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Napovednik  

 

Delavnice in srečanja v sklopu ponedeljkovih aktivnosti na EVRO-PF 

11.11.2013- Ob 14:00h bo v prostorih Evropske pravne fakultete v Novi Gorici (Eda 

Center) potekalo za študente brezplačno testiranje po Hollandovem modelu. 

Testiranje bo izvajala mag. Tejči Valenčič, VIRS Primorske. 

 

14.11.2013 - V okviru dogodka »Izberi si svoj študij«, ki ga organizira VIRS Primorske, bo v 

prostorih fakultete v dopoldanskem času potekala predstavitev Evropske pravne 

fakultete v Novi Gorici in Kariernega centra EVRO-PF.  

 

14.11.2013 - Od 14:30h do 16:00h bo v hotelu Azul v Kranju potekala »Predstavitev 

domačih in tujih (mednarodnih) tekmovanj«. Nataša Kolavčič, koordinatorka 

kariernega centra EVRO-PF, bo celovito predstavila nekatera pomembnejša 

slovenska in tuja (mednarodna) tekmovanja ter študentom prikazala pomen 

tekmovanj z vidika študija ter nadaljnjega načrtovanja in razvoja karierne poti 

posameznika.  

 

18.11.2013- Ob 14:00h bo v prostorih Evropske pravne fakultete v Novi Gorici (Eda 

Center) potekala okrogla miza z naslovom »Odvetnik včeraj, danes, jutri« na temo 

predstavitve odvetniškega poklica in vloge odvetnika v današnji družbi, s poudarkom 

na odvetniški poklicni etiki. Gosta okrogle mize bosta dr. Peter Čeferin in doc. dr. Aljoša 

Dežman. Dogodek bo potekal v okviru Kariernega centra EVRO-PF. Izvedbo dogodka 

sta omogočila Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

25.11.2013- Ob 14:00h bo v prostorih Evropske pravne fakultete v Novi Gorici (Eda 

Center) potekalo brezplačno testiranje osebnostnih vrednot in Nevro-lingvistično 

programiranje. Testiranje bo izvajala mag. Tejči Valenčič, VIRS Primorske. 
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Evro-pf  

Akcijske cene učbenikov in paketov v fakultetni knjižnici 
 

Knjižnica Evropske pravne fakultete ponuja akcijske cene na vse učbenike in pakete 

učbenikov. Knjige so na voljo po izjemno nizkih cenah samo za študente naše 

Fakultete. Akcija velja do razprodaje zalog.  

Priporočamo ogled cen na spletni strani založbe Fakultete ter obisk knjižnice EVRO-PF.  

 

Vabljeni! 

 

Evro-pf  

Priznanja in nagrade za najboljša diplomska in podiplomska dela, ki 

obravnavajo zanimive teme za zavarovalništvo 

Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z. se je z namenom, da spodbudi večji študijski 

interes za zavarovalništvo, odločilo za podeljevanje priznanj in nagrad za najboljša 

diplomska in podiplomska dela, ki obravnavajo zanimive teme za zavarovalništvo. 

 

Informacije o razpisu so dostopne na spletni strani: http://www.zav-zdruzenje.si/razpis-

za-priznanja-in-nagrade-slovenskega-zavarovalnega-zdruzenja-za-najboljsa-dela-s-

podrocja-zavarovalnistva-leta-2013/. 

 

Rok za oddajo del je 31. januar 2014. 

