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Napovednik  

Evro-pf  

Informativni dnevi Evropske pravne fakultete 

Evropska pravna fakulteta vas vabi na informativne dneve, ki bodo potekali v 

mesecu februarju:  

 

11.2.2014 

 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Na gradu 1, 2390 Ravne na 

Koroškem: torek, 11.2.2014 ob 18:00. 

14.2.2014 

 Nova Gorica (EDA Center Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica): petek, 

14.2.2014 ob 12:00, 

 Mestna Knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana: petek, 14.2.2014 

ob 16:00, 

 Kranj (Hotel Azul, Šuceva 26 , 4000 Kranj): petek, 14.2.2014 ob 17:00. 

15.2.2014 

 Nova Gorica (EDA Center Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica): sobota, 

15.2.2014 ob 10:00, 

 Kranj (Hotel Azul, Šuceva 26 , 4000 Kranj): sobota, 15.2.2014 ob 10:00, 

 Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Zvezna ulica 10, 9000 Murska 

Sobota: sobota, 15.2.2014 ob 10:00, 

 Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča, Prešernova ulica 33-35, 2250 Ptuj: sobota, 

15.2.2014 ob 12:00. 

25.2.2014 

 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Rozmanova 28, 8000 Novo mesto: torek, 

25.2.2014 ob 17:00. 

 

Vljudno vabljeni!  
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Evro-pf  

Akcijske cene učbenikov in paketov knjig 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  

4. Državno tekmovanje iz pogajanj 

Študente slovenskih Pravnih fakultet vabimo k sodelovanju na četrtem državnem 

tekmovanju iz pogajanj. Tekmovanje je namenjeno rednim in izrednim študentom 

vseh letnikov študija, ki še niso diplomirali (1. in 2. bolonjska stopnja in stari univerzitetni 

program).  

Tekmovanje bo potekalo v petek, 14. marca 2014 v prostorih Pravne fakultete 

Univerze v Mariboru.  

Na tekmovanje se lahko prijavijo dvojice 

študentov, ne glede na letnik študija 

posameznega udeleženca v ekipi. Ekipe so 

lahko sestavljene tudi iz študentov različnih 

pravnih fakultet. Prijave so mogoče do 

ponedeljka 24. februarja 2014.  

Namen tekmovanja iz pogajanj je pospešiti 

zanimanje študentov prava za metode reševanja sporov in poudarja veščine, ki so 
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potrebne za učinkovitega pogajalca. Glavni namen tekmovanja pa je druženje 

študentov slovenskih pravnih fakultet in sproščeno ukvarjanje s pravnimi problemi, ki 

ne zahtevajo obsežnega študija (za razvijanje temeljitih raziskovalnih sposobnosti so 

namreč študentom na voljo različna mednarodna moot tekmovanja). Tekmovanje je 

zastavljeno tako, da omogoča enakovredna pogajanja ne glede na letnik študija, 

saj se tekmovalci pogajajo glede spornih dejstev in ne glede razlage pravnih pravil.  

Tudi študenti Evropske pravne fakultete so se tekmovanja v preteklosti že udeležili in 

osvojili zavidljive rezultate. Leta 2012 sta 1. mesto osvojila študenta EVRO-PF Luka 

Švab in Živa Šušmelj (levo), leta 2013 pa študentki Janja Cigoj in Nataša Kolavčič 

(desno).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vse dodatne informacije v zvezi s tekmovanjem najdete na: http://evro-

pf.si/2014/01/30/tekmovanja-iz-pogajanj/.  Računamo na vas!  

Vabljeni k sodelovanju! 

