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Napovednik 

Evro-pf 

Gostujoče predavanje dr. Pavla Šturma 

 

Dne 23.4.2014 ob 10h bo v prostorih Evropske pravne 

fakultete potekalo gostujoče predavanje češkega 

predavatelja dr. Pavla Šturma. Dogodek bo potekal  na 

sedežu fakultete v Novi Girici, Delpinova ulica 18/b, EDA 

center, 1. nadstropje, v predavalnici P3.  

 

 

Več o dogodku na: http://evro-pf.si/2014/04/03/gostujoce-predavanje-dr-pavla-sturma/.  

Vljudno vabljeni! 

Evro-pf 

 

Gostovanja predavateljev Evropske pravne fakultete v Španiji 

Predavatelj na Evropski pravni fakulteti, doc. dr. Jernej Letnar Černič, bo konec aprila v okviru 

programa Erasmus+ izpeljal gostujoča predavanja na španski Univerzi Deusto na temo 

človekovih pravic.  

Predavatelju želimo še naprej veliko uspeha! 

 

 

 

http://evro-pf.si/2014/04/03/gostujoce-predavanje-dr-pavla-sturma/
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Evro-pf 

8. Goriški dnevi knjige 

Od 22. do 25. aprila 2014 bodo potekali že osmi Goriški dnevi knjige. V okviru prireditve bodo 

potekali številni dogodki - kot npr. klepeti z goriškimi ustvarjalci, predstavitve knjig, okrogle mize, 

razne delavnice za otroke in odrasle ipd. - namenjeni osveščanju javnosti o pomenu knjige ter 

promociji kulture branja. Na prireditvi bo sodelovala tudi Evropska pravna fakulteta, pri čemer 

bo Kareni center fakultete izpeljal okroglo mizo namenjeno temi »Vključevanje mladih s 

posebnimi potrebami na trg dela«. Razprava bo potekala v prostorih Evropske pravne fakultete, 

dne 23.4.2014 ob 16.30h.  

Več informacij o dogodku bo objavljeno naknadno, na www.evro-pf.si.  

Vabljeni! 

 

 

 

 

 

 

Evro-pf 

XIII. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti 

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Društvo za delovno pravo in socialno varnost in 

Planet GV v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Inštitutom za delovna razmerja 

in socialno varnost Pravne fakultete v Mariboru organizirajo XIII. Dneve delovnega prava in 

socialne varnosti, ki bodo potekali v GH Bernardin, dvorana Emerald, Portorož, od 29.do 30. 

maja 2014.  

http://www.evro-pf.si/
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Več informacij o dogodku najdete na: http://evro-

pf.si/2014/04/03/xiii-dnevi-delovnega-prava-in-socialne-varnosti/.  

 

Vabljeni! 

 

 

 

 

Evro-pf 

Predavanje na temo »E-knjiga« in »E-knjižnica« 

V prostorih Evropske pravne fakultete bo dne 24.4. 2014 ob 17.00 uri v sklopu 8. Goriških dnevov 

knjige potekalo predavanje na temo »e-knjige« in »e-knjižnice«, ki ga prireja spletna knjižnica in 

knjigarna Biblos v sodelovanju z Goriško knjižnico Franceta Bevka.  

Vabljeni! 

 

Evro-pf 

Konferenca delovanja Evropskega pravnega inštituta (ELI) v Sloveniji v luči njenega 

vključevanja v razvoj evropskega prava 

Evropski pravni inštitut (European Law Institute „ELI“) v sodelovanju z Državnim svetom Republike 

Slovenije in Evropskim centrom za reševanje sporov (ECDR) vas vabi na otvoritveno konferenco 

delovanja evropskega pravnega inštituta (ELI) v Sloveniji v luči njenega vključevanja v razvoj 

evropskega prava. Dogodek bo potekal v ponedeljek, 14. aprila 2014, ob 15. uri v dvorani 

Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana. 

http://evro-pf.si/2014/04/03/xiii-dnevi-delovnega-prava-in-socialne-varnosti/
http://evro-pf.si/2014/04/03/xiii-dnevi-delovnega-prava-in-socialne-varnosti/
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Evro-pf 

III. Doktorska znanstveno-raziskovalna mednarodna konferenca 

Vse doktorske študente vabimo k sodelovanju na III. Doktorsko znanstvenoraziskovalno 

mednarodno konferenco 2014 s področja prava, uprave in nepremičnin, ki jo organizirata 

Evropska pravna fakulteta in Fakulteta za državne in evropske študije v Kranju. Doktorska 

konferenca bo potekala 27. maja 2014 v prostorih Evropske pravne fakultete (predavalnica 

P3), v Novi Gorici. 