 

Evro-pf  

http://www.zav-zdruzenje.si/razpis-za-priznanja-in-nagrade-slovenskega-zavarovalnega-zdruzenja-za-najboljsa-dela-s-podrocja-zavarovalnistva-leta-2013/
http://www.zav-zdruzenje.si/razpis-za-priznanja-in-nagrade-slovenskega-zavarovalnega-zdruzenja-za-najboljsa-dela-s-podrocja-zavarovalnistva-leta-2013/
http://www.zav-zdruzenje.si/razpis-za-priznanja-in-nagrade-slovenskega-zavarovalnega-zdruzenja-za-najboljsa-dela-s-podrocja-zavarovalnistva-leta-2013/
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Obisk delegacije ELSA Zagreb na EVRO-PF 

15.11. in 16.11.2013 bo ELSA Nova Gorica gostila delegate iz ELSA Zagreb na Evropski 

pravni fakulteti v Novi Gorici. V ta namen bodo člani ELSA Nova Gorica zagrebškim 

kolegom organizirali akademski program na fakulteti in ogled mesta Nova Gorica. 

Sledila bo ekskurzija po okoliških krajih ter ogled znamenitosti. Dogajanje bo popestril 

pester zabavni program v družbi članov ELSA Nova Gorica in ostalih študentov 

Evropske pravne fakultete v Novi Gorici.  

Evro-pf  

Volitve v Študenski svet EVRO-PF 

V mesecu novembu bodo znani novi člani Študentskega sveta EVRO-PF (ŠS EVRO-PF). 

Izbrani kandidati bodo nastopili funkcijo predvidoma konec novembra 2013.  

Spremljajte delo ŠS EVRO-PF na:  

 spletni strani - http://studentski-svet.evro-pf.si/studenti/studentski-svet/ 

 Facebook - Študentski Svet Evro-pf 

Kontakt: studentski.svet@evro-pf.si 

Evro-pf  

Volitve v ELSA Nova Gorica 

Predsedstvo ELSA Nova Gorica je na redni seji v ponedeljek, 4.11.2013, sprejelo sklep 

o razpisu rednih volitev za funkcije v društvu ELSA Nova Gorica.  

Volijo se sledeče funkcije: 

- predsednik društva 

- generalni sekretar 

- podpredsednik za marketing 

- podpredsednik za organizacijo strokovnih seminarjev in konferenc ter drugih 

projektov 

- podpredsednik za akademske aktivnosti 

http://studentski-svet.evro-pf.si/studenti/studentski-svet/
mailto:studentski.svet@evro-pf.si
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- podpredsednik za izmenjavo študijskih praks 

- blagajnik 

- nadzorni odbor (3 člani) 

- disciplinska komisija (3 člani) 

 

Vsak kandidat lahko kandidira le za eno funkcijo. Mandat vseh naštetih funkcij je 

omejen na eno leto. Pogoji za oddajo kandidatur so določeni po statutu in pravilniku 

o izvedbi volitev ELSA Nova Gorica. Vse potrebne informacije v zvezi z volitvami se 

nahajajo na: http://www.evro-pf.si/2013/11/06/razpis-za-vlozitev-kandidatur-za-

volitve-clanov-lokalnega-odbora-elsa-nova-gorica-20132014/ 

 

Kandidature se zbirajo do 22.11.2013. Volitve v organe društva ELSA bodo izvedene 

na redni letni skupščini v petek, 29.11.2013. 

 

Evro-pf  

Esejsko tekmovanje na EVRO-PF 

Evropska pravna fakulteta v letošnjem letu za svoje študente razpisuje 1. esejsko 

tekmovanje, ki je usmerjeno k spodbujanju študentov h kreativnemu esejskemu pisanju 

o aktualnih temah na področju evropskega in mednarodnega prava. 

 

Esejsko tekmovanje je namenjeno temu, da se študenti poglobijo v razpisano tematiko 

ter s svojim razmišljanjem, kritičnim pogledom, občutki in idejami pisno predstavijo 

omenjeno področje z njihovega zornega kota. Namen tekmovanja je spodbujati 

študente k osvajanju veščin strokovnega esejskega pisanja in s tem povezano 

sposobnostjo kritičnega razmišljanja ter učinkovitega zaznavanja širše družbene 

okolice. 

