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»Uporaba Uredbe (EU) št. 650/2012 o dedovanju« 

Spletno izobraževanje –  

15. julij – 29. julij 2020, na platformi Moodle, Skupnost SIO (ARNES) 

POROČILO O IZOBRAŽEVANJU 

 

1. Informacije o izobraževanju 

V okviru projekta CISUR smo organizirali spletno izobraževanje o uporabi Uredbe EU o dedovanju. 

Potekalo je na platformi Moodle Skupnosti SIO (Slovensko izobraževalno omrežje), ki ga upravlja 

ARNES – Akademska in raziskovalna mreža Slovenije. Namenjeno  je bilo sodnikom-cam/ strokovnim 

sodelavcem_kam na sodišču, notarjem_kam/ notarskim pomočnikom_cam ter 

odvetnikom_cam/odvetniškim kandidatom_kam in pripravnikom_cam. 

Udeleženci so izobraževanje opravljali v lastnem tempu, dostop pa so imeli od 15. do 29. julija 2020. 

Udeleženci so na podlagi prijave pridobili navodila za pristop in ključ izobraževanja, preko katerega so 

lahko pristopali do izobraževanja na način, ki jim je omogočal spremljanje napredka in s tem pridobitev 

potrdila o opravljenem izobraževanju. 

Vsebina izobraževanja je temeljila na pilotnem treningu, ki smo ga organizirali na platformi ZOOM dne 

11. in 12. junija 2020, izvedle pa so ga dr. Nana Weber, odvetnica, pravna strokovnjakinja, mag. Nataša 

Erjavec, notarka, Petja Plauštajner, odvetnica in Nadja Podobnik Oblak, sodnica, dogodek pa je vodila 

in moderirala Katarina Vučko, Mirovni inštitut, nacionalna vodja in pravna strokovnjakinja projekta 

CISUR.  

V uvodu izobraževanja je bila udeležencem pojasnjena struktura izobraževanja, namen ter pogoji za 

pridobitev potrdila o opravljenem izobraževanju. V tem delu so bili na voljo tudi glavni izobraževalni 

materiali, ki so si jih udeleženci lahko tudi prenesli na svoje računalnike.  

Samo izobraževanje je bilo, tako kot pilotno izobraževanje, razdeljeno na pet tematskih sklopov, ki so 

sledili strukturi Uredbe o dedovanju.  

Vsak tematski sklop je bil sestavljen iz naslednjih elementov: 

- E-knjiga, ki je vsebovala relevantno poglavje Vodiča za uporabo Uredbe o dedovanju 

- Prezentacija teme (ppt) 
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- Videoposnetek predavanja (posneto na pilotnem izobraževanju 11. in 12. junij 2020 na ZOOM), ki 

vsebuje tudi ppt prezentacijo 

- Lekcije, ki temeljijo na hipotetičnih primerih – predstavitev primera (pisna ter video posnetek 

predavateljice na pilotnem izobraževanju), ki ji sledijo vprašanja, ki spodbujajo poglabljanje 

razumevanja Uredbe, z možnostjo da/ ne odgovorov oz ponujenimi več možnostmi odgovorov. 

Izbiri odgovora sledi pojasnilo, zakaj je izbrani odgovor pravilen oz. napačen. 

Petim tematskim sklopom sledi poglavje 'Preverite svoje znanje', ki ga sestavljajo tri lekcije s 

kompleksnejšimi hipotetičnimi primeri, ki obsegajo dileme iz vseh petih vsebinskih sklopov. Lekcije so 

sestavljene enako kot lekcije znotraj petih tematskih sklopov. 

Zadnji del izobraževanja je evalvacijski vprašalnik, ki ga udeleženci izpolnijo in oddajo anonimno.  

Da bi izpolnili pogoje in pridobili potrdilo o opravljenem izobraževanju, morajo udeleženci rešiti vse tri 

lekcije poglavja 'Preverite svoje znanje' in oddati evalvacijski vprašalnik. 

Sistem jih nato preko e-pošte obvesti, da so prejeli značko – potrdilo o opravljenem izobraževanju. Do 

značke lahko dostopajo tudi preko svojega računa SIO.  