 

Evro-pf  

9. Državno tekmovanje Rubikon 

 

Vabimo Vas, da se udeležite študentskega 

tekmovanja Rubikon, ki se nanaša na 

predstavitev sodb Evropskega sodišča za 

človekove pravice in ga na Pravni fakulteti 

Univerze v Ljubljani organizira prof. dr. Ciril 

Ribičič. 

http://evro-pf.si/2014/01/30/tekmovanja-iz-pogajanj/
http://evro-pf.si/2014/01/30/tekmovanja-iz-pogajanj/
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Evropska pravna fakulteta se tekmovanja lahko udeleži z eno študentko oziroma 

študentom. Študentje si sami izberejo sodbo ESČP, ki jo bodo predstavili pred 

strokovno žirijo (ne sme se nanašati na Slovenijo, razen v dogovoru z dr. Cirilom 

Ribičičem). V kolikor se bo na tekmovanje prijavilo več kandidatov, bo na Fakulteti v 

ta namen organizirano predtekmovanje (termin bo objavljen naknadno).  

 

Kandidati bodo na predtekmovanju pripravili predstavitev. Na voljo imajo deset 

minut, zaželena je power point 

prezentacija. Tekmovalci niso omejeni 

na letnik, tekmujejo lahko samo 

vpisani študenti. Pri predstavitvi se 

ocenjuje argumentacija, analize in 

nastop študenta. Pisnega izdelka ni, 

nadomešča ga PPT prezentacija. Po 

predstavitvi bo študent/ka 

odgovarjal/a ocenjevalni komisiji. 

Zmagovalec se bo udeležil 

tekmovanja na Pravni fakulteti v 

Ljubljani. 

 

Finalni del devetega tekmovanja Rubikon bo potekal dne 7. maja 2014 ob 16. uri na 

Pravni fakulteti v Ljubljani in bo posvečen Dnevu Evrope. Najboljši bodo dobili 

priznanja in knjižne nagrade Študentskega sveta in Katedre za ustavno pravo. 

 

Za lažje razumevanje tekmovanja, si poročila in posnetke nekaterih nastopov s 

tekmovanj v preteklih letih lahko ogledate na Youtube, Facebook, Moj video in v 

reviji Pravna praksa.  

 

Prijave na predtekmovanje pošljite na: referat@evro-pf.si do 16.04.2014 do 12. ure! 

 

Želimo vam veliko uspeha! 

 

 

mailto:referat@evro-pf.si
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Evro-pf  

Poletna šola v Salzburgu 

 

Od 30. junija do 12 julija 2014 bo na 

Univerzi v Salzburgu v okviru Akademije za 

evropsko zasebno pravo potekala 

poletna šola »Summer School European 

Private Law«. Na poletno šolo so vabljeni 

tudi študenti Evropske pravne fakultete.  

 

Več informacij o poletni šoli ter možnosti 

prijave najdete na:  http://www.evro-pf.si/media/website/2013/12/Summer-School-

European-private-law.pdf 

Vabljeni k sodelovanju! 

 

Evro-pf  

Evropska pravna fakulteta na LPP d.o.o. 

 

Sporočamo vam, da bo Evropska pravna fakulteta od 

7. 2. 2014 do 14. 2. 2014 svoje ime predstavila širši 

javnosti na svojevrsten način.  

Vabljeni k ogledu oglasa na avtobusih javnega 

podjetja Ljubljanskega potniškega prometa d.o.o. 
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Novice 

Evro-pf  

Esejsko tekmovanje za študente EVRO-PF 

 

15. december 2013 se je iztekel se rok za 

oddajo eseja v okviru 1. esejskega tekmovanja 

EVRO-PF.  

Rezultati tekmovanja bodo znani predvidoma 

konec februarja. Študentom se zahvaljujemo 

za posredovane vsebine.  

 

Evro-pf  

Nove brošure o študijskih programih Evropske pravne fakultete 

 

V sodelovanju s Kariernim centrom Evropske pravne fakultete je fakulteta v januarju 

izdala nove brošure o študijskih programih. Nove brošure si lahko ogledate v referatu 

ter na spletni strani Evropske pravne fakultete.  

 

Izid brošur sta omogočila Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanj, 

znanost in šport v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 

2007-2013, 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. 

 

 

 

 

 

Evro-pf  
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Razpis Erasmus+ za namene študija v tujini za študijsko leto 2014/2015 

Evropska pravna fakulteta je na spletnih straneh objavila 

razpis za namene študijske izmenjave v tujini v okviru 

programa Erasmus+.  

