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Napovednik 

Evro-pf 

Izvajanje študijskega programa v semestrih 

S študijskim letom 2014/15 se vsi študijski programi fakultete začnejo izvajati v semestrih. Temu se 

prilagodi študijski koledar, ki bo predložen senatu v potrditev. Študenti bodo o spremembah 

obveščeni preko spletne strani fakultete.  

Evro-pf 

Razpisi za vpis na podiplomske študijske programe Evro-pf 

Obveščamo Vas, da je Evropska pravna fakulteta objavila Razpise za vpis na podiplomski 

študij. 

 

Prijavni roki za vpis na podiplomski študij: 

1. rok od 16.6.2014 do 11.7.2014 

2. rok od 4.8.2014 do 14.8.2014 

3. rok od 5.9.2014 do 5.10.2014 

 

Vpisni roki za vpis na podiplomski študij: 

1. rok od 16.7.2014 do 28.7.2014 

2. rok od 20.8.2014 do 29.8.2014 

3. rok od 6.10.2014 do 10.10.2014 

 

Več informacij o možnosti in načinu prijave se nahaja na spletni povezavi: http://evro-

pf.si/2014/05/30/objavili-smo-razpise-za-vpis-na-podiplomske-studijske-programe-evro-pf/.  

 

Dodatne informacije: info@evro-pf.si, referat@evro-pf.si, referat.kranj@evro-pf.si ali po telefonu. 

vsak dan od 10 – 12h na telefonske številke: 05 338 44 00 (03),(05) ter 04 231 73 76 (70).  
 

Evro-pf 

http://evro-pf.si/studij/vpis/razpisi/
http://evro-pf.si/studij/vpis/razpisi/
http://evro-pf.si/2014/05/30/objavili-smo-razpise-za-vpis-na-podiplomske-studijske-programe-evro-pf/
http://evro-pf.si/2014/05/30/objavili-smo-razpise-za-vpis-na-podiplomske-studijske-programe-evro-pf/
mailto:%20info@evro-pf.si
mailto:%20referat@evro-pf.si
mailto:referat.kranj@evro-pf.si
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Evro-pf 

6. Mednarodna konferenca o pravni teoriji in pravni argumentaciji 

 

Dne 21. in 22. novembra 2014 bo na Bledu potekala 6. Mednarodna konferenca o pravni teoriji 

in pravni argumentaciji. Konferenca nosi naslov »Legal and Philosophical Challenges of 

Transnational Law« in bo obravnavana iz različnih vsebinskih in metodoloških vidikov, vključno z 

vidika pravne teorije, pravne argumentacije, pravne in politične filozofije, mednarodnega 

prava, človekovih pravic in etike.  

 

VABILO AVTORJEM 

 

The organizers would like to invite interested contributors to send short abstracts (up to 250 

words) falling within the above theme, addressing in particular, but not exclusively, the following 

questions: 

 

 What is transnational law?  

 Who are its actors and how is their legal accountability ensured?  

 How does transnational law relate to traditional state law? 

 How does transnational law impact on the canonical standards of legal argumentation? 

 What are the specific ethical challenges of transnational law and how should they 

beaddressed? 

 

The abstracts should be sent to matej.avbelj@fds.si by August 31, 2014. The selected contributors 

will be notified by September 15, 2014. The organizers will cover up to two nights of 

accommodation in the Hotel Jelovica, Bled, where the conference is going to take place. 

 

Organizacijski odbor:  

 

doc dr. Matej Avbelj, Fakulteta za državne in evropske študije  

doc. dr. Jernej Letnar Černic, Fakulteta za državne in evropske študije  

doc. dr. Vojko Strahovnik, Evropska pravna fakulteta 

izr. prof. dr. Marko Novak, Fakulteta za uporabne družbene študije 

 

Več informacij o dogodku: http://legal-theory-conference.blogspot.com/  

http://legal-theory-conference.blogspot.com/
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Evro-pf 

3. Poletna šola človekovih pravic 

Študenti in študentke Pravne fakultete v Ljubljani, Pravne fakultete v Mariboru in Evropske pravne 

fakultete so vabljeni na 3. POLETNO ŠOLO ČLOVEKOVIH PRAVIC, ki bo potekala od 18.8.2014 do 

22.8.2014 v Ljubljani vsak dan od 9. do 16. ure.  

