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Evro-pf  

Nagovor dekana  

 

Spoštovane študentke in študenti Evropske pravne fakultete! 

 

Začetek novega šolskega leto je vedno polno zadanih ciljev in 

pričakovanj, tako s strani vas – študentov, kot tudi s strani nas – 

pedagoških delavcev. 

Nove generacije, ki so odprte do novih znanj in izkušenj, se 

velikokrat na novo začnejo učiti. Za razliko od srednjih šol, je na 

fakulteti poudarjena interakcija med predavatelji in študenti. Od 

študentov se pričakuje aktivna udeležba, predhodna 

pripravljenost, kritično razmišljanje, spremljanje aktualnih 

dogodkov, odprt dialog in sprotno delo. Od visokošolskih 

pedagogov pa strokovno in dinamično povezovanje teoretičnih 

znanj s praktičnimi primeri, ki vodi k spoznavanju akademskih 

vsebin, razvijanju ustvarjalne in kritične samozavesti ter aktivnemu delu študentov. 

Razvijanje lastnih ciljev, miselnega in telesnega potenciala, predstavlja pomembno vodilo tako v 

zasebnem, poslovnem kot tudi razvojnem obdobju. Poleg naših predavateljev, vas bodo k temu 

spodbujali tudi naši ugledni gostje, vrhunski tuji in domači akademiki in strokovnjaki. 

Študentsko življenje pa ni povezano samo s knjigami, ampak tudi z ostalimi sladkostmi, izzivi in 

izkušnjami študentskega življenja, tkanjem novih prijateljskih in kolegialnih niti, ki se obdržijo še dolgo 

v poslovnem ali privatnem življenju. Med študijskim časom se s študijskimi in obštudijskimi dejavnostmi 

krepi medsebojno zaupanje, občutek odgovornosti ter timsko delo, ki lahko privede do vrhunskih 

rezultatov. Naši študentje jih vsako leto znova dosegajo na domačih in mednarodnih tekmovanjih. 

Da pa vam vendar ne bi bilo pretežko, vam ves čas študija ob strani stojijo tudi starejši kolegi in tutorji, 

ki z vami delijo njihove študijske izkušnje, ter vse strokovne sodelavke, ki spremljajo vaš celotni študijski 

razvoj in so vam v pomoč tudi po dokončanju študija. 

Uspešen študij vam želim! 

izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj,  

dekanica 
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Napovednik  

Evro-pf  

6. Mednarodna konferenca o pravni teoriji in pravni argumentaciji 

 

 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.  

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 na : http://legal-theory-conference.blogspot.com/  

 

 

 

 

 

  

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

Australian National University - Call for applications for visiting PhD 

students at »Centre for International Governance and Justice« 

 

The Centre for International Governance and Justice (CIGJ), part of the Regulatory 

Institutions Network (RegNet) in the College of Asia and the Pacific at the Australian 

National University in Canberra, invites applications from PhD students enrolled at other 

universities to visit the Centre between 

January and December 2015. Between 

two and four visiting scholarships will be 

awarded in 2015. 

 

Visiting scholarships will cover travel to 

Canberra (economy class fares) and AU$ 1500 towards the costs of living in Canberra. 

To be eligible for the travel and full living allowance, candidates must be at the Centre 

for at least 4 weeks. Candidates may extend their stay for longer, but no further 

allowance is available. Visiting students will have shared office space with a computer, 

printing and copying facilities, and borrowing privileges at ANU libraries.  

 

This scheme is offered under the auspices of Professor 

Hilary Charlesworth,  Australian Research Council 

Laureate Fellowship, Strengthening the International 

Human Rights System: Rights, Regulation and Ritualism. It 

aims to encourage doctoral students working in the area 

of human rights to visit CIGJ and to participate actively 

in its research life.  

 

For further information about CIGJ, and about Professor 

Charlesworth Laureate Project, see the project website at: 

http://regnet.anu.edu.au/cigj/projects/rights-regulation-ritualism 

 

For more information about RegNes vibrant PhD program, see: 

http://regnet.anu.edu.au/cigj/projects/rights-regulation-ritualism
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http://regnet.anu.edu.au/content/education-program 

Applicants should be conscious of the fact that accommodation costs are relatively 

high in Canberra, and so may require additional sources of funding to supplement 

their visit. Students will be required to organise their own travel and accommodation 

arrangements, and those coming from overseas will also be responsible for obtaining 

and funding any necessary visas. 

