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  VABILO 
 

 

Vabimo vas, da se v četrtek, 22. marca 2018, ob 14. uri  

v Rdeči dvorani na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 

 

udeležite okrogle mize:  
 

OBLIČNOST SODNIH PREVODOV  
 

Program: 
 

14.00  Uvodni pozdrav 
 

14.05  mag. Špela Štebal Renčelj, Vesna Bratušek  

Ministrstvo za pravosodje RS 
 Umestitev sodnih prevodov in pravne podlage (pravilnik o sodnih tolmačih, 

zakon o notariatu, sodni red - določbe o mednarodni pravni pomoči) 

 Overitev podpisov in pečatov sodnih tolmačev (ZOLMP-1, haaška 

konvencija o odpravi legalizacije javnih listin, bilateralne pogodbe) 

 Obličnost sodnega prevoda (vezava listin s prevodom, overitev, mesto 

zaznamka, podpis prevajalca, vinjeta, parafiranje prevoda) 
 

15.30  Razprava  
  

16.00  Zaključek  
 

Po koncu seminarja bo pol ure namenjene posvetu med udeleženci o vprašanjih, problemih 

in dilemah s področja sodnega tolmačenja, o katerih bi v prihodnje še lahko spregovorili na 

seminarjih. 

 
Predavateljica mag. Špela Štebal Renčelj je vodja Sektorja za mednarodno pravno pomoč na 

Ministrstvu za pravosodje  Po izobrazbi je magistra pravnih znanosti. Na ministrstvu je zaposlena 17 let, pri 

čemer  vodi predvsem postopke izročitev tujcev, ki so v Sloveniji prijeti na podlagi mednarodnih tiralic, 

ukvarja pa se tudi s področjem pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah. V preteklosti je 

opravila že nekaj izobraževanj za predstavnike slovenskih in tujih sodnikov, za slovenske matičarje, za 

predstavnike zavarovalnih združenj in socialne delavce. Sodelovala je  na izobraževanju za sodne tolmače v 

letu 2012, in sicer v organizaciji CIP. 

 

Predavateljica Vesna Bratušek je zaposlena v Sektorju za mednarodno pravno pomoč Ministrstva za 

pravosodje 12 let. Ukvarja se s pravno pomočjo v civilnih zadevah in tudi s področjem pravosodnega 

sodelovanja v civilnih zadevah. Redno sodeluje na zasedanjih Specialne komisije Haaške konference za 

mednarodno zasebno pravo glede obravnave haaške Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih 

listin z dne 5.10.1961 (t.i. Apostille Convention). Pri svojem delu tudi  dejansko opravlja  overitve listin, 

namenjene uporabi v tujini. Sodelovala je  na izobraževanju za Sodne tolmače v letu 2012 na Brdu pri 

Kranju, v organizaciji CIP.  
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