 

V okviru tekmovanja študenti tekmujejo v pisanju eseja na eno izmed razpisanih tem: 

 

1. tema v okviru prava Evropske unije: 

http://www.evro-pf.si/2013/11/06/razpis-za-vlozitev-kandidatur-za-volitve-clanov-lokalnega-odbora-elsa-nova-gorica-20132014/
http://www.evro-pf.si/2013/11/06/razpis-za-vlozitev-kandidatur-za-volitve-clanov-lokalnega-odbora-elsa-nova-gorica-20132014/
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Razsežnosti evropskega državljanstva – včeraj, danes, jutri. 

 

2. tema v okviru mednarodnega javnega prava: 

VS OZN in kriza v Siriji – moč, nemoč in odgovornost mednarodne skupnosti pri 

reševanju krize. 

 

Prispevke avtorji lahko pošljejo najkasneje do 15. decembra 2013. 

 

POZOR! Pravilnik o tekmovanju ter vse dodatne informacije v zvezi s tekmovanjem 

najdete na spletnem naslovu: http://www.evro-pf.si/2013/11/05/1-esejsko-

tekmovanje-evropske-pravne-fakultete-v-novi-gorici/ .  

 

Evro-pf  

 

  

http://www.evro-pf.si/2013/11/05/1-esejsko-tekmovanje-evropske-pravne-fakultete-v-novi-gorici/
http://www.evro-pf.si/2013/11/05/1-esejsko-tekmovanje-evropske-pravne-fakultete-v-novi-gorici/
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Novice 

ELSA Nova Gorica - zgodba o uspehu  

16.8.2013 je na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici potekala NCM ELSA Slovenije 

(National Council Meeting), na kateri je dotedanja »observer group« ELSA Nova 

Gorica uspešno zaprosila za polnopravno članstvo v ELSA Slovenija ter s tem po 20 letih 

zatišja postala - poleg ELSA Maribor in ELSA Ljubljana - tretja slovenksa lokalna skupina 

ELSA in polnopravna članica ELSA Slovenija.  

 

 

 

 

Dogodki, ki so jih v društvu ELSA Nova Gorica že izpeljali :  

 

 14.2. 2013: Okrogla miza z organizacijskim partnerjem Amnnasty International 

Slovenija na temo » IZBRISANI«; gost Blaž Kavač, zaposlen pri AIS. 

 

 5.3.2013: Okrogla miza na temo »MEDIACIJA V ZDRAVSTVU«; gostja Maja 

Zdolšek, uni. dipl. pravnica, mediatorka in članica strokovnega sveta Združenja 

mediacijskih organizacij MEDIOS. 
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 6.3.2013: Ustanovna seja društva ELSA Nova Gorica 

 

 20.3.2013: Ogled zapora na Dobu; sodelujoči Zavod za prestajanje kazni zapora 

na Dobu pri Mirni. 

 

 

 24.4.2013: Okrogla miza na temo »KORUPCIJA VS. ETIKA V SLOVENIJI«; gosti so 

bili mag. Goran Klemenčič, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, dr. 
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Miro Cerar, profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, dr. Matej Avbelj, dekan 

Fakultete za državne in evropske študije in docent na Evropski pravni fakulteti v 

Novi Gorici ter dr. Jernej Letnar Černič, docent na Fakulteti za državne in 

evropske študije ter Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. 

 

 7.5. – 9.5.2013: Strokovna ekskurzija na Dunaj; sodelujoči mag. Ana Polak Petrič, 

asistentka za mednarodno javno pravo na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici 

in pooblaščenka za nasledstvena vprašanja na Ministrstvu za zunanje zadeve 

RS, ga. Alja Brinovec Jureša, strokovna sodelavka pri Stalnem predstavništvo RS 

na Dunaju, veleposlanica mag. Blaka Jamnišek, vodja Stalnega predstavništva 

RS na Dunaju, obrambni predstavnik g. Alojz Šteiner, ga. Irena Vrečko Toplak, 

sodelavka za človekovo dimenzijo OVSE, Diplomatska akademija na Dunaju, 

Stalno predstavništvo RS pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na 

Dunaju ter ostali, ki so študentom omogočili zanimiva predavanja na omenjenih 

institucijah.  