 

APPLICATION:  

 

Applications are due by 1st December 2014. They should include the candidates 

curriculum vitae and a statement (of up to 500 words) about their PhD research and 

how it might benefit from a visiting PhD scholarship at CIGJ, as well as the proposed 

dates of the visit. Contact details for the applicants supervisor(s) should also be 

included.  

 

For further information and for submission of applications, please contact Ms Julia 

Wee, CIGJ Administrator, at: julia.wee@anu.edu.au .  

 

 

 

Evro-pf  

Klic za vloge - Mentor leta 2014 

 

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) bo tudi letos podelilo priznanje Mentor 

leta, ki je namenjeno najboljšim slovenskim mentorjem mladim raziskovalcem in 

doktorskim študentom. Pravico do predlaganja svojega 

mentorja oz. mentorice imajo vsi mladi raziskovalci in 

doktorski študentje, ki so vpisani na doktorski študij že vsaj 

2 leti ali so zaključili s študijem, vendar od dneva zagovora 

doktorske disertacije še nista minili več kot dve leti.  

 

Rok za oddajo: 24. oktober 2014 

 

http://regnet.anu.edu.au/content/education-program
mailto:julia.wee@anu.edu.au
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Prijavo je potrebno vložiti s posredovanjem izpolnjene vloge za nominacijo mentorja 

(Wordov dokument z obrazcem) po elektronski pošti na naslov mentor@dmrs.eu z 

zadevo »Nominacija za Mentorja leta 2014«. 

 

Rok za vložitev nominacij je 24. oktober 2014. Komisija za izbor nagrajenca bo zasedala 

med 25. 10. in 2. 11. 2014. Odločitev o nagrajencu bo sprejeta 3. novembra 2014. 

Nagrada bo podeljena v novembru 2014. 

 

•Vloga za predlaganje kandidata za Mentorja leta se nahaja na povezavi:  

https://www.arrs.gov.si/sl/mr/obvestila/14/nominacija-mentor-leta-14.asp 

•Pravilnik podeljevanja nagrade se nahaja na povezavi: 

https://www.arrs.gov.si/sl/mr/obvestila/14/nominacija-mentor-leta-14.asp 

 

Namen podeljevanja priznanja 

 

Priznanje Mentor leta je namenjeno promociji dobrega mentorstva in dobrih 

mentorskih praks, pa tudi osebnemu priznanju posameznih odličnih mentorjev. V 

DMRS upajo, da se bo priznanje uveljavilo kot stalnica v slovenskem raziskovalnem 

prostoru. Letos bomo priznanje podelili že 6. leto zapored! Po mnenju članov DMRS 

ima idealni mentor doktorskemu študentu do njega korekten odnos, je dostopen in si 

pripravljen vzeti dovolj časa za mladega raziskovalca. Vključuje ga v delo svoje 

raziskovalne skupine in mu omogoča spoznavanje in vključevanje v slovensko in 

mednarodno raziskovalno skupnost.  

Mentor je strokovnjak na področju dela mladega raziskovalca ali pa mu vsaj 

omogoča strokovno delo na kar najvišjem možnem nivoju preko sodelovanja z drugimi 

domačimi in tujimi raziskovalci. Predvsem pa se mentor trudi, da čim več svojega 

znanja in izkušenj prenese na mladega raziskovalca in mu tako omogoči kar najboljšo 

popotnico za njegovo nadaljnjo kariero. Seveda pa lahko k dobremu mentorstvu 

štejejo tudi mnoge druge lastnosti in prakse; zato vas DMRS prosi, da ob vložitvi 

nominacije v utemeljitvi navedete vse razloge, zaradi katerih si prav vaš mentor zasluži 

priznanje za Mentorja leta. 

