rešitev  
Izvajalci:                                     sodniki, strokovni delavci CSD, drugi pravni strokovnjaki 
 
Število udeležencev: 96 (6 ponovitev po 16 udeležencev) 
Trajanje:  6 ponovitev po 2 dni 
Oblika izobraževanja: delavnica 
Kraj izobraževanja:  Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost: 30.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 
 

5. december 

 
ŠOLA STVARNEGA PRAVA 

 
Delovno področje: civilnopravno področje 
Ciljna skupina:  pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja: seznanitev z aktualno sodno prakso prakso in spremembami 

zakonodaje na področju stvarnega prava 
Izvajalci:  višji in vrhovni sodniki, predavatelji pravnih fakultet,  
 
Število udeležencev: 300                  
Trajanje:  1 dan                                                     
Oblika izobraževanja: šola                                
Kraj izobraževanja: Ljubljana 
Ocenjena vrednost: 6.000,00 EUR      
             
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar  
 
Predlog podal: uveljavljeno izobraževanje, večina sodišč 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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december                                                                                                              NOVOST 2017 

 
SEMINAR SODNO IZVEDENSTVO V PRIMERIH NASILJA V DRUŽINI  

IN SPOLNE ZLORABE OTROK 
 
Delovno področje:   civilnopravno področje 
Ciljna skupina:    sodniki, sodni izvedenci 
 
Namen izobraževanja:   predstavitev problematike in konkretnih primerov  
Izvajalci:                                   sodniki, sodni izvedenci in strokovnjaki s področja spolnih zlorab in 

nasilja 
 
Število udeležencev:  200      
Trajanje:   1 dan 
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja: Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  5.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja 
 
 

2.2.3. GOSPODARSKOPRAVNO PODROČJE 

 
27.–29. marec 

 
ŠOLA INSOLVENČNEGA PRAVA 

 
Delovno področje:   gospodarskopravno področje  
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

pravobranilstvih, upravitelji v postopkih zaradi insolventnosti 
 
Namen izobraževanja:  predstavitev novosti na področju insolvenčne zakonodaje in 

zanimivejših primerov iz mednarodne sodne prakse, predstavitev 
mednarodnih dokumentov o sodelovanju v čezmejnih postopkih zaradi 
insolventnosti  

Izvajalci:    vrhovni sodniki, predavatelji pravnih fakultet 
 
Število udeležencev:   200 
Trajanje:   3 dni  
Oblika izobraževanja:   šola 
Kraj izobraževanja:                   Portorož 
Ocenjena vrednost:  9.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
 
Predlog podal: uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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april                                                                                                                                  NOVOST 2017 

 
SEMINAR – AKTUALNE TEME GOSPODARSKEGA PRAVA 

 
Delovno področje:   gospodarskopravno področje 
Ciljna skupina:   sodniki in strokovni sodelavci  
 
Namen izobraževanja:  prenos dobrih praks, osvežitev znanja in izmenjava pravnih mnenj 
Izvajalci:    sodniki in strokovni sodelavci oddelka za gospodarsko sodstvo  
 
Število udeležencev:   100–200 
Trajanje:   1 dan po 6 ur  
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izvedbe:    Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  1.300,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
 
Predlog podal: Okrožno sodišče v Ljubljani 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 

 

april, september, oktober 

 
POSVETI SODNIKOV PRVE STOPNJE – GOSPODARSKO SODSTVO 

 
Delovno področje:   gospodarskopravno področje 
Ciljna skupina:   sodniki in strokovni sodelavci 
 
Namen izobraževanja:  prenos dobrih praks, osvežitev znanja in izmenjava pravnih mnenj  
Izvajalci:    višji sodniki  
 
Število udeležencev:   75 (15 udeležencev na posvet) 
Trajanje:   5 ponovitev po 6 ur  
Oblika izobraževanja:  posvet 
Kraj izvedbe:    Višja sodišča RS 
Ocenjena vrednost:  5.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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maj 

 
LETNI POSVET VIŠJIH SODNIKOV ZA GOSPODARSKO SODSTVO 

 
Delovno področje:  gospodarskopravno področje 
Ciljna skupina:  sodniki in strokovni sodelavci  
 
Namen izobraževanja: predstavitev aktualne sodne prakse, analiza in argumentacija različnih 

pravnih stališč z namenom poenotenja sodne prakse 
Izvajalci:   vrhovni in višji sodniki, pravni teoretiki 
 
Število udeležencev:  30–40 
Trajanje:  6 ur 
Oblika izobraževanja:  posvet 
Kraj izobraževanja Ljubljana 
Ocenjena vrednost: 1.500,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 

22.–24. maj 

 
REGISTRSKA ŠOLA  

 
Delovno področje:  gospodarskopravno področje 
Ciljna skupina:  sodniki, strokovni sodelavci in sodno osebje 
 
Namen izobraževanja: obravnava vprašanj iz prakse in aktualnih novosti v zakonodaji 
Izvajalci:   vrhovni in višji sodniki, pravni teoretiki 
 
Število udeležencev: 150 
Trajanje:  3 dni 
Oblika izobraževanja: šola 
Kraj izobraževanja: Portorož 
Ocenjena vrednost: 8.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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maj, november 

 
RAČUNOVODSTVO ZA GOSPODARSKE SODNIKE  

 
Delovno področje: gospodarskopravno področje 
Ciljna skupina:  pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja: predstavitev osnovnih računovodskih izkazov in osnovnih pojmov 

računovodstva, branje bilanc, predstavitev povezave med 
računovodstvom in gospodarskimi spori 

Izvajalci:  strokovnjaki s področja računovodstva  
 
Število udeležencev: 60 (15 udeležencev na ponovitev)  
Trajanje:  4 ponovitve po 16 ur   
Oblika izobraževanja: seminar 
Kraj izobraževanja:             Visoka šola za računovodstvo v Ljubljani 
Ocenjena vrednost: 15.400,00 EUR      
   
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
 
Predlog podal: večina sodišč, uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje. 
 
 

september                                                                                                                       NOVOST 2017 

 
ANALIZA PISANJ ODLOČB NA PRVI STOPNJI S POSEBNIM POUDARKOM NA PRITOŽBENIH 

RAZLOGIH, ZARADI KATERIH SE ODLOČBA RAZVELJAVI 
 

Delovno področje:   gospodarskopravno področje 
Ciljna skupina:   sodniki in strokovni sodelavci  
 
Namen izobraževanja:  prenos dobrih praks, osvežitev znanja in izmenjava pravnih mnenj  
Izvajalci:    sodniki in strokovni sodelavci oddelka za gospodarsko sodstvo  
 
Število udeležencev:  100 
Trajanje:   6 ur  
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izvedbe:    Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  1.300,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
 
Predlog podal: Višje sodišče v Celju 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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18.–20. oktober 

 
GOSPODARSKOPRAVNA ŠOLA  

 
Delovno področje:  gospodarskopravno področje  
Ciljna skupina:  pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in  
  državnih pravobranilstvih  
 
Namen izobraževanja: predstavitev aktualnih tem s področja gospodarskega prava, 

obogatenih z določenimi splošnimi temami, ki so pomembne za 
sodnike in strokovne sodelavce pri njihovem delu, odgovori na 
vprašanja iz prakse in predstavitev možnih rešitev, ki jih ponujata 
nacionalna in evropska sodna praksa; predstavitev projektov, ki tečejo 
v okviru Vrhovnega sodišča Republike Slovenije   

Izvajalci:                    vrhovni in višji sodniki, pravni teoretiki 
 
Število udeležencev:   230 
Trajanje:  3 dni 
Oblika izobraževanja: šola 
Kraj izobraževanja: Portorož 
Ocenjena vrednost: 10.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 

 
2.2.4. IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU PRAVNE TERMINOLOGIJE 

 
marec–april, september–oktober                                                                                     NOVOST 2017 

 
DELAVNICE ANGLEŠKE PRAVNE TERMINOLOGIJE – civilnopravno področje 

 
Delovno področje:  izobraževanje na področju pravne terminologije 
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji na sodiščih in državnih tožilstvih 
 
Namen izobraževanja:  spoznavanje angleške pravne terminologije s civilnopravnega, 

delovnopravnega in gospodarskopravnega področja s poudarkom na 
direktivah in uredbah EU  

Izvajalci:    pravniki ligvisti, strokovnjaki s področja pravne terminologije, pravni 
strokovnjaki 

 
Število udeležencev:  96 (12 udeležencev na delavnico) 
Trajanje:   8 ponovitev po 5 dni; skupaj 18 ur 
Oblika izobraževanja:  lingvistično izobraževanje 
Kraj izobraževanja:             na sedežih višjih sodišč 
Ocenjena vrednost:  10.000,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: večje število sodišč vseh stopenj, okrožna državna tožilstva (Okrožno državno tožilstvo 

v Novi Gorici, Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu), Državno pravobranilstvo 
Republike Slovenije 

 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje 
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marec–april, september–oktober                                                                                     NOVOST 2017 

 
DELAVNICE ANGLEŠKE PRAVNE TERMINOLOGIJE – civilnopravno področje 

 
Delovno področje: izobraževanje na področju pravne terminologije  
Ciljna skupina:  strokovni sodelavci na sodiščih, državnih tožilstvih in državnih 

pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja: spoznavanje angleške pravne terminologije s kazenskopravnega 

področja s poudarkom na direktivah in uredbah EU  
Izvajalci:   pravniki ligvisti, strokovnjaki s področja pravne terminologije, pravni 

strokovnjaki 
 
Število udeležencev: 48 (12 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:  4 izvedbe po 5 dni; skupaj 18 ur 
Oblika izobraževanja: lingvistično izobraževanje 
Kraj izobraževanja:              na sedežih višjih sodišč 
Ocenjena vrednost: 5.000,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: večje število sodišč vseh stopenj, okrožna državna tožilstva (Okrožno državno tožilstvo 

v Novi Gorici, Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu), Državno pravobranilstvo 
Republike Slovenije 

 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
 
 

marec–april, september–oktober                                                                                     NOVOST 2017 

 
DELAVNICE ANGLEŠKE PRAVNE TERMINOLOGIJE – kazenskopravno področje 

 
Delovno področje: izobraževanje na področju pravne terminologije 
Ciljna skupina:   strokovni sodelavci na sodiščih, državnih tožilstvih in državnih 

pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja:  spoznavanje angleške pravne terminologije s kazenskopravnega 

področja s poudarkom na direktivah in uredbah EU  
Izvajalci:    pravniki ligvisti, strokovnjaki s področja pravne terminologije, pravni 

strokovnjaki 
 
Število udeležencev:  48 (12 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:   4 izvedbe po 5 dni skupaj 18ur 
Oblika izobraževanja: lingvistično izobraževanje 
Kraj izobraževanja:               nasedežih višjih sodišč 
Ocenjena vrednost:  5.000,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: večje število sodišč vseh stopenj, okrožna državna tožilstva (Okrožno državno tožilstvo 

v Novi Gorici, Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu), Državno 
pravobranilstvo Republike Slovenije 

 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
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marec–april, september–oktober                                                                                  NOVOST 2017  

 
DELAVNICE ANGLEŠKE PRAVNE TERMINOLOGIJE – kazenskopravno področje 

 
Delovno področje: izobraževanje na področju pravne terminologije 
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji na sodiščih in državnih tožilstvih 
 
Namen izobraževanja:  spoznavanje angleške pravne terminologije s kazenskopravnega 

področja s poudarkom na direktivah in uredbah EU  
Izvajalci:    pravniki ligvisti, strokovnjaki s področja pravne terminologije, pravni 

strokovnjaki 
 
Število udeležencev:  48 (12 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:   4 izvedbe po 5 dni; skupaj 18ur 
Oblika izobraževanja: lingvistično izobraževanje 
Kraj izobraževanja:               na sedežih višjih sodišč 
Ocenjena vrednost:  5.000,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: večje število sodišč vseh stopenj, okrožna državna tožilstva (Okrožno državno tožilstvo 

v Novi Gorici, Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu), Državno pravobranilstvo 
Republike Slovenije 

 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje 
 
 

marec, april, maj                                                                                        NOVOST 2017 

 
DELAVNICE ANGLEŠKE PRAVNE TERMINOLOGIJE – državno pravobranilstvo 

 
Delovno področje: izobraževanje na področju pravne terminologije 
Ciljna skupina:   državni pravobranilci 
 
Namen izobraževanja:  spoznavanje angleške pravne terminologije s področja pravosodja s 

poudarkom na direktivah in uredbah EU  
Izvajalci:    pravniki ligvisti, strokovnjaki s področja pravne terminologije, pravni 

strokovnjaki  
 
Število udeležencev:  12  
Trajanje:   1 izvedba po 5 dni; skupaj 18 ur  
Oblika izobraževanja:  lingvistično izobraževanje 
Kraj izobraževanja:              na sedežu Državnega pravobranilstva RS 
Ocenjena vrednost:  5.000,00 EUR       
  
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: večje število sodišč vseh stopenj, okrožna državna tožilstva (Okrožno državno tožilstvo 

v Novi Gorici, Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu), Državno pravobranilstvo 
Republike Slovenije 

 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje 
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marec, april, maj                                                                                                NOVOST 2017 

 
DELAVNICE ANGLEŠKE PRAVNE TERMINOLOGIJE – SODNI SVET 

 
Delovno področje: izobraževanje na področju pravne terminologije  
Ciljna skupina:   Sodni svet 
 
Namen izobraževanja:  spoznavanje angleške pravne terminologije s področja pravosodja s 

poudarkom na direktivah in uredbah EU  
Izvajalci:   pravniki ligvisti, strokovnjaki s področja pravne terminologije, pravni 

strokovnjaki 
 
Število udeležencev:  12 
Trajanje:   1 izvedba po 5 dni; skupaj 18 ur 
Oblika izobraževanja: lingvistično izobraževanje 
Kraj izobraževanja:              na sedežu Sodnega sveta 
Ocenjena vrednost:  5.000,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: Sodni svet Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje 
 
 

marec–april, september–oktober                                                                                   NOVOST 2017 

 
DELAVNICE ANGLEŠKE PRAVNE TERMINOLOGIJE IN POSLOVNE ANGLEŠČINE 

 
Delovno področje: izobraževanje na področju pravne terminologije  
Ciljna skupina:   osebje na sodiščih, državnih tožilstvih in državnih pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja:  spoznavanje angleške pravne terminologije s področja pravosodja s 

poudarkom na direktivah in uredbah EU  
Izvajalci:    pravniki ligvisti, strokovnjaki s področja pravne terminologije, pravni 

strokovnjaki 
 
Število udeležencev:  60 (15 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:   4 izvedbe po 5 dni skupaj 18ur  
Oblika izobraževanja: lingvistično izobraževanje 
Kraj izobraževanja:               na sedežih višjih sodišč 
Ocenjena vrednost:  5.000,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: večje število sodišč vseh stopenj, okrožna državna tožilstva (Okrožno državno tožilstvo 

v Novi Gorici, Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu), Državno pravobranilstvo 
Republike Slovenije 

 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
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maj, oktober                                                                                                                     NOVOST 2017 

 
DELAVNICE ANGLEŠKE PRAVNE TERMINOLOGIJE ZA VODSTVENI KADER –

KONVERZACIJA IN POSLOVNI PROTOKOL 
 

Delovno področje: izobraževanje na področju pravne terminologije 
Ciljna skupina:   zaposleni na vodstvenih funkcijah na sodiščih in državnih tožilstvih 
 
Namen izobraževanja:  spoznavanje angleške pravne terminologije s področja pravosodja,  

spoznavanje angleške pravne terminologije s poudarkom na 
konverzaciji in poslovnem protokolu  

Izvajalci:   pravniki ligvisti, strokovnjaki s področja pravne terminologije, pravni 
strokovnjaki 

 
Število udeležencev:  20 (10 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:   2 izvedbi po 3 dni   
Oblika izobraževanja: lingvistično izobraževanje 
Kraj izobraževanje:               Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  8.000,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 6.3.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 7.4.2. - drugo strokovno znanje 
 
 

september–december                                                                                                      NOVOST 2017 

 
DELAVNICE PRAVNE TERMINOLOGIJE JEZIKOV MANJŠIN  

 
Delovno področje:  izobraževanje na področju pravne terminologije  
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji na sodiščih, državnih tožilstvih in državnih 

pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja:  spoznavanje italijanske in madžarske pravne terminologije  
Izvajalci:    pravniki ligvisti, strokovnjaki s področja pravne terminologije, pravni 

strokovnjaki 
 
Število udeležencev:  80 (40 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:  1 dan, dve ponovitvi   
Oblika izobraževanja: lingvistično izobraževanje 
Kraj izobraževanja:              Koper, Murska Sobota 
Ocenjena vrednost:  3.500,00 EUR       
  
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju, Okrožno državno tožilstvo Koper 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje 
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oktober                                                                                                                               NOVOST 2017 

 
KONFERENCA O ANGLEŠKI PRAVNI TERMINOLOGIJI OB UPORABI 

INSTRUMENTOV PRAVA EU 
 
Delovno področje: izobraževanje na področju pravne terminologije  
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji na sodiščih, državnih tožilstvih in državnih 

pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja:  spoznavanje angleške pravne terminologije s področja pravosodja s 

poudarkom na direktivah in uredbah EU 
Izvajalci:    pravniki ligvisti, strokovnjaki s področja pravne terminologije, pravni 

strokovnjaki 
 
Število udeležencev:  120 (60 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:  1 dan, 2 ponovitvi  
Oblika izobraževanja: konferenca 
Kraj izobraževanja:               Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  5.500,00 EUR       
  
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: večina sodišč 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje  
 
 

oktober, november                                                                                                            NOVOST 2017 

DELAVNICE NEMŠKE PRAVNE TERMINOLOGIJE OB UPORABI  

INSTRUMENTOV PRAVA EU 

Delovno področje: izobraževanje na področju pravne terminologije  
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji na sodiščih, državnih tožilstvih in državnih 

pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja:  spoznavanje pravne terminologije iz različnih pravnih s poudarkom na 

direktivah in uredbah EU  
Izvajalci:   pravniki ligvisti, strokovnjaki s področja pravne terminologije, pravni 

strokovnjaki 
 
Število udeležencev:  do 40 na ponovitev  
Trajanje:   5 dni   
Oblika izobraževanja: lingvistično izobraževanje 
Kraj izobraževanja:              na sedežih sodišč 
Ocenjena vrednost:  7.900,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju, Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, Okrožno 

državno tožilstvo v Ljubljani, Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu, Okrožno 
državno tožilstvo v Novi Gorici, Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu 

 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje 
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2.2.5. KAZENSKOPRAVNO PODROČJE 

 
17. marec 

 
IZOBRAŽEVALNI DNEVI DRUŠTVA DRŽAVNIH TOŽILCEV SLOVENIJE – OBISK ZAVODA ZA 

PRESTAJANJE MLADOLETNIŠKEGA ZAPORA V CELJU 
 

Delovno področje:  kazenskopravno področje   
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na državnih tožilstvih in 

sodiščih 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z razmerami v zavodu za prestajanje mladoletniškega 

zapora in predstavitev problematike mladoletniškega prestopništva 
Izvajalci:   prof. dr. Dragan Petrovec 
 
Število udeležencev:  52 
Trajanje:   1 dan 
Oblika izobraževanja: seminar 
Kraj izobraževanja:                Celje 
Ocenjena vrednost: 400,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Društvo državnih tožilcev Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano 
 

april                                                                                                                           NOVOST 2017 

 
GOSPODARSKA KRIMINALITETA – 5. MODUL: TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI 

 
Delovno področje:   kazenskopravno področje 
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

tožilstvih  
 
Namen izobraževanja:   seznanitev s kaznivimi dejanji na področju vrednostnih papirjev 
Izvajalci:  kazenski sodniki, državni tožilci, kriminalisti, uslužbenci Agencije za 

trg vrednostnih papirjev 
 
Število udeležencev:  15  
Trajanje:   2 dni v trajanju 8 šolskih ur  
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:                    Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  2.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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6.–7. april 

