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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Slovenië
1 Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair JA
onderwijs
Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht
Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te
worden:

JA





Het met succes doorlopen van een
introductieperiode
Examens (er zijn twee staatsexamens:
Het eerste examen, georganiseerd door de
staat, omvat een mondeling en een
schriftelijk gedeelte.
Tijdens het tweede examen, georganiseerd
door de Orde van Advocaten, worden de
kennis van de wetgeving die het beroep van
advocaat en de honoraria van advocaten
reguleert en van de gedragscode voor
advocaten getoetst).
Beoordelen van kandidaten door de Raad
van de Sloveense Orde van Advocaten.
Registratie bij de Orde van Advocaten (is niet
verplicht voor alle categorieën. Stagiairs bij
een advocaat of een advocatenkantoor die
nog geen staatsexamen hebben afgelegd en
werknemers van een advocatenkantoor die
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het examen van de Orde van Advocaten
hebben
gehaald,
moeten
worden
ingeschreven bij de Orde van Advocaten).
Alternatieve routes naar dit
beroep:

Kandidaten
die
ten
minste
drie
jaar
praktijkervaring hebben als bachelor in de
rechten bij bedrijven of rechtbankdiensten
kunnen het staatsexamen voor advocaat
afleggen.
Alternatieve routes vanuit andere beroepen zijn
van

toepassing

op

houders

van

een

doctorsgraad, hoogleraren in de rechten en
assistent-advocaten

(zie

hieronder

bij

"Introductieperiode" voor nadere gegevens).
2 Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

JA

Verplicht

JA

Rechtsgrondslag:
Wet op de balies van 1993, zoals laatstelijk
gewijzigd in 2009 – artikel 25

Vastgestelde duur:
Vier jaar
Een kandidaat moet vier jaar praktische ervaring
hebben, als bachelor of master, waarvan ten
minste een jaar nadat de kandidaat met succes
het staatsexamen voor de beroepsgroep heeft
afgelegd

bij

een

advocaat

of

een

advocatenkantoor, een rechtbank, het Openbaar
Ministerie, het bureau van de Landsadvocaat,
een

notariskantoor

(zulks

als

gewone

werknemer met een voltijds arbeidscontract).
Soorten organisaties
die verantwoordelijk
zijn voor het
organiseren van

N.v.t.
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introductieopleidingen
Vorm van
introductieopleiding

Stage volgens de artikelen 45 t/m 47 van de Wet op de

Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand
aan de
introductieperiode

NEE

Vast curriculum
tijdens de
introductieperiode

JA

balies (zie hierboven onder "rechtsgrondslag").
Het staatsexamen maakt deel uit van de
introductieperiode.

In

het

staatsexamen

geëxamineerde

onderwerpen:
Tijdens

de

introductieperiode

worden

kandidaten op dit type examen voorbereid.
Schriftelijk

examen:

opstellen

van

twee

vonnissen

(een

civielrechtelijk

en

een

strafrechtelijk vonnis)
Mondeling examen: toetsing van kennis van
het

strafrecht,

handelsrecht,

het
het

burgerlijk

recht,

arbeidsrecht,

het
het

bestuursrecht, bestuursrechtelijke procedures
en geschillen, het grondwettelijk systeem van
Slovenië, de organisatie van de rechterlijke
macht en de overheid in Slovenië, en het
rechtsstelsel van de EU.
Het staatsexamen vindt plaats tijdens de
introductieperiode.
Kandidaten
moeten
tijdens
hun
introductieperiode met succes het staatsexamen
voor de beroepsgroep afleggen, en moeten na
de introductieperiode met succes een toets van
hun kennis van de wetgeving die het beroep van
advocaat en de honoraria van advocaten
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reguleert en van de gedragscode voor advocaten
afleggen).
Bijzonderheden met
betrekking tot
opleiding in EU-recht
en taalvaardigheden:

JA

Het mondelinge gedeelte van het staatsexamen
omvat vragen over het rechtsstelsel van de EU.

