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Napovednik  

Evro-pf  

Informativni dnevi na EVRO-PF 

 

Evropska pravna fakulteta Vas vabi na 

informativna dneva za vpis v podiplomske 

študijske programe: 

 Pravo II. in III. stopnje 

 Pravo in management nepremičnin II. in III. 

stopnje 

 NOVOST!Alternativno reševanje sporov II. 

stopnje 

Informativna dneva bosta potekala na lokacijah: 

 Nova Gorica (Eda center, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica): torek, 

26.5.2015 ob 16:00 

 Ljubljana (Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana): sreda, 27.5.2015 ob 16:00 

 

Vljudno vabljeni! 

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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Mednarodni znanstveni simpozij - »The Concept and Conceptions 

of Transnational and Global Law« 

 

V okviru podoktorskega projekta 

dr. Mateja Avblja, z naslovom: 

»Postmoderni izzivi 

transnacionalnega prava za 

Evropsko unijo«, bodo na Fakulteti 

za državne in evropske študije s podporo Agencije Republike Slovenije za raziskovanje 

in razvoj (ARRS) v okviru Mednarodnega znanstvenega simpozija z naslovom »The 

Concept and Conceptions of Transnational and Global Law« gostovali: profesor Neil 

Walker (Univerza v Edinburghu), profesor Mattias Kumm (NYU School of Law in WZB 

Berlin), profesor Gianluigi Palombella (Univerza v Parmi), Dr Jose Manuel Baretto 

(Univerza v Bonnu) ter profesor dr. Matej Avbelj (FDŠ).  

Dogodek bo potekal 18.6. 2015 ob 16.30h na Fakulteti za državne in evropske študije, 

Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana, Predavalnica P4.  

Simpozij je odprt za javnost, udeležba je brezplačna, vendar je zaradi omejenega 

števila mest potrebna predhodna prijava na matej.avbelj@fds.si. 
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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.  

Prijave sprejemamo do 1. avgusta 2015 na sedežu 

Društva za Združene narode za Slovenijo (Cankarjeva 

1/II, Ljubljana). 

Več informacij o razpisu je na voljo na spletni strani 

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

 

Evro-pf  

Brezplačno članstvo študentov EVRO-PF v knjižnici FDŠ na Brdu pri 

Kranju 

Evropska pravna fakulteta ter Fakulteta za državne in evropske študije sta sklenili 

sporazum, s katerim imate študenti, ki ste včlanjeni v knjižnico matične fakultete 

brezplačno članarino v knjižnici Fakultete za državne in evropske študije na Brdu pri 

Kranju. Študenti morate za brezplačno včlanitev in izposojo predložiti veljavno 

študentsko izkaznico. 

Več o knjižnici FDŠ na: http://www.fds.si/index.php/studij/knjiznica  

Evro-pf  

 

http://www.unaslovenia.org/danZN
http://www.fds.si/index.php/studij/knjiznica
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Evro-pf  

Predstavitev zbirke “SLOVENIJA 1945-2015: SUVERENOST, 

USTAVNOST IN PRIHODNOST SLOVENSKEGA NACIONALNEGA 

SISTEMA” avtorja in urednika prof. dr. Petra Jambreka. 

 

Evropska pravna fakulteta je v sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske študije 

v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani organizirala pet znanstvenih 

razgovorov namenjenih predstavitvi zbirke “SLOVENIJA 1945-2015: SUVERENOST, 

USTAVNOST IN PRIHODNOST SLOVENSKEGA NACIONALNEGA SISTEMA”, avtorja in 

urednika prof. dr. Petra Jambreka. 

Podlaga prvega srečanja dne 

1.4.2015 je bila knjiga z naslovom 

THEORY OF RIGHTS. Dogodek je 

povezoval izr. prof. dr. Marko 

Novak, z avtorjem prof. dr. Petrom 

Jambrekom pa so diskutirali prof. dr. 

Albin Igličar, doc. dr. Jernej Letnar Černič in doc. dr. Vojko Strahovnik. Prvo 

srečanje je sovpadalo tudi s prvim Pogovorom o pravu in državi. Gre za mesečna 

akademska srečanja predvsem na ljubljanski lokaciji fakultete, v obliki predavanj, 

pogovorov, diskusij in predstavitev ustvarjalnih dosežkov na temo aktualnih ali 

klasičnih problemov prava in države. 

 

Podlaga drugega srečanja dne 

7.4.2015 je bila knjiga z naslovom 

NATIONS’ TRANSITIONS .V razpravi 

so poleg avtorja prof. dr. Petra 

Jambreka sodelovali še izr. prof. 

dr. Matej Avbelj, izr. prof. dr. Jurij 

Toplak in prof. dr. Ernest Petrič. 