 

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC tudi letos 

organizira Poletno šolo človekovih pravic. Poletna šola omogoča 

bogatenje znanja s področja človekovih pravic. Pri oblikovanju poklicne 

poti je pomembno poznavanje človekovih pravic skozi stik s prakso, ki jo 

lahko predstavijo predvsem nevladne organizacije, ki se z varstvom človekovih pravic ukvarjajo 

vsakodnevno. 

 

Poletna šola je za udeležence brezplačna. Udeleženci izven Ljubljane, ki si sami ne morejo 

poskrbeti prenočišča v Ljubljani, bodo imeli zagotovljeno prenočišče z zajtrkom. Predavanja se 

bodo odvijala na različnih lokacijah po Ljubljani, povezanih s tematiko predavanja. Za kosilo bo 

poskrbljeno za vse udeležence. 

 

Za udeležbo na poletni šoli je potrebna predhodna prijava. Vse zainteresirane zato vabimo, da 

svojo prijavo pošljejo na naslov Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, 

Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov pic@pic.si, s pripisom »Za 

Poletno šolo človekovih pravic«. 

 

Prijava naj vsebuje vaše kontaktne podatke  n motivacijsko pismo, priložite tudi kopijo potrdila 

o vpisu na eno izmed navedenih pravnih fakultet. Prijave zbiramo do 30. maja 2014. Izmed vseh 

prijavljenih bomo predvidoma do 6. junija 2014 izbrali do 25 študentk oziroma študentov, ki se 

bodo udeležili predavanj. Prednost bodo imeli študentje višjih letnikov in absolventi. 

 

Več o dogodku na: http://evro-pf.si/2014/04/24/3-poletna-sola-clovekovih-pravic/ 

  

mailto:pic@pic.si
http://evro-pf.si/2014/04/24/3-poletna-sola-clovekovih-pravic/
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Evro-pf 

II. Konferenca slovenskih pravnikov iz sveta in Slovenije 

 

12. in 13. junija 2014 bo v prostorih Ustavnega sodišča 

Republike Slovenije (Beethovnova ulica 10, 1001 Ljubljana) 

potekala II. KONFERENCA SLOVENSKIH PRAVNIKOV IZ SVETA 

IN SLOVENIJE. Konferenca bo potekala pod častnim 

pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta 

Pahorja.  

 

Osrednje programske točke:  

 

 Problemi pravosodja: Pogled od zunaj in znotraj 

 Vloga in pomen ustavno-sodnega diskurza za izgradnjo pravičnega in učinkovitega 

pravnega reda 

 Vizija Evrope: Slovenski pravni red v luči evropske integracije 

 Problem legitimnosti pravnega reda 

 Problemi pravnega študija 

 Zanimivi primeri iz prakse 

 Okrogla miza: Primerjava med študijem prava v Sloveniji in v tujini 

 

Ob začetku konference bo izdan tudi zbornik s prispevki sodelujočih v programu, ki bo na voljo 

na konferenci in kasneje v pisarnah Svetovnega slovenskega kongresa.  

 

Veselimo se Vašega obiska!  

 

Vljudno vas vabimo, da se prijavite preko spodnje prijavnice ali preko spletne strani 

www.slokongres.com. Kotizacije ni. Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonu +386 

1 24 28 550 ali po elektronski pošti info@slokongres.com.  

 

 

 

 

http://www.slokongres.com/
mailto:info@slokongres.com
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Evro-pf 

Summer School “YOU and EU” Rome, 21st-27th July 2014 

 

Ob predsedovanju Italije Evropski uniji organizacija “Giovani nel Mondo” organizira poletno šolo 

o Evropski uniji, v sklopu katere bodo mladi razpravljali o prihodnosti Evropske unije. Poletna šola 

je namenjena študentom in mladim strokovnjakom, ki želijo razširiti svoje znanje o institucijah EU, 

evropskem pravu in procesih odločanja v EU. 

