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Ministrica za pravosodje potrjuje Program dela Centra za izobraževanje v pravosodju za leto 

2020. Strokovni svet Centra za izobraževanje v pravosodju je na 18. redni seji 29. novembra 

2019 podal pozitivno mnenje k Programu dela Centra za izobraževanje v pravosodju za leto 

2020.

                                                               Andreja Katič
                                                                    ministrica
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UVOD

Center za izobraževanje v pravosodju vsako leto pripravi letni program dela, ki zajema 
izobraževanja za zaposlene v pravosodnih organih ter vsa usposabljanja in izpite za druge 
deležnike v pravosodju, za katere je pristojen. Pri pripravi letnega programa dela Center za 
izobraževanje v pravosodju upošteva predloge pravosodnih organov in udeležencev 
izobraževanj ter druge pobude zainteresirane javnosti. Osnutek programa po obravnavi 
Strokovnega sveta Centra za izobraževanje v pravosodju sprejme minister za pravosodje. 
Program dela se med letom dopolnjuje in spreminja glede na potrebe in aktualno problematiko v 
pravosodju.

Program dela Centra za izobraževanje v pravosodju za leto 2020 je zasnovan tako, da uvodnim 
pojasnilom sledi kazalo po treh glavnih ciljnih skupinah udeležencev (sodniki, državni tožilci in 
državni odvetniki) in kazalo po področjih. Namen kazala je ponuditi enostaven pregled 
izobraževalnih dogodkov, ki so na voljo posameznim ciljnim skupinam oziroma so načrtovani za 
posamezno področje. Izobraževanjem za zaposlene v pravosodnih organih sledijo 
izobraževanja in izpiti za pravosodne deležnike v ožjem smislu (mediatorji, izvršitelji, upravitelji v 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilne poravnave, sodni tolmači, sodni izvedenci in sodni 
cenilci) ter pravniški državni izpit in drugi izpiti, potrebni za delo v pravosodju.

Center za izobraževanje v pravosodju je bil ustanovljen in deluje z namenom celovite obravnave 
izobraževalnih procesov v pravosodju, ne zgolj organiziranja in izvajanja izobraževalnih 
dogodkov. Uspešno in učinkovito lahko deluje samo v sodelovanju s pravosodnimi organi in 
posamezniki, ki delujejo v pravosodju. Zato smo vam na Centru za izobraževanje v pravosodju 
na voljo za vsa vprašanja, pobude in pripombe na spletnem naslovu cip.mp@gov.si. 

Vljudno vabljeni na izobraževalne dogodke Centra za izobraževanje v pravosodju!



viii

Center za izobraževanje v pravosodju si pridržuje pravico do sprememb Programa dela Centra 
za izobraževanje v pravosodju za leto 2020.

Center za izobraževanje v pravosodju si pridružuje pravico do prerazporeditve vira financiranja 
glede na razpoložljivo stanje na proračunskih postavkah 525010, 130013, 675810 in postavkah 
Operacije učinkovito pravosodje.
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1. PROGRAM NADALJEVALNIH IZOBRAŽEVANJ V PRAVOSODJU

1.1. IZOBRAŽEVANJA ZA ZAPOSLENE V PRAVOSODJU

1.1.1. KAZALO PO CILJNIH SKUPINAH UDELEŽENCEV

1.1.1.1. SODNIKI

ČETRTLETJE DOGODEK PODROČJE STRAN

prvo četrtletje 
2020

CIVILNOPRAVNA SODNIŠKA ŠOLA civilno pravo 1

prvo četrtletje 
2020

UPORABA ZVEtL-1 V PRAKSI civilno pravo 1

prvo četrtletje 
2020

SEMINAR EJTN: SERVICE OF DOCUMENTS 
& TAKING OF EVIDENCE ABROAD

civilno pravo 2

tretje četrtletje 
2020

POSVET VIŠJIH SODNIKOV –
CIVILNOPRAVNO PODROČJE

civilno pravo 2

četrto četrtletje 
2020

ZEMLJIŠKOKNJIŽNA ŠOLA civilno pravo 3

tretje in četrto 
četrtletje 2020 

POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
CIVILNOPRAVNO PODROČJE

civilno pravo 3

prvo četrtletje 
2020

IZVRŠILNA ŠOLA civilno pravo/ 
izvršilno pravo

4

prvo četrtletje  
2020

POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
PODROČJE IZVRŠBE

civilno pravo/ 
izvršilno pravo

4

četrto četrtletje 
2020

POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
PODROČJE DRUŽINSKEGA SODSTVA

civilno pravo/ 
družinsko 
pravo

5

drugo četrtletje 
2020

POSVET SODNIKOV VIŠJEGA DELOVNEGA 
IN SOCIALNEGA SODIŠČA

delovno pravo 
in pravo 
socialne 
varnosti

6

četrto četrtletje 
2020

DELOVNO-SOCIALNA SODNIŠKA ŠOLA

delovno pravo 
in pravo 
socialne 
varnosti

6

četrto četrtletje 
2020

POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
PODROČJE SOCIALNIH SPOROV

delovno pravo 
in pravo 
socialne 
varnosti

7



x

četrto četrtletje 
2020

POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
PODROČJE KOLEKTIVNIH IN 
INDIVIDUALNIH DELOVNIH SPOROV

delovno pravo 
in pravo 
socialne 
varnosti

7

ČETRTLETJE DOGODEK PODROČJE STRAN

prvo četrtletje 
2020

ŠOLA INSOLVENČNEGA PRAVA gospodarsko 
pravo

8

drugo četrtletje 
2020

REGISTRSKA ŠOLA gospodarsko 
pravo

8

drugo četrtletje 
2020

REGIONALNI SEMINAR O SODNIH 
POSTOPKIH V ZVEZI S PATENTI

gospodarsko 
pravo

9

četrto četrtletje 
2020

GOSPODARSKOPRAVNA ŠOLA gospodarsko 
pravo

9

četrto četrtletje 
2020

POSVET VIŠJIH SODNIKOV –
GOSPODARSKOPRAVNO PODROČJE

gospodarsko 
pravo

10

četrto četrtletje 
2020

POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
INSOLVENČNO PODROČJE

gospodarsko 
pravo

10

četrto četrtletje 
2020

POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
PODROČJE INTELEKTUALNE LASTNINE

gospodarsko 
pravo

11

vse leto POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
GOSPODARSKOPRAVNO PODROČJE

gospodarsko 
pravo

11

prvo četrtletje 
2020

IZOBRAŽEVALNI DNEVI DRUŠTVA 
DRŽAVNIH TOŽILCEV SLOVENIJE – OBISK 
VZGOJNEGA ZAVODA

kazensko 
pravo

12

drugo četrtletje 
2020

STROKOVNI POSVET − OBRAVNAVA 
POSEBEJ RANLJIVIH OTROK

kazensko 
pravo

12

drugo četrtletje 
2020

SEMINAR ZA PREISKOVALNE SODNIKE kazensko 
pravo

13

drugo četrtletje 
2020

POSVET VIŠJIH SODNIKOV –
KAZENSKOPRAVNO PODROČJE

kazensko 
pravo

13

četrto četrtletje 
2020

KAZENSKOPRAVNA SODNIŠKA ŠOLA kazensko 
pravo

14

četrto četrtletje 
2020

FORUM O FINANČNI IN GOSPODARSKI 
KRIMINALITETI

kazensko 
pravo

15

vse leto POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
KAZENSKOPRAVNO PODROČJE

kazensko 
pravo

16



xi

prvo četrtletje 
2020

ZAVAROVANJE IN ODVZEM 
PREMOŽENJSKE KORISTI TER ODVZEM 
PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA

kazensko 
pravo / 
gospodarska 
kriminaliteta

16

ČETRTLETJE DOGODEK PODROČJE STRAN

drug četrtletje 
2020

ODREDITEV IN VODENJE FINANČNIH 
PREISKAV

kazensko 
pravo / 
gospodarska 
kriminaliteta

17

tretje četrtletje 
2020

KORPORACIJSKO IN INSOLVENČNO 
PRAVO ZA KAZENSKE SODNIKE IN 
DRŽAVNE TOŽILCE  

kazensko 
pravo / 
gospodarska 
kriminaliteta

17

drugo četrtletje 
2020

POSVET VIŠJIH SODNIKOV – PODROČJE 
PREKRŠKOV 

kazensko 
pravo / pravo o 
prekrških

18

četrto četrtletje 
2020

PREKRŠKOVNOPRAVNA ŠOLA
kazensko 
pravo / pravo o 
prekrških

18

vse leto POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
PODROČJE PREKRŠKOV

kazensko 
pravo / pravo o 
prekrških

19

prvo četrtletje 
2020

JAVNO NAROČANJE – PRVI DEL upravno pravo 20

drugo četrtletje 
2020

DAVČNO PRAVO upravno pravo 20

tretje četrtletje 
2020

UPRAVNOPRAVNA SODNIŠKA ŠOLA upravno pravo 21

četrto četrtletje 
2020

JAVNO NAROČANJE – DRUGI DEL upravno pravo 21

prvo in drugo 
četrtletje 2020

DAVKI IN DAVČNA ZAKONODAJA druga znanja in 
veščine

22

tretje četrtletje 
2020

PROGRAM HELP SVETA EVROPE: UVODNI 
SEMINAR IN E-TEČAJ

druga znanja in 
veščine

22

vse leto ARGUMENTIRANJE IN ODLOČANJE – KAKO 
SE IZOGNITI PRISTRANOSTIM 

druga znanja in 
veščine

23

vse leto
SKUPINSKO SREČANJE – SODNIŠKE 
VEŠČINE IN ZNANJA Z UPORABO 
SUPERVIZIJSKIH TEHNIK

druga znanja in 
veščine

23

prvo in tretje 
četrtletje 2020

TEHNIKE KOMUNICIRANJA Z JAVNOSTMI V 
SODSTVU 

vodenje in 
upravljanje v 
pravosodju

26



xii

prvo in četrto 
četrtletje 2020

TEHNIKE KOMUNICIRANJA Z JAVNOSTMI V 
SODSTVU – NADALJEVALNO

vodenje in 
upravljanje v 
pravosodju

27

ČETRTLETJE DOGODEK PODROČJE STRAN

drugo četrtletje 
2020

DNEVI SLOVENSKEGA SODSTVA delovanje 
pravosodja

28

tretje četrtletje 
2020

STROŠKI POSTOPKA delovanje 
pravosodja

30

vse leto ETIKA IN INTEGRITETA SODNIKA delovanje 
pravosodja

31

vse leto E-MODUL − VARSTVO OSEBNIH 
PODATKOV

delovanje 
pravosodja

31

prvo četrtletje 
2020

PRAVNA TERMINOLOGIJA JEZIKOV 
MANJŠIN – MADŽARSKI JEZIK

pravna 
terminologija

32

prvo in drugo 
četrtletje 2020

PRAVNA TERMINOLOGIJA JEZIKOV 
MANJŠIN – ITALIJANSKI JEZIK

pravna 
terminologija

32

drugo in četrto 
četrtletje 2020

AIAKOS PROGRAM IZMENJAVE programi 
izmenjav EJTN

37

tretje četrtletje 
2020

DVOTEDENSKI PROGRAM IZMENJAVE programi 
izmenjav EJTN

37

vse leto BILATERALNE IZMENJAVE programi 
izmenjav EJTN

38

vse leto SPECIALIZIRANE IZMENJAVE programi 
izmenjav EJTN

39

po sprejetju 
zakona

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA SODNIKE, 
DRŽAVNE TOŽILCE IN PORAVNALCE V 
KAZENSKIH ZADEVAH, KI SODELUJEJO V 
POSTOPKIH PROTI MLADOLETNIKU

kazensko 
pravo

40

ČETRTLETJE DOGODEK PODROČJE STRAN

po sprejetju 
zakona

REDNO USPOSABLJANJE ZA SODNIKE, 
DRŽAVNE TOŽILCE IN PORAVNALCE V 
KAZENSKIH ZADEVAH, KI SODELUJEJO V 
POSTOPKIH PROTI MLADOLETNIKU

kazensko 
pravo

40

po sprejetju 
zakona

POSVET OB SPREJETJU ZAKONA O 
POSTOPKU SODNEGA IN IZVENSODNEGA 
VARSTVA NEKDANJIH IMETNIKOV 
KVALIFICIRANIH OBVEZNOSTI BANK 
(ZPSVIKOB)

gospodarsko 
pravo

41



xiii

prvo četrtletje 
2020

PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM 
ZEMLJIŠKA KNJIGA – APLIKACIJE ZA 
ROČNE IZVRŠITVE – UPORABA 
APLIKACIJE NA PRIMERIH IZ PRAKSE

uporaba IT 43

drugo, tretje in 
četrto četrtletje 
2020

PROJEKT IZVRŠILNI VPISNIKI – UPORABA 
IZVRŠILNEGA VPISNIKA OD OSNOV DO 
ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA S SPISOM 

uporaba IT 43

prvo četrtletje 
2020

PROJEKT SODNA UPRAVA – UPORABA 
INFORMATIZIRANEGA Su VPISNIKA

uporaba IT 46

drugo in četrto 
četrtletje 2020

PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM ZA 
SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV –
UPORABA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA 
SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV (i-
K) – ZAČETNI TEČAJ

uporaba IT 47

prvo četrtletje 
2020

UPORABA ORODIJ UREJEVALNIKA 
BESEDIL OPENOFFICE 
WRITER/LIBREOFFICE WRITER – ZAČETNI 
TEČAJ 

uporaba IT 53

drugo četrtletje 
2020

UPORABA ORODIJ UREJEVALNIKA 
BESEDIL OPENOFFICE 
WRITER/LIBREOFFICE WRITER –
NADALJEVALNI TEČAJ

uporaba IT 54

prvo četrtletje 
2020

UPORABA ORODIJ UREJEVALNIKA 
PREGLEDNIC OPENOFFICE 
CALC/LIBREOFFICE CALC – ZAČETNI 
TEČAJ

uporaba IT 54

prvo četrtletje 
2020

UPORABA ORODIJ UREJEVALNIKA 
PREGLEDNIC OPENOFFICE 
CALC/LIBREOFFICE CALC – NADALJEVALNI 
TEČAJ

uporaba IT 55

vse leto PSIHOLOGIJA IN RETORIKA V SODNI 
DVORANI

delovanje 
pravosodja

58



xiv

1.1.1.2. DRŽAVNI TOŽILCI

ČETRTLETJE DOGODEK PODROČJE STRAN

prvo četrtletje 
2020

IZOBRAŽEVALNI DNEVI DRUŠTVA 
DRŽAVNIH TOŽILCEV SLOVENIJE – OBISK 
VZGOJNEGA ZAVODA

kazensko pravo 12

drugo četrtletje 
2020

STROKOVNI POSVET − OBRAVNAVA 
POSEBEJ RANLJIVIH OTROK

kazensko pravo 12

četrto četrtletje 
2020

IZOBRAŽEVALNI TOŽILSKI DNEVI kazensko pravo 14

četrto četrtletje 
2020

FORUM O FINANČNI IN GOSPODARSKI 
KRIMINALITETI

kazensko pravo 15

prvo četrtletje 
2020

OPISI KAZNIVIH DEJANJ kazensko pravo 15

prvo četrtletje 
2020

ZAVAROVANJE IN ODVZEM 
PREMOŽENJSKE KORISTI TER ODVZEM 
PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA

kazensko pravo 
/ gospodarska 
kriminaliteta

16

drug četrtletje 
2020

ODREDITEV IN VODENJE FINANČNIH 
PREISKAV

kazensko pravo 
/ gospodarska 
kriminaliteta

17

tretje četrtletje 
2020

KORPORACIJSKO IN INSOLVENČNO PRAVO 
ZA KAZENSKE SODNIKE IN DRŽAVNE 
TOŽILCE  

kazensko pravo 
/ gospodarska 
kriminaliteta

17

tretje četrtletje 
2020

PROGRAM HELP SVETA EVROPE: UVODNI 
SEMINAR IN E-TEČAJ

druga znanja in 
veščine

22

vse leto ARGUMENTIRANJE IN ODLOČANJE – KAKO 
SE IZOGNITI PRISTRANOSTIM 

druga znanja in 
veščine

23

vse leto SUPERVIZIJA ZA DRŽAVNE TOŽILCE druga znanja in 
veščine

24

drugo četrtletje 
2020

IZOBRAŽEVALNI DNEVI DRUŠTVA 
DRŽAVNIH TOŽILCEV SLOVENIJE IN 
VRHOVNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA 
REPUBLIKE SLOVENIJE

delovanje 
pravosodja

28

prvo in četrto 
četrtletje 2020

TEHNIKE KOMUNICIRANJA Z JAVNOSTMI V 
SODSTVU – NADALJEVALNO 

vodenje in 
upravljanje v 
pravosodju

27

prvo četrtletje 
2020

PRAVNA TERMINOLOGIJA JEZIKOV 
MANJŠIN – MADŽARSKI JEZIK

pravna 
terminologija

32

prvo in drugo 
četrtletje 2020

PRAVNA TERMINOLOGIJA JEZIKOV 
MANJŠIN – ITALIJANSKI JEZIK

pravna 
terminologija

32



xv

drugo in četrto 
četrtletje 2020

AIAKOS PROGRAM IZMENJAVE programi 
izmenjav EJTN

37

ČETRTLETJE DOGODEK PODROČJE STRAN

tretje četrtletje 
2020

DVOTEDENSKI PROGRAM IZMENJAVE programi 
izmenjav EJTN

37

vse leto BILATERALNE IZMENJAVE programi 
izmenjav EJTN

38

vse leto SPECIALIZIRANE IZMENJAVE programi 
izmenjav EJTN

39

po sprejetju 
zakona

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA SODNIKE, 
DRŽAVNE TOŽILCE IN PORAVNALCE V 
KAZENSKIH ZADEVAH, KI SODELUJEJO V 
POSTOPKIH PROTI MLADOLETNIKU

kazensko pravo 40

po sprejetju 
zakona

REDNO USPOSABLJANJE ZA SODNIKE, 
DRŽAVNE TOŽILCE IN PORAVNALCE V 
KAZENSKIH ZADEVAH, KI SODELUJEJO V 
POSTOPKIH PROTI MLADOLETNIKU

