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Evro-pf  

Voščilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi v letu 2016 naj bo vaš korak odmeven, 

vaša beseda pogumna, 

vaše življenje iskrivo 

in polno toplih trenutkov. 

 

Želimo vam vesele božične praznike ter 

uspešno novo leto 2016! 
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Napovednik  

Evro-pf  

Poziv prostovoljcem za leto 2016 

 
Pravni center za varstvo človekovih pravic, Koper, poleg ostalih 

projektov že tretje leto izvaja brezplačno pravno pomoč za 

socialno ogrožene državljane Slovenije. Potrebe po delovanju 

centra se povečujejo, zato potrebujemo dodatno pomoč 

pravnikov-prostovoljcev, ki bodo s svojimi zmožnostmi in željami 

pripravljeni pomagati našim uporabnikom. 

Projekt brezplačne pravne pomoči trenutno poteka od 

ponedeljka do srede, in sicer v pisarni na naslovu Ulica ob velikih vratih 6, kjer je 

tudi sedež organizacije. Poleg osebnega svetovanja neprestano prejemajo klice iz 

vse države, saj so postali prepoznavni kot zavod brezplačne pravne pomoči na 

območju Slovenije.  

Mesečno sprejmejo okoli 50 primerov, največ družinskega, delovnega, izvršilnega 

in upravnega prava, vendar je uporabnikov s težavami na centru vsak dan več, 

zato je kadrovska zmogljivost na centru nezadostna. Zaradi stisk ljudi in ogromne 

potrebe državljanov, ne želijo zmanjšati obsega dela in zato vabijo pravnike-

prostovoljce, da iz svojega delovnega področja pravnikom centra priskočijo na 

pomoč pri reševanju pravnih težav uporabnikov. 

Pogoji za izbiro prostovoljcev so naslednji: 

 diplomant/ka ali absolvent/ka prava na eni izmed treh pravnih fakultet 

 osebnostno primeren kandidat za delo v socialni sferi 

 boljše poznavanje vsaj enega področja prava 

 komunikativnost, samoiniciativnost, sposobnost hitrega učenja 

Prijave potekajo preko elektronske pošte info@pravni-center.si, kamor naj 

kandidati pošljejo svoj življenjepis in kratko motivacijsko pismo. Za dodatne 

mailto:info@pravni-center.si
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informacije lahko pokličejo na telefon 031 772 737. Rok prijave je 31.12.2015. 

Usposabljanje prostovoljcev bo potekalo prvi teden v januarju, in sicer v obliki 

enodnevnega seminarja o brezplačni pravni pomoči, ki ga bo izvedla vodja 

zavoda Margerita Jurkovič. 

Več na: http://www.pravni-center.si/ 

Evro-pf  

Vabilo na konstitutivno sejo Študentskega sveta Evro-pf 

 

Vljudno vas vabim, da se udeležite konstitutivne seje 

Študentskega sveta Evropske pravne fakultete, ki bo potekala v 

ponedeljek dne 7. 12. 2015 ob 18.00 uri v prostorih Evropske 

pravne fakultete v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 

Ljubljana. 

Predlagan je naslednji dnevni red seje ŠS EVRO-PF:  

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje, zapisnika 7. korespondenčne seje ŠS Evro-PF in 

8. korespondenčne seje ŠS Evro-PF 

2. Potrditev dnevnega reda konstitutivne seje ŠS Evro-PF 

3. Potrditev mandatov novim članom ŠS Evro-PF 

4. Uvodni pozdrav novih članov ŠS Evro-PF in predstavitev dosedanjega delovanja 

ŠS Evro-PF v mandatu 2014-2015 

5. Izvolitev predsednika ŠS Evro-PF 

6. Izvolitev podpredsednika za področje LJ ŠS Evro-PF in podpredsednika za 

področje NG ŠS Evro-PF 

7. Izvolitev tajnika ŠS Evro-PF in nadomestnika tajnika ŠS Evro-PF 

8. Razno 

S spoštovanjem,  

Žiga Luknar 

Predsednik ŠS EVRO-PF 

 

http://www.pravni-center.si/
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Evro-pf  

Vabilo študentom k sodelovanju 

 

Policijska uprava Nova Gorica, Sektor kriminalistične 

policije, vabi študente Evropske pravne fakultete k 

sodelovanju kot priče pri osebnih in hišnih preiskavah v 

severno Primorski regiji. Sodelovanje je prostovoljno, 

sodelujejo pa lahko vsi študenti, ne glede na letnik ali 

smer študija. 

