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Vsebina 

        

Napovednik      2 

Novice                 9 

Utrinki       12 

Naši – vaši dosežki              20 

 

 

 

 

Kolofon 

E-bilten Evropske pravne fakultete  

Nosilec avtorskih pravic: Evropska pravna fakulteta  
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Leto izdaje:  julij 2014 

Številčenje: letnik II., številka 7 

Uredila: Nataša Kolavčič 

Pišite nam na: info@evro-pf.si  
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Napovednik  

Evro-pf  

 Poletna šola : »S kariernimi veščinami za boljši vstop na trg dela« 

 

Karierni center Evropske pravne fakultete v sodelovanju s Kariernim centrom VIRS 

Primorske Nova Gorica vabi študente na poletno šolo na temo »S kariernimi veščinami 

za boljši vstop na trg dela«, s pomočjo katere bodo pridobili  koristne karierne veščine, 

spoznali svoje potenciale in uspešne delodajalce Goriške regije.  

 

Predviden program poletne šole 

obsega: 

 Pregled nad trgom dela v 

Sloveniji 

 Predstavitev psiho-

diagnostičnega testiranja 

(Hollandov model Izbire poklicne 

poti, LOV lestvica in testiranje 

študentov) 

 Predstavitev Nevro-lingvističnega programiranja v povezavi s kariernimi cilji in 

potjo 

 Predstavitev motivacijskega pisma, CV-ja in drugih inovativnih oblik 

predstavitve delodajalcem (študenti izdelajo LINKEDIN profil, CV in pripravijo 

motivacijsko pismo) 

 Predstavitev in izdelava kariernega načrta 

 Možnosti pridobivanja kariernih veščin v okviru programa Erasmus+ 

 Načini uspešne predstavitve 

 Karierni dan: obisk uspešnih podjetij v Goriški regiji 

 Karierni dan: predstavitev Evropskega teritorialnega združenja ter možnosti 

sodelovanja študentov (seminarske, diplomske naloge), obisk odvetniških in 

notarskih družb (tudi čezmejnih) 
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Osnovni podatki o izvedbi: 

Skupina: do 20  študentov 

Termin izvedbe: predvidoma II. polovica septembra 2014, 5 dni 

Kraj in čas izvedbe: Nova Gorica, EDA center, VIRS Primorske, Evropska pravna 

fakulteta, pon.- pet. od 9.00 –  do 16.00/17.00 ure . 

 

Prijava in dodatne informacije: 

Predhodna, informativna prijava je možna na e-pošto: teja.valencic@virs-primorske.si 

ali natasa.kolavcic@evro-pf.si. Za več informacij pokličite mag. Teja Valenčič, telefon: 

05/33 30 920 ali Nataša Kolavčič, telefon: 05 338 44 06.  

Vabljeni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, iz sredstev Evropskega socialnega sklada, ter Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa razvoja človeških 

virov za obdobje 2007-2013«, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 

prednostne usmeritve 3. 3: »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. Z udeležbo na 

dogodku udeleženec privoli v slikanje in snemanje dogodka za namene oglaševanja dejavnosti 

Kariernega centra Evropske pravne fakultete. 

 

 

 

 

  

mailto:teja.valencic@virs-primorske.si
mailto:natasa.kolavcic@evro-pf.si
http://evro-pf.si/media/website/2013/08/MIZS_slo13.jpg
http://evro-pf.si/media/website/2013/08/Logo-ESS.png


E-NOVICE EVRO-PF 

 
4 

Evro-pf  

Mednarodna poletna šola na Univerzi v Vidmu, 2014 

 

Obveščamo vas, da bo v času od 21.7.2014 do 1.8.2014 na Univerzi v Vidmu, v Italiji, 

potekala mednarodna poletna šola na temo »Consumer rights in the European Union 

- Alternative dispute resolutions and collective redress«. 

Vse zainteresirane študente vabimo, da se odzovete vabilu in najkasneje do 3.7.2014 

pošljete svoje prošnje za udeležbo na naslov: Evropska pravna fakulteta, Mednarodna 

pisarna EVRO-PF, Delpinova ulica 18/b, 5000 Nova Gorica, s pripisom »za Poletno šolo« 

ali na elektronski naslov international.department@evro-pf.si (v skenirani obliki, 

lastnoročni podpis naj bo razviden). Podpisani prošnji priložite svoj življenjepis s kratko 

obrazložitvijo, zakaj bi se poletne šole želeli udeležiti (motivacijsko pismo). 

