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Naziv razpisa 

Evropska pravna fakulteta Nove univerze je bila v začetku leta 2018 uspešna na Javnem 

razpisu »Projektno delo z negospodarstvom in neprofitnim sektorjem – Študentski 

inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018« (tudi kratica ŠIPK), ki ga je v letu 2017 

objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.  

Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije - 

programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in 

regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018«, 10. 

prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 

prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne 

skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, 

spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 

svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« in 10.1.3 specifičnega cilja 

»Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se 

mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.  

 

 



 
 

 

 

Projekt Evropske pravne fakultete Nove univerze  z naslovom »Socialna pravna urgenca: 

brezplačna prva pravna pomoč za socialno ranljive skupine« je bil izbran za sofinanciranje na 

Javnem razpisu kot eden izmed 61 dobitnikov vseh 136 prispelih prijav.  

 

Opis projekta 

Fakulteta je prijavila projekt z naslovom »Socialna pravna 

urgenca: brezplačna prva pravna pomoč za socialno 

ranljive skupine«, katerega temeljna ideja je bila v 

sodelovanju izbranih študentov pri neposrednem nudenju 

prve brezplačne pravne pomoči uporabnikom socialno 

ranljivih skupin. Študenti so pod vodstvom pedagoškega 

mentorja obravnavali tipične pravne probleme, s katerimi 

se srečujejo pripadniki najbolj ranljivih socialnih skupin na 

Goriškem ter izdelali prve pravne rešitve za tovrstne 

probleme. Stik oziroma koordinacijo s pripadniki teh skupin 

je zagotavljala Ustanova Fundacija BIT Planota. Na ta način 

bodo študenti pridobili dragoceno znanje glede reševanja praktičnih (pravnih) problemov, 

nekaj malega zaslužili, pa tudi potencialno navezali stike z bodočim delodajalcem. 

V projektu so sodelovali:  

 Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, zanjo  

 izr. prof. dr. Marko Novak kot nosilec projekta in pedagoški 

mentor ter Nataša Kolavčič, strokovno podporno osebje, 

 

 Ustanova Fundacija BIT Planota - kot organizacija iz 

negospodarskega področja (stičišče nevladnih organizacij v 

Novogoriški regiji), zanjo mag. Darijan Krpan kot strokovni 

sodelavec projekta, 



 
 

 

 Študneti:  

- Eduard Emanuela (študentka Evropske pravne fakultete, NU) 

- Grm Kristina (študentka Evropske pravne fakultete, NU) 

- Karafatska Anja (študentka Evropske pravne fakultete, NU) 

- Stanišič Maja (študentka Evropske pravne fakultete, NU) 

- Štemberger Nina (študentka Evropske pravne fakultete, NU) 

- Trobec Anja (študentka Evropske pravne fakultete, NU)  

- Fabjan Ines (študentka Fakultete za uporabne družbene študije) 

- Miroshnikova Daria (študentka Fakultete za uporabne družbene študije) 

- Mirt Ana (študentka Fakultete za uporabne družbene študije) 

- Krope Sašo (študent Fakultete za medije) 

 

Čas trajanja projekta 

4 mesece (od sredine marca do sredine junija, z določenimi aktivnostmi do konca julija 2018) 

Organizacija in potek projekta 

Partner na projektu Ustanova Fundacija BIT Planota je vzpostavil kontakte z različnimi 

nevladnimi organizacijami, društvi in ustanovami, ki se ukvarjajo s socialno ranljivimi 

skupinami, in vseskozi skrbel za koordinacijo med izvajalci projekta in navedenimi 

organizacijami.  

Glede na vzpostavljene kontakte z uporabniki so se študenti razdelili v tri skupine, ki so 

samostojno sodelovale z uporabniki na določenem področju. Organizirali smo tudi skupna 

srečanja, kjer smo izmenjevali razne informacije ter izkušnje glede dela na terenu z uporabniki.  

(1) Skupina »varstvo osebnih podatkov« (študentka Eduard, Karafatska in Trobec) je 

sodelovala predvsem z »Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih« v Novi Gorici, 

ki mu je glede na svoj interes za to strokovno področje pomagala pri usklajevanju 

potrebnih aktov (pravilniki, obrazci, evidence itd.) z novo uredbo EU glede varstva 

osebnih podatkov (tj. GDPR – General Data Protection Regulation). V ta namen je 

sestavila tudi določene pravne akte. Za te aktivnosti je bilo potrebnih več srečanj in 



 
 

usklajevanj s predstavniki 

društva. Študentke so tudi sodelovale na dogodku 

predstavitve nove ureditve na področju varstva osebnih podatkov drugim nevladnim 

organizacijam v okviru organizacije partnerja na projektu Centra nevladnih organizacij 

BIT Planota.    

