
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E-bilten  

Evropske pravne fakultete  

Leto izdaje: april 2015 

Številčenje: letnik III, številka 7 

E-NOVICE 



E-NOVICE EVRO-PF 

i 

 

Vsebina 

KAZALO 

 

 
Napovednik .............................................................................................................................. 1 

Strokovna ekskurzija »Institucije EU« .................................................................................... 1 

IV. Doktorska znanstveno-raziskovalna mednarodna konferenca ............................... 2 

Gostujoča predavanja: dr. Barmey Jordaan in dr. Oliver C. Ruppel iz Vlerick Business 

School (Gent, Belgija) .......................................................................................................... 3 

Novice ....................................................................................................................................... 5 

Nagradni razpis ob dnevu Združenih narodov ................................................................ 5 

Summer Economics Institute 2015 (SEI) - 29. junij - 31. julij 2015 ...................................... 6 

Nov študijski program ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV – prvi tovrstni akreditirani 

študijski program v Sloveniji! ................................................................................................ 7 

Okrepljeno mednarodno sodelovanje ERASMUS+ .......................................................... 8 

Utrinki .......................................................................................................................................... 9 

Gostujoče predavanje mag. Petre Weingerl ................................................................... 9 

Pogovori o pravu in državi – Theory of Rights ................................................................. 10 

5. državno tekmovanje iz pogajanj ................................................................................. 11 

 .............................................................................................................................................. 11 

Pogovori o pravu in državi – Nation´s transition ............................................................. 12 

Predstavitev zbirke Slovenija 1945 – 2015 ........................................................................ 12 

Naši – vaši dosežki .................................................................................................................. 13 

 

 

  



E-NOVICE EVRO-PF 

ii 

 

Kolofon 

E-bilten Evropske pravne fakultete  

Nosilec avtorskih pravic: Evropska pravna fakulteta  

Kraj izdaje: Nova Gorica 

Leto izdaje:  april 2015 

Številčenje: letnik III., številka 7 

Uredila: Nataša Kolavčič 

Pišite nam na: info@evro-pf.si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@evro-pf.si


E-NOVICE EVRO-PF 

1 

 

Napovednik  

Evro-pf  

Strokovna ekskurzija »Institucije EU« 

 

Obveščamo vas, da bo v okviru Študentskega sveta Evropske pravne fakultete in 

društva ELSA Nova Gorica od 11. aprila do 17. aprila 2015 potekala strokovna ekskurzija 

na institucije EU.  

 

Postopek prijav je že zaključen! 

 

Vsem udeležencem želimo lepo in nepozabno izkušnjo! 

 

Evro-pf  
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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! 
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Gostujoča predavanja: dr. Barmey Jordaan in dr. Oliver C. Ruppel 

iz Vlerick Business School (Gent, Belgija) 

 

 Evropska pravna fakulteta in Fakulteta za državne in evropske študije vas v okviru 

predmeta Mediacija in arbitraža – alternativno reševanje sporov od 13.4. do 14.4.2015 

vabita na dve gostujoči predavanji predavateljev dr. Barmeya Jordaana in dr. Oliverja 

C. Ruppela, ki prihajata iz prestižne belgijske fakultete Vlerick Business School (Gent, 

Belgija). Predavanji bosta potekali v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani, s 

sledečim programom: 

 

 

 

 

 

Ponedeljek, 13.4.2015, 17:00, Predavalnica P3 

 Beyond winning: using collaborative techniques to achieve just outcomes 

 Options for resolving differences: power, rights, interests (including costs, risks 

of each) 

 The neuroscience of conflict: why do we fight when we could collaborate? 

(A brief discussion on how the brain normally functions and how our 

decision-making abilities are limited by this) 

 Negotiation as the prime method for resolving differences (positioning 

negotiation as a problem-solving or decision-making process) 

 Mediation: what it is, how it works, the mediator’s role, benefits, mediator 

styles, role of representatives 

 The lawyer as problem-solver 

Dr. Barney Jordaan 
:Dr. Oliver C. Ruppel 
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 A number of role plays will be used for the negotiation session and one 

mediation role play. 

Torek, 14.4.2015, 9:00, Predavalnica P3 

 Access to court or access to justice? Mediation versus litigation as vehicles 

for achieving justice 

 The lawyer as problem-solver: using ADR processes to achieve justice for 

clients  

Vabljeni v čim večjem številu! 

Več informacij o dogodku:  

http://evro-pf.si/2015/04/08/vabilo-na-gostujoca-predavanja/  

 

  

http://evro-pf.si/2015/04/08/vabilo-na-gostujoca-predavanja/
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Novice 

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. 

 

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 . 

