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Napovednik  

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  

Krasitev božičnega drevesca na EVRO-PF 

 

V četrtek, 12. decembra 2013 ob 11:30 uri vas Študentski 

svet EVRO-PF v znamenju prazničnega razpoloženja vabi 

na skupno krasitev božičnega drevesca ter druženje ob 

toplem čaju in prijetnih prazničnih melodijah.  

Druženje bo potekalo v glavni avli na sedežu fakultete, 

Delpinova 18/b, 5000 Nova Gorica (EDA center, 1. 

nadstropje).  
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Evro-pf  

Esejsko tekmovanje za študente EVRO-PF 

Izteka se rok za oddajo eseja v okviru 1. 

esejskega tekmovanja EVRO-PF.  

Rok za oddajo del je 15. december 2013.  

Srečno! 

 

 

Evro-pf  

Predstavitev podjetja EKO Sklad 

Karierni center Evropske pravne fakultete v Novi Gorici vas vabi 16. decembra 2013 

ob 16:30 uri na predstavitev podjetja 

EKO Sklad - Slovenski okoljski javni 

sklad. Predstavnica EKO sklada, 

mag. Silvija Kovič bo udeležencem 

srečanja predstavila naslednje 

vsebine:  

 ključni finančni mehanizmi za spodbujanje naložb URE (učinkovite rabe 

energije) in OVE (obnovljivih virov energije) v stavbah; 

 možnosti posojila (krediti) za pravne in fizične osebe; 

 nepovratne finančne spodbude in pomoči (subvencije); 

 subvencioniranje nizkoenergijskih in pasivnih novogradenj. 

V pogovoru bo sodelovala tudi predavateljica in dekanica Evropske pravne fakultete 

v Novi Gorici, izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj, ki bo udeležencem srečanja 

predstavila karierne priložnosti na nepremičninskem področju.  
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Srečanje bo potekalo v prostorih Evropske pravne fakultete v Novi Gorici, Delpinova 

ulica 18/b, 5000 Nova Gorica, predavalnica P2. . Dogodek sta omogočila Evropski 

socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport.  

Evro-pf  

Praznična voščila 

 

Vse, v kar upate, naj se izpolni, 

kar iščete, naj se odkrije, 

kar si želite, naj se uresniči! 

 

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici vam želi vesele božične praznike ter srečno 

novo leto 2014.  
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Novice 

Evro-pf  

ELSA Nova Gorica v novi zasedbi 

V petek, 29. novembra 2013, so se v prostorih Evropske 

pravne fakultete v Novi Gorici odvijale redne volitve v 

organe društva ELSA Nova Gorica za mandat v letu 

2013/2014. V letošnjem letu je ELSA Nova Gorica izpolnila 

vse pogoje za pridružitev, kot tudi vsa pričakovanja njenih 

dejavnih članov. Volitve so bile tako prve v seriji mnogih 

naslednjih, ki so članom prinesle cel enoletni mandat, saj 

je bil slednji skrajšan zaradi vezave na rok za izpolnitev pogojev iz sporazuma. V novem 

delovnem in koledarskem letu se bo društvo še naprej trudilo z organizacijo atraktivnih 

dogodkov in delalo na čim večji prepoznavnosti, ki je za mlado društvo ključnega 

pomena.  

V nov mandat so bili izvoljeni naslednji člani: 

 Predsednik: Tina Debeljak 

 Generalni sekretar: Tadej Petejan 

 Podpredsednik za organizacijo konferenc in strokovnih seminarjev: Ivan 

Franković 

 Podpredsednik za izmenjavo študijskih praks: Anja Doljak 

 Podpredsednik za akademske aktivnosti: Filip Kralj 

 Podpredsednik za marketing: Luka Milavec 

 Nadzorni odbor: Luka Švab, Živa Šušmelj, Erazem Bohinc 

 Disciplinska komisija: Saša Vesel 

Vsem članom ob izvolitvi iskreno čestitamo in jim želimo uspešno leto! 
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Evro-pf  

Nova ekipa Študentskega sveta EVRO-PF 

Študentski svet EVRO-PF se je 29. novembra 2013 sestal na svoji 

1. redni seji. V skladu s pravilnikom ŠS EVRO-PF so bili 

imenovani novi funkcionarji, ki bodo v študijskem letu 

2013/2014 sodelovali s študenti in fakulteto.  

