
DELOVNO - PRAVNA
KLINIKA

Vabljeni k sodelovanju v letu 2020/21!

PREDSTAVITEV

Kaj je DPK?

Odlična priložnost, da svoje znanje
razširite in poglobite tako v teoriji kot v

praksi, kar bo pripomoglo k Vašemu
nadaljnjemu udejstvovanju na delovno -
pravnem področju. Prav tako je krasna

priložnost, da se seznanite s strokovnjaki
na delovno-pravnem področju in z njimi

tudi sodelujete. 

POTEK KLINIKE

Klinika se izvaja v 2 delih:

del traja do konca januarja 2021, na
tedenskih srečanjih, ki bodo potekala v

terminih po obveznih predavanjih, na
njih boste lahko prisluhnili

strokovnjakom s področja aktualnih
tematik delovnega prava in razvoja

delovnega prava v praksi,
del poteka v drugem semestru, kjer

boste dobili priložnost izkusiti delovno
pravo tudi v praksi* pri mentorskih

organizacijah, ki bodo sodelovale v 1.
delu.

praktični del za udeležence ni obvezen in poteka v skladu z individualnim dogovorom
med udeleženci in vsako organizacijo posebej, pri čemer imajo prednost redne

študijske obveznosti

1.

2.

GOSTUJOČI
STROKOVNJAKI

S kom sodelujemo?

DPK je z delovanjem pričela že v študijskem letu
2016/17 in se lahko v svojem kratkem času

delovanja pohvali z velikim številom sodelujočih
oganizacij. Predavali so nam že strokovnjaki iz

organizacij kot so Višje delovno in socialno
sodišče, Služba Vlade Republike Slovenije za

zakonodajo, Inšpektorat Republike Slovenije za
delo, Varuh človekovih pravic, Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije, Svetovalnica za migrante,

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo,
Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki in
mnogi drugi, poleg tega smo se udeleževali tudi

okroglih miz s področja delovnega prava. V
letošnjem letu se bo število organizacij in

dogodkov še povečalo.

KOMU JE
NAMENJENA?

Kdo se lahko prijavi?

Če ste v letu 2020/21 študent/-ka vsaj 3.
letnika ali višje, Vas v letošnjem

akademskem letu vljudno vabimo k
sodelovanju!

(število mest je omejeno)

PRIJAVA 

Na e-mail: delovnopravna.klinika@gmail.com,
do nedelje, 4. 10. 2020.

izpolnjeno PRIJAVNICO  
MOTIVACIJSKO PISMO (največ ena A4 stran), v katerega vključite
tudi dosedanje aktivnosti na delovno - pravnem področju in
pojasnite, zakaj Vas zanima sodelovanje v delovno - pravni
kliniki.

Prosimo Vas, da v prijavo vključite: 

1.
2.

Za več informacij  nam pišite na delovnopravna.klinika@gmail.com ali
luka.ticar@pf.uni-lj.si.  

S prijaznimi pozdravi, 
doc. dr. Luka Tičar  in študentske koordinatorke Polona Glušič, Špela Markočič, Tadeja

Urbas.