kazensko pravo 40

vse leto
UPORABA INFORMATIZIRANIH VPISNIKOV –
ZAČETNI TEČAJ ZA NOVOZAPOSLENE
DRŽAVNE TOŽILCE

uporaba IT 56



xvi

1.1.1.3. (VIŠJI) DRŽAVNI ODVETNIKI

ČETRTLETJE DOGODEK PODROČJE STRAN

prvo četrtletje 
2020

CIVILNOPRAVNA SODNIŠKA ŠOLA civilno pravo 1

četrto četrtletje 
2020

ZEMLJIŠKOKNJIŽNA ŠOLA civilno pravo 3

prvo četrtletje 
2020

IZVRŠILNA ŠOLA civilno pravo/ 
izvršilno pravo

4

četrto četrtletje 
2020

GOSPODARSKOPRAVNA ŠOLA gospodarsko 
pravo

9

tretje četrtletje 
2020

UPRAVNOPRAVNA SODNIŠKA ŠOLA upravno pravo 21

tretje četrtletje 
2020

PROGRAM HELP SVETA EVROPE: UVODNI 
SEMINAR IN E-TEČAJ

druga znanja in 
veščine

22

vse leto ARGUMENTIRANJE IN ODLOČANJE – KAKO 
SE IZOGNITI PRISTRANOSTIM 

druga znanja in 
veščine

23

drugo četrtletje 
2020

DNEVI DRŽAVNEGA ODVETNIŠTVA delovanje 
pravosodja

29

četrto četrtletje 
2020

ŠOLA DRŽAVNEGA ODVETNIŠTVA delovanje 
pravosodja

30

prvo in četrto 
četrtletje 2020

TEHNIKE KOMUNICIRANJA Z JAVNOSTMI V 
SODSTVU – NADALJEVALNO

vodenje in 
upravljanje v 
pravosodju

27

prvo četrtletje 
2020

PRAVNA TERMINOLOGIJA JEZIKOV 
MANJŠIN – MADŽARSKI JEZIK

pravna 
terminologija

32

prvo in drugo 
četrtletje 2020

PRAVNA TERMINOLOGIJA JEZIKOV 
MANJŠIN – ITALIJANSKI JEZIK

pravna 
terminologija

32

drugo in četrto 
četrtletje 2020

AIAKOS PROGRAM IZMENJAVE programi 
izmenjav EJTN

37

tretje četrtletje 
2020

DVOTEDENSKI PROGRAM IZMENJAVE programi 
izmenjav EJTN

37



xvii

1.2. KAZALO PO PODROČJIH

1.2.1. CIVILNO PRAVO

ČETRTLETJE DOGODEK OBLIKA STRAN

prvo četrtletje 
2020

CIVILNOPRAVNA SODNIŠKA ŠOLA šola 1

četrto četrtletje 
2020

ZEMLJIŠKOKNJIŽNA ŠOLA šola 3

prvo četrtletje 
2020

IZVRŠILNA ŠOLA šola 4

prvo četrtletje 
2020

SEMINAR EJTN: SERVICE OF DOCUMENTS 
& TAKING OF EVIDENCE ABROAD

seminar 2

prvo četrtletje 
2020

UPORABA ZVEtL-1 V PRAKSI delavnica 1

tretje četrtletje 
2020

POSVET VIŠJIH SODNIKOV –
CIVILNOPRAVNO PODROČJE

posvet 2

tretje in četrto 
četrtletje 2020 

POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
CIVILNOPRAVNO PODROČJE

posvet 3

prvo četrtletje  
2020

POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
PODROČJE IZVRŠBE

posvet 4

četrto četrtletje 
2020

POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
PODROČJE DRUŽINSKEGA SODSTVA

posvet 5



xviii

1.2.2. DELOVNO PRAVO

ČETRTLETJE DOGODEK OBLIKA STRAN

četrto četrtletje 
2020

DELOVNO-SOCIALNA SODNIŠKA ŠOLA šola 6

drugo četrtletje 
2020

POSVET SODNIKOV VIŠJEGA DELOVNEGA 
IN SOCIALNEGA SODIŠČA

posvet 6

četrto četrtletje 
2020

POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
PODROČJE SOCIALNIH SPOROV

posvet 7

četrto četrtletje 
2020

POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
PODROČJE KOLEKTIVNIH IN INDIVIDUALNIH 
DELOVNIH SPOROV

posvet 7

drugo četrtletje 
2020

POSVET SODNIKOV VIŠJEGA DELOVNEGA 
IN SOCIALNEGA SODIŠČA

posvet 6



xix

1.2.3. GOSPODARSKO PRAVO

ČETRTLETJE DOGODEK OBLIKA STRAN

prvo četrtletje 
2020

ŠOLA INSOLVENČNEGA PRAVA šola 8

drugo četrtletje 
2020

REGISTRSKA ŠOLA šola 8

četrto četrtletje 
2020

GOSPODARSKOPRAVNA ŠOLA šola 9

drugo četrtletje 
2020

REGIONALNI SEMINAR O SODNIH 
POSTOPKIH V ZVEZI S PATENTI

seminar 9

po sprejetju 
zakona

POSVET OB SPREJETJU ZAKONA O 
POSTOPKU SODNEGA IN IZVENSODNEGA 
VARSTVA NEKDANJIH IMETNIKOV 
KVALIFICIRANIH OBVEZNOSTI BANK 
(ZPSVIKOB)

seminar 41

četrto četrtletje 
2020

POSVET VIŠJIH SODNIKOV –
GOSPODARSKOPRAVNO PODROČJE

posvet 10

četrto četrtletje 
2020

POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
INSOLVENČNO PODROČJE

posvet 10

četrto četrtletje 
2020

POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
PODROČJE INTELEKTUALNE LASTNINE

posvet 11

vse leto POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
GOSPODARSKOPRAVNO PODROČJE

posvet 11



xx

1.2.4. KAZENSKO PRAVO

ČETRTLETJE DOGODEK OBLIKA STRAN

četrto četrtletje 
2020

KAZENSKOPRAVNA SODNIŠKA ŠOLA šola 14

četrto četrtletje 
2020

IZOBRAŽEVALNI TOŽILSKI DNEVI šola 14

četrto četrtletje 
2020

PREKRŠKOVNOPRAVNA ŠOLA šola 18

drugo četrtletje 
2020

STROKOVNI POSVET − OBRAVNAVA 
POSEBEJ RANLJIVIH OTROK

konferenca 12

drugo četrtletje 
2020

SEMINAR ZA PREISKOVALNE SODNIKE seminar 13

četrto četrtletje 
2020

FORUM O FINANČNI IN GOSPODARSKI 
KRIMINALITETI

seminar 15

prvo četrtletje 
2020

ZAVAROVANJE IN ODVZEM 
PREMOŽENJSKE KORISTI TER ODVZEM 
PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA

seminar 16

po sprejetju 
zakona

REDNO USPOSABLJANJE ZA SODNIKE, 
DRŽAVNE TOŽILCE IN PORAVNALCE V 
KAZENSKIH ZADEVAH, KI SODELUJEJO V 
POSTOPKIH PROTI MLADOLETNIKU

seminar 40

tretje četrtletje 
2020

KORPORACIJSKO IN INSOLVENČNO 
PRAVO ZA KAZENSKE SODNIKE IN 
DRŽAVNE TOŽILCE  

seminar in 
delavnica

17

prvo četrtletje 
2020

OPISI KAZNIVIH DEJANJ delavnica 15

po sprejetju 
zakona

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA SODNIKE, 
DRŽAVNE TOŽILCE IN PORAVNALCE V 
KAZENSKIH ZADEVAH, KI SODELUJEJO V 
POSTOPKIH PROTI MLADOLETNIKU

delavnica 40

drug četrtletje 
2020

ODREDITEV IN VODENJE FINANČNIH 
PREISKAV

delavnica 17

drugo četrtletje 
2020

POSVET VIŠJIH SODNIKOV –
KAZENSKOPRAVNO PODROČJE

posvet 13

vse leto POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
KAZENSKOPRAVNO PODROČJE

posvet 16

drugo četrtletje 
2020

POSVET VIŠJIH SODNIKOV – PODROČJE 
PREKRŠKOV 

posvet 18



xxi

ČETRTLETJE DOGODEK OBLIKA STRAN

vse leto POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE –
PODROČJE PREKRŠKOV

posvet 19

prvo četrtletje 
2020

IZOBRAŽEVALNI DNEVI DRUŠTVA 
DRŽAVNIH TOŽILCEV SLOVENIJE – OBISK 
VZGOJNEGA ZAVODA

strokovna 
ekskurzija

12



xxii

1.2.5. UPRAVNO PRAVO

ČETRTLETJE DOGODEK OBLIKA STRAN

tretje četrtletje 
2020

UPRAVNOPRAVNA SODNIŠKA ŠOLA šola 21

prvo četrtletje 
2020

JAVNO NAROČANJE – PRVI DEL seminar 20

drugo četrtletje 
2020

DAVČNO PRAVO seminar 20

četrto četrtletje 
2020

JAVNO NAROČANJE – DRUGI DEL seminar 21

1.2.6. DRUGA ZNANJA IN VEŠČINE

ČETRTLETJE DOGODEK OBLIKA STRAN

tretje četrtletje 
2020

PROGRAM HELP SVETA EVROPE: UVODNI 
SEMINAR IN E-TEČAJ

e-izobraževanje 
in seminar

22

prvo in drugo 
četrtletje 2020

DAVKI IN DAVČNA ZAKONODAJA delavnica 22

vse leto
ARGUMENTIRANJE IN ODLOČANJE – KAKO 
SE IZOGNITI PRISTRANOSTIM 

delavnica 23

vse leto
SKUPINSKO SREČANJE – SODNIŠKE 
VEŠČINE IN ZNANJA Z UPORABO 
SUPERVIZIJSKIH TEHNIK

skupinsko 
srečanje

23

vse leto SUPERVIZIJA ZA DRŽAVNE TOŽILCE supervizija 24



xxiii

1.2.7. VODENJE IN UPRAVLJANJE V PRAVOSODJU

ČETRTLETJE DOGODEK OBLIKA STRAN

tretje četrtletje 
2020

ŠOLA ZA VODJE URADOV, KADROVSKO-
PRAVNIH IN  FINANČNO-RAČUNOVODSKIH 
SLUŽB  

šola 25

prvo četrtletje 
2020

LETNO STROKOVNO SREČANJE 
ZAPOSLENIH NA VODSTVENI FUNKCIJI V 
PRAVOSODJU 

konferenca 25

četrto četrtletje 
2020

STROKOVNO USPOSABLJANJE 
PREDSEDNIKOV IN DIREKTORJEV SODIŠČ 
TER VODIJ IN DIREKTORJEV DRŽAVNIH 
TOŽILSTEV 

seminar 26

prvo in tretje 
četrtletje 2020

TEHNIKE KOMUNICIRANJA Z JAVNOSTMI V 
SODSTVU 

seminar 26

prvo in četrto 
četrtletje 2020

TEHNIKE KOMUNICIRANJA Z JAVNOSTMI V 
SODSTVU – NADALJEVALNO

delavnica 27



xxiv

1.2.8. DELOVANJE PRAVOSODJA

ČETRTLETJE DOGODEK OBLIKA STRAN

tretje četrtletje 
2020

STROŠKI POSTOPKA šola 30

četrto 
četrtletje 2020

ŠOLA DRŽAVNEGA ODVETNIŠTVA šola 30

drugo 
četrtletje 2020

DNEVI SLOVENSKEGA SODSTVA seminar 28

drugo 
četrtletje 2020

IZOBRAŽEVALNI DNEVI DRUŠTVA 
DRŽAVNIH TOŽILCEV SLOVENIJE IN 
VRHOVNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA 
REPUBLIKE SLOVENIJE

seminar 28

drugo 
četrtletje 2020

DNEVI DRŽAVNEGA ODVETNIŠTVA seminar 29

tretje četrtletje 
2020

SEMINAR ZA PORAVNALCE V KAZENSKIH 
ZADEVAH

seminar 29

vse leto ETIKA IN INTEGRITETA SODNIKA delavnica 31

vse leto PSIHOLOGIJA IN RETORIKA V SODNI 
DVORANI

delavnica 58

vse leto

PROFESIONALNI PRISTOP DO STRANK –
VEŠČINE SPORAZUMEVANJA IN 
OBVLADOVANJA
KONFLIKTNIH SITUACIJ

delavnica 58

vse leto E-MODUL − VARSTVO OSEBNIH PODATKOV e-izobraževanje 31

1.2.9. PRAVNA TERMINOLOGIJA    

ČETRTLETJE DOGODEK OBLIKA STRAN

prvo četrtletje 
2020

PRAVNA TERMINOLOGIJA JEZIKOV 
MANJŠIN – MADŽARSKI JEZIK

lingvistično 
izobraževanje

32

prvo in drugo 
četrtletje 2020

PRAVNA TERMINOLOGIJA JEZIKOV 
MANJŠIN – ITALIJANSKI JEZIK

lingvistično 
izobraževanje

32



xxv

1.2.10. USPOSABLJANJE ZA IZVAJALCE IZOBRAŽEVANJ

ČETRTLETJE DOGODEK OBLIKA STRAN

prvo in četrto  
četrtletje 2020

USPOSABLJANJE ZA STALNE 
PREDAVATELJE IN VODJE 
IZOBRAŽEVALNIH DOGODKOV CENTRA ZA 
IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU – SODNO 
OSEBJE

delavnica 33

tretje in četrto 
četrtletje 2020 

USPOSABLJANJE ZA STALNE 
PREDAVATELJE IN VODJE 
IZOBRAŽEVALNIH DOGODKOV CENTRA ZA 
IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU

delavnica 33

1.2.11. IZOBRAŽEVANJE ZA PRAVOSODNO OSEBJE

ČETRTLETJE DOGODEK OBLIKA STRAN

vse leto
PRVI MODUL – DRŽAVNOTOŽILSKI RED IN 
POSLOVANJE DRŽAVNEGA TOŽILSTVA

seminar 35

vse leto

DRUGI MODUL – PRAVILNA RABA 
SLOVENSKEGA JEZIKA, POSLOVNI 
BONTON, ETIKA IN INTEGRITETA OSEBJA 
TER KORUPCIJSKA TVEGANJA 

seminar 35

vse leto
ČETRTI MODUL – KOMUNIKACIJSKE 
TEHNIKE V AKUTNI STRESNI SITUACIJI IN 
MOTIVACIJA NA DELOVNEM MESTU 

seminar 36

drugo četrtletje 
2020

PRAVNA TERMINOLOGIJA JEZIKOV 
MANJŠIN – MADŽARSKI JEZIK

lingvistično 
izobraževanje 34

drugo četrtletje 
2020

PRAVNA TERMINOLOGIJA JEZIKOV 
MANJŠIN – ITALIJANSKI JEZIK 

lingvistično 
izobraževanje

34

vse leto E-IZOBRAŽEVANJE ZA SODNO OSEBJE e-izobraževanje 36



xxvi

1.2.12. IZMENJAVE V OKVIRU EVROPSKE MREŽE INSTITUCIJ ZA IZOBRAŽEVANJE V 
PRAVOSODJU (EJTN)

ČETRTLETJE DOGODEK OBLIKA STRAN

drugo in četrto 
četrtletje 2020

AIAKOS PROGRAM IZMENJAVE študijski obisk 37

tretje četrtletje 
2020

DVOTEDENSKI PROGRAM IZMENJAVE študijski obisk 37

tretje četrtletje 
2020

PROGRAM IZMENJAVE ZA PREDSEDNIKE 
SODIŠČ IN VODJE TOŽILSTEV 

študijski obisk 38

vse leto BILATERALNE IZMENJAVE študijski obisk 38

vse leto SPECIALIZIRANE IZMENJAVE študijski obisk 39



xxvii

1.2.13. UPORABA IT

ČETRTLETJE DOGODEK OBLIKA STRAN

tretje četrtletje 
2020

PROJEKT PUND – PREDSTAVITEV NOVIH 
FUNKCIONALNOSTI APLIKACIJE PUND ZA 
DELO Z DOKUMENTI, KI SO PO 
ELEKTRONSKI POTI VLOŽENI NA SODIŠČE 

seminar 44

drugo četrtletje 
2020

PROJEKT E-VLOŽIŠČE – UPORABA 
APLIKACIJE ZA IZHODNO POŠTO EVIP

seminar 50

drugo in tretje 
četrtletje 2020

PROJEKT E-HRAMBA – PREDSTAVITEV 
SISTEMA E-HRAMBA 

seminar 53

prvo četrtletje 
2020

PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM 
ZEMLJIŠKA KNJIGA – UPORABA VPISNIKOV 
ELEKTRONSKE ZEMLJIŠKE KNJIGE eZK IN 
PORTALA eZK

tečaj 42

drugo četrtletje 
2020

PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM 
ZEMLJIŠKA KNJIGA – ODLOČANJE V ZK 
POSTOPKIH –
IZBRANE VSEBINE

tečaj 42

prvo četrtletje 
2020

PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM 
ZEMLJIŠKA KNJIGA – APLIKACIJE ZA 
ROČNE IZVRŠITVE – UPORABA APLIKACIJE 
NA PRIMERIH IZ PRAKSE

tečaj 43

drugo, tretje in 
četrto četrtletje 
2020

PROJEKT IZVRŠILNI VPISNIKI – UPORABA 
IZVRŠILNEGA VPISNIKA OD OSNOV DO 
ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA S SPISOM 

tečaj 43

prvo in drugo 
četrtletje 2020

PROJEKT PUND – OSVEŽITVENI TEČAJ 
ELEKTRONSKEGA VROČANJA IZ 
APLIKACIJE PUND S PREDSTAVITVIJO 
NOVIH FUNKCIONALNOSTI 

tečaj 44

tretje in četrto 
četrtletje 2020 

PROJEKT PUND – UPORABA APLIKACIJE 
PUND ZA DELO Z DOKUMENTI, KI SO PO 
ELEKTRONSKI POTI VLOŽENI NA SODIŠČE 

tečaj 45

prvo četrtletje 
2020

PROJEKT SODNA UPRAVA – UPORABA 
INFORMATIZIRANEGA Su VPISNIKA ZA 
VODSTVENI KADER 

tečaj 45

prvo četrtletje 
2020

PROJEKT SODNA UPRAVA – UPORABA 
INFORMATIZIRANEGA Su VPISNIKA

tečaj 46

drugo in četrto 
četrtletje 2020

PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM ZA 
SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV –
UPORABA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA 
SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV (i-
K) – ZAČETNI TEČAJ ZA SODNO OSEBJE

tečaj 46

drugo in četrto 
četrtletje 2020

PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM ZA 
SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV –
UPORABA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA 
SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV (i-

tečaj 47



xxviii

K) – ZAČETNI TEČAJ

ČETRTLETJE DOGODEK OBLIKA STRAN

drugo in četrto 
četrtletje 2020

PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM ZA 
SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV –
UPORABA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA 
SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV (i-
K) – NADALJEVALNI TEČAJ ZA SODNO 
OSEBJE

tečaj 47

drugo in četrto 
četrtletje 2020

PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM ZA 
SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV –
UPORABA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA 
SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV (i-
K) – OBNOVITVENI TEČAJ ZA SODNO 
OSEBJE

tečaj 48

drugo četrtletje 
2020

PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM ZA 
SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV –
UPORABA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA 
SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV (i-
K) – ZAČETNI TEČAJ ZA SODNO UPRAVO

