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Nagovor dekana 

 

Cenjene študentke, cenjeni študenti! 

Naša Evropska pravna fakulteta se že počasi bliža desetletnici svojega obstoja. V tem 

času se je najprej postavila ob bok ostalima pravnima fakultetama v Sloveniji, jima 

postala 

enakovredna in ju 

zdaj mestoma celo 

presega. To pomeni, 

da na določenih 

področjih 

vzpostavlja višje 

standarde – vse v 

vidu višje kakovosti 

študija in znanja, saj 

ste v osredju 

fakultete študenti: 

vaše znanje, sposobnosti in veščine. 

Fakulteto odlikuje odličen akademski zbor učiteljev in asistentov. Pri njihovem 

angažmaju so prvenstveno prednosti znanje in izkušnje, bodisi pridobljene v tujini, v 

kakovostnih akademskih okoljih, ali pa bogate izkušnje iz domače prakse – vse tja do 

najbolj odgovornih mest najvišjih državnih institucij. Fakulteta se tu še kako zaveda, da 

tudi slovenski visokošolski prostor, tako kot je to v tujini, postaja vse bolj tržno usmerjen, 

kjer študenti zahtevate nadvse kakovostne storitve. 

Zato je v interesu celotnega osebja fakultete zadovoljen študent. To pa je tisti, ki zapusti 

predavanja ali vaje ne le s prepričanjem, da je se je nekaj pomembnega naučil, 

temveč tudi z občutkom osebnostne rasti. Tako fakulteta vzgaja odgovorne študente 

– veliko zahteva, veliko daje! 

Izobraževanje na fakulteti je predvsem praktično usmerjeno. Navsezadnje se bo na 

trgu delovne sile, ki je tudi pri nas vedno bolj neizprosen, bolje odrezal tisti z bolj 

uporabljivim znanjem. To vedo najbolje povedati – delodajalci. 
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Pouk na Evropski pravni fakulteti uči in vzgaja v klasične pravosodne poklice: sodnik, 

odvetnik, tožilec, notar, pravobranilec. Lahko boste enkrat tudi pravniki v državnih in 

drugih upravnih organih, v gospodarskih družbah. Morda celo v tujini, v kakšni 

multinacionalni korporaciji. Ali v mednarodni organizaciji? Znanje prava tudi zelo koristi 

na lastni podjetniški poti. Ali nemara le za širitev obzorij in lastne splošne izobrazbe. 

Vzgaja v smeri večje skrbi za pravno varnost in pravičnost. 

Pedagoško delo na fakulteti poteka v manjših skupinah, kar je naša posebna prednost. 

To pomeni, da je študent bolj neposredno voden s strani profesorja, asistenta, 

mentorja. Veliko več je možnosti za diskusijo, izmenjavo mnenj in kritično razmišljanje. 

Kritično razmišljanje je pri nas pravilo, ne izjema – saj smo na »akademiji«! 

Profesorji vas ne bodo le učili, temveč vam tudi svetovali. Tudi, kako naprej, v svet ali 

doma v prakso. Kajti vse te poti so že prehodili – in vsak ima bržkone tudi idejo, kako bi 

se dalo še bolje. 

Kakovosten študij spremljajo tudi številne obštudijske dejavnosti, kjer so zavoljo mladosti 

in ambicioznosti fakultete še posebej veliki potenciali, ki jih pomagate uresničevati vi, 

študenti. Brez vas ni fakultete in ki nam pomagate graditi to institucijo naprej. 

Skratka, vabljeni k nam vsi, ki vas žeja po znanju. Ki bi želeli biti čim bolje opremljeni 

za kariero v praksi. Ali nadaljevanje študija… Tisti, ki pa ste že pri nas, na vas smo 

ponosni! 

 

izr. prof. dr. Marko Novak 

dekan   
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Napovednik  

Evro-pf  

Okrogla miza z naslovom »Predstavitev sodniškega poklica in vloge 

Sodnega sveta« 

 

Karierni center Evropske pravne fakultete vas vabi na okroglo mizo z naslovom 

»Predstavitev sodniškega poklica in vloge Sodnega sveta«, ki bo potekala v 

ponedeljek, 2.3.2015, ob 17.00 uri v prostorih Evropske pravne fakultete, Cankarjevo 

nabrežje 11, 1000 Ljubljana, predavalnica P4. 

Gosta sta Janez Vlaj, predsednik Sodnega sveta, vrhovni sodnik svetnik, Vrhovno sodišče 

RS, ter dr. Marko Novak, član Sodnega sveta, dekan Evropske pravne fakultete.  

