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Poletna šola Evropske pravne fakultete ter Fakultete za 

državne in evropske študije: 

 

(U)PRAVNE VEŠČINE 
 

Ljubljana, 14. - 18. september 2015 
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PREDSTAVITEV 

 

V skladu z bolonjsko reformo v visokem šolstvu naj bi študijski proces bolj povezal teorijo s prakso, 

nekako po starem reku: teoria sine praxis sicut rota sine axis, praxis sine teoria sicut rota sine via. To 

ne pomeni le dejstva, da je treba v študij prava vključiti čim več kazuistike oz. primerov iz pravne 

prakse, temveč tudi to, da je treba študentkam in študentom poleg rednih predmetov ponuditi tudi 

nekatere vsebine, ki se ukvarjajo z določenimi veščinami, ki so pomembne in koristne za pravnikovo 

praktično delo. Nekaj od učne vsebine, ki je na programu tokratne poletne šole, se tako ali tako že 

podaja v okviru obveznih predmetov, toda zaradi obsega snovi teh predmetov, so študentke in 

študenti prepogosto prikrajšani za praktične informacije oz. urjenje v obvladovanju tovrstnih veščin. 

Udeleženke in udeleženci poletne šole bodo pod vodstvom odvetnika in profesorja prava prvi dan 

spoznavali posebnosti ter tehniko pisanja najbolj tipičnih pravnih poslov in predlagalnih aktov, kar je 

domala vsakodnevno opravilo v praksi na pravnem in upravnopravnem področju. 

Drugi dan bodo pod taktirko dolgoletnega vodje oz. namestnika vodje Službe Vlade za zakonodajo in 

tudi profesorja prava udeleženke ter udeleženci poletne šole spoznavali nomotehniko v praktičnem 

svetu sestavljanja in pregledovanja splošnih pravnih aktov. 

Tretji dan bo sledila predstavitev tehnik ter specifičnosti javnega nastopanja pod vodstvom 

dolgoletne trenerke in učiteljice javnega nastopanja, saj tudi pri pravnici in pravniku v vsakdanji 

praksi še kako pridejo v poštev retorične veščine. 

Četrti dan bo na sporedu predstavitev specifičnosti ter tipičnih napak pri pisanju pravnih besedil, ki 

imajo glede na druga besedila svoje posebnosti. Vodil jo bo profesor prava, ki se že daljši čas ukvarja 

s posebnostmi pravnega jezika. 

Zadnji dan pa bo posvečen pisanju sodbe in primerjavi, ob upoštevanju razlik, s pisanjem 

leposlovnega dela. Nastopil bo dolgoletni sodnik in slovenski pisatelj, ki je še kako vešč obeh načinov 

pisnega izražanja. 

Poletna šola ni namenjena le študentkam in študentom prava, temveč tudi študentkam in študentom 

drugih sorodnih študijskih področij, ki v svojih programih vsebujejo tudi pravne predmete in katerih 

delov v praksi bo tudi zahtevalo znanja praktičnih veščin. Poleg študentov so na poletno šolo vabljeni 

tudi mlajši diplomanti in diplomantke pravnih in drugih fakultet.    
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PROGRAM 

 

Prvi dan (14. september 2015): 

16.30 – 16.45                  

Pozdravni nagovor (dekan Fakultete za državne in evropske študije izr. prof. dr. Matej 

Avbelj  ter prodekan Evropske pravne fakultete doc. dr. Aljoša Dežman) 

 

16.45 – 20.00                  

Predavanje 1: Sestavljanje pravnih poslov in predlagalnih aktov (doc. dr. Aljoša Dežman) 

Doc. dr. Aljoša Dežman je diplomiral z odliko leta 2005 z zagovorom diplomske naloge s področja prava 

vrednostnih papirjev. Doktorsko disertacijo s področja poslovne odškodninske odgovornosti je uspešno 

zagovarjal leta 2009 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo poklicno pot je pričel v pravnem sektorju 

Javnega stanovanjskega sklada. Leta 2005 se je zaposlil kot sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Mariboru. 

Po opravljenem sodniškem pripravništvu je z odliko opravil državni pravniški oziroma pravosodni izpit. 

Pretežno se ukvarja s področji odškodninske odgovornosti, poslovnega obligacijskega prava, insolvenčnega 

prava, korporacijskega prava in primerjalnega prava.  

 

Drugi dan (15. september 2015): 

16.30 – 20.00 

Predavanje 2: Sestavljanje splošnih pravnih aktov  (doc. dr. Janez Pogorelec) 

Janez Pogorelec je diplomiral leta 1988 na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je v letu 2000 tudi magistriral z 

magistrsko nalogo »Načelo demokratičnosti in volilni sistem volitev v Državni zbor.«, v letu 2005 pa doktoriral z 

disertacijo z naslovom: »Pravna narava politične odgovornosti vlade«. Vso svojo kariero, razen prvih dveh let, ko 

je na Višjem sodišču v Ljubljani opravil pripravništvo in pravosodni izpit, je zaposlen na Službi Vlade  Republike 

Slovenije za zakonodajo, kjer je postopno napredoval vse do direktorja službe (v letu 2006), od leta 2011 pa je 

ponovno namestnik direktorja. Od tega leta je tudi docent na Fakulteti za poslovne vede v Ljubljani.  

