
PROJEKT BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ – NOVA GORICA 
PRIJAVNICA 

 
 
IME IN PRIIMEK:   ____________________________________________________________________ 

STALNO BIVALIŠČE:   __________________________________________________________________ 

ZAČASNO BIVALIŠČE1:   ________________________________________________________________ 

LETNIK IN SMER ŠTUDIJA:   _____________________________________________________________ 

NAČIN ŠTUDIJA (obkroži):                               REDNI                  ali              IZREDNI 

PREDAVANJA OBISKUJEM V (obkroži):         NOVI GORICI      ali            LJUBLJANI 

MOBILNA TEL. ŠT.:    _________________________________ 

ELEKTRONSKI NASLOV:   ______________________________ @ ______________________________ 

UPORABNIŠKO IME NA FACEBOOKU (ustrezno obkroži):  

DA (izpolni ime),    ___________________________________                ali                      NE 

 

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice za 
napačne ali nepopolne podatke. S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/-a z navodili in pogoji 
sodelovanja pri projektu Brezplačna pravna pomoč. 
 
 
Kraj in datum:    _________________________________ 

 

Lastnoročni podpis študenta/-ke:    ________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                         

 

                                                           
1 Študent/-ka naj napiše naslov, na katerem biva tekom študijskega leta (npr. študentski dom, najemno 
stanovanje ipd.)  



NAVODILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE 

 
Okrožno sodišče v Novi Gorici in Evropska pravna fakulteta bosta izvedli projekt Brezplačne pravne 
pomoči (v nadaljevanju: BPP), v katerem bodo aktivno sodelovali študenti omenjene fakultete. 
Študenti bodo BPP opravljali brez plačila. 
 
1. ČAS IZVAJANJA 
Študenti bodo brezplačno pravno pomoč izvajali v času uradnih dni, in sicer ob ponedeljkih in petkih 
9:00 – 12:00 (dopoldan) ter ob sredah 9:00 – 12:00 in 14:00 – 16:30 (dopoldan in popoldan). Iz 
slednjega izhaja, da bodo študenti BPP opravljali v štirih različnih terminih tedensko po sistemu 
rotacije. V vsakem terminu bosta BPP opravljala skupaj dva študenta. BPP bo potekala tekom celotnega 
koledarskega leta, tudi v času sodnih počitnic. 
 
2. POGOJI 
Na BPP se lahko prijavijo: 

- študenti 2. in 3. letnika Pravo I. stopnje, ki imajo opravljene vse obveznosti iz 1. letnika;  
- študenti 1. in 2. letnika Pravo II. stopnje, ki so diplomirani pravniki; 
- absolventi Pravo I. in II. stopnje. 

 
Študent se zaveže, da bo BPP opravljal najmanj do konca študijskega leta 2018/2019. 
 
Za študente bo Okrožno sodišče pripravilo krajše izobraževanje o BPP. Študenti bodo o izvedbi 
izobraževanja obveščeni naknadno po elektronski pošti. Udeležba prijavljenih študentov je obvezna. 
Študenti bodo morali pred nastopom opravljanja BPP podpisati izjavo o zaupnosti in varovanju 
osebnih podatkov. Prav tako se od študentov zahteva posebna skrbnost, odgovornost in resnost. 
 
3. OBSEG NALOG 
Študenti bodo zadolženi za nudenje BPP. Iz konkretnih primerov bodo morali prepoznati, ali gre za 
pristojnosti Okrožnega sodišča, ter na podlagi ugotovitev stranki pomagati izpolniti obrazec za BPP. 
Študentom bo vedno na voljo referent, na katerega se lahko obrnejo po nasvet ali dodatno pomoč. Vse 
potrebne informacije bodo študenti prejeli na uvodnem izobraževanju. 
 
4. ROK ZA ODDAJO 
Študenti naj izpolnjeno prijavnico pošljejo najkasneje do ponedeljka, 15. oktobra 2018, in sicer na 
elektronski naslov bpp.evropf@gmail.com, s pripisom BPP NOVA GORICA. Zaželeno je, da 
zainteresirani študenti k svoji prijavi priložijo krajše motivacijsko pismo. 
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