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Voščilo 

 

 

Tudi v letu 2015 naj bo vaš korak odmeven,  

vaša beseda pogumna,  

  vaše življenje iskrivo  

in polno toplih trenutkov. 

 

Želimo vam vesele božične praznike ter  

uspešno novo leto 2015! 

 

Evropska pravna fakulteta 
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Napovednik  

Evro-pf  

10. Tekmovanje RUBIKON – poziv k prijavam 

 

Spoštovane študentke in študentje EVRO-PF! 

 

Vabimo Vas, da se udeležite študentskega tekmovanja RUBIKON o predstavitvi sodb 

ESČP, ki ga na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani organizira prof. dr. Ciril Ribičič. 

Evropska pravna fakulteta se tekmovanja lahko udeleži z enim ali dvema študentoma. 

Zainteresirani študentje si izberejo svojo odločitev ESČP (ne sme se nanašati na 

Slovenijo, razen v dogovoru z dr. Cirilom Ribičičem). V kolikor se bo na tekmovanje 

prijavilo več kandidatov, bomo na fakulteti v ta namen priredili predtekmovanje 

(termin bomo naknadno sporočili).  

Kandidati bodo na predtekmovanju 

pripravili predstavitev. Na voljo imajo 

deset minut, zaželena je Power-point 

prezentacija. Tekmovalci niste omejeni 

na letnik, tekmujejo lahko samo vpisani 

študenti. Pri predstavitvi se ocenjuje 

argumentacija analize in nastop. 

Pisnega izdelka ni, nadomešča ga PPT 

prezentacija. Po predstavitvi bo 

študent/ka odgovarjal/a ocenjevalni komisiji. Zmagovalec se bo udeležil tekmovanja 

na Pravni fakulteti v Ljubljani.  

Finale desetega tekmovanja Rubikon bo v četrtek 15. januarja na Pravni fakulteti v 

Ljubljani, Poljanski nasip 2, v vijolični dvorani.  

Najboljši bodo dobili priznanja in knjižne nagrade Študentskega sveta in Katedre za 

ustavno pravo. Za lažje razumevanje tekmovanja, si poročila in posnetke nekaterih 
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nastopov s tekmovanj v preteklih letih lahko najdete na YouTube, Facebook,  Moj 

video in v Pravni praksi. 

PRIJAVE na predtekmovanje pošljite na: referat@evro-pf.si do 23.12.2014 do 12. ure! 

Vljudno Vas vabimo k sodelovanju ter Vam želimo veliko uspeha! 

Evropska pravna fakulteta 

 

 

 

 

Evro-pf  

Call for paper “International conference 25 years after the 

transformation” 

 

Vabimo vas k sodelovanju na Mednarodni konferenci “Transformation 2015 : 25 Years 

After the Transformation: Law and Legal Culture in Central Europe”. 

Rok za oddajo prispevkov je 31. 12. 2014. 

Več o dogodku si lahko preberete na povezavi: 

http://www.fds.si/images/stories/fds/dokumenti/2013-aktualno/25-years-after.pdf 

  

 

 

 

 

  

mailto:referat@evro-pf.si
http://www.fds.si/images/stories/fds/dokumenti/2013-aktualno/25-years-after.pdf
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Evro-pf  

Dobrodelna akcija zbiranja trajnostne hrane in pripomočkov za 

osebno higieno 

 
Študentski svet Evropske pravne fakultete v sodelovanju z Zavodom za pomoč 

socialno ogroženim Anina zvezdica, 

organizira dobrodelno akcijo zbiranja 

trajnostne hrane in pripomočkov za osebno 

higieno. 

Vljudno Vas vabimo, da se dobrodelne 

akcije udeležite in tako polepšate 

praznični december tistim, ki so ob tem 

času v socialni stiski. 

Dobrodelna akcija bo trajala od 

ponedeljka 15. 12. 2014 do petka 19. 12. 

2014 v prostorih Evropske pravne fakultete 

v Ljubljani in v Novi Gorici v okviru 

poslovnega časa fakultete. 

 

S spoštovanjem, 

 

Žiga Luknar 

Predsednik ŠS EVRO-PF 
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Evro-pf  

Svečana podelitev diplom in otvoritev nove lokacije  

 

Obveščamo vas, da bo v januarju 2015 potekala svečana podelitev diplom za novo 

generacijo diplomantov Evropske pravne fakultete. Tokratna podelitve bo že osma po 

vrsti. Na dan podelitve bo potekala tudi slavnostna otvoritev novih prostorov Evropske 

pravne fakultete na lokaciji Cankarjevo nabrežje 11, v Ljubljani.  

Vsem diplomantom izrekamo iskrene čestitke! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evro-pf  
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Evro-pf  

Študentski svet Evro-pf išče nove zunanje sodelavce 

 

Študentski svet si prizadeva za vključevanje zunanjih sodelavcev (študentov) v projekte 

ŠS EVRO-PF.  Prošnje, pripombe, komentarje in predloge za študentske dejavnosti nam 

lahko pošljete na e-mail: studentski.svet@evro-pf.si 

Kontakt: studentski.svet@evro-pf.si 

Vsem študentom/kam želimo uspešen študij in prijetno študentsko življenje! 

