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POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY ADVOKÁTŮ ve Slovinsku
1. Přístup k profesi
Vysokoškolské vzdělání /
univerzitní vzdělání

ANO

Titul v oboru právo je povinný

ANO

Postup, jak dosáhnout plné
způsobilosti k výkonu
advokátní profese






Alternativní přístup k profesi:

absolvování právní praxe
zkoušky (Existují 2 státní zkoušky:
první státní zkouška, organizovaná státem,
má ústní a písemnou část.
Při druhé zkoušce, organizované advokátní
komorou, se zkouší znalost zákona, který
upravuje advokacii, advokátní tarify a kodex
advokátní profesní etiky).
Uchazeči jsou posouzeni komisí Slovinské
advokátní komory.
registrace v advokátní komoře (Není povinná
pro všechny kategorie. V advokátní komoře
musejí být registrováni koncipienti, kteří jsou
před složením státní zkoušky zaměstnaní
u advokáta nebo v advokátní kanceláři,
a zaměstnanci advokátní kanceláře, kteří již
složili zkoušku organizovanou advokátní
komorou.)

Advokátní zkoušku mohou složit uchazeči, kteří
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mají alespoň tříleté praktické zkušenosti jako
bakaláři v oboru právo ve společnostech nebo
jsou zaměstnáni v soudních službách.
Přechody z jiných profesí se týkají držitelů titulu
PhD,

profesorů

práva,

asistentů

právníků

(podrobnosti viz níže v oddíle o době zaškolení).
2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje koncipientská
praxe?

ANO

Povinná

ANO

Právní základ:
Zákon o advokacii z roku 1993 v nejnovějším
znění z roku 2009 – článek 25

Stanovená délka:
4 roky
Uchazeč musí mít čtyři roky praktické zkušenosti
jako absolvent bakalářského studia práv, z toho
nejméně jeden rok po složení státní zkoušky
v oboru právo u advokáta nebo v advokátní
kanceláři, u soudu, na státním zastupitelství,
úřadu

státního

zástupce

nebo

v

notářské

kanceláři, přičemž musí být v řádném pracovním
poměru

uzavřeném

na

základě

pracovní

smlouvy na plný úvazek.
Struktury odpovědné
za organizaci právní
praxe

Nepoužije se.

Forma právní praxe

Stáž podle článků 45 až 47 zákona o advokacii (viz právní
základ výše).

Vstupní zkouška /
kontrola před právní
praxí

NE

Státní zkouška je součástí právní praxe.
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Stanovený vzdělávací
plán během právní
praxe

ANO

Témata, na která se zaměřuje státní zkouška:

Doba odborného zaškolení se soustředí na
přípravu uchazečů na tento druh zkoušky.

Písemná zkouška: vypracování dvou rozsudků
(jednoho v občanském právu a druhého v právu
trestním)

Ústní zkouška: znalostní test z trestního práva,
občanského

práva,

obchodního

práva,

pracovního práva, správního práva, správního
řízení a správních sporů, ústavního systému
Republiky

Slovinsko,

organizace

slovinského

soudnictví a veřejné správy, právního systému
EU

Státní zkouška probíhá v době právní praxe.
Uchazeči musejí během doby právní praxe složit
státní zkoušku v oboru právo a po skončení
doby právní praxe znalostní test ze zákona, který
upravuje advokacii, advokátní tarify a kodex
advokátní profesní etiky.
Specifika týkající se
práva EU a jazykového
vzdělávání:

ANO

Součástí ústní části státní zkoušky jsou dotazy k
právnímu systému EU.

Doba zaškolení
rozdělená na různé
fáze

ANO

Fáze před složením státní zkoušky
– Uchazeč musí poté, co získal bakalářský titul
v oboru právo, získat praktické zkušenosti.