 
»V IMENU OTROKA« 

(Seminar Kataloga plus EJTN 2017) 
 

Delovno področje:  kazenskopravno področje  
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji in strokovni sodelavci na državnih tožilstvih in 

sodiščih, policisti 
 
Namen izobraževanja:  obravnavanje tematike družinskega nasilja v pripravi Društva državnih 

tožilcev Slovenije in Generalne policijske uprave 
Izvajalci:  sodniki, državni tožilci, predavatelji pravnih fakultet, predstavniki 

državnih organov, nevladne organizacije 
 
Število udeležencev:  200 (10 tujih udeležencev EJTN) 
Trajanje:   2 dni 
Oblika izobraževanja:  konferenca 
Kraj izvedbe:   Brdo pri Kranju 
Ocenjena vrednost:  8.500,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek, mag. Jurka Pavlovčič Ilovar 
Predlog podal: Društvo državnih tožilcev Slovenije, uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 

20.–21. april, november                                                                                                 NOVOST 2017 

 

FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO ZA KAZENSKE SODNIKE IN DRŽAVNE TOŽILCE  

Delovno področje: kazenskopravno področje 
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

tožilstvih 
 
Namen izobraževanja:  predstavitev osnovnih računovodskih izkazov in osnovnih pojmov 

računovodstva, branje bilanc, predstavitev povezave s forenzičnim 
računovodstvom  

Izvajalci:   strokovnjaki s področja računovodstva  
 
Število udeležencev:  30 (15 udeležencev na ponovitev)  
Trajanje:   2 ponovitvi po 2 dni   
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:                Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  7.000,00 EUR      
   
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek  
 
Predlog podal: večina sodišč in državnih tožilstev, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev 

Slovenije  
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje. 
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april, maj                                                                                                                      NOVOST 2016 

 
DELAVNICA OPISI KAZNIVIH DEJANJ (2. in 3. del) 

 
Delovno področje: kazenskopravno področje 
Ciljna skupina:  državni tožilci, strokovni sodelavci in pripravniki na državnih tožilstvih 
 
Namen izobraževanja: določanje zakonskih znakov kaznivih dejanj na podlagi dejanskih 

stanov 
Izvajalci:  višji in vrhovni državni tožilci                                         
 
Število udeležencev: 120 (12 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:  10 ponovitev po 6 ur  
Oblika izobraževanja: delavnica 
Kraj izobraževanja:             na sedežih okrožnih državnih tožilstev 
Ocenjena vrednost: 10.800,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek  
Predlog podal: Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 

maj                                                                                                                      NOVOST 2017 

 
GOSPODARSKA KRIMINALITETA – 7. MODUL: ZLORABE V ZAVAROVALNIŠTVU 

 
Delovno področje:   kazenskopravno področje 
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

tožilstvih 
Namen izobraževanja:   predstavitev zavarovalnic, zavarovalno zastopniških družb, 

zavarovalno posredniških družb, zavarovalnih zastopnikov in 
posrednikov ter bank; pregledi poslovanja zavarovalnic in pokojninskih 
družb: predstavitev primerov goljufij na področju zavarovalništva 

Izvajalci:   kazenski sodniki, državni tožilci, kriminalisti, uslužbenci državnih 
organov 

Število udeležencev:  15  
Trajanje:   2 dni v trajanju 8 šolskih ur  
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:                    Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  2.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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maj-november 

 
POSVETI SODNIKOV ODDELKOV ZA PREKRŠKE 1. STOPNJE 

 
Delovno področje:  kazenskopravno področje 
Ciljna skupina:   Sodniki in strokovni sodelavci 
 
Namen izobraževanja:  Obravnava vprašanj iz prakse 1. stopenjskih sodišč 
Izvajalci:   Višji sodniki                                            
 
Število udeležencev:  75 (15 udeležencev na posvet)  
Trajanje:   5 ponovitev po 4 ure 
Oblika izobraževanja:  Posvet 
Kraj izvedbe:   Po sedežih višjih sodišč 
Ocenjena vrednost:  3.100,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: večina sodišč, uveljavljeno izobraževanje, Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1 - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 
 
 
 
 
 

10. maj                                                                                                                          NOVOST 2017 

 
SEMINAR ZA PORAVNALCE V KAZENSKIH ZADEVAH 

 
Delovno področje:   kazenskopravno področje  
Ciljna skupina:    poravnalci v kazenskih zadevah 
 
Namen izobraževanja:   predstavitev aktualnih tem in novosti s področja poravnav v kazenskih 

zadevah 
Izvajalci:    državni tožilci in drugi strokovnjaki 
 
Število udeležencev:  80  
Trajanje:   1 dan  
Oblika izobraževanja: seminar  
Kraj izobraževanja:  Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  1.600,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 
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16. maj 

 
SEMINAR ZA PREISKOVALNE SODNIKE  

 
Delovno področje:  kazenskopravno področje   
Ciljna skupina:   sodniki in strokovni sodelavci 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev s pravilnim postopanjem v primeru množičnih nesreč, ki 

imajo znake kaznivih dejanj  
Izvajalci:   sodniki, predavatelji pravnih fakultet, drugi pravni strokovnjaki   
 
Število udeležencev:  60  
Trajanje:   1 dan    
Oblika izobraževanja:  seminar  
Kraj izobraževanja:            Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  3.500,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek  
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 

25. maj                                                                                                                               NOVOST 2017 

 
MEDNARODNA PRAVNA POMOČ V KAZENSKIH ZADEVAH, ZSKZDČEU-1A IN ENPP 

 
Delovno področje:  kazenskopravno področje 
Ciljna skupina:   sodniki in strokovni sodelavci 
 
Namen izobraževanja:  predstavitev mednarodne pravne pomoči v kazenskih zadevah in 

čezmejnega sodelovanja na kazenskem področju v okviru EU, s 
primeri in problemi iz sodne prakse (npr. dokazna vrednost dokazov, 
pridobljenih v drugih državah, v slovenskem kazenskem postopku, 
videokonferenca kot oblika zaslišanja), predstavitev aktualnih tem na 
področju kazenskega prava 

Izvajalci:   sodniki, predavatelji pravnih fakultet, državni tožilci                               
 
Število udeležencev:  100 
Trajanje:   1 dan 
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izvedbe:   Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  1.800,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
Predlog podal: Slovensko sodniško društvo 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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8.–10. maj in 5.–7. junij 

 
KAZENSKOPRAVNA ŠOLA  

Delovno področje:  kazenskopravno področje 
Ciljna skupina:   sodniki in strokovni sodelavci 
 
Namen izobraževanja:  predstavitev novele ZKP-N, predstavitev procesne discipline strank v 

kazenskem postopku, predstavitev aktualnega davčnega prava, 
davčne utaje za kazenske sodnike ter zakona o elektronskih 
komunikacijah 

Izvajalci:  sondiki, predavatelji pravnih fakultet, predstavniki državnih organov 
 
Število udeležencev:  300 (150 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:   3 dni, 2 ponovitvi  
Oblika izobraževanja:  šola 
Kraj izobraževanja:              Portorož 
Ocenjena vrednost:  20.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 

5. junij                                                                                                                           NOVOST 2016 

 
SEMINAR ZA SODNIKE – MLADOLETNIŠKI KRIMINAL 

 
Delovno področje:  kazenskopravno področje 
Ciljna skupina:   sodniki in strokovni sodelavci  
 
Namen izobraževanja:  obravnavanje problematike mladoletniškega prestopništva, 

predstavitev dobrih in slabih praks 
Izvajalci:   sodniki in drugi strokovnjaki 
 
Število udeležencev:  50                
Trajanje:   1 dan                                                     
Oblika izobraževanja:  seminar                                
Kraj izobraževanja  Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  1.600,00 EUR                   
    
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek  
 
Predlog podal: večina sodišč 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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junij   

 
GOSPODARSKA KRIMINALITETA – 3. MODUL: LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PODJETIJ, 

PREVZEMI IN KONCENTRACIJE   
 
Delovno področje:   kazenskopravno področje 
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

tožilstvih 
 
Namen izobraževanja:   seznanitev z gospodarskopravnimi instituti za namene vodenja 

kazenskih postopkov 
Izvajalci:    kazenski sodniki, državni tožilci, kriminalisti, uslužbenci državnih 
                                                   organov 
 
Število udeležencev:  15  
Trajanje:  1 dan 
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:                    Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  2.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 

junij, september  

 
POSVETI KAZENSKIH SODNIKOV PRVE STOPNJE 

 
Delovno področje:  kazenskopravno področje 
Ciljna skupina:  sodniki in strokovni sodelavci 
 
Namen izobraževanja:  obravnavanje vprašanj iz prakse kazenskih sodišč prve stopnje 
Izvajalci:   višji sodniki                                            
 
Število udeležencev:  150 (15 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:   10 ponovitev po 4 ure 
Oblika izobraževanja:  posvet 
Kraj izvedbe:                       na sedežih višjih sodišč 
Ocenjena vrednost:  6.100,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: večina sodišč, uveljavljeno izobraževanje, Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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september   

 
KIBERNETSKA KRIMINALITETA – OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE – 1. MODUL 

 
Delovno področje:   kazenskopravno področje 
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

tožilstvih 
 
Namen izobraževanja:   seznanitev z internetnimi prevarami, napadi na informacijske sisteme, 

kartičnimi prevarami, krajo identitete, otroško pornografijo, 
nadlegovanjem po internetu, napadi, ki jih sponzorirajo nekatere 
države, pojavom »ribarjenja« podatkov 

Izvajalci:    dr. Matej Kovačič, Inštitut Jožef Štefan, Toni Kastelic, Uprava 
kriminalistične policije  

 
Število udeležencev:  15  
Trajanje:   2 dni  
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:                    Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  2.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 

september                                                                                                              NOVOST 2017 

 
GOSPODARSKA KRIMINALITETA – 4. MODUL: PRANJE DENARJA  

 
Delovno področje:   kazenskopravno področje 
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

tožilstvih 
 
Namen izobraževanja:  predstavitev problematike prikrivanja izvora denarja ali drugega 

premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem, zbiranja oziroma 
poskusa zagotavljanja ali zbiranja denarja ali drugega premoženja 
zakonitega ali nezakonitega izvora z namenom, da bo uporabljeno za 
izvedbo terorističnega dejanja 

Izvajalci:   Klaudijo Stroligo, Svetovna banka, Boštjan Škrlec, Vrhovno državno 
tožilstvo RS, predstavniki UPPD 

 
Število udeležencev:  15  
Trajanje:   2 dni po 8 šolskih ur  
Oblika izobraževanja:  seminar  
Kraj izobraževanja:                    Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  2.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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oktober                                                                                                                           NOVOST 2017 

 
FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIMINALITETA TER ZOPNI 

 
Delovno področje:  kazenskopravno področje 
Ciljna skupina:   državni tožilci in strokovni sodelavci na državnih tožilstvih 
 
Namen izobraževanja:  obravnavanje aktualnih tem gospodarske in finančne kriminalitete ter 

zaplembe premoženja nezakonitega izvora  
Izvajalci:                         predavatelji pravnih fakultet, sodniki, državni tožilci, predstavniki 

državnih organov,  
 
Število udeležencev:  60 
Trajanje:   1 dan 
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:            Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  1.500,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Društvo državnih tožilcev Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 

 
november 

 
POSVETI VIŠJIH SODNIKOV ODDELKOV ZA PREKRŠKE 

 
Delovno področje:  kazenskopravno področje 
Ciljna skupina:   sodniki 
 
Namen izobraževanja:  obravnavanje vprašanj iz prakse višjih sodišč 
Izvajalci:   vrhovni sodniki                                   
 
Število udeležencev:  20 
Trajanje:   1 dan 
Oblika izobraževanja:  posvet 
Kraj izobraževanja             Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  1.800,00 EUR     
   
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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15.–17. november 

 
PREKRŠKOVNOPRAVNA ŠOLA  

 
Delovno področje:  kazenskopravno področje 
Ciljna skupina:   sodniki in strokovni sodelavci                 
 
Namen izobraževanja:  predstavitev aktualnih tem po izboru Centra za izobraževanje v 

pravosodju in višjih sodišč 
Izvajalci:   višji sodniki, predavatelji pravnih fakultet, predstavniki državnih 

organov 
 
Število udeležencev:  120 
Trajanje:   3 dni 
Oblika izobraževanja:  šola 
Kraj izobraževanja              Portorož 
Ocenjena vrednost:  9.000,00 EUR         
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 
 

november                                                                                                            NOVOST 2017 

 
GOSPODARSKA KRIMINALITETA – 1. MODUL: KRIMINAL V FINANČNIH INŠTITUCIJAH 

 
Delovno področje:   kazenskopravno področje 
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

tožilstvih  
 
Namen izobraževanja:   predstavitev problematike odkrivanja in preiskovanja finančne 

kriminalitete v finančnih institucijah, predstavitev možnosti za 
izboljšanje učinkovitosti sodnih postopkov, predvsem v smislu zaščite 
in zasega premoženja (procesne in organizacijske rešitve), razjasnitev 
vloge in odgovornosti uprav ter nadzornih svetov finančnih institucij 
med preiskovanjem in sodnim postopkom 

Izvajalci:   kazenski sodniki, državni tožilci, kriminalisti, uslužbenci državnih 
organov, uslužbenci Banke Slovenije 

 
Število udeležencev:  15  
Trajanje:   2 dni po 8 šolskih ur  
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:                    Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  2.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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november                                                                                                                NOVOST 2017 

 
GOSPODARSKA KRIMINALITETA – 6. MODUL: UTAJA DAVKOV IN TROŠARIN  

TER DAVČNE MANIPULACIJE     
 
Delovno področje:   kazenskoprvno področje  
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

tožilstvih 
 
Namen izobraževanja:   seznanitev s kaznivimi dejanji na področju davkov 
Izvajalci:    kazenski sodniki, državni tožilci, kriminalisti, uslužbenci FURS  
Število udeležencev:  15  
Trajanje:   2 dni  
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:                    Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  2.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 
 
 
 
 

november  

 
POSVETI VIŠJIH SODNIKOV KAZENSKIH ODDELKOV 

 
Delovno področje:  kazenskopravno področje 
Ciljna skupina:   sodniki  
 
Namen izobraževanja:  obravnavanje vprašanj iz prakse višjih sodišč 
Izvajalci:   vrhovni sodniki                                           
 
Število udeležencev:  30 
Trajanje:   1 dan 
Oblika izobraževanja:  posvet 
Kraj izobraževanja  Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  1.800,00 EUR     
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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4.–5. december 

 
IZOBRAŽEVALNI TOŽILSKI DNEVI  

 
Delovno področje:  kazenskopravno področje 
Ciljna skupina:   državni tožilci in strokovni sodelavci 
 
Namen izobraževanja:  aktualne teme po izboru Vrhovnega državnega tožilstva Republike 

Slovenije in Centra za izobraževanje v pravosodju 
Izvajalci:   sodniki, državni tožilci, predavatelji pravnih fakultet, predstavniki 

državnih organov 
 
Število udeležencev:  200 
Trajanje:   2 dni 
Oblika izobraževanja:  šola 
Kraj izobraževanja              Portorož 
Ocenjena vrednost:  9.000,00 EUR   
       
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 

december                                                                                                             NOVOST 2017 

 
GOSPODARSKA KRIMINALITETA – 2. MODUL: KRIMINALITETA V JAVNEM SEKTORJU   

 
Delovno področje:   kazenskopravno področje 
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

tožilstvih  
 
Namen izobraževanja:   seznanitev s kriminaliteto v javnem sektorju 
Izvajalci:   kazenski sodniki, državni tožilci, kriminalisti, uslužbenci državnih 

organov 
 
Število udeležencev:  15  
Trajanje:   2 dni po 8 šolskih ur  
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:                    Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  2.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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2.2.6. DRUGA ZNANJA IN VEŠČINE 

 
9. marec, 6. april, november, december                                                                 NOVOST 2017 

 
SEMINAR STRES IN OBVLADOVANJE MEDIJSKO ODMEVNIH ZADEV 

 
Delovno področje:   druga znanja in veščine 
Ciljna skupina:    pravosodni funkcionarji na sodiščih, državnih tožilstvih in državnih 

pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja:   seznanitev z značilnostmi medijsko odmevnih zadev, predstavitev 

tehnik obvladovanja stresa in modelov kriznega komuniciranja  
Izvajalci:    psihologi, komunikologi, drugi strokovnjaki  
 
Število udeležencev:  60 (15 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:   1 dan, 4 ponovitve 
Oblika izobraževanja:  seminar  
Kraj izobraževanja:  Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  8.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi  
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Delovno 

sodišče v Mariboru, Okrajno sodišče v Velenju 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 6.3.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 7.4.2. - drugo strokovno znanje 
 

april                                                                                                                                    NOVOST 2017 

                                                       
ARGUMENTACIJA PRAVNIH PISANJ  

 
Delovno področje:   druga znanja in veščine  
Ciljna skupina:    pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

tožilstvih 
 
Namen izobraževanja:   predstavitev argumentacije v pravu in rabe jezika 
Izvajalci:    pravosodni funkcionarji na sodiščih in državnih tožilstvih, odvetniki, 

predavatelji  
 
Število udeležencev:  100  
Trajanje:   1 dan  
Oblika izobraževanja:  seminar  
Kraj izobraževanja:   Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  3.500,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: Vrhovno Sodišče Republike Slovenije, večina sodišč 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje 
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15. marec, 20. april, november, december  

 
SEMINAR JAVNI NASTOP SODNIKA, DRŽAVNEGA TOŽILCA IN DRŽAVNEGA 

PRAVOBRANILCA 
 
Delovno področje:  druga znanja in veščine  
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji na sodiščih, državnih tožilstvih in državnih 

pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev s tehnikami javnega nastopanja v teoriji in praksi 
Izvajalci:   strokovnajki s področja komunikologije in javnega nastopanja, 

novinarji  
 
Število udeležencev:  60 (15 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:   1 dan, 4 ponovitve 
Oblika izobraževanja: seminar 
Kraj izobraževanja              Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  8.000,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, 

Okrožno sodišče na Ptuju, Okrožno sodišče v Kopru, Okrožno sodišče v Kranju  
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 6.3.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 7.4.2. - drugo strokovno znanje 
 
 
 
 

april                                                                                                                          NOVOST 2017 

 
SEMINAR NA TEMO MEDOSEBNIH ODNOSOV 

 
Delovno področje:  druga znanja in veščine  
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji, strokovni sodelavci in osebje na državnih 

pravobranilstvih   
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z zakonitostmi medosebnih odnosov in s tehnikami 

komuniciranja 
Izvajalci:   strokovnjaki s področja medosebnih odnosov, komuniciranja, 

motivacije in reševanja konfliktov 
 
Število udeležencev:         100-200      
Trajanje:   1 dan 
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:  Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  3.500,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak  
Predlog podal: Državno pravobranilstvo Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 2 – spretnosti 
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april                                                                                                                             NOVOST 2016 

 
SODNI RED IN DRUGE POVEZANE VSEBINE  

 
Delovno področje:   druga znanja in veščine 
Ciljna skupina:  sodno osebje 
 
Namen izobraževanja:   seznanitev s pravnimi podlagami, ki urejajo delovanje sodišč  
Izvajalci:                                     strokovnjaki različnih strok, sodniki, javni uslužbenci, zunanji izvajalci 
 
Število udeležencev:  300 (do 30 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:   1 dan, 10 ponovitev  
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:  na sedežih okrožnih in okrajnih sodišč 
Ocenjena vrednost:  12.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, večina sodišč 
 
 Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
 KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
 
 

april, maj, november, december                                                                                  NOVOST 2016 

 
SEMINAR ODNOSI Z JAVNOSTMI 

 
Delovno področje:  druga znanja in veščine 
Ciljna skupina:   zaposleni na vodstvenih funkcijah v pravosodju 
 
Namen izobraževanja:  predstavitev področja odnosov z javnostmi, posebnosti odnosov z 

mediji v sodnih postopkih, kriznega komuniciranja in uporabe spletnih 
orodij za komuniciranje 

Izvajalci:   strokovnajki s področja odnosov z javnostmi, komunikologije in 
javnega nastopanja, novinarji  

 
Število udeležencev:  60 (15 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:   1 dan, 4 ponovitve 
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:              Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  8.000,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, večina sodišč, državna tožilstva 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 6.3.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 7.4.2. - drugo strokovno znanje. 
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maj                                                                                                                          NOVOST 2016 

 
DRŽAVNOPRAVOBRANILSKI RED IN DRUGE POVEZANE VSEBINE 

 
Delovno področje:  druga znanja in veščine 
Ciljna skupina:   pravobranilsko osebje 
 
Namen izobraževanja: predstavitev Državnopravobranilskega reda  
Izvajalci:    državni pravobranilci 
 
Število udeležencev:                  do 50 
Trajanje izobraževanja:             1 dan 
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:                     Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  1.800,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek  
 
Predlog podal: Državno pravobranilstvo Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
 
 
 

maj                                                                                                                                NOVOST 2016 

 
DRŽAVNOTOŽILSKI RED - UPORABA E-VPISNIKA IN DRUGE POVEZANE VSEBINE 

 
Delovno področje: druga znanja in veščine 
Ciljna skupina:   državnotožilsko osebje 
 
Namen izobraževanja: predstavitev uporabe e-vpisnikov; obveščanje javnosti in novinarska 

vprašanja, obravnavanje pravice do seznanitve s podatki iz vpisnikov, 
imenikov in evidenc, predstavitev problematike posredovanja 
podatkov in vpogleda v spis 

Izvajalci:    državni tožilci 
 
Število udeležencev:                  150 (30 udeležencev na ponovitev)  
Trajanje izobraževanja: 1 dan, 5 ponovitev 
Oblika izobraževanja:  delavnica 
Kraj izobraževanja:                    na sedežih okrožnih državnih tožilstev 
Ocenjena vrednost:  6.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek  
Predlog podal: Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
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maj–november                                                                                                             

 
ETIKA IN INTEGRITETA SODNIKA 

 
Delovno področje:  druga znanja in veščine  
Ciljna skupina:   sodniki 
 
Namen izobraževanja:                razprava o odprtih vprašanjih s področja sodniške etike in integritete 
Izvajalci:                                     predstavniki Komisije za etiko in integriteto Sodnega sveta  
 
Število udeležencev: 150 (30 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:  6 ur, 5 ponovitev  
Oblika izobraževanja: delavnica 
Kraj izobraževanja              sedeži višjih sodišč 
Ocenjena vrednost:  4.000,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju, Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 3 - osebna integriteta. 
 
