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OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY PRÁVNIKOV v Slovinsku
1. Prístup k povolaniu
Vysokoškolské/univerzitné
vzdelanie

ÁNO

Povinný titul v oblasti práva

ÁNO

Právnické vzdelanie je
povinné:






Alternatívne cesty

Dokončenie obdobia zaškolenia
Skúška (existujú 2 štátne skúšky:
– prvá štátna skúška organizovaná štátom
zahŕňa ústnu a písomnú časť,
– druhá skúška organizovaná advokátskou
komorou slúži na preskúšanie poznatkov
o zákone upravujúcom právnické povolanie,
odmenách právnika a kódexe správania
právnikov.).
Hodnotenie uchádzačov Radou Slovinskej
advokátskej komory
Registrácia v advokátskej komore (nie je
povinná pre všetky kategórie. V advokátskej
komore sa musia zaregistrovať uchádzači
zamestnaní právnikom alebo právnickou
firmou pred zložením štátnej skúšky
a zamestnanci advokátskej kancelárie po
zložení advokátskej skúšky.)

Štátnu skúšku môžu zložiť uchádzači o povolanie
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Krajina: Slovinsko

k vykonávaniu povolania:

právnika s vysokoškolským titulom bakalára,
ktorí majú aspoň 3 roky praktických skúseností
vo firme alebo ako zamestnanci v súdnych
službách.
Možnosti prechodu z iných povolaní sa vzťahujú
na držiteľov titulu PhD., profesorov práva,
právnych asistentov (podrobnosti nájdete v časti
o období zaškolenia).

2. Odborná príprava v období zaškolenia
Existuje obdobie
zaškolenia?

ÁN
O

Právny základ:

Povinná

ÁN
O

Stanovená dĺžka:

Zákon o advokácii prijatý v roku 1993, naposledy
zmenený v roku 2009 – článok 25

4 roky
Uchádzač musí mať štyri roky praktických
skúseností ako absolvent vysokej školy s titulom
bakalára práva, pričom po zložení štátnej skúšky
z práva

musí

aspoň

jeden

rok

pracovať

u právnika alebo v právnickej firme, na súde, na
prokuratúre, na štátnom zastupiteľstve alebo
v kancelárii notára ako bežný zamestnanec na
plný úväzok.
Druhy štruktúr
zodpovedných za
organizovanie
odbornej prípravy
v období zaškolenia

Neuplatňuje sa

Formy odbornej
prípravy v období
zaškolenia

Stáž podľa článkov 45 až 47 zákona o advokácii (pozri

Prijímacia
skúška/kontrola pred

NIE

časť o právnom základe)
Štátna skúška je súčasťou obdobia zaškolenia.
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Krajina: Slovinsko

obdobím zaškolenia
Stanovené osnovy
v období zaškolenia

ÁN
O

Témy štátnej skúšky:
Odborná

príprava

v období

zaškolenia

je

orientovaná na prípravu uchádzačov na tento
druh skúšky.
Písomná skúška: vyhotovenie dvoch rozsudkov
(jeden v oblasti občianskeho práva a druhý
v oblasti trestného práva)
Ústna

skúška:

trestného

práva,

obchodného
správneho
a správnych
Slovinskej

test

práva,
práva,

poznatkov

v oblasti

občianskeho

práva,

pracovného
správnych

práva,
postupov

sporov,

ústavného

systému

republiky,

organizácie

súdnictva

a verejnej správy v Slovinsku, právneho systému
EÚ.
Štátna

skúška

sa

uskutočňuje

v období

zaškolenia.
Uchádzači musia v období zaškolenia zložiť
štátnu skúšku na výkon právnického povolania.
Po skončení obdobia zaškolenia musia
absolvovať
test
poznatkov
o zákone
upravujúcom právnické povolanie, odmenách
právnika a kódexe správania.
Osobitné požiadavky
týkajúce sa právnych
predpisov EÚ
a jazykovej prípravy:

ÁN
O

Ústna časť štátnej skúšky obsahuje aj otázky
týkajúce sa právneho systému EÚ.

Obdobie zaškolenia
rozdelené do rôznych
fáz

ÁN
O

Fáza pred zložením štátnej skúšky
– po získaní vysokoškolského bakalárskeho titulu
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Krajina: Slovinsko

z oblasti práva musí uchádzač získať praktické
skúsenosti.
Fáza po zložení štátnej skúšky
– uchádzač musí získať jeden rok praktických
skúseností ako absolvent vysokej školy s titulom
bakalára práva u právnika alebo v právnickej
firme, na súde, na prokuratúre, na štátnom
zastupiteľstve alebo v kancelárii notára.
Hodnotenie/skúška po
skončení obdobia
zaškolenia

Po prijatí žiadosti o zápis do registra právnikov
advokátska komora posúdi, či žiadateľ spĺňa všetky
požiadavky na zápis (článok 25 zákona o advokácii).

