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Napovednik  

Evro-pf  

Doktorski študent Luka Martin Tomažič izbran za udeleženca na 51. 

Seminarju mednarodnega prava v Ženevi 

 

Obveščamo vas, da je Luka Martin Tomažič, doktorski študent na Evropski pravni 

fakulteti, izbran za udeleženca na 51. seminarju mednarodnega prava (International 

Law Seminar), ki ga organizira Urad Združenih narodov v Ženevi, v povezavi z letno sejo 

Komisije za mednarodno pravo . Dogodek bo potekal v Ženevi, od 6. do 24. julija 2015. 

 

International Law Seminar poteka enkrat letno. Namen dogodka je omogočiti 

podiplomskim študentom, univerzitetnim učiteljem, ki so specializirani za mednarodno 

pravo ter mladim pravnikom, ki delujejo na področju mednarodnega prava, da 

razširijo znanje o delu Komisije za mednarodno pravo ter o kodifikaciji in progresivnem 

razvoju mednarodnega prava. Prav tako predstavlja priložnost za mlade pravnike, ki 

prihajajo iz različnih pravnih sistemov in kultur, da izmenjajo mnenja o vsebinah, s 

katerimi se ukvarja Komisija. 

Na letni ravni sodeluje na omenjenem seminarju zgolj 30 udeležencev, ki prihajajo iz 

različnih držav članic OZN. Udeleženci obiskujejo predstavitve, ki jih podajo člani 

Komisije za mednarodno pravo, uradniki Združenih Narodov ali specializiranih agencij 

v Ženevi ter drugi vabljeni predavatelji,  ter aktivno sodelujejo v razpravah, ki sledijo. 

Konkurenca za mesta na Seminarju je številčna in izbirni proces je zelo zahteven. 

Teme , ki se bodo obravnavale v okviru letošnjega seminarja so zlasti: “Expulsion of 

aliens”; “The obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare)”; 
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“Protection of persons in the event of disasters”; “Immunity of State officials from 

foreign criminal jurisdiction”; “Subsequent agreements and subsequent practice in 

relation to the interpretation of treaties”; “The Most-Favoured-Nation Clause”; 

“Provisional application of treaties”; “Identification of customary international law”; 

“Protection of the environment in relation to armed conflicts” , “Protection of the 

atmosphere” and “Crimes against humanity”. 

Več informacij o dogodku se nahaja na spletni strani: 

http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/519685C86E97119B80256EF30036AD9C?Op

enDocument&cntxt=3B02C&cookielang=fr.  

 

Evropska pravna fakulteta izreka študentu iskrene čestitke ob izboru! 

 

 

  

http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/519685C86E97119B80256EF30036AD9C?OpenDocument&cntxt=3B02C&cookielang=fr
http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/519685C86E97119B80256EF30036AD9C?OpenDocument&cntxt=3B02C&cookielang=fr
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Evro-pf  

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. 

 

 

 

 

  

mailto:%20matej.avbelj@fds.si
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Evro-pf  

2. Poletna šola “S kariernimi veščinami za boljši vstop na trg dela” 

 
Bi radi pridobili ključna znanja in izboljšali sposobnosti za uspešnejši prodor na trg dela? 

Pridružite se nam od 7. do 11. septembra 2015 na 2. POLETNI ŠOLI »S kariernimi 

veščinami za boljši vstop na trg dela«, ki jo organizira Karierni center Evropske pravne 

fakultete v sodelovanju z VIRS Primorske Nova Gorica. 

Pred prijave zbiramo na: karierni.center@evro-pf.si 

Več informacij v priloženem vabilu. 

Vabljeni! 

  

mailto:%20karierni.center@evro-pf.si
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Evro-pf  

Poletna šola na univerzi v Vidmu, Italija – zbiranje informativnih 

prijav 

 

Obveščamo vas, da bo času od 20. do 24. julija 2015 na Univerzi v Vidmu potekala 

poletna šola na temo CONSUMER RIGHTS IN THE EUROPEAN UNION - Alternative Dispute 

Resolutions and Collective Redress, 20. – 24. July 2015 

Vse zainteresirane študente vabimo, da se odzovete vabilu in najkasneje do 24. junija 

2015 pošljete svoje informativne prijave za udeležbo v Mednarodno pisarno Evro-pf na 

naslov international.department@evro-pf.si, s pripisom »za Poletno šolo«.  Poletna šola 

bo potekala v angleškem jeziku. Program poletne šole bo objavljen naknadno. 