Sodelovanje omogoča študentom, da se v praksi 

seznanijo s področjem delovanja kriminalistične policije 

ter spoznajo zakonitosti poteka kazenskega postopka. 

Prijave zbiramo tekom celotnega študijskega leta.  

Več informacij in prijave na: karierni.center@evro-pf.si ali tel. 05 338 44 06 (Nataša 

Kolavčič). 
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Evro-pf  

Informativni dan Evropske pravne fakultete 

 

Vabljeni na informativni dan Evropske pravne fakultete za vpis na dodiplomski in 

podiplomski študij, ki bo potekal v četrtek, 10. 12. 2015, ob 15.00 v študijskem centru 

Ljubljana na Cankarjevem nabrežju 11 v predavalnici P3.  

 

Vljudno vabljeni! 
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Novice 

Evro-pf  

Prof. dr. Arne Marjan Mavčič gostujoči predavatelj na Dokuz Eylül 

University, Faculty of Law 

 

Obveščamo vas, da je 

predavatelj prof. dr. Arne 

Marjan Mavčič v okviru 

Erasmus+ mobilnosti 

predavateljev obiskal Pravno 

fakulteto na Dokuz Eylül 

University, v Izmirju (Turčija), 

kjer je tujim študentom 

predaval različne teme s 

poročila primerjalnega 

ustavnega prava in prava 

človekovih pravic.  

Polne predavalnice so pokazale izjemno zanimanje slušateljev za dotična pravna 

področja. Velik doprinos mobilnosti se kaže v internacionalizaciji fakultete, 

okrepljenem med-institucionalnem sodelovanju ter mednarodnem pretoku znanja.  S 

tem Evropska pravna fakulteta uresničuje cilje Erasmus+ programa, ki se odražajo na 

kakovosti celotnega študijskega procesa in zadovoljstvu uporabnikov. 
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Evro-pf  

Ali ste vedeli, da…? 

 

 Evropska pravna fakulteta trenutno gosti na podiplomskem magistrskem študiju 

prava incoming Erasmus+ študenta, ki prihaja iz Masaryk University, Faculty of 

Law (Češka); 

 

 se študent Evro-pf, ki obiskuje študijski program Pravo I. stopnje, nahaja trenutno 

na izmenjavi na Faculty of Law, Masaryk University (Češka); 

 

 je Evropska pravna fakulteta 

trenutno v fazi usklajevanja še 

dveh dodatnih mobilnosti za 

študente, in sicer 1 za 

namene prakse na 

Norveškem ter 1 za namene 

študija na Slovaškem; 

 

 je konec novembra 2015 na izmenjavo za namene poučevanja odšel 1 

predavatelj fakultete, in sicer na Dokuz Eylul University, Faculty of Law (Turčija); 

 

 Evropska pravna fakulteta načrtuje do konca š.l. 2015/2016 izpeljati skupaj 

predvidoma 5 mobilnosti študentov za namene študija, 2 mobilnosti za namene 

prakse, 2 mobilnosti diplomantov po zaključku študija ter 3 mobilnosti 

predavateljev; 

 

 ima fakulteta trenutno sklenjenih 17 bilateralnih sporazumov s tujimi institucijami, 

pri sklepanju novih sporazumov pa je fakulteta odprta tudi za vse pobude in 

predloge študentov; 
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 bo fakulteta tudi v š.l. 2015/2016 za študente pripravila Erasmus+ informativne 

dneve, kjer bodo predstavljene vse podrobnosti glede načrtovanja in poteka 

Erasmus mobilnosti ter jezikovne podpore »OLS«. 

