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Napovednik  

Evro-pf  

Poletna šola »(U)pravne veščine« 

 

Evropska pravna fakulteta bo skupaj s Fakulteto za državne in evropske študije 

organizirala poletno šolo 2015 z naslovom »(U)pravne veščine«, ki bo potekala od 14. 

do 18. septembra 2015 v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani.  

O poletni šoli: 

V skladu z bolonjsko reformo v visokem šolstvu naj bi študijski proces bolj povezal teorijo 

s prakso, nekako po starem reku: teoria sine praxis sicut rota sine axis, praxis sine teoria 

sicut rota sine via. To ne pomeni le dejstva, da je treba v študij prava vključiti čim več 

kazuistike oz. primerov iz pravne prakse, temveč tudi to, da je treba študentkam in 

študentom poleg rednih predmetov ponuditi tudi nekatere vsebine, ki se ukvarjajo z 

določenimi veščinami, ki so pomembne in koristne za pravnikovo praktično delo.  

Nekaj od učne vsebine, ki je na programu tokratne poletne šole, se tako ali tako že 

podaja v okviru obveznih predmetov, toda zaradi obsega snovi teh predmetov, so 

študentke in študenti prepogosto prikrajšani za praktične informacije oz. urjenje v 

obvladovanju tovrstnih veščin.  

Udeleženke in udeleženci poletne šole bodo pod vodstvom odvetnika in profesorja 

prava prvi dan spoznavali posebnosti ter tehniko pisanja najbolj tipičnih pravnih 

poslov in predlaganih aktov, kar je domala vsakodnevno opravilo v praksi na pravnem 

in upravnopravnem področju.  

Drugi dan bodo pod taktirko dolgoletnega vodje oz. namestnika vodje Službe Vlade 

za zakonodajo in tudi profesorja prava udeleženke ter udeleženci poletne šole 

spoznavali nomotehniko v praktičnem svetu sestavljanja in pregledovanja splošnih 

pravnih aktov.  
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Tretji dan bo sledila predstavitev tehnik ter specifičnosti javnega nastopanja pod 

vodstvom dolgoletne trenerke in učiteljice javnega nastopanja, saj tudi pri pravnici in 

pravniku v vsakdanji praksi še kako pridejo v poštev retorične veščine.  

Četrti dan bo na sporedu predstavitev specifičnosti ter tipičnih napak pri pisanju 

pravnih besedil, ki imajo glede na druga besedila svoje posebnosti. Vodil jo bo 

profesor prava, ki se že daljši čas ukvarja s posebnostmi pravnega jezika.  

Zadnji dan pa bo posvečen pisanju sodbe in primerjavi, ob upoštevanju razlik, s 

pisanjem leposlovnega dela. Nastopil bo dolgoletni sodnik in slovenski pisatelj, ki je še 

kako vešč obeh načinov pisnega izražanja.  

Poletna šola ni namenjena le študentkam in študentom prava, temveč tudi drugih 

sorodnih študijskih področij, ki v svojih programih vsebujejo tudi pravne predmete in 

katerih delov v praksi bo tudi zahtevalo znanja praktičnih veščin.  

Poleg študentov so na poletno šolo vabljeni tudi mlajši diplomanti in diplomantke 

pravnih in drugih fakultet.  

Prijava in dodatne informacije: 

Kotizacija znaša 100 eur ( z vključenim DDV), ki se poravna do začetka poletne šole. 

Poletna šola se bo izvajala na naslovu Evropska pravna fakulteta, Cankarjevo nabrežje 

11, 1000 Ljubljana.  

Število mest je omejeno, v primeru premajhnega števila prijav poletna šola ne bo 

izvedena. Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci prejeli kreditne točke v višini 

enega izbirnega predmeta.  

Prijavo pošljite na elektronski naslov info.ljubljana@evro-pf.si ali na naslov: Evropska 

pravna fakulteta Cankarjevo nabrežje 11 1000 Ljubljana  

Skrajni rok za prijavo je 7. september 2015. 

Več informacij o poletni šoli najdete na povezavi http://evro-

pf.si/media/website/2015/07/Poletna-%C5%A1ola.pdf .  