 



E-NOVICE EVRO-PF 
 

10 
 

 21.5.2013: Okrogla miza na temo »VARSTVO UPORABNIKOV NA SPLETNIH 

OMREŽJIH«; gosta sta bila g. Gorazd Božič, univ. dipl. inž., vodja centra SI-CERT 

ter svetovalka Urada informacijskega pooblaščenca RS2, ga. Polona Tepina, 

univ. dipl. prav. 

 

 

 20.6.2013: L@W - predstavitev poklica odvetnika; z gostom doc. dr. Aljošo 

Dežmanom, odvetnikom in predavateljem na Evropski pravni fakulteti v Novi 

Gorici.  
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 5.7. – 6.7.2013: Študijski obisk ELSA Zagreb v Zagrebu 

 

 

 

 

 

 

Člani društva ELSA Nova Gorica se vsem, ki so tako ali drugače pripomogli k 

ustanovitvi društva, iskreno zahvaljujejo!  

Evro-pf  

Karierni center EVRO-PF 

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici je v okviru »Javnega razpisa za sofinanciranje 

nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 

2013-2015«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v letu 2013, 

pridobila sredstva za izvajanje projekta »Načrtovanje, svetovanje in spremljanje 

kariernih poti mladih znotraj Kariernega centra Evropske pravne fakultete v Novi 

Gorici«. Projekt financira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport skladno z Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 

2013, v okviru 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. 

 

Vodja projekta: 

Nataša Kolavčič, univ. dipl. upr. org. 

Koordinatorka kariernega centra Evropske pravne fakultete v Novi Gorici 
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Sodelujoči: 

Tina Besednjak, univ. dipl. soc. 

Karierna svetovalka 

 

Uradne ure: Kontakt: 

• torek, od 10h do 12h                            •karierni.center@evro-pf.si 

• četrtek, od 13h do 15h                         •tina.besednjak@evro-pf.si 

  

 

 

Evro-pf  

Začetek izbora 10 najvplivnejših pravnikov 2013 - tudi vaš glas šteje! 

 

V četrtek, 17. oktobra, se je na osrednjem pravnem portalu IUS-INFO <www.iusinfo.si> 

začel že trinajsti izbor 10 najvplivnejših pravnikov. Pravna javnost in drugi zainteresirani 

lahko do 29. novembra predlagajo in izbirajo najvplivnejše pravnice in pravnike v 

Sloveniji za leto 2013. Uporabniki in obiskovalci portala IUS INFO lahko nakasneje do 8. 

novembra 2013 predlagajo svoje kandidate, ki se bodo potegovali za uvrstitev med 

20 kandidatov za finalni del izbora. Izbor se bo nadaljeval v drugem, glasovalnem 

delu, ki bo potekal od 11. do vključno 29. novembra, kjer bodo glasovalci izbirali med 

dvajsetimi kandidati, ki bodo v prvem delu največkrat predlagani. Glasovalci lahko 

predlagajo kandidate in glasujejo po lastni presoji, napotilo pa je, da naj izbirajo 

kandidate, ki so bili letos posebej prizadevni in prodorni pri svojem strokovnem delu 

ter so opazno pripomogli k ugledu pravniškega poklica in utrjevanju pravne države v 

Sloveniji. Kandidati so lahko slovenski pravniki in pravnice, ki delujejo v pravosodju, 

javni upravi, gospodarstvu, politiki, nevladnih organizacijah ali drugih dejavnostih. 

 

Vabljeni k sodelovanju! Tudi vaše mnenje šteje! 

mailto:karierni.center@evro-pf.si
mailto:tina.besednjak@evro-pf.si
http://www.iusinfo.si/
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Evro-pf  

Erasmus izmenjave študentov Evro-pf 

 

Evropska pravna fakulteta je s šolskim letom 2013/14 uspešno izpeljala že štiri mobilnosti 

študentov EVRO-PF za namene študija in prakse.  

