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Napovednik  

Evro-pf  

Mednarodna konferenca ob 10. obletnici delovanja Evropske 

pravne fakultete “THE NEW CONSTITUTIONAL PROCESS FOR THE 

EUROPEAN UNION” 

 

V počastitev 10. obletnice delovanja Evropske pravne fakultete se bo 18. in 19. aprila 

2016 na Cankarjevem nabrežju 11 v Ljubljani odvila mednarodna konferenca »The 

New Constitutional Process for the European Union«.  

Evropska unija je zaradi ponavljajočih kriz, tako politične, financ  ne, institucionalne, 

humanitarne, socialne in normativne narave, na razpotju. Očitno je, da države 

c lanice danes bolj kot kadarkoli potrebujejo Evropsko unijo, a tudi ta še nikoli ni bila 

tako odvisna od podpore držav c  lanic. Zdi se, da smo priča historičnemu trenutku, ki 

terja ponovno mobilizacijo politične volje ter odločne korake – vse bolj se kaže 

potreba po novi evropski ustavi. Konferenca zato ponuja razpravo o pričujoči krizi ter 

prihodnosti EU, hkrati pa na akademski ravni iskanje konkretnih možnih rešitev v 

okviru besedila nove evropske ustave.  

V posebno c ast nam je, da bo konferenco z osrednjim nagovorom otvoril predsednik 

Republike Slovenije nj. eks. Borut Pahor, o aktualnem vprašanju ustavnega procesa 

EU pa bo kot slavnostni govornik konference spregovoril prof. dr. Robert Badinter, 

nekdanji predsednik Ustavnega sodišča Francije, snovalec osnutka Evropske Ustave 

ter predsedujoči Arbitražni komisiji za nekdanjo Jugoslavijo.  

Ob tej priložnosti bo potekala tudi letna seja Sveta Centra za mednarodne študije 

Evropske pravne fakultete, ki bo posvečena pregledu mednarodnih programov 

študijskega in znanstvenega sodelovanja fakultete in njihovemu nadaljnjemu razvoju. 

Kot osrednja govornica na tem delu dogodka bo nastopila ministrica za 

izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Maja Makovec Brenčič.  

Udeležba na konferenci je možna  z vabilom. 
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Evro-pf  

Nadaljevalni tečaj Francoskega jezika 

 

Evropska pravna fakulteta vas obvešča o organizaciji NADALJEVALNEGA tečaja 

Francoskega jezika (po opravljenih cca. 30 urah učenja jezika). 

- tečaj se bo izvedel v obsegu 30 ur -  2 uri na teden v Ljubljani na Cankarjevem 

nabrežju 11,  ob sredah od 14.00 h do 15.30 h, s pričetkom v sredo, 20.4.2016. 

- cena tečaja je 150 EUR na tečajnika, 

- učbenik za tečajnike je Alter-Ego 1  po ceni 25,40 EUR. 

 Prijave zbiramo na elektronski naslov: info@evro-pf.si do torka, 12.4.2016. 
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Brezplačna pravna pomoč – Klub študentov Domžale 
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Evro-pf  

Simulacija Združenih narodov – SiMUN 

 

MEOS, Društvo za spodbujanje in razvoj 

mednarodnih odnosov, tudi letos 

organizira Simulacijo Združenih narodov – 

SiMUN, na kateri sodelujejo mladi udeleženci iz 

vseh koncev sveta. V različnih odborih v imenu 

določene države razpravljajo o aktualnih 

tematikah in problematikah mednarodnih 

odnosov in zanje iščejo rešitve. Letos bo 

simulacija potekala že devetič, in sicer med 19. in 23. septembrom 2016 na Fakulteti 

za družbene vede v Ljubljani. 

Več na: http://simunmeos.wix.com/simunmeos 
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Evro-pf  

CIRRE 2016: 1st Conference of Interdisciplinary Research on Real 

Estate  

 

Evropska pravna fakulteta vas obvešča, da bo v Ljubljani 15. in 16. septembra v 

prostorih Evropske pravne fakultete, v Ljubljani potekala prva konferenca na temo 

interdisciplinarnih raziskav na temo nepremičnin.  

Konferenca je podprta z revijami: Geodetski vestnik (Impact faktor) ter Urbani izziv 

(Scopus). 