Ker je število mest omejeno, bomo izmed vseh prispelih prošenj izbrali le 5 kandidatov. 

Kriterija izbire bosta študijski uspeh ter znanje angleškega jezika (ocena pri predmetu 

angleška pravna terminologija oziroma certifikat o znanju angleškega jezika). 

Udeležba je brezplačna.  

Okvirni program poletne šole se nahaja na povezavi: 

http://evro-pf.si/2014/06/19/poletna-sola-na-univerzi-v-vidmu-2014/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:international.department@evro-pf.si
http://evro-pf.si/2014/06/19/poletna-sola-na-univerzi-v-vidmu-2014/
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Evro-pf  

 Zgodovinska poletna šola 

 
Študijski center za narodno spravo (SCNR) in Študijsko raziskovalni center za družino 

(ŠRCD) vabita študente in dijake na poletno šolo, ki bo potekala 27. in 28. avgusta 2014 

na lokaciji Ljubljana, Kamniška Bistrica, grad Turjak.  

 Z zgodovinsko poletno šolo želijo organizatorji dijakinjam in dijakom, študentkam in 

študentom ponuditi paleto zanimivih, strokovnih in aktivnih vsebin, preko katerih se 

bodo seznanili z delom v Arhivu Republike Slovenije, si ogledali knjižno in 

dokumentarno gradivo Slovencev po svetu, ki je shranjeno v D – fonu NUK- a v Ljubljani, 

si ogledali dokumentarni film Zamolčani – Moč preživetja in se pogovarjali z režiserjem 

filma, se srečali s pričevalcem polpretekle slovenske zgodovine, obiskali ene redkih 

ohranjenih zaporniških celic na slovenskih tleh, si ogledali množično grobišče v 

Kamniški Bistrici, sodelovali na delavnici z naslovom Pravi pogum, si ogledali 

mednarodno razstavo in se udeležili slovesnosti ob evropskem dnevu spomina na žrtve 

totalitarnih režimov. Program bo vseboval tudi sproščujoče vsebine, od obiska 

dogajanja v okviru poletja v stari Ljubljani do družabnosti. 

Namestitev: Hčere Marije Pomočnice, Gornji trg 21, 1000 Ljubljana 

 

Začetek: četrtek, 27. avgust 2014 ob 8. 30, ko se zberemo na Gornjem trgu 21, 

Ljubljana 

 

Zaključek: petek, 28. avgust 2014, kjer bo ob 20. uri na gradu Turjak svečanost ob 

evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov (predvidoma se bo prireditev 

zaključila ob 21.30 uri).  

 

Kontakt: 

01 /230 67 05 (Marta), 01/230 67 04 (Neža), info@scnr.si 

 

Kaj prinesti s seboj: 

- obleko in obutev, primerno glede na vreme 

- dežnik (za primer dežja) 

mailto:info@scnr.si
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- spalno vrečo (spimo sicer v posteljah, a brez posteljnine) 

- pisalo, kakšen inštrument (kitaro,…) 

 

Kotizacija: 

- 20 € na udeleženca. Prispevek vključuje organizacijo šole, stroške bivanja, hrano, 

prevoze in ves potrebni material za izvedbo šole. Po poslani prijavi vam pošljemo 

račun. Prijava je potrjena s plačanim prispevkom. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evro-pf  

Vabilo k udeležbi na evropskem tekmovanju “Telders” iz mednarodnega 

javnega prava 

 

Evropska pravna fakulteta vabi študente k prijavi na mednarodno tekmovanje Telders 

iz mednarodnega javnega prava, ki bo potekalo aprila 2015 v mestu Den Haag na 

Nizozemskem.  

 

Fakultetna ekipa je na letošnjem tekmovanju osvojila nagrado ”Best Memorial Award 

on behalf of the Respondent”.  

 

Priprave na tekmovanje bodo potekale od avgusta do aprila naslednje leto pod 

mentorstvom doc. dr. Jerneja Letnarja Černiča in nekaterih članov letošnje ekipe. 

 

Prijavni rok:  

 

http://www.grotiuscentre.org/TeldersMootCourt.aspx
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Kandidati naj prijave s krajšim življenjepisom, motivacijskim pismom (v angleškem 

jeziku) in povprečjem ocen pošljejo do 10. julija 2014 na elektronski naslov: 

jernej.letnar@fds.si.  