(2) Skupina »ustanovitev društva« (študentke Grm, Stanišič in Štemberger) se je v 

glavnem ukvarjala s pomočjo pri ustanavljanju novega društva pacientov s 

pridobljenimi možganskimi poškodbami v okviru »Varstveno delovnega centra Stara 

Gora«. Skupina študentk je oblikovala statut društva, ki naj bi se ustanovilo, ter 

pomagala pri usklajevanju drugih aktivnosti na tem področju, kot so komunikacija s 

potencialnimi člani vodstva društva ipd. To društvo bi bilo prvo tovrstno društvo v 

Sloveniji. Poleg tega je tudi nudila določeno brezplačno pravno pomoč zainteresiranim 

uporabnikom varstveno delovnega centra. V ta namen so tudi izdelale posebno 

brošuro z nekaterimi pravnimi nasveti predvsem na področju dedovanja v povezavi s 

socialnimi varstvenimi prejemki.   

(3) Skupina »socialni varstveni prejemki« (študentke Fabjan, Miroshnikova in Mirt) je 

najprej sodelovala z VDC Stara Gora in zainteresiranim uporabnikom pomagala pri 

izpolnjevanju obrazcev za pridobitev dodatka za pomoč in postrežbo. Nato je 

sodelovala z društvom ŠENT v Šempetru pri Gorici, kjer so uporabnikom neposredno 

nudile brezplačno pravno pomoč na področju socialno varstvenih prejemkom in jim 

pomagale izpolnjevati potrebne obrazce. Pomoč so jim nudile tudi pri komunikaciji s 

pristojnimi organi. Poleg tega so obiskovale tudi Varstveno delovni center Dom na 

Krasu v Dutovljah, kjer so zainteresiranim uporabnikom nudile zgoraj omenjeno 

pomoč. V ta namen so tudi izdelale brošuro ter sestavile seminarsko nalogo, kar je 

lahko v prihodnjo pomoč tudi ostalim uporabnikom tovrstnih storitev. 

(4) Za izvajanje medijske podpore projektu je bil predviden študent Sašo Krope.  

 

 

 

 



 
 

 

 

Študenti so s pomočjo projekta urili 

svoja znanja ter pridobivali  dragocene 

praktične izkušnje, ki jih bodo lahko 

uspešno vnovčili tudi v nadaljnji poklicni 

in karierni poti. Projektno delo je 

svojevrstno, zato je to za študente dobra 

referenca in pripomoček za hitrejši vstop 

na trg dela.  

S pomočjo projekta se je okrepila tudi 

vez med visokošolsko institucijo in institucijami lokalnega okolja ter negospodarskim 

sektorjem. Na ta način se krepi prenos znanja iz akademskega v negospodarski prostor, kar še 

dodatno spodbuja medsebojno sodelovanje in povezovanje.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nadaljevane aktivnosti – »Pravna klinika« 

Izkušnja s projektom ŠIPK je bila zelo dobra, tako na strani študentk kot nevladnih organizacij, 

socialnih ustanov in njihovih uporabnikov. Na eni strani je projekt študentom omogočil 

prepotrebno prakso v času študija, ki je bila usmerjena v njihove ustvarjalne potenciale pri 

pravnem reševanju konkretnih življenjskih primerov. Na drugi strani se je ta praksa izvajala na 

področju socialno ranljivih skupin, kjer je tudi pravnih problemov precej, vendar kronično 

premalo sredstev za njihovo reševanje. Obenem sodelovanje študentov na tem področju 

pomaga k dodatnem razvoju njihovega socialnega čuta, kar je še posebej pomembno za razvoj 

poklicnih pravnikov kot družbeno odgovornih pripadnikov tega poklica. 

Zato smo se na fakulteti odločili, da uvedemo izbirni predmet – Pravna klinika, kjer bomo 

izvajali podoben format ukvarjanja študentov s praktičnimi primeri v sodelovanju (vsaj v 

začetku, in na področju Goriške) s Centrom nevladnih organizacij BIT Planota.  

Ta predmet je študentom ponujen že v prihajajočem akademskem letu 2018/19.   

 

    