Prispevki, predstavljeni na doktorski konferenci, bodo objavljeni v konferenčnem zborniku, 

nekateri izbrani prispevki pa bodo objavljeni tudi kot članki v reviji DIGNITAS. 

Predstavitev prispevkov bo potekala v slovenskem ali angleškem jeziku. Kandidate prosimo, da 

v prijavi navedejo sekcijo, v kateri bodo imeli predstavitev. 

Rok za oddajo prijave na konferenco : 18.4.2014 

Rok za oddajo konferenčnih znanstvenih prispevkov : 13.5.2014 

Prijavnice najdete na: http://evro-pf.si/2014/03/31/iii-doktorska-znanstveno-raziskovalna-

mednarodna-konferenca/.  

Vabljeni k sodelovanju! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://evro-pf.si/2014/03/31/iii-doktorska-znanstveno-raziskovalna-mednarodna-konferenca/
http://evro-pf.si/2014/03/31/iii-doktorska-znanstveno-raziskovalna-mednarodna-konferenca/
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Evro-pf 

SIMUN 2014 

Društvo za spodbujanje in razvoj mednarodnih odnosov MEOS letos organizira že sedmo 

Simulacijo Združenih narodov – SiMUN, ki bo potekala od 2. do 26. septembra 2014 na Fakulteti 

za družbene vede v Ljubljani. 

Razprava o aktualnih problemih v mednarodni skupnosti bo 

potekala znotraj treh organov Združenih narodov: v Varnostnem 

svetu bo govora o situaciji na Senkaku/Diaoyu otokih, Svet za 

človekove pravice bo razpravljal o okoljskih beguncih in otrocih 

vojakih, medtem ko bo Ekonomsko-socialni svet prevzel 

področje bonitetnih agencij ter gensko spremenjenih organizmov 

v povezavi s prehransko varnostjo. 

Na letošnjem SiMUN-u bodo razpisana mesta tako za vodje odborov in delegate, kot tudi za 3 

novinarje, urednika in fotografa, in sicer, za vodje odborov od 7. do 27. aprila, za delegate in 

novinarsko ekipo, pa od 5. maja do 1. junija. 

Več informacij lahko poiščete na spletni strani: www.meos.si/simun, ali pa prek Twitter 

(@SiMUN_2014) in Facebook (SiMUN) računa. 

Vabljeni k sodelovanju! 

 

Evro-pf 

 

Spomladanska šola z naslovom »Evropska Slovenija – med teorijo in prakso« (Brdo pri 

Kranju) 

Fakulteta za državne in evropske študije v aprilu organizira spomladansko šolo z naslovom 

»Evropska Slovenija – med teorijo in prakso«, ki bo potekala od 14. – 18. aprila na Brdu pri Kranju 

v Oranžeriji.  

http://www.meos.si/simun
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Vsebina tokratne šole bo predstavila del projekta »Evropska Slovenija«, izvedenega pod taktirko 

doc. dr. Mateja Avblja (http://evropskaslovenija.si). Gre za projekt, v katerem je skupina mladih 

razmišljujočih ljudi predstavila svoje ideje za nov nacionalni program, ki ne temeljijo na 

tradicionalnih političnih delitvah, ki smo jim priča danes. 

Prijavite se lahko do četrtka 10.4.2014. Prijavo lahko pošljete tudi preko elektronske pošte na 

naslov brdo@fds.si ali preko faksa na številko: 04/260 18 55. 

Za udeležbo na spomladanski šoli v obsegu 25 pedagoških ur, se študentom študijskih 

programov I. in II. stopnje Evropske pravne fakultete priznajo KT v višini enega izbirnega 

predmeta. 

Vljudno vabljeni! 

 

  

http://evropskaslovenija.si/
mailto:brdo@fds.si
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Novice 

Evro-pf 

E-študij na Evropski pravni fakulteti 

 
Evropska pravna fakulteta je v mesecu marcu izdala 

nove plakate, ki skrbijo za informiranje študentov in 

javnosti o možnostih E - študija na Evropski pravni 

fakulteti. Na ta način želi fakulteta osveščati mlade o 

pomenu študija, še posebej v kombinaciji s sodobnimi 

informacijskimi tehnologijami.  