3. Systém nepretržitej odbornej prípravy
Rozlišovanie medzi
priebežnou odbornou
prípravou a špecializačnou
odbornou prípravou

ÁNO

Povinnosti týkajúce sa
priebežnej odbornej
prípravy

Nepretržitá odborná príprava sa nespomína

NIE

v štátnom zákone ani v interných predpisoch
advokátskej komory.
Slovinská advokátska komora však raz ročne
organizuje
akciu

„právnickú

určenú

V septembri

pre
2012

školu“

(jednodňovú

všetkých

právnikov).

sa

právnikom

začala

poskytovať aj voliteľná nepretržitá odborná
príprava.

Organizuje

ju

Regionálne

zhromaždenie právnikov (območni zbor) alebo
sa uskutočňuje v spolupráci s inými orgánmi.
V budúcnosti bude povinných aspoň 5 kurzov
odbornej prípravy ročne.
Povinnosti týkajúce sa
špecializačnej
odbornej prípravy

ÁN
O

Povinnosti týkajúce sa špecializovanej odbornej
prípravy stanovené v štátnom zákone (článok 33
zákona o advokácii).
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Krajina: Slovinsko

Postavenie špecializovaného právnika: môžu
ho získať právnici, ktorí získali titul špecialistu
v určitej oblasti, prípadne sa na požiadanie uzná
akademický titul magistra v oblasti práva za
predpokladu, že tento právnik aspoň 5 rokov
vykonával

právnickú

prax

a/alebo

zastával

pozíciu v súdnictve v príslušnej oblasti.
Právnik,

ktorý

bol

menovaný

odborným

asistentom, docentom alebo profesorom na
právnickej fakulte, získa postavenie právnika
špecializovaného

v oblasti

práva,

v ktorej

vykonával pedagogickú prax a vedeckú prácu, aj
keď

nesplnil

podmienku

5-ročnej

praxe

vyžadovanú v predchádzajúcom odseku.
Požiadavka uvedená v prvom odseku článku 33
zákona o advokácii podlieha rozhodnutiu Rady
advokátskej komory. Voči týmto rozhodnutiam
sa nemožno odvolať.
Povinnosti týkajúce sa
štúdia cudzích jazykov

Žiadne povinnosti

Povinnosti týkajúce sa práva
EÚ v súvislosti s priebežnou
odbornou prípravou /
špecializačnou odbornou
prípravou

Žiadne povinnosti

4. Systémy akreditácie a poskytovatelia odbornej prípravy
Možnosť akreditácie

Neuplatňuje sa

Počet poskytovateľov
priebežnej odbornej
prípravy

Neuplatňuje sa

Typ poskytovateľov odbornej Neuplatňuje sa
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Krajina: Slovinsko

prípravy, ktorí zabezpečujú
akreditované činnosti
priebežnej odbornej
prípravy
Činnosti a metódy
Druhy činnosti odbornej
prípravy prípustné v rámci
povinnej priebežnej prípravy
alebo špecializačnej
odbornej prípravy

Keďže nepretržitá
odborná príprava
v Slovinsku je
nepovinná, neexistujú
žiadne špecifiká,
pokiaľ ide o činnosti
odbornej prípravy.

Účasť na činnostiach
odbornej prípravy
v inom členskom
štáte:
ÁNO – právnici sa môžu
zúčastňovať na
ľubovoľných činnostiach
odbornej prípravy
v inom členskom štáte.

5. Dohľad nad činnosťami odbornej prípravy
Organizácie vykonávajúce
dohľad nad činnosťami
nepretržitej odbornej
prípravy

Neuplatňuje sa

Proces dohľadu

Neuplatňuje sa

Organizácie vykonávajúce
dohľad nad činnosťami
odbornej prípravy
zameranými na určitú
špecializáciu

Neuplatňuje sa

Proces dohľadu

Neuplatňuje sa

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 2 – Štúdia o stave odbornej
prípravy právnikov v oblasti práva EÚ“ realizovaný Radou advokátskych komôr a združení
právnikov Európy (CCBE) a Európskym inštitútom verejnej správy (EIPA)
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