  

http://evro-pf.si/media/website/2015/07/Poletna-%C5%A1ola.pdf
http://evro-pf.si/media/website/2015/07/Poletna-%C5%A1ola.pdf
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Novice 

Evro-pf  

Prijavni roki za vpis na dodiplomski in podiplomski študij na Evropski 

pravni fakulteti 

 

 

 

Več informacij o možnostih prijave najdete na spletni strani fakultete, na povezavi:  

http://evro-pf.si/studij/vpis/prijavnice/ .  

 

Vabljeni k vpisu! 

 

 

http://evro-pf.si/studij/vpis/prijavnice/
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Evro-pf  

Razpis za dodelitev štipendije v študijskem letu 2015/16 

Evropska pravna fakulteta vas obvešča, da bo do vključno 2. 10. 2015 zbirala prijave 

kandidatov za največ 10 razpisanih štipendij za magistrski študijski program Pravo in 

management nepremičnin – 2. stopnja. 

Datum objave razpisa: 17. 8. 2015. 

 

 

 

 

 

 

Vso razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani fakultete, na povezavi: 

http://evro-pf.si/2015/08/18/razpis-za-dodelitev-stipendije-v-studijskem-letu-201516/  

 RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/16 

 PRIJAVNI OBRAZEC 

 PRAVILNIK O ŠTIPENDIRANJU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/16 

  

http://evro-pf.si/2015/08/18/razpis-za-dodelitev-stipendije-v-studijskem-letu-201516/
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Evro-pf  

Akademska dosežka dekana izr. prof. dr. Marka Novaka 

 

Obveščamo vas, da je dekan Evropske pravne fakultete, izr. prof. Marko Novak je v 

juniju 2015 sodeloval na dveh konferencah v tujini. 

Prva konferenca z naslovom Visual Argumentation & Reasonableness in Judicial 

Debate (GTR15 – Trento Days on Rhetoric) je potekala od 17. do 19. junija 2015 na 

Univerzi v Trentu, Italija. Dekan je predstavil referat z naslovom ‘Argument from Majority 

in Judicial Debates’. 

Druga konferenca z naslovom International Conference on Legal Argumentation and 

the Rule of Law je potekala od 25. do 26. junija 2015 na Erazmus univerzi v Rotterdamu, 

Nizozemska. Dekan je predstavil referat z naslovom ‘Arguing Certainty in Criminal 

Decision-Making and the Rule of Law’ 

Dekanu izrekamo iskrene čestitke!  
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Evro-pf  

Razpis za pogodbeno strokovno delo v skupnem raziskovalnem 

središču (dg jrc) Evropske komisije 

 

Evropska komisija je odprla "Razpis za pogodbeno strokovno delo v skupnem 

raziskovalnem središču (DG JRC) Evropske komisije".  

Razpis je namenjen delu raziskovalcev na naslednjih področjih: biologija, 

kemija, naravoslovje, biokemija, oceanografija, nanotehnologija, nano-

biotehnologija, veterina, strojništvo, matematika, fizika, IKT, statistika, materiali, 

ekonomija, politične vede, družbene vede, kmetijske vede, meteorologija, 

ekologija, gozdarstvo, geologija, hidrologija, medicina, farmacija.  

Več informacij je na voljo na direktni spletni povezavi Evropske komisije: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-

iv-researchers 

Razpis v slovenskem jeziku (pdf): https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-

us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers .  

 

VIR: MIZŠ, http://www.mizs.gov.si/  

 

  

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc-research-fgiv-contract-staff-2015-selection_sl.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers
http://www.mizs.gov.si/
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Utrinki  

Evro-pf  

Študentka Neža Jovan na pripravništvu pri OZN v Sarajevu 

 

Tokratno številko E-novic je popestrila zanimiva zgodba uspešne študentke Evropske 

pravne fakultete Neže Jovan, ki se trenutno nahaja v Sarajevu, kjer opravlja pol letno 

pripravništvo pri izpostavi Organizacije Združenih Narodov, Sarajevo.  

V nadaljevanju je predstavljena njena zgodba.  

 

»Pozdravljeni! 

