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Pro bono delo odvetnikov v Sloveniji: Stanje danes in izzivi za prihodnost
Ljubljana, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (zlata predavalnica)
Sreda, 30. september 2009, ob 17. uri
Mirovni inštitut v partnerstvu s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC v
okviru projekta »Razvoj pro bono dela pravnikov v Sloveniji« vabi na posvet na temo pro
bono dela odvetnikov v Sloveniji, ki bo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (zlata
predavalnica) v sredo 30. septembra 2009 ob 17. uri.
Namen posveta je osveščanje o pro bono delu odvetnikov – strokovnem delu, ki ga odvetniki
brezplačno nudijo socialno šibkim in ranljivim skupinam in neprofitnim organizacijam, ki
potrebujejo pravno pomoč. Za to delo, za katerega se odločijo prostovoljno, odvetniki ne
prejmejo plačila, zato se to razlikuje od obveznega zastopanja in dela po Zakonu o brezplačni
pravni pomoči.
Na posvetu bodo sodelovali:
-

Miha Kozinc, predsednik Odvetniške zbornice Slovenije
Tamas Barabas, Public Interest Law Institute (PILI), Budimpešta
Gordana Vran, odvetnica iz Ljubljane
Aldo Milohnić, raziskovalec, Mirovni inštitut
Vita Habjan, pravnica, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij–PIC
Katarina Vučko, koordinatorka stične točke, Mirovni inštitut

Posvet bo vodila Neža Kogovšek z Mirovnega inštituta, vodja projekta »Razvoj pro bono
dela pravnikov v Sloveniji«.
Govorili bomo o pomenu in potrebnosti pro bono dela odvetnikov, o ovirah in spodbudah za
pro bono delo tako na sistemski ravni kot tudi pri konkretnem delu s strankami, ter o
izkušnjah na tem področju v mednarodnem prostoru. Predstavili bomo delovanje PRO BONO
Stične točke, ustanovljene v okviru projekta, ki deluje kot posredniško mesto med odvetniki,
ki so pripravljeni nuditi pro bono pravne storitve, in uporabniki, ki te storitve potrebujejo; ter
izkušnje s stičnimi točkami (t.i. clearing houses) v tujini. Naslovili bomo vprašanja, kot so,
kako spodbuditi odvetnike k pogostejšemu sprejemanju pro bono primerov? Kako vzpostaviti
stik z uporabniki, ki te storitve potrebujejo, pa niso upravičeni do brezplačne pravne pomoči
po zakonu? Kakšno vlogo lahko pri tem igra stična točka?
Posvet bo predvidoma trajal dve uri. Potekal bo v slovenskem in deloma v angleškem jeziku,
prevajanje bo zagotovljeno.
Prosimo, da svojo udeležbo predhodno sporočite na elektronski
katarina.vucko@mirovni-institut.si ali telefonsko na številko 01/ 234 77 29.
Izvedbo posveta je omogočil Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.
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