 

Več informacij: http://www.dmrs.eu/mentor-leta-2014-klic-za-vloge/ . 

mailto:mentor@dmrs.eu
https://www.arrs.gov.si/sl/mr/obvestila/14/nominacija-mentor-leta-14.asp
https://www.arrs.gov.si/sl/mr/obvestila/14/nominacija-mentor-leta-14.asp
http://www.dmrs.eu/mentor-leta-2014-klic-za-vloge/
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Evro-pf  

Kako postati član študentskega sveta Evro-pf? 

 

Si aktiven študent? Te zanima članstvo v ŠS? Želiš biti 

seznanjen z delovanjem fakultete in s konstruktivni 

predlogi le to še izboljšati? 

Potem se nam pridruži in postani član ŠS! Pošlji nam 

kandidaturo z naslednjo vsebino: 

-ime in priimek kandidata 

-kopija potrdila o vpisu 

-datum ter lastnoročni podpis 

 

Prijave zbiramo od 9.10 do 21.10.2014. Prijave lahko oddate v nabiralnik referata ali 

pošljete na naslov :Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Delpinova ul. 18/b, 5000 

Nova Gorica s pripisom : za študentski svet.  

V kolikor bomo prejeli več kot 10 prijav bodo 24.10.2014 volitve. 

VABLJENI! 

Nina Bavčar, 

predsednica ŠS EVRO-PF 
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Evro-pf  

Telders International Law Moot Court Competition 

 
Obveščamo vas, da so odprte prijave 

za 38. tekmovanje »Telders 

International Law Moot Court 

Competition«. Tokratno tekmovanje 

bo na temo »The Faranian Shark-

Finning Dispute« in bo potekalo od 6. 

do 8. maja 2015 v Hagu, na 

Nizozemskem.  

 

Več informacij o tekmovanju najdete na povezavi: 

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

 

Rok za prijavo skupin je 3. november 2014.  

 

 

 

 

 

 

http://www.grotiuscentre.org/TeldersMootCourt.aspx
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Evro-pf  

Razpis za dodelitev štipendije v študijskem letu 2014/15 

 

Evropska pravna fakulteta vas obvešča, da bo do 

vključno 20.10.2014 zbirala prijave kandidatov za 

10 razpisanih štipendij, za magistrski študijski 

program Pravo in management nepremičnin. 

Predmet razpisa je štipendiranje študentov oziroma 

študentk (v nadaljevanju se beseda študent 

uporablja za oba spola), ki so v študijskem letu 

2014/15 prvič vpisani na magistrski študijski program Pravo in management 

nepremičnin, na redni način študija. Višina štipendije znaša 1.000,00 eur. 

Razpis je objavljen na spletni strani fakultete: http://evro-

pf.si/studij/programi/podiplomski/pravo-in-management-nepremicnin-magistrski-

studij/. 

  

http://evro-pf.si/studij/programi/podiplomski/pravo-in-management-nepremicnin-magistrski-studij/
http://evro-pf.si/studij/programi/podiplomski/pravo-in-management-nepremicnin-magistrski-studij/
http://evro-pf.si/studij/programi/podiplomski/pravo-in-management-nepremicnin-magistrski-studij/
http://evro-pf.si/studij/programi/podiplomski/pravo-in-management-nepremicnin-magistrski-studij/
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Evro-pf  

Predstavitev domačih in tujih tekmovanj  

 

Ste ambiciozni? Vas zanimajo 

tekmovanja? Bi se radi svoje znanje 

uporabili v praksi in se ob tem pomerili 

s sovrstniki?  

 

Karierni center Evropske pravne 

fakultete vas vabi na predstavitev domačih in tujih tekmovanj, ki bo potekala 

28.10.2014, od 14h do 15h, v učilnici P5, na sedežu fakultete, v EDA Centru. 

Izvedeli boste vse od A do Ž o domačin in tujih tekmovanjih z vsebinskega, praktičnega 

in časovnega vidika. Spoznali boste, kako udeležba na tekmovanjih vpliva na vašo 

nadaljnjo karierno pot in kakšne so izkušnje študentov EVRO-PF, ki so se tekmovanj v 

preteklosti že udeležili. Z vami bo Nataša Kolavčič, vodja Kariernega centra EVRO-PF.  

Vabljeni! 

 

 

 

. 

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 

10 

 

Evro-pf  

15. Študentska arena 2014 

 

Obveščamo vas, da bo od 

21. do 23. oktobra 2014 na 

Gospodarskem razstavišču 

v Ljubljani potekala že 15. 

