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UČNI NAČRT KREDITNO OVREDNOTENE OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI  

 
 
Ime dejavnosti:           PRAVNA KLINIKA »PRAVNA SVETOVALNICA ZA BEGUNCE IN TUJCE« 

 

 

Vrsta dejavnosti: 

  

Ustrezno obkrožite: 

 
1. Športna dejavnost. 
2. Umetnost in kultura. 
3. Prostovoljstvo in dobrodelnost. 
4. Socialne in družbene aktivnosti. 
5. Varovanje zdravja in okolja. 
6. Raziskave/znanost/projekti, ki niso del obveznih sestavin študijskih programov 
7. Druga relevantna področja, na predlog KOD 

(kot npr. pedagoško/strokovno delo).
 
 

 
Ime članice / službe 

 
Pravna fakulteta 
 
 
 

Študijski program  Stopnja Letnik  Semester 

za uveljavljanje ECTS 

kreditnih točk v 

študijskih programih 1. 

in 2. stopnje  

Dodiplomska (prva); 

magistrska (druga) 

Vsi letniki V vseh semestrih 

 
 
 

Vrsta predmeta                                    Obštudijska dejavnost 
 
 
 

Način izvedbe dejavnosti/oblike dela – izpolnite relevantne glede na področje obštudijskih aktivnosti 
 

 
 
Predavanja Seminar Vaje Samostojno delo ECTS 

30 / / 80 4 

 
 
 

Nosilec predmeta:  prof. dr. Saša Zagorc         
                    
Jezik: slovenski 
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Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti: 
 
 

Študent mora biti vpisan vsaj v 4. letnik prvostopenjskega študija Pravo na Pravni fakulteti, izkazati 

motiviranost z motivacijskim pismom ter predložiti življenjepis. Izbira kandidatov se opravi glede na 

motiviranost, povprečno študijsko oceno, znanje tujih jezikov, morebitne izkušnje ter ustreznost 

glede na osebni razgovor. Izbiro študentov opravi nosilec predmeta. 

 

 

Vsebina:                                                                          
 

Teoretični del:  

Študenti se najprej udeležijo uvodnih predavanj, kjer se seznanijo s temeljnimi pojmi 

mednarodnega, evropskega in slovenskega begunskega prava in prava tujcev, nadalje z 

najpogostejšimi problemi v praksi ter z načinom dela v svetovalni pisarni (delo s strankami, poklicna 

etika itd.).  

 

Praktični del:  

Praktično delo študenti opravljajo pod nadzorom zunanjih mentorjev, pravnih strokovnjakov z 

bogatimi delovnimi izkušnjami v Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij (PIC), v Uradu 

Varuha človekovih pravic, na Ministrstvu za notranje zadeve, pri izbranih svetovalcih za begunce, pri 

Slovenski filantropiji, Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, na Upravnem sodišču in Vrhovnem 

sodišču.  
 
Temeljni literatura in viri: 

 

Cilji in kompetence:  

 

 priprava osnutkov pravnih dokumentov, 

 izboljšanje spsobnosti sodelovanja v vseh stopnjah splošnega  upravnega postopka in posebnih 

upravnih postopkov, 

 seznanitev z notranjim delovanjem mentorske inštitucije in primernim odnosom do strank in 

dela ter aktivno sodelovanje v svetovalnih razgovorih s strankami oz. drugih aktivnostih 

mentorskih inštitucij. 

 
Predvideni študijski rezultati: 
 

 uporaba prava v praksi, delo na konkretnih primerih in pisanje osnutkov uradnih vlog, 

 pridobitev praktičnih izkušenj, koristnih za bodoče strokovno delo,  

 novo znanje na področju azilnega prava, prava migracij in drugih spremljajočih pravnih področij, 

 spoznanje profesionalne odgovornosti in etike pravniškega poklica. 

 

 James. C. Hathaway, Michelle Foster. The Law of Refugee Status, druga izdaja. Cambridge 
University Press: Cambridge 2014. 

 Neža Kogovšek Šalamon. Migration Law in Slovenia. Wolters Kluwer:  Alphen an der Rijn 2011. 

 Loïc Azoulai (ur.) , Karin Vris (ur.). EU Migration Law. Oxford University Press: Oxford 2014.  

 Steve Peers. EU Justice and Home Affairs, tretja izdaja. Oxford University Press: Oxford 2012. 



PRILOGA 1 

3 

 

 

 
 
Metode dela: 
 

 Udeležba na uvodnih predavanjih z aktivnim sodelovanjem študenta, 

 Praktično delo pod nadzorom zunanjih mentorjev in  pravnih strokovnjakov z bogatimi 

delovnimi izkušnjami, 

 Ogled relevantnih inštitucij. 

 
Načini ocenjevanja:  
 
Ni številčne ocene - opravljeno, ni opravljeno. 

 
Reference nosilca:  
 

• Izbrana dela: 
ZAGORC, Saša. Pravice begunskih otrok in otrok-prosilcev za mednarodno zaščito : zamegljeni 
kontekst?. V: ŠELIH, Alenka (ur.), et al. Otrokove pravice v Sloveniji : sedanje stanje in izzivi za 
prihodnost, (Razprave, 29). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2015, str. 176-
188.  
ZAGORC, Saša. Pravni vidiki statusa začasnega zatočišča. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 2001, letn. 
37, št. 3, str. 371-386. 
VUČKO, Katarina, ZAGORC, Saša, PODLOGAR, Katarina. Slovenia. V: DE BRUYCKER, Philippe (ur.), et 
al. Alternatives to immigration and asylum detention in the EU : time for implementation. Bruxelles: 
Institute for European Studies of the Université Libre de Bruxelles, 2015, str. 139-142. 
 
 

 Član Odysseus Network (Bruselj, Belgija) – akademsko združenje ekspertov za migracijsko in 
azilno pravo 

 

 Sodeluje oziroma je sodeloval v vrsti evropskih projektov s področja migracij in azila, 
financiranih s strani Evropske komisije: ACTIONES (2015-2017), REDIAL (2014-2016), FRANET 
multidisciplinary research network, Slovenia (2014-2017), CONTENTION (2014-2015); MADE-
REAL (2014-2015); Study Evaluation on the Application of the Return Directive (2008/115/EC) 
(2013); Study on the situation of TCN pending return/removal from European Union (2012); 
Conformity Checking of Measures of Member States to Transpose Directives in the Sector of 
Asylum and Immigration, funded by European Commission (2006-2008, 2010). 

 