Več informacij o Erasmus+ na Evropski pravni fakulteti: http://www.evro-

pf.si/dej…/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/ 

 

Erasmus+ pogosta vprašanja: http://www.erasmusplus.si/…/FAQ-for-Higher-

Education-Studen… 

 

 

 

 

  

http://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
http://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.erasmusplus.si%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2FFAQ-for-Higher-Education-Students-Staff.pdf&h=SAQGMLrjJAQEjL36Dx2JrDM5LXg-K-7DdJ8wFfXsFaTIcdQ&enc=AZOXwZ48az3V3Fn3Dkg0rfxQ8OnJEz16w1sslMF92GGkw-UoA2tC69of8WBmkWq-trEEZBJF4WyzNFZqnsMjCA-8yhShc1cmt4Z8n1ztemL6cwhEWtSyvl0G19ucj2WWTb_Saosvh746IysqCZhUKRAe9jLEBkVVFMhfTDJG7XDX4EflQjFGCXQou5NcsxnljNtV9notvdKQbR1x3j9b8ABD&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.erasmusplus.si%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2FFAQ-for-Higher-Education-Students-Staff.pdf&h=SAQGMLrjJAQEjL36Dx2JrDM5LXg-K-7DdJ8wFfXsFaTIcdQ&enc=AZOXwZ48az3V3Fn3Dkg0rfxQ8OnJEz16w1sslMF92GGkw-UoA2tC69of8WBmkWq-trEEZBJF4WyzNFZqnsMjCA-8yhShc1cmt4Z8n1ztemL6cwhEWtSyvl0G19ucj2WWTb_Saosvh746IysqCZhUKRAe9jLEBkVVFMhfTDJG7XDX4EflQjFGCXQou5NcsxnljNtV9notvdKQbR1x3j9b8ABD&s=1
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Evro-pf  

Novi člani Študentskega sveta EVRO-PF 

 

Na podlagi Pravilnika o volitvah v Študentski svet Evropske pravne fakultete v Novi 

Gorici, sprejet dne 14.08.2012 v Novi Gorici, sprejema Volilna komisija Evropske pravne 

fakultete sledeči: 

»Sklep volilne komisije o volitvah v Študentski svet Evropske pravne fakultete« 

V skladu z opravljenim pregledom prejetih prijav in ugotovitvijo njihove popolnosti 

potrjujemo izvolitev vseh devetih (9) kandidatov v Študentski svet Evropske pravne 

fakultete (v nadaljevanju ŠS-EVRO PF) za dobo enega (1) leta oziroma do 

konstituiranja novega ŠS-EVRO-PF. 

Za predstavnike študentov v študentskem svetu EVRO-PF se v akademskem letu 

2015/2016 imenuje: 

– Ines Bregar, triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje; 

– Maša Avbelj, podiplomski magistrski program Pravo 2. stopnje; 

– Nina Bečejac, triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje; 

– Roza Kodelja, triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje; 

– Matevž Kürbus, triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje; 

– Miha Istenič, triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje; 

– Anja Jankovič, triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje; 

– Nejc Goršič, podiplomski magistrski program Pravo 2. stopnje; 

– Gregor Cerar, triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje. 

 

Datum: 24.11.2015 
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Evro-pf  

Okrepljeno mednarodno sodelovanje ERASMUS+ 

 

Evropska pravna fakulteta je v preteklih mesecih uspešno zaključila pogajanja za 

vzpostavitev novega Erasmus+ bilateralnega sporazuma s tujo univerzo.  

Fakulteta je tokrat v okviru programa Erasmus+ okrepila sodelovanje s pravno fakulteto 

Uniwersytet Wrocławski iz Poljske.  

  

Več o fakulteti na: http://uni.wroc.pl/   

S sklenitvijo novega bilateralnega sporazuma 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://uni.wroc.pl/
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Utrinki  

Evro-pf  

Informativni dan »IZBERI SI SVOJ ŠTUDIJ«  

 

V četrtek, 12. novembra 2015, je Ljudska univerza 

Nova Gorica v sodelovanju z VIRS Primorske in RRA 

Severne Primorske priredila informativni dan “IZBERI 

SI SVOJ ŠTUDIJ”.  

Na dogodku so se predstavile različne slovenske 

fakultete ter iz prve roke podale informacije o 

študijskih programih. Na ta način so dijaki in ostali 

udeleženci dogodka prejeli dragocene 

informacije za lažjo odločitev o bodoči 

izobraževalni poti. Predstavitev študijskih 

programov je potekala na več lokacijah v Novi 

Gorici (LUNG, EDA CENTER, TŠC).  

