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Napovednik  

Evro-pf  

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

 

Se zanimate za zaposlitev, pa ne 

veste kje in kako bi začeli?  

 

Ste pripravljeni zgraditi vaš osebni 

karierni načrt? 

 

Bi radi stopili v stik z uspešnimi 

domačimi in tujimi delodajalci?  

 

Karierni center Evropske pravne fakultete v sodelovanju s Kariernim centrom VIRS 

Primorske Nova Gorica vas vljudno vabi na Poletno šolo »S kariernimi veščinami za 

boljši vstop na trg dela«, ki bo potekala od 15.9.2014 do 19.9.2014 v prostorih Evropske 

pravne fakultete, v Novi Gorici.  

 

Program: Poletna šola je namenjena študentom, ki želijo pridobiti koristna znanja oz. 

veščine za uspešen vstop na trg dela ter vzpostaviti neposredni stik z domačimi in tujini 

delodajalci Goriške regije. Podroben program poletne se nahaja na: http://evro-

pf.si/dejavnosti/karierni-center-2/dogodki/.  

 

Osnovni podatki o izvedbi: Poletna šola bo potekala od 15.9.2014 do 19.9.2014. 

Aktivnosti bodo potekale od ponedeljka do petka, med 9.00 in 17.00. Večina aktivnosti 

bo potekala v prostorih Evropske pravne fakultete, Eda center 1. nadstropje, učilnica 

P3. Obiski v delovna okolja se bodo izpeljali na sedežih izbranih podjetij. Skupina: min. 

15 študentov, max. 30. Udeležba na poletni šoli je brezplačna.  

 

Prijava in dodatne informacije: Prijava je možna do vključno 5.9.2014 na elektronski 

naslov teja.valencic@virs-primorske.si. Prijava je zavezujoča. Število mest je omejeno. 

http://evro-pf.si/dejavnosti/karierni-center-2/dogodki/
http://evro-pf.si/dejavnosti/karierni-center-2/dogodki/
mailto:teja.valencic@virs-primorske.si
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V primeru manjšega števila prijav se izvedba dogodka prestavi. Za več informacij 

pokličite mag. Teja Valenčič, telefon: 05/33 30 920 ali Nataša Kolavčič, telefon: 05/338 

44 06.  

 

Prijave sprejemamo do zasedenosti prostih mest. 

 

Vabljeni! 

Več informacij: Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega 

sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija je financirana iz 

sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja 

človeških virov za obdobje 2007-2013 in sicer 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



E-NOVICE EVRO-PF 

 
4 

Evro-pf  

Gostujoče predavanje »Issues related to Product Liability Directive«  

 

Obveščamo vas, da bo pod okriljem Erasmus programa na Evropski pravni fakulteti v 

torek, 9.9.2014, potekal Akademski forum z naslovom “Issues related to Product Liability 

Directive”.  

 

Gostja srečanja bo prof. dr. Inmaculada Herbosa Martinez (University of Deusto). 

Srečanje bo moderiral doc. dr. Jernej Letnar Černič. 

 

 Dogodek bo potekal v dvorani Oranžerija na Brdu pri Kranju, s pričetkom ob 17:00 uri.  

 

Vabljeni! 
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Evro-pf  

6.  mednarodna konferenca o pravni teoriji in pravni argumentaciji : »Legal and 

Philosophical Challenges of Transnational Law«, Bled 

 

 Dne 21. in 22. novembra 2014 bo na 

Bledu, v Hotelu Jelovica, 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 

Študente Evropske pravne fakultete vabimo, da se prijavijo za sodelovanje v 

študentski sekciji mednarodne konference o pravni teoriji in pravni filozofiji. V 

poštev pridejo vsi prispevki s področja pravne teorije in filozofije. Študenti bodo 

imeli za predstavitev svojih prispevkov na konferenci 15 minut časa, prispevki naj 

bodo v angleškem jeziku.  

 

Prijave na konferenco skupaj z naslovom prispevka oz. referata in kratkim 

povzetkom (do 250 besed; oboje v angleškem jeziku) pošljite na e-poštna naslova: 

matej.avbelj@fds.si in referat@evro-pf.si najkasneje do 15. septembra 2014. 

 

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

 

Organizacijski odbor:  

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

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

mailto:matej.avbelj@fds.si
mailto:referat@evro-pf.si
http://legal-theory-conference.blogspot.com/
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doc. dr. Vojko Strahovnik, Evropska pravna fakulteta  

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

 

Več informacij o dogodku na : 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  

Prijava za vpis na podiplomski študij, PMIN program ter vpis po merilih za 

prehode na univerzitetni študijski program Pravo 

 

Obveščamo Vas, da smo na spletni strani 

fakultete objavili Razpise za vpis na podiplomski 

študij. 

