
                                                      
                                                   

 

 

Pravno-informacijski center – PIC in Zavod Aequare ob podpori Ameriške ambasade v 
Sloveniji  
 
 

               VABITA NA USPOSABLJANJE ZA NUDENJE 
BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI  

 
 
Usposabljanje je namenjeno pravnicam in pravnikom, ki se želijo usposobiti za nudenje 
brezplačne pravne pomoči, zato zajema najpogostejša področja prava, ki jih je v okviru 
nudenja brezplačne pravne pomoči potrebno poznati.  
 
PIC in Zavod Aequare bosta v okviru projekta Be the change vzpostavila pisarno za 
brezplačno pravno pomoč, zato k sodelovanju vabita pravnike, ki jih zanima prostovoljno 
pravno svetovanje najbolj ranljivim družbenim skupinam. 
 
Udeležba na usposabljanju je brezplačna in ni pogojena z zavezo za nadaljnje sodelovanje.  
 
Usposabljanje bo potekalo v Ljubljani v petek, 16., in soboto,  17. oktobra 2020. 
Lokacija dogodka bo sporočena naknadno, saj zavisi od zahtev in priporočil NIJZ.  
 
Udeleženci dogodka bodo prejeli certifikat, iz katerega bo izhajalo, da so opravili osnovno 
izobraževanje za nudenje brezplačne pravne pomoči (10 ur). Udeležba na usposabljanju 
omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj pri organizatorjih.  
 
Število mest je omejeno. Vse zainteresirane vabimo, da svojo prijavo oddajo do 12. oktobra 
na pic@pic.si s pripisom Be the change ter priložijo kratek življenjepis.  
 
 

Program usposabljanja 
 
Petek, 16.10.2020 
 
9:00 – 9:30   Predstavitev projekta in načrta vzpostavitve pisarne za brezplačno pravno 
pomoč  
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9:30 – 10:15          Kako komunicirati s strankami, bistvene sestavine dobrega pravnega nasveta 
 
10:15 –11:00     Uporaba pravnih virov, spletnih baz podatkov in vpogled v trajanje ter 
stroške sodnih postopkov 
 
11:00 – 11:15      Odmor 
 
11:15 – 12:15      Najbolj pogosti instituti delovnega prava v teoriji in praksi 
 
12:15 – 13:00          Ureditev področja diskriminacije v RS in predstavitev ključnih slovenskih 
primerov  
 
13:00  Kosilo 
 
13:30 – 14:30       Družinsko pravo s poudarkom na nasilju v družini in poglavitnimi 
novostmi Družinskega zakonika, predstavitev Preživninskega kalkulatorja 
 
14:30 – 15:30              Stvarno in dedno pravo   
 
Sobota, 17.10.2020 
 
9:00 – 9:45                   Poglavitne značilnosti izvršilnega postopka s poudarkom na spremembah 
in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ - L) 
 
9:45 – 10: 45             Socialno, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje  
 
10:45 – 11:00           Odmor 
 
11:00 – 12:00         Obligacijsko pravo s poudarkom na najemnih  razmerjih in potrošniško    
pravo  
 
12:00 – 12:30          Zaključek dogodka, razprava  
 
 
 



                                                      
                                                   

 

Usposabljanja bodo izvedli pravniki z izkušnjami na posameznih pravnih področjih, ki 
sodelujejo z organizatorjema.  