Študenti najdejo vse potrebne informacije na: http://evro-

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

Rok za prijavo je 24.2.2014.  

 

- Evro-pf  

Nova brošura za »incoming« Erasmus študente, predavatelje in raziskovalce 

 

Evropska pravna fakulteta je pripravila novo brošuro 

namenjeno vsem gostujočim Erasmus študentom, 

predavateljem ter raziskovalcem.  

Več na: http://evro-pf.si/en/activities/international-

cooperation/ 

 

Vabljeni k ogledu! 

 

- Evro-pf  

Mednarodno sodelovanje 

 

 

Evropska pravna fakulteta je v januarju podpisala nov 

bilateralni sporazum za namene Erasmus mednarodnega 
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sodelovanja z Visoko šolo za finance in pravo Effectus iz Zagreba. 

 

Fakulteta je v dobro študentov okrepila tudi že 

obstoječa sodelovanja na ta način, da je 

povečala število razpoložljivih mest za Erasmus 

izmenjave za namene študija, prakse ter izmenjave 

osebja. Okrepitve so podprle Univerza v Vidmu 

(Italija), Univerza v Leipzigu (Nemčija), Univerza v 

Zagrebu (Hrvaška)  ter Univerza v Deustu (Španija).  

 

- Evro-pf  

Evropska pravna fakulteta v medijih 

 

Dne 29.1.2014 je v časopisu Nedeljski Dnevnik izšel članek z 

naslovom: »Evropska pravna fakulteta: skrb za diplomante 

in pomoč pri iskanju zaposlitve ter gradnja kariere 

diplomantov kot ključna prednost«. Članek razkriva 

zanimive vsebine o Evropski pravni fakulteti, kakor tudi 

njenem Kariernem centru.  

Vabljeni k branju.  
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Utrinki  

Evro-pf  

Delavnica Eramus +  

Dne 4.12.2013 se je predstavnica Evropske pravne fakultete udeležila delavnice na 

temo »Erasmus+, Evropski program 

sodelovanja«, kjer so bile podrobneje 

predstavljene novisti, ki jih prinaša nov 

program Erasmus+. Delavnica je 

potekala v Koloseju v Ljubljani, v 

organizaciji CMEPIUS-a.  

 

 

Evro-pf  

Študenti EVRO-PF na ogledu Državnega zbora ter Ustavnega sodišča 

Republike Slovenije 

 

Dne 10.12.2013 je v okviru Kariernega 

centra Evropske pravne fakultete potekala 

strokovna ekskurzija namenjena ogledu 

Državnega zbora RS in Ustavnega sodišča 

RS.  

 

Prvi del ekskurzije je ob spremstvu dr. Katje 

Jerman, predstavnice službe Državnega 

zbora RS za stike z javnostjo, obsegal 

vodeni ogled poslopja, kjer so študenti poleg zanimive zgodovine stavbe spoznali 

tudi značilnosti zakonodajnega postopka ter se seznanili z delom posameznih 

delovnih teles.  



E-NOVICE EVRO-PF 

 
11 

Študente sta v državnem zboru sprejela poslanca 

mag. Mirjam Bon Klanjšček ter Mirko Brulc, ki sta z 

njimi prijazno poklepetala ter jim predstavila 

poklic poslanca. Sledil je ogled knjižnice 

Državnega zbora RS v spremstvu vodje tamkajšnje 

knjižnice, gospe Anite Lango.  

 

Drugi del ekskurzije je obsegal ogled Ustavnega 

sodišča RS ter predavanje na temo predstavitve 

Ustavnega sodišča RS postopka pred ustavnim 

sodiščem ter vlogi in pomenu sodišča pri 

zagotavljanju standardov demokratične in pravne države. 

 

Karierni center Evropske pravne fakultete se iskreno zahvaljuje Državnemu zboru RS 

ter Ustavnemu sodišču za možnost ogleda, iskrena zahvala pa gre tudi vsem 

predavateljem ter poslancema Mirku Brulcu in mag. Mirjam Bon Klanjšček.  
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Dogodek sta omogočila  Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanj, znanost in šport v okviru Operativnega 

programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 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. 