Študentska arena. Čaka 

vas več kot 60 predavanj in 

delavnic, gledališki in glasbeni nastopi na Študentskem trgu, športno-glasbene 

atrakcije na zunanji Urbani ploščadi in podjetniški izzivi v Areni podjetništva. Na 

dogodku se bo predstavil tudi Karierni center Evropske pravne fakultete.  

VSTOP PROST!  

 

Več na: http://www.dobimo.se/domov/  

 

Vabljeni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  

 

 

 

  

http://www.dobimo.se/domov/
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Novice 

Evro-pf  

RAZPIS – Raziskovalni študent volonter 

Doc. dr. Jernej Letnar Černič objavlja do tri prosta mesta 

raziskovalnega študenta volonterja za strokovno pomoč pri 

različnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih in 

urejanju revije Dignitas – slovenske revije za človekove pravice.  

Kandidati naj prijave s krajšim življenjepisom pošljejo do 10. 

oktobra 2014 na elektronski naslov: jernej.letnar@gmail.com s 

pripisom »za raziskovalnega asistenta«. 

 

Evro-pf  

Študijski koledar 

Študente obveščamo, da je na spletni strani fakultete objavljen  študijski koledar, ki 

velja od 01.10. do 30.09. tekočega štud. leta 2014/2015.  

1. semester 
obdobje izvajanja predavanj in vaj 1. oktober – 16. januar 2015 

izpitno obdobje 19. januar – 13. februarja 2015 

2. semester 
obdobje izvajanja predavanj in vaj 16. februar – 29. maj 2015 

izpitno obdobje 1. junij – 10. julij 2015 

Poletne počitnice 

 15. julij – 15. avgust 2015 

Jesensko izpitno obdobje predvidoma od 17. avgusta do 11. 

septembra 2015 

Poletna šola  14. september – 18. september 2015 

 

 

mailto:jernej.letnar@gmail.com
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Evro-pf  

Urniki predavanj 

 

Študente obveščamo, da so na spletni strani fakultete http://evro-pf.si/studenti/urniki-

2/ objavljeni urniki za tekoče študijsko leto. Prosimo vas, da morebitne spremembe 

urnika spremljate sproti na oglasni deski fakultete, na www.evro-pf.si. Študentom, ki 

obiskujejo predavanja v Novi Gorici, predlagamo, da redno spremljajo urnik 

predavanj, zaradi morebitnih sprememb predavalnic.  

 

 

  

http://evro-pf.si/studenti/urniki-2/
http://evro-pf.si/studenti/urniki-2/
http://www.evro-pf.si/
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Evro-pf  

Pravilnik o študiju 

 

Študente obveščamo, da Pravilnik o študiju eden izmed najpomembnejših pravnik 

aktov fakultete, ki ureja pravni položaj študenta ter sam potek študijskega procesa.  

Pravilnik ureja pogoje za vpis 

v dodiplomski, magistrski in 

doktorski študij, pogoje za 

napredovanje v višji letnik, za 

pogojni in izjemni vpis ter 

pogoje, postopke in roke za 

zaključek študija. 

S pravilnikom se ureja 

podeljevanje pohval 

študentom, katerih 

diplomske, magistrske naloge 

ali doktorske disertacije so 

bile predlagane kot  

nadpovprečne. 

Pravilnik ureja tudi pogoje, 

postopek in finančne 

obveznosti kandidatov (občanov), ki niso študenti Evropske pravne fakultete v Novi 

Gorici (v nadaljevanju: Fakulteta) in želijo opraviti posamezno ali več študijskih 

obveznosti, posamezne pravice in obveznosti študentov s posebnim statusom ter 

mednarodno izmenjavo. 

Naprošamo Vas, da se seznanite z vsebino pravilnika.  

Pravilnik o študiju se nahaja na povezavi http://www.evro-pf.si/fakulteta/o-

fakulteti/pravni-akti/.  