 

Več informacij najdete na povezavi: http://www.carriereinternazionali.com/job-

openings/summer-school.  

 

 

Evro-pf 

Strokovna ekskurzija na Ravne na Koroškem 

Karierni center Evropske pravne fakultete vas v torek, 3.6.2014, vabi na strokovno ekskurzijo na 

Ravne na Koroškem, ki bo potekala v družbi podjetja »Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na 

Koroškem«.  

 

Strokovna ekskurzija je namenjena tako študentom, kot tudi diplomantom Evropske pravne 

fakultete, ki se zanimajo za področje upravljanja z nepremičninami ter bi radi od bliže spoznali 

zakonitosti delovanja podjetja v gospodarskem okolju. S pomočjo terenskih vaj in »case study« 

bo študentom in diplomantom, v sodelovanju s Stanovanjskim podjetjem d.o.o, prikazano delo 

na konkretnih primerih iz prakse ter s tem omogočeno neposredno prelivanje teoretičnega 

znanja v prakso. Strokovni del ekskurzije bo spremljal tudi neformalni del, ki bo namenjen 

druženju ter odkrivanju lepot narave in lokalnih znamenitosti občine Ravne na Koroškem. 

 

Predvideni program ekskurzije dne 3.6.2014: 

 - 7.00: odhod iz Ljubljane v smeri Ravne na Koroškem, 

 - 10.30: ogled sedeža podjetja Stanovanjsko podjetje d.o.o., predstavitev organizacije in 

delodajalca, 

 - 11.00: terenske vaje, ki zajemajo ogled problematične nepremičninske infrastrukture ter 

»Case study« in razprava, 

http://www.carriereinternazionali.com/job-openings/summer-school
http://www.carriereinternazionali.com/job-openings/summer-school
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 - 13.00 – 15.00: ogled Rudarskega muzeja Mežiške doline ter izlet »S kolesom v podzemlje 

Pece«, 

 - 15.00: kosilo v lokalni restavraciji, 

 - 19.00 – 20.00: predviden povratek v Ljubljano. 

 

Pomembno: 

 

Strokovna ekskurzija je brezplačna. Za vse udeležence bo organiziran avtobusni prevoz na 

relaciji Ljubljana- Ravne na Koroškem- Ljubljana. Zbirno mesto je ob 6:45 na parkirišču oz. 

avtobusni postaji »Dolgi most«, v Ljubljani. Prosimo, bodite točni. Prijava na ekskurzijo je 

zavezujoča. Udeleženi bodo o morebitnih spremembah programa/terminov obveščeni preko 

elektronske pošte. 

 

Rok prijave: 28. 5. 2014 oz. do zapolnitve prostih mest. 

 

Način prijave: Prijava je mogoča preko spletnega obrazca, ki se nahaja na spletni strani 

fakultete ali preko elektronske pošte karierni.center@evro-pf.si. Prosimo, da morebitno odpoved 

udeležbe predhodno javite, da lahko pravočasno zapolnimo vsa mesta! 

 

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na telefonu 05 338 44 06 (Karierni center). 

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

delno financira Evropska unija, 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 za izobraževanje znanost in šport.  

 

 

 

 
 

 

 

mailto:karierni.center@evro-pf.si
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Evro-pf 

Posvet o Noveli Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu 

dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 

 

Društvo Evropska Slovenija Vas vljudno vabi na Posvet 

o Noveli Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega 

gradiva ter arhivih, ki bo potekal v torek, 3. junija 2014, 

ob 9. uri v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, 

Ljubljana. Več podrobnosti o samem dogodku 

najdete na:  

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

Aktivnosti Evropske Slovenije je mogoče spremljati na 

spletni strani http://evropskaslovenija.si/, na 

Facebooku in Twitterju. 

 

 

Evro-pf 

Nagradni razpis Društva za ZN za Slovenijo ob dnevu OZN (2014) 

 

V okviru petdesetega nagradnega razpisa za diplomska, magistrska in doktorska dela s 

področja delovanja OZN, ki bodo obranjena med 1. oktobrom 2013 in 30. junijem 2014, bo 

društvo nagradilo 10 najboljših prispevkov študentk in študentov slovenskih fakultet. Poleg 

pohvale bo vsaka nagrajenka oziroma nagrajenec prejel še simbolično nagrado (glej: Proslave 

http://evropskaslovenija.si/
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ob mednarodnih dnevih OZN). Za nagradni razpis pridejo v poštev vse teme, ki obravnavajo 

tematiko delovanja t.i. družine Združenih narodov. 