 

Izmenjave za namene študija potekajo na:  

 Eötvös Loránd University Faculty of Law (Budipmpešta, Madžarska)  

 University of Leipzig (Leipzig, Nemčija) 

 

Izmenjave za namene prakse potekajo na:  

 Podjetju Multiconsulting (Oslo, Norveška) 

 Conte & Giacomini Avvocati (Genova, Italija) 

Več in formacij o možnostih ERASMUS mobilnosti najdete na:  

http://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus/ 

 

Vsem študentom, ki so že na izmenjavi ter tisitim, ki šele odhajajo, želimo prijetno 

bivanje v tujini ter obilo uspeha pri študiju! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.contegiacomini.net/
http://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus/
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=iZb9_7V7lkBWUM&tbnid=rlbdqRmUxsutoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www2.arnes.si/~osljdo2s/vsebina.htm&ei=cQx6UuvuOMestAa1_ICwCA&bvm=bv.55980276,d.bGE&psig=AFQjCNEtcPO1Wm2qx-pfjfAi61Cc1qi_Wg&ust=1383816671380457
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Utrinki  

Dan odprtih vrat na EVRO-PF 

 

Na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici je 3.10.2013 potekal »Dan odprtih vrat« za 

novo generacijo dodiplomskih in podiplomskih študentov. Namen srečanja je bil 

približati fakulteto študentom ter predstaviti njene dejavnosti, profesorje in 

administracijo. Na dogodku so sodelovali predstavniki kateder in drugi akademski 

sodelavci, referat fakultete, Študentski svet v sodelovanju z ELSA Nova Gorica, Karierni 

center, Mednarodna pisarna, Knjižnica in Založba Evro-pf. 

 

 

 

 

 

 

Evro-pf  

Predstavitev Primorskega tehnološkega parka, d.o.o. 

 

21.10.2013 je na Evropski pravni fakulteti v okviru Kariernega centra Evro-PF potekala 

predsravitev Primorskega tehniloškega parka, d.o.o. Ga. Tanja Kožuh, direktorica 

Primorskega tehnološkega parka d.o.o., je študentom predstavila vlogo in pomen PTP 

d.o.o., programe celovite poslovne podpore za uspešno ustanovitev in zagon start-up 

podjetij, programe za podporo start-up podjetjem pri njihovem razvoju, rasti in prodoru 

na globalni trg, programe za krepitev podjetniške kulture in spodbujanje inovativnosti 

ter druge podjetniške priložnosti in zanimivosti.  
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Evro-pf  

Evropska pravna fakulteta in Karierni center EVRO-PF na Študentski areni 

 

Od 22. do 24.10.2013 se je Evropska 

pravna fakulteta skupaj s Kariernim 

centrom EVRO-PF predstavila na 14. 

Študentski areni, ki je potekala na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.   

 

 

Letošnja Študentska arena je gostila kar 196 organizacij in podjetij, dogodka pa se je 

udeležilo več kot 21.000 mladih , ki so se lahko udeležili 79 izobraževalnih dogodkov in 

uživali v kar 45 odrskih nastopih.  

 

Evropska pravna fakulteta je na Študentski areni predstavila svoje študijske programe 

ter obiskovalcem nudila raznorazne informacije v zvezi z vpisnimi pogoji ter potekom 

študija na EVRO-PF. Obiskovalcem je bil 

predstavljen tudi inovativni e-študij. V sklopu 

Evropske pravne fakultete se je prestavil 

Karierni center EVRO-PF, ki je študentom, 

dijakom in delodajalcem predstavil svojo 

vlogo, namen in delovanje, kakor tudi 

bodoče planirane aktivnosti oz. delavnice 

ter možnosti sodelovanja/vključevanja v 

dejavnosti kariernega centra.  
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Evro-pf  

Predstavitev portala IUS-INFO  

Dne 24.10.2013 je na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici potekala predstavitev 

portala IUS-INFO. Ga. Andreja Mihelič, zaposlena pri IUS SOFTWARE d.o.o, je študentom 

celovito predstavila portal IUS-INFO ter študentom praktično prikazala njegovo 

uporabnost in pomen. 