 

Prijavni roki za vpis na podiplomski študij in 

študijski program Pravo in managemet 

infrastrukture in nepremičnin: 

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 in študijski program Pravo in managemet 

infrastrukture in nepremičnin: 

 

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 

 

http://evro-pf.si/studij/vpis/razpisi/
http://evro-pf.si/studij/vpis/razpisi/
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Prijavni roki za vpis po merilih za prehode na univerzitetni študijski program Pravo (izberi 

RAZPIS ZA VPIS NA DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v 

študijskem letu 2014/2015 – Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na 

Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski 

zavodi): Prijavni rok traja od 01.09.- 17.09.2014. 

Način prijave: 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ : 

http://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 

 

Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni. 

 

Za več informacij nas lahko kontaktirate po mailu: 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:  

 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
mailto:%20info@evro-pf.si
mailto:%20referat@evro-pf.si
mailto:referat.kranj@evro-pf.si
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Tehnična pomoč 

 za težave pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim 

podpisovanjem: Podpora SIGEN-CA, e-naslov: podpora-ca(at)gov.si, tel.: 01/4788 

590 

 za ostala tehnična vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge: 

Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mvzt(at)gov.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



E-NOVICE EVRO-PF 

 
10 

Utrinki  

Evro-pf  

Potekala je mednarodna poletna šola na Univerzi v Vidmu, 2014 

 

Obveščamo vas, da je 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«.  

Sodelujoči predavatelji:  

 Dr. Elisabetta Bergamini, University of Udine,Italy; 

 Dr. Anne Looijestijn-Clearie, Radboud University, Nijmegen;  

 Dr. Lucian Bojin, University of West Timisoara;  

 Dr. Raluca Bercea, University of West Timisoara;  

 Dr. Pieter Kuypers, Radboud University, Nijmegen;  

 Dr. Maria Josè Lunas Diaz, Comillas Pontifical University, Madrid;  

 Dr. Peter Rott, University of Copenhagen;  

 Dr. Martin Morgan Taylor, De Montfort University, Leicester;  

 Dr. Frank Diedrich, Riga Juridiskas Augstskola - Riga Graduate School of Law 

(Latvia); 

 Dr. Tatjana Jovanic, University of Belgrade;  

 Dr. Chris Willett, University of Essex.  

Tudi v letošnjem letu se je poletne šole udeležilo veliko študentov iz različnih držav 

Evrope, med njimi pa je bil tudi Tadej Petejan, študent podiplomskega magistrskega 

študija Pravo na Evropski pravni fakulteti.  

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj utrinkov iz letošnje Poletne šole.  
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Slika 1: Moot court simulacije.  

Slika 3: Utrinek iz predavanj. 

Slika 2: Podeljevanje končnih potrdil 
o sodelovanju. 
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Letošnji program poletne šole si lahko ogledate na povezavi:  

http://evro-pf.si/2014/07/02/poletna-sola-na-univerzi-v-vidmu-2014/ .  

 

 

  

Slika 4: Skupinska fotografija udeležencev. 

http://evro-pf.si/2014/07/02/poletna-sola-na-univerzi-v-vidmu-2014/
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Evro-pf  

Karierni center Evropske pravne fakultete v medijih 

 

Obveščamo vas, da je bil v časniku Nedeljski 

dnevnik, dne 11.8.2014, objavljen prispevek o 

Zaposlitvenih možnostih diplomantov Evropske 

pravne fakultete po zaključku študija. V 

pogovoru je sodelovala vodja Kariernega 

centra Evropske pravne fakultete, ga. Nataša 

Kolavčič.  

 

Vabljeni k ogledu. 

 

 

Evro-pf  

Brošure za delodajalce 

 

Obveščamo vas, da je konec aprila 2014 v okviru Kariernega centra izšla t.i. »Brošura 

za delodajalce«, ki je namenjena promociji diplomantov 

fakultete, vzpostavljanju stikov z delodajalci ter predstavitvi 

kariernega centra, kot stične točke med študenti, diplomanti, 

fakulteto in delodajalci.  

Omenjena brošura vsebuje vrsto informacij, ki se nanašajo na 

predstavitev dejavnosti Kariernega centra, možnih oblik 

sodelovanja delodajalcev s fakulteto ter nenazadnje tudi 

seznam podjetij in drugih partnerjev, s katerimi karierni center 

že uspešno sodeluje na kariernem področju. 

Brošure si lahko ogledate v pisarni Kariernega centra Evropske 

pravne fakultete ali referatu fakultete.  
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Izid brošure sta omogočila Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, 

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

2007-2013 in sicer 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  

Zgibanke o študijskih programih 

 

Obveščamo vas, da so v okviru Kariernega centra 

izšle tudi nove zgibanke o študijskih programih na 

Evropski pravni fakulteti.  

 

Zgibanke vsebujejo ključne informacije o različnih 

študijskih programih fakultete, poleg tega pa 

vsebujejo tudi kratko predstavitev podpornih služb 

fakultete in različnih oblik ob študijskih dejavnosti. 

