
 

 
 
 
 

 

4. DRŽAVNO TEKMOVANJE PRAV(N)A REŠITEV 

Predtekmovanje: 19. in 20. Februar (reševanje primerov od doma) 
Finale: 27. in 28. februar 2015 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 

 
Prijavnica 

 
1. Ime in priimek člana ekipe, datum rojstva ter fakulteta in letnik študija:  
    
           
2. Ime in priimek člana ekipe, datum rojstva ter fakulteta in letnik študija:   
     
            
3. Ime in priimek člana ekipe, datum rojstva ter fakulteta in letnik študija: 
 
Kontaktni mail predstavnika ekipe: 
 
Ekipi ustreza reševanje primera v angleškem jeziku: 
DA / NE  (podčrtaj) 
 
Izpolniti morate podatke za vse tri člane ekipe. V primeru, da bi želeli tekmovati, a sotekmovalcev niste 
našli, lahko to sporočite na naslov zenevski.klub@gmail.com in poskušali vas bomo povezati s 
potencialnimi člani vaše bodoče ekipe.  
 
Ekipa se z oddajo prijavnice zavezuje, da bo redno sledila objavam v zvezi s tekmovanjem na Facebook 
strani: Prav(n)a rešitev in redno pregledovala elektronsko pošto.  
                                           

Prijava na tekmovanje Prav(n)a rešitev 
Za prijavo na tekmovanje Prav(n)a rešitev pošljite izpolnjeno prijavnico na e-naslov zenevski.klub@gmail.com, do 
vključno 9.2.2015. Prijave so ekipne.  
 
Višina prijavnine za tekmovanje Prav(n)a rešitev znaša 15 evrov na ekipo in vključuje organizacijo tekmovanja, 
prigrizke v času samostojnega dela v finalu, fotokopije ter pogostitev na zaključnem dogodku v soboto. Zgolj oddaja 
prijavnice, brez poravnane prijavnine ne zadošča za udeležbo na tekmovanju. 
 
Prijavnina se lahko poravna na: 
- dogodku »Kako napisati CV, ki ga ne bodo pozabili?«, ki bo potekal na Pravni fakulteti v Ljubljani v sredo dne 
11.2.2015 ob 17.00 ali  
- V avli Pravne fakultete univerze v Mariboru v torek 10.2.2015 med 10.00 in 11.00 ali 
- po dogovoru z člani organizacijskega odbora Prav(n)e rešitve (le izjemoma) 

 
S posredovanjem prijave na tekmovanje Prav(n)a rešitev soglašam, da Ženevski klub zbira in obdeluje moje osebne podatke za namen izvedbe 4. državnega tekmovanja 
Prav(n)a rešitev, ki bo potekalo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana dne 27.3.2015 in 28.2.2015. Obdelavo osebnih podatkov bo 
Ženevski klub izvajal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 s spremembami; ZVOP-1), na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi 
akti in ostalo relevantno veljavno zakondajo. / S posredovanjem prijave prav tako soglašam, da se moj življenjepis ob morebitni uvrstitvi v finalni del posreduje 
sodelujočim odvetniškim pisarnam na njihovo zahtevo. / Zavedam se, da mi zgolj posredovanje prijave, brez plačila prijavnine ne zagotavlja udeležbe na 4. državnem 
tekmovanju Prav(n)a rešitev. Tekmujejo lahko le študentje 3. in 4. letnika prve stopnje in študentje druge stopnje Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Pravne fakultete 
Univerze v Mariboru in Evropske pravne fakultete v Novi Gorici. / Organizator tekmovanja Prav(n)a rešitev je Ženevski klub. Njegov namen je povezovati študente 
Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki želijo svoja znanja, izkušnje in področje delovanja razširiti preko strogih meja prava, in jim nuditi okolje, v katerem lahko 
uresničujejo svoje ideje. >> več na www.facebook.com/zenevski. / Tekmovanje Prav(n)a rešitev je dvodnevni izobraževalni dogodek, v sklopu katerega študentje prava z 
medsebojnim sodelovanjem iščejo rešitve za primere iz prakse s področja gospodarskega prava, ki jih zastavijo ugledne slovenske odvetniške pisarne. >> več na 
www.facebook.com/pravnaresitev.  

 

 
Datum:                        

 
Podpis predstavnika ekipe: 

______________________________ 
                                                                           ob plačilu prijavnine 
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