 

Portal IUS-INFO je najsodobnejši portal z največjo zbirko pravnih informacij v Sloveniji. 

Uporabnikom omogoča enostaven in hiter dostop do zanesljivih in celovitih pravnih in 

poslovnih vsebin, obogatenih z dodatnimi informacijami in funkcionalnostmi. Njegova 

največja prednost je enostavna uporaba, ki jo zagotavlja medsebojna povezanost 

vseh dokumentov. 

Dostop do portala: http://www.iusinfo.si/default.aspx 

 

V knjižnici Evropske pravne fakultete v Novi Gorici je študentom v celoti omogočen 

brezplačen dostop do vseh vsebin pravnega portala Ius-Info.  

 

.  

 

 

http://www.iusinfo.si/default.aspx
http://www.evro-pf.si/media/website/2013/10/iusinfo.jpg
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Evro-pf  

Strokovna Ekskurzija v Luko Koper, d.d.  

 

Dne 23.10.2013 so se študenti Evropske pravne fakultete v Novi Gorici v okviru 

Kariernega centra EVRO-PF udeležili brezplačne strokovne eskurzije v Luko Koper, d.d.  

Namen ekskurzije je bil udeležencem omogočiti ogled in predstavitev Luke Koper, d.d. 

ter jim ponuditi možnost vzpostavitve bližnjega stika z gospodarstvom in potencialnimi 

delodajalci. G. Rok Štemberger, predstavnik službe za odnose z javnostmi v Luki Koper 

d.d. je obiskovalcem celovito predstavil podjetje. S pomočjo ekskurzije so študenti 

podrobneje spoznali vlogo in pomen Luke Koper d.d. za slovenski transportni in 

logistični sistem, odkrili širše zakonitosti gospodarstva ter nabrali številne ideje za svoje 

bodoče seminarske ali diplomske naloge.  

  

 

 

 

 

 

 

Evro-pf  

Dialog z državljani s podpredsednico Evropske komisije Viviane Reding 

Dne 16.9.2013 je v Trstu potekal pogovor z podpredsednico Evropske komisije, ga. 

Viviane Reding. Dogodka so se udeležili tudi nekateri študenti Evropske pravne 

fakultete v Novi Gorici.  
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Ga. Viviane Reding je bila obiskovalcem na voljo za neposredna vprašanja, mnenja 

in razmišljanja o Evropski uniji, evropskem državljanstvu ter ukrepih in reformah, ki so 

potrebni za izboljšanje vsakdana Evropejk in Evropejcev. 

 

Dialog z državljani v Trstu je eden izmed dogodkov v okviru evropskega leta 

državljanov 2013. Tovrstni dialogi potekajo po evropskih mestih že od jeseni 2012 in jih 

bo skupaj 42. 

 

Dialog s podpredsednico Evropske komisije Viviane Reding v Trstu je bil hkrati tudi prva 

vseevropska razprava, na kateri so sodelovali državljani Italije, Slovenije, Avstrije in 

Hrvaške. V razpravi je sodeloval tudi italijanski minister za evropske zadeve Enzo 

Moavero Milanesi.  
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Evro-pf  

Mednarodna konferenca na temo pomena sodelovanja med visokim šolstvom 

in trgom dela ter zaposljivosti študentov 

Karierna svetovalka Evropske pravne fakultete v Novi Gorici Tina Besednjak se je 

25.10.2013 v Ljubljani udeležila mednarodne konference »Cooperation between HEI 

and Business- why do we need to cooperate?; University business cooperation, 

employability&higher education policy«.  