Vabljeni k ogledu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evro-pf 

Predstavitev publikacije »Pravo mednarodnih pogodb: Priročnik, strokovni prispevki in 

dokumenti« 

Sporočamo vam, da je v okviru Zbirke Mednarodno pravo izšla nova publikacija z naslovom 

“Pravo mednarodnih pogodb: Priročnik, strokovni prispevki in dokument«, med uredniki katere 

je tudi mag. Ana Polak Petrič, asistentka za področje mednarodnega prava na Evropski pravni 

fakulteti. Predstavite publikacije je potekala 25.3.2014 ob 11h v pritličju stavbe TR3, v Ljubljani.   
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Knjiga Pravo mednarodnih pogodb je še posebno dragocena, 

ker je prvo domače avtorsko delo v tej zbirki. Nastala je pod 

peresi slovenskih strokovnjakov in svetovalcev za mednarodno 

pravo Ministrstva za zunanje zadeve na podlagi njihovih 

dolgoletnih izkušenj.  

Knjiga združuje teorijo in prakso ter obsega priročnik, strokovne 

prispevke in slovenska besedila temeljnih pogodb s področja 

prava mednarodnih pogodb. Zaradi svoje celovitosti je 

zanimiva ne le za diplomate, temveč tudi za javne uslužbence, 

pravnike v gospodarskih družbah, sodnike in odvetnike, ki se 

ukvarjajo z mednarodnim pravom, za študente ter za druge, ki 

se v poklicnem življenju srečujejo s tem mednarodnopravnim 

področjem. Namen publikacije je, da postane referenčno delo 

za pravo mednarodnih pogodb, ki je lahko tudi študijski pripomoček, pomaga rešiti dileme v 

zvezi s pravili sklepanja in uporabo teh pogodb ali pa predstavi nov pogled na posamezno 

vprašanje prava s tega področja. (povzeto iz predgovora ministra za zunanje zadeve Karla 

Erjavca).  

(VIR:http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/foto/1403/Vabilo_Pravo_MP__25._3._2014.

pdf). Več o dogodku si lahko preberete na: http://evro-pf.si/2014/03/18/predstavitev-tretje-

publikacije-v-okviru-zbirke-mednarodno-pravo-pravo-mednarodnih-pogodb-prirocnik-

strokovni-prispevki-in-dokumenti/ . 

 

Evro-pf 

Zaključen razpis: »Asistentura prof. dr. Ernestu Petriču na 66. zasedanju komisije za 

mednarodno pravo (“International Law Commission”).  

Prof. dr. Ernest Petrič, član International Law Commission, je študentom Evropske pravne 

fakultete ponudil možnost, da se mu - na podlagi predhodnega izbirnega postopka - kot 

asistenti za obdobje petih ali desetih tednov pridružijo na 66. srečanju komisije, ki se bo odvijala 

v Ženevi od 5. maja do 6. junija ter od 7. julija do 8. avgusta 2014 v prostorih Združenih narodov. 

Študenta, ki sta uspešno prestala selekcijski postopek sta Erazem Bohinc ter Matjaž Kačič.  

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/foto/1403/Vabilo_Pravo_MP__25._3._2014.pdf
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/foto/1403/Vabilo_Pravo_MP__25._3._2014.pdf
http://evro-pf.si/2014/03/18/predstavitev-tretje-publikacije-v-okviru-zbirke-mednarodno-pravo-pravo-mednarodnih-pogodb-prirocnik-strokovni-prispevki-in-dokumenti/
http://evro-pf.si/2014/03/18/predstavitev-tretje-publikacije-v-okviru-zbirke-mednarodno-pravo-pravo-mednarodnih-pogodb-prirocnik-strokovni-prispevki-in-dokumenti/
http://evro-pf.si/2014/03/18/predstavitev-tretje-publikacije-v-okviru-zbirke-mednarodno-pravo-pravo-mednarodnih-pogodb-prirocnik-strokovni-prispevki-in-dokumenti/
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Študentoma iskreno čestitamo in jima želimo obilo nepozabnih izkušenj. 

 

 

Evro-pf 

Podelitev nagrad 1. esejskega tekmovanja 

Dne 17.3.2014 ob 11h je na Evropski pravni fakulteti 

potekala slavnostna podelitev nagrad 1. esejskega 

tekmovanja za študente EVRO-PF. Dekanica fakultete izr. 

prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj je študentom Matjažu 

Kačiču, Tini Debeljak ter Evi Leon podelila knjižne nagrade 

ter pisna priznanja za dosežen uspeh.  

Evropska pravna fakulteta čestita študentom za uspeh!  

 

 

 

Evro-pf 

Razpis »Po kreativni poti do praktičnega znanja« 

Evropska pravna fakulteta je bila uspešna pri prijavi na Javni 

razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do 

praktičnega znanja, ki ga je razpisal Javni sklad RS za razvoj 

kadrov in štipendije. Fakulteta je prejela dragocena 

sredstva, s katerimi bo lahko vključila številne študente v 
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projekt ter jim omogočila razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja in pomembnih 

izkušenj.  

