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Napovednik  

Evro-pf  

Jean Monnet Akademski forum 

 
V četrtek, 12. 3. 2015 ob 16:30, bo v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani, 

Predavalnica P2, Cankarjevo nabrežje 11, potekal Jean Monnet Akademski forum na 

temo “Prihodnost Evropske unije”. Naš tokratni gost bo prof. dr. Žiga Turk, ki je bil, med 

drugim, tudi generalni sekretar Skupine za razmislek o prihodnosti Evropske unije. 

Dogodek je odprt za javnost, a morate svojo udeležbo predhodno potrditi na 

brdo@fds.si. 

Evro-pf  

Strokovna ekskurzija »Institucije EU« 

 

Študentski svet Evropske pravne fakultete in ELSA Nova Gorica vas vljudno vabita na 

udeležbo na strokovni ekskurziji v okviru katere si bomo od 11. aprila do 17. aprila 2015 

ogledali institucije EU. Obiskali bomo Amsterdam, Haag, Bruselj in Strasbourg. 

Informacije o ekskurziji: 
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Kdaj: od 11.4.2015 do 17.4.2015 

Cena: 274 € (po osebi pri udeležbi najmanj 48 oseb) 

Prijavnico dobite na profilu Študentskega sveta. Prosimo, da si jo skopirajte, 

izpolnite in skenirano pošljete na e-mail naslov: izlet.elsang@gmail.com s pripisom 

PRIJAVA. 

Prijave se sprejemajo do 13.3.2015! Prijavljeni pa morate do tega datuma 

poravnati tudi akontacijo v višini 80 eur. V kolikor imate morda še kakšno vprašanje 

za nas, nam pišite na izlet.elsang@gmail.com ! 

Sledite povezavi in si preberite več o sami ekskurziji na Facebooku: 

https://www.facebook.com/events/850705631619361 

PROGRAM IZLETA - EVROPSKE INSTITUCIJE (AMSTERDAM , HAAG, BRUSELJ, STRASBOURG)  

 

1.dan: LJUBLJANA – AMSTERDAM Odhod v poznih popoldanskih urah iz kraja po želji 

skupine. Vožnja z udobnim turističnim avtobusom v smeri Salzburga, Münchna proti 

Nizozemski. Na poti krajši postanki za osvežitev.  

2. dan: AMSTERDAM V 

dopoldanskem času 

bomo prispeli v 

Amsterdam, prikupno 

mesto, ki se ponaša s 

svojimi kanali, zanimivimi 

muzeji, ‘rdečo ulico’... 

Krožna vožnja in ogled 

znamenitosti: cvetlična 

tržnica, trg dam, 

kraljeva palača, 

nekdanja borza, 

pristanišče, stolp jokanja, območje nekdanje židovske četrti .... Obiskali bomo tudi 

brusilnico diamantov, se sprehodili skozi njihove razstavne prostore in si ogledali 

mailto:izlet.elsang@gmail.com
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demonstracijo obdelave (možen tudi nakup diamantov), nato pa sledi čas namenjen 

za ogled muzejev (priporočamo ogled Van Goghovega muzeja ali Rijksmuzeja, kjer se 

nahaja Rembrandtovo delo nočna straža). Po ogledih pa odkrivamo čarobnost mesta 

tudi z vožnjo z ladjico po amsterdamskih kanalih. Še čas za individualno okrepčilo. 

Vožnja do hotela, nastanitev. Individualen večer. Nočitev v hotelu.  

3.dan: DEN HAAG – BRUSELJ Po zajtrku se bomo zapeljali v mesto Den Haag, ki je 

upravno središče kraljevine Nizozemske in sedež mnogih mednarodnih inštitucij. 

Ogledali si bomo vladni predel s številnimi ministrstvi, sedež nizozemskega parlamenta, 

Mauritshuis ter se za kratek čas ustavili ob Palači miru. Sledi strokovni del obisk institucije 

MEDNARODNO KAZENSKO SODIŠČE ZA PODROČJE BIVŠE JUGOSLAVIJE. V 

popoldanskih urah se vožnja nadaljuje do Bruslja, nastanitev v hotelu, nočitev.  

4.dan: BRUSELJ Po zajtrku sledi strokovni del. Obisk EVROPSKE KOMISIJE. Sledi 

panoramski ogled mestnih znamenitosti: Atomium, ki je nekoč veljal za čudež tehnike 

, Kraljeva palača, Stolnica, Mestna hiša, Sodna palača, vodnjak Maneken Pis,…Glede 

na dogovor lahko obiščemo muzej ČOKOLADE. Vrnitev v hotel. Individualni večer. 