 

http://www.evro-pf.si/fakulteta/o-fakulteti/pravni-akti/
http://www.evro-pf.si/fakulteta/o-fakulteti/pravni-akti/
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Evro-pf  

Drugi pomembni pravni akti fakultete 

 

Poleg pravilnika o študiju, so za študente pomembni tudi drugi pravni akti fakultete, 

katerih vsebina ureja pomembna področja študijskega procesa, poznavanje njihove 

vsebine pa študentom izboljša študijski proces.  

 Statut Evropske pravne fakultete, 

 Pravilnik o vsebini in obliki diplome.doc, 

 Navodila za izdelavo zaključnih nalog, 

 Gradivo za preprečevanje plagiatorstva, 

 Poslovnik kakovosti Evro-pf, 

 Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, 

 Pravilnik o delu študijske komisije, 

 Pravilnik o izvajanju e-tutorstva, 

 Etični kodeks Evropske pravne fakultete, 

 Pravilnik o štipendiranju. 

 

Omenjeni pravni akti se nahajajo na povezavi: http://evro-pf.si/fakulteta/o-

fakulteti/pravni-akti/.  

 

 

 

 

  

http://evro-pf.si/media/website/2012/11/Statut-Evro-PF-14-9-20122.doc
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/09/Pravilnik-o-vsebini-in-obliki-diplome.doc
http://evro-pf.si/media/website/2012/11/Navodila-za-izdelavo-zaklj.nalog-1.10.2014-%C4%8Distopis.doc
http://evro-pf.si/media/website/2012/11/Gradivo-za-prepre%C4%8Devanje-plagiatorstva-1.10.2014.docx
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/11/POSLOVNIK-KAKOVOSTI-23-5-2013.doc
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/09/Pravilnik-o-varovanju-osebnih-podatkov.doc
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/11/Pravilnik-o-delu-%C5%A1tudijske-komisije-6-2-2013.doc
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/11/Pravilnik-o-izvajanju-e-tutorstva.doc
http://evro-pf.si/media/website/2012/11/Eti%C4%8Dni-kodeks-Evropske-pravne-fakultete.doc
http://evro-pf.si/media/website/2012/11/Pravilnik-o-%C5%A1tipendiranju.doc
http://evro-pf.si/fakulteta/o-fakulteti/pravni-akti/
http://evro-pf.si/fakulteta/o-fakulteti/pravni-akti/
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Evro-pf  

Pisma Erasmus študentov 

 

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

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

tokratne številke E-novic povabili k pisanju na temo njihove »Erasmus izkušnje«. K 

sodelovanju je privolila študentka Maja Gogala, ki se trenutno nahaja na izmenjavi na 

Masaryk University, na Češkem.  

V nadaljevanju si lahko preberete njeno zgodbo. 

 

Ahoj! 

 Sem Maja Gogala, študentka 2. letnika podiplomskega magistrskega študijskega 

programa Pravo. Slovenijo sem za nekaj mesecev – en semester, zamenjala za 

Republiko Češko, natančneje 

mesto Brno, ki je drugo 

največje mesto v državi.  

Erasmus izmenjavo opravljam 

na Pravni fakulteti Univerze 

Masaryk. Masaryk univerza je 

druga najstarejša in največja 

univerza na Češkem. 

Ustanovljena je bila leta 1919. 

Poimenovana je po prvem 

predsedniku Češkoslovaške – 

Tomáš Garrigue Masaryk. 

Univerza je sestavljena iz 9 fakultet in šteje približno 42.000 študentov. Pravna fakulteta, 

ki je bila ustanovljena leta 1919, je sestavljena iz 13 oddelkov. Obiskuje jo približno 4000 

študentov. Mednarodni študenti lahko izbiramo med vrsto predmetov, ki potekajo v 
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angleškem jeziku. Izbereš in obiskuješ lahko predavanja na katerikoli fakulteti, ki spada 

pod Masaryk univerzo. Sama sem si izbrala 4 predmete, ki potekajo na Pravni fakulteti 

– International criminal law, International law in international tribunals and domestic 

courts, Comparative constitutional law and politics ter Legal english. Predavanja, ki jih 

jaz obiskujem potekajo v skupinah, ki štejejo od 12 do 24 študentov. Nekatera 

predavanja niso obvezna, ti pa prisotnost prinese dodatne točke na izpitu. Izpiti so 

lahko ustni, pisni ali ustni in pisni. Nekateri profesorji pa za izpit zahtevajo seminarsko 

nalogo. 