 

 

 

Evro-pf  

Krašenje božičnega drevesca na EVRO-PF 

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

EVRO-PF v znamenju prazničnega razpoloženja pripravil 

skupno krasitev božičnega drevesca. Za druženje ob toplem 

čaju in prijetnih prazničnih melodija je poskrbela študentka 

Nina Bavčar, predsednica Študentskega sveta EVRO-PF. 

Druženje je potekalo v glavni avli na sedežu fakultete, 

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

nadstropje).  

 

Evro-pf  

Predstavitev zavoda EKO SKLAD j.s. 

 

Varčna raba energije je 

gradnik na poti do zdravega 

okolja in predstavlja 

pomemben element 

današnje družbe. V ta namen je Karierni center Evropske pravne fakultete dne 16. 

decembra 2013 ob 16:30 uri pripravil predstavitev Slovenskega okoljskega javnega 

sklada, znanega kot EKO Sklad j.s. 
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Mag. Silvija Kovič, svetovalka direktorja 

EKO Sklada, je udeležencem srečanja 

predstavila ključne finančne mehanizme 

za spodbujanje naložb učinkovite rabe 

energije in obnovljivih virov energije v 

stavbah, možnosti za posojila za pravne 

in fizične osebe, različne nepovratne 

finančne spodbude in pomoči, ipd. 

Udeležencem so bile predstavljene 

različne vrste subvencioniranih ukrepov, kriteriji za dodeljevanje spodbud in okvirna 

višina spodbud ter potek priprave vloge in dokumentacije za namen izplačila 

subvencij. Izpostavljeni so bili tudi nekateri primeri dobrih praks ter najpogostejše 

napake pri izpolnjevanju vlog, s 

katerimi se soočajo uporabniki.  

V pogovoru je sodelovala tudi 

predavateljica in dekanica Evropske 

pravne fakultete, izr. prof. dr. Alenka 

Temeljotov Salaj, ki je udeležencem 

srečanja predstavila karierne 

priložnosti na nepremičninskem 

področju ter izpostavila vlogo 

pravnikov in strokovnjakov s 

področja nepremičnin pri 

posredovanju informacij in zagotavljanju kakovosti storitev na tem področju. 
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Dogodek sta omogočila  Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanj, znanost in šport v okviru Operativnega 

programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 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. 

 

 

Evro-pf  

Predstavitev nevro – lingvističnega programiranja (NLP) 

 

Dne 13.1.2014 je Karierni center 

Evropske pravne fakultete v 

sodelovanju z VIRS Primorske 

Nova Gorica za študente 

pripravil brezplačni dogodek 

»Predstavitev nevro –

lingvističnega programiranja«, ki 

je potekalo v prostorih Evropske 

pravne fakultete.  

Mag. Tejči Valenčič, vodja 

projektov VIRS Primorske, praktik 

Hollandovega modela izbire poklicne poti, licencirani praktik NLP ter praktik testiranja 

osebnih vrednot, je študentom predstavila vsebine Nevro-lingvističnega 

programiranja ter nekatere druge uporabne vsebine, kot npr:  

 kako prepoznati svoj življenjski 

potencial; 

 kako prepoznati svoje vrednote; 

 ste na pravi poti; 

 kako postaviti prepričljive in 

dosledno dosegljive cilje – in jih 

doseči; 

 kako razviti močne in trajne 

praktične spretnosti za 
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premagovanje stresa; 

 kako razumeti globljo motivacijo, ki poganja odločanje; 

 kako razviti osebno moč.  

 

Študenti so na predstavitvi aktivno sodelovali v delavnicah, pri čemer so se tudi  v 

praksi soočili z omenjenimi vsebinami.  

 

Dogodek sta omogočila  Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanj, znanost in šport v okviru Operativnega 

programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 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. 