Vabljeni v čim večjem številu! 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 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. 

 

  

http://evro-pf.si/media/website/2015/02/slika51.jpg
http://evro-pf.si/media/website/2015/02/slika41.png
http://evro-pf.si/media/website/2015/02/slika31.png
http://evro-pf.si/media/website/2015/02/slika2.png
http://evro-pf.si/media/website/2015/02/slika1.png
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Evro-pf  

Izteka se rok za prijavo na program Erasmus+ 

 

 

Obveščamo vas, da je Evropska pravna 

fakulteta objavila razpisa za Erasmus 

mobilnosti z namenom študija ter Erasmus 

mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja za študijsko leto 2015/2016.  

Razpisa sta objavljena na spletni srani fakultete, v razdelku »Dejavnosti / 

Mednarodno sodelovanje /Erasmus+ / Razpis 2015-2016«. 

Za vse dodatne informacije glede Erasmus mobilnosti se lahko obrnete na Erasmus 

koordinatorja Evropske pravne fakultete na naslov: 

international.department@evro-pf.si. 

POZOR! Rok prijave je le še do 28.2.2015. 

 

Evro-pf  

Vabilo na predavanje prof. dr. Roberta Alexya na Pravni fakulteti v 

Zagrebu na katerem bo sodeloval tudi dekan naše fakultete 

 

Dekan Evropske pravne fakultete izr. prof. dr. Marko Novak bo na dogodku predstavil 

knjigo avtorja Roberta Alexya z naslovom Teorija pravne argumentacije. 

Več o dogodku na: http://evro-pf.si/2015/02/26/vabilo-na-predavanje-prof-alexya-

na-pravni-fakulteti-v-zagrebu-na-katerem-bo-sodeloval-tudi-dekan-nase-fakultete/.  

Evro-pf  

  

mailto:international.department@evro-pf.si
http://evro-pf.si/2015/02/26/vabilo-na-predavanje-prof-alexya-na-pravni-fakulteti-v-zagrebu-na-katerem-bo-sodeloval-tudi-dekan-nase-fakultete/
http://evro-pf.si/2015/02/26/vabilo-na-predavanje-prof-alexya-na-pravni-fakulteti-v-zagrebu-na-katerem-bo-sodeloval-tudi-dekan-nase-fakultete/
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Novice 

Evro-pf  

Obvestilo o podaljšanju akreditacije za sedem (7) let in o 

akreditaciji novega študijskega programa 

 

Zakon o visokem šolstvu (ZViS) določa, da morajo 

visokošolski zavodi vsakih sedem let obnoviti 

akreditacijo zavoda in njihovih programov. Evropska 

pravna fakulteta (Evro-pf) je skladno z ZViS oddala na 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za 

kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) vloge za podaljšanje akreditacije zavoda, 

dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Pravo, dveh magistrskih 

študijskih programov »Pravo« ter »Pravo in management nepremičnin« in vlogo za 

akreditacijo novega magistrskega študijskega programa »Alternativno reševanje 

sporov«. 

Svet NAKVIS je 18.12.2014 podaljšal akreditacijo za sedem (7) let: 

 - zavodu Evro-pf. 

 

Svet NAKVIS je 20.11.2014 dal soglasje k uvedbi novega: 

 - magistrskega študijskega programa »Alternativno reševanje sporov«. 

 

Svet NAKVIS je 19.12.2013 podaljšal akreditacijo za sedem (7) let: 

 - univerzitetnemu študijskemu programu »Pravo«, 

 - magistrskemu študijskemu programu »Pravo«. 

 

Svet NAKVIS je 15.1.2015 podaljšal akreditacijo za sedem (7) let: 

 - magistrskemu študijskemu programu »Pravo in management nepremičnin«. 

 

Evro-pf  
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Utrinki  

Evro-pf  

Svečana podelitev diplom in otvoritev nove lokacije Evropske 

pravne fakultete 

 

Obveščamo vas, da je 13. januarja 

2015 potekala svečana podelitev 

diplom za novo generacijo 

diplomantov Evropske pravne 

fakultete.  

Tokratna podelitve je bila že osma po 

vrsti. Na dan podelitve je 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  

Potekalo je 10. tekmovanje RUBIKON  

 

V četrtek, 15. 1. 2015, je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani potekalo že 10. 

tradicionalno tekmovanje študentov z mariborske, evropske in ljubljanske pravne 

fakultete v predstavitvi sodb 

Evropskega sodišča za 

človekove pravice. Njegov 

spiritus agens je dolgoletni 

profesor ustavnega prava, dr. 