 
 

maj–november                                                                                                             

 
DELAVNICE ZA UVAJANJE DOBRIH PRAKS 

 
Delovno področje:  druga znanja in veščine  
Ciljna skupina:   sodniki, zaposleni na vodstvenih funkcijah v pravosodju 
 
Namen izobraževanja:               predstavitev dobrih praks v pravosodju  
Izvajalci:                                     sodniki in drugi pravni pravni strokovnjaki, zaposleni na vodstvenih 

funkcijah v pravosodju  
 
Število udeležencev: 150 (50 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:  8 ur, 3 ponovitve 
Oblika izobraževanja: delavnica 
Kraj izobraževanja              Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  6.000,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 2 – spretnosti  
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maj–november                                                                                                            NOVOST 2016  

 
SEMINAR JAVNI NASTOP SODNIKA V SODNI DVORANI 

 
Delovno področje:  druga znanja in veščine  
Ciljna skupina:   sodniki 
 
Namen izobraževanja:                predstavitev tehnik javnega nastopanja, obnašanja in pojavnosti pred 

ljudmi, obravnavanje etike in integritete sodnika v sodni dvorani 
Izvajalci:                                     strokovnjaki s področja javnega nastopanja, sodniki 
 
Število udeležencev:  30 (15 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:  1 dan, 2 ponovitvi 
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja              Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  4.000,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju, Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 6.3.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 7.4.2. - drugo strokovno znanje 
 
 

junij                                                                                                                           NOVOST 2016 

 
PRAVILNA RABA SLOVENSKEGA JEZIKA, POSLOVNI BONTON, ETIKA IN INTEGRITETA 

OSEBJA TER KORUPCIJSKA TVEGANJA   
 
Delovno področje:  druga znanja in veščine 
Ciljna skupina:  sodno osebje 
 
Namen izobraževanja:   seznanitev s pravilno rabo jezika, bontona in integritete 
Izvajalci:                                     strokovnjaki različnih strok, sodniki, javni uslužbenci 
 
Število udeležencev:  300 (do 30 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:   1 dan, 10 ponovitev  
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:  na sedežih okrožnih in okrajnih sodišč 
Ocenjena vrednost:  12.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Vrhovno Sodišče Republike Slovenije, večina sodišč 
     
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
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junij                                                                                                                           NOVOST 2016 

 
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA IN KOMUNIKACIJSKE TEHNIKE V AKUTNI STRESNI 

SITUACIJI   
 
Delovno področje:   druga znanja in veščine 
Ciljna skupina:  sodno osebje 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z informacijami javnega značaja (ZDIJZ) in 

komunikacijskimi tehnikami 
Izvajalci:                                     strokovnjaki različnih strok, sodniki, javni uslužbenci 
 
Število udeležencev:  300 (do 30 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:   1 dan, 10 ponovitev  
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:  na sedežih okrožnih in okrajnih sodišč 
Ocenjena vrednost:  12.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, večina sodišč 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
 
 
 

junij                                                                                                                        NOVOST 2017 

 
MOTIVACIJA NA DELOVNEM MESTU IN MEDOSEBNI ODNOSI  

 
Delovno področje:  druga znanja in veščine  
Ciljna skupina:  sodniki, državni tožilci, državni pravobranilci, strokovni sodelavci 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev s sodobnimi tehnikami motivacije na delovnem mestu in 

reševanja konfliktov med zaposlenimi, opredelitev dobrih medosebnih 
odnosov 

Izvajalci:   strokovnjaki s področja medosebnih odnosov, motivacije in reševanja 
konfliktov 

 
Število udeležencev:  60 (15 na ponovitev) 
Trajanje:   1 dan, 4 ponovitve 
Oblika izobraževanja: seminar 
Kraj izvedbe:    Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  8.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: večje število sodišč vseh stopenj, okrožna državna tožilstva 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 2 – spretnosti 
 
 
  



100 

 

september                                                                                                            NOVOST 2017 

 
 

SEMINAR OCENJEVANJE VREDNOSTI UMETNIN S POUDARKOM  
NA SLABI PRAKSI CENITEV PONAREDKOV 

 
Delovno področje:   druga znanja in veščine  
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji, stečajni upravitelji, sodni izvedenci in sodni 

cenilci, zaposleni na FURS 
 
Namen izobraževanja:   predstavitev problematike in konkretnih primerov slabe prakse pri delu 

izvedencev in cenilcev likovnih del in likovnih zbirk   
Izvajalci:                                   sodniki, sodni izvedenci in sodni cenilci ter strokovnjaki na področju 

umetnosti  
 
Število udeležencev:  200      
Trajanje:   1 dan 
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja: Narodna galerija 
Ocenjena vrednost:  5.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje:  Vesna Brecl 
 
Predlog podal: Sodni izvedenci in sodni cenilci za področje umetnosti 
 
 

september                                                                                                                   NOVOST 2017 

 
IZOBRAŽEVANJE ZA NOVO ZAPOSLENO SODNO OSEBJE   

 
Delovno področje:                druge znanja in veščine 
Ciljna skupina: sodno osebje 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev s pravnimi podlagami, ki urejajo delovanje sodišč  
Izvajalci:                                           sodniki, sodno osebje 
 
Število udeležencev:  200  

      Trajanje:    e-učenje  
Oblika izobraževanja:              e-učenje 
Kraj izobraževanja:              e-učenje 
Ocenjena vrednost:              12.000,00EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 

 Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
 KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
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september  - december                                                                                               NOVOST 2017 

 
POSVET O IZOBRAŽEVANJU SODNIŠKIH POMOČNIKOV    

 
Delovno področje:                druga znanja in veščine 
Ciljna skupina: sodniki, zaposleni na vodstvenih funkcijah na sodiščih, 

sodniški pomočniki 
 
Namen izobraževanja:  izdelava koncepta izobraževanj za sodniške pomočnike  
Izvajalci:                                           sodniki, pravni in drugi strokovnjakI 
 
Število udeležencev:  20  

      Trajanje:    1 dan  
Oblika izobraževanja:              posvet 
Kraj izobraževanja:              CIP 
Ocenjena vrednost:              2.000,00 EUR  
  
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 

 
 
 

oktober                                                                                                                      NOVOST 2016 

 
PRAVILNA RABA SLOVENSKEGA JEZIKA, POSLOVNI BONTON, ETIKA IN INTEGRITETA 

OSEBJA TER KORUPCIJSKA TVEGANJA   
 
Delovno področje:  druga znanja in veščine 
Ciljna skupina:   pravobranilsko osebje 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev s pravilno rabo jezika, bontona in integritete 
Izvajalci:    strokovnjaki različnih strok, sodniki, javni uslužbenci 
 
Število udeležencev:                  do 50  
Trajanje izobraževanja: 1 dan 
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:                     Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  1.800,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek  
 
Predlog podal: Državno pravobranilstvo Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
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oktober                                                                                                                   NOVOST 2017 

 
SEMINAR SLOVENSKI SODNIK PRED IZZIVI DANAŠNJEGA ČASA  

 
Delovno področje:   druga znanja in veščine 
Ciljna skupina:   sodniki 
 
Namen izobraževanja:  razprava o svobodi govora in volitvah sodnikov – tudi sodnikov 

mednarodnih sodišč ter razprava o privatizaciji pravosodja 
Izvajalci:    pravni strokovnjaki, sodniki 
 
Število udeležencev:  100 
Trajanje:   1 dan  
Oblika izobraževanja: seminar 
Kraj izvedbe:    Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  8.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Nataša Skubic 
 
Predlog podal: Slovensko sodniško društvo 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje 
 
 
 
 

oktober                                                                                                                    NOVOST 2016 

 
PRAVILNA RABA SLOVENSKEGA JEZIKA, POSLOVNI BONTON, ETIKA IN INTEGRITETA 

OSEBJA TER KORUPCIJSKA TVEGANJA   
 
Delovno področje:  druga znanja in veščine 
Ciljna skupina:   državnotožilsko osebje 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev s pravilno rabo jezika, bontona in integritete 
Izvajalci:    strokovnjaki različnih strok, sodniki, javni uslužbenci 
 
Število Udeležencev:                 150 (30 udeležencev na ponovitev)       
Trajanje izobraževanja: 1 dan, 5 ponovitev 
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:                    na sedežih okrožnih državnih tožilstev 
Ocenjena vrednost:  6.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek  
 
Predlog podal: Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
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november                                                                                                                    NOVOST 2016 

 
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA IN KOMUNIKACIJSKE TEHNIKE  

V AKUTNI STRESNI SITUACIJI    
 

Delovno področje:  druga znanja in veščine 
Ciljna skupina:   pravobranilsko osebje 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z informacijami javnega značaja (ZDIJZ) in 

komunikacijskimi tehnikami 
Izvajalci:    strokovnjaki različnih strok, sodniki, javni uslužbenci 
 
Število udeležencev:                  do 50 
Trajanje izobraževanja: 1 dan 
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:                     Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  1.800,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek  
 
Predlog podal: Državno pravobranilstvo Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
 
 
 
 
 
 

november                                                                                                                    NOVOST 2016 

 
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA IN KOMUNIKACIJSKE TEHNIKE  

V AKUTNI STRESNI SITUACIJI    
 
Delovno področje:  druga znanja in veščine 
Ciljna skupina:   državnotožilsko osebje 
 
Namen izobraževanja: seznanitev z informacijami javnega značaja (ZDIJZ) in 

komunikacijskimi tehnikami 
Izvajalci:    strokovnjaki različnih strok, sodniki, javni uslužbenci 
 
Število udeležencev:                 150 (30 udeležencev na ponovitev)  
Trajanje izobraževanja: 1 dan, 5 ponovitev 
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:                    na sedežih okrožnih državnih tožilstev  
Ocenjena vrednost:  6.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije  
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
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2.2.7. PRAVO EU 

 
11.–12. maj                                                                                                                   NOVOST 2017 

 
ŠOLA EVROPSKEGA PRAVA 

 
Delovno področje:   pravo EU  
Ciljna skupina:    pravosodni funkcionarji, strokovni sodelavci na sodiščih, državnih 

tožilstvih in državnih pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja:   predstavitev aktualnih tem in sodne prakse  
Izvajalci:    pravni strokovnjaki, vabljeni tuji gostje, sodniki  
 
Število udeležencev:  200  
Trajanje:   2 dni  
Oblika izobraževanja:  šola  
Kraj izobraževanja:                    Portorož 
Ocenjena vrednost: 12.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Jurka Pavlovčič Ilovar, Simona Kumar, Andraž 

Tušek  
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 
 
 
 

18. maj                                                                                                     NOVOST 2017 
 

GOSPODARSKI SUBJEKTI NA TRGU 
 
Delovno področje:  pravo EU 
Ciljna skupina:   sodniki, strokovni sodelavci 
 
Namen izobraževanja:  obravnavanje tem s področja čezmejne izterjave, gospodarskega 

korporacijska prava in ekonomskih kaznivih dejanj 
Izvajalci:                                   domači in tuji pravni strokovnjaki 
 
Število udeležencev:  200 
Trajanje:   1 dan 
Oblika izobraževanja: konferenca 
Kraj izobraževanja:  Portorož 
Ocenjena vrednost:  4.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in Center za izobraževanje v pravosodju 
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19.–20. maj                                                                                             NOVOST 2017 
 

EVROPSKE DIMENZIJE POSLOVANJA GOSPODARSKIH SUBJEKTOV 

 
Delovno področje:  pravo EU 
Ciljna skupina:   sodniki, strokovni sodelavci, drugi partnerji v projektu 
 
Namen izobraževanja:  predstavitev raziskovalnega projekta o uveljavljanju denarnih terjatev 

iz tujih sodnih odločb in listin v drugi državi članici EU po novi 
sprostitvi prostega prehoda izvršilnih naslovov 

 
Izvajalci:                                     domači in tuji pravni strokovnjaki 
Število udeležencev:  200 
Trajanje:  2 dni 
Oblika izobraževanja: konferenca 
Kraj izobraževanja:   Portorož 
Ocenjena vrednost:  projekt sofinancira EU 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje:  mag. Jurka Pavlovčič, Simona Kumar 
 
Predlog podal: Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in Center za izobraževanje v pravosodju v okviru 

sodelovanja v projektu BI A RE 
 
 
 
 

september                                                                                                                   NOVOST 2017 
 

OSNOVE PRAVA EU 

 
Delovno področje:   pravo EU 
Ciljna skupina:    sodno osebje 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z osnovami prava EU 
Izvajalci:                             sodniki, drugi pravni strokovnjaki 
 
Število udeležencev:  300 (do 30 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:   1 dan 
Oblika izobraževanja: seminar 
Kraj izobraževanja:  na sedežih okrožnih in okrajnih sodišč 
Ocenjena vrednost: 12.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju v skladu z zahtevami Evropske komisije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc: 
KOMPETENCA 4.1.1. – strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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2.2.8. PROGRAM IZMENJAVE EJTN 
 
 

8.–19. maj 

 

PROGRAM IZMENJAVE EJTN  
 
Delovno področje:  program izmenjave EJTN 
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji 
 
Namen izobraževanja:  študijski obisk in izmenjava izkušenj 
Izvajalci:   Center za izobraževanje v pravosodju in pravosodne institucije 
 
Število udeležencev:  14               
Trajanje:   10 dni     
Oblika izobraževanja:  obiski pravosodnih organov, predstavitve, izmenjava izkušenj                        
Kraj izobraževanja:  Ljubljana, Maribor, Koper, Celje, Piran, Nova Gorica 
Ocenjena vrednost:  200,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Jurka Pavlovčič Ilovar  
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju v okviru sodelovanja EJTN 
 
 
 

23.–27. oktober 

 

AIAKOS PROGRAM IZMENJAVE EJTN  
 
Delovno področje:  program izmenjav EJTN 
Ciljna skupina:   strokovni sodelavci    
 
Namen izobraževanja:  študijski obisk in izmenjava izkušenj 
Izvajalci:   Center za izobraževanje v pravosodju in pravosodne institucije 
 
Število udeležencev:  10 tujih in 10 slovenskih udeležencev               
Trajanje:   5 dni                                                  
Oblika izobraževanja:  obiski pravosodnih organov, predavanja, izmenjava izkušenj                                
Kraj izobraževanja:  Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  200,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Jurka Pavlovčič Ilovar  
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju v okviru sodelovanja EJTN 
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2.2.9. UPORABA IT 
 

februar–december                                                                                                       NOVOST 2016 

 
TEČAJ UPORABE SODNIH BAZ (EVIDENČNI ODDELEK VSRS)  

 
Delovno področje:  uporaba informacijskih tehnologij  
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja:  predstavitev uporabe baz IUS INFO, HUDOC, Curia, EUR-Lex, 

JuriFast   
Izvajalci:   Evidenčni oddelek Vrhovnega sodišča RS 
 
Število udeležencev:  255 (15 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:  15 ponovitev po 6 ur 
Oblika izobraževanja: tečaj  
Kraj izobraževanja:   Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
Ocenjena vrednost: 6.400,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 1 – veščine 
 
 
 
 

april, maj  

 

TEČAJ UPORABE INFORMATIZIRANEGA VPISNIKA PUND 
 
Delovno področje:   uporaba informacijskih tehnologij  
Ciljna skupina:    sodno osebje 
 
Namen izobraževanja:   seznanitev z aplikacijami vpisnika PUND in prikaz praktičnega dela z 

aplikacijami 
Izvajalci:    sodniki, pravosodni svetniki, inženirji, ki delajo na področju 

informatizacije Su vpisnika 
 
Število udeležencev:  90 (15 udeležencev na ponovitev)  
Trajanje:   6 tečajev po 6-7 ur 
Oblika izobraževanja:  tečaj  
Kraj izobraževanja:  Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
Ocenjena vrednost:  2.900,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije in večina sodišč 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
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april, november  

 
TEČAJ EVIDENTIRANJA IN DIGITALIZACIJE VHODNE POŠTE – PROJEKT VLOŽIŠČE 

 
Delovno področje:   uporaba informacijskih tehnologij  
Ciljna skupina:    sodno osebje 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z aplikacijami in prikaz praktičnega dela z aplikacijami 
Izvajalci:                                     sodniki, pravosodni svetniki, inženirji, ki delajo na področju 

informatizacije Su vpisnika 
 
Število udeležencev:  525 (15 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:   2 tečaja po 4 ure – aplikacije EVP 
   2 tečaja po 4 ure – aplikacije DVP 
   3 tečaji po 4 ure – aplikacija DEVP 
                                                   1 tečaj, 4 ure – validacija 
   24 tečajev po 2 uri – aplikacija EVIP 
   3 tečaji po 2 uri – aplikacija za prepoznavo slik 
Oblika izobraževanja:  tečaj  
Kraj izobraževanja.  Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
Ocenjena vrednost:  5.900,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
 
 
 

april, november  

 

TEČAJ UPORABE INFORMATIZIRANEGA Su VPISNIKA 
 
Delovno področje:   uporaba informacijskih tehnologij  
Ciljna skupina:    sodniki, strokovni sodelavci, sodno osebje 
 