Na predstavitvi sta sodelovala tudi Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici ter Karierni 

center EVRO-PF.  
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Evro-pf  

Povzetek predavanja profesorja dr. Oliverja C. Ruppla in javne 

razprave o aktualnih vprašanjih teorije in prakse alternativnega 

reševanja sporov.  

 

Obveščamo vas, da je prostorih Evropske pravne 

fakultete v Ljubljani, od 2.11. do 4.11.2015, 

potekal sklop predavanj in drugih dogodkov o 

aktualnih vprašanjih teorije in prakse 

alternativnega reševanja sporov, katerih osrednji 

gosti so bili profesor dr. Oliver C. Ruppel iz Pravne 

fakultete Univerze v Stellenboschu (JAR). V okviru 

dogodka je potekala tudi Javna razprava o aktualnih vprašanjih teorije in prakse 

alternativnega reševanja sporov z uvodnim predavanjem "A global dispute on climate 

change justice". 

 

Gostje dogodka so bili:  

 prof. dr. Oliver C. Ruppel,  

 prof. dr. Peter Jambrek,  

 Gordana Ristin, podpredsednica Društva mediatorjev Slovenije , 

 dr. Tanja Pia Metelko, direktorica Inštituta za mediacijo Concordia,  

 Aleš Zalar, predsednik Evropskega centra za reševanje sporov ter 

 Katarina Kresal, ustanoviteljica Evropskega centra za reševanje sporov ( v vlogi 

moderatorja razprave)  

V nadaljevanju se nahaja povzetek predavanj.  
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Evro-pf  

Sedma mednarodna konferenca o pravni teoriji in pravni 

argumentaciji 

 

 

 

 

 

V petek, 20. novembra in v soboto 21. novembra je v Ljubljani potekala Mednarodna 

konferenca o pravni teoriji in pravni filozofiji. Naslov konference je bil »In Search of Basic 

European Values«.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fds.si/index.php/dogodki/konferenca-o-pravni-teoriji-in-pravni-argumentaciji/1087-sedma-mednarodna-konferenca-o-pravni-teoriji-in-pravni-argumentaciji
http://www.fds.si/index.php/dogodki/konferenca-o-pravni-teoriji-in-pravni-argumentaciji/1087-sedma-mednarodna-konferenca-o-pravni-teoriji-in-pravni-argumentaciji
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V nadaljevanju je prikazan program srečanja in poimenski seznam udeležencev z 

naslovi prispevkov, s katerimi so se na konferenci predstavili slušateljem:  

Legal Theory and Legal Philosophy Conference 

"In Search of Basic European Values" 

Ljubljana, November 20.-21. 2015  

PROGRAM  

Friday, 2o November 2015  

 13h30 Registration  

 14:00 Opening of the conference: Jernej Letnar Černič  

 14:15 Opening talk: Mons. Anton Stres, dean of the Faculty of Business Studies 

Panel I (chair: Vojko Strahovnik)  

 14:45 David Roth-Isigkeit: In Search of European Values  

 15:05 Hanna Maria Kreuzbauer: Genesis of European Basic Values: The 

Perspective of the Global History of Mentalities  

 15:25 Ivan Padjen: A Policy Oriented Search for Basic European Values  

 15:45 Miruna Andreea Balosin: In Search of European Values discussion coffee 

break  

Panel II (chair: Matej Avbelj)  

 17:00 Jens T. Theilen: Deriving specifically European values from general 

international law - paradox or oxymoron?  

 17:20 Michael Sevel: The Rule of Law in Europe  

 17:40 Violeta Beširević: Who believes in militant democracy ? Reflections on the 

Jurisprudence of the European Court of Human Rights  

 18:00 Rok Svetlič: The Twilight of European Philosophy of Law discussion  

 19h:30 conference dinner Saturday,  

 

November 21 November 2015  
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Panel III (chair: Jernej Letnar Černič)  

 9:00 Ivana Tucak: Nature of Welfare Rights  

 9:20 Vasiliki Saranti: The accession of the EU to the ECHR: a perspective from the 

point of view of the Enlightenment legacy  

 9:40 P. Kapotas & V.P. Tzevelekos: How to Walk a Tightrope: the ECtHR’s 

European Consensus Method of Interpretation  

 10:00 Damir Banović: Gender Transgression as the European Value: European 

Court of Human Rights and its Evolutive Interpretation discussion coffee break  

Panel IV (chair: Marko Novak)  