Dogodek, ki se je odvijal v GH Union v Ljubljani, je potekal v obliki konference, del 

aktivnosti pa je bil izpeljan okviru delavnic, preko katerih so udeleženci konference 

podrobneje preučili posamezna področja problematike zaposlovanja. Udeleženci 

konference so se spoznali z dobrimi praksami s katerimi fakultete po svetu in različne 

države povečujejo zaposljivost svojih diplomantov ter izmenjali primere dobrih praks. 

Predstavljene so bile tudi druge pomembne spretnosti in kompetence, ki dopolnjujejo 

strokovna znanja diplomantov in povečujejo njihovo zaposljivost.  
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Naši – vaši dosežki  

Habilitacije 

 

Mag. Borivoj Kos 

Mag. Borivoju Kosu čestitamo ob izvolitvi v naziv asistent za predmetno področje 

Javna uprava. 

Mag. Nana Lavrenčič 

Mag. Nani Lavrenčič čestitamo ob izvolitvi v naziv asistent za predmetno področje 

Gospodarsko in Finančno pravo.  

Robert Smrekar, mag. prav.  

Robertu Smrekarju, mag. prav. čestitamo ob izvolitvi v naziv asistent za predmetno 

področje Filozofija in teorija prava.  

Mag. Anja Strojin Štampar  

Mag. Anji Strojin Štampar čestitamo ob izvolitvi v naziv asistent za predmetno področje 

Civilno, Gospodarsko in Finančno pravo.  

Mag. Gregor Danko  

Mag. Gregorju Danku čestitamo ob izvolitvi v naziv asistent za predmetno področje 

Civilno, Gospodarsko in Finančno pravo. 

Mag. Gregor Žvipelj  

Mag Gregorju Žviplju čestitamo ob izvolitvi v naziv asistent za predmetno področje 

Finančno pravo.  

Dr. Marjana Šijanec Zavrl   

Dr. Marjani Šijanec Zavrl  čestitamo ob izvolitvi v naziv docent za predmetno področje 

Upravljanje nepremičnin.  
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Dr. Olga Dečman Dobrnjič 

Dr. Olgi Dečman Dobrnjič čestitamo ob izvolitvi v naziv docent za predmetno 

področje Projektni management.  

Mag. Marija Hladin   

Mag. Mariji Hladin čestitamo ob izvolitvi v naziv asistent za predmetno področje 

Civilno, Delovno pravo in Pravo socialne varnosti.  

Petra Zagoričnik Marinič, mag. prav.  

Petri Zagoričnik Marinič, mag. prav. čestitamo ob izvolitvi v naziv asistent za predmetno 

področje Mednarodno pravo in Evropsko pravo.  

Dr. Marko Brus 

Dr. Marku Brusu čestitamo ob izvolitvi v naziv docent  za predmetno področje Civilno 

pravo in Gospodarsko pravo.  

Dr. Alenka Temeljotv Salaj 

Dr. Alenki Temeljotov Salaj čestitamo ob izvolitvi v naziv izredni profesor za predmetno 

področje Upravljanje nepremičnin.  

Mag. Eneja Drobež 

Mag. Eneji Drobež čestitamo ob izvolitvi v naziv asistent za predmetno področje 

Gospodarsko pravo.  

Evro-pf  

Drugi dosežki študentov EVRO-PF 

Dr. Leon Slak 

Dr. Leonu Slaku čestitamo ob prejemu nagrade Društva za Združene narode za 

Slovenijo za svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Načelo teritorialnosti v nasledstvu 
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finančnih obveznosti držav« pod mentorstvom prof. dr. Ernesta Petriča in 

somentorstvom prof. dr. Mihe Pogačnika.  

Erazem Bohinc, dipl. prav. (UN) 

Erazmu Buhincu čestitamo ob prejemu nagrade Društva za Združene narode za 

Slovenijo za svojo diplomsko nalogo z naslovom »International space law: legal 

aspects of exploiting outer space«  pod mentorstvom doc. dr. Jerneja Letnarja 

Černiča.  

 

 