 

Žiga Luknar 

predsednik ŠS EVRO-PF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evro-pf  
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Novice 

Evro-pf  

Novi člani disciplinske komisije  

 

Obveščamo vas, so bili imenovani novi člani disciplinske komisije Evropske pravne 

fakultete za dobo 2 let.   

Disciplinsko komisijo po novem sestavljajo:  

- dr. Alenka Temeljotov Salaj, namestnik dr. Aljoša Dežman, 

- Marjana Erzetič mag. prav,. namestnica Nina Pegan, mag. prav., 

-  študent Matevž Kurbus,  namestnica študentka Neža Vončina. 

 

Evro-pf  

Novi člani habilitacijske komisije 

 

Obveščamo vas, da je senat Evropske pravne fakultete za člane habilitacijske komisije 

izvolil prof. dr. Andreja Anžiča, izr. prof. dr. Toneta Jerovška, prof. dr. Arneja Marjana 

Mavčiča, prof. dr. Krešimira Puhariča, izr. prof. dr. Janeza Čebulja, izr. prof. dr. Kaliopo 

Dimitrovsko Andrews ter prof. dr. Ernesta Petriča. 

Kot članica habilitacijske komisije je bila imenovana tudi študentka Nina Bavčar. 

Predsednika nove habilitacijske komisije je prof. dr. Andrej Anžič.  
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Evro-pf  

Evropska pravna fakulteta odslej tudi v v Ljubljani 

 

Obveščamo vas, da bo od 10.12.2014 dalje referat 

Evropske pravne fakultete deloval na novi lokaciji v 

Ljubljani - Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana.  

 

Predavanja se bodo do konca koledarskega leta 

izvajala v skladu z objavljenim urnikom. Razne 

spremembe urnika bodo objavljene na oglasni deski 

fakultete. 

 

 

Kontakti – NOVO:  

 

Referat za študentske in študijske zadeve – enota Ljubljana 

Evropska pravna fakulteta 

Cankarjevo nabrežje 11,  

1000 Ljubljana 

 

Referentka za študentske zadeve: 

ga. Sabina Alibabić, dipl. ekon. 

Tel.: 01/251 44 83 

Faks: 01/251 44 82 

E-pošta: sabina.alibabic@evro-pf.si, info.ljubljana@evro-pf.si. 

 

Referentka za študentske zadeve: 

ga. Katja Podlogar Kos 

Tel.: 01/251 44 80 

Faks: 01/251 44 82 

E-pošta: katja.podlogar-kos@evro-pf.si, referat.ljubljana@evro-pf.si. 
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Uradne ure: 

ponedeljek - četrtek: od 8.30 do 15.30 

petek: od 8.30 do 14.30 

 

Uradne ure po telefonu: 

ponedeljek – petek: od 10.00 – 12.00 
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Utrinki  

Evro-pf  

Potekal je 30. slovenski knjižni sejem  

 

Založba Evropske pravne fakultete se je od 26.11. 

do 30.11.2014 predstavila na največjem dogodku 

založniško-knjigotrške panoge pri nas, ki ga vsako 

leto obišče prek 30.000 obiskovalcev. 

 

Slavnostno odprtje sejma s podelitvijo 

Schwentnerjeve nagrade je potekalo v torek, 25. 

novembra 2014, ob 18. uri v Linhartovi dvorani 

Cankarjevega doma.  

 

Letošnji Slovenski knjižni sejem je potekal pod 

častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Za 

obiskovalce je bil knjižni sejem odprt od srede, 26., do nedelje, 30. novembra 2014, od 

9. do 20. ure, 28. novembra pa celo do 22. ure.  

 

 

Več informacij o dogodku in fotografije najdete na povezavi: 

http://www.knjiznisejem.si/  

 

http://www.knjiznisejem.si/
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Evro-pf  

Potekala je Mednarodna konferenca o pravni teoriji in pravni 

argumentaciji 

 

 Obveščamo vas, da je 21. in 

22. novembra 2014 na Bledu, 

v Hotelu Jelovica, potekala 6. 

Mednarodna konferenca o 

pravni teoriji in pravni 

argumentaciji. Konferenca je 

nosila naslov »Legal and 

Philosophical Challenges of 

Transnational Law«  

 

Več informacij o dogodku najdete na : http://legal-theory-conference.blogspot.com/  

 

Pokrovitelji dogodka so bili: 

 

 

 

 

 

 

http://legal-theory-conference.blogspot.com/
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Evro-pf  

Slavnostna podelitev priznanj in okrogla miza »10 najvplivnejših 

pravnikov« 

 

Na osrednjem slovenskem pravnem portalu IUS-INFO se je končal že štirinajsti izbor »10 

najvplivnejših pravnikov«, v katerem sta pravna in širša javnost izbrali pravnice in 

pravnike, ki so 

vidno zaznamovali 

letošnje družbeno-

politično dogajanje 

v Sloveniji. 

