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RAZPIS 
ZA ŠTUDENTSKE PREDSTAVNIKE V ORGANIZACIJSKEM ODBORU 

PITAMIČEVEGA TEKMOVANJA ŠTUDENTOV PRAVA 
 
 

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani bo (v sodelovanju s pravnima fakultetama v Mariboru in Novi 
Gorici) v študijskem letu 2018/2019 organizirala že 10. Pitamičevo tekmovanje študentov prava. S 
slovesnejšo izvedbo tekmovanja želimo počastiti to okroglo obletnico tekmovanja, hkrati pa se na ta 
način pridružiti nizu dogodkov ob praznovanju približujoče se 100. obletnice Pravne fakultete 
Univerze v Ljubljani. 
 
 
 

S tem namenom vabimo študente Pravne fakultete UL, 
da se kot predstavniki študentov 

 

pridružite organizacijskemu odboru Pitamičevega  tekmovanja. 
 
 
 
PROSTA MESTA IN POTEK IZBORA: 
 
Prostih mest v organizacijskem odboru je šest (6), izbor pa bo potekal na podlagi ustnih razgovorov, 
ki bodo s prijavljenimi kandidati opravljeni v sredo, 9. maja 2018 (med 10.30 in 12.00 uro), ter v 
četrtek, 10. maja 2018, po 14.00 uri (o točnem dnevu in uri bodo kandidati obveščeni po elektronski 
pošti, ki jo bodo prejeli kot odgovor na oddano prijavo). O končni izbiri članov organizacijskega 
odbora bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni po elektronski pošti najkasneje do ponedeljka, 21. 
maja 2018 
 
 
POGOJI IN PRIČAKOVANJA: 
 
Predstavniki študentov PF UL v organizacijskem odboru tekmovanja so lahko študentje, vpisani na 
Pravno fakulteto UL, ki:  
 

 bodo v študijskem letu 2018/2019 vpisani najmanj v 2. letnik študija, 
 imajo izkušnje ali (in) resno motivacijo pridobiti izkušnje z organizacijo podobnih 

dogodkov, 
 so časovno razpoložljivi (v okviru spodaj opisanih nalog). 

 
 
 
Od študentskih članov organizacijskega odbora se pričakuje sodelovanje v vseh fazah tekmovanja, 
zlasti pa: 



 
 

 

  Pitamičevo tekmovanje študentov prava 

 
 sodelovanje pri izbiri teme in sestavljanju primera tekmovanja (do oktobra 2018, možno 

sodelovanje po elektronski pošti), 
 promocija tekmovanja, zbiranje prijav in šifriranje ekip (zlasti oktober 2018), 
 šifriranje prvih pisnih izdelkov in preverjanje formalnih pravilnosti (december 2019), 
 šifriranje drugih pisnih izdelkov in preverjanje formalnih pravilnosti (februar 2019), 
 upravljanje s spletno stranjo tekmovanja in komunikacija s tekmovalci (celotno obdobje 

tekmovanja), 
 organizacija in izvedba četrtfinalnega, polfinalnega in finalnega dogodka na Pravni 

fakulteti UL in Ustavnem sodišču RS (april, marec 2019). 
 
UGODNOSTI: 
 
Sodelovanje v organizacijskem odboru je prostovoljna obštudijska dejavnost. Ob tem pa študentje s 
sodelovanjem lahko pridobijo: 
 

 izkušnje z organizacijo večjega dogodka, 
 izkušnjo sodelovanja s pedagogi pravne fakultete izven rednega dela študija, 
 izkušnjo sodelovanja z drugimi uglednim pravnimi strokovnjaki, zlasti Ustavnim sodiščem, 
 priložnost aktivnega sodelovanja pri izboljšanju kakovosti obštudijskih dejavnosti na PF 

UL, in s tem bogatenju študijske izkušnje celotne generacije študentov, 
 ob uspešnem sodelovanju lahko študent po koncu tekmovanja prejme potrdilo o 

sodelovanju, z opisom njegove vloge in opravljenih nalog v organizacijskem odboru. 
 
PRIJAVA: 
 
Prijava mora vsebovati: 
 

 ime in priimek, 
 trenutni letnik študija in predviden letnik študija v študijskem letu 2018/2019, 
 elektronski naslov, 
 v kolikor se želite prijaviti, pa se ustnega razgovora na zgoraj navedeni datum zaradi 

neodložljivih obveznosti ne morete udeležiti, tudi opozorilo na to dejstvo. 
 
 

Prijave zbiramo po elektronski pošti na naslov: mojca.zadravec@pf.uni-lj.si najkasneje do 

ponedeljka, 7. maja 2018, do 12.00 ure. 

 

 

Predsednik Organizacijskega odbora  
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