Prošnji priložite svoj življenjepis s kratko obrazložitvijo, zakaj bi se poletne šole želeli 

udeležiti. Ker je število mest omejeno, bomo izmed vseh prispelih prošenj izbrali največ 

3 kandidate. Kriteriji izbire bodo motivacija, študijski uspeh ter znanje angleškega jezika 

(ocena pri predmetu angleška pravna terminologija oziroma certifikat o znanju 

angleškega jezika). 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na: Nataša Kolavčič, Erasmus koordinator, 

T.: 05 338 44 06, E.: international.department@evro-pf.si 

 

  

mailto:international.department@evro-pf.si
mailto:international.department@evro-pf.si
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Evro-pf  

Predavanje asistentke dr. Ane Polak Petrič, doktorandke Evropske 

pravne fakultete 

 

Vljudno vabljeni na predavanje dr. Ane Polak Petrič, visoke predstavnice Republike 

Slovenije za nasledstvo ter doktorandke Evropske pravne fakultete, z naslovom 

“Nasledstvo in kulturna dediščina”, ki bo v četrtek, 18. junija 2015 ob 18:00 v Narodni 

galeriji v Ljubljani, Prešernova 24. 

Predavanje bo potekalo v okviru razstave Vrnitev ambasadorjev umetnosti – umetnine 

iz nasledstva Jugoslavije. 

Vstop je prost. 

 

  

Vir fotografije: iz spleta.  
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Evro-pf  

Vabilo na inavguracijsko predavanje dr. Visar Hoxha 

 

Skladno z Merili za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, 

znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na 

Evropski pravi fakulteti bo imel dr. Visar Hoxha pred 

imenovanjem v naziv docent za predmetno področje 

»Pravo in management nepremičnin« inavguracijsko 

predavanje z naslovom: »Application of Monte-Carlo 

simulation in the income method of appraisal of 

apartments in the city center of Prishtina, Kosovo«. 

Predavanje bo v torek, 23. junija 2015 ob 14.00 uri na Evropski pravni fakulteti, 

Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana ( predavalnica P3). 

Vljudno vabljeni! 

Izr. prof. dr. Marko Novak dekan 

  

http://evro-pf.si/media/website/2015/06/5481.png
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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  

Prijavni roki za vpis na dodiplomski in podiplomski študij na Evropski 

pravni fakulteti 

 

  

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

Evro-pf  

Informativni dnevi na Evropski prani fakulteti 

 

Obveščamo vas, da so v maju potekali informativni dnevi za podiplomski študij na 

Evropski pravni fakulteti. Fakulteta je informativne dni izvedla na dveh lokacijah, in 

sicer: v Novi Gorici, 26.5.2015 ob 16:00 ter Ljubljani, 27.5.2015 ob 16:00.  
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Evro-pf  

IV. Doktorska znanstveno-raziskovalna mednarodna konferenca 

 

Obveščamo vas, da je 19. maja 2015 v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani 

potekala že IV. Doktorska znanstveno-raziskovalna mednarodna konferenca s 

področja prava, uprave in nepremičnin, ki jo organizirata Evropska pravna fakulteta 

in Fakulteta za državne in evropske študije.  

Udeležence letošnje konference je v uvodnem nagovoru pozdravil dr. Jernej Letnar 

Černič, ki je njihove razprave tudi moderiral v okviru prve sekcije. V okviru slednje so 

svoje poglede na obravnavano tematiko podali doktorski študenti in doktorandi 

Evropske pravne fakultete, in sicer:  

 Špela Zagorc: "Odločanje v razumnem roku v skladu s pravico do dobrega 

upravljanja v upravnem pravu”  

 Margerita Jurkovič: “Problematika pregona kaznivega dejanja trgovine z ljudmi 

v Sloveniji.”  

 Sonja Verčič: »Kritična ocena pristojnosti varuha človekovih pravic v primerjavi 

z nordijskimi državami«  

 Leon Slak: »Neizplačani devizni varčevalci SFRJ in Islandije: analiza in primerjava 

sodb sodišč EFTA in ESČP«  

 Milena Marinič: »Soglasje pri obdelavi zdravstvenih podatkov kot podlaga 

pravice do dostojanstva«  
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V okviru nepremičninskega dela konference, ki ga je moderiral doc. dr. Jernej Letnar 

Černič, so svoje prispevke in poglede na obravnavano tematiko podali:  

 Ivan Stanič: »Nekateri vidiki javne koristi ob urbanistični regulaciji«, Fakulteta za 

državne in evropske študije  

 Sanja Radivojević: »Nakupno odločanje kupcev nepremičnin glede na različne 

kulture: primer Slovenija in ZDA«  

 Dejan Valentinčič: »Koncept »matične države« v mednarodnem pravu in politiki 

pri zaščiti narodnih manjšin«  

 

 

 

 

 

 

 

 

V popoldanski pravni sekciji, ki jo je vodil izr. prof. dr. Marko Novak, so svoje prispevke 

predstavili doktorski študenti in doktorandi Evropske pravne fakultete: 