 

http://evro-pf.si/media/website/2015/05/1.4.2015.png
http://evro-pf.si/media/website/2015/05/7.4.2015.png
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Podlaga tretjega srečanja dne 

21.4.2015 je bila knjiga z naslovom 

ŽENSKA TABORIŠČA. Dogodek je 

sovpadal z Jean Monnet 

Akademskim forum o Ženskih 

kazenskih taboriščih za prisilno 

delo v Sloveniji 1949-50, ki ga je 

povezoval doc. dr. Jernej Letnar 

Černič. V razpravi so poleg avtorja 

dr. Petra Jambreka  sodelovali še prof. dr. Lovro Šturm, dr. Jože Dežman in mag. 

Renato Podberšič.  

Podlaga četrtega srečanja dne 5.5.2015 je bila knjiga z naslovom DEMOKRACIJA IN 

DRŽAVA. Pogovor je moderiral prof. dr. Dimitrij Rupel v sodelovanju z uvodnim 

razpravljavcem prof. dr. Žigo Turkom. V razpravi je sodeloval tudi avtor knjige prof. dr. 

Peter Jambrek ter kot soavtor prof. dr. Albin Igličar, ki je za knjigo prispeval poglavje o 

slovenskem plebiscitu. 

 

 

 

 

 

 

Zadnje srečanje, ki se bo odvilo 19.5.2015, pa bo sovpadalo s IV. Doktorsko 

znanstveno-raziskovalno mednarodno konferenco. Na njem bo predstavljena zadnja 

knjiga iz zbirke z naslovom USTAVA IN SVOBODA. 

Vljudno vabljeni! 

Evro-pf  

  

http://evro-pf.si/media/website/2015/05/21.4.15-2.png
http://evro-pf.si/media/website/2015/05/5.5.2015-2.png
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Nov študijski program - Alternativno reševanje sporov  

 

Obveščamo vas, da je izšla nova 

zgibanka namenjena celoviti 

predstavitvi novega podiplomskega 

magistrskega študijskega programa 

Alternativno reševanje sporov, ki se bo 

od š.l. 2015/2016 prvič izvajal na Evropski 

pravni fakulteti.  

Študijski program kot tak je glede na 

svojo vsebino tudi prvi tovrstni 

akreditirani študijski program v Sloveniji! 

Cilj študijskega programa je bodoče 

strokovnjake iz področja alternativnega 

reševanja sporov opremiti s široko 

paleto znanj iz področja prava, 

psihologije, sociologije, kulturologinje, 

ekonomije, 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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Okrepljeno mednarodno sodelovanje ERASMUS+ 

 

Evropska pravna fakulteta je v preteklih mesecih uspešno zaključila pogajanja za 

vzpostavitev novih bilateralnih sporazumov tujimi univerzami. 

Fakulteta je v okviru programa Erasmus+ okrepila sodelovanje z Dragan European 

University of Lugoj iz Romunije ter z Dokuz Eylül University iz Turčije.  

  

 

 

 

 

Več o fakultetah na: http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/(Dragan 

European University of Lugoj) ter http://www.deu.edu.tr/deuwebv2/Anasayfa.php? 

(Dokuz Eylül University).  

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/. 

 

  

http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/
http://www.deu.edu.tr/deuwebv2/Anasayfa.php
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Utrinki  

Evro-pf  

Strokovna ekskurzija: »Institucije EU«, 11.4-17.4.2015 

 

Obveščamo vas, da je 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.  

Študenti so si v okviru strokovne ekskurzije najprej ogledali mesto Amsterdam - prikupno 

mesto, ki se ponaša s svojimi kanali, zanimivimi muzeji in mnogimi drugimi zanimivostmi.   

Pot se je nadaljevala v mesto Den Haag, ki je upravno središče kraljevine Nizozemske 

in sedež mnogih mednarodnih inštitucij. Tam so si ogledali vladni predel s številnimi 

ministrstvi, sedež nizozemskega parlamenta, Mauritshuis ter se za kratek čas ustavili ob 

Palači miru. Sledil je strokovni del obisk institucije »Mednarodno kazensko sodišče za 

področje bivše Jugoslavije«.  

 

Slika: Den Haag. Skupinska slika pred Palačo miru, meddržavno sodišče OZN. 
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Četrti dan so se študenti zapeljali do Bruslja, kjer so obiskali Evropsko komisijo. V Bruslju 

je sledil tudi panoramski ogled mestnih znamenitosti: Atomium, Kraljeva palača, 

Stolnica, Mestna hiša, Sodna palača, vodnjak Maneken Pis, ipd.  

 

 

Slika: Študenti EVRO-PF na ogledu ICTY 

Slika:Ogled Evropske komisije. Skupinska slika pred zgradbo Berlaymont. 
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Od tu so študenti pot nadaljevali do mesta Strasbourg, kjer se sledil obisk Evropskega 

parlamenta. Tam sta študente sprejela slovenska poslanca v EP, in sicer dr. Igor Šoltes  

ter poslanka Tanja Fajon. Sledila je panoramska vožnja mimo evropskih institucij ter 

sprehod po mestnem jedru.  