 

Prijava za razpis mora vsebovati: 

- vlogo kandidatov za prijavo na nagradni razpis (prijavni 

obrazec); 

- tiskani izvod dela; 

- izvod dela v elektronski obliki (Word format in na CD-ju); 

- priporočilo mentorja za nagrado; 

- kopijo potrdila, kdaj je bilo delo obranjeno. 

 

Prijave sprejemamo do 1. avgusta 2014 na sedežu Društva za Združene narode za Slovenijo, 

Cankarjeva 1/II, Ljubljana. Posebna komisija bo dela pregledala in ocenila ter izbrala 10 

(deset) najboljših.  

 

Podelitev priznanj in simboličnih nagrad bo v znamenju dneva OZN, predvidoma v četrtek, 23. 

oktobra 2014. 

 

Več informacij o razpisu najdete na: http://www.unaslovenia.org/danZN .  

 

  

http://www.unaslovenia.org/danZN
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Novice 

Evro-pf 

Alumni klub EVRO-PF 

Evropska pravna fakulteta je v mesecu maju ustanovila novo notranjo organizacijsko enoto 

imenovano Alumni klub EVRO-PF, le ta pa je namenjen je ohranjanju in krepitvi stikov med 

diplomanti ter fakulteto na vseh družbeno koristnih področjih. Člani Alumni kluba so vsi dosedanji 

in bodoči diplomanti kateregakoli študijskega programa Evropske pravne fakultete, tako na 

dodiplomskih, kot tudi podiplomskih študijskih programih. Delovanje Alumni kluba podrobneje 

ureja Pravilnik o delovanju Alumni kluba EVRO-PF.  

Več informacij o Alumni klubu EVRO-PF se nahaja na povezavi: http://evro-

pf.si/dejavnosti/alumni-klub/ .  

 

Evro-pf 

 

  

http://evro-pf.si/media/website/2014/05/PRAVILNIK-O-DELOVANJU-ALUMNI-KLUBA-EVRO.docx
http://evro-pf.si/dejavnosti/alumni-klub/
http://evro-pf.si/dejavnosti/alumni-klub/
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Utrinki 

Evro-pf 

Ogled Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni  

 

V torek, 8. 4. 2014, je v organizaciji društva 

ELSA Nova Gorica za študente potekal 

vodeni ogled Zavoda za prestajanje kazni 

zapora Dob pri Mirni. Pri ogledu je bilo 

posebej poudarjeno delo strokovnih služb v 

zaporu, način njihove pomoči zapornikom 

pri izobraževanju in reintegraciji v družbo ter 

možnosti pravnega svetovanja in pomoči 

pri izvrševanju pravnih možnosti, ki izhajajo iz njihovega statusa. 
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8. Goriški dnevi knjige 

Od 22. do 25. aprila 2014 so potekali osmi Goriški dnevi knjige. V okviru prireditve so se zvrstili 

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 je sodelovala tudi Evropska pravna fakulteta, pri čemer je 

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

potrebami na trg dela«. Razprava je potekala v prostorih Evropske pravne fakultete, dne 

23.4.2014 ob 16.30h.  

 

Evro-pf 

Okrogla miza na temo »Vključevanje oseb s posebnimi potrebami na trg dela« 

Karierni center Evropske pravne fakultete je dne 23.4.2014 ob 16.30 izpeljal okroglo mizo na 

temo »Vključevanje oseb s posebnimi potrebami na trg dela«. Okrogla miza je bila namenjena 

osveščanju delodajalcev, študentov, 

diplomantov ter širše javnosti o pomenu 

vključevanja oseb s posebnimi 

potrebami na trg dela. Gosti okrogle 

mize so izpostavili stališča različnih 

institucij do omenjene problematike ter 

poudarili ključne korake, ki so potrebni 

pri zagotavljanju večje vključenosti oseb 

s posebnimi potrebami na trg dela. V 

razpravi so sodelovali; g. Igor Miljavec iz 

Društva slepih in slabovidnih Nova 

Gorica, Nina Knaus iz Društva študentov 

invalidov Slovenije, ga. Irena Škvarč in Lara Konjedic iz Goriške knjižnice Franceta Bevka, izr. 

prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj, dekanica Evropske pravne fakultete ter Nataša Kolavčič, 

predstavnica Kariernega centra EVRO-PF, izostanek od udeležbe pa je opravičila ga. Elena 

Pečarič.  
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Okrogla miza se je zaključila s skupnim stališčem gostov, da je omenjeno področje z vidika 

zagotavljanja enakopravnosti še precej nedodelano, zato je temu v bodoče potrebno 

posvečati več pozornosti. Dogodek je potekal v prostorih Evropske pravne fakultete, Delpinova 

18/b, Nova Gorica, 1. nadstr. EDA center, učilnica P2.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

delno financira Evropska unija, 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 za izobraževanje znanost in šport.  
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Evro-pf 

Srečanje Akademskega foruma z naslovom:“Current Issues of International Law and the 

Work of the International Law Commission of the United Nations” 

V torek, 22. aprila 2014 ob 17h, je v Oranžeriji na Brdu pri Kranju potekalo srečanje Akademskega 

foruma z naslovom “Current Issues of International Law and the Work of the International Law 

Commission of the United Nations”, na katerem so sodelovali tudi predstavniki Evropske pravne 

fakultete.  

  

Osrednji gost Akademskega foruma je bil dr. Pavel Šturma, profesor in vodja katedre za 

mednarodno pravo na Karlovi Univerzi v Pragi ter član Komisije OZN za mednarodno pravo. 

Srečanje pa je moderirala prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj, dekanica Evropske pravne 

fakultete. Na srečanju je sodelovala tudi dr. Ana Polak Petrič, asistentka za mednarodno pravo 

na Evropski pravni fakulteti. 

 

Evro-pf 

Gostujoče predavanje dr. Pavla Šturma 

Dne 23.4.2014 ob 10h je v prostorih Evropske pravne fakultete potekalo gostujoče predavanje 

češkega predavatelja dr. Pavla 

Šturma.  

Dr. Šturma je študentom predaval 

na temo »Settlement of 

international investment disputes«.  

Dogodek je potekal na sedežu 

fakultete v Novi Girici, Delpinova 

ulica 18/b, EDA center, 1. 

nadstropje, v predavalnici P3.  
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Evro-pf 

Študenta Evro-pf uspešna na tekmovanju Rubikon 

 

7. maja 2014 je potekalo 9. finalno tekmovanja v predstavitvi sodb Evropskega sodišča za 

človekove pravice, ki ga prirejata Katedra za ustavno pravo in Študentski svet Pravne fakultete 

v Ljubljani, in je bilo posvečeno Dnevu Evrope.  

 

Na njem so nastopili: Anže Dobelšek (Evans v. Združeno kraljestvo), Laura Martinčič in Katja 

Krušec (Finogenov v. Rusija), Nina Markovič  (Hirsi Jamaa in drugi  v. Italija), Sara Mitrovič, 

(Assanidze v. Gruzija), Admir Muratović (Khodorkovsky  v. Rusija), Gaja Ana Pavliha (E. B. in 

drugi  v. Avstrija), Nuša Kucler (X. in drugi v. Avstrija), Maja Šipek (Von Hannover v. Nemčija),Nina 

Skvarča (Lautsi v. Italija),Uroš Šparovec (Eweida v. Združeno kraljestvo) in Kim Rotar (Gillberg v. 

Švedska). Omenjeni tekmovalci so študentje Pravne fakultete v Ljubljani, v Mariboru ter v Novi 

Gorici in Fakultete za družbene vede v Ljubljani. 