In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

JA

Fase voorafgaand aan het staatsexamen
Een kandidaat moet na het behalen van de
universitaire bachelorgraad eerst praktische
ervaring opdoen.
Fase na het staatsexamen
Een kandidaat moet als houder van een
universitaire

bachelorgraad

een

jaar

praktijkervaring opdoen bij een advocaat of een
advocatenkantoor, een rechtbank, het Openbaar
Ministerie, het bureau van de Landsadvocaat of
een notariskantoor.
Beoordeling/examen
na de
introductieperiode

Nadat de Orde van Advocaten een aanvraag voor
inschrijving in het register van advocaten heeft
ontvangen, beoordeelt de Orde of de aanvrager aan
alle vereisten voor inschrijving voldoet (artikel 25 van
de Wet op de balies).

3 Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen
permanente educatie /
specialisatieopleidingen
Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

JA

NEE

Permanente educatie is niet verplicht gesteld bij
wet of in het interne reglement van de Orde van
Advocaten.
De Sloveense Orde van Advocaten organiseert
echter

wel

eenmaal

per

jaar

een

"Advocatenschool" (een eendaags evenement
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voor

alle

advocaten).

facultatieve

Ook

permanente

is

sinds

2012

educatie

voor

advocaten beschikbaar. Deze cursussen worden
georganiseerd door de Regionale Vergadering
van

advocaten

(območni

zbor)

of

in

samenwerking met andere organen.
In de toekomst zal het verplicht worden om ten
minste vijf cursussen per jaar te volgen.
Verplichtingen met
betrekking tot
specialisatieopleidinge
n

JA

Verplichting om specialisatieopleidingen te
volgen als neergelegd in het nationaal recht
(artikel 33 van de Wet op de balies).
Status van gespecialiseerde advocaat: Kan
worden verworven door advocaten aan wie de
titel

van

in

een

bepaald

rechtsgebied

gespecialiseerde advocaat is toegekend, of van
wie de academische titel van master in de
rechten op verzoek is erkend, mits de betrokken
persoon gedurende ten minste vijf jaar het
beroep van advocaat heeft uitgeoefend en/of
een gerechtelijke functie in het desbetreffende
domein heeft bekleed.
De advocaat die is benoemd tot assistentdocent, hoofddocent of hoogleraar bij een
faculteit

rechten

verkrijgt

de

status

van

gespecialiseerde advocaat in het domein waar
hij of zij zijn of haar beroep heeft uitgeoefend
door pedagogisch en wetenschappelijk werk te
verrichten, ook als hij of zij niet voldoet aan de
hierboven genoemde voorwaarde van vijf jaar
uitoefening van het beroep van advocaat.
Het in artikel 33, lid 1, van de Wet op de balies
bedoelde vereiste is onderworpen aan een
besluit van de Raad van de Orde van Advocaten.
Tegen dit besluit kan geen beroep worden
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ingesteld.
Verplichtingen met
betrekking tot het leren van
vreemde talen

Geen verplichting.

Verplichtingen ten aanzien
van EU-recht als inhoud van
permanente educatie /
specialisatieopleiding?

Geen verplichting.

4 Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van
accreditatie

N.v.t.

Aantal aanbieders van
opleidingen die activiteiten
voor permanente educatie
aanbieden

N.v.t.

Soorten aanbieders van
opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten
voor permanente educatie
ontwikkelen

N.v.t.

Activiteiten en methoden
Soorten
opleidingsactiviteiten die
worden geaccepteerd
conform de verplichtingen
voor permanente educatie
of specialisatieopleidingen

Aangezien
permanente educatie
in Slovenië niet
verplicht is, gelden er
geen specifieke
eisen op dit gebied.

5 Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht
houden op permanenteeducatieactiviteiten

N.v.t.
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Deelname aan
opleidingsactiviteiten
in andere lidstaten:
JA – advocaten kunnen
deelnemen aan
opleidingsactiviteiten in
een andere, zelf
gekozen lidstaat.
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Toezichtproces

N.v.t.

Organisaties die toezicht
houden op specialisatieopleidingsactiviteiten

N.v.t.

Toezichtproces

N.v.t.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers
training in EU law", uitgevoerd door de Raad van balies van de Europese Unie (CCBE) en het
Europees Instituut voor bestuurskunde (EIB)
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