 

Število mest je omejeno! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več informacij o tekmovanju najdete na:  

http://www.grotiuscentre.org/TeldersMootCourt.aspx 

 

 

Evro-pf  

Šesta mednarodna konferenca o pravni teoriji in pravni argumentaciji / Legal 

Theory and Argumentation Conference, Bled 

 

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.  

  

mailto:jernej.letnar@fds.si
http://www.grotiuscentre.org/TeldersMootCourt.aspx
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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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Novice 

Evro-pf  

Predavanja tudi v Ljubljani 

 

Obveščamo vas, da bo Evropska pravna fakulteta z novim študijskim svoja vrata 

odprla tudi v Ljubljani, kjer bo potekal del predavanj. Poleg Ljubljane se bodo 

predavanja izvajala tudi na že obstoječih lokacijah v Novi Gorici in Kranju.  

 

Evro-pf  

Poletni urnik Knjižnice in Kariernega centra Evro-pf 

 

Obveščamo Vas, da bo Knjižnica Evro-pf v času od 01.07. do 22.8.2014 odprta od 

ponedeljka do četrtka od 9.00 do 15.00 in v petek od 9.00 do 14.00. Knjižnica bo v času 

od 04.08.2014 do 14.08.2014 zaprta.  

 

Obveščamo Vas, da bo Karierni center Evro-pf v času od 01.08. do 14.8.2014 zaprt. 

 

Zahvaljujemo se za razumevanje! 

 

Evro-pf  

Prijava za vpis na podiplomski študij 

 

Obveščamo Vas, da smo na spletni strani fakultete objavil 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 

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

 

Način prijave: 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu 

eVŠhttp://portal.evs.gov.si/prijava/.  

Če se kandidat prijavlja: 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, 

temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora 

priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, 

da jih bo oddal po pošti (priloge morajo biti v originalu ali overjena fotokopija, v 

spremnem dopisu  mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora 

obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s 

prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu 

zavodu. Priloge morajo biti v originalu ali overjena fotokopija. 

Kot pravočasna se upošteva pod: 

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka 

prijavnega roka in 

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v 

zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do zaključka 

prijavnega roka na naslov:  

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici Referat za študentske in študijske zadeve 

Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica.   
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Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni. 

Za več informacij nas lahko kontaktirate po elektronski pošti: 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), 04 231 73 76 (70).  

Vsa tehnična in vsebinska vprašanja v zvezi s prijavo naslovite na spodnje kontakte: 

Tehnična pomoč, Enotni kontaktni center državne uprave, za težave pri vstopu v 

prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem (od 7.00 do 22.00 ure od 

ponedeljka do nedelje) e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002. Zastavite vprašanje preko 

obrazca: www.ekc.gov.si/kontakt.  

 

- Evro-pf  

Mednarodno sodelovanje 

 

Evropska pravna fakulteta je v okviru programa Erasmus+ 

sklenila bilateralni sporazum z Universidade da Coruña, v 

Španiji, s čimer bosta omogočeni 2 mobilnosti za namene 

študija ter 1 mobilnost predavateljev.  

Več na : http://evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-

sodelovanje/.  

 

 

 

 

 

 

  

mailto:%20info@evro-pf.si
mailto:%20referat@evro-pf.si
mailto:referat.kranj@evro-pf.si
mailto:ekc@gov.si
http://www.ekc.gov.si/kontakt
http://evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/
http://evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/
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Utrinki  

Evro-pf  

Strokovna ekskurzija - Ravne na Koroškem 

Karierni center Evropske pravne fakultete je torek, 3.6.2014, organiziral  strokovno 

ekskurzijo na Ravne na Koroškem, ki je potekala v družbi podjetja »Stanovanjsko 

podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem«.  

 

Strokovna ekskurzija je bila namenjena 

tako študentom, kot tudi svežim 

diplomantom Evropske pravne 

fakultete (iskalcem zaposlitve), ki se 

zanimajo za področje upravljanja z 

nepremičninami ter bi radi od bliže 

spoznali zakonitosti delovanja podjetja 

v gospodarskem okolju.  