Ciril Ribičič, ki vedno poskrbi, 

da vsi udeleženci spoznajo 

razsežnosti subsidiarnega 

pravnega varstva človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, 

ki nam jih s svojimi 

odločitvami prinaša sodišče v 

Strasbourgu.  

Ime je tekmovanje dobilo po reki Rubikon na Apeninskem polotoku, ki jo je domnevno 

leta 49 pr. n. št. prečkal Julij Cezar in ob tem podal znamenito izjavo  »Alea iacta est«, 

kar naj bi pomenilo, da izida sprejete odločitve ne moremo več spremeniti. Prof. 

Ribičič pravi, da  »ime tekmovanja simbolizira mejo, ki je evropska država ne sme 

prestopiti, če ne želi priti v konflikt z minimalnimi standardi varstva človekovih pravic v 

Evropi in z njihovim varuhom, Evropskim sodiščem za človekove pravice«.  

Tekmovanje poteka tako, da vsak študent pripravi 10-minutno predstavitev sodbe. Gre 

sicer za zelo kratek razpoložljivi čas, saj sodbe, ki se predstavljajo, odpirajo zahtevna 

vprašanja. Le-te so zato običajno obsežne, če imamo pa »srečo«, je prisotnih  še nekaj 

dodatnih ločenih mnenj. Vendar  takšen pristop z omejitvijo časa  prisili 

nastopajočega, da poskuša čim bolj jedrnato prestaviti svoj primer. Tako se lahko 

naučimo veščine hitrega in kakovostnega, predvsem pa selektivno-argumentiranega 

podajanja informacij, kar nam zagotovo koristi. Eden izmed namenov tekmovanja je 
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tudi, da pripravi študente na nastopanje pred zahtevno javnostjo, kar se na 

tekmovanju simulira z vprašanji strokovne žirije; ta poskrbi, da vsak tekmovalec po 

končani predstavitvi z odgovorom na vprašanja prispeva svoje videnje problemov, ki 

jih odpirajo dileme, povezane s tekmovalčevim primerom. Večina pravniških poklicev 

zahteva, da smo vešči javnega nastopanja in ustrezne argumentacije, zato je takšno 

tekmovanje izjemna priložnost, da še v zavetju varnega akademskega okolja izbrusimo 

svoje veščine. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na pomen samega razumevanja 

Konvencije in delovanja sodišča, ki se s poglobljenimi analizami udeležencev širi tako 

med tekmovalci kot tudi gledalci.  

Izmed deset tekmovalcev je prvo mesto dosegel Rok Dacar z ljubljanske pravne 

fakultete. Ta je žirijo prepričal s  predstavitvijo sodbe Jorgić proti Nemčiji. 

Ocenjevalcem je bil všeč njegov način predstavitve in to, da si je – v nasprotju z 

drugimi – izbral primer, ko je sodišče zavrnilo pritožbo posameznika in pri katerem bi 

celo lahko rekli, da je prišlo do zlorabe mehanizma varstva človekovih pravic. 

Drugouvrščena je bila Mirjam Sedeljšak s primerom P. in S. proti Poljski, tretja pa Barbara 

Kompan z AAM 

proti Švedski. Po 

mnenju 

presednice 

tekmovalne žirije, 

prof. Wedam 

Lukićeve, je skozi 

leta viden 

napredek v 

kakovosti 

predstavitev in v 

upoštevanju 

časovne omejitve 

nastopanja, s čimer so študenti v začetnih letih organiziranja tekmovanja imeli kar 

nekaj težav. Poleg nje sta bila v komisiji še podpredsednica Ustavnega sodišča, dr. 

Jadranka Sovdat in igralec  Boris Kobal.  
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Tisti, ki ste zamudili tekmovanje in vas tovrstna tematika zanima, si lahko na spletnem 

naslovu http://tekmovanje-rubikon.tk/ogledate videoposnetke nastopov 

tekmovalcev, kjer imate možnost, da sami presodite, kdo je po vašem mnenju najbolje 

predstavil sodbo in v anketi glasujete za svojega zmagovalca. Tako bomo pridobili tudi 

vaše mnenje o nastopih.  

Vabljeni torej na spletno stran ali pa naslednje leto na ogled tekmovanja. Zagotovo 

vam ne bo žal. 

 

Domen Končan 
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Evro-pf 

Predstavitev podjetja IPRC d.o.o. 