Nočitev v hotelu.  

5.dan: BRUSELJ – STRASBOURG Po zajtrku sledi strokovni del OBISK EVROPSKEGA 

PARLAMENTA. Po dogovoru nadaljujemo z vožnjo do Strasbourga. Sledi panoramska 

vožnja mimo evropskih institucij. Nato se še sprehodimo po mestnem jedru ,ki je veliko 

več , kot samo okrogla lečasta stekelca in gotski šilasti loki, predalčna gradnja in 

folklora, kislo zelje in rizling. Uživali bomo na sprehodu po idilični četrti LA PETITE FRANCE 

– nekdanja obrtniška četrt. Toda že nekaj ulic proč zaidemo med stavbami ob ulici 

Grand Rue do ROTOVŽA in v francosko zaznamovano 18.stoletje. Vožnja do hotela, 

nastanitev, nočitev.  

6.dan: STRASBOURG – NEMČIJA – SLOVENIJA Po zajtrku se vračamo v središče 

Strasbourga. Sledi strokovni del ekskurzije – EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE 

PRAVICE. Še nekaj prostega časa za individualno osvežitev. Glede na dogovorjeno 

uro nadaljujemo s potovanjem v smeri Nemčije, Avstrije. Nočna vožnja se počasi 

nadaljuje proti Sloveniji. Na poti krajši postanki za osvežitev.  

7.dan: SLOVENIJA Predviden prihod v jutranjih urah.  
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Pridružite se, ne bo vam žal! 
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Evro-pf  

Vabilo na predavanje Petre Weingerl 

 

Slovensko društvo za evropsko pravo in Evropska pravna fakulteta vabita na 

predavanje, ki ga bo imela Petra Weingerl, MJur (Oxford) z naslovom “Vpliv temeljnih 

pravic na evropsko zasebno pravo in vloga Sodišča EU”, ki bo v sredo, 1. aprila 2015 

ob 17. uri v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani v predavalnici P4 (3. 

nadstropje), Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana. 

Po predavanju bo volilni OBČNI ZBOR Slovenskega društva za evropsko pravo. 

Udeležba na dogodku je brezplačna. 

prof. dr. Verica Trstenjak,   izr. prof. dr. Marko Novak, dekan fakultete 

predsednica društva  
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Evro-pf  

IV. Doktorska znanstveno-raziskovalna mednarodna konferenca 

 

Spoštovani doktorski študentje, 

vabimo vas k sodelovanju na IV. Doktorsko znanstvenoraziskovalno mednarodno 

konferenco 2015 s področja prava, uprave in nepremičnin, ki jo organizirata Evropska 

pravna fakulteta in Fakulteta za državne in evropske študije v Kranju. Doktorska 

konferenca bo potekala 19. maja 2015 v prostorih Evropske pravne fakultete v 

Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 11. 

Konferenca se bo zaključila s tematskim znanstvenim simpozijem, kjer bodo 

najuglednejši slovenski profesorji ustavnega in javnega prava razpravljali o izvorih, 

temeljih in razvoju slovenske ustave. Iztočnica za pogovor bo ustavnopravni pentatevh 

prof. dr. Petra Jambreka: »Slovenja 1945 – 2015« 

Prispevki, predstavljeni na doktorski konferenci, bodo objavljeni v konferenčnem 

zborniku, nekateri izbrani prispevki pa bodo objavljeni tudi kot članki v reviji DIGNITAS. 

Predstavitev prispevkov bo potekala v slovenskem ali angleškem jeziku. Kandidate 

prosimo, da v prijavi navedejo sekcijo, v kateri bodo imeli predstavitev. 

Rok za oddajo prijave na konferenco: 24.4.2015 

Rok za oddajo konferenčnih znanstvenih prispevkov: 15.5.2015 

Vabljeni k sodelovanju! 

 

 

 

 

 

  



E-NOVICE EVRO-PF 

7 

 

Evro-pf  

International Summer School on regulation of local public services 

 

The Turin School of Local Regulation is pleased to 

announce the official launch of the XVIII Edition of the 

International Summer School on regulation of local public 

services. 

The Summer School is addressed to undergraduate 

students at their last year, graduate students and 

officials from the Public Administration (municipalities, counties, regional bodies) 

and regulatory agencies. 

Selected participants can benefit of very low registration fees; free registration 

from non-OECD countries and new EU member States. Registration includes 2-

week free accommodation in Turin. 