Projekt se bodo izvajal v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov s predstavniki 

gospodarstva, kot so Stanovanjsko podjetje d.o.o., NLB Propria-družba za upravljanje z 

nepremičninami d. o. o. in Constructa d.o.o., s sledečimi idejami: 

 Analiza objektov v upravljanju Stanovanjskega podjetja, 

 Vzpostavitev informacijsko upravljavske podpore za optimalno gospodarjenje, 

 Tehnične zahteve za ustrezna bivališča starostnikov in lastninsko prestrukturiranje.  

 

Vsem prijaviteljem in ostalim sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje! 
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Evro-pf 

Okrepljeno mednarodno sodelovanje ERASMUS 

Evropska pravna fakulteta je v mesecu marcu uspešno zaključila pogajanja za vzpostavitev 

novih bilateralnih sporazumov tujimi univerzami v Evropi.  

Na pobudo študentov je fakulteta v okviru programa Erasmus+ okrepila sodelovanje z češko 

univerzo “Masaryk University” (Brno) ter slovaško univerzo “Comenius University” (Bratislava).  

Več o fakultetah na: http://czs.muni.cz in http://www.uniba.sk/?id=921. 

 

 

 

 

 

 

 

S sklenitvijo novih bilateralnih sporazumov se je okrepila tudi možnost Erasmus študijskih izmenjav 

za študente, ki bodo v študijskem letu 2014/2015 kandidirali za Erasmus mobilnosti.  

Več o Erasmus+ programu na: http://evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-

2/. 

 

 

 

 

 

http://czs.muni.cz/
http://www.uniba.sk/?id=921
http://evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
http://evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
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Evro-pf 

Ponudniki praks za namene Erasmus+ mobilnosti za študijsko leto 2014/2015 

 

Obveščamo vas, da so na spletni strani http://www.cmepius.si/vzu/erasmus/individualna-

mobilnost/prakse2014.aspx objavljeni ponudniki praks za namene Erasmus+ mobilnosti za 

študijsko leto 2014/2015.  

 

Vabljeni k ogledu! 

Evro-pf 

IV. tekmovanje iz pogajanj, Maribor; tudi letos zmaga v roke študentom EVRO-PF 

 

V petek, 14.3.2014 je na Pravni fakulteti v Mariboru potekalo IV. državno tekmovanje iz pogajanj 

za študente prava iz vseh treh pravnih fakultet v Sloveniji. Na tekmovanju so sodelovali številni 

mladi ambiciozni študenti, ki so svoje pogajalske sposobnosti izkazovali pred strogo ocenjevalno 

komisijo sestavljeno iz odličnih pravnih strokovnjakov in predavateljev omenjenih fakultet. 

Študenti so se za zmago potegovali v dvojicah, pri čemer so nastopali v vlogi pravnih 

zastopnikov svojih strank, ki so zagovarjale vsaka svoja tekmovalna stališča. V vlogi ocenjevalne 

žirije so sodelovali mag. Sara Ahlin Doljak, odvetnica, predavateljica na Evropski pravni fakulteti, 

doc. dr. Aleš Kobal, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Barbara Kolenko, odvetnica v 

Mariboru, Mitja Kozar, strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Mariboru, Jure Razgoršek, 

odvetnik v Mariboru ter doc. dr. Ana Vlahek, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.  

 

Sodniki so za zmagovalce tekmovanja izbrali: 

 Ajdo Jančar iz Evropske pravne fakultete v Novi Gorici, 

 Barbaro Remic s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, 

 Matica Nedoga s Pravne fakultete Univerze v Mariboru, 

 ter Primoža Novaka s Pravne fakultete Univerze v Mariboru. 

 

Iskrene čestitke vsem zmagovalcem! 

http://www.cmepius.si/vzu/erasmus/individualna-mobilnost/prakse2014.aspx
http://www.cmepius.si/vzu/erasmus/individualna-mobilnost/prakse2014.aspx
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Evro-pf 

Evropska pravna fakulteta na Twitter portalu 

 

Evropska pravna fakulteta je sedaj aktivna tudi na Twitter portalu – 

Evropska pravna@EvroPf. 

 

Vabljeni k sledenju novic in drugih zanimivosti! 

 

Evro-pf 

Aprilsko znižane cene učbenikov 

Brošuro z vsemi informacijami o akcijskih cenah knjig in učbenikov si lahko ogledate v knjižnici 

ali na povezavi:  http://evro-pf.si/dejavnosti/zalozba/publikacije-fakultete/. 