Študijsko leto se je za nas, erasmus študente začelo sredi septembra. Pred tem pa smo 

se lahko udeležili spoznavnega tedna, ki ga organizirata Center za mednarodno 

sodelovanje in 

Mednarodni študentski 

klub. Kot že samo ime 

pove, je teden namenjen 

spoznavanju novih 

prijateljev, nove fakultete, 

novega okolja in seveda 

tudi nove kulture.  Da nam 

ne postane dolgčas pa 

Mednarodni študentski 

klub čez cel semester 

organizira razne igre, 

zabave, športne 

aktivnosti, izlete, predstavitve držav in tudi tečaje tujih jezikov.  

Preden sem prišla sem nisem ravno vedela kaj pričakovati, saj še nikoli nisem bila na 

Češkem. Že po nekaj dnevih tukaj pa sem se počutila kot doma. Mesto je zelo 

čudovito, hrana odlična in prebivalci prijazni. Domačini so upravičeno ponosni na 

javni prevoz. Tramvaji in avtobusi vozijo vsakih nekaj minut in so zelo točni. 

Na fotografiji:  Pravna fakulteta Univerze Masaryk.  
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Sporazum o sodelovanju med Evropsko pravno fakulteto in Univerzo Masaryk je bil 

podpisan na mojo pobudo. Močno upam, da bo naša fakulteta zastopana tudi v 

prihodnjih letih.  

Vsi bivši Erasmus študenti pravijo, da je to ena izmed boljših izkušenj, ki jih lahko doživiš 

v življenju. In odkar sem tukaj, se z njimi popolnoma strinjam. Znanje in izkušnje, ki jih 

pridobiš v tujini vedno predstavljajo neko dodatno, neprecenjivo vrednost v življenju.  

Lep pozdrav iz Brna, 

Maja Gogala 
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Utrinki  

Evro-pf  

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

 

Karierni center Evropske pravne fakultete je v 

sodelovanju s Kariernim centrom VIRS 

Primorske organiziral brezplačno Poletno šolo 

z naslovom »S kariernimi veščinami za boljši 

vstop na trg dela«, ki je potekala od 15. do 19. 

septembra 2014 .  

Poletna šola je bila namenjena vsem 

študentom in diplomantom iz goriške in 

okoliških regij, ki so želeli pridobiti uporabna znanja oz. veščine za uspešen vstop na trg 

dela ter vzpostaviti neposredni stik z domačimi in tujimi (čezmejnimi) delodajalci 

Goriške regije.  

Aktivnosti Kariernega centra lahko učinkovito povezujejo ne le generacije, pač pa tudi 

različne profile študentov, ki imajo nenazadnje en skupen cilj – najti zaposlitev po 

zaključku študija. To dokazuje 

dejstvo, da se je poletne šole 

udeležilo kar 17 študentov, ki so 

prihajali iz različnih fakultet, in 

sicer Evropske pravne fakultete, 

Fakultete za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici 

ter iz Pravne fakultete Univerze v 

Ljubljani. Med njimi so bili zlasti 

predstavniki višjih letnikov 

dodiplomskega in 

podiplomskega študija ter 
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uspešni diplomanti. Mladi so se tekom trajanja poletne šole med seboj spoznali in utrdili 

vezi, ki jih bodo lahko ohranjali tudi v bodoče.  

Pri programu usposabljanj so 

sodelovali uspešni 

gospodarstveniki iz 

omenjene regije, ki so 

študentom podali svoje 

izkušnje in z njimi razpravljali o 

možnostih zaposlovanja. 

Poleg aktivnosti, ki so 

potekale na fakulteti, so 

vsebino programa popestrili 

tudi obiski v delovna in realna 

okolja, ki so se izpeljali na 

sedežih izbranih podjetij. Sodelovanje nekaterih čezmejnih delodajalcev goriške regije 

je podalo poletni šoli tudi mednarodni element. To dokazuje, da so razsežnosti trga 

dela odrte tudi čezmejno, skladno z zakonitostmi notranjega trga EU.  