Objavil je vrsto strokovnih člankov v različnih publikacijah, kot dolgoletni državni uradnik na Službi Vlade RS za 

zakonodajo pa dosledno opozarja na pravnosistemske in nomotehnične pomanjkljivosti predlaganih predpisov 

in si prizadeva za izboljšanje kvalitete njihove priprave, predvsem z vidika ocenjevanja vplivov predpisov in 

zavedanja pomena dosledne uporabe nomotehničnih pravil ter za dosledno uveljavljanje resolucije o normativni 

dejavnosti.  
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Tretji dan (16. september 2015): 

16.30 – 20.00 

Predavanje 3: Retorika za pravnike (Tatjana Zidar Gale, univ. dipl. dramaturginja) 

Ga. Tatjana Zidar Gale je diplomirala na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Študirala je  

komunikologijo na FDV in specializirala integrativno psihoterapijo na Inštitutu IPSA v Ljubljani. Končala je prvo 

stopnjo izobraževanja iz nevrolingvističnega programiranja in si leta 1997 pridobila mednarodni certifikat ter 

naziv Praktik NLP; leta 1999 je končala drugo stopnjo NLP in tako pridobila mednarodni certifikat ter naziv 

»master« poslovnega komuniciranja, leta 2002 pa še najvišji naziv, naziv trenerke NLP. Leta 2005 je na univerzi 

v Santa Cruzu (ZDA) pridobila še mednarodno licenco in naziv »NLP coach«. 

 

Četrti dan (17. september 2015): 

16.30 – 20.00 

Predavanje 4: Pravno pisanje (izr. prof. dr. Marko Novak) 

Izredni profesor dr. Marko Novak je dekan Evropske pravne fakultete in eden vodilnih pravnih teoretikov v 

Sloveniji s področja teorije in filozofije prava ter ustavnega prava. Diplomiral in doktoriral je na Pravni fakulteti 

Univerze v Ljubljani, magistriral pa na Georgetown University Law School v Washingtonu. Je avtor več knjig in 

strokovnih člankov, ki jih objavlja doma in v tujini, ter podpredsednik Sodnega sveta RS, pred tem pa je bil član 

sveta NAKVIS (Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu) in nacionalnega odbora 

za Zoisove nagrade. Je tudi sodni tolmač za angleški jezik in prevajalec. Od leta 2005 je zaposlen v akademskem 

svetu, kjer si je pridobil veliko izkušenj tudi kot predavatelj. Danes poučuje predvsem različne predmete s 

področja teorije prava na Evropski pravni fakulteti, Fakulteti za državne in evropske študije in drugih. 

 

Peti dan (18. september 2015): 

16.30 – 20.00 

Predavanje 5: Med (sodno) odločbo in romanom (Milan Petek) 

Rojen na Ptuju (1960), po študiju prava na ljubljanski univerzi pa že vrsto let živi v Novi Gorici, kjer večino svoje 

poklicne kariere dela kot sodnik – sodnik za prekrške, okrožni sodnik in sedaj okrajni sodnik, dve leti pa je bil tudi 

strokovni sodelavec na javnem tožilstvu. Ob tem je še pisal strokovne članke, predaval na Upravni akademiji v 

Ljubljani, na Ljudski univerzi v Novi Gorici ter bil član raznih komisij na Ministrstvu za pravosodje glede priprave 

zakonov s področja prekrškov. Leta 2012 je bil iz vrst okrajnih sodnikov izvoljen v Sodni svet Republike Slovenije.  

Ob svojem sodniškem delu je tudi literat. Objavil je 30 samostojnih knjig, od tega 15 knjig za otroke in mladino, 

15 pa za odrasle, med njimi so štirje romani in tri pesniške zbirke. Udeležen je še v 6 antologijskih izdajah z 

drugimi avtorji. Kot avtor je bil že večkrat nagrajen za pravljice, kratko prozo za odrasle, za poezijo ter satiro in 

humor. 

Je član Društva slovenskih pisateljev. 
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PRIJAVA IN INFORMACIJE 

 

Kotizacija znaša 100 eur (z vključenim DDV), ki se poravna do začetka poletne šole. 

Udeleženci bodo pred pričetkom poletne šole prek elektronske pošte prejeli ponudbo za 

plačilo kotizacije. Poletna šola se bo izvajala na naslovu Evropska pravna fakulteta, 

Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana. Število mest je omejeno, v primeru premajhnega 

števila prijav poletna šola ne bo izvedena.  

 

Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci prejeli kreditne točke v višini enega izbirnega 

predmeta. 

 

Prijavo pošljite na elektronski naslov info.ljubljana@evro-pf.si ali na naslov: 
 
Evropska pravna fakulteta 
Cankarjevo nabrežje 11 
1000 Ljubljana 
 

 

Skrajni rok za prijavo je 7. september 2015. 
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Prijavnica na Poletno šolo 

(U)PRAVNE VEŠČINE 

(14.9. – 18.9. 2015) 

 

 

______________________________________________________  

ime in priimek 

 

______________________________________________________ 

naslov                                                    pošta 

 

________________________________________________________ 

telefon                                                    e-pošta 

 

________________________________________________________ 

                                       datum                                                          podpis 
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