 

http://www.unaslovenia.org/danZN
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Summer Economics Institute 2015 (SEI) - 29. junij - 31. julij 2015 

 

AmCham Slovenija in Veleposlaništvo 

ZDA v Sloveniji že četrto leto zapored 

organizirata program pripravništva za 

študente SEI: 29. junij - 31. julij 2015 

Z družbeno odgovornim programom 

usposabljanja Summer Economics 

Institute dvajsetim vrhunskim 

študentom, z več Univerz v Sloveniji in 

različnih študijskih programov 

(predvsem tudi "ne-ekonomskih") omogočamo ameriški, odprt princip strokovnega 

usposabljanja in opravljanja prakse v izbranih podjetjih, članih AmCham Slovenija.  

Prijavite se zbirajo do 27. aprila 2015! 

  

Več informacij najdete na: http://www.amcham.si/sl-si/Home/Novice/ArticleID/5228.  

 

Evro-pf  

  

http://www.amcham.si/sl-si/Home/Novice/ArticleID/5228
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Nov študijski program ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV – prvi 

tovrstni akreditirani študijski program v Sloveniji! 

 

Interdisciplinaren študijski program »Alternativno reševanje sporov« II. stopnje ponuja 

v slovenskem prostoru diplomantom različnih strok možnost, da bodo lahko svoje že 

pridobljeno znanje še dodatno nadgradili v okviru novega teoretično – praktičnega 

študijskega programa, ki se nanaša na celovit spekter znanj s področja reševanja 

konfliktov, sporov, predvsem mediacije, arbitraže in podobnih postopkov. Prav tako 

pa je študijski program namenjen tudi vsem tistim, ki jih navedeno področje zanima in 

v njem prepoznajo potencial za novo, dodatno znanje, ki bo v prihodnosti vsekakor 

bolj iskano in dragoceno, saj so namreč konflikti v našem življenju nekaj vsakdanjega 

in neizogibnega. V tem programu se boste naučili, kako lahko uporabimo konflikt, da 

osebne in tudi poslovne odnose nadgradimo. Študij ne pomeni »konkurence« sodnim 

in upravnim postopkom; pomeni le odpiranje možnosti, kako lahko strankam 

omogočiti, da same najdejo tisto rešitev spora, ki je za njih najboljša. 

Cilj študijskega programa je bodoče strokovnjake iz področja alternativnega 

reševanja sporov opremiti s široko paleto znanj iz področja psihologije, sociologije, 

kulturologije, ekonomije, prava, antropologije, gospodarstva, politologije, socialnega 

dela, zgodovine in etike, ki jih je mogoče med seboj tudi smiselno integrirati. Temeljni 

namen podiplomskega študija je oblikovanje poklicnih profilov za najzahtevnejša dela 

na vseh področjih, ki so povezana z alternativnim reševanjem sporov, še posebej pa 

na evropskem in mednarodnem področju.  

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje dvoletnega podiplomskega magistrskega 

študijskega programa Alternativno reševanje sporov pridobi diplomant strokovni 

naslov magister / magistrica alternativnega reševanja sporov (za imenom in 

priimkom), z okrajšavo mag. alt. reš. spor.  

Poleg tega pa pridobi certifikat posrednika za mediacije ki zadošča predpisanim 

kriterijem za uvrstitev na seznam mediatorjev v programih sodišč v skladu z zakonom o 

alternativnem reševanju sodnih sporov. 
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Dvoletni podiplomski magistrski študijski program traja dve leti oziroma štiri semestre in 

obsega 120 kreditnih točk po ECTS.  

Cena šolnine je primerljiva s cenami programov na drugih fakultetah in znaša 2500,00 

€ za posamezni letnik študija. Študentom je po predhodnem dogovoru s fakulteto 

omogočeno tudi obročno plačevanje šolnine.  

Evro-pf  

Okrepljeno mednarodno sodelovanje ERASMUS+ 

 

Evropska pravna fakulteta je v mesecu marcu 2015 uspešno zaključila pogajanja za 

vzpostavitev novih bilateralnih sporazumov tujimi univerzami. 

Fakulteta je v okviru programa Erasmus+ okrepila sodelovanje s Slobomir P University 

iz Bosne in Hercegovine ter z Universidad International de la Rioja iz Španije. 

Več o fakultetah na: Slobomir P University (http://spu.ba/) in Universidad International 

de la Rioja  (http://www.unir.net/). 

S sklenitvijo novih bilateralnih sporazumov se je okrepila tudi možnost Erasmus študijskih 

izmenjav za študente in predavatelje, ki bodo v naslednjih študijskih letih kandidirali za 

Erasmus+ mobilnosti. 

