
 

 

 

 

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC 

 
 

M e t e l k o v a  6,   1 0 0 0  L j u b l j a n a
tel. 01 / 521 18 88, fax. 01 / 521 18 88
elektronska pošta: pic@pic.si, spletna stran: www.pic.si
 

 
Študentke in študente  

Pravne fakultete v Ljubljani, Pravne fakultete v Mariboru in Evropske pravne 
fakultete v Novi Gorici 

 
vabimo na  

 

POLETNO ŠOLO ČLOVEKOVIH PRAVIC 
ki bo potekala od 19.8. do 23.8.2013 v Ljubljani 

vsak dan od 9. do 16. ure  
 

Program 
 

Dan Tema Predavatelji-ce 
1. dan  
19.8.2013 
 

Človekove pravice: 
◊ Uvod v človekove pravice 
◊ Socialne in ekonomske 

pravice 
◊ Človekove pravice v praksi 

 

 
Katarina Bervar Sternad, PIC 
Manca Vernik Šetinc, Zavod Ekvilib 
 
dr. Neža Kogovšek Šalamon, Mirovni inštitut 

2. dan  
20.8.2013 

Varstvo okolja: 
◊ Uresničevanje pravice do 

zdravega življenjskega 
okolja v teoriji in praksi 

◊ Pravni mehanizmi varstva 
s praktičnimi primeri 
 

 
mag. Senka Vrbica, Teja Baloh, PIC 
 
mag. Tanja Pucelj Vidovič, Inštitut za javno upravo 
 

3. dan  
21.8.2013 
 

Diskriminacija: 
◊ Oblike diskriminacije in 

njihovo prepoznavanje 
◊ Pravni mehanizmi varstva 

pred diskriminacijo 
 

 
Katarina Bervar Sternad, PIC 
 
 

4. dan  
22.8.2013 
 

Različne teme: 
◊ Nasilje v družini in enakost 

spolov 
◊ Lobiranje in participacija 

 

 
Maja Plaz, Društvo SOS telefon 
Mojca Frelih, Mirovni inštitut 
Matej Verbajs, CNVOS 

5. dan  
23.8.2013 
 

Različne teme: 
◊ Mednarodna zaščita 
◊ Predstavitev Varuha 

človekovih pravic RS 
◊ Integriteta in korupcija 

 

 
Katarina Bervar Sternad, PIC 
 
 
Vita Habjan, Komisija za preprečevanje korupcije 
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Poletna šola je za udeležence brezplačna. Udeleženci izven Ljubljane, ki si sami ne 
morejo poskrbeti prenočišče v Ljubljani, bodo imeli zagotovljeno prenočišče z zajtrkom. 
Predavanja se bodo odvijala na različnih lokacijah po Ljubljani, povezanih s tematiko 
predavanja. Za kosilo bo poskrbljeno za vse udeležence. 
 
Menimo, da je pri oblikovanju vaše poklicne poti pomembno poznavanje človekovih 
pravic skozi stik s prakso, ki jo lahko predstavijo predvsem nevladne organizacije, ki se z 
varstvom človekovih pravic ukvarjajo vsakodnevno.  
 

 

Zato vas vabimo, da se prijavite  
pisno na naslov PIC, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za 
Poletno šolo človekovih pravic« ali po elektronski pošti na naslov 

pic@pic.si.  
 

Prijava naj vsebuje vaše kontaktne podatke ter motivacijsko pismo, 
priložite pa kopijo potrdila o vpisu na eno izmed navedenih pravnih 
fakultet. Prijave zbiramo do 15.5.2013. Izmed prijavljenih bomo 
predvidoma do 30.5.2013 izbrali 25 študentk oziroma študentov, ki se 
bodo udeležili predavanj. 

 
 


