Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u
Slovenija
Tijelo koje je dostavilo informacije: Slovenska odvjetnička komora (Odvetniška
zbornica Slovenije)
travanj 2014.

OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Sloveniji
1. Pristup zanimanju
Visoko
obrazovanje/sveučilišno
obrazovanje

DA

Obavezna je diploma
pravnog fakulteta

DA

Postupci kojima se ostvaruje
status odvjetnika:






Završena početna izobrazba
Ispiti (postoje dva državna ispita):
Prvi državni ispit, koji organizira država i
koji uključuje usmeni i pisani dio
Drugi ispit – koji organizira odvjetnička
komora i kojim se provjerava poznavanje
zakona o odvjetništvu, odvjetničkih naknada
i Etičkog kodeksa za odvjetnike)
Kandidate ocjenjuje Odbor Slovenske
odvjetničke komore.
Upis u imenik odvjetničke komore (Nije
obavezno za sve kategorije. Odvjetnički
vježbenici koje je zaposlio odvjetnik ili
odvjetničko
društvo
prije
polaganja
pravosudnog
ispita
i
zaposlenici
u
odvjetničkom uredu nakon položenog
pravosudnog ispita moraju biti upisani u
imenik odvjetničke komore.)
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Država: Slovenija

Alternativni načini pristupa
zanimanju:

Kandidati koji imaju najmanje tri godine radnog
iskustva kao pravnici u trgovačkim društvima ili
kao zaposlenici sudskih službi mogu položiti
državni pravosudni ispit.
Načini prelaska iz drugih zanimanja primjenjuju
se na osobe s doktorskom diplomom, profesore
prava, pomoćnike

u pravosudnim uredima

(pojedinosti potražite u odjeljku o početnoj
izobrazbi u nastavku)
2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje
početne izobrazbe?

DA

Obavezno

DA

Pravna osnova:
Zakon o odvjetničkoj komori donesen u 1993. i
posljednji put izmijenjen u 2009. – članak 25.

Propisano trajanje:
4 godine
Kandidat mora imati četiri godine radnog
iskustva nakon diplome, od čega barem godinu
dana od položenog pravosudnog ispita u uredu
odvjetnika ili u odvjetničkom društvu, na sudu, u
uredu državnog odvjetnika ili u uredu javnog
bilježnika kao zaposlenik s ugovorom o radu na
puno radno vrijeme.

Vrste struktura
odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe

N/P

Vrsta početne
izobrazbe

Stažiranje u skladu s člancima 45. do 47. Zakona o

Kvalifikacijski
ispit/provjera prije
početne izobrazbe

NE

odvjetničkoj komori (vidjeti prethodnu pravnu osnovu)
Državni ispit dio je razdoblja početne izobrazbe
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Utvrđeni kurikulum za
vrijeme početne
izobrazbe

DA

Teme iz kojih se znanje provjerava na
državnom ispitu:
Tijekom razdoblja početne izobrazbe kandidati
se pripremaju za takvu vrstu ispita.
Pismeni ispit: sastavljanje dvije presude (jedna
iz građanskog prava i jedna iz kaznenog prava).
Usmeni ispit: provjera znanja iz kaznenog
prava, građanskog prava, trgovačkog prava,
radnog

prava,

upravnog

postupaka

i

upravnih

ustrojstva

Republike

prava,

upravnih

sporova,

ustavnog

Slovenije,

ustrojstva

sudstva i javne uprave u Sloveniji, pravnog
sustava EU-a.
Državni ispit održava se u okviru razdoblja
početne izobrazbe.
Kandidati moraju za vrijeme razdoblja početne
izobrazbe položiti pravosudni ispit, a nakon
razdoblja početne izobrazbe provjeru znanja o
zakonu o odvjetništvu, odvjetničkim naknadama
i Etičkom kodeksu odvjetnika.
Posebnosti u vezi s
pravom EU-a i
jezičnom izobrazbom:

DA

Usmeni dio državnog ispita uključuje pitanja o
pravnom sustavu EU-a.