 

V okviru Kariernega centra 

Evropske pravne fakultete je v 

prostorih fakultete v Ljubljani dne 

16. 2. 2015 ob 14.00 potekala 

predstavitev podjetja IPRC d.o.o. 

Osrednji gost srečanja je bil g. 

Tadej Černivec, direktor podjetja 

IPRC d.o.o.  

IPRC d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja s specializiranimi storitvami na področju 

upravljanja z intelektualno lastnino. Delodajalec je izrazil zanimanje za tesnejše 

sodelovanje s študenti in diplomanti Evropske pravne fakultete na področju 

intelektualne lastnine. Na dogodku je poleg podjetja IPRC d.o.o. predstavljene tudi 

karierne priložnosti, ki se za študente in diplomante odpirajo preko omenjenega 

podjetja.  

Več informacij o podjetju najdete na povezavi www.iprc.si.  

 

 

 

 

 

 

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

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 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  

Predstavitev organizacije Life Learning Academia  

 

V okviru Kariernega centra Evropske pravne fakultete je v 

sredo, 25.2.2015 ob 14.30, potekala predstavitev 

organizacije LIFE LEARNING ACADEMIA. Predstavitev je 

izpeljala Marjetka Kastner, direktorica Life Learning 

Academije, ki je študentom predstavila organizacijo in vse 

aktualne projekte, kamor se lahko vključijo. Dogodek je 

potekal v prostorih Evropske pravne fakultete, Cankarjevo nabrežje 11, v Ljubljani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabilo študentom 

Vabimo vas, da se odzovete na povabila organizacij, ki jih najdete na povezavi: 

http://referenca.eu/reference/  pod naslovom: Find activities in different 

organizations. Organizacije študentom ponujajo, da sodelujete na aktivnostih:  

- pisanje seminarskih, diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog ter analiz, 

raziskav ipd. na naslove, ki jih organizacije ponujajo; 

- pomoč pri  internih projektih organizacij;  

- možnost prijave na prakso v izbrani organizaciji. 

http://referenca.eu/reference/
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Vaš trud bo poplačan, saj najboljše čaka prejem priznanja z imenom »Referenca«, ki 

vam služi kot potrdilo, da ste dober potencial. Priznanje vam podeli eden od Slovenskih 

Ambasadorjev znanj. Kdo so Ambasadorji znanj najdete na povezavi: 

http://referenca.eu/ambassadors-of-knowledge/ (kliknete na Slovensko zastavico). 

Priznanja se podeljujejo na Akademsko-gospodarskem kongresu, ki je vsako leto prvi 

teden v juniju. Na dogodku imate priložnost, da se osebno seznanite z Ambasadorji 

znanj in drugimi uglednimi osebami s sveta gospodarstva, politike…Letos bo dogodek 

potekal 3. junija 2015 ob 18.00 na Brdu pri Kranju.  

Kako je podelitev izgledala lani si lahko ogledate na: 

http://www.llacademia.com/media-about-us.php (greste na film AEC 2014). 

Vsi prejemniki priznanj »Referenca« gredo koncem leta tudi na predstavitev v Bruselj. 

Novice in povabila spremljajte na strani www.referenca.eu , na spletni strani Evropske 

pravne fakultete in na Facebook-u Referenca.eu. 

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na: info@llacademia.com. 

 

 

 

 

 

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

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 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. 

 

 

 

http://referenca.eu/ambassadors-of-knowledge/
http://www.llacademia.com/media-about-us.php
http://www.referenca.eu/
mailto:info@llacademia.com
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Evro-pf  

Informativni dnevi Evropske pravne fakultete 

 

Obveščamo vas, da je Evropska pravna fakulteta dne 20.2.2015 v Kranju in Mariboru 

uspešno izpeljala informativne dneve za vpis v študijske programe v letu 2015/2015.  

Predstavljeni so bili sledeči študijski programi:  

- dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo  

-dodiplomski visokošolski strokovni študijski program 

Pravo in management infrastrukture in nepremičnin. 

 - podiplomski magistrski študijski program Pravo, 

 - podiplomski magistrski študijski program Pravo in 

management nepremičnin, 

 -podiplomski doktorski študijski program Pravo ter 

- podiplomski doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin. 

 

Vse dodatne informacije glede vpisa najdete na povezavi: www.evro-pf.si.  