 11:20 Dr Andra le Roux-Kemp: In search of common values amongst competing 

universals: An argument for the return to value’s original meaning  

 11:40 Donatello Puliatti: A doctrine of 'multiconstitutional' argumentation for EU  

 12:00 Federico Puppo & Serena Tomasi: EU values for lawyers: the CCBE Code 

of Conduct discussion Publication end of the conference 

 

Več informacij o konferenci najdete na spletni strani:  

 http://legal-theory-conference.blogspot.com/ in 

 http://esohap.org/2015/05/14/2015-legal-theory-and-legal-philosophy-

conference-20-and-21-november-2015-ljubljana-call-for-papers/ 

 

Evro-pf  
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Evro-pf  

Zgodbe o uspehu študentov Evropske pravne fakultete 

 

Evropska pravna fakulteta med svojimi študenti in diplomanti beleži veliko zanimanja 

za sodelovanje v različnih obštudijskih dejavnostih. Študenti se udeležujejo številnih 

tekmovanj, izobraževanj, praks in podobnih aktivnostih doma, kot tudi v tujini, ter so 

aktivni v različnih društvih, organih 

fakultete in drugih interesnih združenjih. 

Obštudijske dejavnosti so pomemben 

element pri gradnji karierne poti vsakega 

študenta oz. diplomanta. Te so mladim v 

oporo pri nabiranju dodatnih znanj, 

kompetenc in izkušenj, hkrati pa so jim v 

pomoč pri širjenju lastne socialne mreže 

in pri iskanju prve zaposlitve.   

Evropska pravna fakulteta je ob pomoči Kariernega centra pričela aktivneje spremljati 

dosežke svojih študentov oz. diplomantov ter jih predstavljati v novi rubriki E-novic, t.i. 

»Zgodbe o uspehu«.   

Tokrat se je za rubriko »Zgodbe o uspehih« odzvala študentka podiplomskega 

magistrskega študija prava, gdč. Tina Debeljak, ki trenutno opravlja prostovoljno 

pripravništvo pri European Association of Pharmaceutical Full-line Wholesalers v 

Bruslju.  

V nadaljevanju si lahko preberete njeno zgodbo. 
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Študentka: Tina Debeljak,  

European Association of Pharmaceutical Full-line Wholesalers 

 

  

Pozdravljeni! 

Moja praksa pri European Association of Pharmaceutical Full-line Wholesalers v Bruslju, 

je ena boljših delovnih izkušenj na področju prava, kar sem jih imela. Oglas za 

razpisano mesto pripravnika sem našla na enem od portalov, kjer se oglašujejo 

delovna mesta znotraj držav članic. Po preverjanju dokumentov in dopisovanju prek 

elektronske pošte sem opravila še telefonski razgovor in teden dni kasneje sem že imela 

uvajanje na delovnem mestu. Cel postopek je potekal zelo hitro, kar je pomenilo, da 

nisem imela prav veliko 

časa ali izbire pri 

urejanju vsega 

potrebnega pred 

odhodom, vendar se je 

to izkazalo kot dobra 

stvar. 

Pri izbornem postopku 

so najbolj pozorni, ali 

kandidat že ima 

predhodne izkušnje iz 

področja, za katerega 

je razpisano delovno 

mesto, sledi selekcija na podlagi znanja jezikov, kjer imajo jasno prednost tisti, ki jih 

govorijo več in predvsem tekoče. Poleg naštetega se upošteva tudi mednarodne 

izkušnje in obiskovanje mednarodnih konferenc. Pri samem izbirnem postopku pa na 

koncu pretehta njihova ocena, ali se boš lahko uspešno vključil v delovno okolje ali ne. 
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Nastanitev in zavarovanje mi je uredil delodajalec, pri čemer sem imela veliko srečo, 

saj je iskanje nastanitve v Bruslju izjemno dolgotrajni postopek, predvsem v septembru, 

ko se začne večina pripravništev. Hiša, kjer stanujem, je od službe oddaljena le 10 

minut hoje. V tako imenovani Evropski četrti je vse, vključno s centrom mesta 

oddaljeno le dobrih 15 minut 

hoje.  