 

Vsak izmed tekmovalcev si je izbral eno izmed sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, 

ki jo je podrobno predstavil na tekmovanju. Po predstavitvi sodbe je komisija vsakemu 

tekmovalcu zastavila nekaj vprašanj v zvezi z njegovim primerom. Na koncu je komisija v sestavi 

dr. Jadranka Sovdat, Boris Kobal in Toni Matoh za zmagovalce razglasila: na 1. mesto sta se 

uvrstili Laura Martinčič in Katja Krušec, študentki Fakultete za družbene vede (Finogenov v. 

Rusija), na 2. mesto Nina Skvarča z Evropske pravne fakultete v Novi Gorici (Lautsi v. Italija), na 

3. mesto pa Nuša Kucler s Pravne fakultete v Ljubljani (X. in drugi v. Avstrija). Zmagovalki sta 

predstavili zanimiv in aktualen primer, v katerem je Evropsko sodišče za človekove pravice 

zavzelo stališče, da cilj vedno ne opravičuje sredstev (v povezavi s kršitvijo pravice do življenja). 

Študent Evropske pravne fakultete Uroš Šparovec (Eweida v. Združeno kraljestvo) pa je zasedel 

4. Mesto.  

 

Cilj in bistvo tekmovanja je opozarjati na tisto mejo pri spoštovanju minimalnih evropskih 

standardov varstva človekovih pravic, ki jih evropske države ne smejo prestopiti, če nočejo biti 

obsojene pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Namen tekmovanja je poglobljeno 

seznanjanje s posameznimi primeri sodišča in usposabljanje za bolj kakovostno zastopanje 

pritožnikov in držav pred ESČP.  
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Zmagovalki Rubikona sta prejeli pokal, vsi tekmovalci pa so prejeli tudi nagrade sponzorjev 

(glavni sponzor GV Založba, Založba Modrijan, Uradni list 

Republike Slovenije, Pošta Slovenije ter Predstavništvo 

Evropske komisije v Republiki Sloveniji). Nagrade so 

podelili člani komisije, ki ji je predsedovala ustavna 

sodnica dr. Jadranka Sovdat. Profesor Ciril Ribičič ob 

zaključku tekmovanja z veseljem ocenjuje, da je 

vsakokratno tekmovanje najboljše dotlej, izbrani primeri 

aktualnejši, nastopi študentov pa samozavestnejši.  

 

Jubilejno deseto tekmovanje bo že v začetku leta 2015. Obveščano vas, da si lahko na spletu 

ogledate skrajšani posnetek letošnjega finala Rubikona na: 

https://www.youtube.com/watch?v=AamwTw18mag.  

 

Obema tekmovalcema čestitamo za uspeh! 

 

 

Evro-pf 

Študijski obisk za študente Visoke šole za finance in pravo Effectus 

Evropska pravna fakulteta je dne 8.5.2014 na Brdu pri Kranju 

organizirala študijski obisk za študente Visoke šole za finance in 

pravo Effectus (Hrvaška).  

V uvodnem nagovoru je dekanica fakultete, izr. prof. dr. Alenka 

Temeljotov-Salaj predstavila fakulteto, njene študijske programe 

in dejavnosti. V okviru obiska bo prof. dr. Šime Ivanjko izvedel 

predavanje na temo Razlike med slovenskim in hrvaškim 

pravnim sistemom. Študentka Živa Šušmelj pa je udeležencem predstavila delovanje 

novonastalega društva ELSA Nova Gorica. Po izvedenih predavanjih so imeli študentje čas za 

diskusijo in ogled prostorov fakultete.  

https://www.youtube.com/watch?v=AamwTw18mag
http://evro-pf.si/media/website/2014/04/logo.png
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Evro-pf 

Sejem akademske knjige Liber.ac 

 

Med 20. in 22. majem 2014 je na Foersterjevem vrtu za Filozofsko 

fakulteto v Ljubljani potekal tradicionalni sejem akademske knjige 

Liber.ac, na katerem se je predstavila tudi založba Evropske 

pravne fakultete. Na sejmu se je predstavilo veliko založb, 

udeleženci pa so možnost nakupa knjig po ugodnih cenah. Med 

razstavljali je bila tudi založba Evro-pf, ki je ponudila učbenike in 

druge knjige iz založne po akcijskih cenah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://evro-pf.si/dejavnosti/zalozba/publikacije-fakultete/
http://evro-pf.si/media/website/2014/05/300_250_banner_20141.gif
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Evro-pf 