 

 Stanovanjsko podjetje d.o.o. Ravne 

na Koroškem je registrirano za opravljanje širokega spektra dejavnosti, ki se nanašajo 

na področje gospodarjenja in upravljanja z nepremičninami ter na povezane sorodne 

dejavnosti. Mednje sodijo strokovni nadzor nad gradnjo objektov, opravljanje 

strokovnih del pri vzdrževanju ali prenovi nepremičnin, zastopanje interesov etažnih 

lastnikov, posredovanje pri sklepanju zavarovanj lastnikov stanovanj in poslovnih 

objektov, vodenje investicijskih 

projektov ter še veliko drugih. 

Tovrstna podjetja terjajo od mladih 

tako znanja s področja prava, kot 

tudi kombinacije prava in 

managementa nepremičnin.  

 

S pomočjo terenskih vaj in »Case 

study« je bilo študentom, v 

sodelovanju s Stanovanjskim 

podjetjem d.o.o, prikazano delo na 
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konkretnih primerih iz prakse ter s tem 

omogočeno neposredno prelivanje 

teoretičnega znanja v prakso. Študenti so 

imeli možnost preizkusiti znanje v praksi ter 

se od bliže poznati s predstavniki 

delodajalcev.  

 

Strokovni del ekskurzije je spremljal tudi 

neformalni del, ki je bil namenjen druženju 

ter odkrivanju lepot narave in lokalnih 

znamenitosti občine Ravne na Koroškem. Podjetje je pri tem za študente organiziralo 

ogled Rudarskega muzeja Mežiške doline ter izlet s kolesom v podzemlje Pece.  

 

  

 

 

 



E-NOVICE EVRO-PF 

 
14 

Karierni center se podjetju iskreno zahvaljujem za sodelovanje ter za pozornost, ki so jo 

namenili vedoželjnim študentom Evropske pravne fakultete.  

 

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, iz sredstev Evropskega socialnega sklada, ter Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa razvoja človeških 

virov za obdobje 2007-2013«, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 

prednostne usmeritve 3. 3: »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. Z udeležbo na 

dogodku udeleženec privoli v slikanje in snemanje dogodka za namene oglaševanja dejavnosti 

Kariernega centra Evropske pravne fakultete. 

 

 

 

 

 

  

http://evro-pf.si/media/website/2013/08/MIZS_slo13.jpg
http://evro-pf.si/media/website/2013/08/Logo-ESS.png
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Evro-pf  

 Poročilo iz 66. zasedanja Komisije za mednarodno pravo (ILC), OZN 

 

Sem Matjaž Kačič in sem študent 1. letnika PRAVO 2. STOPNJE na Evropski pravni 

fakulteti. V akademskem letu 2014/15 je Evro-pf objavila na svoji spletni strani, razpis za 

asistenco prof. dr. Ernestu Petriču na zasedanju Komisije za mednarodno pravo.  

Sam sem se prijavil na razpis 

in po pogovoru z prof. dr. 

Ernestom Petričem, bil 

izbran za asistenta na 66. 

zasedanju Komisije za 

mednarodno pravo OZN.  

Svojo izkušnjo in poglede 

bom skušal opisati v tem 

poročilu. Začel bom z kratko 

predstavitvijo pomena in 

nalog Komisije za 

mednarodno pravo OZN, 

njene strukture in delovanja. Nadaljeval bom s tem, kako sem za asistenco izvedel in 

prijavil, tukaj bom tudi predstavil svoje bistvene razloge zaradi katerih sem se prijavil. 

Sledil bo opis mojih nalog in zadolžitev na omenjenem zasedanju. Nazadnje bom 

skušal podati svoj pogled na izkušnjo iz študijskega vidika, predvsem v smislu, kako je 

ta izkušnja vplivala na moj študij in kaj sem s to izkušnjo pridobil. Kot rečeno bom najprej 

podal bistvene informacije, ki zadevajo Komisijo za mednarodno pravo OZN.  

Komisija za mednarodno pravo predstavlja enega najpomembnejših teles OZN. 

Ustanovljena je 

bila s strani 

Generalne 

skupščine OZN leta 1948 z namenom spodbujanja postopnega razvoja (progressive 

development) in kodifikacije mednarodnega prava.  
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Ti dve omenjeni nalogi Komisije sta tudi zapisani v 1. členu Statuta (ustanovitveni akt) 