tečaj 48

drugo in četrto 
četrtletje 2020

PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM ZA 
SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV –
UPORABA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA 
SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV 
(iK) – PREDSTAVITEV NOVIH 
FUNKCIONALNOSTI

tečaj 49

drugo četrtletje 
2020

PROJEKT E-VLOŽIŠČE – UPORABA 
APLIKACIJ ZA DIGITALIZACIJO IN 
EVIDENTIRANJE VHODNE POŠTE

tečaj 49

vse leto TEČAJ UPORABE APLIKACIJE PRAVNI 
INFORMACIJSKI SISTEM (PRIS)

tečaj 50

drugo in četrto 
četrtletje 2020

PROJEKT PODATKOVNO SKLADIŠČE IN 
POSLOVNO OBVEŠČANJE (PSP)

tečaj 51

tretje četrtletje 
2020

PROJEKT VPISNIKI ZA PREKRŠKE – DELO Z 
VPISNIKI IN EVIDENCAMI ZA VODENJE 
POSTOPKA O PREKRŠKU – ZAČETNI TEČAJ 

tečaj 51

drugo in tretje 
četrtletje 2020

PROJEKT VPISNIKI ZA PREKRŠKE – DELO Z 
VPISNIKI IN EVIDENCAMI ZA VODENJE 
POSTOPKA O PREKRŠKU

tečaj 52

četrto četrtletje 
2020

PROJEKT VPISNIKI ZA PREKRŠKE –
VODENJE FINANC V VPISNIKIH ZA 
PREKRŠKE 

tečaj 52

prvo četrtletje 
2020

UPORABA ORODIJ UREJEVALNIKA BESEDIL 
OPENOFFICE WRITER/LIBREOFFICE 
WRITER – ZAČETNI TEČAJ 

tečaj 53

drugo četrtletje 
2020

UPORABA ORODIJ UREJEVALNIKA BESEDIL 
OPENOFFICE WRITER/LIBREOFFICE 
WRITER –NADALJEVALNI TEČAJ

tečaj 54



xxix

prvo četrtletje 
2020

UPORABA ORODIJ UREJEVALNIKA 
PREGLEDNIC OPENOFFICE 
CALC/LIBREOFFICE CALC – ZAČETNI TEČAJ

tečaj 54

ČETRTLETJE DOGODEK OBLIKA STRAN

prvo četrtletje 
2020

UPORABA ORODIJ UREJEVALNIKA 
PREGLEDNIC OPENOFFICE 
CALC/LIBREOFFICE CALC – NADALJEVALNI 
TEČAJ

tečaj 55

vse leto UPORABA INFORMATIZIRANIH VPISNIKOV tečaj 55

vse leto
UPORABA INFORMATIZIRANIH VPISNIKOV –
ZAČETNI TEČAJ ZA NOVOZAPOSLENE
DRŽAVNE TOŽILCE

tečaj 56

drugo in tretje 
četrtletje 2020

KNJIŽENJE V APLIKACIJI VPISNIKOV –
NADALJEVALNI TEČAJ 

tečaj 56

vse leto BI ORODJA – PONOVITVENI TEČAJ tečaj 57

tretje četrtletje 
2020

IZDELAVA POROČIL IZDELANIH Z BI ORODJI  tečaj 57



xxx

1.2.14. IZOBRAŽEVANJE ZA UPRAVO RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

ČETRTLETJE DOGODEK OBLIKA STRAN

prvo četrtletje 
2020

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ZAKON 
O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA 
ZNAČAJA

seminar 59

prvo četrtletje 
2020

INTEGRITETA IN PREPREČEVANJE 
KORUPCIJE

seminar 59

drugo četrtletje 
2020

ZANKE V STROKOVNI OBRAVNAVI 
ODVISNOSTI OD DROG

seminar 60

četrto četrtletje 
2020

PREPOZNAVANJE Z DRUŽBENIM SPOLOM 
POVEZANE POSEBNOSTI IN POTREBE 
ZAPRTIH ŽENSK 

seminar 63

tretje in četrto 
četrtletje 2020 

POSEBNOSTI DELA Z MLADOSTNIKI seminar 64

vse leto

USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV 
UPRAVE RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH 
SANKCIJ ZA SKUPINSKO DELO Z ZAPRTIMI 
OSEBAMI

seminar 65

vse leto SODOBNI PRISTOPI RAZUMEVANJA 
TRAVME 

seminar 65

vse leto DIFERENCIALNA DIAGNOSTIKA 
OSEBNOSTNIH STRUKTUR

seminar 66

prvo četrtletje 
2020

URGENTNI PACIENT tečaj 60

drugo četrtletje 
2020

POSTOPKI ZDRAVSTVENE NEGE PRI 
OBRAVNAVI OGROŽENEGA PACIENTA 

tečaj 61

četrto četrtletje 
2020

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z 
VKLJUČENIM AED

tečaj 64
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2. VSEBINA IZOBRAŽEVALNIH DOGODKOV

2.1. CIVILNO PRAVO

CIVILNOPRAVNA SODNIŠKA ŠOLA

Področje: civilno pravo
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: šola  
Trajanje izobraževanja: tridnevno (dve izvedbi)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev aktualnih izbranih vsebin s področja materialnega 
in procesnega prava. Prikaz domače in tuje sodne prakse. 
Predstavitev izbranih nepravnih vsebin, povezanih z vodenjem 
postopkov.  

Ciljne skupine: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih, (višji) državni 
odvetniki, kandidati za državne odvetnike

Število udeležencev: skupno 600 (300 na izvedbo)

Kontaktni naslov: civilno.mp@gov.si

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 

UPORABA ZVEtL-1 V PRAKSI

Področje: civilno pravo
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: delavnica  
Trajanje izobraževanja: enodnevno (tri izvedbe)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev praktičnih primerov izvajanja postopkov o 
vzpostavitvi etažne lastnine in določitvi funkcionalnega 
zemljišča. Razprava o aktualnih vprašanjih, izmenjava izkušenj 
in dobrih praks.

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih
Število udeležencev: skupno 45 (15 na izvedbo)

Kontaktni naslov: civilno.mp@gov.si

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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SEMINAR EJTN: SERVICE OF DOCUMENTS & TAKING OF EVIDENCE ABROAD

Področje: civilno pravo
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar  
Trajanje izobraževanja: dvodnevno

Vsebina izobraževanja: Seminar Evropske mreže institucij za izobraževanje v 
pravosodju (EJTN), uvrščen v koledar aktivnosti EJTN za leto 
2020, bo organiziran v okviru članstva Centra za izobraževanje 
v pravosodju v Evropski mreži institucij za izobraževanje v 
pravosodju in delovni podskupini Civil Subworking Group.

Ciljna skupina: sodniki
Število udeležencev: skupno 45 udeležencev iz vseh držav članic EJTN (eno ali 

dve mesti za slovenske udeležence)  

Kontaktni naslov: jtc.mp@gov.si

 POSVET VIŠJIH SODNIKOV – CIVILNOPRAVNO PODROČJE

Področje: civilno pravo
Čas izvedbe izobraževanja: tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: posvet
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Razprava o aktualnih odprtih vprašanjih na posameznem 
ožjem strokovnem področju. Analiza različnih pravnih stališč z 
namenom poenotenja sodne prakse.

Ciljna skupina: sodniki
Število udeležencev: skupno 80

Kontaktni naslov: civilno.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 5.2.1. – strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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ZEMLJIŠKOKNJIŽNA ŠOLA

Področje: civilno pravo
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: šola
Trajanje izobraževanja: tridnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev aktualnih izbranih vsebin in novosti s področja 
zemljiške knjige. Predstavitev izbranih nepravnih vsebin, 
povezanih z vodenjem postopkov.  

Ciljne skupine: sodniki, sodniški pomočniki, strokovni sodelavci na sodiščih, 
sodno osebje, (višji) državni odvetniki, kandidati za državne 
odvetnike, notarji

Število udeležencev: skupno 250

Kontaktni naslov: civilno.mp@gov.si

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

POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE – CIVILNOPRAVNO PODROČJE

Področje: civilno pravo
Čas izvedbe izobraževanja: tretje in četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: posvet
Trajanje izobraževanja: enodnevno (dvajset izvedb)

Vsebina izobraževanja: Razprava o aktualnih odprtih vprašanjih na posameznem 
ožjem strokovnem področju. Analiza različnih pravnih stališč z 
namenom poenotenja sodne prakse.

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih  
Število udeležencev: skupno 400 (20 na izvedbo)

Kontaktni naslov: civilno.mp@gov.si

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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IZVRŠILNA ŠOLA

Področje: civilno pravo / izvršilno pravo
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: šola
Trajanje izobraževanja: tridnevno (dve izvedbi)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev aktualnih izbranih vsebin in novosti s področja 
 izvršilnega prava. Predstavitev izbranih nepravnih vsebin,  
povezanih z vodenjem postopkov.

Ciljne skupine: sodniki, sodniški pomočniki, strokovni sodelavci na sodiščih, 
(višji) državni odvetniki, kandidati za državne odvetnike

Število udeležencev: skupno 500 (250 na izvedbo)

Kontaktni naslov: civilno.mp@gov.si

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

POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE – PODROČJE IZVRŠBE

Področje: civilno pravo / izvršilno pravo
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: posvet
Trajanje izobraževanja: enodnevno (pet izvedb)

Vsebina izobraževanja: Razprava o aktualnih odprtih vprašanjih na posameznem 
ožjem strokovnem področju. Analiza različnih pravnih stališč z 
namenom poenotenja sodne prakse.

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih  
Število udeležencev: skupno 100 (20 na izvedbo)

Kontaktni naslov: civilno.mp@gov.si

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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POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE – PODROČJE DRUŽINSKEGA SODSTVA

Področje: civilno pravo / družinsko pravo
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: posvet
Trajanje izobraževanja: enodnevno (šest izvedb)

Vsebina izobraževanja: Razprava o aktualnih odprtih vprašanjih na posameznem 
ožjem strokovnem področju. Analiza različnih pravnih stališč z 
namenom poenotenja sodne prakse.

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih  
Število udeležencev: skupno 120 (20 na izvedbo)

Kontaktni naslov: civilno.mp@gov.si

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. DELOVNO PRAVO

POSVET SODNIKOV VIŠJEGA DELOVNEGA IN SOCIALNEGA SODIŠČA

Področje: delovno pravo in pravo socialne varnosti
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: posvet
Trajanje izobraževanja: enodnevno 

Vsebina izobraževanja: Razprava o aktualnih odprtih vprašanjih na posameznem 
ožjem strokovnem področju. Analiza različnih pravnih stališč z 
namenom poenotenja sodne prakse. 

Ciljna skupina: sodniki
Število udeležencev: skupno 30

Kontaktni naslov: delovno-socialno.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 5.2.1. – strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem

DELOVNO-SOCIALNA SODNIŠKA ŠOLA

Področje: delovno pravo in pravo socialne varnosti
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: šola
Trajanje izobraževanja: tridnevno 

Vsebina izobraževanja: Predstavitev aktualnih izbranih vsebin s področja delovnega                                                                    
prava in prava socialne varnosti. Prikaz domače in tuje sodne                               
prakse. Predstavitev izbranih nepravnih vsebin, povezanih z     
vodenjem postopkov.

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih  
Število udeležencev: skupno 120

Kontaktni naslov: delovno-socialno.mp@gov.si

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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POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE – PODROČJE SOCIALNIH SPOROV

Področje: delovno pravo in pravo socialne varnosti
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: posvet
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Razprava o aktualnih odprtih vprašanjih na posameznem 
ožjem strokovnem področju. Analiza različnih pravnih stališč z 
namenom poenotenja sodne prakse.

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih  
Število udeležencev: skupno 30

Kontaktni naslov: delovno-socialno.mp@gov.si

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

POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE – PODROČJE KOLEKTIVNIH IN INDIVIDUALNIH 
DELOVNIH SPOROV

Področje: delovno pravo in pravo socialne varnosti
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: posvet
Trajanje izobraževanja: enodnevno (štiri izvedbe)

Vsebina izobraževanja: Razprava o aktualnih odprtih vprašanjih na posameznem 
ožjem strokovnem področju. Analiza različnih pravnih stališč z 
namenom poenotenja sodne prakse.

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih  
Število udeležencev: skupno 80 (20 na izvedbo)

Kontaktni naslov: delovno-socialno.mp@gov.si

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. GOSPODARSKO PRAVO

ŠOLA INSOLVENČNEGA PRAVA

Področje: gospodarsko pravo
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: šola
Trajanje izobraževanja: tridnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev izbranih vsebin s področja insolvenčnega prava in 
povezanih področij. Prikaz aktualne sodne prakse in razprava 
o odprtih vprašanjih.

Ciljne skupine: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih, (višji) državni 
odvetniki, kandidati za državne odvetnike, upravitelji  

Število udeležencev: skupno 200

Kontaktni naslov: gospodarsko.mp@gov.si

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

REGISTRSKA ŠOLA

Področje: gospodarsko pravo
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: šola
Trajanje izobraževanja: tridnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev izbranih vsebin s področja sodnega registra in 
povezanih področij. Prikaz aktualne sodne prakse in razprava 
o odprtih vprašanjih.

Ciljne skupine: sodniki, sodniški pomočniki, strokovni sodelavci na sodiščih, 
notarji 

Število udeležencev: skupno 120

Kontaktni naslov: gospodarsko.mp@gov.si

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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REGIONALNI SEMINAR O SODNIH POSTOPKIH V ZVEZI S PATENTI

Področje: gospodarsko pravo
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar  
Trajanje izobraževanja: dvodnevno

Vsebina izobraževanja: Regionalni seminar organiziran v sodelovanju z Evropskim 
patentnim uradom (EPO). Predstavitev izbranih vsebin,
povezanih s sodnimi postopki v zvezi s patenti.

Ciljna skupina: sodniki
Število udeležencev: skupno 40

Kontaktni naslov: gospodarsko.mp@gov.si

GOSPODARSKOPRAVNA ŠOLA

Področje: gospodarsko pravo
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020 

Oblika izobraževanja: šola
Trajanje izobraževanja: tridnevno

Vsebina izobraževanja: Preds tav i tev  ak tua ln ih  i zb ran ih  vseb in  s  področ ja  
gospodarskega prava. Prikaz domače in tuje sodne prakse. 
Predstavitev izbranih nepravnih vsebin, povezanih z vodenjem 
postopkov.

Ciljne skupine: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih, (višji) državni 
odvetniki, kandidati za državne odvetnike

Število udeležencev: skupno 150

Kontaktni naslov: gospodarsko.mp@gov.si

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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POSVET VIŠJIH SODNIKOV – GOSPODARSKOPRAVNO PODROČJE 

Področje: gospodarsko pravo
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020 

Oblika izobraževanja: posvet
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Razprava o aktualnih odprtih vprašanjih na posameznem 
ožjem strokovnem področju. Analiza različnih pravnih stališč z 
namenom poenotenja sodne prakse. 

Ciljna skupina: sodniki
Število udeležencev: skupno 30

Kontaktni naslov: gospodarsko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 5.2.1. – strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem

POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE – INSOLVENČNO PODROČJE

Področje: gospodarsko pravo
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020 

Oblika izobraževanja: posvet
Trajanje izobraževanja: enodnevno (dve izvedbi)

Vsebina izobraževanja: Razprava o aktualnih odprtih vprašanjih na posameznem 
ožjem strokovnem področju. Analiza različnih pravnih stališč z 
namenom poenotenja sodne prakse.

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih  
Število udeležencev: skupno 30 (15 na izvedbo)

Kontaktni naslov: gospodarsko.mp@gov.si

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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POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE – PODROČJE INTELEKTUALNE LASTNINE

Področje: gospodarsko pravo
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020 

Oblika izobraževanja: posvet
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Razprava o aktualnih odprtih vprašanjih na posameznem 
ožjem strokovnem področju. Analiza različnih pravnih stališč z 
namenom poenotenja sodne prakse.

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih  
Število udeležencev: skupno 20

Kontaktni naslov: gospodarsko.mp@gov.si

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

POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE – GOSPODARSKOPRAVNO PODROČJE 

Področje: gospodarsko pravo
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: posvet
Trajanje izobraževanja: enodnevno (šest izvedb)

Vsebina izobraževanja: Razprava o aktualnih odprtih vprašanjih na posameznem 
ožjem strokovnem področju. Analiza različnih pravnih stališč z 
namenom poenotenja sodne prakse. 

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih  
Število udeležencev: skupno 120 (20 na izvedbo)

Kontaktni naslov: gospodarsko.mp@gov.si

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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2.4. KAZENSKO PRAVO

IZOBRAŽEVALNI DNEVI DRUŠTVA DRŽAVNIH TOŽILCEV SLOVENIJE 
– OBISK VZGOJNEGA ZAVODA

Področje: kazensko pravo
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: strokovna ekskurzija
Trajanje izobraževanja: enodnevno 

Vsebina izobraževanja: Strokovni obisk izbranega vzgojnega zavoda. Predstavitev 
vsebin, povezanih z delom državnih tožilcev in sodnikov, ki 
obravnavajo mladoletne storilce kaznivih dejanj.

Ciljne skupine: državni tožilci, strokovni sodelavci na državnih tožilstvih, 
sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih

Število udeležencev: skupno 60

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

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

19. STROKOVNI POSVET − OBRAVNAVA POSEBEJ RANLJIVIH OTROK

Področje: kazensko pravo
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: konferenca
Trajanje izobraževanja: dvodnevno 

Vsebina izobraževanja: Obravnava izbranih interdisciplinarnih vsebin in praktičnih 
primerov s poudarkom na posebej ranljivih otrocih. Konferenca 
je uvrščena v Katalog plus Evropske mreže institucij za 
izobraževanje v pravosodju (EJTN).  

Ciljne skupine: državni tožilci, strokovni sodelavci na državnih tožilstvih, 
sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih, odvetniki, predstavniki 
policije

Število udeležencev: skupno 250

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si
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SEMINAR ZA PREISKOVALNE SODNIKE

Področje: kazensko pravo
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: dvodnevno 

Vsebina izobraževanja: Predstavitev sprememb Zakona o kazenskem postopku (ZKP-
N), povezanih z delom preiskovalnih sodnikov. Analiza vsebine 
izbranih določb Zakona o kazenskem postopku, predstavitev 
odprtih vprašanj s področja hišne preiskave in glede položaja 
oškodovanca v kazenskem postopku. Razprava o odprtih 
vprašanjih.