Namen izobraževanja:               seznanitev z informatiziranim Su vpisnikom in prikaz praktičnega dela 

z aplikacijami 
Izvajalci:   sodniki, pravosodni svetniki, inženirji, ki delajo na področju 

informatizacije Su vpisnika 
 
Število udeležencev:  120 (15 udeležencev na ponovitev)  
Trajanje:   8 ponovitev po 8 ur  
Oblika izobraževanja:  tečaj  
Kraj izobraževanja:  Vrhovno sodišče Republike Slovenije  
Ocenjena vrednost:  5.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje. 
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maj  

 
TEČAJ UPORABE APLIKACIJE E-OVERITVE 

 
Delovno področje:   uporaba informacijskih tehnologij  
Ciljna skupina:    sodno osebje 
 
Namen izobraževanja:   seznanitev udeležencev z aplikacijo in prikaz praktičnega dela z 

aplikacijo 
Izvajalci:    sodniki, pravosodni svetniki, inženirji, ki delajo na področju 

informatizacije Su vpisnika 
 
Število udeležencev:  60 (15 udeležencev na ponovitev)  
Trajanje:   4 ponovitve po 6ur 
Oblika izobraževanja:  tečaj  
Kraj izobraževanja:  Vrhovno sodišče Republike Slovenije  
Ocenjena vrednost:  1.700,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
 
 
 
 

maj, junij  

 
TEČAJ UPORABE INFORMATIZIRANEGA Su VPISNIKA ZA (POD)PREDSEDNIKE IN 

DIREKTORJE SODIŠČ 
 
Delovno področje:   uporaba informacijskih tehnologij  
Ciljna skupina:    zaposleni na vodstvenih funkcijah v pravosodju 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z informatiziranim Su vpisnikom in prikaz praktičnega dela 

z aplikacijami 
Izvajalci:    sodniki, pravosodni svetniki, inženirji, ki delajo na področju 

informatizacije Su vpisnika 
 
Število udeležencev:  30 (15 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:   2 ponovitvi po 5 ur 
Oblika izobraževanja:  tečaj  
Kraj izobraževanja:  Vrhovno sodišče Republike Slovenije  
Ocenjena vrednost:  800,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 6.3.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 7.4.2. - drugo strokovno znanje. 
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maj, september                                                                                                           NOVOST 2016 

 

TEČAJ UPORABE INFORMATIZIRANIH VPISNIKOV NA DRŽAVNIH PRAVOBRANILSTVIH 
 
Delovno področje:   uporaba informacijskih tehnologij 
Ciljna skupina:    državni pravobranilci, pomočniki državnih pravobranilcev, strokovni 

sodelavci in pravobranilsko osebje 
 
Namen izobraževanja:  predstavitev aktualnih tem in novosti s področja uporabe aplikacije 

informacijskega sistema na državnih pravobranilstvih  
 
Izvajalci:    člani delovne skupine vpisniki (skupina ustanovljena na Državnem 

pravobranilstvu) 
Število udeležencev:  60 (12 udeležencev na ponovitev)  
Trajanje:   5 ponovitev po 5 ur  
Oblika izobraževanja:  tečaj  
Kraj izobraževanja:  Ljubljana 
Ocenjena vrednost: 1.800,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: Državno pravobranilstvo Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje. 
 
 
 
 

maj, oktober  

                    
TEČAJ UPORABE INFORMATIZIRANIH VPISNIKOV V KAZENSKIH POSTOPKIH  

 
Delovno področje:   uporaba informacijskih tehnologij  
Ciljna skupina:    sodniki, strokovni sodelavci in sodno osebje 
 
Namen izobraževanja:   predstavitev aktualnih tem in novosti s področja uporabe aplikacije 

informacijskega sistema v kazenskih postopkih  
Izvajalci:    sodniki, pravosodni svetniki, inženirji, ki delajo na področju 

informatizacije iK vpisnika 
 
Število udeležencev:  216 (12 udeležencev na ponovitev)  
Trajanje:   5 ponovitev po 14 ur (dvodenevne ponovitev)  
   13 ponovitev po 7 ur (enodnevne ponovitev) 
Oblika izobraževanja:  tečaj  
Kraj izobraževanja:  Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
Ocenjena vrednost:  10.900,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje. 
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september, oktober  

 
TEČAJ UPORABE INFORMATIZIRANIH VPISNIKOV V POSTOPKIH O PREKRŠKIH 

 
Delovno področje:   uporaba informacijskih tehnologij  
Ciljna skupina:    sodniki, strokovni sodelavci in sodno osebje  
 
Namen izobraževanja:   predstavitev aktualnih tem in novosti s področja uporabe aplikacije 

informacijskega sistema v postopkih o prekrških 
Izvajalci:    sodniki, pravosodni svetniki, inženirji, ki delajo na področju 

informatizacije PRs vpisnika 
 
Število udeležencev:  168 (12 udeležencev na ponovitev)  
Trajanje:   14 ponovitev po 7 ur  
Oblika izobraževanja:  tečaj  
Kraj izobraževanja:  Vrhovno sodišče Republike Slovenije  
Ocenjena vrednost: 7.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje. 
 
 
 
 
 
 
 

september, oktober  

 

TEČAJ UPORABE INFORMATIZIRANIH VPISNIKOV NA DRŽAVNIH TOŽILSTVIH  
 
Delovno področje:   uporaba informacijskih tehnologij  
Ciljna skupina:    zaposleni na vodstvenih funkcijah na državnih tožilstvih 
 
Namen izobraževanja:   seznanitev z orodji za spremljanje dela državnih tožilcev  
Izvajalci:    državni tožilci 
 
Število udeležencev:  50 (10 udeležencev na ponovitev)  
Trajanje:   5 ponovitev po 5 ur  
Oblika izobraževanja:  tečaj  
Kraj izobraževanja:   Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  1800,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 6.3.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 7.4.2. - drugo strokovno znanje. 
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oktober 

 
TEČAJ UPORABE INFORMATIZIRANIH IZVRŠILNIH VPISNIKOV 

 
Delovno področje:   uporaba informacijskih tehnologij  
Ciljna skupina:   sodno osebje in osebje na državnih pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja:   seznanitev z informatiziranimi izvršilnimi vpisniki in prikaz praktičnega 

dela z aplikacijami 
Izvajalci:   sodniki, pravosodni svetniki, inženirji, ki delajo na področju 

informatizacije Su vpisnika 
 
Število udeležencev:  450 (15 udeležencev na ponovitev)  
Trajanje:   10 ponovitev za sodnike in sodniške pomočnike po 6-7 ur; 20 

ponovitev za sodniške pomočnike in sodno osebje po 6-7 ur 
Oblika izobraževanja:  tečaj  
Kraj izobraževanja:   Vrhovno sodišče Republike Slovenije  
Ocenjena vrednost:  17.100,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 5.2.2. - drugo strokovno znanje. 
 
 
 
 
 

junij                                                                                                                         NOVOST 2017 

 
TEČAJI EPO NA VRHOVNEM SODIŠČU REPUBLIKE SLOVENIJE 

 
Delovno področje:   uporaba informacijskih tehnologij 
Ciljna skupina:  zaposleni na informatiziranih delovnih mestih  
 
Namen izobraževanja: uvajanje enotnega poslovnega okolja  
Izvajalci:   zaposleni na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije  
 
Število udeležencev:  60 (15 na ponovitev) 
Trajanje:   1 dan, 4 ponovitve 
Oblika izobraževanja: tečaj 
Kraj izvedbe:   Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
Ocenjena vrednost:  8.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 1 – veščine 
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maj, junij, oktober, november                                                                              NOVOST 2017 

 
DELAVNICA ZA UREJANJE SPLETNIH STRANI SODIŠČ 

 
Delovno področje:   uporaba informacijskih tehnologij 
Ciljna skupina:   zaposleni na sodiščih, ki so zadolženi za urejanje spletnih strani 

sodišč  
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z novimi tehničnimi znanji zaradi poenotenje urejanja 

spletnih strani 
Izvajalci:    služba za odnose z javnostmi Vrhovnega sodišča Republike 

Slovenije, zunanji izvajalci 
 
Število udeležencev:  150 (15 na ponovitev) 
Trajanje:   1 dan, 10 ponovitev 
Oblika izobraževanja: delavnica 
Kraj izvedbe:   Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  10.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje:  mag. Mojca Hardi  
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.2. – drugo strokovno znanje 
 

 
 
 
 

2.2.10. UPRAVNOPRAVNO PODROČJE 

 
april, november 

 
SEMINAR O MEDNARODNI ZAŠČITI 

 
Delovno področje:  upravnopravno področje 
Ciljna skupina:    sodniki, strokovni sodelavci 
 
Namen izobraževanja:  predstavitev aktualnih tem 
Izvajalci:    sodniki in drugi pravni strokovnjaki 
 
Število udeležencev:  60 (30 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:                                  3 dni, 2 ponovitvi 
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:  Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  7.800,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
Predlog podal: Upravno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
  



114 

 

20.–22. september 

 

UPRAVNOPRAVNA SODNIŠKA ŠOLA 
 
Delovno področje:  upravnopravno področje 
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja:  predstavitev tem na podlagi vprašanj in problemov, ki se pojavljajo v 

aktualnih postopkih  
Izvajalci:    sodniki in drugi pravni strokovnjaki 
 
Število udeležencev:  80 
Trajanje:   3 dni 
Oblika izobraževanja:  šola 
Kraj izobraževanja                   Portorož 
Ocenjena vrednost:  9.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 

 
 
 
 
 

2.2.11. USPOSABLJANJE ZA IZVAJALCE IZOBRAŽEVANJ 
 
 

april–maj                                                                                                                       NOVOST 2016 

 
STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA MODERATORJE IZOBRAŽEVALNIH DOGODKOV  

CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU 
 

Delovno področje:  usposabljanje za izvajalce izobraževanj 
Ciljna skupina:   izvajalci izobraževanj Centra za izobraževanje v pravosodju 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev s sodobnimi načini moderiranja  
Izvajalci:    strokovnjaki s področja pedagogike, andragogike in komunikologije 
 
Število udeležencev:  60 (30 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje izobraževanja:  2 ponovitvi po 6–8 ur 
Oblika izobraževanja: seminar 
Kraj izobraževanja:  Ljubljana 
 
Ocenjena vrednost:  4.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi  
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 
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maj–junij                                                                                                                       NOVOST 2016 

 
SEMINAR ZA MODERATORJE IZOBRAŽEVALNIH DOGODKOV  

CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU 
 
Delovno področje:  usposabljanje za izvajalce izobraževanj 
Ciljna skupina:   izvajalci izobraževanj Centra za izobraževanje v pravosodju 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev s sodobnimi načini moderiranja (nadaljevanje uvodnega 

strokovnega usposabljanja) 
Izvajalci:    strokovnjaki s področja pedagogike, andragogike in komunikologije 
 
Število udeležencev:  30 (15 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje izobraževanja: 1 dan, 2 ponovitvi  
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja  Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  2.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 
  
 
 
 
 

november                                                                                                                     NOVOST 2017 

 

LETNO SREČANJE STALNIH PREDAVATELJEV  
CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU  

 
Delovno področje:  usposabljanje za izvajalce izobraževanj 
Ciljna skupina:   izvajalci izobraževanj Centra za izobraževanje v pravosodju 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z najnovejšimi metodami pedagogike in načinov 

izobraževanja primernih za pravosodje 
Izvajalci:    uveljavljeni predavatelji in strokovnjaki s področja retorike, pedagogike 

in javnega nastopanja 
 
Število udeležencev:  50 
Trajanje:   1 dan  
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja:  Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  5.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi   
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 
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2.2.12. VEŠČINE SOJENJA / VODENJE SODNIH POSTOPKOV 

 
23. marec 

 
SIMULACIJA GLAVNE OBRAVNAVE V GOSPODARSKIH SPORIH 

 
Delovno področje:   veščine sojenja / vodenje sodnih postopkov 
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

pravobranilstvih  
 
Namen izobraževanja:  prenos izkušenj in dobrih praks pri sodniškem delu, reševanje 

zapletenih in problematičnih procesnih situacij, igranje vlog  
Izvajalci:    višji sodniki  
 
Število udeležencev:   do 10 
Trajanje:   6-8 ur 
Oblika izobraževanja:   simulacija 
Kraj izvedbe:    Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  900,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
 
Predlog podal: uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 
 
 

14. april 

 
SIMULACIJA GLAVNE OBRAVNAVE V KAZENSKEM POSTOPKU 

 
Delovno področje:  veščine sojenja / vodenje sodnih postopkov  
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

tožilstvih 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z različnimi procesnimi situacijami skozi posamezne faze 

postopka, igranje vlog, reševanje zapletenih in problematičnih 
procesnih situacij  

Izvajalci:   višji sodniki in višji državni tožilci 
 
Število udeležencev:  10 
Trajanje:   1 dan 
Oblika izobraževanja:  simulacija 
Kraj izvedbe:                          Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  900,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Slovensko sodniško društvo, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, uveljavljeno 

izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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april, maj, junij, september, oktober, november                                                             NOVOST 2016 

 
DELAVNICA PORAVNALNI NAROK 

 
Delovno področje: veščine sojenja / vodenje sodnih postopkov 
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji na sodiščih in državnih pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z novimi načini in tehnikami poravnavanja  
Izvajalci:   strokovnjaki s poročja psihologije, sodniki-mediatorji 
 
Število udeležencev:  112 (14 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:   8 ponovitev po 6 ur   
Oblika izobraževanja:  delavnica 
Kraj izobraževanja:             Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  9.500,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar  
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 2 – spretnosti 
 
 
 
 
 
 
 

april, november 

 
SIMULACIJA GLAVNE OBRAVNAVE V CIVILNEM POSTOPKU 

 
Delovno področje:                  veščine sojenja / vodenje sodnih postopkov  
Ciljna skupina:                        pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z različnimi procesnimi situacijami skozi posamezne faze 

postopka, igranje vlog, reševanje zapletenih in problematičnih 
procesnih situacij  

Izvajalci:   višji, okrožni in okrajni sodniki 
 
Število udeležencev:  28 (14 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:   1 dan, 2 ponovitvi  
Oblika izobraževanja:  simulacija 
Kraj izvedbe:                          Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  1.800,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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maj  

 
SIMULACIJA GLAVNE OBRAVNAVE V SOCIALNIH SPORIH  

 
Delovno področje:   veščine sojenja / vodenje sodnih postopkov  
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja:  prenos izkušenj in dobrih praks pri sodniškem delu, reševanje 

zapletnih procesnih situacij, igranje vlog, učenje mehkih veščin 
vodenja glavne obravnave 

Izvajalci:    višji in izkušeni prvostopenjski sodniki 
 
Število udeležencev:  do 10 
Trajanje:   6–8 ur 
Oblika izobraževanja:  simulacija 
Kraj izvedbe:    Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  900,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
 
Predlog podal: uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 
 
 
 

maj, september, oktober, november                                                                             NOVOST 2017 

 
DELAVNICA ZASLIŠANJE PRIČ IN OBDOLŽENCEV  

 
Delovno področje: veščine sojenja / vodenje sodnih postopkov 
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji  
 
Namen izobraževanja: predstavitev tehnik zaslišanja prič z osnovami psihologije človeka  
Izvajalci:   sodniki, psihologi, profesorji prava 
 
Število udeležencev:  96 (16 udeležencev na ponovitev)  
Trajanje:   6 ponovitev po 6 ur   
Oblika izobraževanja:  delavnica 
Kraj izobraževanja:              Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  7.100,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž  Tušek 
 
Predlog podal: večina sodišč, uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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maj, september, oktober, november 

 
DELAVNICA ZASLIŠANJE PRIČ  

 
Delovno področje: veščine sojenja / vodenje sodnih postopkov 
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji 
 
Namen izobraževanja: predstavitev tehnik zaslišanja prič z osnovami psihologije človeka  
Izvajalci:   sodniki, psihologi, profesorji prava 
 
Število udeležencev:  96 (16 udeležencev na ponovitev)  
Trajanje:   6 ponovitev po 6 ur   
Oblika izobraževanja:  delavnica 
Kraj izobraževanja:              Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  7.100,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar  
 
Predlog podal: večina sodišč, uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 2 – spretnosti 
 
 
 
 
 
 

junij                                                                                                                                     NOVOST 2017 

 
VEŠČINE SOJENJA 

 
Delovno področje:  veščine sojenja / vodenje sodnih postopkov 
Ciljna skupina:   sodniki  
 
Namen izobraževanja:  nadgraditev veščin sojenja  
Izvajalci:   domači in tuji sodniki ter drugi pravni strokovnjaki 
Število udeležencev:  80 (40 na ponovitev) 
Trajanje:    1 dan, 2 ponovitvi 
Oblika izobraževanja: seminar 
Kraj izobraževanja              Ljubljana 
Ocenjena vrednost: 15.000,00 EUR     
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi  
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 2 – spretnosti 
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junij 

 
SIMULACIJA GLAVNE OBRAVNAVE V DELOVNIH SPORIH 

 
Delovno področje:   veščine sojenja / vodenje sodnih postopkov  
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

pravobranilstvih 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z različnimi procesnimi situacijami skozi posamezne faze 

postopka, igranje vlog, reševanje zapletenih in problematičnih 
procesnih situacij 

Izvajalci:    višji in prvostopenjski izkušeni sodniki 
 
Število udeležencev:  do 10 
Trajanje:   6–8 ur 
Oblika izobraževanja:  simulacija 
Kraj izvedbe:    Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  900,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
 
Predlog podal: uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 
 
 
 
 

22. september 

 
SIMULACIJA GLAVNE OBRAVNAVE V KAZENSKEM POSTOPKU 

 
Delovno področje:  veščine sojenja / vodenje sodnih postopkov  
Ciljna skupina:   pravosodni funkcionarji ter strokovni sodelavci na sodiščih in državnih 

tožilstvih 
 
Namen izobraževanja:     prenos izkušenj in dobrih praks pri sodniškem delu,reševanje 

zapletnih procesnih situacij, igranje vlog, učenje mehkih veščin 
vodenja glavne obravnave 

Izvajalci:   višji sodniki in višji državni tožilci 
 
Število udeležencev:  10 
Trajanje:  1 dan 
Oblika izobraževanja:  simulacija 
Kraj izvedbe:   Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  900,00 EUR       
  
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Slovensko sodniško društvo 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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december                                                                                                                    NOVOST 2017 

 
SEMINAR UDELEŽBA DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA  

V MEDIACIJI PO ZARSS  
 
Delovno področje:  veščine sojenja / vodenje sodnih postopkov 
Ciljna skupina:   državni pravobranilci  
 
Namen izobraževanja:  seznanitev s posebnostmi mediacije v sporih z Republiko Slovenijo 
Izvajalci:   pravni strokovnjaki, mediatorji 
 
Število udeležencev:  50 
Trajanje:   1 dan 
Oblika izobraževanja:  seminar 
Kraj izobraževanja                     Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  9.000,00 EUR   
       
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: Državno pravobranilstvo Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 

 
 
 

2.2.13. VODENJE IN UPRAVLJANJE V PRAVOSODJU 
 

29. marec, maj, junij                                                                                                    NOVOST 2017 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ZAKON O DOSTOPU  
DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

 
Delovno področje:  vodenje in upravljanje v pravosodju  
Ciljna skupina:   zaposleni na vodstvenih funkcijah v pravosodju 
 
Namen izobraževanja:  reševanje odprtih vprašanj s področja varstva osebnih podatkov in 

informacij javnega značaja 
Izvajalci:    predstavniki Informacijskega pooblaščenca 
 
Število udeležencev:  30 (15 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:  1 dan, 2 ponovitvi  
Oblika izobraževanja: seminar 
Kraj izobraževanja:  Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  5.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi   
 
Predlog podal: Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, večina sodišč 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 1 - veščine 
 
 
 
 



122 

 

 
 

POSLOVNO OBVEŠČANJE V SODSTVU (OSNOVE UPORABE BI ORODJA) 
 

