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Organizacija decentraliziranega usposabljanja, da se upoštevajo lokalne
potrebe in težave pri usposabljanju

Glavne
značilnosti

Nacionalni centri za usposabljanje in pravosodne akademije želijo s to
prakso odgovoriti na lokalne potrebe in težave pri usposabljanju
oziroma narediti usposabljanje v razredu bolj dostopno sodnikom in
tožilcem na območjih, ki so precej oddaljena od osrednjega organa za
usposabljanje (tako se znižajo logistični stroški, hkrati pa se doseže
potencialno večje število udeležencev).
Običajno so te decentralizirane dejavnosti vključene v letni načrt
usposabljanja nacionalnega centra za usposabljanje v okviru globalne
nacionalne strategije. Priznava pa se tudi obstoj lokalno organiziranega
neodvisnega usposabljanja, ki je prepuščeno lokalnim službam ali
sodiščem.
Bolgarija je predstavila zanimiv primer mešanice obeh sistemov.
Akademija okrožnim sodiščem, upravnim sodiščem in okrožnim
tožilstvom vsako leto omogoči, da zaprosijo za nepovratna sredstva, ki
jih razpiše za lažjo organizacijo regionalnega usposabljanja o določenih
temah, ki so v splošnem ali lokalnem interesu. Ta proračun, če je
odobren, se upravlja regionalno, nastale izdatke pa naknadno preveri in
odobri akademija.
Prosilci v predpisanem roku predložijo osnutek proračuna. Izberejo tudi
temo iz splošnega učnega načrta inštituta ali predlagajo novo, če
obstaja posebna regionalna potreba po usposabljanju. Če je predlog
sprejet in če je akademija temo že obravnavala v okviru ene od svojih
dejavnosti usposabljanja, da na voljo svoje gradivo za usposabljanje. V
nasprotnem primeru zagotovi pomoč, tako da opredeli ali priporoči
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potencialne izvajalce usposabljanja ter vzpostavi potreben stik med
njimi in prosilcem. Za logistiko in vse druge podrobnosti, ki so
pomembne za organizacijo dogodka, je odgovoren prosilec.
Ta praksa pripomore k ohranjanju ravnotežja med povpraševanjem po
usposabljanju in njegovo ponudbo, saj se lahko vsak bolgarski sodnik ali
tožilec vsako leto udeleži treh tečajev usposabljanja po svoji izbiri,
akademija v Sofiji pa ne more sprejeti tako velikega števila potencialnih
udeležencev v svojih prostorih.
Kontaktni
podatki
institucije

Nacionalni inštitut za pravosodje (NIJ)
14 Str. Exarh Yosif
1301 Sofija
Bolgarija
Telefon: +359 2 9359 100
Telefaks: +359 2 9359 101
E-naslov: nij@nij.bg
Spletno mesto: http://www.nij.bg

Druge pripombe

Organizacija teh decentraliziranih dejavnosti usposabljanja je
uveljavljena DOBRA PRAKSA, ki se uporablja v večini institucij za
usposabljanje v EU.
Bolgarski primer, opisan zgoraj, čeprav ni prenosljiv kot tak, se lahko
uporabi kot zamisel za hipotetično izboljšanje obstoječih shem v
državah z enakim pravnim okvirom, ki lokalnim sodiščem ali tožilstvom
omogoča, da prevzamejo dejavnosti usposabljanja v imenu ali pod
nadzorom nacionalnih centrov za usposabljanje.

Vir: Pilotni projekt – Evropsko izobraževanje v pravosodju: „Sklop 1 – Študija o najboljših praksah pri
usposabljanju sodnikov in tožilcev“, ki jo je izvedla Evropska mreža institucij za izobraževanje v
pravosodju (European Judicial Training Network – EJTN)
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