Najbolj vplivni 

pravniki in 

pravnice leta 2014 

so (navedeni po 

abecednem 

redu): dr. Matej Avbelj, dr. Miro Cerar, dr. Janja Hojnik, ddr. Klemen Jaklič, mag. 

Goran Klemenčič, Franci Matoz, Vlasta Nussdorfer, dr. Marko Pavliha, dr. Andraž 

Teršek in Nina Zidar Klemenčič.  

Slavnostna podelitev priznanj je potekala 2. decembra 2014 v dvorani Karantanija 

ljubljanskega hotela Lev.  

 

Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo! 

Vir: IUS INFO 
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Evro-pf  

Potekala je okrogla miza »Odstranjevanje grajenih ovir kot 

nepremičninski izziv sodobne demokratične družbe«  

 

Obveščamo vas, da je 2. decembra 2014 ob 

16:30 na sedežu fakultete, v EDA Centru, v Novi 

Gorici v okviru dejavnosti Kariernega centra 

Evropske pravne fakultete potekala okrogla 

miza z naslovom »Odstranjevanje grajenih ovir 

kot nepremičninski izziv sodobne demokratične 

družbe«.  

V razpravi so sodelovali dr. Boštjan Kerbler in 

Nina Goršič iz Urbanističnega inštituta RS ter 

predsednik Medobčinskega društva slepih in 

slabovidnih Nova Gorica, gospod Igor Miljavec. 

Na dogodku je bila predstavljena problematika 

grajenih (zidanih) ovir, ki se še vedno vse 

prepogosto pojavljajo v sodobnih urbanih 

okoljih z vidika zagotavljanja enakih možnosti. Predstavniki Urbanističnega inštituta 

Republike Slovenije so udeležencem predstavili sam inštitut, njihova področja dela oz. 

raziskovanja in aktualne projekte, s katerimi se ukvarjajo. Pri tem so imeli študenti 

možnost, da se pozanimajo o odprtih možnostih za sodelovanje pri raziskovalnem ali 

projektnem delu ter drugih kariernih priložnostih. Gosti so udeležencem predstavili 

obstoječe zakonodaje, strategije in akcijske plane na področju invalidnosti ter 

izpostavili ključne ukrepe, ki omogočajo boljše uresničevanje in spoštovanje 

temeljenjih človekovih pravic v sodobni demokratični družbi.  

V nadaljevanju sledi nekaj fotografij iz omenjenega dogodka.  
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Vsem gostom in udeležencem dogodka se zahvaljujemo za sodelovanje! 

 

 

 

 

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport. Operacija je financirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja 

človeških virov za obdobje 2007-2013 in sicer 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 

prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«, v razmerju 85 % iz sredstev Evropske 

unije in 15 % iz lastnih sredstev ministrstva.  
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Evro-pf  

Krašenje božičnega drevesca  

 

Obveščamo vas, da je Študentski svet Evropske pravne fakultete v sodelovanju z 

društvom ELSA Nova Gorica tudi letos poskrbel za praznično vzdušje v prostorih 

fakultete. Študenti so poleg drevesca poskrbeli tudi za dobrodelno akcijo zbiranja 

trajnostne hrane in pripomočkov za osebno higieno v sodelovanju z zavodom Anina 

Zvezdica.  

Drevesce si lahko ogledate na sedežu fakultete v Novi Gorici ter v Ljubljani.  

 

 

 

 

 

 

  

Nova Gorica Ljubljana 



E-NOVICE EVRO-PF 

16 

 

Naši – vaši dosežki  

Evro-pf  

Mag. Marko Starman 

 

Evropska pravna fakulteta je predavatelja mag. Marka Starmana 

ponovno izvolila v naziv Višji predavatelj za področje Upravno 

pravo. 

 

Predavatelju izrekamo iskrene čestitke ob imenovanju! 

 

Evro-pf  

Dr. Slobodan Dujić 

 

Evropska pravna fakulteta je predavatelja dr. Slobodana Dujića 

ponovno izvolila v naziv izredni profesor za področje Upravno 

pravo in Pravo javne uprave ter Upravni postopek in upravni spor. 

Predavatelju izrekamo iskrene čestitke ob imenovanju! 

 

Evro-pf  

Dr. Matej Avbelj  

 

Evropska pravna fakulteta je predavatelja dr. Mateja Avblja 

izvolila v naziv izredni profesor za področje Evropsko pravo. 

Predavatelju izrekamo iskrene čestitke ob imenovanju! 
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Evro-pf  

Mag. Pravomir Kosjančuk  

 

Evropska pravna fakulteta je mag. Pravomirja Kosjančuka 

izvolila v naziv asistent za področje filozofije in teorije prava. 

 

Asistentu izrekamo iskrene čestitke ob imenovanju! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografije: vir iz spleta.  