Novi člani ŠS EVRO-PF so: 

 Predsednica: Nina Bavčar 

 Podpredsedniki: Viviana Ganzitti (enota Nova Gorica), Tea Španja (enota 

Kranj)  

 Tajnik: Erazem Bohinc 

 Pomočnik tajnika: Danijel Taradi 

 Ostali člani: Žan Marinkovič, Zoran Mojškrec, Gregor Cerar, Tina Debeljak, Neža 

Vončina 

 

Evro-pf  

Nov pravilnik o pisanju zaključnih del 

Sporočamo vam, da so na spletni strani fakultete (Fakulteta – O fakulteti – Pravni akti) 

objavljena nova navodila za izdelavo zaključnih nalog. Prosimo, da se seznanite z 

navodili in jih upoštevate pri izdelavi zaključnih nalog. 
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Utrinki  

Evro-pf  

11. Srečanja Erasmus in mednarodnih koordinatorjev 2013 

12. novembra 2013 se je Evropska pravna fakulteta udeležila srečanja Erasmus in 

mednarodnih koordinatorjev 2013, ki je potekalo na Fakulteti za družbene vede v 

Ljubljani. Koordinatorjem so bili predstavljeni rezultati študije programa Erasmus v 

Sloveniji, novosti novega Erasmus+ programa za 

obdobje 2014-2020 ter vključevanje tretjih držav v 

program.  

Del srečanja je bil namenjen tudi diskusiji o 

senzibilizaciji za medkulturni dialog in 

medkulturnim kompetencam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več o ERASMUS programu na EVRO-PF si lahko prebete na: http://www.evro-

pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus/ 

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

Informativni dan »IZBERI SI SVOJ ŠTUDIJ«  

V četrtek, 14. novembra 2013, 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  

Delavnica na temo predstavitve študentskih tekmovanj 

 

Dne 14.  novembra 2013 je v okviru Kariernega centra EVRO-PF v hotelu Azul, v Kranju, 

potekala delavnica na temo predstavitev študentskih tekmovanj. Študentom so bila 

predstavljena nekatera pomembnejša slovenska in tuja (mednarodna) tekmovanja 

ter prikazan pomen tekmovanj z vidika študija ter nadaljnjega načrtovanja in razvoja 

karierne poti posameznika.  

 

 

 

Evro-pf  

Okrogla miza »Odvetnik včeraj, danes, jutri« 

18. novembra 2013 je na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici v okviru Karierna 

centera EVRO-PF potekala okrogla miza z naslovom »Odvetnik včeraj, danes, jutri«.  

 

Gosta okrogle mize sta bila odvetnik dr. Peter 

Čeferin ter odvetnik in predavatelj doc. dr. Aljoša 

Dežman. Okroglo mizo je moderirala Nataša 

Kolavčič, vodja Kariernega centra EVRO-PF.  

 

 

»Edina strast, ki ne mine, je ljubezen do poklica« 

dr. Peter Čeferin 
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Gosta sta študentom spregovorila o odvetniškem poklicu ter vlogi odvetnika v današnji 

družbi, s poudarkom na odvetniški poklicni etiki ter kariernih priložnostih, ki jih mladim 

 pravnikom ponuja 

tovrstni poklic.  

Dr. Peter Čeferin je ob 

koncu srečanja pogovor 

popestril s zanimivimi 

zgodbami in pripetljaji, ki 

jih je povzel po svoji knjigi 

»Moje odvetniško 

življenje«.  

 

Dogodek sta omogočila Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport.  

 

 

 

Evro-pf  

Družabni večer na temo "Služba ali družina?Oboje!" 