Ukvarjati se s človekovim pravicami je postala moja velika želja, po tem, ko sem se v 

zadnjem letniku dodiplomskega študija navdušila nad mednarodnim pravom. Med 

pisanjem diplome pri prof. dr. Pogačniku na temo Ustavne ureditve v BiH v kateri sem 

pisala sem o demokratičnih primanjkljajih v tej državi ter o možnostih za pristop k EU, 

sem že lani odšla v Sarajevo in se tam 

srečevala z različnimi strokovnjaki in 

profesorji. Sarajevo me je navdušilo. 

Ko sem iskala priložnosti za začetek 

moje poklicne poti ter se prijavljala na 

prosta pripravniška mesta na 

Organizaciji združenih narodov ali v 

kakšni podobni instituciji povsod po 

svetu, sem naletela tudi na razpis za 

pripravnika v Združenih narodih v 

Sarajevu. Vedela sem, da mi moje 

diplomsko delo in obvladanje jezika 

lahko pomagata, da vsaj malo izstopim iz množice vseh prijavljenih, čeprav sem se 
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zavedala, da je konkurenca gromozanska. ZN naj bi samo v Sarajevu vsako leto prejeli 

več kot 100 000 prošenj za pripravniška mesta. 

ZN iščejo aktivne in predane študente, običajno z izkušnjami v tujini (izmenjave, razne 

poletne šole), razmišljujoče osebe z izdelanimi stališči, z visokimi ambicijami in 

predanostjo pomagati ljudem v stiski. Moraš biti pripravljen se seliti po svetu, se v 

popoldanskem času učiti čim več jezikov ali se izobraževati na drugih področjih, hkrati 

je pomembno, da se dobro vklopiš v kolektiv (ker delo poteka preko projektov, se 

vedno dela v 

skupinah, sodeluje se 

z drugimi oddelki, 

individualnega dela 

je malo). Preko teh 

svežih, izobraženih in 

še navdušenih, 

zagnanih mladih 

študentov, pomagajo 

določeni državi pri 

razvoju in napredku. 

Pripravništvo je 

neplačano. 

Sama opravljam polletno pripravništvo na pravnem oddelku razvojnega programa 

(Legal and Human Security Sector, UN Development Program).  

Prve dni so nas zasuli z treningi za varnost in predavanji o zaščiti ter testi, ki jih moraš 

rešiti, se preden te sploh vpišejo v njihov register. Ko sem vse to uspešno opravila, so 

me dodelili na enega izmed projektov, ki ga skupaj ustvarjajo različni oddelki Združenih 

Narodov - o pomoči in zaščiti žrtvam seksualnega nasilja med vojno v BiH. Projekt bo 

lahko zaživel šele ko se bo uskladila zakonodaja BiH z mednarodnimi standardi, 

pripravljamo predloge za harmonizacijo zakonodaje znotraj države (med enitetama 

in Brčkom, ter na nacionalni ravni), ukvarjamo se z institutom nudenja brezplačne 

pravne pomoči,  z zaščito za priče in žrtve, samo infrastrukturo sodnih prostorov,  poleg 

pravnih težav pa se žrtve soočajo tudi z veliko stigmo in občuti sramu, zato je rešenih 

primerov pred sodišči  po zadnjih podatkih izredno malo. Tematika je težka, vendar je 
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delo zanimivo, nikakor ni suhoparno ali dolgočasno. Dobili smo tudi priložnost dela na 

terenu, da vidimo, kako se v praksi odvija implementacija projekta med sodišči po 

celotni državi. 

Poleg projektnega dela se udeležujemo pomembnih sestankov, različnih srečanj v 

zgradbi ali izven nje, zanimivih Skype konferenc iz New Yorka ali drugih delov sveta, 

povezujemo pa se tudi z drugimi pisarnami ZN na Balkanu.  

Na Združenih narodih v Sarajevu je bilo poleti na različnih oddelkih še kar nekaj drugih 

pripravnikov, ki prihajajo iz različnih koncev sveta. Delamo skoraj vedno skupaj, v parih 

ali manjših skupinah, zato so dobri odnosi med nami zelo pomembni. Skupaj hodimo 

na kosila, ali pa 

pijačo po službi. 

Tudi med vikendi 

gremo skupaj na 

izlete ali pa se 

zvečer dobimo 

pri nekom na 

večerji. Sama 

zase lahko 

rečem, da me 

njihova vnema in 

zagretost žene 

naprej – 

obiskujemo 

sodna zasedanja, vsak se zvečer uči kakšnega tujega jezika, veliko jih širi svoje znanje 

preko raznovrstnih internetnih tečajev. Okolje, ki ga dajejo Združeni Narodi, name 

vpliva zelo pozitivno. 