Početna izobrazba
podijeljena u različite
faze

DA

Faza prije polaganja državnog ispita
- kandidat mora steći praktično iskustvo nakon
stjecanja diplome pravnog fakulteta
Faza nakon polaganja državnog ispita
– kandidat mora steći godinu dana praktičnog

iskustva kao pravnik koji radi kod odvjetnika ili u
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odvjetničkom

društvu,

u

uredu

državnog

odvjetnika, uredu javnog tužitelja ili uredu
javnog bilježnika.
Ocjenjivanje/ispit
nakon početne
izobrazbe

Kada zaprimi zahtjev za upis u imenik odvjetnika,
odvjetnička komora ocjenjuje ispunjuje li podnositelj
zahtjeva sve uvjete za upis u imenik odvjetnika (članak
25. Zakona o odvjetničkoj komori)

3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne
izobrazbe/specijalizacije
Obveze u vezi s
trajnom izobrazbom

DA
NE

Trajna izobrazba nije propisana u nacionalnim i
unutarnjim propisima odvjetničke komore
Međutim,

slovenska

odvjetnička

komora

organizira jednom godišnje „školu za odvjetnike”
(jednodnevno

događanje

odvjetnicima).

Osim

namijenjeno

toga,

izborna

svim
trajna

izobrazba za odvjetnike pokrenuta je u rujnu
2012.

Organizira

ju

Regionalna

skupšina

odvjetnika (območni zbor) samostalno ili u
suradnji s drugim tijelima.
Najmanje pet tečajeva godišnje – izobrazba će u
budućnosti postati obavezna.
Obveze u vezi sa
specijalizacijom

DA

Obveze specijalizacije u skladu sa zakonom
(članak 33. Zakona o odvjetničkoj komori).
Titula specijaliziranog odvjetnika: mogu ju
steći odvjetnici koji su dobili titulu specijalista za
određeno područje ili akademski naziv magistra
prava pod uvjetom da su radili kao odvjetnici i/ili
suci u predmetnom području najmanje pet
godina.
Odvjetnik

koji

je

izabran

za

asistenta,

izvanrednog ili redovnog profesora na Pravnom
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fakultetu

dobiva

odvjetnika

u

titulu

području

u

specijaliziranog
kojem

se

bavio

pedagoškim i znanstvenim radom čak i ako ne
ispunjujuje uvjet od pet godina radnog iskustva
propisan u prethodnom stavku.
Zahjev iz prvog stavka članka 33. Zakona o
odvjetničkoj komori podložan je odluci Odbora
odvjetničke komore. Na te se odluke nije
moguće žaliti.
Obveze u vezi s učenjem
stranih jezika

Nema obveze

Obveze u vezi sa sadržajem
prava EU-a u odnosu na
trajnu
izobrazbu/specijalizaciju?

Nema obveze

4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije

N/P

Broj pružatelja izobrazbe
koji nude aktivnosti trajne
izobrazbe

N/P

Vrsta pružatelja izobrazbe
koji nude aktivnosti trajne
izobrazbe

N/P

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe
koje su prihvaćene u skladu
s obvezama trajne izobrazbe
ili specijalizacije

Budući da u Sloveniji
trajna izobrazba nije
obavezna, nema
posebnosti u vezi s
aktivnostima
izobrazbe.
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Sudjelovanje u
aktivnostima
izobrazbe u drugoj
državi članici:
DA - odvjetnici mogu
sudjelovati u
aktivnostima izobrazbe
u drugoj državi članici
po vlastitom izboru

Država: Slovenija

5. Nadzor nad aktivnostima izobrazbe
Organizacije uključene u
nadzor nad aktivnostima
trajne izobrazbe

N/P

Postupak nadzora

N/P

Organizacije uključene u
nadzor nad aktivnostima
izobrazbe u svrhu
specijalizacije

N/P

Postupak nadzora

N/P

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 2 – Studija o statusu odvjetnika koji
prolaze izobrazbu iz prava EU-a”, koji su proveli Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i
Europski institut za javnu upravu (EIPA)
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