Teme:  

1 The Appraisal of Real Estate  

2 Law and Real Estate Policy  

3 Market and Marketability Analysis  

4 Housing and Rural-Urban studies  

5 Socio-Economic and Demographic researches  

6 Features of Sustainable Development 

7 Facilities Management 

8 Environmental protection 

9 Urban planning and Design 

10 Research methods 

 

Vabimo vas, da si ogledate spletno stran konference: http://www.cirre.eu 

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite. 

 

Abstracts due Date: 30. 4. 2016 

Full Paper Submission due Date: 30. 6. 2016  

Opomba: V kolikor pa ste v tem terminu zasedeni, dopuščamo možnost prijave in 

objave vašega prispevka brez fizične prezentacije. 

  

http://www.cirre.eu/
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Novice 

Evro-pf 

Okrepljeno mednarodno sodelovanje ERASMUS+ 

 

Evropska pravna fakulteta je v marcu 2016 uspešno zaključila pogajanja za 

vzpostavitev novega bilateralnega sporazuma z ugledno univerzo iz tujine.  

Fakulteta je v okviru programa Erasmus+ okrepila sodelovanje z Jan Zamoyski 

college of Humanities and Economics in Zamosc.  

 

     

Več o informacij o univerzi najdete na: http://en.wshe.zamosc.pl/  

S sklenitvijo novega bilateralnega sporazuma se je okrepila možnost Erasmus 

izmenjav za študente in predavatelje, ki bodo v naslednjih študijskih letih kandidirali 

za Erasmus+ mobilnosti. 

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

sodelovanje/erasmus-2/. 

  

 

  

http://en.wshe.zamosc.pl/
http://evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
http://evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
http://evro-pf.si/media/website/2015/05/3.jpg


E-NOVICE EVRO-PF 

8 

 

Evro-pf  

Predstavitev osnovnega mediacijskega usposabljanja 

 

Evropska pravna fakulteta je preko Inštituta za mediacijo Concordia organizirala 

»Osnovno mediacijsko usposabljanje«. 

Predstavitev je potekala v ponedeljek, 14.3.2016 ob 14.00 v študijskem centru 

Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana, v predavalnici P3. 

Predstavitev sta vodili dr. Tanja Pia Metelko in Gordana Ristin. 
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Utrinki  

Evro-pf  

Pot do PDI- 23.3.2016 

 

V okviru društva ELSA Nova Gorica smo organizirali okroglo mizo z naslovom ''Pot do 

PDI'', ki je potekala 23.3.2016 v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani, z 

namenom, da odgovorimo na najbolj pogosta vprašanja ter približamo temo čim 

več mladim pravnikom. Gostje okrogle mize so bili odvetniški kandidat Matej Petrišič ,  

 

Tomaž Javornik ter odvetnica Andreja Strnad Panić. Predstavili so nam svoje izkušnje 

ter nam podali vpogled na pot mladega pravnika od končanega magisterija do 

pravniškega državnega izpita. Najprej smo povedali nekaj o pripravništvu, debatirali 

o tem kako se prijaviti, koliko časa pripravništvo traja in kako poteka dan pripravnika, 

nato pa smo prešli na sam PDI. Izpit so nam podrobno opisali in nam podali nekaj 
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praktičnih nasvetov glede priprave ter reševanja samega izpita. Okroglo mizo smo 

uspešno zaključili z nekaj vprašanji iz strani publike, nato je sledila pogostitev.  

Z velikim veseljem že organiziramo nove projekte, saj se je okrogle mize udeležilo 

veliko število ljudi. 

 

 

 

 

Evro-pf  
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Evro-pf  

Potekal je regionalni karierni sejem MojeDelo 2016 – Nova Gorica 

 

Največji zaposlitveni portal MojeDelo.com je organiziral prvi  Regionalni karierni sejem 

MOJE DELO , ki je letos prvič potekal tudi v Novi Gorici .  

Gre za dogodek, ki je dijakom in 

študentom ponudil vpogled v 

poslovni svet in podal ideje za 

razvijanje samostojne karierne 

poti.  

Obiskovalci sejma so se lahko 

predstavili delodajalcem, s 

katerimi bodo morda kaj kmalu stopili na skupno poslovno pot. 

Na dogodku se je predstavil tudi Karierni center Evropske pravne fakultete, ki je 

obiskovalcem predstavil svojo dejavnost ter opisal pretekle in bodoče dogodke oz. 

druge aktivnosti. 