Ekipa študentov Evro-pf na tekmovanju Telders prejela nagrado za najboljši 

memorandum 

 

Ekipa študentov Evropske pravne fakultete je na 

mednarodnem moot court tekmovanju iz mednarodnega 

javnega prava (Telders Moot Court Competition 2014), ki je 

med 22. in 25. aprilom 2014 potekalo na sedežu Univerze v 

Leidnu v Haagu in v Palači miru, sedežu Meddržavnega 

sodišča OZN, dosegla izjemen uspeh. Fakultetna ekipa je že 

ob svoji prvi udeležbi osvojila nagrado Best Memorial Award 

on behalf of the Respondent. Fakulteto so zastopali Aleksandra Andrejević, Matjaž Kačič, Anja 

Soderžnik, Špela Zagorc in mentor doc. dr. Jernej Letnar Černič. V petek, 11.4.2014 ob 10h je v 

novi Gorici, prostorih Evropske pravne fakultete, potekala tudi javna vaja ekipe, ki se je 

pripravljala na omenjeno tekmovanje.  

 

Iskrene čestitke vsem študentom ter mentorju ekipe doc. dr. Jerneju Letnarju Černiču! 

 

  

http://evro-pf.si/media/website/2014/04/20140425_1342552.jpg
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Evro-pf 

Delavnica v okviru projekta ‘Po Kreativni poti do praktičnega znanja’ – Analiza 

večstanovanjskih objektov v upravljanju Stanovanjskega podjetja d.o.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ponedeljek 26. in torek 27. maja je v Novi Gorici potekala delavnica v okviru projekta ‘Po 

Kreativni poti do praktičnega znanja’ – Analiza večstanovanjskih objektov v upravljanju 

Stanovanjskega podjetja d.o.o., na kateri je kot mentor sodeloval tudi prof. dr. Svein Bjoerberg, 

iz podjetja Multiconsult, NTNU. 

 

Program dogodka je obsegal:  

- Ponedeljek, 26. 5. 2014 (predavalnica P4, Nova Gorica) 

9 – 13 – Teoretične osnove MultiMap programa 

13-14 – Odmor za kosilo 

14- 18 – Priprava osnovnih podatkov za analizo izbranih primerov 

- Torek, 27.5. 2014 (predavalnica P4, Nova Gorica) 

9-13 – Učenje uporabe MultiMap orodja na primeru enega izmed izbranih objektov 

Študente sta pri delu usmerjala prof. dr. Svein Bjoerberg ter izr.prof. Alenka Temeljotov Salaj.  
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Evro-pf 

III. Doktorska znanstveno-raziskovalna mednarodna konferenca  

Dne 27.5.2014 je v prostorih Evropske pravne fakultete (predavalnica P3) potekala III. Doktorska 

znanstveno-raziskovalna mednarodna konferenca posvečena v čast Petri Zagoričnik Marinič, 

magistrici prava.  

 

Prispevki, ki so bili predstavljeni na doktorski 

konferenci, so zajemali področje prava, 

uprave in nepremičnin. Dela avtorjev bodo 

objavljena v konferenčnem zborniku, nekateri 

izbrani prispevki pa bodo objavljeni tudi kot 

članki v reviji DIGNITAS.  

 

Predstavitev prispevkov je potekala v 

slovenskem ali angleškem jeziku. Kandidati so 

bili glede na temo prispevka razvrščeni v 

posamezne sekcije, po programu:   

 

09.30 – 12.00 Otvoritev konference, Pravna sekcija (vodja sekcije dr. Matej Avbelj) 

12.00 – 13.00 Odmor 

13.00 – 14.40 Nadaljevanje pravne sekcije 

14.40 – 15.00 Odmor 

15.00 – 16.45 Upravna sekcija (vodja sekcije dr. Damir Črnčec) 

16.45 – 17.00 Odmor 

17.00 – 19.05 Nepremičninska sekcija ( vodja sekcije dr. Alenka Temeljotov Salaj) 