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih
Število udeležencev: skupno 60

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje
Kompetenca 5.2.2. – drugo strokovno znanje

POSVET VIŠJIH SODNIKOV – KAZENSKOPRAVNO PODROČJE

Področje: kazensko pravo
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: posvet
Trajanje izobraževanja: enodnevno 

Vsebina izobraževanja: Razprava o aktualnih odprtih vprašanjih na posameznem 
ožjem strokovnem področju. Analiza različnih pravnih stališč z 
namenom poenotenja sodne prakse.

Ciljna skupina: sodniki
Število udeležencev: skupno 40

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 5.2.1. – strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem
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KAZENSKOPRAVNA SODNIŠKA ŠOLA

Področje: kazensko pravo
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: šola
Trajanje izobraževanja: tridnevno (dve izvedbi)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev aktualnih izbranih vsebin s področja procesnega 
in materialnega prava. Prikaz domače in tuje sodne prakse. 
Predstavitev izbranih nepravnih vsebin, povezanih z vodenjem 
postopkov. 

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih
Število udeležencev: skupno 400 (200 na izvedbo)

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

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 

IZOBRAŽEVALNI TOŽILSKI DNEVI

Področje: kazensko pravo
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: šola
Trajanje izobraževanja: dvodnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev  aktualnih vsebin s področja kazenskega 
procesnega in materialnega prava z vidika državnega tožilstva.         
Predstavitev aktualne sodne prakse na kazenskopravnem 
področju in splošnih nepravnih vsebin, ki so pomembne za 
državne tožilce pri vodenju postopkov. 

Ciljni skupini: državni tožilci, strokovni sodelavci na državnih tožilstvih 
Število udeležencev: skupno 250

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

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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FORUM O FINANČNI IN GOSPODARSKI KRIMINALITETI

Področje: kazensko pravo
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: dvodnevno

Vsebina izobraževanja: Obravnavanje aktualnih vsebin finančne in gospodarske 
kriminalitete, ki so pomembne za pregon kaznivih dejanj zoper 
gospodarstvo. Prikaz dobrih praks, praktičnih primerov in 
sodne prakse.

Ciljne skupine: državni tožilci, strokovni sodelavci na državnih tožilstvih, 
sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih, predstavniki policije, 
predstavniki Nacionalnega preiskovalnega urada, predstavniki 
Finančne uprave Republike Slovenije

Število udeležencev: skupno 120

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

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 

OPISI KAZNIVIH DEJANJ

Področje: kazensko pravo
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: delavnica
Trajanje izobraževanja: enodnevno (tri izvedbe)

Vsebina izobraževanja: Teoretična predstavitev opisov kaznivih dejanj in praktični 
prikaz določanja znakov kaznivih dejanj.

Ciljni skupini: državni tožilci, strokovni sodelavci na državnih tožilstvih  
Število udeležencev: skupno 36 (12 na izvedbo)

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

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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POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE – KAZENSKOPRAVNO PODROČJE

Področje: kazensko pravo
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: posvet
Trajanje izobraževanja: enodnevno (deset izvedb)

Vsebina izobraževanja: Razprava o aktualnih odprtih vprašanjih na posameznem 
ožjem strokovnem področju. Analiza različnih pravnih stališč z 
namenom poenotenja sodne prakse.

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih
Število udeležencev: skupno 200 (20 na izvedbo)

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

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 

ZAVAROVANJE IN ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI TER ODVZEM PREMOŽENJA 
NEZAKONITEGA IZVORA

Področje: kazensko pravo / gospodarska kriminaliteta
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev aktualnih vprašanj zavarovanja in odvzema 
premoženjske koristi ter odvzema premoženja nezakonitega 
izvora. Prikaz problematike v zvezi s prenosi premoženja na 
tretje osebe, obravnava pojma ekonomski upravičenec, prikaz 
odreditve začasnega zavarovanja po Zakonu o izvršbi in 
zavarovanju.

Ciljne skupine: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih, državni tožilci, 
strokovni sodelavci na državnih tožilstvih, predstavniki policije

Število udeležencev: skupno 100

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

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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ODREDITEV IN VODENJE FINANČNIH PREISKAV

Področje: kazensko pravo / gospodarska kriminaliteta
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: delavnica
Trajanje izobraževanja: enodnevno (dve izvedbi)

Vsebina izobraževanja: Prikaz konkretnih primerov odreditve in vodenja finančnih 
preiskav po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega 
izvora ter razprava o odprtih vprašanjih in težavah, ki se pri 
tem pojavljajo. Predstavitev dobrih praks na področju vodenja 
finančnih preiskav.

Ciljne skupine: sodniki, državni tožilci, predstavniki policije
Število udeležencev: skupno 30 (15 na izvedbo)

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

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 

KORPORACIJSKO IN INSOLVENČNO PRAVO ZA KAZENSKE SODNIKE IN 
DRŽAVNE TOŽILCE

Področje: kazensko pravo / gospodarska kriminaliteta
Čas izvedbe izobraževanja: tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar in delavnica
Trajanje izobraževanja: dvodnevno (seminar), enodnevno (delavnica – dve izvedbi)

Vsebina izobraževanja: Izbrane vsebine korporacijskega in insolvenčnega prava, 
prilagojene potrebam kazenskih sodnikov in državnih tožilcev. 
Razprava o odprtih vprašanjih iz prakse.

Ciljne skupine: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih, državni tožilci, 
strokovni sodelavci na državnih tožilstvih, predstavniki policije

Število udeležencev: skupno 100 (seminar), skupno 90 (delavnica – 45 na izvedbo)  

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

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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POSVET VIŠJIH SODNIKOV – PODROČJE PREKRŠKOV

Področje: kazensko pravo / pravo o prekrških
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: posvet
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Razprava o aktualnih odprtih vprašanjih na posameznem 
ožjem strokovnem področju. Analiza različnih pravnih stališč z 
namenom poenotenja sodne prakse.

Ciljna skupina: sodniki
Število udeležencev: skupno 20  

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 5.2.1. – strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 

PREKRŠKOVNOPRAVNA ŠOLA

Področje: kazensko pravo / pravo o prekrških
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: šola
Trajanje izobraževanja: tridnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev aktualnih vsebin s področja prava o prekrških. 
Prikaz aktualne sodne prakse na področju prava o prekrških. 
Predstavitev splošnih nepravnih vsebin, ki so pomembne za 
sodnike za prekrške pri vodenju postopkov.

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih
Število udeležencev: skupno 150

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

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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POSVET SODNIKOV PRVE STOPNJE – PODROČJE PREKRŠKOV

Področje: kazensko pravo / gospodarska kriminaliteta
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: posvet
Trajanje izobraževanja: enodnevno (šest izvedb)

Vsebina izobraževanja: Razprava o aktualnih odprtih vprašanjih na posameznem 
ožjem strokovnem področju. Analiza različnih pravnih stališč z 
namenom poenotenja sodne prakse.

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih
Število udeležencev: skupno 120 (20 na izvedbo)

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

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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2.5. UPRAVNO PRAVO

JAVNO NAROČANJE – PRVI DEL

Področje: upravno pravo
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno 

Vsebina izobraževanja: Predstavitev nacionalnih predpisov in predpisov EU s področja 
javnega naročanja. Prikaz tuje sodne prakse  in pregled prakse 
Državne revizijske komisije. Razprava o odprtih vprašanjih.

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih
Število udeležencev: skupno 40

Kontaktni naslov: cip.mp@gov.si

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

DAVČNO PRAVO

Področje: upravno pravo
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: dvodnevno 

Vsebina izobraževanja: Predstavitev prava EU in sodne prakse Sodišča Evropske 
unije s področja davčnega prava s poudarkom na davku na 
dodano vrednost. Razprava o aktualnih vprašanjih iz prakse.

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih
Število udeležencev: skupno 100

Kontaktni naslov: cip.mp@gov.si

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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UPRAVNOPRAVNA SODNIŠKA ŠOLA

Področje: upravno pravo
Čas izvedbe izobraževanja: tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: šola
Trajanje izobraževanja: dvodnevno 

Vsebina izobraževanja: Predstavitev aktualnih vsebin s področja upravnega prava. 
Prikaz aktualne sodne prakse na področju upravnega prava. 
Predstavitev splošnih nepravnih vsebin, ki so pomembne za 
sodnike pri vodenju postopkov. 

Ciljne skupine: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih, (višji) državni 
odvetniki, kandidati za državne odvetnike

Število udeležencev: skupno 80

Kontaktni naslov: cip.mp@gov.si

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

JAVNO NAROČANJE – DRUGI DEL

Področje: upravno pravo
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020  

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno 

Vsebina izobraževanja: Nadgradnja vsebin, predstavljenih v prvem delu seminarja 
Javno naročanje. Prikaz tuje sodne prakse in razprava o 
odprtih vprašanjih.

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih
Število udeležencev: skupno 40

Kontaktni naslov: cip.mp@gov.si

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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2.6. DRUGA ZNANJA IN VEŠČINE

DAVKI IN DAVČNA ZAKONODAJA

Področje: druga znanja in veščine
Čas izvedbe izobraževanja: prvo in drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: delavnica
Trajanje izobraževanja: enodnevno (štiri izvedbe)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev davčne zakonodaje, prikaz različnih vrst davkov 
in drugih vsebin povezanih z davki. Analiza praktičnih primerov 
in razprava o odprtih vprašanjih.

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih
Število udeležencev: skupno 60 (15 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje 
Kompetenca 5.2.2. – drugo strokovno znanje  

PROGRAM HELP SVETA EVROPE: UVODNI SEMINAR IN E-TEČAJ

Področje: druga znanja in veščine
Čas izvedbe izobraževanja: tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: e-izobraževanje in seminar
Trajanje izobraževanja: večdnevno

Vsebina izobraževanja: Uvodni seminar in e-tečaj sta organizirana v okviru HELP 
programa izobraževanj Sveta Evrope.

Ciljne skupine: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih, državni tožilci, 
strokovni sodelavci na državnih tožilstvih, (višji) državni 
odvetniki, kandidati za državne odvetnike 

Število udeležencev: skupno 30  

Kontaktni naslov: etecaj.mp@gov.si
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ARGUMENTIRANJE IN ODLOČANJE – KAKO SE IZOGNITI PRISTRANOSTIM

Področje: druga znanja in veščine
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: delavnica
Trajanje izobraževanja: enodnevno (šest izvedb)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev bližnjic oziroma hevristik, ki jih uporabljamo pri 
sklepanjih, argumentaciji in odločanju, ki so v nasprotju s 
pravili logike ali verjetnostnega računa. Prikaz nekaterih najbolj 
pogostih pasti, v katere se lahko ujamemo pri sklepanjih, 
argumentaciji in odločanju, od sofizmov do različnih vrst 
pristranosti, kot jih ugotavlja sodobna znanost. Praktična 
uporaba metod in strategij, ki pomagajo izboljšati odločanje 
tako v vsakdanjem življenju kot na področju prava.

Ciljne skupine: sodniki, državni tožilci, (višji) državni odvetniki
Število udeležencev: skupno 90 (15 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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

SKUPINSKO SREČANJE – SODNIŠKE VEŠČINE IN ZNANJA Z UPORABO 
SUPERVIZIJSKIH TEHNIK

Področje: druga znanja in veščine
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: skupinsko srečanje
Trajanje izobraževanja: deset srečanj po tri učne enote (petnajst skupin)  

Vsebina izobraževanja: Razprava o odprtih aktualnih vprašanjih in dilemah z različnih 
področij.

Ciljna skupina: sodniki
Število udeležencev: skupno 150 (10 v skupini)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si
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SUPERVIZIJA ZA DRŽAVNE TOŽILCE

Področje: druga znanja in veščine
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: supervizija
Trajanje izobraževanja: osem srečanj po tri učne enote (šest skupin)

Vsebina izobraževanja: Voden pogovor, katerega cilj je razbremenitev udeležencev, da 
lahko konstruktivno preživijo stresne situacije. Supervizija je 
osredotočena na pomoč pri soočanju in premagovanju stresa, 
ki izvira iz specifičnih obremenilnih situacij, povezanih z delom 
v posebej zahtevnih zadevah.

Ciljna skupina: državni tožilci
Število udeležencev: skupno 72 (12 v skupini)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si
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2.7. VODENJE IN UPRAVLJANJE V PRAVOSODJU

LETNO STROKOVNO SREČANJE ZAPOSLENIH NA VODSTVENI FUNKCIJI 
V PRAVOSODJU

Področje: vodenje in upravljanje v pravosodju
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: konferenca
Trajanje izobraževanja: dvodnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev splošnih aktualnih vsebin povezanih z vodenjem v 
pravosodju. Razprava o odprtih vprašanjih s področja vodenja 
in upravljanja.

Ciljna skupina: zaposleni na vodstvenih funkcijah v pravosodju 
Število udeležencev: skupno 150

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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

ŠOLA ZA VODJE URADOV, KADROVSKO-PRAVNIH IN FINANČNO-RAČUNOVODSKIH 
SLUŽB

Področje: vodenje in upravljanje v pravosodju
Čas izvedbe izobraževanja: tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: šola 
Trajanje izobraževanja: tridnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev aktualnih splošnih vsebin ter posebnih vsebin s 
kadrovsko-pravnega in finančno-računovodskega področja. 
Obravnava vprašanj, ki so povezana z vse večjo zahtevnostjo 
delovnih nalog in vse bolj kompleksnimi odnosi na delovnem 
mestu.

Ciljna skupina: zaposleni na vodstvenih funkcijah v pravosodju 
Število udeležencev: skupno 280

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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
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STROKOVNO USPOSABLJANJE PREDSEDNIKOV IN DIREKTORJEV SODIŠČ TER VODIJ IN  
DIREKTORJEV DRŽAVNIH TOŽILSTEV

Področje: vodenje in upravljanje v pravosodju
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: štiridnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev vsebin s področja upravljanja pravosodnih 
organov v skladu s Pravilnikom o vsebini in trajanju programa 
strokovnega usposabljanja za predsednike in direktorje sodišč. 
Strokovno usposabljanje je namenjeno novoimenovanim 
predsednikom, podpredsednikom in direktorjem sodišč ter 
vodjem, namestnikom vodij in direktorjem okrožnih državnih 
tožilstev.

Ciljna skupina: zaposleni na vodstvenih funkcijah v pravosodju 
Število udeležencev: skupno 20

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 7.4.1. – strokovno znanje, povezano izključno z vodenjem 
Kompetenca 7.4.2. – drugo strokovno znanje

TEHNIKE KOMUNICIRANJA Z JAVNOSTMI V SODSTVU

Področje: vodenje in upravljanje v pravosodju
Čas izvedbe izobraževanja: prvo in tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno (dve izvedbi)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev področja odnosov z javnostmi in posebnosti 
komuniciranja z javnostmi v sodstvu.

Ciljni skupini: zaposleni na vodstvenih funkcijah na sodiščih, sodniki
Število udeležencev: skupno 160 (80 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 7.4.2. – drugo strokovno znanje
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TEHNIKE KOMUNICIRANJA Z JAVNOSTMI V SODSTVU − NADALJEVALNO

Področje: vodenje in upravljanje v pravosodju
Čas izvedbe izobraževanja: prvo in četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: delavnica
Trajanje izobraževanja: dvodnevno (dve izvedbi)

Vsebina izobraževanja: Praktičen prikaz tehnik in strategij komuniciranja ter javnega 
nastopanja. Predstavitev ključnih elementov dobrega javnega 
nastopanja. Pregled strategij primerov dobre prakse.

Ciljne skupine: zaposleni na vodstvenih funkcijah v pravosodju, sodniki, 
državni tožilci, (višji) državni odvetniki 

Število udeležencev: skupno 12 (6 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 7.4.2. – drugo strokovno znanje
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2.8. DELOVANJE PRAVOSODJA

DNEVI SLOVENSKEGA SODSTVA

Področje: delovanje pravosodja
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: dvodnevno 

Vsebina izobraževanja: Predstavitev aktualnih vsebin in odprtih vprašanj, povezanih z 
delom sodnikov. Osrednja tema seminarja bo mreža sodišč in 
specializacija sodnikov.

Ciljna skupina: sodniki
Število udeležencev: skupno 250

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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 

IZOBRAŽEVALNI DNEVI DRUŠTVA DRŽAVNIH TOŽILCEV SLOVENIJE IN VRHOVNEGA 
DRŽAVNEGA TOŽILSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Področje: delovanje pravosodja
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: dvodnevno 

Vsebina izobraževanja: Predstavitev aktualnih vsebin in odprtih vprašanj, povezanih z 
delom državnih tožilcev.

Ciljni skupini: državni tožilci, strokovni sodelavci na državnih tožilstvih
Število udeležencev: skupno 200

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

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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DNEVI DRŽAVNEGA ODVETNIŠTVA

Področje: delovanje pravosodja
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: dvodnevno 

Vsebina izobraževanja: Predstavitev izbranih aktualnih vsebin in odprtih vprašanj, 
povezanih z delom državnih odvetnikov in delovanjem 
državnega odvetništva.

Ciljne skupine: (višji) državni odvetniki, kandidati za državne odvetnike, 
državnoodvetniško osebje

Število udeležencev: skupno 200

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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 

SEMINAR ZA PORAVNALCE V KAZENSKIH ZADEVAH 

Področje: delovanje pravosodja
Čas izvedbe izobraževanja: tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno 

Vsebina izobraževanja: Predstavitev izbranih vsebin s področja poravnavanja v 
kazenskih zadevah. Razprava o odprtih vprašanjih, s katerimi 
se srečujejo poravnalci.

Ciljna skupina: poravnalci v kazenskih zadevah
Število udeležencev: skupno 60

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si 
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STROŠKI POSTOPKA

Področje: delovanje pravosodja
Čas izvedbe izobraževanja: tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: šola
Trajanje izobraževanja: dvodnevno 

Vsebina izobraževanja: Predstavitev problematike in razprava o odprtih vprašanjih v 
zvezi s priznavanjem stroškov postopka. Prikaz sodne prakse 
na področju priznavanja stroškov postopka in razprava o 
odprtih vprašanjih.

Ciljne skupine: sodniki, sodniški pomočniki, strokovni sodelavci na sodiščih
Število udeležencev: skupno 300

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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 

ŠOLA DRŽAVNEGA ODVETNIŠTVA

Področje: delovanje pravosodja
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: šola
Trajanje izobraževanja: dvodnevno 

Vsebina izobraževanja: Predstavitev izbranih aktualnih vsebin in odprtih vprašanj, 
povezanih z delom državnih odvetnikov in delovanjem 
državnega odvetništva.

Ciljni skupini: (višji) državni odvetniki, kandidati za državne odvetnike 
Število udeležencev: skupno 100

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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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ETIKA IN INTEGRITETA SODNIKA

Področje: delovanje pravosodja
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: delavnica
Trajanje izobraževanja: enodnevno (deset izvedb)

Vsebina izobraževanja: Razprava o odprtih vprašanjih s področja sodniške etike in 
integritete.

