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Zadeva: Obvezni seminarji za pridobitev pravice pristopa k opravljanju 
                          pravniškega državnega izpita

         

Spoštovani predsednik Odvetniške zbornice Slovenije.

Dne 7. aprila 2020 smo prejeli dopis, v katerem izpostavljate problematiko obveznega 
izobraževanja kot pogoj za pristop k pravniškemu državnemu izpitu ter predlagate, da se 
navedeni seminarji v času izrednih razmer zaradi epidemije COVID-19 izvajajo preko 
videokonferenc ali preko spletnih aplikacij/webinar.

V zvezi z vašim predlogom sporočamo, da se na Ministrstvu za pravosodje zavedamo opisane 
problematike. Center za izobraževanje v pravosodju si je v aktualnih razmerah kot eno od 
prednostnih nalog zadal cilj, da kandidatom zagotovi udeležbo na obveznih seminarjih za 
pridobitev pravice pristopa k opravljanju pravniškega državnega izpita, oziroma, da kandidatom, 
ki izpolnjujejo pogoje, omogoči čimprejšnji pristop k opravljanju pravniškega državnega izpita. 
Center za izobraževanje v pravosodju bo v sodelovanju z Državno komisijo za pravniški državni 
izpit z izvedbo izpitov pričel takoj po prenehanju izrednih ukrepov, oziroma, takoj, ko bodo 
razmere, povezane z epidemijo, to dopuščale. V skladu z navedeno usmeritvijo bosta, če bosta 
potrebna, razpisana tudi dodatna izpitna roka v juliju in avgustu 2020. O navedenem so bili 
kandidati že obveščeni preko uradne spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju in, v 
primeru, da so že oddali zahtevo za pristop k pravniškemu državnemu izpitu, tudi preko 
elektronske pošte. Glede na to, da je izvedba dodatnih terminov v poletnih mesecih odvisna 
predvsem od razpoložljivosti članov komisij, je Center za izobraževanje v pravosodju 2. aprila 
2020 članom državne komisije za pravniški državni izpit poslal prošnjo, da sporočijo, ali so 
pripravljeni sodelovati pri pripravi in pregledu pisnih nalog ter na ustnem delu pravniškega 
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državnega izpita tudi v poletnih mesecih, z namenom, da zagotovi nemoteno sestavo komisij 
tudi v poletnih mesecih. 

Prav tako Center za izobraževanje v pravosodju že pripravlja vse potrebno za izvedbo obveznih 
seminarjev za pridobitev pravice pristopa k opravljanju pravniškega državnega izpita ob uporabi 
telekomunikacijskih sredstev. Takoj, ko bo takšna izvedba mogoča, bo Center za izobraževanje 
v pravosodju kandidate o tem seznanil preko uradne spletne strani Centra za izobraževanje v 
pravosodju in koordinatorjev na višjih sodiščih, ki vodijo prijave na obvezne seminarje. Obvezni 
seminarji za pridobitev pravice pristopa k opravljanju pravniškega državnega izpita ob uporabi 
sodobnih tehnologij bodo predvidoma izvedeni v mesecu maju. 

Na Ministrstvu za pravosodje spremljamo razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in 
delovanje prilagajamo razvoju dogodkov. 

S spoštovanjem.

mag. Lilijana Kozlovič 
         ministrica

V vednost:
- Vlada Republike Slovenije, Janez Janša, predsednik
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