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Pomen ob študijskih dejavnosti



Karierni vidik



Tekmovanja

Zakaj na 

tekmovanje?



Domača tekmovanja

 Pitamičevo tekmovanje – PF LJ

 Rubikom – PF LJ

 Pravna rešitev- PF LJ

 Pogajanja – PF MB

EVRO-PF?

ESEJSKO 

TEKMOVANJE?



PITAMIČEVO TEKMOVANJE

 Skupinsko tekmovanje, po vzoru moot courtov

 simulacija postopka pred Ustavnim sodiščem 
Republike Slovenije.

 Organizatorji:  PF LJ, PF MB, EVRO-PF. 

 Podpora Ustavnega sodišča in ministrstva, 
pristojnega za pravosodje, Odvetniška zbornica.

 Generalni pokrovitelj tekmovanje je založba 
Gospodarski vestnik, IUS SOFTWARE



Splošne informacije

Okvirni časovni vidik: 

 Oktober: Objava primera in začetek prijav

 November: Rok za prijavo

 December: Rok za oddajo memoranduma

 Februar: Rok za oddajo odgovora

 Marec:

• tekmovalci izvedo, ali so se uvrstili na ustni del 

tekmovanja

• Četrtfinale

• Polfinale

• Finale in zaključni dogodek na US RS

Udeležba je brezplačna. 

Da, tudi naši študenti se že vrsto let aktivno 

udeležujejo tekmovanja in sodelujejo pri 

njegovi organizaciji. 



Zakaj na 
Pitamičevo?

Simulacija 
sodnega 

procesa na US

Izboljšanje 
sposobnosti 

pravne 
argumentacije 

in javnega 
nastopanja

Timsko delo ter 
konfrontacija s 

sovrstniki

Odlična 
referenca

Facebook: “Pitamičevo tekmovanje študentov prava”

Spletna stran: …..



TEKMOVANJE RUBIKON

 Opis: individualno tekmovanje, predstavitev sodb ESČP

Zakaj “RUBIKON”?

Rubikon zato, ker je njegova rdeča nit, da opozarja na tisto mejo

pri spoštovanju minimalnih evropskih standardov varstva človekovih

pravic, ki jih evropske države ne smejo prestopiti, če nočejo biti

obsojene pred ESČP.

Namen tekmovanja: Seznanjanje s posameznimi primeri, ki jih je

obravnavalo ESČP

in usposabljanje za bolj kakovostno zastopanje pritožnikov in države

pred ESČP.

Kdaj  poteka: predvidoma v mesecu maju

Organizator: PF LJ

Tradicija: letos že 9 leto, tekmovanja so se v preteklih letih  udeležili 

tudi študenti EVRO-PF

Najboljši rezultat študentov EVRO-PF: 

Aldijana Ahmetović, 4. mesto



Rubikon 2012

Več informacij na :

http://www.pf.uni-lj.si/ob-studiju/rubikon/

Zakaj 
Rubikon?

Premagovanje 
strahu pred 

javnim 
nastopanjem

Seznanitev z 
ESČP in 

njegovo vlogo

Podrobna 
študija primera 

in praktična 
uporabnost 

pridobljenega 
znanja

Izkušnje, 
referenca

http://www.pf.uni-lj.si/ob-studiju/rubikon/


TEKMOVANJE IZ POGAJANJ

Opis:  tekmovanje zajema samo ustni del, pri čemer študenti v dvojicah 
tekmujejo v vlogi pogajalcev iz o.p. za nasproti drugi ekipi z namenom 
doseganja najboljših interesov njihovih strank

Organizator: PF MB

Finančni vidik: Brezplačna udeležba

Kdaj: predvidoma v marcu

Prednosti: tekmovanje je zastavljeno tako, da omogoča enakovredna 
pogajanja ne glede na letnik študija, saj se tekmovalci pogajajo glede 
spornih dejstev in ne glede razlage pravnih pravil; pomembno je 
predvsem dobro naštudirati dejstva, ki jih tekmovalci dobite pri 
organizatorici tekmovanja



Zakaj 
pogajanja?

Urjenje 
pogajalskih 

veščin

Merjenje s 
sovrstniki

Izkušnje za 
nadaljnji 

poklic
Referenca

Pogajanja

Strokovnost 
argumentov

Prepričljivost

Pogajalski 
bonton

Spoštovanje 
časovnih 
omejitev



PRAV(N)A REŠITEV

Opis: ekipno tekmovanje v iskanju najboljše rešitve 
primera iz prakse s področja gospodarskega prava

Kdaj: predvidoma aprila

Organizatorji:  Ženevski klub, PF LJ

Študenti EVRO-PF se tekmovanja še niso 

udeležili!Bodite prvi in delite izkušnje tudi z ostalimi!





Tuja tekmovanja



ELSA Nova Gorica

https://prezi.com/n4p8l2ipwhoa/copy-of-kaj-je-elsa/



Študentski svet 

Evropske pravne fakultete



Študentski svet EVRO-PF:

 je organ fakultete, ki ga sestavlja do deset predstavnikov študentov;

 člane študentskega sveta izvolijo študentje na volitvah;

 v odnosu do drugih organov fakultete nosi pomembno funkcijo, saj obravnava in 

daje mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov;

 v sodelovanju s skupnostjo študentov sprejema in izvaja program interesnih 

dejavnosti študentov.



Aktivnosti :

 projekt brezplačne pravne 

pomoči

 organizacija strokovnih ekskurzij

 sodelovanje pri izvedbi 

tradicionalnega Ius-bowlinga

 izvajanje dobrodelnih akcij



 organizacija okroglih miz in 

predavanj o aktualnih 

tematikah

 projekt neformalnega 

tutorstva

 predstavljanje in zastopanje 

interesov študentov pred 

pristojnimi organi fakultete

 nudenje nasvetov in pomoči 
študentom



Dobro je vedeti:

 v študentskem svetu lahko študenti sodelujejo tudi kot zunanji sodelavci;

 vse informacije o študentskem svetu (program in aktivnosti, zapisniki sej, pravni 

akti …) so dostopni na spletni strani fakultete pod zavihkom „študenti“ => 
„študentski svet“;

 s študentskim svetom lahko stopite v kontakt preko elektronske pošte

ssevropf@gmail.com ali studentski.svet@evro-pf.si;

 študentski svet ima tudi svojo fb stran: www.facebook.com/ssevropf.

mailto:ssevropf@gmail.com
mailto: studentski.svet@evro-pf.si