19.05 – 19.30 Sklepni govor in zaključek konference (dr. Alenka Temeljotov Salaj) 

 

Konferenca je potekala v so-organizaciji Evropske pravne fakultete in Fakultete za državne in 

evropske študije v Kranju.  
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Evro-pf 

Informativni dnevi – podiplomski študij na Evro-pf 

 

 V mesecu maju so na Evropski pravni fakulteti 

potekali informativni dnevi za vpis na podiplomski 

študij. Informativni dnevi so se zvrstili na različnih 

lokacijah, in sicer:  

 Kranj (Hotel Azul, Šuceva 26, 4000 Kranj): četrtek, 

22.5.2014 ob 16:00, 

 Ljubljana (Slovenska matica, Kongresni trg 8, 

Ljubljana): sreda, 28.5.2014 od 16:00, 

 Nova Gorica (EDA Center Delpinova ulica 18b, 

5000 Nova Gorica): četrtek, 29.5.2014 ob 16:00. 

 

Bodočim študentom so bili na informativnem dnevu predstavljeni vsi podiplomski študijski 

programi, ki se na fakulteti izvajajo, način vpisa na fakulteto ter sam potek študija.  

 

Za več informacij o vpisu nas lahko kontaktirate v času uradnih ur, vsak dan od 10 – 12h na 

telefon: 05 338 44 00 (05) ali po elektronski pošti na info@evro-pf.si ali referat@evro-pf.si. 

 

Vabljeni k vpisu! 

 

Evro-pf 

Pogovor s sodnikom Paulom Mahoneyem  

 

Fakulteta za državne in evropske študije ter Evropska pravna fakulteta sta soorganizirali pogovor 

s sodnikom Paulom Mahoneyem, bivšim direktorjem Evropskega sodišča za človekove pravice, 

bivšim predsednikom Tribunala za uslužbence EU in aktualnim sodnikom iz UK Evropskega 

sodišča za človekove pravice. Sodnik Mahoney je avtor in urednik številnih odmevnih revialnih 

in knjižnih publikacij o pravu človekovih pravic. Pogovor je potekal dne 29.5.2014, v Oranžeriji 

na Brdu pri Kranju, na temo spoštovanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, njegovi 

mailto:info@evro-pf.si
http://evro-pf.si/media/website/2014/04/111.jpg
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prednosti in pristopu Evropske unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah in temeljnih 

svoboščinah. Pogovor je vodil doc. dr. Jernej Letnar Černič.  

 

Evro-pf 

Okrogla miza na temo »25 Years after the Fall of the Berlin Wall: Self-determination and 

Human Rights Protection in Europe.« 

 

Fakulteta za državne in evropske študije in Evropska pravna fakulteta sta soorganizirali okroglo 

mizo z naslovom »25 Years after the Fall of the Berlin Wall: Self-determination and Human Rights 

Protection in Europe«. Dogodek je potekal dne 30.5.2014 s pričetkom ob 10:00. uri v Oranžeriji 

na Brdu pri Kranju. Gosti okrogle mize so bili profesor Luzius Wildhaber, bivši predsednik in sodnik 

ESČP, ter profesor emeritus na Univerzi v BASLU (Basel, Švica), gospod Paul Mahoney, aktualni 

sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice, mag. Bojan Grobovšek, predsednik Društva 

za mednarodne odnose in profesor Peter Jambrek. 
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Naši – vaši dosežki 

Evro-pf 

Študentom Evropske pravne fakultete Aleksandri Andrejević, Matjažu Kačiču, Anji Soderžnik, 

ter Špeli Zagorc , kakor tudi njihovemu mentorju doc. dr. Jerneju LetnarjuČerniču, čestitamo za 

dosežen uspeh na mednarodnem tekmovanju Telders, ki je potekalo od 22 do 25. Aprila v 

Haagu, na Nizozemskem.  

Evro-pf 

Študentoma Evropske pravne fakultete Nini Skvarča (2. mesto) ter Urošu Šparovcu (4. mesto)  

čestitamo za uspeh na 9. Državnem tekmovanju Rubikon.  

 

Evro-pf 

 

 

 

 

 


