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Predstavitev pravnega svetovanja Študentske svetovalnice ŠOU v Ljubljani 
 

Študentska svetovalnica ŠOU v Ljubljani, pravno, socialno in drugo svetovanje (v nadaljevanju 

Svetovalnica) je stalna dejavnost ŠOU v Ljubljani s sedežem na Kersnikovi 4, ki se ukvarja s 

svetovanjem, nudenjem informacij in ostalimi oblikami pomoči študentom Univerze v Ljubljani 

na področju študijske, bivanjske, delovne, socialne in zdravstvene problematike ter skrbi za 

informiranje študentov o pravnih sredstvih in pravicah študentov.  

 

Svetovalnica je organizirana iz dveh delov, prvi nudi socialno in druge vrste svetovanja, drugi del 

pa nudi študentom pravno pomoč.  

 

Pravni del Svetovalnice se ukvarja s pravnimi vidiki problematike študentskega življenja, kot so 

študijska problematika (vpis, prepis, vzporedni študij, študij diplomantov, ponovni vpis, izjemni 

vpis…), štipendije, zaposlitev in delo preko študentske napotnice, bivanjska problematika 

(najemna razmerja, študentski domovi), disciplinske kršitve, prekrški, itd.  

 

Svetovanje poteka na matični enoti Študentske svetovalnice na Kersnikovi 4 osebno, telefonsko, 

preko elektronske pošte, preko spletnega foruma, po potrebi pa tudi izven pisarne.  

 

Pogoji: 
 

1. Pravni svetovalec v Študentski svetovalnici ŠOU je lahko vsak študent Pravne fakultete v 

Ljubljani, ki ima status študenta. 

2. Biti mora študent najmanj drugega letnika. 

3. Pripravljen mora biti pomagati drugim študentom. 

4. Pripravljen mora biti za opravljanje nalog in izobraževanje na področju študentskega 

svetovanja in prava. 

 

Izbrani kandidat mora pred imenovanjem v pravnega svetovalca opraviti 3 mesečno poskusno 

delo. 

 
Popolna prijava na razpis mora vsebovati: 
 

2. Osebne podatke (ime, priimek, stalni in začasni naslov, EMŠO, elektronski naslov in 

telefonsko številko) 

3. Dokazilo o študiju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in dokazilo o statusu študenta 

(fotokopijo študentske izkaznice – obe strani ali potrdilo o šolanju). 

4. Kratek curriculum vitae (ena do dve standardni tipkani A4 strani), ki mora vsebovati: 

a. podatke o študijskih uspehih v preteklih letih, 

b. podatke o izven-študijskih dejavnostih, 

c. razloge za prijavo na razpis, (pričakovanja glede dela v Svetovalnici). 

 



 

Izbirni postopek 
 

Izbirni postopek za pravne svetovalce opravi strokovni vodja za pravno svetovanje na podlagi 

razpisa na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Rok za prijavo na razpis je 18. 2. 2009. 

 

Nepopolne ali nepravočasno prejete prijave v postopku ne bodo upoštevane. Izmed ostalih prijav 

bodo do 20. 2. 2009 izbrane najustreznejše kandidatke oz. kandidati, s katerimi bo strokovni 

vodja za pravno svetovanje opravil razgovor.  

 

Kandidati bodo o poteku postopka obveščeni preko elektronske pošte. 

 

Prijave naslovite na  

Študentska svetovalnica ŠOU v Ljubljani, 

Kersnikova 4 

1000 Ljubljana 

 

s pripisom »Prijava za delo v Študentski svetovalnici ŠOU v Ljubljani« 

 

Podrobnejše informacije: 

 

Sanja Leban, vodja Študentske svetovalnice ŠOU v Ljubljani (01/43 80 310) 

 

 

Ljubljana, 28. 1. 2009 

   

 


