IZJAVA O NAMENU DELOVANJA IN OMEJITVI ODGOVORNOSTI
LGBT SVETOVALNICE
Namen delovanja Pravne svetovalnice LGBT je s pomoč
jo študentk in študentov Pravne
fakultete Univerze v Ljubljani 
krepiti znanje glede pravic LGBT-oseb, parov in njihovih družin,
nuditi 
osnovne informacije o njihovem pravnem položaju in o pravnih poteh za uveljavljanje
njihovih pravic, vključ
no s pravico do varstva pred diskriminacijo na podlagi spolne
usmerjenosti, spolne identitete in izraza.
Objavljanje informacij, stališčali mnenj oziroma njihovo posredovanje v okviru delovanja
Pravne svetovalnice LGBT je brezplač
no in temelji na prostovoljnem delu vključ
enih
svetovalk in svetovalcev. Pri tem je treba upoštevati naslednje elemente:


Svetovalci in svetovalke, ki delujejo v okviru Pravne svetovalnice LGBT, so 
študenti in
študentke prava
, ki (še) 
nimajo zaključ
ene ustrezne stopnje pravne izobrazbe
, ki se
1
zahteva kot pogoj za opravljanje pravniškega državnega izpita.



Vse informacije, mnenja ali nasveti objavljeni oziroma posredovani v okviru delovanja
Pravne svetovalnice LGBT so zgolj 
informativnega znač
aja
. Gre za osnovne informacije
oziroma neobvezujoč
e smernice, ki lahko prejemniku po lastni presoji služijo kot pomoč
pri reševanju odprtih pravnih vprašanj.



Prošnja za posredovanje informacije, mnenja ali nasveta pri Pravni svetovalnici LGBT
pošiljatelja 
ne odvezuje morebitnega lastnega pravoč
asnega ukrepanja v konkretni
zadevi, č
e se na Pravno svetovalnico LGBT obrač
a v zvezi s takšno zadevo.



Svetovalci in svetovalke, ostali sodelujoč
i v okviru Pravne svetovalnice LGBT si pri delu
prizadevajo za toč
nost in celovitost objavljenih oziroma posredovanih informacij, mnenj

V skladu z 6. č

lenom Zakona o državnem pravniškem izpitu (ZPDI, Uradni list RS, št. 83/03 – uradno preč
išč
eno besedilo,
111/07 in 40/12 – ZUJF) lahko sodniško pripravništvo opravlja oziroma k opravljanju pravniškega državnega izpita pristopi
le, kdor je pridobil strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik, strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in
magister prava, ali strokovni naslov magister prava na podlagi enovitega magistrskega študijskega programa.
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ali nasvetov, vendar 
ne jamč
ijo za kakršnekoli napake oziroma pomanjkljivosti v vsebini
le-teh.


Informacije, mnenja ali nasvete pridobljene v okviru delovanja Pravne svetovalnice LGBT
je treba pred uporabo v konkretnih postopkih pred državnimi organi, drugimi nosilci
javnih pooblastil, ali v zasebnih pravnih razmerjih, 
preveriti bodisi neposredno pri
državnih organih ali nosilcih javnih pooblastil, ki so pristojni za odloč
anje o pravicah in
obveznostih, bodisi pri osebah, katerih poklicna dejavnost vključ
uje zastopanje v sodnih,
upravnih in drugih pravnih postopkih.



Svetovalci in svetovalke, ostali sodelujoč
i v okviru Pravne svetovalnice LGBT ter nevladne
organizacije, ki nudijo institucionalni okvir za delovanje Pravne svetovalnice LGBT 
ne
odgovarjajo za nastalo premoženjsko, nepremoženjsko škodo ali izgubljeni dobič
ek, ki
nastane neposredno ali posredno pri uporabi oziroma zaradi uporabe objavljenih ali
posredovanih informacij, mnenj ali nasvetov v okviru opravljanja dejavnosti Pravne
svetovalnice LGBT.
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