Na dogodek so vabljeni predvsem dijaki in študenti višjih letnikov ter vsi, ki se 

zavedajo, da ni nikoli prezgodaj za spoznavanje potreb trga dela.  

Dogodek bo potekal 24. marca 2016 v Mestni občini Nova Gorica med 10.00 in 18.00 

uro. 

Več na: http://www.evro-pf.si/2016/03/07/vabilo-na-regionalni-karierni-sejem-moje-

delo-2016-nova-gorica/  

  

http://www.evro-pf.si/2016/03/07/vabilo-na-regionalni-karierni-sejem-moje-delo-2016-nova-gorica/
http://www.evro-pf.si/2016/03/07/vabilo-na-regionalni-karierni-sejem-moje-delo-2016-nova-gorica/
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Evro-pf  

Rezultati VII. Pitamičevega tekmovanja 

 

V petek, 18. 3. 2016 sta na Ustavnem sodišču Republike Slovenije potekala finale in 

zaključna slovesnost VII. Pitamičevega tekmovanja 

študentov prava. 

V finalu tekmovanja sta se pred sodnim senatom v sestavi 

predsednika Organizacijskega odbora Pitamičevega 

tekmovanja, prof. dr. Igorja Kaučiča, podpredsednice 

Ustavnega sodišča, dr. Jadranke Sovdat in generalnega 

sekretarja Ustavnega sodišča, dr. Sebastiana Nerada 

pomerili ekipi Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Caracalla (Lora Briški, David 

Sotošek, Brina Žitnik) in Severus (Alenka Benčina, Barbara Friedl, Mateja Jovič). 

Ekipa Severus je na zahtevni ustni obravnavi, v kateri ni manjkalo začinjenih 

(ustavno)pravnih vprašanj, premagala nasprotnika in tako postala najboljša 

izmed 33 ekip (99 študentov) z vse Slovenije, ki so oddale oba pisna izdelka. Ekipa 

Severus je prejela tudi plaketo za najboljši pisni izdelek, plaketo za najboljšega 

govorca pa je osvojila študentka Brina Žitnik. 

Vsem iskrene čestitke! 

  

 

  

http://www.evro-pf.si/media/website/2016/03/160318_Pitamicevo_tekmovanje_007.jpg
http://www.evro-pf.si/media/website/2016/03/160318_Pitamicevo_tekmovanje_003.jpg
http://www.evro-pf.si/media/website/2016/03/160318_Pitamicevo_tekmovanje_138.jpg
http://www.evro-pf.si/media/website/2016/03/160318_Pitamicevo_tekmovanje_040.jpg
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Evro-pf  

V. Doktorska znanstveno-raziskovalna mednarodna konferenca 

  
 

Spoštovani doktorski študentje, 

vabimo vas k sodelovanju na V. Doktorsko znanstveno-raziskovalno mednarodno 

konferenco 2016 s področja prava, uprave in nepremičnin, ki jo organizirata Evropska 

pravna fakulteta in Fakulteta za državne in evropske študije. 

Doktorska konferenca bo potekala 26. maja 2016 v prostorih Evropske pravne 

fakultete v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 11. 

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: 5.5.2016 

Rok za oddajo konferenčnih znanstvenih prispevkov: 19.5.2016 

Vabljeni k sodelovanju! 

Več na: http://www.evro-pf.si/2016/03/24/v-doktorska-znanstveno-raziskovalna-

mednarodna-konferenca/ 

  

http://www.evro-pf.si/media/website/2013/03/EPF-2.jpg
http://www.evro-pf.si/media/website/2013/03/FD%C5%A0-2.png
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Evro-pf  

Otvoritev razstave o idejnih zasnovah prenove celostne grafične 

podobe Evropske pravne fakultete 

 

Obveščamo vas, da je v sredo, 30.3.2016 ob 19. uri potekala slavnostna otvoritve 

razstave o idejnih zasnovah prenove celostne grafične podobe Evropske pravne 

fakultete, ki so jih pripravili študenti in študentke Fakultete za dizajn.  

 

Pohvale in priznanja za  inovativno zasnovo prenove celostne grafične podobe so iz 

rok dekana fakultete, dr. Marka Novaka, prejeli:  

 Vesna Messec , 

 Neja Hrovat ter 

 Maja Petrlin Zgonc. 

 

  

 