Več o Erasmus+ programu na: http://evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-

sodelovanje/erasmus-2/. 
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Utrinki  

Evro-pf  

Gostujoče predavanje mag. Petre Weingerl  

 

Obveščamo vas, da je v okviru Evropske pravne fakultete in 

Slovenskega društva za evropsko pravo dne 1. 4. 2015 ob 

17.00 potekalo predavanje Petre Weingerl, MJur (Oxford), z 

naslovom “Vpliv temeljnih pravic na evropsko zasebno pravo 

in vloga Sodišča EU”.  

Po predavanju je sledil še volilni obči zbor Slovenskega društva 

za evropsko pravo. 

Več o predavateljici: 

https://www.law.ox.ac.uk/people/profile.php?who=petra.weingerl  

 

   

 

 

 

 

Evro-pf  

 

 

https://www.law.ox.ac.uk/people/profile.php?who=petra.weingerl
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Pogovori o pravu in državi – Theory of Rights 

 

Evropska pravna fakulteta je pričenja s serijo enkrat mesečnih akademskih srečevanj 

v obliki predavanj, pogovorov, diskusij in predstavitev ustvarjalnih dosežkov na temo 

aktualnih ali klasičnih problemov prava in države.  

V okviru srečanj, ki nosijo naslov »Pogovori o pravu in državi«, je v sredo, 1. aprila 2015 

ob 16:30 potekalo prvo predavanje na temo »Theory of Rights«. Dogodek je potekal v 

predavalnici P2 na Evropski pravni fakulteti v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 11. 

Gosti srečanja so bili prof. dr. Peter Jambrek, avtor knjige z naslovom Theory of Rights, 

prof. dr. Albin Igličar, doc. dr. Jernej Letnar Černič ter doc. dr. Vojko Strahovnik. 

Dogodek je moderiral izr. prof. dr. Marko Novak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evro-pf  
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5. državno tekmovanje iz pogajanj 

 

V organizaciji 

Pravne fakultete 

Univerze v 

Mariboru je 6. 

marca 2015 

potekalo že 5. 

državno 

tekmovanje iz 

pogajanj, ki so se 

ga udeležili 

študenti Pravne 

fakultete Univerze v Ljubljani, Pravne fakultete Univerze v Mariboru in Evropske pravne 

fakultete.  

Na tekmovanju je sodelovalo 25 ekip, med njimi pa so bili trije tekmovalci iz Evropske 

pravne fakultete. V polfinale tekmovanja sta se uvrstili dve ekipi Pravne fakultete 

Univerze v Ljubljani ter dve mešani ekipi, katerih član je bil tudi študent Evropske pravne 

fakultete.  

Prvo zmagovalno ekipo so sestavljali 

Špela Vojčič in Lena Šutanovac 

(Pravna fakulteta, Ljubljana), drugo 

pa Lara Matan (Pravna fakulteta, 

Ljubljana) ter Marko Šerbel (Pravna 

fakulteta, Maribor).  

V vlogi ocenjevalne žirije tekmovanja 

je sodelovala tudi asistentka na Evropski pravni fakulteti, mag. Sara Ahlin Doljak.  

Vsem študentom čestitamo za udeležbo na tekmovanju in za dosežene rezultate! 
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Pogovori o pravu in državi – Nation´s transition  

 

V okviru srečanj, ki nosijo naslov »Pogovori o pravu in državi«, je v torek. 2. aprila 2015 

ob 16:30 potekalo drugo predavanje na temo »Nation´s transition«. Dogodek je 

potekal v predavalnici na Evropski pravni fakulteti v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 11. 

Gosti srečanja so bili prof. dr. Peter Jambrek, avtor knjige z naslovom Theory of Rights, 

prof. dr. Albin Igličar, doc. dr. Jernej Letnar Černič ter doc. dr. Vojko Strahovnik. 

Dogodek je moderiral izr. prof. dr. Marko Novak. 

Evro-pf  

Predstavitev zbirke Slovenija 1945 – 2015 

 

Evropska pravna fakulteta in Fakulteta za državne in evropske študije sta izpeljali 

novinarsko konferenco z namenom predstavitve zbirke Slovenija 1945 – 2015, avtorja 

in urednika prof. dr. Petra Jambreka.  

Novinarska konferenca je potekala v četrtek, 26. marca 2015 ob 11:00, v prostorih 

Evropske pravne fakultete v Ljubljani.  

Na konferenci sta poleg avtorja, dr. Petra Jambreka, sodelovala tudi dekana obeh 

fakultet, izr. prof. dr. Marko Novak, dekan Evro-pf in izr. prof. dr. Matej Avbelj, dekan 

FDŠ.  

Evro-pf  
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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! 

 