V Strasbourgu so študenti kot zadnje obiskali še 

Evropsko sodišče za človekove pravice, nakar je 

sledila že vožnja domov v smeri Slovenije.   

 

 

Druženje študentov ob strokovnih vsebinah izven šolskih klopi je nepogrešljiv element 

vsakega študijskega procesa, zato Fakulteta izreka vsem organizatorjem ekskluzije 

iskrene pohvale! 

  

 

  

Slika: Ogled Evropskega parlamenta in skupinska fotografija s poslancema go. Tanjo Fajon in dr. Igorjem 

Šoltesom.  
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Gostujoča predavanja: dr. Barney Jordaan in dr. Oliver C. Ruppel  

 

Evropska pravna fakulteta in 

Fakulteta za državne in 

evropske študije sta v 

sodelovanju s Kariernim 

centrom EVRO-PF v okviru 

predmeta Mediacija in 

arbitraža – alternativno 

reševanje sporov 13.4. in 

14.4.2015 gostili dve gostujoči 

predavanji predavateljev dr. 

Barmeya Jordaana z Vlerick 

Business School (Gent, Belgija) in dr. Oliverja C. Ruppela, ki prihajata iz Pravne fakultete 

Univerze v Stellenboschu (SA).  

Predavatelja sta na izviren način predstavila izbrane teme s področja Mirnega 

reševanja sporov. Poleg teoretičnih izhodišč so udeleženci prejeli tudi veliko praktičnih 

napotkov. Predavanja so popestrile praktične skupinske delavnice, preko katerih so 

slušatelji osvojeno znanje preizkusili tudi v praksi 

Izpostavljene teme na predavanjih so bile zlasti:  

Ponedeljek, 13.4.2015 

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

styles, role of representatives 

 The lawyer as problem-solver 

 A number of role plays will be used for the negotiation session and one 

mediation role play. 

 

Torek, 14.4.2015 

 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  

 

 

 

 

 

 

 

Evropska pravna fakulteta in Karierni center gostujočima predavateljema ter 

slušateljem izreka iskrene zahvale za sodelovanje! 
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Ogled Odvetniške zbornice Slovenije – 20.4.2015 

  

Obveščamo vas, da je v okviru Kariernega centra na Evropski pravni fakulteti v 

ponedeljek, 20.4.2015 potekala strokovna ekskurzija na Odvetniško zbornico Slovenije.  

Odvetniška zbornica Slovenije je 

poklicna organizacija odvetnikov, 

ki opravlja z zakonom določene 

naloge za delovanje in razvoj 

odvetništva ter zastopa poklicne in 

socialne interese svojih članov. 

Člani zbornice so poleg 

odvetnikov obvezno tudi 

odvetniški kandidati in odvetniški 

pripravniki, zato je za mlade 

pravnike še posebej pomemben organ.  

Študente je na dan ogleda sprejel in nagovoril sam predsednik OZS, g. Roman Završek. 

Študentom je predstavil delovanje 

OZS, njene naloge, možnosti za 

članstvo ipd. Razprava je bila 

zanimiva, saj so se v pogovor 

vključiti tudi študenti s številnimi 

vprašanji in podvprašanji 

nanašajočimi se na aktualne teme 

iz pravosodja in odvetništva.  

G. Završek je študentom predstavil 

poklic odvetnika ter opisal poklicne 

in karierne priložnosti, ki so na voljo za mlade diplomante po zaključku študija. Podal 

jim je številne nasvete, ki jim bodo koristili pri nadaljnjem študiju in izbiri nadaljnje 

poklicne poti. Študenti so bili s strani OZS obdarjeni tudi z dvema izvodoma revije 

Odvetnik.  
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Odvetniški zbornici Slovenia in vsem, ki so pri sprejemu študentov sodelovali, se v imenu 

Fakultete iskreno zahvaljujemo za sodelovanje! 

 

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. 
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Okrogla miza »Ustavne dimenzije sodne prakse Sodišča EU«  

 

Karierni center Evropske pravne fakultete je dne 10. 4. 2015 ob 16. uri na Evropski pravni 

fakulteti v Ljubljani za študente in zainteresirane obiskovalce pripravil okroglo mizo z 

naslovom »Ustavne dimenzije sodne prakse Sodišča EU«.  

Gost tokratnega omizja je bil mag. Saša Sever, pravni svetovalec na Sodišču Evropske 

unije v Luksemburgu, ki je predaval na temo Ustavne dimenzije sodne prakse Sodišča 

EU. Slušateljem je poleg predstavitve sodišča predstavil tudi njegovo delovanje ter 

karierne priložnosti, ki se za mlade odpirajo v tovrstnih institucijah.  

V razpravi je sodeloval tudi dekan Evropske pravne fakultete, izr. prof. dr. Marko 

Novak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 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. 
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 Naši – vaši dosežki  

Evro-pf  

V tej rubriki ni novic.  