Delovno področje:   vodenje in upravljanje v pravosodju 
Ciljna skupina:   zaposleni na vodstvenih funkcijah na sodiščih 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z uporabo BI orodja 
Izvajalci:    generalni sekretar Vrhovnega sodišča RS ali vodja Službe za razvoj 

sodne uprave (SRSU) pri Vrhovnem sodišču RS, predstavnik SRSU  
 
Število udeležencev:   24 (12 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:  1 dan, 2 ponovitvi  
Oblika izobraževanja:  delavnica 
Kraj izvedbe:    Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
Ocenjena vrednost:  3.600,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 6.3.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 7.4.2. - drugo strokovno znanje 
 
 

maj-november  

 
UPORABA SPLETNIH TEHNOLOGIJ ZA INFORMIRANJE JAVNOSTI  

 
Delovno področje:  vodenje in upravljanje v pravosodju 
Ciljna skupina:   zaposleni na vodstvenih funkcijah v pravosodju 
 
Namen izobraževanja:  pregled in način uporabe spletnih tehnologij za informiranje javnosti, 

vključno s predlogi tehnik in protokolov ter spletnih tehnologij za 
interno in eksterno komuniciranje (splet, intranet, družbena omrežja) 

Izvajalci:    strokovnjaki – poznavalci družbenih omrežij 
 
Število udeležencev:  50 (25 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje izobraževanja:  1 dan, 2 ponovitvi 
Oblika izobraževanja: seminar 
Kraj izobraževanja:  Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  4.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi  
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 2 – spretnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 

maj, oktober 
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18.-20. september 

 

ŠOLA ZA VODJE URADOV, KADROVSKIH IN FINANČNIH SLUŽB 
 
Delovno področje:   vodenje in upravljanje v pravosodju 
Ciljna skupina:    zaposleni na vodstvenih funkcijah v pravosodju 
 
Namen izobraževanja:  obravnavanje vprašanj in problemov, ki nastajajo zaradi povečanja 

zahtevnosti delovnih nalog, večanja števila opravil in vse bolj 
kompleksnih odnosov, v katere stopajo uslužbenci sodišč pri svojem 
delu 

Izvajalci:    sodniki, državni tožilci, državni pravobranilci, vodstveni delavci 
pravosodnih organov, drugi strokovnjaki, zunanji izvajalci 

 
Število udeležencev:   250 udeležencev 
Trajanje:                          3 dni 
Oblika izobraževanja:  šola 
Kraj izobraževanja:                  Portorož 
Ocenjena vrednost:  10.000,00 EUR   
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
 
 

 
STROKOVNO USPOSABLJANJE PREDSEDNIKOV IN DIREKTORJEV SODIŠČ  

TER VODIJ IN DIREKTORJEV DRŽAVNIH TOŽILSTEV  
 
Delovno področje:  vodenje in upravljanje v pravosodju 
Ciljna skupina:   zaposleni na vodstvenih funkcijah v pravosodju 
 
Namen izobraževanja:  strokovno usposabljanje za prevzem funkcije, določeno z Zakonom o 

sodiščih (ZS-I) in Zakonom o državnem tožilstvu (ZDT-1) 
Izvajalci:    sodniki, predsedniki in direktorji sodišč, državni tožilci, vodje in 

direktorji državnih tožilstev, zunanji strokovnjaki s področja vodenja in 
financ ter drugih sodnoupravnih zadev  

 
Število udeležencev:   do 20 
Trajanje:   4 dni 
Oblika izobraževanja:   seminar 
Kraj izobraževanja  Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost:  12.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju, uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 6.3.1 - strokovno znanje, povezano izključno z vodenjem 
KOMPETENCA 7.4.1. - strokovno znanje, povezano izključno z vodenjem 
 

november 
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2.2.14. DRUGO 
 

april  

 
SEMINAR V SODELOVANJU S SLOVENSKIM SODNIŠKIM  DRUŠTVOM  

  
Delovno področje:  izobraževanje v sodelovanju s Slovenskim sodniškim 

društvom 
Ciljna skupina:     sodniki, strokovni sodelavci 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z aktualnimi vprašanji in predstavitev aktualne 

sodne prakse 
Izvajalci:  predavatelji pravnih fakultet, predstavniki državnih organov, 

sodniki, tuji sodniki, domači in tuji pravni strokovnjaki                                      
Število udeležencev:   200 
Trajanje:    1 dan 
Oblika izobraževanja:   seminar 
Kraj izvedbe:     Ljubljana 
Ocenjena vrednost:    3.500,00 EUR    
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: Slovensko sodniško društvo 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 3 - osebna integriteta.  
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 

18.–19. maj 

 
ŠOLA ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ 

 
Delovno področje:   brezplačna pravna pomoč 
Ciljna skupina:    sodniki, strokovni sodelavci in sodno osebje  
 
Namen izobraževanja:   predstavitev problematike odločanja v zadevah brezplačne pravne 

pomoči, odgovornega odločanja o proračunskih sredstvih in problem 
zagotavljanja pravice do sodnega varstva ter druge aktualne teme 

Izvajalci:    sodniki, državni pravobranilci, vodstveni delavci pravosodnih organov, 
drugi pravni strokovnjaki 

 
Število udeležencev:   do 100  
Trajanje:                         2 dni 
Oblika izobraževanja:  šola 
Kraj izobraževanja:                  Portorož 
Ocenjena vrednost:  5.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives  Slak 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, uveljavljeno izobraževanje 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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19. maj 

 
SODNE TAKSE  

 
Delovno področje:   sodne takse 
Ciljna skupina:    sodniki, strokovni sodelavci in sodno osebje  
 
Namen izobraževanja:  predstavitev problematike odmere sodnih taks in sprememb predpisov 

na tem področju 
Izvajalci:   sodniki in drugi pravni strokovnjaki 
 
Število udeležencev:   do 100  
Trajanje:                         1 dan 
Oblika izobraževanja:  šola 
Kraj izobraževanja:                  Portorož 
Ocenjena vrednost:  2.500,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives  Slak 
 
Predlog podal: okrožna in okrajna sodišča, delovna sodišča 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 

 
 

junij 

 
IZOBRAŽEVALNI DNEVI DRUŠTVA DRŽAVNIH TOŽILCEV SLOVENIJE 

 
Delovno področje: izobraževanja v sodelovanju z Društvom državnih tožilcev Slovenije 
Ciljna skupina:   državni tožilci in strokovni sodelavci 
 
Namen izobraževanja:  obravnavanje aktualnih tem s kazenskopravnega področja ter s 

področja etike in integritete državnih tožilcev  
Izvajalci:   predavatelji pravnih fakultet, predstavniki državnih organov, sodniki, 

državni tožilci                                           
 
Število udeležencev:  200 
Trajanje:   2 dni 
Oblika izobraževanja:  šola 
Kraj izobraževanja:             Nova Gorica (dvorano zagotovi DDTS) 
Ocenjena vrednost:  3.500,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Andraž Tušek 
 
Predlog podal: Društvo državnih tožilcev Slovenije 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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 2.–3. junij  

 

DNEVI SLOVENSKEGA SODSTVA 
 

Delovno področje:   izobraževanje v sodelovanju s Slovenskim sodniškim društvom 
Ciljna skupina:    sodniki in strokovni sodelavci na sodiščih  
 
Namen izobraževanja:   obravnavanje aktualne tematike s področja kazenske, civilne, 

gospodarske, delovne in upravne zakonodaje ter etike in integritete 
sodnikov  

Izvajalci:   predsedniki sodišč, sodniki, predavatelji različnih fakultet, tuji sodniki, 
domači in tuji strokovnjaki s področja ustavnega prava   

 
Število udeležencev:  200 
Trajanje:   2 dni 
Oblika izobraževanja:  šola 
Kraj izobraževanja:                    Portororž 
Ocenjena vrednost:   8.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: Slovensko sodniško društvo 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
 
 
 
 
 

november                                                                                                                  NOVOST 2017 

 
SEMINAR POMORSKO PRAVO  

 
Delovno področje:   pomorsko pravo in pravo morij 
Ciljna skupina:   sodniki in strokovni sodelavci gospodarskega oddelka Okrožnega  
                                                   sodišča v Kopru in Višjega sodišča v Kopru 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z novostmi na področju pomorskega prava in prava morij  
Izvajalci:    strokovnjaki s Fakultete za pomorstvo in promet iz Portoroža in drugi  
                                                   strokovnjaki 
 
Število udeležencev:  30  
Trajanje:   1 dan  
Oblika izobraževanja:   seminar 
Kraj izvedbe:    na sedežu Okrožnega sodišča v Kopru 
Ocenjena vrednost:  1.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Žgajnar 
 
Predlog podal: Slovensko sodniško društvo 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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november                                                                                                                  NOVOST 2017 

 
SEMINAR PRAVO OKOLJA V SODNIH POSTOPKIH  

 
Delovno področje:   pravo okolja   
Ciljna skupina:   sodniki, strokovni sodelavci, ki se ukvarjajo s pravom okolja  
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z osnovami urbanizma in krajinske arhitekture, 

predstavitev problematike uporabe Zakona o evidentiranju 
nepremičnin v praksi in seznanitev z vrstami prostorskih aktov, 
urejanjem okolja ter vlogo občin v teh postopkih 

Izvajalci:    pravni strokovnjaki s področja prava okolja 
 
Število udeležencev:  100 
Trajanje:   1 dan 
Oblika izobraževanja: seminar 
Kraj izvedbe:    Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  8.000,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: Slovensko sodniško društvo, Okrajno sodišče v Ljubljani 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4.1.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 4.1.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 5.2.1. - strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
KOMPETENCA 5.2.2. -drugo strokovno znanje 
 
 
 
 
 
 

april- december                                                                                                           NOVOST 2017 

 
DELAVNICE SODNIŠKIH VEŠČIN IN ZNANJ Z UPORABO SUPERVIZIJSKIH TEHNIK 

 
Delovno področje:   druga znanja in veščine  
Ciljna skupina:    sodniki 
 
Namen izobraževanja:  večja medsebojna povezanost sodnikov 
Izvajalci:    sodniki s seznama pri VSRS (projekt IKS) 
 
Število udeležencev:   180 (10 udeležencev na skupino)  
Trajanje:                         8-10 srečanj po 4 ure 
Oblika izobraževanja:  skupinsko srečanje 
Kraj izobraževanja:                   
Ocenjena vrednost:    
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
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V JANUARJU 2018 NAPOVEDUJEMO: 

 
LETNO STROKOVNO SREČANJE ZAPOSLENIH NA VODSTVENIH FUNKCIJAH V PRAVOSODJU  

 
Delovno področje:  vodenje in upravljanje v pravosodju 
Ciljna skupina:  zaposleni na vodstvenih funkcijah v pravosodju 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z zakonodajnimi novostmi in aktualnimi temami, 

nadgradnja osnovnih znanj, pridobljenih pri začetnem strokovnem 
usposabljanju 

Izvajalci:    predsedniki in direktorji sodišč, vodje in direktorji državnih tožilstev, 
sodniki, državni tožilci, zunanji strokovnjaki s področja vodenja in 
financ ter drugih sodnoupravnih zadev  

 
Število udeležencev:   150 
Trajanje:   3 dni 
Oblika izobraževanja:   predavanja, delavnice 
Kraj izobraževanje:  Portorož 
Ocenjena vrednost:  9.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 6.3.1. - strokovno znanje, povezano izključno z vodenjem 
KOMPETENCA 6.3.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 7.4.1. - strokovno znanje, povezano izključno z vodenjem 
KOMPETENCA 7.4.2. - drugo strokovno znanje. 
 
  

24.–26. januar 2018                                                                                                        NOVOST 2016 
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3. IZOBRAŽEVANJA IN IZPITI ZA PRAVOSODNE DELEŽNIKE V 
OŽJEM SMISLU 

 
3.1. ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV 

 
april 

 
OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA MEDIATORJE 

 
Delovno področje:  alternativno reševanje sporov 
Ciljna skupina:   vsi zainteresirani, ki bi želeli kandidirati za uvrstitev na sezname 

mediatorjev pri sodiščih 
 
Namen izobraževanja: usposobiti mediatorje, da bodo lahko delovali v programih 

alternativnega reševanja sporov na sodiščih 
Izvajalci:   mediatorji trenerji, izkušeni mediatorji 
 
Število udeležencev:  minimalno število prijav za izvedbo izobraževanja je 11 
Trajanje:   7 dni                                                     
Oblika izobraževanja:  predavanja, delavnice 
Kraj izobraževanja:  Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  lastna dejavnost: ena izvedba: odhodki 10.639,75 EUR,  
   prihodki: 10.639,75 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar  
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju v skladu z Zakonom o alternativnem reševanju 
sporov 
 
 

april, november 

 
NADALJEVALNO IZOBRAŽEVANJE ZA MEDIATORJE – SPLOŠNI SEMINAR 

 
Delovno področje:  alternativno reševanje sporov 
Ciljna skupina:   mediatorji, ki sodelujejo v programih sodišč   
 
Namen izobraževanja:  obvezno nadaljevalno izobraževanje po ZARSS 
Izvajalci:   mediatorji trenerji in drugi strokovnjaki 
 
Število udeležencev:            200 (50 udeležencev na ponovitev) 
Trajanje:   4 ponovitve po 6 ur                                                  
Oblika izobraževanja:  predavanja, delavnice                               
Kraj izobraževanja:  Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  Lastna dejavnost: ena izvedba: odhodki: 2.496,00 EUR, prihodki:  

2.496,00 EUR: štiri izvedbe: odhodki: 9.984,00 EUR, prihodki: 
9.984,00 EUR 

 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Simona Kumar 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju v skladu  z Zakonom o alternativnem reševanju 
sporov 
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3.2. SVETOVALCI ZA BEGUNCE 
 

september–oktober 

 

USPOSABLJANJE SVETOVALCEV ZA BEGUNCE 
 
Delovno področje:   svetovanje za begunce 
Ciljna skupina:  kandidati za svetovalce za begunce, svetovalci za begunce 
 
Namen izobraževanja:             usposabljanje kandidatov za svetovalce za begunce 
 s predstavitvijo predpisov, teorije in sodne prakse na področju 

mednarodne zaščite 
Izvajalci:    domači in tuji pravni strokovnjaki, tudi v sodelovanju z  
               Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce (UNHCR) 
 
Število udeležencev:  prijavljeni kandidati 
Trajanje:               4 dni 
Oblika izobraževanja:  usposabljanje, ogled azilnega doma 
Kraj izobraževanja                      Portorož 
Ocenjena vrednost:  8.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Nives Slak 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju in Ministrstvo za nostranje zadeve 
 

PREVERJANJE ZNANJA KANDIDATOV ZA SVETOVALCE ZA BEGUNCE 
 

DATUM PREIZKUS ŠT. KANDIDATOV STROŠEK 

oktober- 
november 

preverjanje znanja svetovalcev za begunce v skladu s prijavami plačnik MNZ 

oktober- 
november 

preverjanje znanja svetovalcev za begunce v skladu s prijavami plačnik MNZ 

 

 

3.3. IZOBRAŽEVANJA UPRAVE RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH 
SANKCIJ 

 
V letu 2017 in do konca operacije Učinkovito pravosodje bo Center za izobraževanje v pravosodju izvajal 

tudi nekatera izobraževanja za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Potrjen 

investicijski program operacije Učinkovito pravosodje namreč vključuje tudi izobraževanja javnih 

uslužbencev, ki delujejo v zaporskem sistemu; ti javni uslužbenci so prav tako vključeni v model 

kompetenc kot pravosodni deležniki v ožjem smislu. Vsa izobraževanja se bodo financirala izključno iz 

evropskih sredstev, predvidenih za ta namen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 

 

april   

 

USPOSABLJANJE NA PODROČJU KRIZNEGA KOMUNICIRANJA 

 
Delovno področje:  izobraževanja za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje 

kazenskih sankcij 
Ciljna skupina:   direktorji, vodje notranjih organizacijskih enot (srednji management) 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev s tehnikami vodenja organizacijskih enot v nepredvidljivih, 

stresnih situacijah, tehnike obvladovanja stresa in management v 
kriznih situacijah  

Izvajalci:    psihologi, komunikologi in drugi strokovnjaki  
 
Število udeležencev: 50 (25 na usposabljanju) 
Trajanje:   1 dan, 2 ponovitvi 
Oblika izobraževanja: seminar  
Kraj izobraževanja: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij ali 

Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost: 3.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA  4 – strokovno znanja 
 

april   

 
USPOSABLJANJE NA PODROČJU KOMUNIKACIJE Z MEDIJI 

 
Delovno področje:    izobraževanja za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje 

kazenskih sankcij  
Ciljna skupina:  direktorji, vodje notranjih organizacijskih enot (srednji management) 
 
Namen izobraževanja: seznanitev z značilnostmi medijsko odmevnih zadev, tehnike 

obvladovanja treme in modeli kriznega komuniciranja; predstavitev 
posebnosti odnosov z mediji ob izrednih dogodkih v zavodih za 
prestajanje kazni zapora 

Izvajalci:  strokovnjaki s področja odnosov z javnostmi, komunikologije in 
javnega nastopanja, novinarji  

 
Število udeležencev: 50 (25 na ponovitev) 
Trajanje:   1 dan, 2 ponovitvi 
Oblika izobraževanja: seminar 

        Kraj izobraževanja: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij ali 
Center za izobraževanje v pravosodju 

Ocenjena vrednost: 3.000,00 EUR        
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4 – strokovno znanje 
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maj   

 
IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU VODENJA 

 
Delovno področje:  izobraževanja za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje 

kazenskih sankcij  
Ciljna skupina:   direktorji, vodje notranjih organizacijskih enot (srednji management) 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z načeli učinkovitega vodenja in slogi vodenja, predstavitev 

pomena čustvene inteligence v procesu vodenja: proces 
samoregulacije, samozavedanja, prilagodljivosti, fleksibilnosti in 
motivacije 

Izvajalci:    strokovnjaki s področja vodenja 
 
Število udeležencev: 195 (do 15 na izobraževanju) 
Trajanje:   1 dan, 13 ponovitev 
Oblika izobraževanja: seminar  
Kraj izobraževanja: zavodi za prestajanje kazni zapora 
Ocenjena vrednost: 13.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA  4 - strokovno znanje 
 
 
 
 

junij   

 
URGENTNA SUPERVIZIJA 

 
Delovno področje:  izobraževanja za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje 

kazenskih sankcij  
Ciljna skupina:   direktorji, vodje enot 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev z razbremenilnimi pogovori in tehnikami obvladovanja 

stresa ter modeli kriznega komuniciranja  
Izvajalci:    certificirani supervizorji  
 
Število udeležencev: 63 (21 na srečanje) 
Trajanje:   2 uri na srečanje, 3 ponovitve 
Oblika izobraževanja: supervizija  
Kraj izobraževanja: zavodi za prestajanje kazni zapora 
Ocenjena vrednost: 15.120,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 5 – spretnosti 
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junij   

 

DELAVNICA ANGLEŠKE PRAVNE TERMINOLOGIJE ZA VODSTVENI KADER – 

KONVERZACIJA IN POSLOVNI PROTOKOL 

 
Delovno področje:  izobraževanja za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje 

kazenskih sankcij  
Ciljna skupina:  direktorji, vodje notranjih organizacijskih enot (srednji management) 
 
Namen izobraževanja: predstavitev predpisov EU s področja zavodov za prestajanje kazni 

zapora in spoznavanje angleške pravne terminologije (predvsem s 
kazenskopravnega področja) s poudarkom na konverzaciji in 
poslovnem protokolu 

Izvajalci:  pravniki lingvisti, predavatelji pravnih fakultet, strokovnjaki s področja 
pravne terminologije 

 
Število udeležencev: 10 udeležencev 
Trajanje:    1 izvedba po 3 dni 
Oblika izobraževanja: delavnica 
Kraj izobraževanja:             Center za izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost: 4.000, 00 EUR     
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi   
 
Predlog podal: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 6.3.2. - drugo strokovno znanje 
KOMPETENCA 7.4.2. - drugo strokovno znanje 
 