  

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

Pisma Erasmus študentov 

 

Evropska pravna fakulteta je v letošnjem letu uspešno izpeljala že tri Erasmus izmenjave 

za namene študija. Erasmus študente, ki se trenutno nahajajo v tujini, smo za namene 

tokratne številke E-novic povabili k pisanju na temo njihove »Erasmus izkušnje«.  K 

sodelovanju je privolil študent Erazem Bohinc, ki se trenutno nahaja na izmenjavi v 

Nemčiji na Pravni fakulteti Univerze v Leipzigu.  

 V nadaljevanju si lahko preberete njegovo zgodbo.  

 

Pozdravljeni! 

Zimski semester tekočega študijskega leta sem imel priložnost kot študent na Erasmus 

študijski izmenjavi preživeti na Universität Leipzig v Nemčiji. Svojo izkušnjo lahko opišem 

kot nepozabno, saj mi je pomagala razširiti obzorja in mi je spremenila pogled na svet. 

V kolikor bi bilo 

mogoče, bi jo z 

veseljem podaljšal 

še za dodatni 

semester. Izkušnje 

Erasmus študentov 

pa se sicer 

medsebojno lahko 

zelo razlikujejo, 

predvsem zaradi 

različnih držav in 

univerz kjer le-ti 

opravljajo izmenjavo.  
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Povsem na novo zgrajena glavna univerzitetna stavba, le nekaj sto metrov stran pa 

tudi pravna fakulteta (Juristenfakultät der Universität Leipzig), sta locirani v samem 

centru Leipziga, ki predstavlja eno najliberalnejših mest v Nemčiji. V zadnjem času se 

tako vrstijo protesti proti homofobnim desničarskim gibanjem, ki protestirajo proti 

priseljencem in islamizaciji evrope (t.i. Legida in Pegida) in kjer se v vsakem trenutku 

nekaj dogaja. Gre za razvijajoče se mesto, kjer število prebivalcev v zadnjih nekaj letih 

narašča, odpira pa se tudi kar veliko možnosti za zaposlitev. 

Universität Leipzig je ena najstarejših univerz v Nemčiji 

(ustanovljena je bila v 15. st.), na njej pa je med drugim 

študirala tudi sedanja kanclerka Angela Merkel. Na 

univerzi študira okvirno 30 000 študentov (14 fakultet), 

pri čemer je pravna fakulteta še posebej znana po 

močno razvitih katedrah, ki delujejo področju 

primerjalnega prava ter mednarodnega in 

evropskega zasebnega prava. 

Vsem Erasmus študentom je ponujena možnost, da se brezplačno udeležijo tečajev 

različnih jezikov. Sam sem obiskoval predvsem različne tečajne nemščine, ki so mi 

pomagali, da sem svojo raven nemščine po koncu 1. semestra dvignil na nivo, ki mi je 

omogočil, da sem uspešno opravil izpite (pisne in ustne). V vsakem primeru pa 

prihodnjim študentom, ki se bodo podali na študij v Leipzig svetujem, da pred 

odhodom obnovijo znanje nemščine. Univerza pa svojim študentom poleg tega 

ponuja tudi velik nabor športnih in drugih prostočasnih dejavnosti, ki so prav tako 

povečini brezplačne.  

V tem semestru je na univerzi študiralo največje število študentov, ki so udeleženi v 

različnih programih mobilnosti. Za nas je bilo dobro poskrbljeno tudi iz vidika iskanja 

namestitve, saj je v mestu na voljo veliko število sob v študentskih domovih, prav tako 

pa ni težko najti zasebnega ponudnika. Leipzig poleg tega velja za eno najcenejših 

nemških mest, saj so cene primerljive s tistimi v Sloveniji ali pa so v določenih primerih 

še nižje.  

Na vsakem koraku je bilo tako mogoče srečati študente, ki so prihajali iz vseh mogočih 

držav sveta. Ravno ta raznolikost študentov, ki v vse večjih številkah odhajajo na študij 
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v Nemčijo, je omogočila to nepozabno  mednarodno izkušnjo. K temu so veliko 

pripomogle tudi različne študentske organizacije, ki delujejo v sklopu univerze, kot tudi 

fakultete (npr. ELSA Leipzig) in skrbijo za organizacijo različnih dogodkov, zabav in 

izletov.  

V kolikor se boste odločili za opravljanje izmenjave na Universität Leipzig, bo vaša 

odločitev pravilna. 

Povsem nova stavba Universität Leipzig, ki ponuja izjemne pogoje za študij (povsem 

novi prostori kjer so predavalnice, knjižnica, menza ipd. 

Lep pozdrav,  

Erazem Bohinc 
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Naši – vaši dosežki  

Evro-pf  

V tej rubriki ni novic.  