Ciljna skupina: sodniki
Število udeležencev: skupno 150 (15 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 3: osebna integriteta

E-MODUL − VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Področje: delovanje pravosodja
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: e-izobraževanje
Trajanje izobraževanja: določeno naknadno

Vsebina izobraževanja: Pregled področne zakonodaje ter prikaz pravic in dolžnosti 
zaposlenih glede varovanja osebnih podatkov. Predstavitev 
vsebin, povezanih s politiko varovanja gesel, varnega ravnanja 
z nosilci osebnih podatkov, politiko čiste mize in druge dobre 
prakse s področja varstva osebnih podatkov.

Ciljne skupine: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih, sodno osebje
Število udeležencev: skupno 1000

Kontaktni naslov: etecaj.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 4.1.1. – strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem 
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2.9. PRAVNA TERMINOLOGIJA

PRAVNA TERMINOLOGIJA JEZIKOV MANJŠIN – MADŽARSKI JEZIK

Področje: pravna terminologija
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: lingvistično izobraževanje
Trajanje izobraževanja: poldnevno 

Vsebina izobraževanja: Predstavitev pravne terminologije s poudarkom na terminologiji 
s področja civilnega in kazenskega prava. Prikaz institutov 
civilnega in kazenskega prava, ki se v pravnih redih ne 
prekrivajo popolnoma in je njihovo prenašanje v drug jezik 
lahko problematično.

Ciljne skupine: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih, državni tožilci, 
strokovni sodelavci na državnih tožilstvih, (višji) državni 
odvetniki, kandidati za državne odvetnike

Število udeležencev: skupno 20

Kontaktni naslov: terminologije.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje 
Kompetenca 5.2.2. – drugo strokovno znanje 

PRAVNA TERMINOLOGIJA JEZIKOV MANJŠIN – ITALIJANSKI JEZIK

Področje: pravna terminologija
Čas izvedbe izobraževanja: prvo in drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: lingvistično izobraževanje
Trajanje izobraževanja: poldnevno 

Vsebina izobraževanja: Predstavitev pravne terminologije s poudarkom na terminologiji 
s področja civilnega in kazenskega prava. Prikaz institutov 
civilnega in kazenskega prava, ki se v pravnih redih ne 
prekrivajo popolnoma in je njihovo prenašanje v drug jezik 
lahko problematično.

Ciljne skupine: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih, državni tožilci, 
strokovni sodelavci na državnih tožilstvih, (višji) državni 
odvetniki, kandidati za državne odvetnike

Število udeležencev: skupno 20

Kontaktni naslov: terminologije.mp@gov.si

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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2.10. USPOSABLJANJE ZA IZVAJALCE IZOBRAŽEVANJ

USPOSABLJANJE ZA STALNE PREDAVATELJE IN VODJE IZOBRAŽEVALNIH DOGODKOV 
CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU – SODNO OSEBJE

Področje: usposabljanje za izvajalce izobraževanj
Čas izvedbe izobraževanja: prvo in četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: delavnica
Trajanje izobraževanja: dvodnevno (dve izvedbi)   

Vsebina izobraževanja: Predstavitev sodobnih oblik in metod poučevanja odraslih, ki 
so pri lagojene potrebam v pravosodju. Predstavitev 
učinkovite priprave predavanja in vodenja izobraževalnih 
dogodkov. Praktičen prikaz veščin, ki omogočajo učinkovito 
podajanje vsebin.

Ciljna skupina: izvajalci izobraževanj Centra za izobraževanje v pravosodju
Število udeležencev: skupno 30 (15 na izvedbo)  

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

USPOSABLJANJE ZA STALNE PREDAVATELJE IN VODJE IZOBRAŽEVALNIH DOGODKOV 
CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU

Področje: usposabljanje za izvajalce izobraževanj
Čas izvedbe izobraževanja: tretje in četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: delavnica
Trajanje izobraževanja: dvodnevno (dve izvedbi)   

Vsebina izobraževanja: Predstavitev sodobnih oblik in metod poučevanja odraslih, ki 
so pri lagojene potrebam v pravosodju. Predstavitev 
učinkovite priprave predavanja in vodenja izobraževalnih 
dogodkov.

Ciljna skupina: izvajalci izobraževanj Centra za izobraževanje v pravosodju
Število udeležencev: skupno 30 (15 na izvedbo)  

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si
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2.11. IZOBRAŽEVANJE ZA PRAVOSODNO OSEBJE

PRAVNA TERMINOLOGIJA JEZIKOV MANJŠIN – MADŽARSKI JEZIK

Področje: izobraževanje za pravosodno osebje
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: lingvistično izobraževanje
Trajanje izobraževanja: poldnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev izbrane pravne terminologije, prilagojene 
potrebam pravosodnega osebja.

Ciljne skupine: sodno osebje, tožilsko osebje, državnoodvetniško osebje
Število udeležencev: skupno 20 

Kontaktni naslov: terminologije.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje 

PRAVNA TERMINOLOGIJA JEZIKOV MANJŠIN – ITALIJANSKI JEZIK

Področje: izobraževanje za pravosodno osebje
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: lingvistično izobraževanje
Trajanje izobraževanja: poldnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev izbrane pravne terminologije, prilagojene 
potrebam pravosodnega osebja.

Ciljne skupine: sodno osebje, tožilsko osebje, državnoodvetniško osebje
Število udeležencev: skupno 20 

Kontaktni naslov: terminologije.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje 
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PRVI MODUL – DRŽAVNOTOŽILSKI RED IN POSLOVANJE DRŽAVNEGA TOŽILSTVA

Področje: izobraževanje za pravosodno osebje
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno (deset izvedb)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev Državnotožilskega reda s poudarkom na 
praktičnih vidikih poslovanja državnega tožilstva. Prikaz 
povezave določil Državnotožilskega reda in informacijskega 
sistema. Predstavitev področja dostopa do informacij javnega 
značaja in pravila ravnanja z osebnimi podatki. Prikaz 
pravilne uporabe informacijske tehnologije in informacijska 
varnost.

Ciljna skupina: tožilsko osebje
Število udeležencev: skupno 300 (30 na izvedbo)

Kontaktni naslov: pravosodno.osebje.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje 
Kompetenca 4.1.1. – strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem

DRUGI MODUL – PRAVILNA RABA SLOVENSKEGA JEZIKA, POSLOVNI BONTON, ETIKA IN 
INTEGRITETA OSEBJA TER KORUPCIJSKA TVEGANJA

Področje: izobraževanje za pravosodno osebje
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno (deset izvedb)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev izbranih vsebin za pravilno rabo slovenskega 
jezika. Praktični prikaz uporabe poslovnega bontona. Praktični 
vidiki povezani z integriteto in korupcijskimi tveganji tožilskega 
osebja.

Ciljne skupine: sodno osebje, tožilsko osebje, državnoodvetniško osebje
Število udeležencev: skupno 300 (30 na izvedbo)

Kontaktni naslov: pravosodno.osebje.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje 
Kompetenca 3: osebna integriteta 
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ČETRTI MODUL – KOMUNIKACIJSKE TEHNIKE V AKUTNI STRESNI SITUACIJI IN 
MOTIVACIJA NA DELOVNEM MESTU

Področje: izobraževanje za pravosodno osebje
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno (deset izvedb)

Vsebina izobraževanja: Predstav i tev  uč inkov i t ih  komunikac i j sk ih  o rod i j  za  
prepoznavanje in obvladovanje konfliktov. Prikaz tehnik 
obvladovanja akutnih stresnih situacij. Predstavitev sodobnih 
tehnik krepitve motivacije na delovnem mestu.

Ciljne skupine: sodno osebje, tožilsko osebje, državnoodvetniško osebje
Število udeležencev: skupno 300 (30 na izvedbo)

Kontaktni naslov: pravosodno.osebje.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje 
Kompetenca 2: spretnosti 

E-IZOBRAŽEVANJE ZA SODNO OSEBJE

Področje: izobraževanje za pravosodno osebje
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: e-izobraževanje
Trajanje izobraževanja: dva meseca (dvanajst izvedb)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev pravnih podlag za delovanje sodišč in delovnih 
nalog sodnega osebja po različnih področjih dela. Prikaz 
dobrih praks in drugih vsebin za hitrejšo vključitev novo 
zaposlenega 
sodnega osebja v delovne procese.

Ciljna skupina: sodno osebje
Število udeležencev: skupno 1000

Kontaktni naslov: etecaj.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 4.1.1. – strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem
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2.12. IZMENJAVE V OKVIRU EVROPSKE MREŽE INSTITUCIJ ZA IZOBRAŽEVANJE V 
PRAVOSODJU (EJTN)

AIAKOS PROGRAM IZMENJAVE

Področje: programi izmenjav EJTN
Čas izvedbe izobraževanja: drugo in četrto četrtletje 2020  

Oblika izobraževanja: študijski obisk
Trajanje izobraževanja: večdnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavi tev s lovenskega pravosodnega s istema in 
pravosodnih sistemov drugih držav ter izmenjava izkušenj 
(predstavitve in primerjava pravosodnih sistemov udeležencev, 
obiski slovenskih pravosodnih institucij, udeležba na 
simulacijah obravnav, interaktivne delavnice).

Ciljne skupine: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih, državni tožilci, 
strokovni sodelavci na državnih tožilstvih, državni odvetniki, 
kandidati za državne odvetnike

Število udeležencev: skupno 20 (10 tujih in 10 slovenskih udeležencev)

Kontaktni naslov: jtc.mp@gov.si

DVOTEDENSKI PROGRAM IZMENJAVE

Področje: programi izmenjav EJTN
Čas izvedbe izobraževanja: tretje četrtletje 2020  

Oblika izobraževanja: študijski obisk
Trajanje izobraževanja: večdnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavi tev s lovenskega pravosodnega s istema in 
pravosodnih sistemov drugih držav ter izmenjava izkušenj 
(predstavitve in primerjava slovenskega pravosodnega 
sistema in pravosodnih sistemov držav udeležencev, obiski 
pravosodnih institucij, udeležba na obravnavah, izmenjava 
izkušenj).

Ciljne skupine: sodniki, državni tožilci, (višji) državni odvetniki
Število udeležencev: skupno 24 (12 tujih in 12 slovenskih udeležencev)

Kontaktni naslov: jtc.mp@gov.si
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PROGRAM IZMENJAVE ZA PREDSEDNIKE SODIŠČ IN VODJE TOŽILSTEV

Področje: programi izmenjav EJTN

Čas izvedbe izobraževanja: tretje četrtletje 2020  

Oblika izobraževanja: študijski obisk
Trajanje izobraževanja: večdnevno

Vsebina izobraževanja: Interaktivna predavanja o vodenju, vidikih upravljanja in 
razvoja, razmerju med neodvisnostjo pravosodnih organov in 
njihovim financiranjem. Izmenjava izkušenj in obiski izbranih 
pravosodnih institucij.

Ciljni skupini: predsedniki sodišč, vodje tožilstev
Število udeležencev: skupno 4 (2 tuja in 2 slovenska udeleženca)

Kontaktni naslov: jtc.mp@gov.si

BILATERALNE IZMENJAVE  

Področje: programi izmenjav EJTN

Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: študijski obisk
Trajanje izobraževanja: večdnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavi tev s lovenskega pravosodnega s istema in 
pravosodnih sistemov drugih držav članic. Predstavitev 
delovanja sodišča oziroma državnega tožilstva ter izmenjava 
izkušenj.

Ciljni skupini: sodniki, državni tožilci
Število udeležencev: skupno 10 (dve skupini)

Kontaktni naslov: jtc.mp@gov.si
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SPECIALIZIRANE IZMENJAVE

Področje: programi izmenjav EJTN

Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: študijski obisk
Trajanje izobraževanja: večdnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev slovenskega pravosodnega sistema in delovanja 
sodišča oziroma državnega tožilstva ter izmenjava izkušenj. 
Specializirane izmenjave se izvajajo na naslednjih področjih: 
družinsko pravo, pravo varstva okolja, delovno pravo ter pravo 
migracij in azila.

Ciljni skupini: sodniki, državni tožilci
Število udeležencev: skupno 7 (4 tuji in 3 slovenski udeleženci − štiri vrste 

specializiranih izmenjav))

Kontaktni naslov: jtc.mp@gov.si
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2.13. IZOBRAŽEVANJA, KI SO VEZANA NA SPREJETJE ZAKONA

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA SODNIKE, DRŽAVNE TOŽILCE IN PORAVNALCE V 
KAZENSKIH ZADEVAH, KI SODELUJEJO V POSTOPKIH PROTI MLADOLETNIKU

Področje: kazensko pravo  
Čas izvedbe izobraževanja: po sprejetju zakona

Oblika izobraževanja: delavnica
Trajanje izobraževanja: tridnevno (deset izvedb)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev vsebin s področja obravnavanja mladoletnih 
storilcev kaznivih dejanj in mladoletniškega prestopništva v 
sk ladu s Prav i ln ikom o programu in načinu izvedbe 
usposabljanj za sodnike, državne tožilce, zagovornike in 
poravnalce v kazenskih zadevah, ki sodelujejo v postopkih 
proti mladoletniku.

Ciljne skupine: sodniki, državni tožilci, poravnalci v kazenskih zadevah
Število udeležencev: skupno 200 (20 na izvedbo)

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

REDNO USPOSABLJANJE ZA SODNIKE, DRŽAVNE TOŽILCE IN PORAVNALCE V 
KAZENSKIH ZADEVAH, KI SODELUJEJO V POSTOPKIH PROTI MLADOLETNIKU

Področje: kazensko pravo  
Čas izvedbe izobraževanja: po sprejetju zakona

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Poglobljena predstavitev vsebin s področja obravnavanja 
mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in mladoletniškega 
prestopništva v skladu s Pravilnikom o programu in načinu 
izvedbe usposabljanj za sodnike, državne tožilce, zagovornike 
in poravnalce v kazenskih zadevah, ki sodelujejo v postopkih 
proti mladoletniku.

Ciljne skupine: sodniki, državni tožilci, poravnalci v kazenskih zadevah
Število udeležencev: skupno 60

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si
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POSVET OB SPREJETJU ZAKONA O POSTOPKU SODNEGA IN IZVENSODNEGA VARSTVA 
NEKDANJIH IMETNIKOV KVALIFICIRANIH OBVEZNOSTI BANK (ZPSVIKOB)

Področje: gospodarsko pravo
Čas izvedbe izobraževanja: po sprejetju zakona

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev materialnopravnega vidika (nacionalna pravna 
ureditev in pravo EU) ter procesnopravnega in finančnega 
vidika odškodninske odgovornosti Banke Slovenije zaradi 
učinkov odločb o izrednem ukrepu. V skladu z ZPSVIKOB je 
za spore z zadevnega področja izključno pristojno Okrožno 
sodišče v Mariboru.

Ciljna skupina: sodniki
Število udeležencev: skupno 50

Kontaktni naslov: gospodarsko.mp@gov.si



42

2.14. UPORABA IT

PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM ZEMLJIŠKA KNJIGA – UPORABA VPISNIKOV 
ELEKTRONSKE ZEMLJIŠKE KNJIGE eZK IN PORTALA eZK

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: poldnevno (dve izvedbi)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev vpisnika Izp in zR (PUND). Prikaz uporabe 
portala eZK – vlaganje predlogov in vpogled v informatizirano 
glavno knjigo.

Ciljna skupina: sodno osebje
Število udeležencev: skupno 22 (11 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju:
Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje 
Kompetenca 5.2.2. – drugo strokovno znanje

PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM ZEMLJIŠKA KNJIGA – ODLOČANJE V ZK POSTOPKIH –
IZBRANE VSEBINE

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno (štiri izvedbe)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev novosti Družinskega zakonika in Zakona o 
nepravdnem postopku, ki vplivajo na področje zemljiške knjige, 
pravne posledice oblikovanja etažne lastnine za izvedene 
pravice in zaznambe, stavbna pravica in izvedene pravice na 
stavbni pravici ter druge izbrane vsebine, ki se nanašajo na 
področje zemljiške knjige.  

Ciljna skupina: sodniški pomočniki
Število udeležencev: skupno 44 (11 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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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PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM ZEMLJIŠKA KNJIGA – APLIKACIJE ZA ROČNE 
IZVRŠITVE – UPORABA APLIKACIJE NA PRIMERIH IZ PRAKSE

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: poldnevno (štiri izvedbe)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev funkcionalnosti aplikacije za ročne izvršitve. 
Praktičen prikaz vnosa podatkov v aplikacijo s konkretnimi 
primeri iz prakse.

Ciljni skupini: sodniki, sodno osebje
Število udeležencev: skupno 44 (11 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju:
Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje 
Kompetenca 5.2.2. – drugo strokovno znanje

PROJEKT IZVRŠILNI VPISNIKI – UPORABA IZVRŠILNEGA VPISNIKA OD OSNOV
DO ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA S SPISOM

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: drugo, tretje in četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno (deset izvedb) za sodnike

enodnevno (dvajset izvedb) za sodno osebje 

Vsebina izobraževanja: Predstavitev sistema za podporo poslovanju izvršilnih 
oddelkov okrajnih sodišč – izvršilni vpisnik (iVpisnik). Prikaz 
praktične uporabe sistema iVpisnik, od osnovnih funkcij do 
elektronskega poslovanja s spisom.

Ciljni skupini: sodniki, sodno osebje
Število udeležencev: skupno 330 (11 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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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PROJEKT PUND – OSVEŽITVENI TEČAJ ELEKTRONSKEGA VROČANJA IZ 
APLIKACIJE PUND S PREDSTAVITVIJO NOVIH FUNKCIONALNOSTI 

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: prvo in drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno (šest izvedb)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev novih funkcionalnosti aplikacije PUND za 
elektronsko vročanje in osvežitveni tečaj elektronskega 
vročanja iz aplikacije PUND.  

Ciljna skupina: sodno osebje
Število udeležencev: skupno 66 (11 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju:
Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje 
Kompetenca 5.2.2. – drugo strokovno znanje

PROJEKT PUND – PREDSTAVITEV NOVIH FUNKCIONALNOSTI APLIKACIJE PUND ZA
DELO Z DOKUMENTI, KI SO PO ELEKTRONSKI POTI VLOŽENI NA SODIŠČE

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev novih funkcionalnosti aplikacije PUND za delo z 
dokumenti, ki bodo na sodišče vloženi po elektronski poti ali 
bodo digitalizirani na sodišču.

Ciljna skupina: sodno osebje
Število udeležencev: skupno 100

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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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PROJEKT PUND – UPORABA APLIKACIJE PUND ZA DELO Z DOKUMENTI, KI SO PO
ELEKTRONSKI POTI VLOŽENI NA SODIŠČE

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: tretje in četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno (šest izvedb)  

Vsebina izobraževanja: Predstavitev novih funkcionalnosti aplikacije PUND za delo z 
dokumenti, ki bodo na sodišče vloženi po elektronski poti ali 
bodo digitalizirani na sodišču.