 

oktober  

 
PODROČJE INTEGRITETE IN PREPREČEVANJE KORUPCIJE 

 
Delovno področje:  izobraževanja za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje 

kazenskih sankcij  
Ciljna skupina:  zaposleni v Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 

sankcij  
 
Namen izobraževanja: predstavitev področja integritete in preprečevanja korupcije ter 

pomena etike in integritete 
Izvajalci:   strokovnjaki s področja integritete in preprečevanja korupcije 
 
Število udeležencev: 30 
Trajanje:    8 ur 
Oblika izobraževanja: seminar 
Kraj izobraževanja:             Ljubljana 
Ocenjena vrednost: 1.600,00 EUR     
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA  3 – osebna integriteta 
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oktober   

 
USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV ZA VODENJE MAJHNIH SKUPIN 

 
Delovno področje:  izobraževanja za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje 

kazenskih sankcij  
Ciljna skupina:  strokovni delavci, ki vodijo majhne skupine z osebami, ki prestajajo 

kazen zapora 
 
Namen izobraževanja:   vzpostavitev interne skupine trenerjev za usposabljanje strokovnih 

delavcev za vodenje majhnih skupin 
Izvajalci:    strokovnjaki s področja skupinske dinamike 
 
Število udeležencev:  225 (do 15 na srečanje) 
Trajanje:   5 dni in 15 srečanj po 4 ure  
Oblika izobraževanja:  delavnica  
Kraj izobraževanja:  Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij  
Ocenjena vrednost:  7.200,00 EUR 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 
 
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 4 – strokovno znanje 
 
 
 
 
 

oktober  

 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ZAKON O DOSTOPU  

DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 
Delovno področje:  izobraževanja za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 

sankcij  
Ciljna skupina:  zaposleni v Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 
 
Namen izobraževanja: obravnavanje odprtih vprašanj s področja varstva osebnih podatkov in 

informacij javnega značaja 
Izvajalci:    strokovnjaki s področja varstva osebnih podatkov in ZDIJZ     
 
Število udeležencev: 60 (30 na ponovitev) 
Trajanje:  1 dan, 2 ponovitvi 
Oblika izobraževanja: seminar 
Kraj izobraževanja: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij ali Center za 

izobraževanje v pravosodju 
Ocenjena vrednost: 5.000,00 EUR  
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: mag. Mojca Hardi 
 
Predlog podal: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 
  
Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
KOMPETENCA 1 - veščine 
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3.4. IZPITI IN USPOSABLJANJA ZA IZVRŠITELJE 
 

3.4.1. IZPITI ZA KANDIDATE ZA IZVRŠITELJE 
 

Služba izvršitelja je javna služba. Pravice in dolžnost izvršiteljev ter njihovo delovno področje in 

pooblastila ureja Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11). Izvršitelji opravljajo službo izvršitelja kot samostojno zasebno 

dejavnost. ZIZ določa, da so izvršitelji imenovani za opravljanje službe izvršitelja na celotnem območju 

Republike Slovenije. Center za izobraževanje v pravosodju organizira in izvaja izpite za kandidate za 

izvršitelje v skladu s Pravilnikom o programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelja (Uradni list RS, št. 

12/07). 

 

Izpit zajema preverjanje znanja s področja ustavne ureditve, organizacije pravosodja in državne uprave 

ter temeljne pravne ureditve Evropske unije, civilnega procesnega prava s poudarkom na izvršilnem 

postopku in postopku zavarovanja, in drugih izbranih področij prava in ekonomije. 

 

Kandidati opravljajo izpit v dveh delih – pisno in ustno. Kandidat opravlja najprej pisni del izpita, ki je 

razdeljen na dva dela. Prvi del pisnega izpita predstavlja poseben vprašalnik, sestavljen iz vprašanj s 

področja pravnih in ekonomskih znanj, razen s področja izvršilnega postopka in postopka zavarovanja 

po določbah ZIZ in podzakonskih aktov. Drugi del pisnega izpita obsega reševanje problema s študijo 

primera s področja izvršilnega postopka in postopka zavarovanja po določbah ZIZ ter podzakonskih 

aktov. Pri ustnem delu izpita kandidat odgovarja na vprašanja v zvezi s študijo primera iz pisnega dela 

izpita in na vprašanja, s katerimi se preveri njegovo znanje na vseh posameznih področjih. Kandidatu 

postavljajo vprašanja predsednik in člani izpitne komisije po posameznih področjih, kot so pripravili 

študijo primera in poseben vprašalnik za pisni del izpita. Ustni del izpita oceni izpitna komisija kot celoto, 

z opisnima ocenama »uspešno« ali »neuspešno«.  

 

Izpiti za kandidate za izvršitelje v letu 2017: 

 

Dan Izpitni roki Izpit Rok za prijavo 

torek 14. februar 2017 za izvršitelja - pisno 

13. januar 2017 

sreda 22. februar 2017 za kandidate za izvršitelje - ustno  

torek 19. september 2017 za izvršitelja - pisno 

7. avgust 2017 

sreda 27. september 2017 za kandidate za izvršitelje - ustno  

torek 21. november 2017 za izvršitelja - pisno 

2. oktober 2017 

sreda 29. november 2017 za izvršitelja - ustno 

 

Izpiti za kandidate za izvršitelje predstavljajo lastno dejavnost Centra za izobraževanje v pravosodju, 

saj nosijo stroške izpita kandidati sami. 

 
V drugi polovici leta 2017 je predvidena izvedba posveta članov izpitnih komisij. 
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3.4.2. PREIZKUS ZNANJA ZA IZVRŠITELJE 
 

Izvršitelji so v skladu z 287.a členom ZIZ dolžni vsako četrto leto po imenovanju opraviti preizkus znanja 

iz določenih področij v skladu s Pravilnikom o strokovnem izobraževanju ter programu, pogojih in načinu 

opravljanja preizkusov znanja izvršiteljev (Uradni list RS, št. 15/03, 71/10).  
 

 

Dan Izpitni rok Izpit 

sreda 22. februar 2017 Preizkus znanja izvršiteljev 

 

Preizkusi znanja za izvršitelje predstavljajo lastno dejavnost Centra za izobraževanje v pravosodju, saj 

nosijo stroške preizkusa znanja izvršitelji sami. 

 
 

3.4.3. PRIPRAVLJALNI SEMINARJI ZA KANDIDATE NA IZPITU ZA 
IZVRŠITELJA 

 
 

Ministrstvo za pravosodje lahko v skladu s Pravilnikom o programu in načinu opravljanja izpita za 

izvršitelja (Uradni list RS, št. 12/07) organizira pripravljalne seminarje za posameznike, ki želijo opravljati 

izpit za izvršitelja. Pripravljani seminarji obsegajo predstavitev predpisov, teorije in sodne prakse ter 

uporabe znanj v praksi iz področij, iz katerih se na izpitu preverja znanje kandidatov.  

 

V letu 2017 Center za izobraževanje v pravosodju načrtuje izvedbo enega pripravljalnega seminarja za 

strokovni izpit za kandidate za izvršitelje, pod pogojem, da bo prijavljenih zadostno število kandidatov. 

Seminar bo predvidoma potekal v drugi polovici junija 2017. Stroške seminarja v celoti krijejo udeleženci. 
 

 

3.4.4. IZOBRAŽEVANJA ZA IZVRŠITELJE 
 

V skladu z 287.a členom ZIZ so se izvršitelji dolžni redno strokovno izobraževati po programu, ki ga 

predpiše minister za pravosodje. Pravilnik o strokovnem izobraževanju ter programu, pogojih in načinu 

opravljanja preizkusov znanja izvršiteljev določa, da mora Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z 

zbornico izvršiteljev pripraviti letni program izobraževanja in ga sprejeti najkasneje do 15. decembra za 

naslednje leto. Pred sprejemom programa mora ministrstvo o predvidenih vsebinah in oblikah 

izobraževanja pridobiti mnenje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.  

 

Izvajanje izobraževanj izvršiteljev načrtuje in pripravlja Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z 

zbornico izvršiteljev. Izobraževanja obsegajo vsebine, povezane s pravno ureditvijo v Republiki 

Sloveniji, ki se nanašajo na delo izvršiteljev, teorijo in sodno prakso s področja izvršilnega postopka in 

postopka zavarovanja, in vsebine, povezane s poslovanjem s sodobnimi plačilnimi in vrednostnimi 

instrumenti. Izobraževanja obsegajo še teme s področja sodobnih metod komunikacijskih in 

informacijskih poti; tehničnih in varnostnih norm; situacijskih in psiholoških ocen; in samozaščitnih 

ukrepov. 

 

V skladu z 9. členom Pravilnika o strokovnem izobraževanju ter programu, pogojih in načinu opravljanja 

preizkusov znanja izvršiteljev se je izvršitelj dolžan udeležiti vseh oblik izobraževanj, določenih s 

programom izobraževanja izvršiteljev. Če se izvršitelj iz razlogov višje sile ne more udeležiti posamezne 

oblike izobraževanja, lahko to nadomesti z udeležbo na drugem ustreznem strokovnem izobraževanju 

za isto področje. O utemeljenosti razlogov in ustreznosti nadomestnega izobraževanja odloča 

ministrstvo. 
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Stroške izobraževanja nosi posamezen izvršitelj sam, po ceni, ki jo določi izvajalec izobraževanja na 

podlagi 10. člena Pravilnika o strokovnem izobraževanju ter programu, pogojih in načinu opravljanja 

preizkusov znanja. Soglasje k ceni daje ministrstvo po predhodnem mnenju zbornice izvršiteljev. 

 

Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Vlasta Korenjak  

 

oktober                                                                                                                        NOVOST 2017 
 

IZVRŠITEV TUJIH SODNIH ODLOČB Z OSNOVAMI PRAVA EU 
 
Delovno področje:  izobraževanje izvršiteljev 
Ciljna skupina:    izvršitelji 
 
Namen izobraževanja:  seznanitev s postopki izvršitve tujih sodnih odločb in z osnovami prava 

EU 
Izvajalci:                                   sodniki, drugi pravni strokovnjaki 
 
Število udeležencev:  25 
Trajanje:  1 dan 
Oblika izobraževanja: seminar 
Kraj izobraževanja:  Ljubljana 
Ocenjena vrednost:  5.000,00 EUR (lastna dejavnost) 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Vlasta Korenjak 
 
Predlog podal: Center za izobraževanje v pravosodju v skladu z zahtevami Evropske komisije 

 

3.5. IZPITI IN USPOSABLJANJA ZA UPRAVITELJE V POSTOPKIH ZARADI 
INSOLVENTNOSTI IN PRISILNE LIKVIDACIJE 

 

3.5.1. IZPITI ZA KANDIDATE ZA UPRAVITELJE V POSTOPKIH ZARADI 
INSOLVENTNOSTI IN PRISILNE LIKVIDACIJE 

 

Kandidati za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije morajo izpolnjevati pogoje, 

ki so podrobneje določeni v 108. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 

in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 27/16). Med pogoji je 

tudi opravljen strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in 

prisilne likvidacije, ki je v pristojnosti Ministrstva za pravosodje, Centra za izobraževanje v pravosodju. 

Potek izpita natančneje določa Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za 

opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (Uradni list RS, št. 

76/08, 7/11). 

 

Kandidati za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije opravljajo strokovni izpit 

pred tričlansko komisijo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov. Izpit je sestavljen iz pisnega in 

ustnega dela. Uspešno opravljen pisni del izpita je pogoj za opravljanje ustnega dela izpita. Pisni del 

izpita zajema pisno nalogo s področij insolvenčnega prava ter splošnih pravnih in ekonomskih znanj. 

Področje insolvenčnega prava se preverja z reševanjem problema v obliki študije primera, področji 

splošnih pravnih in ekonomskih znanj pa se preverjata na podlagi vprašalnika. Kandidat lahko opravlja 

ustni del izpita, ko uspešno opravi pisni del izpita iz vseh področij. Ustni del zajema zagovor celotne 

pisne naloge in preverjanje znanja kandidata na področjih insolvenčnega prava, splošnih pravnih in 

ekonomskih znanj. Kandidat opravi izpit, če so vsa področja pisne naloge in ustnega dela izpita ocenjeni 

kot uspešni.  
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Strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne 

likvidacije v l. 2017: 

 

Izpitni roki Izpit Rok za prijavo 

8. marec 2017 za kandidata za upravitelja – pisno 

8. februar 2017 

16. marec 2017 za kandidata za upravitelja – ustno 

10. maj 2017 za kandidata za upravitelja – pisno 

10. april 2017 

18. maj 2017 za kandidata za upravitelja – ustno 

7. junij 2017 za kandidata za upravitelja – pisno 

8. maj 2017 

16. junij 2017 za kandidata za upravitelja – ustno 

7. september 2017 za kandidata za upravitelja – pisno 

1. avgust 2017 

18. september 2017 za kandidata za upravitelja – ustno 

10. november 2017 za kandidata za upravitelja – pisno 

10. oktober 2017 

20. november 2017 za kandidata za upravitelja – ustno 

 

3.5.2. PRIPRAVLJANI SEMINARJI 
 

Ministrstvo za pravosodje lahko zaradi boljše usposobljenosti kandidatov organizira pripravljalne 

seminarje za pripravo na izpit v skladu s Pravilnikom o programu in načinu opravljanja strokovnega 

izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije. 

Pripravljalni seminarji zajemajo predstavitev predpisov, teorije in sodne prakse s področij, katerih znanje 

se preverja na izpitu ter predstavitev uporabe teh znanj v praksi. 
 

V letu 2017, in sicer meseca septembra, Center za izobraževanje v pravosodju načrtuje izvedbo enega 

pripravljalnega seminarja za pripravo na izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi 

insolventnosti in prisilne likvidacije, pod pogojem, da bo prejelo zadostno število prijav. 

 

Odgovorna oseba za izvedbo na Centru za izobraževanje: Klementina Juvančič 

 
 

3.6. SODNI TOLMAČI 
 

3.6.1. PREIZKUSI ZNANJA 
 

 

Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas, ki imajo pravico in dolžnost, da na zahtevo 

sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine. Na podlagi 93. člena Zakona o sodiščih (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 33/11, 63/13 in 17/15) in 7. člena Pravilnika 

o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10, 1/12, 35/13 in 50/15) mora kandidat, ki sicer izpolnjuje 

pogoje za imenovanje za sodnega tolmača, opraviti preizkus znanja za sodnega tolmača.  
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V skladu s 24. členom Pravilnika o sodnih tolmačih se preizkus znanja opravlja pisno in ustno. Pisni del 

preizkusa zajema pisno nalogo, ki je lahko prevod tožbe, obtožnice, sodne ali upravne odločbe, 

pogodbe, spričevala ali druge listine iz slovenskega v tuj jezik, za katerega želi biti kandidat imenovan, 

in iz tega tujega jezika v slovenski jezik. Z rezultatom pisnega dela preizkusa predsednik komisije 

kandidata seznani na dan ustnega dela preizkusa. Če kandidat uspešno opravi pisni del, lahko pristopi 

k ustnem delu preizkusa. Ustni del preizkusa zajema preverjanje znanja iz področij, določenih v prvem 

in drugem odstavku 22. člena Pravilnika o sodnih tolmačih, v slovenskem in tujem jeziku, za katerega 

želi biti kandidat imenovan. Preizkus je opravljen uspešno, če kandidat uspešno opravi tudi ustni del.  

 

Preizkus se opravlja pred komisijo, ki jo imenuje minister za posamezen jezik, za katerega se opravlja 

preizkus. Komisija ima sedež na ministrstvu za pravosodje. Komisija ima predsednika, najmanj dva 

člana in zapisnikarja. En član komisije, ki je v Republiki Sloveniji pridobili najmanj izobrazbo študijskega 

programa druge stopnje pravne smeri oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 

druge stopnje pravne smeri, in zapisnikar sta imenovana izmed uslužbencev ministrstva, drugi pa so 

strokovnjaki, imenovani izmed visokošolskih učiteljev tujega jezika ter sodnih tolmačev, ki imajo ta status 

najmanj pet let, članov društev slušno prizadetih in po potrebi tudi drugih oseb, ki imajo ustrezno raven 

znanja tujega jezika, za katerega se opravlja preizkus. Predsednik komisije je pravni strokovnjak. 

Predsedniku, članom komisije in zapisnikarju pripada plačilo za delo in povračilo stroškov po odredbi o 

plačilu in povračilu stroškov, ki jo sprejme minister. Sredstva za delo komisije se zagotavljajo iz 

prihodkov lastne dejavnosti. Člani komisije se imenujejo glede na število prijav in prijavljene kandidate 

za vsak termin preizkusa posebej. Na Centru za izobraževanje v pravosodju se trudimo, da kandidat 

preizkusa ne opravlja vedno pred istimi člani komisije, vendar nam to pri vseh jezikih ne uspeva, saj je 

oseb z ustrezno ravnjo znanja tujega jezika, ki bi lahko bile imenovane za člane komisije, malo.  

 
V letu 2014 smo spremenili sistem preizkusov znanja za sodne tolmače, in sicer smo na Centru za 
izobraževanje v pravosodju organizirali posebne termine za posamezne jezike glede na število vlog za 
posamezne jezike. Na ta način smo poskušali zagotovili večjo anonimnost kandidatov, saj bi se naj 
posameznega preizkusa udeležilo več kandidatov. Ugotovljeno je bilo, da kljub temu, da je bilo manj 
terminov, kandidati niso pristopali k preizkusom, temveč je bil na posameznem preizkusu le en kandidat 
za en jezik oziroma smo morali termin celo odpovedati.   

 

V letu 2017 je Center za izobraževanje v pravosodju določili 21 terminov preizkusov, glede na trenutno 

stanje vlog in statistiko iz prejšnjih let. Predvideni odhodki so izračunani ob predpostavki, da se preizkusi 

izvedejo na Centru za izobraževanje v pravosodju, kjer ni treba plačati najema dvoran, in da je komisija 

sestavljena iz enega predsednika, enega člana iz Ministrstva za pravosodje, dveh članov-izpraševalcev 

jezika in enega zapisnikarja ter ob predpostavki plačila povprečnih potnih stroškov za vse člane komisije 

(100 EUR). Pri nekaterih jezikih je komisija sestavljena tudi iz treh članov-izpraševalcev jezika. Cena 

posameznega preizkusa znanja je 275,71 EUR, ki jo kandidat plača vsakič, ko pristopi k izpitu. 
 
Glede na trenutno stanje vlog je v letu 2017 Center za izobraževanje v pravosodju že razpisal naslednje 
termine za  preizkuse znanja: 
 

ZAP. 
ŠT. 