Zgibanke vsebujejo med drugim tudi informacije o 

Kariernem centru Evropske pravne fakultete, kot 

pomembnem podpornem stebru razvoja karierne poti 

posameznikov.  

 

Zgibanka je namenjena vsem bodočim študentom ter tistim, ki se preko Kariernega 

centra zanimajo o nadaljnjih možnostih študija na Evropski pravni fakulteti.  

 

Brezplačen izvod zgibanke lahko prevzamete v Kariernem centru Evropske pravne 

fakultete ali referatu fakultete.  

  



E-NOVICE EVRO-PF 

 
15 

Evro-pf  

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

peresa študenta magistrskega študija Pravo, g. Erazma Bohinca 

V mesecu juliju in začetku 

avgusta (6.7. – 8.8) sem se kot 

asistent člana Komisije za 

mednarodno pravo 

Organizacije Združenih 

Narodov Prof Dr Ernesta 

Petriča, udeležil drugega dela 

66. zasedanja te komisije, ki je 

potekalo v Ženevi.  

 

Priložnost za udeležbo sem dobil po uspešni prijavi na razpis fakultete in kasnejšim 

razgovorom s Prof Dr Ernestom Petričem. Omogočeno mi je bilo pridobiti izjemno 

mednarodno izkušnjo ter vpogled v delovanje najpomembnejše mednarodne 

organizacije. Hkrati sem imel priložnost spoznati tudi ostale člane komisije, ki spadajo v 

krog največjih strokovnjakov s področja mednarodnega prava, kot je npr. Sir Michael 

Wood, ki je med drugim tudi eden izmed članov slovenske arbitražne skupine za spor 

glede meje z Republiko Hrvaško.  

 

Običajni delovni dan je potekal v dveh delih – v zgodnjem dopoldnevu se je delo 

komisije pričelo s plenarnim zasedanjem in obravnavo določene tematike, popoldne 

in zvečer pa je potekalo zasedanje odbora za sestavo osnutkov. Velik del dneva sem 

preživel s kolegi asistenti, s katerimi smo pripravljali zapiske, zbirali gradivo in 

informacije, ki so jih člani komisije  potrebovali pri svojem delu. Tudi asistenti so enako 

kot člani komisije prihajali iz najrazličnejših držav, študirali pa na najprestižnejših 

univerzah sveta (Harvard, Cambridge, Université Paris-Sorbonne itn.). Tako sem dobil 

dober pregled nad različnimi študijskimi programi, ki se izvajajo v tujini, kar bo koristilo 

pri sprejemanju odločitve, kje v tujini bi morebiti želel nadaljevati svoj študij. 
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Metropolitansko mesto Ženeva je sploh v poletnih 

mesecih polno turistov in mladih praktikantov, ki na 

številnih mednarodnih organizacijah, ki delujejo v 

Ženevi, opravljajo pripravništvo. V času mojega 

bivanja so v mestu potekali tudi številni drugi 

dogodki povezani s tematiko mednarodnega prava 

in diplomacije, med drugim tudi Seminar 

mednarodnega prava ZN, ki ga vzporedno s 

potekom julijskega zasedanja organizirajo ZN. Ker je 

seminar potekal v sosednji dvorani, sem večkrat 

udeležil katerega od predavanj, če le nisem imel 

preveč drugih zaposlitev. Prvo uvodno predavanje 

na temo delovanja komisije je izvedel Prof Dr Ernest Petrič, v naslednjih dneh pa so se 

zvrstila predavanja tudi nekaterih drugih članov komisije.  

 

V vlogi asistenta člana te prestižne komisije sem prisostvoval pri nastajanju 

mednarodnih konvencij v fazi oblikovanja. Gre za dolgotrajen proces, kjer se (vsaj na 

prvi pogled) včasih postavi vprašanje učinkovitosti delovanja komisije, vendarle pa gre 

za premišljen sistem, ki stremi predvsem k najvišji kakovosti rezultatov in učinkovitosti, ki 

po mojem mnenju v sedanji obliki delovanja komisije ne more biti izboljšan. Komisija 

obravnava najpomembnejše teme s področja mednarodnega prava in si prizadeva 

slediti najaktualnejšim dogajanjem. Prav tako sem se seznanil z veščino uporabe 
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praktičnih vidikov argumentacije stališč, tako v smislu priprave gradiva, kot tudi nastop 

pred ostalimi člani komisije.  

 

Iskrene zahvale gredo Prof Dr Ernestu Petriču za ponujeno priložnost, fakulteti pa za 

finančno pomoč. Hkrati upam, da bo fakulteta tudi v prihodnje študentom 

omogočala pridobivanje tovrstnih in podobnih izkušenj. 

 

Erazem Bohinc 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 5: Študent podiplomskega magistrskega študija 
pravo, Erazem Bohinc. Na fotografiji skrajno desno. 
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Naši – vaši dosežki  

Evro-pf  

 

V tej rubriki ni novic.  

 

 

 

 