 Eneja Drobež: »Kolektivno upravljanje sorodnih pravic«  

 Sebastjan Prosenc: “Spoštovanje človekovih pravic pri policijskem zbiranju 

obvestil«  

 Anna Nuša Hrustek: »Analiza zavarovalniških goljufij s področja avtomobilskega 

zavarovanja v Republiki Sloveniji«  
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V t. i. »Profesorski pravni sekciji« pa so sodelovali:  

 Dr. Miroslav Žaberl: »Kdo bo preiskoval preiskovalce?«  

 Dr. Slobodan Dujić: »Razmerje med t.i. »regulatorno državo« in klasičnimi 

postulati javnega upravljanja«  

 Dr. Zvone Vodovnik: »Ustavni temelji delovnega in socialnega prava«  

Slednjo je moderiral dr. Marko Novak.  
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Konferenca se je zaključila s tematskim znanstvenim simpozijem, kjer so ugledni 

strokovnjaki s področja ustavnega in javnega prava, dr. Peter Jambrek, dr. Matej 

Avbelj, dr. Franci Grad in dr. Andraž Teršek razpravljali o izvorih, temeljih in razvoju 

slovenske ustave. Iztočnica za pogovor je bila  ustavnopravni pentatevh prof. dr. Petra 

Jambreka: »Slovenja 1945 – 2015« 

 

Vsi prispevki, ki so bili predstavljeni na doktorski konferenci, bodo objavljeni v 

konferenčnem zborniku, nekateri izbrani prispevki pa bodo objavljeni tudi kot članki v 

reviji DIGNITAS. 
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Evro-pf  

Pisma Erasmus študentov 

 

Evropska pravna fakulteta je uspešna tudi na področju Erasmus mobilnosti za namene 

prakse. Študente, ki so tovrstno izkušnjo že doživeli, smo za namene tokratne številke E-

novic povabili k pisanju na temo njihove »Erasmus izkušnje«. K sodelovanju je privolila 

študentka podiplomskega študija prava Sonja Strnad Nardelli, ki je svojo izmenjavo za 

namene praktičnega usposabljanja opravljala v odvetniški pisarni Hövel & Collegen, 

v Frankfurtu, v Nemčiji.  

 V nadaljevanju si lahko preberete njeno zgodbo.  

 

 

Pozdravljeni! 

Moja velika želja je opravljati svoj poklic z uporabo tujih jezikov – predvsem razvijati naprej do 

sedaj nabrana znanja. In prav, v vabilu Fakultete študentom k Mobilnosti študentov na 

področju prakse in študija, sem videla izziv in priložnost za to. Odločila sem se za Mobilnost na 

področju prakse v Nemčiji in s pomočjo prijateljev vzpostavila stik z odvetniško pisarno Hövel & 

Collegen v Frankfurtu. 

Odvetniška pisarna Hövel & Collegen je predvsem dejavna na področju insolventnosti podjetij 

in njihovega finančnega prestrukturiranja v primeru plačilne nesposobnosti podjetij. Odlikuje 

jih hitro ukrepanje, realni načrti za stabilni finančni temelj podjetij in ohranitvijo njihovih delovnih 

mest, zaščita interesov upnikov, zaupanje strank ter nevtralnost do vseh vpletenih strank v 

insolventnih postopkih. Kot nosilci DIN certifikat (VID CERT, IV - Grundsätze ordnungsgemäßer 

Insolvenzverwaltung in ISO 9001: 2008) so del evropske mreže odvetnikov, ki delujejo tudi preko 

meja tako na področju insolventnosti kot tudi v različnih primerih mednarodnega zasebnega 

prava. 

V mesecih moje prakse sem opravljala različne naloge na različnih področij. Seznanila sem se 

z samim delom sprejemne pisarne odvetnikov, s primeri iz insolvenčnega prava ter s primeri 
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zapuščin (Nachlassverwaltung), ki so jim bili dodeljeni s strani zapuščinskega sodišča 

(Nachlassgericht).  

Preučevala sem primere o katerih so potekale obravnave na sodišču in pri katerih sem skupaj 

z odvetniki prisostvovala v sodni dvorani. Nekateri primeri so bili polni zapletov in razpletov, tako 

mednarodno obarvani, da je pri njihovem reševanju bilo potrebno uporabiti in upoštevati 

pravna pravila več pravnih redov držav. V vseh teh življenjskih primerih sem prepoznala naše 

šolske primere iz predavanj. 

Frankfurt na Majni (Frankfurt am Main) je največje mesto v nemški zvezni deželi Hessen in je tudi 

največje finančno središče kontinentalne Evrope. Po svoji osrednji legi v Zahodni Evropi je mesto 

pomembno prometno vozlišče Nemčije z odlično infrastrukturo in pomembnim mednarodnim 

letališčem Frankfurt. 