Ciljna skupina: sodno osebje
Število udeležencev: skupno 66 (11 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju:
Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje 
Kompetenca 5.2.2. – drugo strokovno znanje

PROJEKT SODNA UPRAVA – UPORABA INFORMATIZIRANEGA Su VPISNIKA 
ZA VODSTVENI KADER

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno (tri izvedbe)

Vsebina izobraževanja: Preds tav i tev  p ro jek ta  Sodna uprava .  Preds tav i tev  
informatiziranega Su vpisnika in zasnove eSu vpisnika. Prikaz 
praktične uporabe eSu vpisnika in predstavitev novih 
funkcionalnosti aplikacije.

Ciljna skupina: zaposleni na vodstvenih funkcijah na sodiščih  
Število udeležencev: skupno 36 (12 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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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PROJEKT SODNA UPRAVA – UPORABA INFORMATIZIRANEGA Su VPISNIKA

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno (šest izvedb)

Vsebina izobraževanja: Preds tav i tev  p ro jek ta  Sodna uprava .  Preds tav i tev  
informatiziranega Su vpisnika in zasnove eSu vpisnika. Prikaz 
praktične uporabe eSu vpisnika in predstavitev novih 
funkcionalnosti aplikacije.

Ciljne skupine: sodniki, sodniški pomočniki, sodno osebje
Število udeležencev: skupno 72 (12 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju:
Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje 
Kompetenca 5.2.2. – drugo strokovno znanje

PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM ZA SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV –
UPORABA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV (i-K)

– ZAČETNI TEČAJ ZA SODNO OSEBJE

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: drugo in četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: dvodnevno (štiri izvedbe)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev osnovnih značilnosti in funkcionalnosti delovanja 
sistema i-K ter praktični prikaz uporabe sistema.

Ciljna skupina: sodno osebje
Število udeležencev: skupno 48 (12 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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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PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM ZA SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV –
UPORABA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV (i-K)

– ZAČETNI TEČAJ

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: drugo in četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno  

Vsebina izobraževanja: Predstavitev osnovnih značilnosti in funkcionalnosti delovanja 
sistema i-K ter praktični prikaz uporabe sistema.

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih
Število udeležencev: skupno 12  

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju:
Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje 
Kompetenca 5.2.2. – drugo strokovno znanje

  
PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM ZA SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV –

UPORABA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV (i-K)
– NADALJEVALNI TEČAJ ZA SODNO OSEBJE

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: drugo in četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno (štiri izvedbe)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev zahtevnejših opravil v sistemu i-K ter praktični 
prikaz uporabe sistema.

Ciljna skupina: sodno osebje
Število udeležencev: skupno 48 (12 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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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PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM ZA SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV –
UPORABA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV (i-K)

– OBNOVITVENI TEČAJ ZA SODNO OSEBJE

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: drugo in četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno (štiri izvedbe)

Vsebina izobraževanja: Obnovitev najbolj kompleksnih opravil v sistemu i-K in 
predstav i tev   na jpogoste jš ih  uporabn išk ih  napak ter  
neustrezno izbranih procesnih dogodkov.

Ciljna skupina: sodno osebje
Število udeležencev: skupno 48 (12 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju:
Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje 
Kompetenca 5.2.2. – drugo strokovno znanje

PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM ZA SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV –
UPORABA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV (i-

K) – ZAČETNI TEČAJ ZA SODNO UPRAVO

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: poldnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev osnovnih značilnosti in funkcionalnosti delovanja 
sistema i-K ter praktični prikaz uporabe sistema.

Ciljna skupina: sodno osebje (vpogledovalci)
Število udeležencev: skupno 12

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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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PROJEKT INFORMACIJSKI SISTEM ZA SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV –
UPORABA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA SPREMLJANJE KAZENSKIH POSTOPKOV (iK) 

– PREDSTAVITEV NOVIH FUNKCIONALNOSTI

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: drugo in četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: poldnevno (osem izvedb) – 2 šolski uri  

Vsebina izobraževanja: Predstavitev novih funkcionalnosti delovanja sistema i-K ter 
praktični prikaz uporabe sistema.

Ciljna skupina: sodno osebje
Število udeležencev: skupno 96 (12 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju:
Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje 
Kompetenca 5.2.2. – drugo strokovno znanje

PROJEKT E-VLOŽIŠČE – UPORABA APLIKACIJ ZA DIGITALIZACIJO IN EVIDENTIRANJE 
VHODNE POŠTE

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno (štiri izvedbe)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev in praktični p r i k a z  u p o r a b e  a p l i k a c i j  z a  
evidentiranje vhodne pošte (EVP) ter za digitalizacijo in 
evidentiranje vhodne pošte (DEVP).

Ciljna skupina: sodno osebje
Število udeležencev: skupno 44 (11 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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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PROJEKT E-VLOŽIŠČE – UPORABA APLIKACIJE ZA IZHODNO POŠTO EVIP

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno (dve izvedbi)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev in praktični prikaz uporabe aplikacije za 
evidentiranje izhodne pošte (EVIP) in delo z izhodno pošto. 
Prikaz možnosti pregleda in pridobivanja podatkov.

Ciljna skupina: sodno osebje
Število udeležencev: skupno 200 (100 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju:
Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje 
Kompetenca 5.2.2. – drugo strokovno znanje

TEČAJ UPORABE APLIKACIJE PRAVNI INFORMACIJSKI SISTEM (PRIS)

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno (deset izvedb)

Vsebina izobraževanja: Predstavitve aplikacije za uvoz, obdelavo in objavo 
dokumentov, kot osnovnega delovnega orodja navedenih 
skupin uporabnikov.

Ciljni skupini: strokovni sodelavci na sodiščih, sodno osebje
Število udeležencev: skupno 80 (8 na izvedbo) 

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 1 - veščine
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PROJEKT PODATKOVNO SKLADIŠČE IN POSLOVNO OBVEŠČANJE (PSP)

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: drugo in četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno (štiri izvedbe)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev in praktični prikaz aplikacije. Obravnava primerov 
uporabe poslovnega obveščanja pri upravljanju v sodstvu s 
poudarkom na razumevanju rezultatov in ključnih kazalnikov, 
ki jih vodstva sodišč potrebujejo pri spremljanju poslovanja in 
upravljanju ter poslovnem odločanju.

Ciljna skupina: zaposleni na vodstvenih funkcijah na sodiščih 
Število udeležencev: skupno 44 (11 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 6.3.2. – drugo strokovno znanje 
Kompetenca 7.4.2. – drugo strokovno znanje

PROJEKT VPISNIKI ZA PREKRŠKE – DELO Z VPISNIKI IN EVIDENCAMI ZA VODENJE
POSTOPKA O PREKRŠKU – ZAČETNI TEČAJ

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno (dve izvedbi)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev dela z vpisniki in evidencami za vodenje postopka 
o prekršku (odprtje novih zadev, vabljenje, knjiženje v 
vpisnikih, delo z dokumenti ipd.).

Ciljna skupina: sodno osebje 
Število udeležencev: skupno 22 (11 na izvedbo)  

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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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PROJEKT VPISNIKI ZA PREKRŠKE – DELO Z VPISNIKI IN EVIDENCAMI ZA VODENJE
POSTOPKA O PREKRŠKU

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: drugo in tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno (deset izvedb)

Vsebina izobraževanja: Prikaz dela z vsemi vpisniki za vodenje postopka o prekršku s 
poudarkom na delu z dokumenti in vročanju iz vpisnikov preko 
eVIP sistema.

Ciljna skupina: sodno osebje 
Število udeležencev: skupno 77 (11 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje 
Kompetenca 5.2.2. – drugo strokovno znanje

PROJEKT VPISNIKI ZA PREKRŠKE – VODENJE FINANC V VPISNIKIH ZA PREKRŠKE

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Prikaz dela s terjatvami in knjiženja terjatev.

Ciljna skupina: sodno osebje 
Število udeležencev: skupno 11

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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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PROJEKT E-HRAMBA – PREDSTAVITEV SISTEMA E-HRAMBA

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: drugo in tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: poldnevno (štiri izvedbe) – 3 ure

Vsebina izobraževanja: Predstavitev sistema e-hramba in vlog uporabnikov v sistemu. 
Predstavitev pravnih podlag za uporabo sistema.

Ciljna skupina: zaposleni na vodstvenih funkcijah na sodiščih
Število udeležencev: skupno 150 (50 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 4.1.2 – drugo strokovno znanje

UPORABA ORODIJ UREJEVALNIKA BESEDIL OPENOFFICE WRITER/LIBREOFFICE WRITER 
– ZAČETNI TEČAJ

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev orodij urejevalnika besedil openoffice writer/ 
libreoffice writer ter praktični prikaz operacij za učinkovit vnos 
in urejanje besedil. 

Ciljne skupine: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih, sodno osebje  
Število udeležencev: skupno 12

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 1 - veščine
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UPORABA ORODIJ UREJEVALNIKA BESEDIL OPENOFFICE WRITER/LIBREOFFICE WRITER 
– NADALJEVALNI TEČAJ

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev orodij urejevalnika besedil openoffice writer/ 
libreoffice writer ter praktični prikaz operacij za učinkovit vnos 
in urejanje besedil. 

Ciljne skupine: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih, sodno osebje  
Število udeležencev: skupno 12

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 1 - veščine

UPORABA ORODIJ UREJEVALNIKA PREGLEDNIC OPENOFFICE CALC/LIBREOFFICE CALC 
– ZAČETNI TEČAJ

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev orodij urejevalnika besedil openoffice calc/ 
libreoffice calc in njihovih prednosti pri pregledovanju dolgih 
seznamov, preračunavanju in predstavitvi numeričnih 
podatkov.

Ciljne skupine: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih, sodno osebje  
Število udeležencev: skupno 12

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 1 - veščine
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UPORABA ORODIJ UREJEVALNIKA PREGLEDNIC OPENOFFICE CALC/LIBREOFFICE CALC 
– NADALJEVALNI TEČAJ

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev orodij urejevalnika besedil openoffice calc/ 
libreoffice calc in njihovih prednosti pri pregledovanju dolgih 
seznamov, preračunavanju in predstavitvi numeričnih 
podatkov.

Ciljne skupine: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih, sodno osebje  
Število udeležencev: skupno 12

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 1 - veščine

UPORABA INFORMATIZIRANIH VPISNIKOV

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: poldnevno (pet izvedb)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev uporabe novih obdobnih poročil, ki je namenjeno 
dnevnemu spremljanju opravljenega dela ipd.

Ciljna skupina: zaposleni na vodstvenih funkcijah na državnih tožilstvih
Število udeležencev: skupno 50 (10 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 6.3.2. – drugo strokovno znanje 
Kompetenca 7.4.2. – drugo strokovno znanje



56

UPORABA INFORMATIZIRANIH VPISNIKOV – ZAČETNI TEČAJ ZA NOVOZAPOSLENE
DRŽAVNE TOŽILCE

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: poldnevno (tri izvedbe)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev osnovnih funkcij uporabe informatiziranih 
vpisnikov, ki se uporabljajo na državnih tožilstvih.

Ciljni skupini: državni tožilci, strokovni sodelavci na državnih tožilstvih
Število udeležencev: skupno 30 (10 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 6.3.2. – drugo strokovno znanje 
Kompetenca 7.4.2. – drugo strokovno znanje

KNJIŽENJE V APLIKACIJI VPISNIKOV – NADALJEVALNI TEČAJ 

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: drugo in tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno (dve izvedbi)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev naprednih funkcij knjiženja v aplikaciji vpisnikov, 
ki se uporabljajo na državnih tožilstvih.

Ciljna skupina: tožilsko osebje
Število udeležencev: skupno 20 (10 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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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BI ORODJA – PONOVITVENI TEČAJ

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno (tri izvedbe)

Vsebina izobraževanja: Obnovitev znanj s področja uporabe orodij za upravljanje 
državnih tožilstev.

Ciljna skupina: zaposleni na vodstvenih funkcijah na državnih tožilstvih
Število udeležencev: skupno 30 (10 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 6.3.2. – drugo strokovno znanje 

Kompetenca 7.4.2. – drugo strokovno znanje

  

IZDELAVA POROČIL IZDELANIH Z BI ORODJI

Področje: uporaba IT
Čas izvedbe izobraževanja: tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno (dve izvedbi)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev uporabe BI orodij za izdelavo poročil. 

Ciljna skupina: tožilsko osebje
Število udeležencev: skupno 20 (10 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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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2.15. PROJEKT IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI SODSTVA

PSIHOLOGIJA IN RETORIKA V SODNI DVORANI

Področje: delovanje pravosodja
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: delavnica
Trajanje izobraževanja: tridnevno (dvajset izvedb)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev pomena ustreznega odnosa in komunikacije s 
strankami. Prikaz tehnik in orodij za učinkovito komunikacijo. 
Izobraževanje je del projekta Izboljšanje kakovosti sodstva.

Ciljni skupini: sodniki, strokovni sodelavci na sodiščih
Število udeležencev: skupno 300 (15 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 6.3.2. – drugo strokovno znanje 

Kompetenca 7.4.2. – drugo strokovno znanje

  

PROFESIONALNI PRISTOP DO STRANK – VEŠČINE SPORAZUMEVANJA IN 
OBVLADOVANJA KONFLIKTNIH SITUACIJ

Področje: delovanje pravosodja
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: delavnica
Trajanje izobraževanja: tridnevno (dvajset izvedb)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev pomena ustreznega odnosa in komunikacije s 
strankami. Prikaz tehnik in orodij za učinkovito komunikacijo. 
Izobraževanje je del projekta Izboljšanje kakovosti sodstva.

Ciljna skupina: sodno osebje
Število udeležencev: skupno 300 (15 na izvedbo)

Kontaktni naslov: usposabljanja.mp@gov.si

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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2.16. IZOBRAŽEVANJE ZA UPRAVO RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ZAKON O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA 
ZNAČAJA

Področje: izobraževanje za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o 
dostopu do informacij javnega značaja. Razprava o odprtih 
vprašanjih s področja varstva osebnih podatkov in dostopa do  
informacij javnega značaja.

Ciljna skupina: zaposleni v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Število udeležencev: skupno 30

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 1: veščine

INTEGRITETA IN PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Področje: izobraževanje za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev področja integritete in preprečevanja korupcije. 
Prikaz korupcijskih tveganj. Predstavitev pomena etike in 
integritete.

Ciljna skupina: zaposleni v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Število udeležencev: skupno 30

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 3: osebna integriteta
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URGENTNI PACIENT

Področje: izobraževanje za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Praktični prikaz novih znanj s področja obravnave urgentnih 
pacientov in nudenja nujne medicinske pomoči. Predstavitev 
izbranih vsebin: sprejem nujnega klica, komunikacija v triaži, 
triaža pacienta s prsno bolečino, oskrba in obravnava pacienta 
z AKS v urgentni ambulanti in katetrskem laboratoriju, oskrba 
pacienta s Takotsubo kardiomiopatijo na kardiološkem 
oddelku.

Ciljna skupina: zdravstveni delavci zaposleni v Upravi RS za izvrševanje 
kazenskih sankcij

Število udeležencev: skupno 13

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 1: veščine

ZANKE V STROKOVNI OBRAVNAVI ODVISNOSTI OD DROG

Področje: izobraževanje za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev mehanizmov delovanja odvisnikov od drog v 
okviru transakcijske analize, ki preko igranja iger dramskega 
trikotnika (preganjalec, rešitelj, žrtev) iščejo načine, kako priti 
do droge ali kako se od droge oddaljiti. Prikaz zank pri 
obravnavi odvisnosti in manipulacij, ki jih uporabljajo odvisniki 
od drog in ljudje, ki so z njimi v interakciji.

Ciljna skupina: strokovni delavci obravnave odvisnosti zaposleni v Upravi RS 
za izvrševanje kazenskih sankcij

Število udeležencev: skupno 18

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 4: strokovno znanje
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JAZ, SOCIALNI DELAVEC

Področje: izobraževanje za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: delavnica
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev metod in mehanizmov za okrepitev zavedanja 
avtonomnosti socialnih delavcev in raziskovanje področij, na 
katerih se socialni delavci v zaporu počutijo suverene. 
Predstavitev orodij, kako dojemati svoje delo kot vrednoto in 
poslanstvo.

Ciljna skupina: strokovni delavci obravnave odvisnosti zaposleni v Upravi RS 
za izvrševanje kazenskih sankcij

Število udeležencev: skupno 18

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 2: spretnosti 
Kompetenca 4: strokovno znanje 

POSTOPKI ZDRAVSTVENE NEGE PRI OBRAVNAVI OGROŽENEGA PACIENTA

Področje: izobraževanje za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Praktični prikaz novih znanj ter nadgradnja znanj in veščin pri 
oskrbi življenjsko ogroženih poškodovancev (zaprtih oseb) 
(ABCDE pristop z demonstracijo, oskrba dihalne poti, 
Hemoragični šok, poškodbe prsnega koša in poškodbe 
trebuha).

Ciljna skupina: zdravstveni delavci zaposleni v Upravi RS za izvrševanje 
kazenskih sankcij 

Število udeležencev: skupno 13

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 1: veščine
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USPOSABLJANJE ZA DELO Z RENTGENSKO NAPRAVO

Področje: izobraževanje za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Čas izvedbe izobraževanja: tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: delavnica in preverjanje znanja
Trajanje izobraževanja: desetdnevno  

Vsebina izobraževanja: Predstavitev in praktični prikaz dela z rentgensko napravo, s 
poudarkom na odkrivanju eksplozivnih naprav in drugega 
prepovedanega blaga v zaporih. Preverjanje znanja po 
zaključku usposabljana.

Ciljna skupina: zaposleni v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Število udeležencev: skupno 19

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 1: veščine

USTVARJALNO SOBIVANJE S KONFLIKTOM IN STRESOM NA DELOVNEM MESTU

Področje: izobraževanje za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Čas izvedbe izobraževanja: tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: delavnica
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev načinov prepoznavanja konfliktnih in stresnih 
situacij pri delu z zaprtimi osebami in sodelavci pri vsakdanjem 
delu. Prikaz učinkovitih orodij in tehnik obvladovanja konfliktov 
in stresa. Praktična uporaba predstavljenih tehnik 
obvladovanja konfliktov in stresa na delovnem mestu.