JEZIK TERMIN PREDVIDENO 
ŠTEVILO 
KANDIDATOV 

PREDVIDENI 
PRIHODKI  

PREDVIDENI 
ODHODKI 
(BRUTO) 

1. ARABSKI 16.1. in 19.1. 
2017 

2 551,42 EUR 478,22 EUR 
 

2. UKRAJINSKI 16.1. in 19.1. 
2017 

1 275,71 EUR 239,11 EUR 
 

3. SRBSKI 1.3. in 6.3. 
2017 

7 1929,97 EUR 
 

1673,78 EUR 
 

4. BOSANSKI 7.4. in 13.4. 
2017 

5 1378,55 EUR 
 

1195,56 EUR 
 

5. RUSKI 16.5. in 22.5. 
2017 

5 1.929,97 EUR 
 

1.673,78 EUR 
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6. IRANSKI 16.5. in 22.5. 
2017 

1 275,71 EUR 239,11 EUR 
 

7. ČEŠKI 15.6. in 22.6. 
2017 

2 551,42 EUR 
 

478,22 EUR 
 

8. ALBANSKI 15.6. in 22.6. 
2017 

1 275,71 EUR 239,11 EUR 
 

9. ŠVEDSKI 15.6. in 22.6. 
2017 

1 275,71 EUR 239,11 EUR 
 

10. MAKEDONSKI 15.6. in 22.6. 
2017 

1 275,71 EUR 
 

239,11 EUR 
 

11. ITALIJANSKI 21.6. in 26.6. 
2017 

6 1.654,26 EUR 
 

1.921,92 EUR 
 

12. SLOVENSKI 
ZNAKOVNI JEZIK 

27.6. 2017 3 827,13 EUR 
 

717,33 EUR 
 

13. POLJSKI 8.11. in 
15.11. 2017 

3 827,13 EUR 
 

717,33 EUR 
 

14. TURŠKI 8.11. in 
15.11. 2017 

2 551,42 EUR 478,22 EUR 
 

15. NEMŠKI 9.11. in 
16.11. 2017 

15 4.135,65 EUR 4.135,65 EUR 

16. ŠPANSKI 20.11. in 
23.11. 2017 

3 827,13 EUR 
 

717,33 EUR 
 

17. PORTUGALSKI 20.11. in 
23.11. 2017 

1 275,71 EUR 239,11 EUR 
 

18. ROMUNSKI 20.11. in 
23.11. 2017 

1 275,71 EUR 239,11 EUR 
 

19. FRANCOSKI 20.11. in 
23.11. 2017 

5 1378,55 EUR 
 

1195,56 EUR 
 

20. HRVAŠKI 7.12. in 
13.12. 2017 

10 2757,1 EUR 
 

2391,12 EUR 
 

21. ANGLEŠKI 12.12. in 
18.12. 2017 

16 4.411,36 EUR 
 

4.411,36 EUR 
 

 SKUPAJ  91 25.641,03 EUR 
 

23.859,15 
EUR 
 

 RAZLIKA    1.781,88 EUR 
 

 
Druge preizkusi znanja za kandidate za sodne tolmače za posamezne jezike bodo organizirane glede 
na število prejetih prijav. 
 
 

3.6.2. PRIPRAVLJALNI IN IZPOPOLNJEVALNI SEMINARJI 
 
Center za izobraževanje v pravosodju skrbi za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje za delo v 

pravosodnih organih. Na podlagi 20. člena Pravilnika o sodnih tolmačih lahko Center za izobraževanje 

v pravosodju za pripravo kandidatov in sodnih tolmačev na preizkuse znanja organizira pripravljalne 

seminarje. Center lahko na podlagi četrtega odstavka 84. člena Zakona o sodiščih za tolmače organizira 

izpopolnjevalne seminarje. Pripravljalni ali izpopolnjevalni seminarji se lahko organizirajo v sodelovanju 

z drugimi državnimi ali izobraževalnimi organi ter ustanovami, s strokovnimi združenji oziroma drugimi 

oblikami povezovanja tolmačev, s strokovnjaki za posamezne jezike ter s pravnimi strokovnjaki. 

Pripravljalni ali izpopolnjevalni seminarji so splošni in posebni. Splošni pripravljalni ali izpopolnjevalni 

seminarji so enaki za vse kandidate oziroma za tolmače, ne glede na jezik. Splošni pripravljalni ali 

izpopolnjevalni seminarji obsegajo temeljna znanja s področja ustavne ureditve Republike Slovenije, 

organizacije in delovanja pravosodja in sodstva, osnove sodnih postopkov in zakonske določbe o 

pravicah in dolžnostih tolmačev, osnove prava in institucij Evropske Unije ter druge teme, ki jih tolmači 

potrebujejo pri svojem delu. Posebni pripravljalni ali izpopolnjevalni seminarji obsegajo posebna 
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strokovna znanja za posamezne jezike. Če zaradi nezadostnega števila kandidatov ni mogoče 

zagotoviti izvedbe posebnega pripravljalnega seminarja, lahko Center za izobraževanje v pravosodju 

zagotovi drugo ustrezno obliko izobraževanja. Čas, kraj, potek in vsebino pripravljalnega ali 

izpopolnjevalnega seminarja se objavi na uradni spletni strani ministrstva najmanj 15 dni pred začetkom 

pripravljalnega seminarja. O udeležbi na pripravljalnem ali izpopolnjevalnem seminarju oziroma drugi 

ustrezni obliki izobraževanja se kandidatu oziroma tolmaču izda pisno potrdilo. Potrdilo vsebuje ime, 

datum in kraj rojstva ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča. Stroške pripravljalnega ali 

izpopolnjevalnega seminarja oziroma druge ustrezne oblike izobraževanja krije kandidat oziroma 

tolmač. Kotizacija za enodnevno izobraževanje znaša 186,70 EUR, kotizacija za dvodnevno 

izobraževanje pa znaša 427,73 EUR. 

 

Leta 2015 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. – 

17/15 ZS-L), ki je pomembno posegel tudi na področje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih 

tolmačev. Novela spreminja 85. člen (sklicevanje sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev na svoj 

status) in 86. člen (uvedba t. i. pozivnega sistema). Uvedba pozivnega sistema se je pričela uporabljati 

z dnem uveljavitve omenjene zakonske novele (28. marca 2015). Postopki za imenovanje sodnih 

izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki so se začeli pred uveljavitvijo zakona (torej pred 28. 

marcem 2015), pa se bodo končali po do sedaj veljavnih predpisih. Navedeno pomeni, da je ministrstvo 

vse vloge za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki jih je prejelo do 

uveljavitve novele, obravnavalo v skladu z zakonodajo, ki je veljala do uvedbe pozivnega sistema. 

Vloge, ki na Ministrstvo za pravosodje prispejo po omenjenem datumu, se zavržejo (pravne podlage za 

njihovo obravnavo namreč ni več). Namesto individualne obravnave vlog je tako Ministrstvo za 

pravosodje pričelo z aktivnostmi v smeri uvedbe t. i. pozivnega sistema. Slednje pomeni, da ministrstvo 

dvakrat letno objavi javni poziv k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in 

sodnih tolmačev. Poziv se objavil glede na izkazane potrebe, ki jih ministrstvo ugotavlja na podlagi 

obrazloženih mnenj predsednikov sodišč. S posameznim pozivom so tako k oddaji vlog vabljeni zgolj 

tisti kandidati s tistih strokovnih področij oziroma z znanjem tistih jezikov, za katere obstaja potreba . 

 

V letu 2017 sta predvidena dva termina splošnega pripravljalnega seminarja za kandidate za sodne 

tolmače. Splošni pripravljalni seminar poteka dva dni. Prvi dan so izvedena skupna predavanja za 

kandidate za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, drugi dan pa se skupina slušateljev 

razdeli in so izvedena predavanja posebej za sodne izvedence in cenilce ter posebej za sodne tolmače. 

Prvi dan se obravnavajo teme kot so pravice in obveznosti sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev ter 

potek preizkusov strokovnosti in preizkusov znanj, osnove prava EU in institucije EU, temelji ustavne 

ureditve in organizacija sodstva in pravosodja ter položaj in vloga sodnega izvedenca, cenilca in 

tolmača. Te teme morajo poznati tako sodni izvedenci in cenilci kot tudi sodni tolmači, zato se lahko 

predavanja izvedejo v eni skupini. Konec prvega dne se predavanja predčasno končajo za kandidate 

za sodne tolmače, saj za sodne izvedence in cenilce poteka še eno predavanje. Naslednji dan kandidati 

za sodne tolmače poslušajo še štiri teme, in sicer temeljne pojme s področja kazenskega prava in naloge 

sodnih tolmačev, temeljne pojme s področja civilnega prava in naloge sodnih tolmačev, mednarodno 

pravno pomoč in naloge sodnih tolmačev ter delo sodnega tolmača v praksi.   

 

V letu 2017 je trenutno predvidenih sedem posebnih pripravljalnih in izpopolnjevalnih seminarjev - 

jezikovnih delavnic za posamezne jezike, ki so organizirane večkrat letno, glede na število kandidatov 

ter sodnih tolmačev in obsegajo posebna strokovna znanja za posamezne jezike ali pogovor s kandidati 

o pravni terminologiji v tujem jeziku. Izvedbo vseh posebnih pripravljalnih in izpopolnjevalnih seminarjev 

- jezikovnih delavnic načrtuje Center za izobraževanje v pravosodju. Navedeni seminarji - jezikovne 

delavnice se organizirajo, če je zadostno število kandidatov (vsaj 15) za posamezen jezik. 

 

V letu 2017 Center za izobraževanje v pravosodju načrtuje izvedbo 4. strokovnega srečanja sodnih 

tolmačev.  

 
Glede na trenutno stanje vlog, interes in statistiko prejšnjih let je v letu 2017 Center za izobraževanje v 
pravosodju že razpisal termine za izvedbo naslednjih seminarjev – jezikovnih delavnic, in sicer: 

http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/2005/PDF/CIP/24_11_2008_prijava_jezikovna.pdf
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ZAP. 
ŠT. 

SEMINAR PREDVIDENI 
TERMIN 

PREDVIDENO 
ŠTEVILO 
KANDIDATOV 

PREDVIDENI 
PRIHODKI  

PREDVIDENI 
ODHODKI 
(BRUTO) 

1. SPLOŠNI 
PRIPRAVLJALNI 
SEMINAR 

20.4. in  
21.4.2017 

15 6.415,95 EUR 6.415,95 EUR 

2. SPLOŠNI 
PRIPRAVLJALNI 
SEMINAR 

19.10. in 
20.10.2017 

15 6.415,95 EUR 6.415,95 EUR 

3. 5. STROKOVNO 
SREČANJE ST 

1. 12. 2017 150 28.005,00 EUR 28.005,00 
EUR 

4. POSVET SODNIH 
TOLMAČEV ZA 
HRVAŠKI JEZIK 

29.6.2017 15 6.415,95 EUR 6.415,95 EUR 

5. POSVET SODNIH 
TOLMAČEV ZA 
ITALIJANSKI 
JEZIK 

4.7.2017 15 6.415,95 EUR 6.415,95 EUR 

6. POSVET SODNIH 
TOLMAČEV ZA 
NEMŠKI JEZIK 

6.7.2017 15 6.415,95 EUR 6.415,95 EUR 

7. POSVET SODNIH 
TOLMAČEV ZA 
SRBSKI JEZIK 

11.7.2017 15 6.415,95 EUR 6.415,95 EUR 

8. POSVET SODNIH 
TOLMAČEV ZA 
ANGLEŠKI JEZIK 

13.7.2017 15 6.415,95 EUR 6.415,95 EUR 

9. JEZIKOVNA 
DELAVNICA-
ANGLEŠKI JEZIK 

21.9.2017 15 6.415,95 EUR 6.415,95 EUR 

10. JEZIKOVNA 
DELAVNICA-
NEMŠKI JEZIK 

28.9.2017 15 6.415,95 EUR 6.415,95 EUR 

 SKUPAJ  285 85.748,55 EUR 
 

85.748,55 
EUR 
 

 RAZLIKA    +0,00 EUR 

 

Cena enodnevnih izobraževanj je 186,70 EUR, dvodnevnih izobraževanj pa 427,73 EUR; stroške krijejo 

udeleženci. Izobraževanja se organizirajo ob predpostavki, da je prijavljenih vsaj 15 kandidatov, kar je 

bilo predvideno tudi pri pripravi cenika izobraževanj. 

 

V decembru 2017 Center za izobraževanje v pravosodju načrtuje izvedbo posveta predsednikov, članov 

in zapisnikarjev komisij za preizkus znanja za kandidate za sodne tolmače. 

 

Odgovorna oseba za izvedbo na Centru za izobraževanje: Vesna Brecl 
 
 

3.7. SODNI IZVEDENCI, CENILCI 
 

3.7.1. PREIZKUSI ZNANJA 
 

Sodni izvedenci so osebe imenovane za neomejen čas, ki imajo pravico in dolžnost, da na zahtevo 

sodišča podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih 

sodišče presodi, da potrebuje pomoč strokovnjaka.  
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Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejen čas, ki imajo pravico in dolžnost, da na zahtevo sodišča 

podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter mnenje o njeni vrednosti oziroma vrednosti 

na njej povzročene škode. 

 

Na podlagi 87. člena Zakona o sodiščih lahko minister, pristojen za pravosodje, odredi poseben preizkus 

strokovnosti za kandidate za sodne izvedence in sodne cenilce. Sodni izvedenci in sodni cenilci so se 

dolžni strokovno izpopolnjevati in sproti seznanjati zlasti z novimi dognanji in metodami v stroki ter 

aktivno sodelovati na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, 

pooblaščena organizacija ali strokovno združenje. Minister, pristojen za pravosodje, lahko določi, da 

morajo sodni izvedenci iz posameznih strokovnih področjih v določenem roku opraviti posebne 

preizkuse znanja glede novih dognanj in metod dela v stroki. Če se izvedenec oziroma cenilec ne prijavi 

k preizkusu ali preizkusa ne opravi, se razreši. 

 

V skladu s 30. členom Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10, 1/12, 

35/13 in 50/15) se preizkus opravlja pisno in ustno. Pisni del preizkusa zajema pisno nalogo s 

strokovnega področja in pod področja, za katero se opravlja preizkus. Naloga je zasnovana zlasti v obliki 

reševanja strokovnega problema s študijem primera na podlagi predloženega gradiva ter z izdelavo 

osnutka izvida, mnenja oziroma cenitve s strokovnega področja in pod področja, za katero se opravlja 

preizkus. Z rezultatom pisnega dela preizkusa predsednik komisije kandidata seznani na dan ustnega 

dela preizkusa. Če kandidat uspešno opravi pisni del, lahko pristopi k ustnemu delu preizkusa. Ustni del 

preizkusa zajema zagovor pisne naloge in preverjanje znanja s strokovnega področja in pod področja, 

za katero kandidat opravlja preizkus, ter preverjanje pravnega znanja, ki zajema predvsem poznavanje 

temeljnih institutov ustavne ureditve Republike Slovenije, organizacije in delovanja pravosodja in 

sodstva, osnov sodnih postopkov, osnov pravil o dokazovanju, zakonskih določb o pravicah in 

dolžnostih izvedencev oziroma cenilcev ter osnov prava in institucij Evropske Unije.  

 

Stroške preizkusa nosi kandidat sam in znašajo 275,71 EUR za posamezen preizkus. V skladu s prvim 

odstavkom 28. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih kandidat v izpitnem roku opravlja 

preizkus za eno pod področje posameznega strokovnega področja.  

 

Glede na trenutno stanje vlog in glede na statistiko iz prejšnjih let je Center za izobraževanje v 

pravosodju že določil termine preizkusov za leto 2017. Predvideni odhodki so izračunani ob 

predpostavki, da se preizkusi izvedejo na Centru za izobraževanje v pravosodju, kjer ni treba plačati 

najema dvoran, da je komisija sestavljena iz enega predsednika, dveh članov in enega zapisnikarja ter 

ob predpostavki, da se vseh članom komisije plačajo povprečni potni stroški (100 EUR). Cena preizkusa 

znanja je 275,71 EUR in se plača ob vsakokratnem pristopu k preizkusu znanja. 

 
Glede na trenutno stanje vlog je v letu 2017 Center za izobraževanje v pravosodju že razpisal naslednje 
termine za izvedbo preizkusov znanja: 

 
 

ZAP. 
ŠT. 

STROKOVNO 
PODROČJE 

TERMIN PREDVIDENO 
ŠTEVILO 
KANDIDATOV 

PREDVIDENI 
PRIHODKI  

PREDVIDENI 
ODHODKI 
(BRUTO) 

1. LOV 9.1. in  
12.1.2017 

1 275,71 EUR 300,00 EUR 

2. INTELEKTUALNA 
LASTNINA 

13.2. in  
16.2.2017 

1 275,71 EUR  300,00 EUR 

3. PSIHOLOGIJA 13.2. in  
16.2.2017 

1 275,71 EUR 300,00 EUR 

4. EKONOMIJA - 
PLAČILO ZA DELO 

13.2. in  
16.2.2017 

1 275,71 EUR 300,00 EUR 

5. ŽIVILA 13.2. in  
16.2.2017 

1 275,71 EUR 300,00 EUR 
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6. KMETIJSTVO 13.2. in  
16.2.2017 

1 275,71 EUR 300,00 EUR 

7. OBLIKOVANJE 6.3. in 
13.3.2017 

5 1.378,55 EUR 1.046,37 EUR 

8. EKONOMIJA-
FINANCE, 
POSLOVNE 
FINANCE, 
VREDNOTENJE 
PODJETIJ 

7.3. in 
14.3.2017 

5 1.378,55 EUR 1.046,37 EUR 

9. MEDICINA 11.5. in 
15.5.2017 

5 1.378,55 EUR 1.046,37 EUR 

10. PSIHOLOGIJA 11.9. in  
14.9.2017 

1 275,71 EUR 300,00 EUR 

11. GOZDARSTVO 11.9. in  
14.9.2017 

1 275,71 EUR 300,00 EUR 

12. PROMET 11.9. in  
14.9.2017 

1 275,71 EUR 300,00 EUR 

13. VAROVANJE 11.9. in  
14.9.2017 

1 275,71 EUR 300,00 EUR 

14. ARHITEKTURA 17.10. in 
24.10.2017 

1 275,71 EUR 300,00 EUR 

15. MOTORNA VOZILA 11.10. in 
18.10.2017 

5 1.378,55 EUR 1.046,37 EUR 

16. STROJI IN OPREMA 11.10. in 
18.10.2017 

5 1.378,55 EUR 1.046,37 EUR 

17. POMORSTVO 11.10. in 
18.10.2017 

1 275,71 EUR 300,00 EUR 

18. RAČUNALNIŠTVO 
IN INFORMATIKA 

11.10. in 
18.10.2017 

5 1.378,55 EUR  1.046,37 EUR 

19. GRADBENIŠTVO 22.11. in 
28.11.2017 

10 2.757,10 EUR 2.092,73 EUR 

20. GEODEZIJA 23.11. in 
27.11.2017 

1 275,71 EUR 300,00 EUR 

21. EKONOMIJA-DAVKI, 
REVIZIJA, 
RAČUNOVODSTVO 

14.12. in 
20.12.2017 

1 275,71 EUR 300,00 EUR 

 SKUPAJ  54 14.888,34 
EUR 
 

12.570,95 
EUR 
 

 RAZLIKA    + 2.317,39 
EUR 
 

 
Drugi preizkusi strokovnosti za sodne izvedence in sodne cenilce po posameznih strokah bodo 
organizirani glede na število prejetih prijav. 

 
 

3.7.2. PRIPRAVLJALNI IN IZPOPOLNJEVALNI SEMINARJI 
 
Center za izobraževanje v pravosodju skrbi za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje za delo v 

pravosodnih organih. Na podlagi 26. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih lahko Center 

za pripravo kandidatov ter izvedencev in cenilcev na posebne preizkuse strokovnosti oziroma posebne 

preizkuse znanja organizira pripravljalne seminarje. Na podlagi šestega odstavka 87. člena Zakona o 

sodiščih lahko Center za izobraževanje v pravosodju za izvedence in cenilce organizira izpopolnjevalne 

seminarje. Pripravljalne ali izpopolnjevalne seminarje lahko Center organizira v sodelovanju z drugimi 

državnimi ali izobraževalnimi organi ter ustanovami, s strokovnimi združenji oziroma drugimi oblikami 

povezovanja izvedencev oziroma cenilcev, s strokovnjaki s posameznih strokovnih področij in pod 
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področij, za katera bodo kandidati ter izvedenci oziroma cenilci opravljali preizkuse, ter s pravnimi 

strokovnjaki. Pripravljalni ali izpopolnjevalni seminarji so splošni in posebni. Splošni pripravljalni ali 

izpopolnjevalni seminarji so enaki za vse kandidate oziroma za izvedence in cenilce, ne glede na 

strokovno področje. Splošni pripravljalni ali izpopolnjevalni seminarji obsegajo temeljna znanja s 

področja organizacije in delovanja pravosodja in sodstva, osnove sodnih postopkov, pravila o 

dokazovanju, zakonske določbe o pravicah in dolžnostih izvedencev oziroma cenilcev, osnove prava in 

institucij Evropske Unije ter druge teme, ki jih izvedenci oziroma cenilci potrebujejo pri svojem delu. 

