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Obvezni in dodatni neobvezni seminarji za pridobitev pravice pristopa k opravljanju 

pravniškega državnega izpita

Izobraževanje na daljavo

Center za izobraževanje v pravosodju, na podlagi 17. in 19.a člena Zakona o pravniškem 
državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo, 111/07 - v 
nadaljevanju: ZPDI) ter v skladu s 3., 4., 8., 13. in 14. členom Pravilnika o programu sodniškega 
pripravništva in pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 26/08, 40/09 in 40/11) organizira 
obvezne in dodatne neobvezne oblike izobraževanja za pridobitev pravice pristopa k opravljanju 
pravniškega državnega izpita (v nadaljevanju: seminarji za PDI).

Postopki zaradi insolventnosti in postopki prisilnega prenehanja

(4 šolske ure)

Datum in ura: torek, 2. november 2021, od 9.00 do 12.15

Predavatelj/-ica: Mateja Levstek, višja sodnica

Dedno pravo in zapuščinski postopek

(3 šolske ure)

Datum in ura: sreda, 3. november 2021, od 9.00 do 11.15

Predavatelj/-ica Vesna Rezar, višja sodnica svetnica

Organizacija in vodenje zemljiške knjige ter poslovanje s strankami

(4 šolske ure)

Datum in ura: ponedeljek, 8. november 2021, od 9.00 do 12.15

Predavatelj/-ica Berta Žorž, višja sodnica svetnica
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Delo državnega tožilca v kazenski zadevi

(4 šolske ure)

Datum in ura: torek, 9. november 2021, od 9.00 do 12.15

Predavatelj/-ica: mag. Andrej Ferlinc

Pravo socialne varnosti

(2 šolski uri)

Datum in ura: torek, 9. november 2021, od 13.00 do 14.30

Predavatelj/-ica: Jože Cepec

Kolektivno delovno pravo in kolektivne pogodbe

(3 šolske ure)

Datum in ura: ponedeljek, 15. november 2021, od 9.00 do 11.15

Predavatelj/-ica: prof. dr. Janez Novak

Mladoletniško kazensko pravo

(2 šolski uri)

Datum in ura: torek, 16. november 2021, od 9.00 do 10.30

Predavatelj/-ica Darja Srabotič, višja sodnica

Nepravdni postopki

(3 šolske ure)

Datum in ura: petek, 19. november 2021, od 9.00 do 11.15

Predavatelj/-ica mag. Nataša Ložina, višja sodnica
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DODATNI, NEOBVEZNI SEMINARJI

Gospodarsko pravo

(4 šolske ure)

Datum in ura: četrtek, 4. november 2021, od 9.00 do 12.15 

Predavatelj/-ica: Zdenka Pešec, višja sodnica

Pravo o prekrških

(4 šolske ure)

Datum in ura: petek, 5. november 2021, od 9.00 do 12.15 

Predavateljica: Zinka Strašek, višja sodnica svetnica

Pisanje civilne sodbe

(4 šolske ure)

Datum in ura: ponedeljek, 8. november 2021, od 13.00 do 16.15

Predavatelj/-ica Tatjana Markovič Sabotin, višja sodnica svetnica

Pravo evropske unije

(2 šolski uri)

Datum in ura: sreda, 17. november 2021, od 13.00 do 14.30

Predavatelj/-ica Jasna Šegan, višja sodnica svetnica, predsednica Upravnega 
sodišča Republike Slovenije

Pisanje kazenske sodbe

(4 šolske ure)

Datum in ura: četrtek, 18. november 2021, od 9.00 do 12.15 

Predavatelj/-ica: Mara Bristow, višja sodnica svetnica
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Družinsko pravo

(4 šolske ure)

Datum in ura: ponedeljek, 22. november 2021, od 9.00 do 12.15

Predavatelj/-ica: Frida Burkelc, višja sodnica

Etika pravniškega poklica

(2 šolski uri)

Datum in ura: ponedeljek, 22. november 2021, od 14.00 do 15.30

Predavatelj/-ica mag. Nina Betetto, vrhovna sodnica svetnica

Pomembno obvestilo

Na obvezne in dodatne neobvezne seminarje za sodniške pripravnike in kandidate, ki bodo 
pristopili na pravniški državni izpit na podlagi 19.a člena Zakona o pravniškem državnem izpitu 
(v nadaljevanju: seminarji), se lahko udeleženci prijavijo samo prek portala eCIP in sicer na 
vsak posamezen seminar posebej (prijava na več seminarjev hkrati ni možna). Udeležence 
prosimo, da upoštevajo objavljen rok za prijavo, saj naknadne prijave ne bodo mogoče.

Rok za prijavo na seminarje, ki bodo potekali novembra letos, je do 19. oktobra 2021.

Navodila za dostop do portala eCIP in registracijo uporabniškega računa so objavljena na 
spletni strani Ministrstva za pravosodje, Centra za izobraževanje v pravosodju, na povezavi 
Navodila za portal eCIP.

Seminarji se bodo izvajali na daljavo. Prijavljeni udeleženci bodo v svoj uporabniški račun v 
rubriko »gradivo« najkasneje en dan pred posameznim seminarjem prejeli gradivo, navodila za 
dostop do aplikacije, prek katere se bo seminar izvajal in individualno vabilo s povezavo do 
virtualnega dogodka.

Potrdilo o udeležbi za posamezni seminar bodo prejeli samo udeleženci, ki so se prijavili na 
seminar prek portala eCIP, se tekom seminarja vpisali v listo udeležencev in je njihova dejanska 
udeležba na seminarju na daljavo tudi zabeležena v aplikaciji, prek katere se seminar izvaja. 
Potrdilo, katerega izdajatelj je Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, 
bo izdano samo v elektronski obliki in ga bo vsak udeleženec prejel v svoj uporabniški račun.

Za tehnično pomoč pri dostopu do portala eCIP in registracijo uporabniškega računa je med 
delovniki od 8. do 22. ure na voljo Enotni kontaktni center (EKC) na elektronskem naslovu 
ekc@gov.si ali telefonski številki 080 2002.

Pripravila:
Vlasta Korenjak
svetovalka I

Blanka Javorac Završek

višja sodnica

direktorica
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