 

 

 

 

http://evro-pf.si/dejavnosti/zalozba/publikacije-fakultete/
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Evro-pf 

Zaključen izbor študentov za namene Erasmus+ izmenjave za leto 2014-2015 

Sporočamo vam, da je fakulteta v aprilu uspešno zaključila pregled prijav za namene Erasmus+ 

izmenjave za namene študija in prakse v tujini v študijskem letu 2014/15.  

Izbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni po pošti s strani fakultete.  

Vsem izbranim želimo veliko uspeha pri nadaljnjem študiju! 
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Utrinki 

Evro-pf 

Delavnica “Pisna predstavitev delodajalcu” 

Karierni center Evropske pravne fakultete v 

sodelovanju z Kariernim centrom VIRS Primorske 

Nova Gorica je za študente priredil brezplačno 

delavnico z naslovom »Pisna predstavitev 

delodajalcu«, ki je potekala dne 10.3.2014 od 14.00 

do 15.30 ure v prostorih Evropske pravne fakultete, 

I. nadstropje, EDA center, učilnica P5. 

Namen delavnice je bil udeležence seznaniti s 

smernicami za pripravo udarnega motivacijskega 

pisma in življenjepisa ter jih seznaniti z 

najpogostejšimi napakami pri njuni pripravi. 

Ključne vsebine, ki so bile na delavnici predstavljene so bile: motivacijsko pismo, življenjepis oz. 

CV ter druge inovativne oblike predstavitve delodajalcem. Delavnico je vodila mag. Tejči 

Valenčič, iz VIRS Primorske.  

 

 

Izvedbo dogodka sta omogočila Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt je financiran iz 

sredstev Evropskega socialnega sklada 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 

Predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz z mladimi o prihodnosti Evrope 

 

Ob uradnem obisku predsednika Evropskega parlamenta gospoda Martina Schulza, ki ga je 13. 

in 14. 3. 2014 v Sloveniji gostil predsednik 

Državnega zbora Janko Veber, so imeli 

mladi možnost, da v Državnem zboru 

Republike Slovenije spregovorijo javnosti o 

prihodnosti Evrope.  

Evropski parlament je edini neposredno 

izvoljen evropski predstavniški organ, ki 

danes zastopa skoraj pol milijarde 

Evropejcev, hkrati pa gre za institucijo, 

katere odločitve in vpliv v veliki meri 

oblikuje vsakodnevno življenje Evropejk in 

Evropejcev. Učinkovit demokratični 

proces zahteva razpravo ter delitev 

različnih pogledov in mnenj za 

oblikovanje skupnih politik o prihodnosti 

Evrope, zato je tudi glas mladih pri tem 

pomemben.  

V okviru programa obiska je dne 

14.3.2014 ob 14:00 uri v veliki dvorani 

Državnega zbora potekal pogovor z 

mladimi o prihodnosti Evrope, katerega so se udeležili tudi predstavniki Evropske pravne 

fakultete.  

Na dogodku je poleg predsednika Državnega zbora Janka Vebra in predsednika Evropskega 

parlamenta Martina Schulza sodeloval tudi predsednik Republike Slovenije, gospod Borut 

Pahor. Mladi so predsednikom neposredno predstavili svoje doživljanje gospodarske krize, želje 
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in pričakovanja o prihodnosti Evrope ter podali konkretne predloge, kako ponovno vzpostaviti 

zaupanje v prihodnost Evropske unije.  

Več o dogodku si lahko preberete na: http://www.up-rs.si/up-

rs/uprs.nsf/objave/F87FAD65DDF098C5C1257C9B005AF2C5?OpenDocument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/F87FAD65DDF098C5C1257C9B005AF2C5?OpenDocument
http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/F87FAD65DDF098C5C1257C9B005AF2C5?OpenDocument
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Evro-pf 

Okrogla miza »Skupaj v boju zoper organizirani kriminal in korupcijo« 

Dne 26.3.2014 ob 16.30 uri je na Evropski pravni fakulteti potekala okrogla miza z naslovom 

»Skupaj v boju zoper organizirani kriminal in korupcijo - Poklic državnega tožilca in njegova 

vloga pri pregonu 

storilcev kaznivih dejanj«, 

ki jo je v okviru svojih 

dejavnosti priredil Karierni 

center Evropske pravne 

fakultete.  

Gosti dogodka so bili višji 

državni tožilec mag. Harij 

Furlan, vodja 

Specializiranega 

državnega tožilstva 

Republike Slovenije, višji 

kriminalistični inšpektor 

Marino Pangos, vodja 

novogoriškega sektorja kriminalistične policije ter mag. Miha Šepec, asistent za področje 

kazenskega prava na Evropski pravni fakulteti.  

