
 

 

PRAVNA SVETOVALNICA ZA BEGUNCE IN TUJCE 2021/2022 

http://www.pf.uni-lj.si/ob-studiju/pravna-klinika-za-begunce-in-tujce/ 

 

KAJ JE PRAVNA SVETOVALNICA?  

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. 

Pravna svetovalnica za begunce in tujce je priložnost, da študenti poglobijo in nadgradijo znanje 

na področju prava migracij, ki so ga pridobili pri izbirnem predmetu Pravo migracij in azila, 

preko opravljanja praktičnega dela pri zunanjih mentorskih organizacijah pa dobijo vpogled v 

delo na tem področju v praksi.  

KAKO BO POTEKALA PRAVNA SVETOVALNICA ZA BEGUNCE IN TUJCE V 

ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022? 

Uvodni seminarji – teoretični del 

Prvi del klinike predstavljajo seminarji, na katerih študenti poglobijo svoje znanje s področja 

mednarodnega, evropskega in slovenskega prava migracij ter se seznanijo s težavami, ki se na 

tem področju pojavljajo v praksi, z vprašanji poklicne etike, dela s strankami, načinom dela v 

nevladnih organizacijah, na sodiščih ali pri državnem organu. Seminarji potekajo novembra in 

decembra, običajno v popoldanskih urah.  

Na seminarjih študentom predavajo zunanji predavatelji, ki delujejo na področju prava migracij 

(na primer strokovnjaki iz nevladnih organizacij, sodišč, Ministrstva za notranje zadeve, 

svetovalci za begunce, sodelavci policije. Če bodo epidemiološke okoliščine to dopuščale, 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, 

http://www.pf.uni-lj.si/ob-studiju/pravna-klinika-za-begunce-in-tujce/


pri svetovalcih za begunce in v odvetniških pisarnah ter na Upravnem in Vrhovnem sodišču. 

Delo poteka po časovnem razporedu, dogovorjenem med študentom in mentorjem, v 

skupnem obsegu 80 ur.  

KAKO SE LAHKO PRIJAVITE? 

Prijavijo se lahko vsi študentje, ki so v študijskem letu 2021/2022 vpisani vsaj v 4. letnik Pravne 

fakultete ali na II. stopnjo.1 Do nedelje, 3. oktobra 2021 naj na elektronski naslov 

pk.begunci.in.tujci@gmail.com oddajo podpisano prijavnico (priložena spodaj), 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).  

Prijavljeni študenti bodo obveščeni, kdaj naj se oglasijo na osebnem razgovoru. Osebni 

razgovori bodo potekali v tednu med 4. in 8. oktobrom 2021. O točnem razporedu osebnih 

razgovorov bodo študenti pravočasno obveščeni 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 (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. 

KREDITNO VREDNOTENJE  

Uspešno opravljena Pravna svetovalnica za begunce in tujce se študentom prizna v okviru 

izbirnega predmeta Pravne veščine v praksi. Več o načinu in pogojih priznavanja: 

http://www.pf.uni-lj.si/oglasna-deska/i-stopnja-187/zadnjih-30-novic/pravila-glede-izvajanja-

pravnih-klinik-in-studentskih-tekmovanj/ 

INFORMACIJE IN PRIJAVE  

Fakultetna koordinatorica projekta: as. Ana Samobor (telefon: 01/42 03 283, e-naslov: 

ana.samobor@pf.uni-lj.si)  

Študentski koordinator projekta: Urh Šelih (e-naslov: urh.selih1@gmail.com)  

E-naslov za oddajo prijavnic: PK.begunci.in.tujci@gmail.com  

  

 
1 Izjemoma se lahko prijavijo tudi študenti 3. letnika, a bodo imeli študenti višjih letnikov pri izbiri 

prednost.  
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PRIJAVNICA 

PRAVNA SVETOVALNICA ZA BEGUNCE IN TUJCE 

ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 

 

PODATKI 

 

Ime in priimek: __________________________________________ 

Naslov stalnega prebivališča: _______________________________ 

Datum in kraj rojstva: _____________________________________ 

Letnik in stopnja študija: ___________________________________ 

E-poštni naslov: __________________________________________ 

Kontaktna telefonska številka: _______________________________ 

 

POVPREČNA ŠTUDIJSKA OCENA: _______________________ 

 

IZBIRNI PREDMET PRAVO MIGRACIJ IN AZILA (označi) 

o sem že obiskoval v preteklih študijskih letih  

o bom obiskoval v študijskem letu 2021/2022* 

(*seminarji v okviru Pravne svetovalnice za begunce in tujce predstavljajo nadgradnjo 

osnovnega znanja, ki ga študentje pridobijo pri izbirnem predmetu Pravo migracij in azila. Za 

tiste študente, ki izbirnega predmeta niso obiskovali v preteklih študijskih letih, bo obiskovanje 

predavanj v študijskem letu 2021/2022 predstavljalo eno izmed obveznosti v okviru Pravne 

svetovalnice za begunce in tujce – tudi v primeru, da ne gre za izbirni predmet, ki so ga izbrali 

v okviru siceršnjih študijskih obveznosti) 

 

ŽIVLJENJEPIS (vstavi) 

 

MOTIVACIJSKO PISMO (vstavi, cca 1 stran) 

 

  

Kraj in datum       Podpis 

 

 