 

 

 

 

Evro-pf  

Informativni dan Erasmus+, Nova Gorica 

 

 »Bi radi odšli na študij v tujino, pa ne veste 

kam in kako? Se zanimate za pridobivanje 

praktičnih izkušenj v tujini, pa ne veste kje ali  

kako bi začeli?«, s temi besedami je Evropska 

pravna fakulteta povabila študente na 

Informativni dan ERASMUS+, ki je potekal dne 

17.1.2014, v prostorih Evropske pravne 

fakultete, v Novi Gorici.  

 

Dogodek je bil namenjen celoviti 

predstavitvi Erasmus programov izmenjav 

za namene študija in prakse v tujini ter 

prikazu kariernih kariernih priložnosti za 

diplomante, ki jih prinaša nov ERASMUS+ 
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program.  Na predstavitvi so sodelovali:  mag. Nana Lavrenčič, Erasmus koordinator 

EVRO-PF, Nataša Kolavčič, Koordinatorka kariernega centra EVRO-PF ter Aljaž 

Gluhar, bivši Erasmus študent EVRO-PF. 

 

Študentom so bile celovito 

predstavljene vse novosti, ki jih 

prinaša nov Erasmus+ program ter 

podrobno opisan prijavni 

postopek na fakulteti. Poleg tega 

so bile predstavljene še nekatere 

ključne prednosti, ki jih s 

kariernega vidika prinaša 

program Erasmus+.  

 

Kot zanimivost so lahko študenti prisluhnili nepozabnim izkušnjam in »Erasmus 

dogodivščinam« študenta EVRO-PF Aljaža Gluharja, ki je del svojega študentskega 

življenja prebil na izmenjavi na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu.  
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Evro-pf  

Strokovna ekskurzija Gospodarske  zbornice Slovenije in Ministrstva za 

obrambo Republike Slovenije 

Dne 20.1.2014 so študenti v okviru strokovne ekskurzije, ki jo je organiziral Karierni 

center Evropske pravne fakultete, obiskali Gospodarsko zbornico Slovenije (v 

nadaljevanju GZS) ter Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (v nadaljevanju 

MORS). Za študente je bil organiziran  brezplačni avtobusni prevoz  iz Nove Gorice.  

 

Za udeležence ekskurzije je bil pripravljen pester strokovni program, ki je obsegal 

bodisi teoretična predavanja na omenjenih institucijah, kakor tudi predstavitev 

kariernih priložnosti in nasvetov pri gradnji nadaljnje karierne poti za študente.  

 

Strokovni ogled  je pričel ob 10:00 uri 

na GZS, kjer sta študente sprejela 

gospod Igor Knez, namestnik 

direktorja za zakonodajo s področja 

gospodarstva ter Nejc Lahne, 

namestnik generalnega sekretarja 

Stalne arbitraže.  

Študenti so v okviru njunih predavanj 

spoznali delovanje in vlogo GZS z 

vidika slovenskega gospodarstva ter 

postopek arbitražnega reševanje 

gospodarskih sporov na GZS. 

Predavatelja sta študentom v 

razpravi, ki je sledila predavanjem, 

podala številne nasvete in karierne 

napotke.  
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Ob 12:00 uri je se je strokovna ekskurzija 

nadaljevala na MORS, kjer so predstavniki 

ministrstva pripravili študentom topel sprejem 

ter bogata predavanja. Študente je uvodoma 

nagovoril gospod Janko Šteh, vodja sektorja za 

evroatlantske integracije.  

 

Sledila je predstavitev organizacijske strukture MORS ter pomembnejših strateških in 

planskih dokumentov z obrambnega področja s strani mag. Pavla Vuka, vodje 

sektorja za strateško planiranje ter predstavitev Generalštaba Slovenske vojske s 

strani podpolkovnice Marjane Frlic.  
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Janko Šteh, vodja sektorja za evroatlantske integracije, je študentom predstavil 

osnovne pojme in principe delovanja mednarodne organizacije NATO ter vlogo 

Slovenije v NATO. Sledila je predstavitev mednarodnih operacij in misij s strani mag. 