Komisije. Poenostavljeno povedano, kodifikacija mednarodnega prava pomeni 

predvsem ugotavljanje kaj mednarodno običajno pravo je(de lega lata) in s tem 

prenašanje tega v pisane mednarodne pogodbe. Na drugi strani, postopni razvoj 

mednarodnega prava pa gre v smeri kreiranja novega prava. Postopni razvoj 

mednarodnega prava pride v poštev predvsem v primerih, ko na določenem 

področju primanjkuje prakse držav oz. določeno področje ni bilo še nikoli mednarodno 

pravno obravnavano. Oba vidika (kodifikacijo in postopni razvoj) se pri delu Komisije 

dopolnjujeta in jih je včasih zelo težko obravnavati ločeno. Kar se tiče sestave,  Komisijo 

sestavlja 34 članov, ki jih izvoli Generalna skupščina OZN, pri čemer izvoljeni člani 

delujejo v osebnem svojstvu. Člani Komisije so najbolj priznani in ugledni strokovnjaki 

za področje mednarodnega prava, prihajajo pa iz celega sveta. Zasedanja Komisije 

potekajo v poletnem času, enkrat letno v dveh terminih, pri čemer en termin traja 5 

tednov. Kraj zasedanja pa je Urad OZN v Ženevi. Med njene temeljne dosežke na 

področju kodifikacije mednarodnega prava štejemo Dunajsko konvencijo o 

mednarodnih pogodbah, Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih in Dunajsko 

konvencijo o nasledstvu držav glede mednarodnih pogodb. 

V naslednji točki poročila bom opisal svoje vzgibe in razloge zaradi katerih sem se 

prijavil za asistenco prof. Ernestu Petriču. Naj najprej povem, da me mednarodno 

pravo zelo privlači vse od 3. letnika dodiplomskega študija na EVRO-PF, ko sem imel 

priložnost poslušati predavanja prof. Pogačnika in prof. Petriča. Poleg tega sem izbral 

na dodiplomskem študiju tudi 

izbirne predmete iz tega 

področja, in sicer: mirno 

reševanje sporov, pravo 

mednarodnih organizacij in 

diplomatsko in konzularno 

pravo. Kasneje sem iz 

področja mednarodnega 

prava izdelal tudi diplomsko 

nalogo pri prof. Petriču na 

temo sirske krize. Poleg tega, 

sem letos deloval kot član ekipe Evro-pf na mednarodnem tekmovanju iz 
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mednarodnega prava Telders. Glede na navedeno, je bila možnost sodelovanja na 

zasedanju Komisije za mednarodno pravo zame zelo zanimiva, saj biti prisoten pri delu 

Komisije pomeni spoznavati mednarodno pravo na najvišjem nivoju. Naslednji razlog, 

ki me je gnal k prijavi, je bila dobra priložnost za spoznavanje različnih kultur in ljudi iz 

celega sveta, saj se na tem srečajo različni narodi in različne kulture, torej gre za 

pluralnost subjektov (narodov, držav) kar je ena temeljnih značilnost mednarodnega 

prava. Poznavanje različnih kultur širi oz. pozitivno vpliva na človekovo dojemanje 

sveta in drugih dejavnikov. Seveda, naslednje kar je pomembno, je razvijanje svojih 

jezikovnih spretnosti in sposobnosti iz angleškega jezika. Predvsem, bi tu poudaril, da 

tu ne gre toliko za razvijanje splošnega angleškega jezika, temveč je pomembno 

poznavanje mednarodno-pravne terminologije, ki je za mednarodnega pravnika 

osnovna zahteva. To je še en razlog več, ki me gnal k sodelovanju. Seveda kar je zelo 

pomembno, udeležba na tem srečanju pomeni tudi dodatno referenco v mojem 

življenjepisu, katera govori že sama zase. To tudi pomeni boljše oz. dodatne možnosti 

za želen prihodni študij mednarodnega prava in želeno zaposlitev predvsem na 

delovnih mestih, ki se ukvarjajo z mednarodnim pravom oz. zahtevajo poznavanje le 

tega. 

V naslednjem poglavju bom predstavil svoje naloge in zadolžitve, ki sem jih imel kot 

asistent. Prva dolžnost je bila seveda biti prisoten na sejah Komisije. Seje so načeloma 

potekale vsak dan, od 10.00 do 18.00 seveda z nekaj odmora vmes. Na sejah je bila 

moja temeljna naloga, da skušam zabeležiti čim več poudarkov iz govorov 

posameznih članov Komisije. Te poudarke sem po koncu dneva moral urediti in tako 

poslati prof. Ernestu Petriču v obliki poročila. Druga naloga, pa je bila obnova poročil 

specialnih poročevalcev Komisije in predstavitev pravnih dilem v teh poročilih. Za 

potrebe tega poročila velja razložiti, kaj so specialni poročevalci Komisije. To so člani 