Kot edina pravnica 

pripravnica se moje delo 

razlikuje od dela, ki ga 

opravljajo moje kolegice 

pripravnice, poleg mene so v 

organizaciji zaposlene se 3.  

Sama organizacija nima 

veliko zaposlenih, vendar kot 

združenje, ki predstavlja 

interese distributorjev zdravil 

za države članice in 

proizvajalce smo prizorišče 

vseh pomembnejših 

sestankov in konferenc. Zaposleni so vsi zelo dostopni in zelo profesionalni. Za razliko 

od slovenskih izkušenj, strogo ločijo poslovno od zasebnega. Delo prevlada nad vsem 

in bistveno je, da delovni proces poteka nemoteno. 

Pred opravljanjem tega pripravništva sem sicer že opravljala različna pravna dela, 

vendar se nobena izkušnja ne more primerjati z izkušnjo, ki jo pridobiš v tujini. Naš 

delavnik se začne ob 9h ter uradno traja do 18h, vendar za razliko od Slovenije to ne 

pomeni, da se delovni proces takrat dejansko tudi zaključi. V pisarni se ostaja dokler 

dnevne naloge niso zaključene. Vmes je sicer predvidena ena ura za odmor za kosilo, 

vendar si nihče ne vzame polne ure. Skladno z belgijsko delovnopravno zakonodajo 

prve pol leta sicer nisi upravičen do prostih dni, vendar so dopustne izjeme v primeru 

pripravništva,  pri nas sicer ni predvidenih dela prostih dni vendar se glede vsega da 

dogovoriti. 
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Moje delo v organizaciji je priprava poročil glede na 

spremembe zakonodaje, ki zadeva farmacevtsko 

industrijo, case study za člane združenja, poslušanje 

zasedanj ENVI Committeeja v Evropskem Parlamentu, 

obiskovanje konferenc, poročanje o napredku sprejema 

zakonodaje, ki zadeva interese članov združenja, udeležba na internih ali zunanjih 

sestankih, ipd.  

Tipično delo pravnika, pri tem, da se vse odvija v samem središču evropskega 

dogajanja. Prostega časa ni tako veliko in kar se tega tiče je potrebno kar nekaj 

organizacijskih sposobnosti, za vse obveznosti, ki jih ne uspeš opraviti čez teden 

enostavno ostanejo za vikend, predvsem nakupovanje. Tu se namreč trgovine 

večinoma zapirajo ob 19h. Če se le da si s kolegi organiziramo manjši izlet v sosednja 

mesta, večinoma pa z veseljem preživim vikend tudi doma. 

Izkušnja je fenomenalna in mislim, da je kakršnokoli prepričevanje odveč. Tisti, ki so 

odločeni preizkusiti nekaj drugega, bodo sigurno našli nekaj sebi primernega. 

 

Lep pozdrav,  

Tina Debeljak 

  



E-NOVICE EVRO-PF 

26 

 

Evro-pf  

Krašenje božičnega drevesca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obveščamo vas, da je Študentski svet Evropske pravne fakultete v sodelovanju z 

društvom ELSA Nova Gorica tudi letos poskrbel za praznično vzdušje v prostorih 

fakultete ob postavljanju božičnega drevesca.  

Drevesce si lahko ogledate na sedežu fakultete v Novi Gorici ter v Ljubljani.  
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Naši – vaši dosežki  

Evro-pf  

Doc. dr. Eneja Drobež Bogataj 

Evropska pravna fakulteta je dr. Enejo Drobež Bogataj izvolila v naziv docent za 

področje Civilno in gospodarsko pravo.  

Predavateljici izrekamo iskrene čestitke ob imenovanju! 

Evro-pf  

Izr. prof. dr. Bojan Grum  

Evropska pravna fakulteta je predavatelja dr. Bojana Gruma izvolila v naziv izredni 

profesor za področje Pravo in management nepremičnin.  

Predavatelju izrekamo iskrene čestitke ob imenovanju! 

Evro-pf  

As. Uršula Habe, LL.M.  

Evropska pravna fakulteta je Uršulo Habe, LL.M. izvolila v naziv asistent za področje 

Alternativno reševanje sporov.   

Asistentki izrekamo iskrene čestitke ob imenovanju! 

 


