
 
 

 
 

12. INFORMATIVA 
 
 
V petek 24., in v soboto, 25. januarja 2020, je na Gospodarskem razstavišču 
potekal, tokrat že dvanajstič, tradicionalni sejem izobraževanja in poklicev – 
Informativa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Študentje PF, ki so delovali na stojnici, so odgovarjali na različna vprašanja dijakov 
in drugih obiskovalcev ter jim približali študij na Pravni fakulteti. Poleg razstavljene 
študijske literature je bil prikazan film o življenju in delu na fakulteti. Na ta način so 
skušali tudi dodatno spodbuditi zainteresirane dijake za študij na PF. Na stojnici in 
pred njo so študentje PF delili promocijsko gradivo PF: brošure, kemične svinčnike in 
čokoladice in žogice z logotipom PF. Na stojnici PF se je tako v petek in soboto 
zvrstilo več kot 1000 dijakov in drugih obiskovalcev.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Prvo nagrajenki Evi M. (hoodie) ter vsem prejemnikom majic Pravne fakultete -  
Nives K., Kristjanu R. in Nejcu D., iskreno čestitamo!  
 
 
 

Na sejmu se je kot ena izmed 
članic Univerze v Ljubljani 
tradicionalno predstavila tudi 
Pravna fakulteta, katere 
predstavniki so bili večinoma 
člani Študentskega sveta Pravne 
fakultete. Na stojnici so 
organizirali nagradno igro, ki je 
potekala tako, da so dijaki, ki so 
izrazili zanimanje za študij na 
Pravni fakulteti, pisno odgovarjali 
na vprašanje o razlogih za 
interes za študij na PF. Glavna 
nagrada je bil pulover z 
logotipom Pravne fakultete 
Univerze v Ljubljani, tj. t. i. 
kapucar (hoodie) Pravne 
fakultete. 

 



 
 
Glede na odzive dijakov lahko ocenim, da je udeležba Pravne Fakultete Univerze v 
Ljubljani na sejmu 12. Informativa dosegla zadan cilj. Dijaki so pokazali velik interes 
za pravniški poklic in študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. 
 

 

Na nagradno vprašanje so sledili 
zanimivi odgovori kot npr.: 

 ker me zanima delo 
pravnika in resnica,  

 ker želim, da je svet 
pravičnejši,  

 želim izboljšati svet in 
izvedeti več o delovanju 
države, 

 so »kulski« predmeti in 
zgodovina, 

 širok obseg znanja, 
 da pomagam ljudem in 

zagovarjam tiste, ki se ne 
morejo sami, 

 večje zaposlitvene 
možnosti… 

     



 

Predsednik ŠSPF 
Tim Gaberšek 

 
 

 
 