Komisije, ki so delegirani s strani Komisije, da sestavijo posebno poročilo o določeni 

temi, katera se bo obravnavala v okviru Komisije. V teh poročilih torej specialni 

reporterji nakažejo temeljne pravne probleme, ki so vezani na določeno problematiko, 

predlagajo rešitve za te probleme, predstavijo prakso držav, postavijo nekakšen pravni 

okvir v katerem bi se tematika obravnavala s predložitvijo pravnih pravil, ki naj bi bila 

primerna za sprejem. Lahko povem, da ta poročila uživajo izjemno pravo kvaliteto ter 

konsistenco in so tako izjemno zanimiva za branje. Profesor Petrič mi je tako dal 

možnost, da samostojno skušam zaznati pravno problematiko in se do nje opredeliti, 
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kar je bilo zame zelo pomembno. Profesor Petrič se je nato do mojega mnenja 

opredelil in podal pripombe ter izboljšave. Včasih je moje ideje oz. predloge vključil 

tudi v svoje govore, kar je bil znak da razmišljam v pravo smer. Nekajkrat  sem imel tudi 

zadolžitev, da skočim v knjižnico OZN po kakšno knjigo za prof. Petriča. To so bile moje 

bistvene naloge.  

Naloge, ki sem jih opravljal kot 

asistent, so mi bile v veliko čast in 

veselje. Pridobil sem ogromno 

neprecenljivega znanja, ki ga 

bom v prihodnosti prav gotovo 

unovčil in izkoristil. Osvojil sem 

dodatne delovne navade, 

vztrajnost in pogum. Predvsem se 

mi zdi zelo pomembno, da mi je 

prof. Petrič pustil, da razvijam 

svoje kritično in intelektualno 

mišljenje z samostojnim obravnavanjem pravnih problemov. S tem se gradil in 

oblikoval svojo, jaz bi rekel temu, intelektualno identiteto. Poleg tega bi rad tudi 

poudaril, da so na zasedanju bili prisotni tudi drugi asistenti, s katerimi smo navezali 

prijateljske vezi. Moram povedati, da je izjemno lepo spoznati ljudi s celega sveta na 

enem mestu, ki so povrhu še iz tvoje stroke. No, če že moram izpostaviti kakšno stvar, 

ki mi ni bila toliko všeč, bi mogoče izpostavil, da je bilo spremljanje sej, priprava poročil 

in drugo delo zelo naporno in stresno. Kot rečeno, seje so potekale načeloma vsak 

dan od 10.00 do 18.00. Poleg tega, so bile diskusije in obravnava tematik na sejah na 

visokem intelektualnem nivoju, zato je bila potrebna močna koncentracija za njihovo 

spremljanje. Mogoče, še dodatno težo predstavlja dejstvo, da obravnave potekajo v 

angleščini, kar je sigurno drugače oz. težje, kot če bi obravnave potekale v svojem 

jeziku. Kljub temu, pozitivne stvari daleč pretehtajo nad negativnimi.  

Za zaključek bi povedal naslednje. Udeležbo na zasedanju Komisije, priporočam 

vsakemu študentu, ki ga vsaj malo zanima mednarodno-pravna problematika in si 

mogoče želi delati na tem področju. Upam, da je v mojem poročilu mogoče zaslediti 

dovolj tehtnih razlogov za udeležbo. Osebno lahko povem, da mi je izkušnja na OZN 
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dala ogromno. Vlila mi je novih moči, poguma, samozavesti in sposobnosti kritičnega 

mišljenja. Sam bi izkušnjo ponovil večkrat. Že nekaj časa sem bil prepričan, da sem 

bom podal v mednarodno-pravne vode, po tej izkušnji pa v to še bolj trdno verjamem. 

Tako nameravam nadaljevati svoj študij mednarodnega prava v tujini, najverjetneje 

na Nizozemskem.  

Upam, da je moje poročilo dovolj izrazno in izčrpno, da bo kakšnega študenta 

spodbudilo k prijavi na ta projekt. 

Matjaž Kačič 

Datum: 9.6.2014  
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Naši – vaši dosežki  

Evro-pf  

 

Evropska pravna fakulteta čestita predavatelju dr. Tomažu 

Času za izvolitev v naziv izrednega profesorja za področje 

Varnostni sistem. 

 

Iskrene čestitke.  
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