Gosti okrogle mize so mladim predstavili delovanje 

Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije in 

Sektorja kriminalistične policije ter njuno vlogo na področju 

boja zoper organizirani kriminal in korupcijo. V nadaljevanju 

so gosti predstavili svoj poklic in karierne priložnosti za vse, ki se 

želijo podati na tovrstno karierno pot.  

Razprava se je dotaknila tudi vsesplošnega družbenega 

vprašanja etike in korupcije ter strokovnih vprašanj in stališč, ki 
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se nanašajo na Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora.  

Pogovor so popestrili zanimivi utrinki iz življenja državnega tožilca in kriminalista ter vprašanja 

študentov, ki se zanimajo za tovrstni poklic. Zaključek dogodka sta pospremila koristni karierni 

napotki za študente ter pogostitev v preddverju fakultete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvedbo dogodka sta omogočila Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt je financiran iz 

sredstev Evropskega socialnega sklada 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 

Strokovna ekskurzija na Specializirano državno tožilstvo RS, Vrhovno sodišče RS ter 

Ministrstvo za notranje zadeve RS 

Dne 31.3.2014 je v okviru Kariernega centra Evropske pravne fakultete potekala strokovna 

ekskurzija na Specializirano državno tožilstvo RS, Vrhovno sodišče RS ter Ministrstvo za notranje 

zadeve RS, ki so se je udeležili študenti in diplomanti Evropske pravne fakultete.  

Namen dogodka je bil študente seznaniti z delovnim okoljem, organizacijsko strukturo in 

potekom dela na dotičnih institucijah ter predstaviti karierne priložnosti, ki se odpirajo za mlade 

pravnike na tem področju. V okviru ekskurzije so študenti spoznali širše delovanje institucij, 

(organizacijska struktura, pravna podlaga delovanja, naloge, potek dela na omenjenih 

institucijah, sodelovanje z drugimi organi, ipd.), se seznanili s kariernimi napotki o možnostih 

zaposlitve, pripravništva, opravljanja prakse in drugih oblikah sodelovanja z organi za študijske 

namene ter si v živo ogledali delovno okolje in potek dela na dotičnih institucijah.  

Program ekskurzije je predvideval sprva ogled 

Specializiranega državnega tožilstva RS, kjer je 

študente pričakal višji pravosodni svetovalec g. Jošt 

Jeseničnik. G. Jeseničnik je mladim praktično 

prikazal potek dela na Specializiranem državnem 

tožilstvu, predstavil poklic tožilca, 

izpostavil karierne priložnosti, ki se trenutno 

odpirajo na tem področju, ter spretno 

odgovarjal številnim vprašanjem, ki so jih 

študenti izpostavili tekom predstavitve.  
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V nadaljevanju so si mladi ogledali Vrhovno sodišče RS, kjer sta študente sprejela g. Gregor 

Strojin, vodja službe za odnose z javnostmi, ter ga. Mojca Komac, višja pravosodna svetovalka, 

ki je študentom podala 

izčrpno prezentacijo 

Vrhovnega sodišča ter 

obrazložila, kako do 

opravljanja prakse na 

sodišču in do 

Pravniškega državnega 

izpita.  

 

V stavbi Vrhovnega sodišča RS so imeli študenti možnost obiska Centralne pravosodne knjižnice 

in si ob tem poleg knjižnih prostorov in čitalnice ogledali še bogat knjižni arhiv. Ob tej priložnosti 

so tamkajšnje knjižničarke prijazno poskrbele za vpis vseh študentov v Centralno pravosodno 

knjižnico ter jim v ta namen izdale članske izkaznice.  
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Po kratkem odmoru je sledil še ogled Ministrstva za notranje zadeve RS, kjer je naše študente 

pričakala bogata predstavitev ministrstva in pogovor z tamkajšnjimi zaposlenimi. Študente so na 

ministrstvu sprejeli dr. Boštjan 

Šefic, državni sekretar, ga. Nina 

Gregori, namestnica 

generalnega direktorja 

direktorata za upravne, 

notranje zadeve, migracije in 

naturalizacijo, mag. Mitja Perko, 

glavni inšpektor inšpektorata RS 

za notranje zadeve ter mag. 

Tatjana Bobnar, namestnica 

generalnega sekretarja policije.  

 

Razprava je zajemala splošno 

predstavitev ministrstva, 

predstavitev organizacijske strukture, pravne podlage in delovanje posameznih direktoratov, pri 

čemer so posamezni vodje oddelkov podrobneje predstavili svoja dotična področja dela.  