Aljoše Selana, vodje sektorja za mednarodne operacije in misije, ter prestavitev dela 

pravne službe na mednarodno-pravnem področju s strani  Pravne službe Sektorja za 

pravne zadeve GŠSV.  

 

 

Karierni center Evropske pravne 

fakultete se iskreno zahvaljuje 

Gospodarski zbornici Slovenije ter 

Ministrstvu za obrambo RS  za izredno 

kvalitetno izpeljano predstavitev in 

privolitev v sodelovanje pri pripravi 

programa strokovne ekskurzije. 

Iskrena zahvala gre tudi vsem 

predavateljem GZS in MORS.  

 

Dogodek sta omogočila  Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanj, znanost in šport v okviru Operativnega 

programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 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. 
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Evro-pf  

Informativni dan v Murski Soboti 

 

Dne 21.1.2014 se je Evropska pravna fakulteta 

udeležila Informativnega dne v Muski Soboti. 

Udeležencem so bili celovito predstavljeni 

študijski programi, postopek vpisa na Evropsko 

pravno fakulteto ter založba fakultete.  

Več o možnostih vpisa na EVRO-PF najdete na: 

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

Vabljeni k vpisu!  

Evro-pf  

Obisk predstavnikov Visoke šole za finance in pravo Effectus na EVRO-PF 

 

Dne 23.1.2014 je Evropska pravna 

fakulteta na delovnem obisku gostila 

predstavnike Visoke šole za finance 

in pravo Effectus iz Zagreba.  

Z omenjeno fakulteto je bil podpisan 

bilateralni sporazum v okviru 

programa Erasmus in sporazum o 

nadaljnjem sodelovanju fakultet.  

 

 

 

 

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

7. Svečana podelitev diplom Evropske pravne fakultete 

Evropska pravna fakulteta je dne 

23.1.2014 s pričetkom ob 16. uri v 

Slovenskem narodnem gledališču 

Nova Gorica že sedmič podelila 

diplomske listine 143. diplomantom 

dodiplomskega, magistrskega in 

doktorskega študija.  

Na svečani podelitvi 

diplom je diplomante 

najprej pozdravila in 

nagovorila dekanica 

fakultete, izr. prof. dr. 

Alenka Temeljotov Salaj. 

Sledil je govor 

slavnostnega govornika, prof. dr. 

Dimitrija Rupla.  

Diplomske listine sta diplomantom podelila dekanica, izr. prof. dr. Alenka Temeljotov 

Salaj ter prodekan za študijske zadeve, 

doc. dr. Aljoša Dežman. Po zaključku 

uradnega dela je sledilo druženje ter 

pogostitev. 

Dogodek sta spremljala fotografa 

Samo Terbižan s.p. ter Tina Velikonja. 

Študenti si lahko fotografije s svečane 

podelitve diplom ogledajo na 

povezavi: 

http://samotrebizan.smugmug.com/Media/Podelitev-Diplom-Evropska-Prav/.  

http://samotrebizan.smugmug.com/Media/Podelitev-Diplom-Evropska-Prav/
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Možen je tudi nakup fotografij. Za vse informacije se lahko študenti obrnejo na: 

info@nafotografiji.si ali na http://www.nafotografiji.si/ oziroma 

http://tinavelikonja.blogspot.com/.  

Evropska pravna fakulteta čestita vsem novim diplomantom! 

 

Evro-pf  

6. Informativa 2014 

24.1.2014 in 25.1.2014 sta se Evropska pravna fakulteta in njen Karierni center 

predstavila na dvodnevnem 

sejmu poklicev in izobraževanja 

»Informativa 2014«, ki je letos 

potekal že šesto leto zapored. 

Sejem je potekal na 

Gospodarskem razstavišču v 

Ljubljani, kjer se je v dveh dneh 

zbralo rekordnih 20.000 obiskovalcev, ki so si lahko ogledali ponudbo več kot 200 

slovenskih in tujih izobraževalnih programov ter praktične prikaze poklicev. Med 

udeleženci je bilo okoli 2.500 učencev in dijakov iz širše okolice Ljubljane, pa tudi iz 

Murske Sobote, Grosuplja, Krškega, 

Novega mesta, Vojnika, Škofje Loke, 

Vrhnike, Celja, Cerknice, Sevnice, 

Škocjana, Trebnjega, Žužemberka 

ipd., ki so sejem obiskali v organiziranih 

skupinah. 