Prijavo na izobraževanje je podalo 111 posameznikov in posameznic: 6 sodnikov-c/ strokovnih 

sodelavcev_k na sodišču, 19 notarjev_k/ notarskih pomočnikov_c in 86 odvetnikov_c/odvetniških 

kandidatov_k in pripravnikov_c. 

K izobraževanju je pristopilo 78 posameznikov_ic. 

Formalno je izobraževanje zaključilo in potrdilo o opravljenem izobraževanju pridobilo 34 

posameznikov_ic: 4 sodniki_ce/ strokovni sodelavci_ke na sodišču, 4 notarji_ke/ notarski 

pomočniki_ce in 26 odvetnikov_c/odvetniških kandidatov_k in pripravnikov_c. 

 

2. Evalvacija s strani udeležencev 

Zadnji del izobraževanja je evalvacijski vprašalnik, ki ga udeleženci izpolnijo in oddajo anonimno.  

Evalvacijski vprašalnik je izpolnilo in oddalo 36 udeležencev_k. Vprašanja in odzivi so sledeči: 

 

1. V izobraževanju ste sodelovali kot: 

Sodnik_ca/strkovni-a sodelavec_ka (4 – 11%) 

Notar_ka/notarski_a počnik_ca (6 – 17%) 

Odvetnik_ca/odvetniški_a kandidat_ka oz. pripravnik_ca (26 – 72%) 

 

2. Kako bi ocenili koncept oz. strukturo izobraževanja (ocene: 1 -  nezadovoljivo; 2 - zadovoljivo; 3 - 

dobro; 4 - zelo dobro; 5 - odlično) 

Oceno 2 je podal 1 udeleženec (3%). 

Oceno 3 so podali 4 udeleženci (11%). 
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Oceno 4 je podalo 16 udeležencev (44%). 

Oceno 5 je podalo 15 udeležencev (42%). 

 

3. Kako bi ocenili pomembnost prezentiranih tem?  (ocene: 1 -  nepomembno; 2 - še kar pomembno; 

3 - pomembno; 4 - zelo pomembno; 5 - izjemno pomembno) 

 

Oceno 2 sta podala 2 udeleženca (6%). 

Oceno 3 je podalo 5 udeležencev (14%). 

Oceno 4 je podalo 16 udeležencev (44%). 

Oceno 5 je podalo 13 udeležencev (36%). 

 

4. Kako  bi ocenili kvaliteto vsebine predavanj oz. izobraževanja?  (ocene: 1 -  nezadovoljivo; 2 - 

zadovoljivo; 3 - dobro; 4 - zelo dobro; 5 - odlično) 

Oceno 3 je podalo 10 udeležencev (28%). 

Oceno 4 je podalo 11 udeležencev (31%). 

Oceno 5 je podalo 15 udeležencev (42%). 

 

5. Kako bi ocenili organizacijo izobraževanja?  (ocene: 1 -  nezadovoljivo; 2 - zadovoljivo; 3 - dobro; 4 - 

zelo dobro; 5 - odlično) 

Oceno 3 je podalo 8 udeležencev (22%). 

Oceno 4 so podali 4 udeleženci (11%). 

Oceno 5 je podalo 24 udeležencev (67%). 

 

6. V kolikšni meri je bilo izobraževanje koristno za vaše delo (ocene: 1 -  nekoristno; 2 - še kar 

koristno; 3 - koristno; 4 - zelo koristno; 5 - izjemno koristno) 

Oceno 3 je podalo 8 udeležencev (22%). 

Oceno 4 je podalo 18 udeležencev (50%). 

Oceno 5 je podalo 10 udeležencev (28%). 

 

7. Prosimo, da ocenite platformo Moodle pri Arnes kot platformo za organizacijo tovrstnih 

izobraževanj (upoštevajte morebitne tehnične težave, ki ste jih imeli, enostavnost/zahtevnost 

dostopa in sodelovanja)  (ocene: 1 -  nezadovoljivo; 2 - zadovoljivo; 3 - dobro; 4 - zelo dobro; 5 - 

odlično) 
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Oceno 3 je podalo 7 udeležencev (19%). 

Oceno 4 je podalo 9 udeležencev (25%). 

Oceno 5 je podalo 20 udeležencev (56%). 


