ŠTUDENTI, VKLJUČENI V DELO
PRAVNE SVETOVALNICE:

KAJ JE PRAVNA SVETOVALNICA?

PRAVNA SVETOVALNICA ZA
BEGUNCE IN TUJCE

Pravna svetovalnica je moderen način
izobraževanja, ki študentom že v času
študija poleg teoretičnega znanja daje tudi
praktične delovne izkušnje, zlasti veščine v
obliki pisanja pravnih dokumentov v zvezi z
urejanjem statusa prosilcev za mednarodno
zaščito in drugih tujcev.
V tujini se svetovalnice običajno izvajajo na
pravnih fakultetah samih kot praktično delo
študentov pod mentorstvom profesorjev
oziroma drugih izkušenih pravnikov, prva
pravna svetovalnica pri Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani pa deluje v
sodelovanju z zunanjimi mentorskimi
organizacijami, kjer študentje opravljajo
prakso.

NAMEN PRAVNE SVETOVALNICE
ZA BEGUNCE IN TUJCE…
http://www.pf.uni-lj.si/ob-studiju/pravnaklinika-za-begunce-in-tujce/

… je v strokovni javnosti dvigniti raven
zavesti o obstoju begunske problematike in
prava tujcev ter spodbujati izobraževanje
študentov prava in njihov interes za ta
posebna pravna področja.







delajo
pod
nadzorom
zunanjih
mentorjev,
izkušenih
pravnih
strokovnjakov,
pripravljajo osnutke pravnih vlog, pisanj
in dokumentov,
sodelujejo v upravnih postopkih,
seznanijo se z notranjim delovanjem
mentorske organizacije in primernim
odnosom do strank in dela ter aktivno
sodelujejo v svetovalnih razgovorih s
strankami
oz. drugih
aktivnostih
mentorskih organizacij.
KAKO PRAVNA SVETOVALNICA
KORISTI ŠTUDENTOM?

Pravna svetovalnica študentom nudi:
 uporabo prava v praksi, delo na
konkretnih primerih in pisanje osnutkov
uradnih vlog ter pravnih pisanj,
 pridobitev praktičnih izkušenj, koristnih
za bodoče strokovno delo,
 novo znanje na področju azilnega prava
oz. begunskega, prava tujcev in drugih
spremljajočih pravnih področij,
 spoznanje profesionalne odgovornosti in
etike pravniškega poklica.

KAKO BO POTEKALO
IZOBRAŽEVANJE V ŠTUDIJSKEM
LETU 2019/2020?
Uvodni seminarji – teoretični del
Študenti se najprej udeležijo uvodnih
seminarjev, na katerih se seznanijo s
temeljnimi
pojmi
mednarodnega,
evropskega in slovenskega azilnega oz.
begunskega prava in prava tujcev, nadalje z
najpogostejšimi
problemi
v
praksi,
vprašanji poklicne etike, dela s strankami
ter z načinom dela v nevladni organizaciji,
na sodišču ali pri državnem organu.
Predavatelji so strokovnjaki iz Pravnoinformacijskega
centra
nevladnih
organizacij (PIC) in drugih nevladnih
organizacij, Ministrstva za notranje zadeve,
Upravnega sodišča RS ter svetovalci za
begunce. Trudimo se privabiti tudi
strokovnjake iz tujine, najverjetneje pa bo
organiziran tudi ogled Azilnega doma v
Ljubljani.
Praktično delo
Praktično delo študenti opravljajo pod
nadzorom zunanjih mentorjev, pravnih
strokovnjakov z bogatimi delovnimi
izkušnjami, in sicer na PIC-u, v Uradu
Varuha človekovih pravic, na Ministrstvu

za notranje zadeve, pri izbranih svetovalcih
za begunce, pri Slovenski filantropiji ter na
Upravnem sodišču in Vrhovnem sodišču.
Delo poteka po časovnem razporedu,
dogovorjenem
med
študentom
in
mentorjem, v obsegu skupaj 80 ur.

(pridobljeno v okviru izbirnega predmeta
Pravo migracij in azila), motiviranost,
povprečna študijska ocena, znanje tujih
jezikov (nujno je znanje vsaj angleškega
jezika), morebitne prejšnje osebne izkušnje v
okviru projektov ali študija ter ustreznost
kandidata glede na predstavitev.

KAKO SE LAHKO PRIJAVITE?
Postopek izbire
Prijavijo se lahko vsi študentje, ki so v
študijskem letu 2019/20 vpisani vsaj v 4.
letnik Pravne fakultete ali na 2. stopnjo. Do
30. septembra 2019 naj študentski
koordinatorici projekta oddajo podpisano
prijavnico, v katero naj vključijo svoj
življenjepis (CV) ter motivacijsko pismo s
pojasnilom, zakaj bi želeli sodelovati pri
pravni svetovalnici (motivacijsko pismo naj
obsega največ 1 stran). Prijavo pošljete po
e-pošti (vse v enem dokumentu).
Prijavljeni študenti bodo obveščeni, kdaj se
oglasijo na osebnem razgovoru. Osebni
razgovori bodo potekali v tednu med 7. in
11. oktobrom 2019. O točnem razporedu
osebnih razgovorov bodo študenti obvščeni
po elektronski pošti. Če bo prijavljenih več
študentov, kot je razpoložljivih mest, bo
med
njimi
opravljena
preliminarna
selekcija. Pri tem se bodo upoštevali zlasti
naslednji kriteriji: ustrezno predznanje

Študenti za sodelovanje pri Pravni
svetovalnici za begunce in tujce pridobijo 4
ECTS.
Več informacij o tem na: http://www.pf.unilj.si/oglasna-deska/i-stopnja-187/arhiv3003/kreditno-vrednotenje-pravnih-klinik/

INFORMACIJE IN PRIJAVE
Fakultetni koordinator projekta:
doc. dr. Samo Bardutzky
Pravna fakulteta, soba 309
Telefon: 01 / 42 03 162
E-naslov: samo.bardutzky@pf.uni-lj.si
Študentska koordinatorica projekta:
Ana Samobor
E-naslov: samobor.ana@gmail.com