Karierni center EVRO-PF je v okviru nagradne igre, ki je potelkala preko družabnega 

omrežja Facebook, podaril študentom EVRO-PF 2 vstopnici za družabni večer na temo 

"Služba ali družina?Oboje!", ki je potekal 19. novembra 2013, v Kulturnem domu v Novi 

Gorici.  

Gosti večera so bili dr. Miro Cerar, dr. Vlasta Nussdorfer, dr. Miha Kramli, Iztok Mlakar 

ter Bojan Kodelja.  

Dogodek je omogočila Mestna občina Nova Gorica.  
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Nagradno vprašanje se je glasilo: 

Katerega študijskega leta je Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici v svoje študijske 

programe vpisala prvo generacijo študentov?  

Možni odgovori so bili : a) 2004/2005; b) 2005/2006; c) 2006/2007; d) 2007/2008  

Pravilni odgovor se je glasil: c) 2006/2007.  

 

 

 

 

 

 

 

Evro-pf  

Izbranih 10 najvplivnejših pravnikov 2013 

Na osrednjem slovenskem pravnem portalu IUS-INFO (www.iusinfo.si) se je končal že 

trinajsti izbor »10 najvplivnejših pravnikov«, ki je kot navadno že tradicionalno potekal v 

dveh delih. Izmed dvajsetih finalistov, ki so bili največkrat predlagani v prvem delu, se 

je med najvplivnejše uvrstila deseterica pravnic in pravnikov, ki so do 29. novembra, 

ko se je izbor končal, dobili največ glasov. Po mnenju strokovne in splošne javnosti so 

najvplivnejši pravnice in pravniki letošnjega leta (navedeni po abecednem redu): dr. 

Miro Cerar, dr. Janja Hojnik, ddr. Klemen Jaklič, mag. Goran Klemenčič, mag. Jože 

Kozina, Vlasta Nussdorfer, dr. Marko Pavliha, dr. Ernest Petrič, Nataša Pirc Musar in dr. 

Andraž Teršek. 

Vsem nagrajencem iskleno čestitamo! 

http://www.iusinfo.si/


E-NOVICE EVRO-PF 

 
12 

 

 

Evro-pf  

Predstavitev delodajalca – Zavod Rakmo- Center za mediacijo in 

obvladovanje konfliktov 

25. novembra 2013 je v Kranju, v hotelu 

Azul, okviru aktivnosti Kariernega centra 

EVRO-PF potekala delavnica na temo 

predstavitve delodajalca. Osrednji gost 

delavnice je bil gospod Mišo Pušnik, 

mediator in trener mediatorjev pri Zavodu RAKMO, ki je udeležencem srečanja 

celovito predstavil Zavod RAKMO - center za mediacijo in obvladovanje konfliktov ter 

tečaje mediacije, ki jih zavod ponuja. Študentom je bil slikovito predstavljen poklic 

mediatorja ter pomen mediacije v vsakdanjem življenju. Izpostavljene so bile tudi 

zaposlitvene možnosti pravnika kot mediatorja v današnji družbi.  

 

Dogodek sta omogočila Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport.  

 

 

Evro-pf  

Brucovanje študentov EVRO-PF in FDŠ 

28. novembra 2013 je v Kavarni Nebotičnik v Ljubljani 

potekalo brucovanje za študente EVRO-PF in FDŠ. 

Dogodek je potekal v organizaciji Študentskega sveta 

EVRO-PF. Študenti obeh fakultet so dogodek izkoristili za 

druženje in ples ob dobri glasbi.  
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Naši – vaši dosežki  

Evro-pf  

Prof. dr. Ernest Petrič med najvplivnejšimi pravniki v letu 2013 

 

Čestitamo našemu predavatelju prof. dr. Ernestu Petriču ob izvolitvi 

v skupino desetih najvplivnejših pravnikov leta 2013.  

Iskrene čestitke tudi ostalim nagrajencem.  

 

 

 