Ciljna skupina: strokovni socialni delavci zaposleni v Upravi RS za izvrševanje 
kazenskih sankcij

Število udeležencev: skupno 18

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 2: spretnosti 
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ANGLEŠKA PRAVNA TERMINOLOGIJA – KONVERZACIJA IN PENOLOŠKA TERMINOLOGIJA 

Področje: izobraževanje za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Čas izvedbe izobraževanja: drugo in tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: lingvistično izobraževanje
Trajanje izobraževanja: večdnevno (dve izvedbi)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev splošne angleške pravne terminologije s področja 
kazenskega prava.  Predstav i tev posebne angleške 
terminologije s področja penologije oziroma izvrševanja 
kazenskih sankcij. Praktična intenzivna uporaba angleškega 
jezika in pravne terminologije s poudarkom na konverzaciji. 

Ciljna skupina: zaposleni v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Število udeležencev: skupno 30 (15 na izvedbo)

Kontaktni naslov: terminologije.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 4: strokovno znanje

PREPOZNAVANJE Z DRUŽBENIM SPOLOM POVEZANE POSEBNOSTI IN POTREBE  
ZAPRTIH ŽENSK

Področje: izobraževanje za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno (dve izvedbi)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev vsebin, ki pripomorejo k prepoznavanju z 
družbenim spolom povezanih posebnosti in potreb zaprtih 
žensk z izkušnjo travme in osebno zgodovino doživetih zlorab, 
ki kot dejavniki tveganja lahko prispevajo k slabšemu soočanju 
žensk z zaporskim okoljem.

Ciljna skupina: zaposleni v ZPKZ Ig in Celje ter Prevzgojnem domu Radeče, 
ki delajo neposredno z zaprtimi ženskami

Število udeležencev: skupno 50 (25 na izvedbo)

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 2: spretnosti
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TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z VKLJUČENIM AED

Področje: izobraževanje za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: tečaj
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Prikaz nadgrajenega teoretičnega znanja in praktičnih veščin 
za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja (TPO) s poudarkom 
na uporabi AED. V sklopu teoretičnega usposabljanja prikaz 
algoritma TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja, 
pomen vključevanja AED v TPO, oživljanje odraslih in otrok, 
ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh. V sklopu 
praktičnega usposabljanja prikaz TPO odraslih z AED in TPO 
otrok.

Ciljna skupina: zdravstveni delavci zaposleni v Upravi RS za izvrševanje 
kazenskih sankcij

Število udeležencev: skupno 13

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 1: veščine 

POSEBNOSTI DELA Z MLADOSTNIKI

Področje: izobraževanje za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Čas izvedbe izobraževanja: tretje in četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: sedemdnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev generacije Y in njenih značilnosti. Opolnomočenje 
delavcev pri delu z mladostniki s pridobivanjem znanj o 
neverbalni komunikaciji in subkulturi med mladimi. Prikaz 
prepoznavanja ozadja in konteksta tveganih in odklonskih 
vedenj. Prikaz izbranih vsebin povezanih z mladimi v 
vzgojnoinstitucionalnem okolju, mladimi in nasiljem ter 
psihodinamskimi osnovami interveniranja med mladimi.

Ciljna skupina: strokovni delavci, inštruktorji, pravosodni policisti, učitelji v 
Prevzgojnem domu Radeče, ZPMZKZ Celje in ZPKZ Ig

Število udeležencev: skupno 15

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 2: spretnosti
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USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV UPRAVE RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH 
SANKCIJ ZA SKUPINSKO DELO Z ZAPRTIMI OSEBAMI

Področje: izobraževanje za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: šestdnevno (dve izvedbi)

Vsebina izobraževanja: Razvoj kompetenc strokovnih delavcev za organiziranje in 
vodenje skupinskih programov za zaprte osebe s področja 
vodenja in usmerjanja skupinske dinamike v mali skupini, 
nač r t ovan je  oz i r oma  ob l i kovan je  de lavn i c ,  r azvo j  
senzibilizacije/občutljivosti za vodenje, učinkovite izbire tehnik 
vodenja.

Ciljna skupina: pedagogi zaposleni v Upravi RS za izvrševanje kazenskih 
sankcij 

Število udeležencev: skupno 30 (15 na izvedbo)

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 2: spretnosti 
Kompetenca 4: strokovno znanje 

SODOBNI PRISTOPI RAZUMEVANJA TRAVME

Področje: izobraževanje za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: osemdnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev temeljnih konceptov psihološke travme in 
sodobnih pristopov pri delu s travmatiziranimi osebami, 
predstavitev pojava sekundarne travmatizacije na razumevanju 
travme temelječega pristopa ter možnosti in omejitve pri 
aplikaciji na razumevanju travme temelječega pristopa v 
zavodih za prestajanje kazni zapora.

Ciljna skupina: zaposleni v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Število udeležencev: skupno 12

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 2: spretnosti 
Kompetenca 4: strokovno znanje 
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DIFERENCIALNA DIAGNOSTIKA OSEBNOSTNIH STRUKTUR

Področje: izobraževanje za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: šestdnevno  

Vsebina izobraževanja: Predstavitev diferencialne diagnostike različnih osebnostnih 
struktur: psihotičnih, mejnih disocialnih in nevrotičnih, saj je 
dobro prepoznavanje in razumevanje osebnostne strukture 
podlaga za psihološke intervencije in obravnavo klientov z 
različnimi problemi in motnjami.

Ciljna skupina: psihologi zaposleni v Upravi RS za izvrševanje kazenskih 
sankcij

Število udeležencev: skupno 15

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 1: veščine 
Kompetenca 4: strokovno znanje

ROMSKI JEZIK

Področje: izobraževanje za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: lingvistično izobraževanje
Trajanje izobraževanja: večdnevno (dve izvedbi)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev osnov romskega jezika s poudarkom na 
konverzaciji. 

Ciljna skupina: zaposleni v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Število udeležencev: skupno 40 (20 na izvedbo)

Kontaktni naslov: terminologije.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 4: strokovno znanje
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INDIVIDUALNA SUPERVIZIJA

Področje: izobraževanje za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: supervizija
Trajanje izobraževanja: število srečanj po potrebi, najmanj tri učne enote do največ 

šest učnih enot na dan 

Vsebina izobraževanja: Voden pogovor o dilemah in konfliktih v poklicnih interakcijah 
in krepitev strokovne identitete, katerega cilj je razbremenitev 
udeležencev, da lahko konstruktivno preživijo stresne situacije.  
Podporna funkcija supervizije je osredotočena na pomoč pri 
soočanju in premagovanju stresa, ki izvira iz specifičnih 
obremenilnih situacij povezanih z delom v posebej zahtevnih 
okoljih.

Ciljne skupine: strokovni delavci,  pravosodni policisti in zaposleni v Upravi RS 
za izvrševanje kazenskih sankcij

Število udeležencev: skupno 150

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 2: spretnosti

SUPERVIZIJE TIMOV

Področje: izobraževanje za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Čas izvedbe izobraževanja: vse leto

Oblika izobraževanja: supervizija
Trajanje izobraževanja: osemnajst srečanj po tri učne enote (tri skupine)

Vsebina izobraževanja: Vsebino določijo udeleženci in je povezana z njihovim 
doživljanjem in obvladovanjem zahtevnega delovnega okolja.

Ciljna skupina: zaposleni v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Število udeležencev: skupno 36 (12 v skupini)

Kontaktni naslov: kazensko.mp@gov.si

Izobraževanje je namenjeno krepitvi naslednjih kompetenc zaposlenih v pravosodju: 
Kompetenca 2: spretnosti
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3. IZOBRAŽEVANJA IN IZPITI ZA PRAVOSODNE DELEŽNIKE V OŽJEM SMISLU
3.1. ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV

OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA MEDIATORJE

Področje: alternativno reševanje sporov
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar 
Trajanje izobraževanja: večdnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev vsebin, ki so določene v Pravilniku o mediatorjih v 
programih sodišč (Priloga št. 1).

Ciljna skupina: kandidati za mediatorje 
Število udeležencev: skupno 20

Kontaktni naslov: civilno.mp@gov.si

NADALJEVALNO IZOBRAŽEVANJE ZA MEDIATORJE – SPLOŠNI SEMINAR

Področje: alternativno reševanje sporov
Čas izvedbe izobraževanja: drugo in četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno (dve izvedbi)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev splošnih aktualnih vsebin ter novih dognanj in 
metod v stroki za mediatorje, ki opravljajo mediacije v civilnih 
in družinskih sporih, in mediatorje, ki opravljajo mediacije v 
gospodarskih in delovnih sporih. 

Ciljna skupina: mediatorji
Število udeležencev: skupno 100 (50 na izvedbo)

Kontaktni naslov: civilno.mp@gov.si
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NADALJEVALNO IZOBRAŽEVANJE ZA MEDIATORJE

Področje: alternativno reševanje sporov
Čas izvedbe izobraževanja: drugo in četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: delavnica
Trajanje izobraževanja: enodnevno (dve izvedbi)

Vsebina izobraževanja: Predstavitev aktualnih vsebin ter novih dognanj in metod v 
stroki, specializirano po posameznih področjih, za mediatorje, 
ki opravljajo mediacije v civilnih in družinskih sporih, ter 
mediatorje, ki opravljajo mediacije v gospodarskih in delovnih 
sporih. 

Ciljna skupina: mediatorji
Število udeležencev: skupno 40 (20 na izvedbo)

Kontaktni naslov: civilno.mp@gov.si



71

3.2. IZVRŠITELJI

IZPOPOLNJEVALNI SEMINAR ZA IZVRŠITELJE

Področje: izvršitelji
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: izpopolnjevalni seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev aktualnih vsebin in normativnih sprememb ter 
novosti, ki so pomembne za izvajanje službe izvršitelja.

Ciljna skupina: izvršitelji
Število udeležencev: skupno 32

Kontaktni naslov: izvrsitelji.mp@gov.si

IZPOPOLNJEVALNI SEMINAR ZA IZVRŠITELJE

Področje: Izvršitelji
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: izpopolnjevalni seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev aktualnih vsebin in normativnih sprememb ter 
novosti, ki so pomembne za izvajanje službe izvršitelja.

Ciljna skupina: izvršitelji
Število udeležencev: skupno 32

Kontaktni naslov: izvrsitelji.mp@gov.si
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IZPOPOLNJEVALNI SEMINAR ZA IZVRŠITELJE

Področje: Izvršitelji
Čas izvedbe izobraževanja: tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: izpopolnjevalni seminar
Trajanje izobraževanja: Enodnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev aktualnih vsebin in normativnih sprememb ter 
novosti, ki so pomembne za izvajanje službe izvršitelja.

Ciljna skupina: izvršitelji
Število udeležencev: skupno 32

Kontaktni naslov: izvrsitelji.mp@gov.si

IZPOPOLNJEVALNI SEMINAR ZA IZVRŠITELJE

Področje: Izvršitelji
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: izpopolnjevalni seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Delavnica za  učinkovitejše izvajanje službe izvršitelja.

Ciljna skupina: izvršitelji
Število udeležencev: skupno 32

Kontaktni naslov: izvrsitelji.mp@gov.si
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PRIPRAVLJALNI SEMINAR ZA IZVRŠITELJE

Področje: Izvršitelji
Čas izvedbe izobraževanja: tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: pripravljalni seminar
Trajanje izobraževanja: enodnevno

Vsebina izobraževanja: Predstavitev predpisov s področja izvršilnega postopka in 
postopka zavarovanja ter pregled teorije in sodne prakse s 
področja izvršilnega prava. Študija primera s področja 
izvršilnega postopka in postopka zavarovanja ob uporabi 
Zakona o izvršbi in zavarovanju.

Ciljna skupina: kandidati za izvršitelje
Število udeležencev: skupno 25

Kontaktni naslov: izvrsitelji.mp@gov.si

IZPITI ZA IZVRŠITELJE V LETU 2020

7. in 14. april 2020

13. in 19. oktober 2020

PREZKUSI ZNANJA ZA IZVRŠITELJE V LETU 2020

6. februar 2020

13. februar 2020

14. april 2020

19. oktober 2020
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3.3. UPRAVITELJI V POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNE PORAVNAVE

PRIPRAVLJALNI SEMINAR ZA KANDIDATE ZA UPRAVITELJE V POSTOPKIH ZARADI 
INSOLVENTNOSTI IN PRISILNE LIKVIDACIJE

Področje: upravitelj i v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne 
likvidacije

Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: pripravljalni seminar
Trajanje izobraževanja: večdnevno

Vsebina izobraževanja: Pripravljalni seminarji za pripravo na strokovni izpit se 
organizirajo v skladu s Pravilnikom o programu in načinu 
opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije 
upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne 
likvidacije. Zajemajo predstavitev predpisov, teorije in sodne 
prakse s področij prava in ekonomije ter predstavitev uporabe 
teh znanj v praksi.

Ciljna skupina: kandidati za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilne likvidacije 

Število udeležencev: skupno 50

Kontaktni naslov: upravitelji.mp@gov.si

PRIPRAVLJALNI SEMINAR ZA KANDIDATE ZA UPRAVITELJE V POSTOPKIH ZARADI 
INSOLVENTNOSTI IN PRISILNE LIKVIDACIJE

Področje: upravitelj i v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne 
likvidacije

Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: pripravljalni seminar
Trajanje izobraževanja: večdnevno

Vsebina izobraževanja: Pripravljalni seminarji za pripravo na strokovni izpit se 
organizirajo v skladu s Pravilnikom o programu in načinu 
opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije 
upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne 
likvidacije. Zajemajo predstavitev predpisov, teorije in sodne 
prakse s področij prava in ekonomije, ter predstavitev uporabe 
teh znanj v praksi.

Ciljna skupina: kandidati za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilne likvidacije 

Število udeležencev: skupno 50

Kontaktni naslov: upravitelji.mp@gov.si
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IZPITI ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE UPRAVITELJA V POSTOPKIH ZARADI 
INSOLVENTNOSTI IN PRISILNE LIKVIDACIJE V LETU 2020

14. in 20. januar 2020

17. in 23. marec 2020

12. in 18. maj 2020 

15. in 21. september 2020

10. in 16. november 2020

IZPITI IZ POZNAVANJA DOLOČIL SODNEGA REDA

IZPITI IZ POZNAVANJA DOLOČIL SODNEGA REDA V LETU 2020

9. januar 2020

5. februar 2020

12. marec 2020

22. april 2020

27. maj 2020

16. september 2020

15. oktober 2020

24. november 2020

IZPITI IZ POZNAVANJA DOLOČIL DRŽAVNOTOŽILSKEGA REDA

DRŽAVNOTOŽILSKI RED V LETU 2020

19. maj 2020

17. november 2020
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3.4. SODNI TOLMAČI

SPLOŠNI PRIPRAVLJALNI SEMINAR ZA KANDIDATE ZA SODNE IZVEDENCE, SODNE 
CENILCE IN SODNE TOLMAČE

Področje: sodni tolmači
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: splošni pripravljalni seminar 
Trajanje izobraževanja: večdnevno 

Vsebina izobraževanja: Priprava kandidatov na posebne preizkuse strokovnosti v delu, 
ki se nanaša na preverjanje pravnega znanja. Predstavitev 
predpisov, teorije in sodne prakse, ki jo sodni tolmači morajo 
poznati pri svojem delu.

Ciljne skupine: kandidati za sodne izvedence, kandidati za sodne cenilce, 
kandidati za sodne tolmače 

Število udeležencev: skupno 30

Kontaktni naslov: sict.mp@gov.si

SPLOŠNI PRIPRAVLJALNI SEMINAR ZA KANDIDATE ZA SODNE IZVEDENCE, SODNE 
CENILCE IN SODNE TOLMAČE

Področje: sodni tolmači
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: splošni pripravljalni seminar 
Trajanje izobraževanja: večdnevno 

Vsebina izobraževanja: Priprava kandidatov na posebne preizkuse strokovnosti v delu, 
ki se nanaša na preverjanje pravnega znanja. Predstavitev 
predpisov, teorije in sodne prakse, ki jo sodni tolmači morajo 
poznati pri svojem delu.

Ciljne skupine: kandidati za sodne izvedence, kandidati za sodne cenilce, 
kandidati za sodne tolmače 

Število udeležencev: skupno 30

Kontaktni naslov: sict.mp@gov.si
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7. STROKOVNO SREČANJE SODNIH TOLMAČEV SLOVENIJE

Področje: sodni tolmači
Čas izvedbe izobraževanja: tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: splošni izpopolnjevalni seminar 
Trajanje izobraževanja: enodnevno 

Vsebina izobraževanja: Predstavitev novosti in razprava o aktualnih odprtih vprašanjih, 
ki se pojavijo pri delu in v zvezi z delom sodnih tolmačev.

Ciljni skupini: sodni tolmači, kandidati za sodne tolmače 
Število udeležencev: skupno 100

Kontaktni naslov: sict.mp@gov.si

PREIZKUSI ZNANJA ZA SODNE TOLMAČE V LETU 2020

23. in 28. januar 2020

23. in 29. januar 2020

23. in 30. januar 2020

9. in 16. februar 2020

15. in 20. april 2020

15. in 21. april 2020

20. in 25. maj 2020

20. in 26. maj 2020

15. in 18. junij 2020

september 2020

oktober 2020

november 2020

december 2020
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3.5. SODNI IZVEDENCI

SPLOŠNI PRIPRAVLJALNI SEMINAR ZA KANDIDATE ZA SODNE IZVEDENCE, SODNE 
CENILCE IN SODNE TOLMAČE

Področje: sodni izvedenci
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: splošni pripravljalni seminar 
Trajanje izobraževanja: večdnevno 

Vsebina izobraževanja: Priprava kandidatov na posebne preizkuse strokovnosti v delu, 
ki se nanaša na preverjanje pravnega znanja. Predstavitev 
predpisov, teorije in sodne prakse, ki jo sodni izvedenci morajo 
poznati pri svojem delu.

Ciljne skupine: kandidati za sodne izvedence, kandidati za sodne cenilce, 
kandidati za sodne tolmače

Število udeležencev: skupno 30

Kontaktni naslov: sict.mp@gov.si

SPLOŠNI PRIPRAVLJALNI SEMINAR ZA KANDIDATE ZA SODNE IZVEDENCE, SODNE 
CENILCE IN SODNE TOLMAČE

Področje: sodni izvedenci
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: splošni pripravljalni seminar 
Trajanje izobraževanja: večdnevno 

Vsebina izobraževanja: Priprava kandidatov na posebne preizkuse strokovnosti v delu, 
ki se nanaša na preverjanje pravnega znanja. Predstavitev 
predpisov, teorije in sodne prakse, ki jo sodni izvedenci morajo 
poznati pri svojem delu.

Ciljne skupine: kandidati za sodne izvedence, kandidati za sodne cenilce, 
kandidati za sodne tolmače

Število udeležencev: skupno 30

Kontaktni naslov: sict.mp@gov.si
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8. STROKOVNO SREČANJE SODNIH IZVEDENCEV IN SODNIH CENILCEV SLOVENIJE

Področje: sodni izvedenci
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: splošni izpopolnjevalni seminar 
Trajanje izobraževanja: enodnevno 

Vsebina izobraževanja: Predstavitev novosti in razprava o aktualnih odprtih vprašanjih, 
ki se pojavijo pri delu in v zvezi z delom sodnih izvedencev in 
sodnih cenilcev.