Predstavitev je potekala v sproščenem strokovnem vzdušju. Študenti so se lahko s številnimi 

vprašanji vključili v razpravo ter se pozanimali o kariernih priložnostih, ki jih ponuja tamkajšnje 

delovno okolje.   
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S pomočjo strokovne ekskurzije so mladi pridobili veliko novih informacij ter dodatnega znanja, 

ki ga bodo lahko uporabili pri nadaljnjem študiju ali na njihovi nadaljnji poklicni poti.  

 

Karierni center Evropske pravne fakultete se Ministrstvu za notranje zadeve RS, Specializiranemu 

tožilstvu RS, Vrhovnemu sodišču RS ter vsem predavateljem iskreno zahvaljuje za sodelovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvedbo dogodka sta omogočila Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt je financiran iz 

sredstev Evropskega socialnega sklada 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 

Pisma Erasmus študentov 

 

Evropska pravna fakulteta je v letošnjem letu uspešno izpeljala že štiri Erasmus izmenjave za 

namene študija in prakse. Erasmus študente, ki se trenutno nahajajo v tujini, smo za namene 

obogatitve vsebine E-novic povabili k pisanju na temo njihove »Erasmus izkušnje«. K sodelovanju 

se je tokrat odzvala Irena Vrtarič, doktorska študentka študijskega programa Pravo in 

management nepremičnin na Evropski pravni fakulteti, v Novi Gorici.  

V nadaljevanju si lahko preberete njeno zgodbo.  

 

»Bodite drugačni, pogumni in drzni« 

Velkommen! 

Študij in delo ponujata priložnost, da se preizkusimo v stvareh, ki nas zanimajo in obenem 

odkrivamo do kod sežejo naše zmožnosti za uresničevanje pridobljenih znanj, sposobnosti in 

kompetenc. Ker rada potujem, spoznavam nove pokrajine, ljudi ter lokalne oblike podjetništva, 

sem v prvem letu svojega doktorskega študija razmišljala o 

izkušnjah v tujini in se tako prijavila na program ERASMUS 

praktičnega usposabljanja. Do sedaj nisem še koristila programe 

za izmenjavo študentov in ponujena priložnost na doktorskem 

študiju EVRO-PF je bila moja zadnja študentska priložnost.  

Napisala sem motivacijsko pismo ter s pomočjo svoje mentorice 

in naše dekanice dr. Alenke Temeljotov Salaj dobila priložnost v 

norveškem podjetju Multiconsult, ki me je bilo pripravljeno 

sprejeti na praktično usposabljanje. Razpis sem opazila osem dni 

pred njegovim potekom in odprto je bilo samo eno mesto. 

Običajno je zato potrebno malo več časa in volje, vendar na moje veliko presenečenje se je 

hitro pojavila možnost v multidisciplinarnem podjetju MULTICONSULT iz Osla, ki je eno izmed 

vodilnih svetovalnih podjetij na Norveškem in v Skandinaviji.  



E-NOVICE EVRO-PF 

 

26 

 

Podjetje deluje na šestih področjih in sicer: nafta in plin, 

industrija, nepremičnine, okolje in naravni viri, energija, 

transport in infrastruktura. Moje usposabljanje je potekalo 

na oddelku nepremičnin (Buildings & Properties). 

Po relativno hitrem začetku, se je zgodba nadaljevala še 

nekaj mesecev, dokler niso bili medsebojno usklajeni vsi postopki med fakulteto in podjetjem 

gostiteljem. Čas za odhod se je približeval in sledile so hitre priprave v daljno Skandinavijo. Pot 

z avtom in vožnjo na križarki je 

trajala tri dni, iz severa Nemčije 

pa vse do Osla, ob tem pa so 

me spremljali čudoviti pogledi 

na severno morje in fjorde. 

V Oslu so me sprejeli z 

nepričakovano 

gostoljubnostjo ter mi 

omogočili pogoje za delo in 

bivanje na takem nivoju, da 

sem v zelo kratkem času 

uspela pripraviti dispozicijo 

doktorske disertacije, 

vprašalnike ter naredila intervjuje. V veliko pomoč sta mi bila moja mentorica prof. dr. Alenka 

Temeljotov Salaj in mentor prof. Svein Bjørberg iz podjetja Multiconsult.  

Kmalu po prihodu v Oslo mi je naša dekanica organizirala tudi intenzivno usposabljanje na 

Nizozemskem, ki je potekalo preko združenja COST in je bilo ključnega pomena za dober 

začetek moje naloge. COST (European Cooperation in Science and Technology) je 

mednarodna organizacija profesionalnih raziskovalcev, ki deluje na področju javno-zasebna 

partnerstva, s poudarkom na razvoju in upravljanju prometne infrastrukture. 

