UPRAVNOSODNA KLINIKA
Upravnosodna klinika je del izbirnega predmeta
Pravne veščine v praksi – pravna klinika I, katere
namen je študentom že v času študija omogočiti
seznanitev z uporabo upravnega procesnega
prava v praksi. Koristna je za vse, ki hočejo svoje
znanje te pravne panoge nadgraditi, pa tudi za
tiste, ki na drugi stopnji ne bodo obiskovali
upravnopravnih predmetov, pa bi radi s to
obširno pravno panogo obdržali stik.

Potekala bo v dveh delih:
1. Teoretični del, v okviru katerega bodo sodniki
Upravnega in Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije ter predstavniki uglednih odvetniških
pisarn študentom predstavili aktualne probleme s
področja upravnega procesnega prava.
2. Praktični del, ki se bo izvajal na Upravnem
sodišču Republike Slovenije (pregled sodnih
spisov, sodelovanje z mentorjem, priprava
osnutkov sodnih odločb ...).

Zakaj se prijaviti?
o

o

o

o

Pridobitev številnih praktičnih izkušenj s
področja upravnega materialnega in
upravnega procesnega prava, ki so koristne za
bodoče strokovno delo.
Na
podlagi
predavanj
vrhunskih
strokovnjakov s področja upravnega
procesnega prava se bodo študenti seznanili
z dinamiko upravnega procesnega prava in z
odprtimi vprašanji, ki se pojavljajo v praksi.
Praktični del klinike predstavlja odlično
priložnost za vpogled v delo Upravnega
sodišča Republike Slovenije ter za delo na
konkretnih primerih, vključno s pisanjem
osnutkov sodnih odločb v upravnem sporu.
Študenti bodo lahko izpopolnili svoje veščine
pravne argumentacije, pisanje osnutkov
sodnih odločb (ob nadzoru mentorjev) pa jih
bo pripravilo tudi na tovrstne preizkuse v
okviru pravniškega državnega izpita.
Kot del izbirnega predmeta Pravne veščine v
praksi – pravna klinika I je klinika
ovrednotena s 4 ECTS točkami.

Kdo se lahko prijavi?
K sodelovanju so vabljeni vsi študenti 4. letnika I.
stopnje in 1. letnika II. stopnje (ter absolventi na
obeh stopnjah).

Kako se prijaviti?
Izpolnjeno prijavnico z življenjepisom pošljite na
elektronski naslov bruna.zuber@pf.uni-lj.si do
petka, 9. oktobra 2020.

Fakultetna koordinatorica in nosilka klinike:
doc. dr. Bruna Žuber
Študentska koordinatorja klinike:
Špela Lovšin in Tilen Majnik

VLJUDNO VABLJENI K PRIJAVI!
Javna predstavitev klinike
Javna predstavitev Upravnosodne klinike, kjer
boste dobili podrobne informacije o programu
njenega poteka, se bo odvila v prvem tednu
oktobra 2020. Podrobnejše informacije bodo
objavljene na fakultetni oglasni deski.