Posebni pripravljalni ali izpopolnjevalni seminarji obsegajo posebna strokovna znanja za posamezna 

strokovna področja in pod področja izvedenskega oziroma cenilskega dela. Če zaradi nezadostnega 

števila kandidatov ni mogoče zagotoviti izvedbe posebnega pripravljalnega seminarja, lahko Center za 

izobraževanje v pravosodju zagotovi drugo ustrezno obliko izobraževanja. Čas, kraj, potek in vsebino 

pripravljalnega ali izpopolnjevalnega seminarja Center objavi na uradni spletni strani ministrstva najmanj 

15 dni pred začetkom seminarja. O udeležbi na pripravljalnem ali izpopolnjevalnem seminarju oziroma 

drugi ustrezni obliki izobraževanja se kandidatu, izvedencu oziroma cenilcu izda pisno potrdilo. Potrdilo 

vsebuje osebno ime, datum in kraj rojstva ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča. Stroške 

pripravljalnega ali izpopolnjevalnega seminarja oziroma druge ustrezne oblike izobraževanja krije 

kandidat izvedenec oziroma cenilec. Kotizacija za enodnevno izobraževanje znaša 186,70 EUR, 

kotizacija za dvodnevno izobraževanje pa 427,73 EUR. 

 

Leta 2015 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L), ki je pomembno 

posegel tudi na področje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. Novela spreminja 85. 

člen (sklicevanje sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev na svoj status) in 86. člen (uvedba t. i. 

pozivnega sistema) zakona. Uvedba pozivnega sistema se je pričela uporabljati z dnem uveljavitve 

omenjene zakonske novele (28. marca 2015). Postopki za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih 

cenilcev in sodnih tolmačev, ki so se začeli pred uveljavitvijo novele (torej pred 28. marcem 2015), se 

bodo končali po do sedaj veljavnih predpisih. Navedeno pomeni, da je ministrstvo vse vloge za 

imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki jih je prejelo do uveljavitve 

zakona, obravnavalo skladno z zakonodajo, ki je veljala do uvedbe pozivnega sistema. Vloge, ki na 

Ministrstvo za pravosodje prispejo po omenjenem datumu, se zavržejo (pravne podlage za njihovo 

obravnavo namreč ni več). Namesto individualne obravnave vlog je tako Ministrstvo za pravosodje 

pričelo z aktivnostmi v smeri uvedbe t. i. pozivnega sistema. Slednje pomeni, da ministrstvo dvakrat 

letno objavi javni poziv k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih 

tolmačev. Poziv se objavil glede na izkazane potrebe, ki jih ministrstvo ugotavlja na podlagi obrazloženih 

mnenj predsednikov sodišč.  S posameznim pozivom so tako k oddaji vlog vabljeni zgolj tisti kandidati 

s tistih strokovnih področij oziroma z znanjem tistih jezikov, za katere obstaja potreba.  

 

V letu 2017 sta predvidena dva termina splošnega pripravljalnega seminarja za kandidate za sodne 

izvedence in sodne cenilce. Splošni pripravljalni seminar poteka dva dni. Prvi dan so izvedena skupna 

predavanja za kandidate za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, naslednji dan pa se 

skupina slušateljev razdeli in so predvidena predavanja posebej za sodne izvedence in cenilce ter 

posebej za sodne tolmače. Prvi dan se obravnavajo teme kot so pravice in obveznosti sodnih 

izvedencev, cenilcev in tolmačev ter potek preizkusov strokovnosti in preizkusov znanj, osnove prava 

EU in institucije EU, temelji ustavne ureditve in organizacija sodstva in pravosodja ter položaj in vloga 

sodnega izvedenca, cenilca in tolmača. Te teme morajo poznati tako sodni izvedenci in cenilci kot tudi 

sodni tolmači, zato se lahko predavanja izvedejo v eni skupini. Konec prvega dne se predavanja 

predčasno končajo za kandidate za sodne tolmače, saj za sodne izvedence in cenilce poteka še eno 

predavanje na temo postopkov na sodiščih v kazenskih zadevah. Naslednji dan kandidati za sodne 

izvedence in sodne cenilce poslušajo še tri teme, in sicer postopke na sodiščih v civilnih, gospodarskih 

in izvršilnih zadevah, delo izvedenca v praksi ter reševanje konfliktnih situacij pri delu sodnih izvedencev 

in sodnih cenilcev.  

 

Center za izobraževanje v pravosodju je, v sodelovanju s stroko za posamezno strokovno področje, 

pristojen za organizacijo in izvedbo posebnih pripravljalnih seminarjev za posamezna strokovna 
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področja izvedenskega oziroma cenilskega dela. Seminarji se organizirajo, če se prijavi zadostno število 

kandidatov (vsaj 15) za posamezno strokovno področje in pod področje. Glede na trenutno število vlog 

ni potrebe po posebnih seminarjih za posamezno stroko, saj na nobenem strokovnem področju in pod 

področju se ni prijavilo 15 kandidatov za sodne izvedence in sodne cenilce, prav tako kandidati ne 

izražajo potreb po tovrstnih izobraževanjih. Če se bo stanje spremenilo, bodo organizirala dodatna 

izobraževanja. 

 

Srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije je bilo zelo dobro sprejeto, zato bo Center za 

izobraževanje v pravosodju tudi v letu 2017 organiziral 6. strokovno srečanje sodnih izvedencev in 

sodnih cenilcev Slovenije.  

 
Glede na trenutno stanje vlog in statistiko iz prejšnjih let Center za izobraževanje v pravosodju v letu 
2017 organizira naslednje seminarje: 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINAR PREDVIDENI 
TERMIN 

PREDVIDENO 
ŠTEVILO 
KANDIDATOV 

PREDVIDENI 
PRIHODKI  

PREDVIDENI 
ODHODKI 
(BRUTO) 

SPLOŠNI 
PRIPRAVLJALNI 
SEMINAR 

20.4. in  
21.4.2017 

15 6.415,95 EUR 6.415,95 EUR 

SPLOŠNI 
PRIPRAVLJALNI 
SEMINAR 

19.10. in 
20.10.2017 

15 6.415,95 EUR 6.415,95 EUR 

6. STROKOVNO 
SREČANJE SIC 

25. maj 2017 150 28.005,00 EUR 28.005,00 
EUR 

SKUPAJ  180 40.836,90 EUR 
 

40.836,90 
EUR 
 

RAZLIKA    +0,00 EUR 

 

Cena enodnevnih seminarjev je 186,70 EUR, dvodnevnih izobraževanj pa 427,73 EUR. Stroške krijejo 

udeleženci. Organizirajo se po pogojem, da je vsaj 15 udeležencev, kar je bilo upoštevano tudi pri 

pripravi cenika izobraževanj. 

 

V mesecu decembru 2017 Center za izobraževanje v pravosodju načrtuje izvedbo posveta 

predsednikov, članov in zapisnikarjev komisij za preizkus strokovnosti za kandidate za sodne izvedence 

in sodne cenilce. 

 

Odgovorna oseba za izvedbo na Centru za izobraževanje: Vesna Brecl 
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4. PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT IN ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE  
 
 

4.1. PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT 
 

 
V letu 2017 je v skladu z predpisi, ki urejajo področje pravniških državnih izpitov, razpisanih deset izpitnih 

terminov za izvedbo pisnega dela izpita. Izpiti se opravljajo v času od 1.1. do 15.7. in od 1.9. do 31.12. 

v posameznem letu. Ustni del izpita se opravlja v naslednjem mesecu po opravljenem pisnem delu 

izpita, in sicer potekajo ustni deli izpitov praviloma ob sredah in četrtkih, odvisno od števila kandidatov, 

ki bodo pristopili na pisni del izpita.  
 

Razpisani izpitni roki v letu 2017 so: 
 
 

IZPITNI ROKI ZA PISNI DEL 
PRAVNIŠKEGA DRŽAVNEGA 

IZPITA V LETU                               
2017 

ROK ZA VLOŽITEV ZAHTEVE 
ZA PRISTOP K OPRAVLJANJU 

IZPITA 

9. in 10. januar  1. december 2016 

6. in 7. februar  2. januar 2017 

13. in 14. marec  1. februar 2017 

3. in 4. april 1. marec 2017 

8. in 9. maj  3. april 2017 

5. in 6. junij 3. maj 2017 

4. in 5. september  1. avgust 2017 

9. in 10. oktober  1. september 2017 

6. in 7. november  2. oktober 2017 

4. in 5. december 2. november 2017 

 

V skladu z 19.b členom Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03-uradno 

prečiščeno besedilo, 111/07, v nadaljevanju ZPDI) stroške izpita krije kandidat.  
 
Odgovorni osebi na Centru za izobraževanje: Barbara Merlak in Marjana Vasle 
 
 
 

4.2. SEMINARJI ZA SODNIŠKE PRIPRAVNIKE IN KANDIDATE, KI 
PRISTOPAJO PO 19.A ČLENU ZPDI  

 

4.2.1. OBVEZNI SEMINARJI 

Določba 13. člena Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu 
(Uradni list RS, št. št. 26/08, 40/09 in 40/11) določa obvezne oblike izobraževanja, kamor spadajo tudi 
seminarji na temo (navedeni v 3. in 4. členu Pravilnika): 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0984
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1931
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1922
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1. organizacija in vodenje zemljiške knjige ter poslovanje s strankami skupaj z ogledom zemljiške 
knjige (ogled zemljiške knjige je izveden po potrebi), 

2. dedno pravo in zapuščinski postopek, 
3. nepravdni postopki, 
4. postopki zaradi insolventnosti in postopki prisilnega prenehanja, 
5. kolektivno delovno pravo in kolektivne pogodbe, 
6. pravo socialne varnosti, 
7. delo državnega tožilca v kazenski zadevi in 
8. mladoletniško kazensko pravo. 

 
Seminarji potekajo na sedežih višjih sodišč in se izvajajo hkrati za sodniške pripravnike in za kandidate, 
ki bodo k izpitu pristopili na podlagi 19.a člena Zakona o pravniškem državnem izpitu. Udeležba na 
seminarjih je brezplačna. Razporedi seminarjev so objavljeni na spletni strani Centra za izobraževanje 
v pravosodju predvidoma en mesec pred razpisanimi termini. 
 
Na podlagi predlogov bo v letu 2017 pri obveznih seminarjih poudarek zlasti na bistvenih spremembah 
relevantne sodne prakse, bistvenih odločitvah vrhovnega in ustavnega sodišča ter analizi ključnih 
odločb Ustavnega sodišč RS in načelnih pravnih mnenjih. 
 
 

4.2.2. DODATNI SEMINARJI 

Določba petega odstavka 14. člena Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem 
državnem izpitu dopušča, da lahko Center za izobraževanje v pravosodju, zaradi boljše usposobljenosti 
kandidatov za opravljanje izpita, izvede tudi dodatna izobraževanja, ki pa niso obvezna, kot to velja za 
druge seminarje iz 3. in 4. člena Pravilnika. Center za izobraževanje v pravosodju bo tako v sodelovanju 
z višjimi sodišči organiziral dodatna neobvezna izobraževanja, ki se bodo izvajala na vseh višjih 
sodiščih. Razporedi obveznih in dodatnih seminarjev bodo objavljeni na spletni strani Centra za 
izobraževanje v pravosodju in na oglasnih deskah posameznih višjih sodišč. 
 
Pravilnik o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu v peti točki 14. člena, 
omogoča izvedbo dodatnih izobraževanj za kandidate, zato bodo na podlagi pobud višjih sodišč v letu 
2017 uvedeni dodatni seminarji, in sicer: 
 

 gospodarsko pravo: pravo vrednostnih papirjev, pogodba gospodarskega prava, korporacijsko 
pravo, pogodbeno pravo; 

 etika pravniškega poklica; 
 pravo o prekrških; 
 družinsko pravo; 
 pisanje civilne sodbe (osnova znanja); 
 pisanje civilne sodbe (nadaljevanji seminar); 
 pisanje kazenske sodbe in 
 pravo EU. 

 

V letu 2017 je izvedba seminarjev načrtovana v naslednjih mesecih: 

 

- na Višjem sodišču v Ljubljani: marca, avgusta in novembra; 

- na Višjem sodišču v Celju: maja in oktobra; 

- na Višjem sodišču v Kopru: seminarji se do nadaljnjega ne bodo izvajali in 

- na Višjem sodišču v Mariboru: januarja in junija. 

 
V letu 2017 so predvideni stroški obveznih in dodatnih seminarjev 50.400,00 EUR. Sredstva za 
seminarje so zagotovljena na proračunski postavki 675810. 

 

 

4.2.3. KOLOKVIJI 
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Kolokviji za kandidate, ki pristopijo na PDI brez opravljenega sodniškega pripravništva na podlagi 19.a 

člena Zakona o pravniškem državnem izpitu, se izvajajo na Centru za izobraževanje v pravosodju. 

Sestavljeni so iz pisanja osnutkov civilne in kazenske odločbe na podlagi konkretnega spisa ter 

konzultacij s pripravljavcem naloge, na katerih so predstavljene najpogostejše napake na izpitu ter 

pravilne rešitve. 
 
 

Izpitni roki Kolokvij na temo Rok za prijavo 

9. januar 2017 pisanje osnutka civilne odločbe 

12. december 2016 

10. januar 2017 pisanje osnutka kazenske odločbe 

6. februar 2017 pisanje osnutka civilne odločbe 

16. januar 2017 

7. februar 2017 pisanje osnutka kazenske odločbe 

13. marec 2017 pisanje osnutka civilne odločbe 

13. februar 2017 

14. marec 2017 pisanje osnutka kazenske odločbe 

3. april 2017 pisanje osnutka civilne odločbe 

13. marec 2017 

4. april 2017 pisanje osnutka kazenske odločbe 

8. maj 2017 pisanje osnutka civilne odločbe 

10. april 2017 

9. maj 2017 pisanje osnutka kazenske odločbe 

5. junij 2017 pisanje osnutka civilne odločbe 

15. maj 2017 

6. junij 2017 pisanje osnutka kazenske odločbe 

4. september 2017 pisanje osnutka civilne odločbe 

16. avgust 2017 

5. september 2017 pisanje osnutka kazenske odločbe 

9. oktober 2017 pisanje osnutka civilne odločbe 

11. september 2017 

10. oktober 2017 pisanje osnutka kazenske odločbe 

6. november 2017 pisanje osnutka civilne odločbe 

16. oktober 2017 

7. november 2017 pisanje osnutka kazenske odločbe 

4. december 2017 pisanje osnutka civilne odločbe 

13. november 2017 

5. december 2017 pisanje osnutka kazenske odločbe 

 
 
Stroške kolokvija v celoti krijejo kandidati sami. 
 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Vlasta Korenjak. 
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4.3. IZPITI IZ POZNAVANJA DOLOČIL SODNEGA REDA  
 

Na podlagi 184. člena Sodnega reda (Uradni list RS, št. 87/16) mora vso sodno osebje, razen tistih, ki 

imajo opravljen pravniški državni izpit, v enem letu po sklenitvi delovnega razmerja pred komisijo 

Ministrstva za pravosodje opraviti izpit iz poznavanja določil Sodnega reda. 

 

Prijavnico za opravljanje izpita iz poznavanja določil Sodnega reda na Ministrstvo za pravosodje 

posreduje sodišče, kjer je oseba zaposlena. Kandidat, ki izpita ni uspešno opravil, ga lahko ponavlja v 

roku, ki ga določi izpitna komisija, vendar ne prej kot v dveh mesecih od datuma zadnjega opravljanja 

izpita. 

 

Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki jo sestavljata sodnik kot predsednik komisije in 

predstavnik ministrstva, pristojnega za pravosodje, ki ima opravljen pravniški državni izpit, kot član 

komisije. O uspešno opravljenem izpitu izda izpitna komisija kandidatu potrdilo takoj po izpitu. Pri tretjem 

in vsakem nadaljnjem pristopu k izpitu mora izpitne stroške povrniti kandidat na podlagi izdanega 

računa, prvi in drugi pristop pa se krije iz proračunskih sredstev Ministrstva za pravosodje.  

 

V letu 2017 so izpiti predvideni meseca januarja, marca, maja, septembra in novembra. Od števila 

prijav je odvisna organizacija posameznega izpitnega termina. 
 
Za leto 2017 so predvideni naslednji izpitni roki: 

- 30.1.2017; rok prijave do 23.12.2016 
- 27.3.2017; rok prijave do 24.2.2017 
- 29.5.2017; rok prijave do 25.4.2017 
- 28.9.2017; rok prijave do 25.8.2017 
- 27.11.2017; rok prijave do 25.10.2017 

 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Prus Levstek 
 
 
 
 

4.4. DRŽAVNOTOŽILSKI RED 
 
Peti odstavek 136. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 47/12,  19/15) določa, 

da morajo vsi javni uslužbenci državnega tožilstva v enem letu po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi pred 

komisijo Centra za izobraževanje v pravosodju opraviti izpit iz poznavanja določil Državnotožilskega 

reda. 

 

Prijavnico za opravljanje izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda na Ministrstvo za 

pravosodje posreduje državno tožilstvo, kjer je oseba zaposlena. Kandidat, ki izpita ni uspešno opravil, 

ga lahko ponavlja le enkrat, in sicer v roku, ki ga določi izpitna komisija, vendar ne prej kot v dveh 

mesecih od datuma prvega opravljanja izpita.  

 

Termine za opravljanje izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda razpiše Center za 

izobraževanje v pravosodju. Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo državni tožilec 

kot predsednik komisije in predstavnika ministrstva, pristojnega za pravosodje, ki imata opravljen 

pravniški državni izpit, kot člana komisije. Opravljanje izpita je za javne uslužbence državnega tožilstva 

brezplačno.  

 

V letu 2017 so izpiti predvideni meseca aprila in oktobra. Od števila prijav je odvisna organizacija 

posameznega izpitnega termina. 
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V letu 2017 sta predvidena dva izpitna roka: 
- 13.4.2017; rok prijave do 10.3.2017 
- 24.10.2017; rok prijave do 21.9.2017 

 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Prus Levstek. 
 
 

4.5. DRŽAVNOPRAVOBRANILSKI RED 
 
 
Na podlagi 98. člena Državnopravobranilskega reda (Uradni list RS, št. 90/02, 57/11 in 8/15) mora vse 
pravobranilsko osebje, razen tistih, ki imajo opravljen pravniški državni izpit, v enem letu po sklenitvi 
delovnega razmerja pred komisijo Centra za izobraževanje v pravosodju opraviti izpit iz poznavanja 
določil Državnopravobranilskega reda. 
 
Prijavnico za opravljanje izpita iz poznavanja določil Državnopravobranilskega reda na Center za 
izobraževanje v pravosodju posreduje državno pravobranilstvo, kjer je oseba zaposlena. Kandidat, ki 
izpita ni uspešno opravil, ga lahko ponavlja v roku, ki ga določi izpitna komisija, vendar ne prej kot v 
dveh mesecih od datuma zadnjega opravljanja izpita.  
 
Termine za opravljanje izpita iz poznavanja določil Državnopravobranilskega reda razpiše Center za 
izobraževanje v pravosodju. Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo državni 
pravobranilec kot predsednik komisije in predstavnik ministrstva, pristojnega za pravosodje, ki ima 
opravljen pravniški državni izpit, kot član komisije.  
 
V letu 2017 so izpiti predvideni meseca maja in novembra. Od števila prijav je odvisna organizacija 
posameznega izpitnega termina. 
 
V letu 2017 sta predvidena dva izpitna roka: 

- 25.5.2017; rok prijave do 20.4.2017 
- 28.11.2017; rok prijave do 26.10.2017 

 
Odgovorna oseba na Centru za izobraževanje: Lidija Prus Levstek. 
 
 