Zaradi osredotočenosti na delo in zimskih pogojev mi je manjkalo malo več socialnega življenja 

in spoznavanja pokrajinskih in kulturnih znamenitosti na Norveškem. Vendar sem ta del združila 

dvakrat s prihodom moje mentorice, in sicer na začetku in na koncu mojega bivanja v Oslu. Za 
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uvod v moje delo so v podjetju organizirali delavnico, kjer so povabili kvalificirane, široko 

razgledane strokovnjake in kolege, tako zunanje kot notranje, s katerimi smo skupaj izpostavili 

problematiko in postavili smernice.  

Sledil je nočni ogled mesta in prekrasna večerja na olimpijski skakalnici Holmenkollen, ki je v 

ponos Norvežanom. Prva skakalnica na svetu je bila zgrajena leta 1892 in je danes tudi 

priljubljena turistična točka. Na prostoru velikem 120 kvadratnih metrov se obiskovalcem odpira 

čudovit pogled na Oslo in njegovo prekrasno okolico, ki jo sestavlja tudi 40 otokov. Naslednji 

dan smo imeli kosilo, prav tako s čudovitim panoramski razgledom na znamenite norveške 

fjorde. Za konec mojega 

bivanja je bila ponovno 

organizirana delavnica, kjer 

so bili udeleženci še v večjem 

številu. Predstavili smo jim 

izsledke dosedanjega dela. 

Nato smo se odpravili na 

tridnevni delovni izlet na jug 

Norveške v obmorsko mesto 

Kristansand, kjer smo opravili 

intervjuje in se ob tem 

zabavali, spoznavali norveško 

kulinariko in pokrajino. Slika: 

(Najužneša točka Norveške; 

Pysen).  

V dosedanjem študiju sem se veliko naučila, ne samo na mojem specializiranem področju, 

ampak tudi na jezikovnem in kulturnem področju. V sklopu prakse na Norveškem sem imela tako 

priložnosti komunicirati z ustanovami in osebami, javnimi kot zasebnimi, ki so povezane z 

reševanjem pravnih, urbanističnih, podjetniških in nepremičninskih projektov. Spoznala sem 

vrhunske strokovnjake v dobro organiziranem podjetju ter zelo pozitivno, delovno in v razvoj 

usmerjeno okolje, ter se poglobljeno seznanila s problematiko javno zasebnega partnerstva, ki 

je tema moje doktorske disertacije. 
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Naj omenim še, da mi je EVRO-PF skupaj z Erasmus programom v študijskem letu 13/14 

omogočila tudi dvo-tedensko udeležbo na poletni šoli v Vidmu, kjer sem bila sicer edina ne-

pravnica, saj druge izbire študentje PMN programa nimamo. Izkazalo se je kot odlična odločitev, 

kjer sem dobila vpogled v zelo zanimivi temi “alternativno reševanje sporov in potrošniške 

pravice”, ki so vsesplošno, življenjsko zelo pomembna znanja. Poletne šole poleg študijskih 

obveznosti omogočajo tudi neskončen vir zabave in dobre volje. 

Zato bi se ob tej priložnosti zahvalila dobro organiziranem EVRO-PF timu predvsem dr. Alenki 

Temeljotov –Salaj in Erasmus koordinatorki Nani Lavrenčič ter Nataši Kolavčič, ki so mi odprli 

nova vrata ter omogočili dodaten razvoj in nov pogled pri doktorskem študiju, projektih in 

problemih s katerimi se ukvarjam.  

Moj študij se je razvil v pravo avanturo, zbrisal meje in mi na novo postavil smernice. Upam, da 

me pot v bodoče popelje tudi v Avstralijo, saj je pomembna država za nadaljnji razvoj moje 

naloge.  

Moje sporočilo študentom Evropske pravne fakultete:  

Bodite drugačni, pogumni in drzni. »Kdo ve, morda se vam odprejo vrata, za katera niste niti 

vedeli, da obstajajo...« 

Irena Vrtarič 
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Naši – vaši dosežki 

Evro-pf 

Evropska pravna fakulteta iskreno čestita študentki Ajdi Jančar za zmago na IV. Državnem 

tekmovanju iz pogajanj.  

 

 

Evro-pf 

 

Evropska pravna fakulteta iskreno čestita gospe Martini Žaucer za imenovanje v naziv asistentka 

s področja kazenskega prava.  

 

 

 

 

 