Ciljne skupine: sodni izvedenci, sodni cenilci, kandidati za sodne izvedence, 
kandidati za sodne cenilce 

Število udeležencev: skupno 300

Kontaktni naslov: sict.mp@gov.si
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3.6. SODNI CENILCI

SPLOŠNI PRIPRAVLJALNI SEMINAR ZA KANDIDATE ZA SODNE IZVEDENCE, SODNE 
CENILCE IN SODNE TOLMAČE 

Področje: sodni cenilci
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: splošni pripravljalni seminar 
Trajanje izobraževanja: večdnevno 

Vsebina izobraževanja: Priprava kandidatov na posebne preizkuse strokovnosti v delu, 
ki se nanaša na preverjanje pravnega znanja. Predstavitev 
predpisov, teorije in sodne prakse, ki jo sodni cenilci morajo 
poznati pri svojem delu.

Ciljne skupine: kandidati za sodne izvedence, kandidati za sodne cenilce, 
kandidati za sodne tolmače 

Število udeležencev: skupno 30

Kontaktni naslov: sict.mp@gov.si

SPLOŠNI PRIPRAVLJALNI SEMINAR ZA KANDIDATE ZA SODNE IZVEDENCE, SODNE 
CENILCE IN SODNE TOLMAČE

Področje: sodni cenilci
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: splošni pripravljalni seminar 
Trajanje izobraževanja: večdnevno 

Vsebina izobraževanja: Priprava kandidatov na posebne preizkuse strokovnosti v delu, 
ki se nanaša na preverjanje pravnega znanja. Predstavitev 
predpisov, teorije in sodne prakse, ki jo sodni cenilci morajo 
poznati pri svojem delu.

Ciljne skupine: kandidati za sodne izvedence, kandidati za sodne cenilce, 
kandidati za sodne tolmače 

Število udeležencev: skupno 30

Kontaktni naslov: sict.mp@gov.si
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8. STROKOVNO SREČANJE SODNIH IZVEDENCEV IN SODNIH CENILCEV SLOVENIJE

Področje: sodni cenilci
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: splošni izpopolnjevalni seminar 
Trajanje izobraževanja: enodnevno 

Vsebina izobraževanja: Predstavitev novosti in razprava o aktualnih odprtih vprašanjih, 
ki se pojavijo pri delu in v zvezi z delom sodnih izvedencev in 
sodnih cenilcev.

Ciljne skupine: sodni izvedenci, sodni cenilci, kandidati za sodne izvedence, 
kandidati za sodne cenilce 

Število udeležencev: skupno 300

Kontaktni naslov: sict.mp@gov.si

PREIZKUSI STROKOVNOSTI ZA SODNE IZVEDENCE IN SODNE CENILCE V LETU 2020

Januar 2020 September 2020

Februar 2020 Oktober 2020

Marec 2020 November 2020

April 2020 December 2020

Maj 2020

Junij 2020
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3.7. PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT

OBVEZNI IN DODATNI SEMINARJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE PRISTOPA K OPRAVLJANJU 
PRAVNIŠKEGA DRŽAVNEGA IZPITA, VIŠJE SODIŠČE V KOPRU

Področje: pravniški državni izpit
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: sklop šestnajstih seminarjev
Trajanje izobraževanja: večdnevno

Vsebina izobraževanja: Obvezne oblike izobraževanja so izvedene na podlagi 17. 
člena in tretje alineje prvega odstavka 19a. člena Zakona o 
pravniškem državnem izpitu ter 13. člena Pravilnika o 
programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem 
izpitu. V 3. in 4. členu Pravilnika so določene teme obveznih 
oblik izobraževanja na kazenskopravnem in civilnopravnem 
področju ter dodatna neobvezna izobraževanja.

Ciljne skupine: sodniški pripravniki in kandidati, ki pristopijo k pravniškemu 
državnemu izpitu v skladu z 19a. členom Zakona o pravniškem 
državnem izpitu

Število udeležencev: skupno 150

OBVEZNI IN DODATNI SEMINARJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE PRISTOPA K OPRAVLJANJU 
PRAVNIŠKEGA DRŽAVNEGA IZPITA, VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU

Področje: pravniški državni izpit
Čas izvedbe izobraževanja: prvo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: sklop šestnajstih seminarjev
Trajanje izobraževanja: večdnevno

Vsebina izobraževanja: Obvezne oblike izobraževanja so izvedene na podlagi 17. 
člena in tretje alineje prvega odstavka 19a. člena Zakona o 
pravniškem državnem izpitu ter 13. člena Pravilnika o 
programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem 
izpitu. V 3. in 4. členu Pravilnika so določene teme obveznih 
oblik izobraževanja na kazenskopravnem in civilnopravnem 
področju ter dodatna neobvezna izobraževanja.

Ciljne skupine: sodniški pripravniki in kandidati, ki pristopijo k pravniškemu 
državnemu izpitu v skladu z 19a. členom Zakona o pravniškem 
državnem izpitu

Število udeležencev: skupno 200



84

OBVEZNI IN DODATNI SEMINARJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE PRISTOPA K OPRAVLJANJU 
PRAVNIŠKEGA DRŽAVNEGA IZPITA, VIŠJE SODIŠČE V CELJU

Področje: pravniški državni izpit
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: sklop šestnajstih seminarjev
Trajanje izobraževanja: večdnevno

Vsebina izobraževanja: Obvezne oblike izobraževanja so izvedene na podlagi 17. 
člena in tretje alineje prvega odstavka 19a. člena Zakona o 
pravniškem državnem izpitu ter 13. člena Pravi lnika o 
programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem 
izpitu. V 3. in 4. členu Pravilnika so določene teme obveznih 
oblik izobraževanja na kazenskopravnem in civilnopravnem 
področju ter dodatna neobvezna izobraževanja.

Ciljne skupine: sodniški pripravniki in kandidati, ki pristopijo k pravniškemu 
državnemu izpitu v skladu z 19a. členom Zakona o pravniškem 
državnem izpitu

Število udeležencev: skupno 300

OBVEZNI IN DODATNI SEMINARJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE PRISTOPA K OPRAVLJANJU 
PRAVNIŠKEGA DRŽAVNEGA IZPITA, VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU

Področje: pravniški državni izpit
Čas izvedbe izobraževanja: drugo četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: sklop šestnajstih seminarjev
Trajanje izobraževanja: večdnevno

Vsebina izobraževanja: Obvezne oblike izobraževanja so izvedene na podlagi 17. 
člena in tretje alineje prvega odstavka 19a. člena Zakona o 
pravniškem državnem izpitu ter 13. člena Pravilnika o 
programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem 
izpitu. V 3. in 4. členu Pravilnika so določene teme obveznih 
oblik izobraževanja na kazenskopravnem in civilnopravnem 
področju ter dodatna neobvezna izobraževanja.

Ciljne skupine: sodniški pripravniki in kandidati, ki pristopijo k pravniškemu
državnemu izpitu v skladu z 19a. členom Zakona o pravniškem 
državnem izpitu

Število udeležencev: skupno 200
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OBVEZNI IN DODATNI SEMINARJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE PRISTOPA K OPRAVLJANJU 
PRAVNIŠKEGA DRŽAVNEGA IZPITA, VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI

Področje: pravniški državni izpit
Čas izvedbe izobraževanja: tretje četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: sklop šestnajstih seminarjev
Trajanje izobraževanja: večdnevno

Vsebina izobraževanja: Obvezne oblike izobraževanja so izvedene na podlagi 17. 
člena in tretje alineje prvega odstavka 19a. člena Zakona o 
pravniškem državnem izpitu ter 13. člena Pravilnika o 
programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem 
izpitu. V 3. in 4. členu Pravilnika so določene teme obveznih 
oblik izobraževanja na kazenskopravnem in civilnopravnem 
področju ter dodatna neobvezna izobraževanja.

Ciljne skupine: sodniški pripravniki in kandidati, ki pristopijo k pravniškemu 
državnemu izpitu v skladu z 19a. členom Zakona o pravniškem 
državnem izpitu

Število udeležencev: skupno 150

OBVEZNI IN DODATNI SEMINARJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE PRISTOPA K OPRAVLJANJU 
PRAVNIŠKEGA DRŽAVNEGA IZPITA, VIŠJE SODIŠČE V KOPRU

Področje: pravniški državni izpit
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: sklop šestnajstih seminarjev
Trajanje izobraževanja: večdnevno

Vsebina izobraževanja: Obvezne oblike izobraževanja so izvedene na podlagi 17. 
člena in tretje alineje prvega odstavka 19a. člena Zakona o 
pravniškem državnem izpitu ter 13. člena Pravilnika o 
programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem 
izpitu. V 3. in 4. členu Pravilnika so določene teme obveznih 
oblik izobraževanja na kazenskopravnem in civilnopravnem 
področju ter dodatna neobvezna izobraževanja.

Ciljne skupine: sodniški pripravniki in kandidati, ki pristopijo k pravniškemu 
državnemu izpitu v skladu z 19a. členom Zakona o pravniškem 
državnem izpitu

Število udeležencev: skupno 300
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OBVEZNI IN DODATNI SEMINARJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE PRISTOPA K OPRAVLJANJU 
PRAVNIŠKEGA DRŽAVNEGA IZPITA, VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI

Področje: pravniški državni izpit
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: sklop šestnajstih seminarjev
Trajanje izobraževanja: večdnevno

Vsebina izobraževanja: Obvezne oblike izobraževanja so izvedene na podlagi 17. 
člena in tretje alineje prvega odstavka 19a. člena Zakona o 
pravniškem državnem izpitu ter 13. člena Pravilnika o 
programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem 
izpitu. V 3. in 4. členu Pravilnika so določene teme obveznih 
oblik izobraževanja na kazenskopravnem in civilnopravnem 
področju ter dodatna neobvezna izobraževanja.

Ciljne skupine: sodniški pripravniki in kandidati, ki pristopijo k pravniškemu 
državnemu izpitu v skladu z 19a. členom Zakona o pravniškem 
državnem izpitu

Število udeležencev: skupno 300

OBVEZNI IN DODATNI SEMINARJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE PRISTOPA K OPRAVLJANJU 
PRAVNIŠKEGA DRŽAVNEGA IZPITA, VIŠJE SODIŠČE V CELJU

Področje: pravniški državni izpit
Čas izvedbe izobraževanja: četrto četrtletje 2020

Oblika izobraževanja: sklop šestnajstih seminarjev
Trajanje izobraževanja: večdnevno

Vsebina izobraževanja: Obvezne oblike izobraževanja so izvedene na podlagi 17. 
člena in tretje alineje prvega odstavka 19a. člena Zakona o 
pravniškem državnem izpitu ter 13. člena Pravilnika o 
programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem 
izpitu. V 3. in 4. členu Pravilnika so določene teme obveznih 
oblik izobraževanja na kazenskopravnem in civilnopravnem 
področju ter dodatna neobvezna izobraževanja.

Ciljne skupine: sodniški pripravniki in kandidati, ki pristopijo k pravniškemu 
državnemu izpitu v skladu z 19a. členom Zakona o pravniškem 
državnem izpitu

Število udeležencev: skupno 300
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Kolokviji za kandidate, ki na pravniški 
državni izpit pristopajo na podlagi 19a. 
člena ZPDI v letu 2020

Rok za vložitev prijave na kolokvij

6. in 7. januar 2020 2. december 2019

3. in 4. februar 2020 3. januar 2020

2. in 3. marec 2020 3. februar 2020

6. in 7. april 2020 2. marec 2020

11. in 12. maj 2020 1. april 2020

1. in 2. junij 2020 4. maj 2020

7. in 8. september 2020 3. avgust 2020

12. in 13. oktober 2020 1. september 2020

9. in 10. november 2020 1. oktober 2020

7. in 8. december 2020 2. november 2020

IZPITNI ROKI ZA PISNI DEL 
PRAVNIŠKEGA DRŽAVNEGA IZPITA       
V LETU 2020

ROK ZA VLOŽITEV ZAHTEVE ZA PRISTOP 
K OPRAVLJANJU PDI

6. in 7. januar 2. december 2019

3. in 4. februar 3. januar 2020

2. in 3. marec 3. februar 2020

6. in 7. april 2. marec 2020

11. in 12. maj 1. april 2020

1. in 2. junij 4. maj 2020

7. in 8. september 3. avgust 2020

12. in 13. oktober 1. september 2020

9. in 10. november 1. oktober 2020

7. in 8. december 2. november 2020
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3.8. IZPITI IZ POZNAVANJA DOLOČIL SODNEGA REDA

IZPITI IZ POZNAVANJA DOLOČIL SODNEGA REDA V LETU 2020

9. januar 2020

5. februar 2020

12. marec 2020

22. april 2020

27. maj 2020

16. september 2020

15. oktober 2020

24. november 2020

3.9. IZPITI IZ POZNAVANJA DOLOČIL DRŽAVNOTOŽILSKEGA REDA

DRŽAVNOTOŽILSKI RED V LETU 2020

19. maj 2020

17. november 2020
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4. OPERACIJA UČINKOVITO PRAVOSODJE

4.1. 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 odvetništvih), 
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 2020 v skladu s časovnico podaktivnosti Center za izobraževanje v pravosodju načrtuje 
predvsem izvedbo izobraževanj za krepitev kompetenc zaposlenih v pravosodju in pravosodnih 
deležnikov v ožjem smislu.  

Center za izobraževanje je vsem pravosodnim organom, ki se uvrščajo v model kompetenc za 
zaposlene v pravosodju v skladu z Modelom kompetenc znanja in veščin ter usposabljanja in 
izobraževanja v pravosodju, vprašalnik, s pomočjo katerega so vodje pravosodnih organov ocenili 
dejanske kompetence zaposlenih in želene vrednosti kompetenc do leta 2023.  

Z vprašalnikom so anketiranci ocenjevali dejansko stanje in želene vrednosti do leta 2023 za 
naslednje kompetence po posameznih ravneh zaposlenih: 

- 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 etične dileme rešujejo 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 delovnem področju 

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 vprašalnikov 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 oceno 
potreb po izobraževanju za dvig kompetenc zaposlenih.  
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I. Splošne kompetence − prioritete izobraževanj 
1. Kompetenca 1: veščine Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig 

kompetence: 
1. znanitev 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 

2. Kompetenca 2: spretnosti Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig 
kompetence: 

1. reševanje konfliktov 
2. učinkovito komuniciranje 
3. druge vsebine  

3. Kompetenca 3: osebna integriteta 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 državnih odvetništvih  

Prioritete izobraževanj: 

1. Kompetenca 4.1.1. – strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem
Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig kompetence: 
1. kazensko pravo, kazensko procesno pravo in kriminologija 
2. civilno pravo in civilno procesno pravo 
3. Sodni red, Državnotožilski red, Pravilnik o poslovanju državnega odvetništva 
4. sodna uprava 
5. prekrškovno pravo 
6. gospodarsko pravo 
7. evropsko in mednarodno pravo 
8. drugi sodni postopki 
9. ustavno pravo 
10. delovno in socialno pravo  
11. upravno pravo in upravno procesno pravo 
12. druge vsebine 

2. Kompetenca 4.1.2. – drugo strokovno znanje : Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig 
kompetence: 
1. usposabljanja o rabi informatiziranih vpisnikov in sodnih baz 
2. pravilna raba slovenskega jezika 
3. specifična strokovna znanja za izvajanja posebnih delovnih nalog v pravosodju 
4. poznavanje in pravilna uporaba tuje pravne terminologije 
5. druge vsebine 
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2. RAVEN: sodniki, državni tožilci in državni odvetniki 

Prioritete izobraževanj: 

1. Kompetenca 5.2.1. – strokovno znanje, povezano izključno s sojenjem : Prioritete 
izobraževalnih vsebin za dvig kompetence: 
1. civilno pravo in civilno procesno pravo 
2. Sodni red, Državnotožilski red, Pravilnik o poslovanju državnega odvetništva 
3. gospodarsko pravo 
4. kazensko pravo, kazensko procesno pravo in kriminologija 
5. prekrškovno pravo 
6. evropsko in mednarodno pravo 
7. ustavno pravo 
8. sodna uprava 
9. drugi sodni postopki 
10. upravno pravo in upravno procesno pravo 
11. delovno in socialno pravo  
12. druge vsebine 

2. Kompetenca 5.2.2. – drugo strokovno znanje: Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig 
kompetence:  
1. Pravilna raba slovenskega jezika 
2. Uporaba informacijske tehnologije 
3. Seznanjanje z drugimi strokovnimi področji (npr. psihologija, računovodstvo) 
4. Poznavanje in pravilna raba tuje pravne terminologije 
5. Druge vsebine 

3. RAVEN: vodje notranje organizacijskih enot in direktorji 

Prioritete izobraževanj: 

1. Kompetenca 6.3.1. – strokovno znanje, povezano izključno z vodenjem 
Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig kompetence: 
1. vodenje in organizacija 
2. upravljanje s človeškimi viri 
3. upravljanje s finančnimi viri 
4. druge vsebine 

2. Kompetenca 6.3.2. – drugo strokovno znanje 
Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig kompetence: 

1. pravilna raba slovenskega jezika 
2. finančno poslovanje 
3. vodenje timov in motivacija zaposlenih 
4. komunikacijske tehnike in reševanje konfliktov med zaposlenimi 
5. uporaba aplikacij za pregled in nadzor nad delom organa 
6. pravilna uporaba tuje pravne terminologije 
7. druge vsebine 
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4. RAVEN: predsedniki sodišč, vodje tožilstev in državnega odvetništva 

Prioritete izobraževanj: 

1. Kompetenca 7.4.1. – strokovno znanje, povezano izključno z vodenjem 
Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig kompetence: 
1. izmenjava dobrih praks 
2. začetno usposabljanje za učinkovit prevzem funkcije 
3. seznanjanje z novimi predpisi 
4. novosti na področju vodenja in upravljanja z viri 
5. druge vsebine 

2. Kompetenca 7.4.2. – drugo strokovno znanje 
Prioritete izobraževalnih vsebin za dvig kompetence: 

1. izobraževanja iz organizacijskih ved 
2. izobraževanja iz upravnih ved 
3. komunikacijske tehnike in reševanje konfliktov med zaposlenimi 
4. vodenje timov in motivacija zaposlenih 
5. učinkovito javno nastopanje 
6. pravilna raba slovenskega jezika 
7. uporaba aplikacij za pregled in nadzor nad delom organa 
8. izobraževanja iz socioloških ved 
9. poslovni protokol 
10. izobraževanja iz ekonomskih ved 
11. finančno poslovanje 
12. pravilna uporaba tuje pravne terminologije 
13. druge vsebine 

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. 