 

Karierni center Evropske pravne 

fakultete se je na sejmu uspešno 

predstavil ter obiskovalcem poleg 

kariernih nasvetov ponudil pester 

nabor informacij o fakulteti, njenih 

mailto:info@nafotografiji.si
http://www.nafotografiji.si/
http://tinavelikonja.blogspot.com/
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študijskih programih ter njenem svojevrstnem sodobnem pristopu do študija - 

imenovanem »e-študij«.  

 

Znana po svojem inovativnem pristopu do študija, prijaznem akademskem okolju in 

kakovosti ponujenih storitev, je Evropska pravna fakulteta na sejmu požela veliko 

zanimanja s strani obiskovalcev. 

 

»Evropska pravna fakulteta gradi svojo prihodnost na mladih in ambicioznih 

(bodočih) študentih, ki želijo s svojim strokovnim in kvalitetnim znanjem, kreativnostjo 

in zagnanostjo stopiti v svet ter spremeniti razmere na bolje.« Da jim bo to uspelo 

skrbi zanje tudi Karierni center Evropske pravne fakultete, ki študente že tekom študija 

usmerja in jim pomaga pri oblikovanju nadaljnje karierne poti. V tej luči se je Karierni 

center Evropske pravne fakultete predstavil bodočim študentom fakultete na sejmu 

Informativa 2014.  

Karierni center Evropske pravne fakultete - skrbimo za vašo prihodnost! 
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Dogodek sta omogočila  Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanj, znanost in šport v okviru Operativnega 

programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 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. 

 

 

 

Evro-pf  

Evropksa pravna fakultetea ter Fakulteta za državne in evropske študije 

skupaj na Informativni dan Erasmus+ 

 

Evropska pravna fakulteta je v 

sodelovanju s Fakulteto za 

državne in evropske študije (FDŠ) 

v Kranju dne 27.1.2014 ponovila 

Informativni dan Erasmus+, tokrat 

namenjen študentom obeh 

fakultet. Dogodek je potekal v 

Kranju, v Hotelu Azul.  

 

Po zgledu informativnega dne v 

Novi Gorici so bili študentom s strani obeh fakultet predstavljeni ključni koraki v 
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postopku prijave na izmenjavo ter prikazane vse novosti, ki jih prinaša nov Erasmus+ 

program.  

 

Tudi tokrat so se srečanja udeležili mag. Nana Lavrenčič, Erasmus koordinatorka na 

Evropski pravni fakulteti, Nataša Kolavčič, koordinatorka kariernega centra EVRO-PF 

ter Erasmus študent Aljaž Gluhar.  

Dogodku so se pridružili tudi predstavniki 

Fakultete za državne in evropske študije, 

in sicer: Kaja Godec, Erasmus 

koordinatorka ter vodja Kariernega 

centra FDŠ, študentka Špela Gomboc, 

predsednica Študentskega sveta FDŠ, 

ter Andreja Kerševan, študentka 2. 

letnika mednarodnih in diplomatskih 

študij na FDŠ, ki je sodelovala pri 

predstavitvi »Erasmus izkušen«j.  
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Naši – vaši dosežki  

Evro-pf  

 Evropska pravna fakulteta čestita vsem 143. diplomantom sedme svečane 

podelitve diplom EVRO-PF za uspešen zaključek študija.  

»Ponosni smo na vas!«, 

Izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj.  

 

Evro-pf  

Prof. dr. Arne Marjan Mavčič 

 

 Evropska pravna fakulteta je imenovala predavatelja 

prof. dr. Arneja Marjana Mavčiča v naziv prodekan za 

mednarodno sodelovanje.  

Cenjenemu predavatelju izrekamo iskrne čestitke ob 

imenovanju! 

 