Applications are open.  

Deadline: 10th June 2015.  

Please find further information and application form at: www.turinschool.eu/iss 

 

 

  

http://evro-pf.si/2015/03/04/international-summer-school-on-regulation-of-local-public-services/www.turinschool.eu/iss
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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« in magistrskemu 

študijskemu programu »Pravo«; 

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

magistrskemu študijskemu programu »Pravo in management nepremičnin«. 
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Evro-pf  

Pozor! AIESEC vabi v svoje vrste 

 

Si želite AIESEC izkušnje tudi 

sami? AIESEC trenutno sprejema 

v svoje vrste nove člane.  

Za članstvo v AIESEC-u 

potrebuješ motivacijo in željo za delo v ekipi ter delo na različnih projektih v 

mednarodnem okolju. Naši člani vsako leto preko številnih projektov razvijajo 

vodstvene, organizacijske ter komunikacijske sposobnosti. Med svoje vrste 

sprejemamo vse študente, ki se želijo razviti tako na profesionalni kot osebnostni 

ravni ter tako izboljšati možnosti zaposlitve. 

Če bi radi izvedeli več o podrobnostih članstva, ste vljudno vabljeni, da nas 

poiščete na www.aiesec.si, na Facebooku (AIESEC Slovenia) ali nas kontaktirate. 

Kontakt: talent@aiesec.si ali nas poiščite na Facebooku: AIESEC Nova Gorica 

Prijava na: http://tinyurl.com/ActivateYourself 

KAJ JE AIESEC? 

AIESEC je največja svetovna organizacija, katero vodimo izključno mladi ter je 

prisotna v 124 državah in teritorijih. Osrednja dejavnost je razvoj vodstvenega 

potenciala v mladih, preko mednarodnih profesionalnih in volonterskih izmenjav 

ter izkušenj. AIESEC zagovarja in strmi k razvoju močnega mladega vodstva, za 

katerega menimo, da je osnovna rešitev svetovnih problemov. To dosegamo 

preko sodelovanja z drugimi (mednarodnimi) organizacijami in podjetji, z 

namenom da pozitivno vplivamo na družbo. 

Glavni cilj AIESECa je, da predstavlja platformo za razvoj vodstvenega potenciala 

mladih. AIESEC hkrati ponuja mladim priložnost, da odidejo na mednarodna 

pripravništva, pridobijo vodstvene izkušnje in sodelujejo ter se učijo v globalnem 
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okolju. AIESEC je edinstven zaradi vplivnih izkušenj, katere omogočamo mladim 

oziroma našim članom. AIESEC vodijo mladi ljudje, za mlade ljudi ter omogočamo 

vplive in močne izkušnje našim interesnim skupinam. 

V Sloveniji AIESEC že več kot 60 let izvaja vplivne in relevantne projekte ter 

izobražuje voditelje. Trenutno bazo članov sestavljajo člani najrazličnejših 

izobraževalnih institucij. V Ljubljani, Mariboru, Kranj, Kopru, Novem mestu ter Novi 

Gorici imamo lokalne odbore. 

Vabljeni v AIESEC! 

 

Evro-pf  

Nagradni razpis ob dnevu Združenih narodov 

 
Društvo za Združene narode za Slovenijo razpisuje 

nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska 

dela s področja delovanja Organizacije združenih 

narodov, obranjena med 1. avgustom 2014 in 31. julijem 

2015.  

Za nagradni razpis pridejo v poštev vse teme, ki 

obravnavajo tematiko delovanja t. i. družine Združenih 

narodov (ZN). Strokovna komisija bo v luči evropskega leta za razvoj 2015 poseben 

poudarek namenila delom, ki obravnavajo mednarodno razvojno sodelovanje. 

Prijava za razpis mora vsebovati: 

 - vlogo kandidatov za prijavo na nagradni razpis (prijavni obrazec); 

 - tiskan izvod dela; 

 - izvod dela v elektronski obliki (Word ali pdf format in na CD-ju); 

 - priporočilo mentorja za nagrado; 

 - kopijo potrdila, kdaj je bilo delo obranjeno. 
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Prijave sprejemamo do 1. avgusta 2015 na sedežu Društva za Združene narode za 

Slovenijo (Cankarjeva 1/II, Ljubljana). 

Strokovna komisija bo dela pregledala in ocenila ter izbrala 10 (deset) najboljših. 

Podelitev priznanj in simboličnih nagrad bo na proslavi dneva Združenih narodov 

24. oktobra 2015. 