Ogled mesta se običajno začne v starem delu mestnega jedra, kjer so številne porušene stavbe 

iz druge svetovne vojne lepo obnovili in se stara arhitektura lepo ujema z modernejšo 

arhitekturo današnjega časa.  

Za potovanje po mestu Frankfurtu bi vam priporočila uporabo podzemnih železnic S-Bahn ali 

U-Bahn linije. Sam ogled mesta si lahko privoščite  z javnimi avtobusnimi linijami in tramvaji, ki 

vozijo vsakih 10 minut in prevzemajo večino prometa podzemnih železnic. Najboljše prevozno 

sredstvo za ogled mesta in njegove okolice ostaja v Nemčiji kolo. Frankfurt, kot ostala nemška 

mesta, ima skozi mesto razvito moderno mrežo kolesarskih poti, katero sem tudi sama 

uporabila, ko sem si mesto ogledala s kolesom, na dan nedelje, ko se skozi mesto ne vozijo 

številni avtomobili ampak le kolesarji in se sprehajajo turisti ter ostali obiskovalci mesta.  
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Ljudje se radi sprehodijo ali pa tečejo po t.i. muzejskem bregu (Museumsufer) z številnimi muzeji 

in galerijami, kjer bregove reke Majn krasijo številni mostovi; od najstarejšega Železni most 

(Eiserner Steg), ki je namenjen le pešcem do novejšega Osthafenbrücke, ki ga uporabijo 

kolesarji in pešci. 

 

 
 

Frankfurt s svojo dolgo denarniško tradicijo je najbogatejše mesto v Evropi, ki ima velik vpliv na 

trgovino, finance, transport in izobraževanje. Slovi tudi po številnih sejmih (Messe Frankfurt) in 

Frankfurtski borzi, kjer se odvija 85% nemške trgovine v delnicah.  

Mesto krasijo številni nebotičniki (Skyline Frankfurt) v katerih imajo sedež Nemška zvezna banka 

in veliko število komercialnih bank kot tudi Evropska centralna banka (ECB). Sprehod v tem 

delu mesta nam nudi lep pogled v višino teh stopnic kot tudi čudovit razgled na mesto z njihovih 

razglednih točk. 

 

Otvoritev ECB, dne 18. marca 2015, so spremljali številni izgredi in mesto za krajši čas spremenili 

v kaos in anarhijo.  

Mesto Frankfurt je tudi pomembno središče kulturnih in izobraževalnih ustanov. Med njimi zelo 

pomembna Univerza Johann Wolfgang Goethe, ki ponuja veliko akademskih programov, 
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raziskovalnih institutov, in poudarek na interdisciplinarnih pristopov k reševanju kompleksnih 

problemov. Univerza se imenuje po znamenitem prebivalcu Frankfurta J.W. von Goethe, ki je 

priznan po svojih izjemnih prispevkih k književnosti, znanosti in filozofiji. 

Skozi vso prakso mi je velik vtis pustila ga. Hövel s svojo osebnostjo, ki jo odlikuje ženska 

odločnost in poštenost v boju za pravičnost ter poslovna sposobnost in pravi človeški odnos do 

svojih zaposlenih; ter dinamičnost 

in raznolikost odvetniškega 

poklica.  

Zavedam se, da je bilo teh pet 

mesecev prakse le majhno 

uvajanje v odvetniški poklic, ki 

zahteva veliko izkušenj in 

znanja; zato si v prihodnje želim 

še veliko podobnih priložnosti. 

Poleg vseh lepih in prijetnih 

trenutnih, ki sem jih okusila v tujini 

me spremlja še misel, da tudi v 

obljubljeni deželi, se brez dela in 

premagovanje življenjskih težav, ne cedita »med in mleko«. 

Lep pozdrav,  

Sonja Strnad Nardelli 
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Evro-pf  

Okrepljeno mednarodno sodelovanje 

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

vzpostavitev novih bilateralnih sporazumov tujimi univerzami. 

Fakulteta je v okviru programa Erasmus+ okrepila sodelovanje z: University of 

Economics – Varna, Bulgaria, Universidad Católica San Antonio de Murcia, Španija, 

University of Córdoba, Faculty of Law and Business, Španija ter University of Cadiz, 

Španija.  

     

Več o fakultetah na:   

University of Economics – Varna, Bulgaria (http://www.ue-varna.bg/en/),  

Universidad Católica San Antonio de Murcia, Španija (http://www.ucam.edu/), 

University of Córdoba, Faculty of Law and Business, Španija 

(http://www.uco.es/internacional/extranjeros/) 

University of Cadiz, Španija (http://www.uca.es/en/).  

 

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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 Naši – vaši dosežki  

Evro-pf  

V tej rubriki ni novic.  