Sarajevo je mesto s posebnim čarom – ljudje so zelo prijazni, preprosti. Hitro ti dajo 

občutek domačnosti, vedno so pripravljeni pomagati. Po drugi strani seveda moraš 

biti bolj pazljiv, da na primer mizo ne odložiš svojega telefona, na žalost pa se je prav 

kolegici nedavno zgodilo, da so ji sredi noči vdrli v stanovanje in jo okradi medtem ko 

je spala. Sama zvečer vedno vzamem taksi, v denarnici pa nimam pomembnih 

dokumentov ali večje količine denarja.   
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Sicer pa je Sarajevo res nekaj posebnega in v njem se dobro počutim - mesto živi, 

glasni domačini se družijo ob dobri kavi, na Baščaršiji se vije vonj po čevapčičih in dobri 

hrani, ob večerih se odvijajo koncerti, galerije so vedno polne ljudi.  

Verjamem, da bom ob koncu pripravništva odšla iz BiH z ogromno novimi izkušnjami, 

neprecenljivim znanjem ter toplimi spomini na nove znance in prijatelje.«  

 

Lep pozdrav,  

Neža Jovan 
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Evro-pf  

Udeležba dekana na 27. svetovnem kongresu Mednarodnega 

združenja za filozofijo prava in socialno filozofijo 

 

Obveščamo vas, da se je dekan Evropske pravne fakultete, izr. prof. dr. Marko Novak 

udeležil 27. svetovnega kongresa Mednarodnega 

združenja za filozofijo prava in socialno filozofijo (uradna 

kratica: IVR), ki je potekal od 27. 8. do 1. 8. 2015 v 

Washingtonu D. C. na Pravni fakulteti univerze 

Georgetown. 

Več informacij o samem kongresu najdete na njihovi 

uradni spletni strani: http://ivr2015.org/ .  

 

Naš dekan je aktivno sodeloval v plenarnih razpravah ter predstavil referat z naslovom 

‘O arhetipih in artefaktih v pravu’ v okviru specialne delavnice: 

https://drive.google.com/file/d/0B7v1_whu0-coU3dTMG50U3Ffc2s/view  
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Naši – vaši dosežki  

Evro-pf  

Imenovanja v naziv 

dr. Boštjan Kerbler 

Evropska pravna fakulteta je dne 20.7.2015  predavatelja dr. Boštjana Kerblerja izvolila 

v naziv docent za področje Pravo in management nepremičnin  

Predavatelju izrekamo iskrene čestitke ob imenovanju! 

Evro-pf  

dr. Marko Novak 

Evropska pravna fakulteta je dne 20.7.2015 predavatelja dr. Marka Novaka ponovno 

izvolila v naziv izredni profesor za področje Filozofija in teorija prava ter Ustavno pravo  

Predavatelju izrekamo iskrene čestitke ob imenovanju! 

Evro-pf  

Eva Jambrek 

Evropska pravna fakulteta je dne 20.7.2015 Evo Jambrek izvolila v naziv asistentka za 

področje Alternativno reševanje sporov.  

Asistentki izrekamo iskrene čestitke ob imenovanju! 

Evro-pf  

dr. Živa Kristl 

Evropska pravna fakulteta je dne 20.7.2015 dr. Živo Kristl  izvolila v naziv izredni profesor 

za področje Pravo in management nepremičnin.  

Predavateljici izrekamo iskrene čestitke ob imenovanju! 
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Evro-pf  

dr. Visar Hoxha 

Evropska pravna fakulteta je dne 20.7.2015 dr. Visarja Hoxho izvolila v naziv docent za 

področje Pravo in management nepremičnin  

Predavatelju izrekamo iskrene čestitke ob imenovanju! 

Evro-pf  

dr. Miha Pogačnik 

 

Evropska pravna fakulteta je dne 20.7.2015 dr. Miho Pogačnika ponovno izvolila v 

naziv izredni profesor za področje Mednarodno pravo, Mednarodni odnosi ter 

Evropsko pravo.  

Predavatelju izrekamo iskrene čestitke ob imenovanju! 

 