Več informacij o razpisu je na voljo na spletni strani 

http://www.unaslovenia.org/danZN . 

 

Evro-pf  

Povabilo k sodelovanju v procesu Ambasadorji znanj 

 

V času, ko se zavedamo, da je znanje tisto, ki daje posameznikom in organizacijam 

konkurenčno prednost in v času, ko je brezposelnost zlasti med mladimi na najvišji 

stopnji, so vse oblike aktivnosti, ki omogočajo ali olajšajo pridobitev zaposlitve 

dobrodošle. 

Mladi lahko svojo priložnost za sodelovanje z uspešnimi delodajalci poiščejo na 

povezavi: http://referenca.eu/reference/.  

Evro-pf  

Obvestilo glede projekta “Po kreativni poti do praktičnega znanja  

 
Obveščamo vas, da projekt Po kreativni poti do praktičnega znanja ni bil potrjen za 

sofinanciranje in ga zato fakulteta ne bo izvajala. Zahvaljujemo se vsem študentom za 

izražen interes za sodelovanje. 

Evropska pravna fakulteta 

 

  

http://www.unaslovenia.org/danZN
http://referenca.eu/reference/
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Utrinki  

Evro-pf  

Predstavitev organizacije LIFE LEARNING ACADEMIA  

 

V sredo, 25.2.2015 ob 14.30 je v 

okviru Kariernega centra 

Evropske pravne fakultete 

potekala predstavitev 

organizacije LIFE LEARNING 

ACADEMIA. 

 

Gostja srečanja je bila ga. 

Marjetka Kastner, direktorica 

Life Learning Academia, ki je 

študentom predstavila 

organizacijo in vse aktualne projekte, kamor se lahko vključijo.  

 

Za vse tiste, ki so predstavitev zamudili: na 

povezavi http://referenca.eu/reference/ se 

nahajajo povabila organizacij (pod 

naslovom: Find activities in different 

organizations). Organizacije študentom 

ponujajo sodelovanje v okviru različnih 

aktivnosti: pisanje seminarskih, diplomskih, 

magistrskih ali doktorskih nalog; priprava analiz 

ali raziskav na dodeljene naslove; sodelovanje v različnih projektih, ki jih ponujajo 

organizacije;  prijave na prakso v dotičnih organizacijah.  

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 

http://referenca.eu/reference/
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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 (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. 

 

 

Dogodek sta omogočila ESS in MIZŠ. 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
http://evro-pf.si/media/website/2015/02/slika1.png
http://evro-pf.si/media/website/2015/02/slika2.png
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Evro-pf  

Okrogla miza »Predstavitev sodniškega poklica in vloge Sodnega 

sveta« 

 
Dne 2.3.2015, ob 17.00 uri v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani v okviru 

Kariernega centera Evropske pravne fakultete potekala okrogla miza na temo 

»Predstavitev sodniškega poklica in vloge Sodnega sveta«,  

Gosta omizja sta bila Janez Vlaj, 

predsednik Sodnega sveta, vrhovni 

sodnik svetnik, Vrhovno sodišče RS ter dr. 

Marko Novak, član Sodnega sveta, 

dekan Evropske pravne fakultete.  

Slušateljem sta v sproščenem vzdušju in 

na preprost način udeležencem 

predstavila poklic sodnika ter ponudila 

mladim odgovore na vprašanja, kot so 

npr. »Kako postati sodnik po zaključenem 

študiju prava? Katera izobraževanja ali dodatna usposabljanja se zahtevajo za tovrstni 

poklic? Kako poteka 

običajno delo sodnika? Kaj 

je Sodni svet in zakaj je ta 

organ tako pomemben?«. 

Udeležencem so bile ob 

koncu srečanja 

predstavljene še možnosti za 

pridobivanje dodatnih znanj 

in izkušenj s tega področja že 

v času študija ter karierne 

priložnosti, ki se jim odpirajo 

po zaključku študija v okviru 

pravosodja. 
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Evropska pravna fakulteta se vsem udeležencem dogodka iskreno zahvaljuje za 

sodelovanje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dogodek sta omogočila ESS in MIZŠ. 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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Naši – vaši dosežki  

Evro-pf  

Ivan Stanič 

Evropska pravna fakulteta je predavatelja Ivana Staniča izvolila v naziv višji 

predavatelj za področje Upravljanje nepremičnin.  

Predavatelju izrekamo iskrene čestitke ob imenovanju! 

 


