
Odvetniška šola 2021
Četrtek 21. oktober 2021,
Kongresni center Bernardin v Portorožu 

9.30 - 10.00  Sprejem udeležencev 

Sekcija A – Uvodna
10.00 – 10.45   Državno odvetništvo se ne poravnava 
 mag. Jurij Groznik, generalni državni odvetnik   

10.45 – 11.30   Razmerje med kaznovalno odškodnino 
 in civilnopravnim odvzemom protipravno  
 pridobljene koristi  
 dr. Maruša Varl, odvetnica 

11.30 – 11.45  Odmor
11.45 – 13.15    Dopuščena revizija  
 mag. Nina Betetto, vrhovna sodnica, Vrhovno sodišče RS

13.15 – 14.30  Odmor

Sekcija B – Civilna
14.30 – 15.15   Sodno varstvo zoper prostorske akte   
                        Mitja Šuligoj,  odvetnik                                                                                              

15.15 – 16.00   Čezmejno dedovanje – glavni poudarki 
 za odvetnike   
                        dr. Vesna Rijavec, dekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru         

16.00 – 16.15   Odmor
16.15 – 17.45   Vampirji v delovnem okolju – pregled  
 sodne prakse na področju mobinga  
 dr. Nana Weber, odvetnica                                                                                                   

17.45 – 19.15   Zastopanje strank v stečajnem 
 postopku – pregled skozi vse faze postopka   
 Marko Zaman, odvetnik in predsednik Zbornice upraviteljev Slovenije     

Sekcija C – Kazenska 
14.30 – 15.15   Problematika, dileme različnih 
 izvedenskih mnenj v istem 
 postopku – predstavitev primera (1.)    
 dr. Bojana Avguštin Avčin, sodna izvedenka psihiatrične stroke

15.15 – 16.00   Problematika in dileme različnih 
 izvedenskih mnenj v istem postopku (2.)  
 dr. Igor Areh, sodni izvedenec psihološke stroke 

16.00 – 16.15  Odmor
16.15 – 17.00   Praktični nasveti za pravdanje pred 
 evropskih sodiščem za človekove pravice 
 dr. Boštjan M. Zupančič, nekdanji sodnik Evropskega sodišča 
 za človekove pravice

17.00 – 17.45   Korona in kazensko procesno 
 pravo – videokonferenca in načelo 
 neposrednosti 
 dr. Miha Šošić, odvetnik 

17.45 – 18.30   Smeri razvoja kazenskega prava
 Timon Hren, odvetnik

18.30 – 19.15   Kazenska odgovornost sodnika
 Aleksander Pevec, odvetnik

Sekcija D – Samopomoč
14.30 – 16.00   Na-vdih – kako enostavno in učinkovito  
 do notranjega miru
                        Alenka Košorok Humar, odvetnica, mednarodno certificirana  
 učiteljica joge in qigonga

16.00 – 16.15   Odmor
16.15 – 18.00     Zdravnikov pogled na odvetniški stres 
 in temeljni postopki oživljanja  
                        dr. Gordana Kalan Živčec, specialistka družinske 
 in urgentne medicine 

20.00      večerni sprejem s prigrizkom in glasbo 
 v gh bernardin coctail lounge