Fáze po složení státní zkoušky
– Uchazeč musí jako absolvent bakalářského
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studia práv získat roční praktické zkušenosti
u advokáta nebo advokátní kanceláře, u soudu,
státního

zastupitelství,

úřadu

státního

zástupce nebo v notářské kanceláři.
Posouzení / zkouška
po době zaškolení

Po obdržení žádosti o zapsání do seznamu advokátů
advokátní komora posoudí, zda žadatel splňuje všechny
požadavky pro zapsání do seznamu advokátů (článek 25
zákona o advokacii).

3. Systém dalšího vzdělávání
Rozlišení mezi dalším
vzděláváním / specializačním
vzděláváním

ANO

Povinnosti týkající se
dalšího vzdělávání

Další

NE

vzdělávání

vnitrostátních

není

stanoveno

právních

předpisech,

ani
ani

ve
v

interních předpisech advokátní komory.
Slovinská advokátní komora však jednou ročně
pořádá „advokátní školu“ (jednodenní akce pro
všechny advokáty). V září 2012 bylo rovněž
zahájeno
advokáty.

volitelné

další

Organizuje

je

vzdělávání
krajské

pro

sdružení

advokátů (območni zbor) nebo je pořádáno ve
spolupráci s jinými subjekty.
Alespoň 5 kurzů za rok – vzdělávání bude
v budoucnosti povinné.
Povinnosti týkající se
specializačního
vzdělávání

ANO

Povinnosti týkající se specializačního vzdělávání
jsou stanoveny ve vnitrostátních právních
předpisech (článek 33 zákona o advokacii).
Status specializovaného advokáta: Mohou jej
získat advokáti, jimž byl udělen titul odborníka
na určitou problematiku, případně lze na žádost
uznat

akademický

titul

magistra

práv

za

předpokladu, že již žadatel vykonával advokátní
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praxi a/nebo soudní funkci v dané oblasti po
dobu alespoň 5 let.
Advokát, jenž byl zvolen vyšším pomocným
školitelem, stal se docentem nebo profesorem
právnické fakulty, získá status specializovaného
advokáta v právní oblasti, v níž vykonával praxi,
na základě své vědecké či pedagogické práce,
a to i v případě, že nesplňuje podmínky pětileté
praxe, kterou vyžaduje předchozí odstavec.
Požadavek uvedený v prvním odstavci článku 33
zákona o advokacii podléhá rozhodnutí komise
Slovinské

advokátní

komory.

Proti

těmto

rozhodnutím se nelze odvolat.
Povinnosti ohledně studia
cizích jazyků

žádné povinnosti

Povinnosti ohledně obsahu
práva EU ve vztahu k dalšímu
/ specializačnímu vzdělávání?

žádné povinnosti

4. Systémy akreditace a poskytovatelé vzdělávání
Možnost akreditace

Nepoužije se.

Počet poskytovatelů
Nepoužije se.
vzdělávání, kteří nabízejí další
vzdělávání
Druh poskytovatelů
vzdělávání, kteří rozvíjejí
akreditované další vzdělávání

Nepoužije se.

Činnosti a metody
Druh vzdělávacích činností
přijímaných v rámci
povinností týkajících se
dalšího nebo specializačního
vzdělávání

Jelikož další
vzdělávání není ve
Slovinsku povinné,
nejsou pro vzdělávací
činnosti stanovena
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Účast na vzdělávacích
činnostech v jiném
členském státě:
ANO – Advokáti se
mohou zúčastnit
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žádná specifika.

vzdělávacích činností v
jiném členském státě dle
vlastního výběru.

5. Dohled nad vzdělávacími činnostmi
Organizace, které dohlížejí na
činnosti dalšího vzdělávání

Nepoužije se.

Proces dohledu

Nepoužije se.

Organizace, které dohlížejí na
specializační vzdělávací
činnosti

Nepoužije se.

Proces dohledu

Nepoužije se.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Série 2 – Studie o současném stavu
vzdělávání advokátů zaměřeného na právo EU“, vypracovaná Radou advokátních komor a
sdružení právníků Evropy (CCBE) a Evropským institutem veřejné správy (EIPA).
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