Z organizacijo prve poletne šole Karierni center Evropske pravne fakultete uspešno 

utrjuje in nadaljuje svoje poslanstvo, ki med drugim temelji tudi na uspešnem 

povezovanju visokega šolstva z gospodarstvom oz. širšim družbenim okoljem. 

Karierni center si prizadeva, da bi poletna šola postala tradicionalni dogodek na 

področju karierne orientacije mladih iz goriške in okoliških regij ter še naprej  pomagal 

pri zapolnjevanju vrzeli med trgom dela in terciarnim izobraževanjem.  

Na poletni šoli so sodelovali predstavniki VIRS Primorske Nova Gorica, Kariernega 

centra Evropske pravne fakultete, Zavoda za zaposlovanje Nova Gorica, 

Gospodarske zbornice za severno Primorsko, Območne zbornice za Severno 

Primorsko, Inštituta za komunikacijo in izobraževanja Digital Jam, podjetij Letrike d.d., 

Elektro Primorske d.d., Inštituta Zlati ključ d.o.o., Arctur d.o.o., HIT d.d., Gonzaga d.o.o., 

Mestne občine Nova Gorica, Zavoda ZMAG – Zavod za zagon malega gospodarstva 

z množičnim financiranjem, Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje 

»Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina 
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Šempeter-Vrtojba (SLO)«, odvetniške pisarne Terpin Damijan (Gorica, Italija) ter 

odvetniške pisarne Primožič (Gorizia, Italija). 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj utrinkov iz poletne šole. 

Odvetnik Damijan Terpin 
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Slika 1: Uvodni nagovor. Dr. Barbara Hvalič Erzetič, direktorica VIRS Primorske. 

Slika 2: Donata Lahajnar, mag., vodja Urada I, Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica. 

Slika 3:Stanje v podjetništvu v Severnoprimorski regiji. Mirjam Božič, direktorica GZS - Območna 

zbornica za severno Primorsko. 
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Slika 4: Kompetenčni načrt. Nataša Kolavčič, vodja Kariernega centra EVRO-PF. 

 

Slika 5: Delavnica LinkedIn. Anja Kosovel, Strateg za digitalno komunikacijo iz Digital Jam Inštituta za 

komunikacijo in izobraževanje. 

Slika 6: Predstavitev podjetja Letrika d.d.. G. Davorin Vidrih, vodja področja ravnanja z ljudmi.  
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Slika 8: Predstavitev delovanja občinske uprave in potek dela v javnem sektorju. Mag. Vesna Mikuž, 

direktorica uprave Mestne občine Nova Gorica.  

 

 

Slika 7: Predstavitev Nevro-lingvističnega programiranja. Siniša Bičanič, direktor Inštituta Zlati ključ d.o.o. 
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Slika 9: Predstavitev podjetja Gonzaga d.o.o. G. Iztok Bizjak, direktor Gonzaga d.o.o. 

Slika 10:Obisk podjetja Elektro Primorska d.d. 
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Slika 11: Predstavitev Zavoda ZMAG – Zavod za zagon malega gospodarstva z množičnim financiranjem. 

Vlado Miloševič, direktor in ustanovitelj Zavoda ZMAG in Duodecim-a in Marina Markežič, predstavnica 

pravnega oddelka.  

Slika 12: Predstavitev EZTS - Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje območja občin Comune di 

Gorizia (I), Mestne občine Nova Gorica (SLO) in Občine Šempeter-Vrtojba (SLO). Na fotografiji g. Aljoša Sosolj, 

sekretar združenja EZTS GO.  
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Slika 14: Obisk odvetniške pisarne Primožič (»Studio Legale Primosig, Gorica, Italija«). Na fotografiji odvetniki 

dr. Karlo Primožič, dr. Saša Primožič ter dr. Mitja Primožič s študenti.  

Slika 13 Obisk odvetniške pisarne Damijan Terpin (»Avv. Damijan Terpin, Studio legale, Gorica, Italija«).  
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Izvedbo dogodka sta omogočila Evropska unija, Evropski socialni sklad, ter Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport 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.  

 

 

 

Slika 15: Zadnji dan poletne šole se je zaključil ob skodelici dobre italijanske kavice v sosednjem mestu 

Gorica, v Italiji.  
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Evro-pf  

Gostujoče predavanje »Issues related to Product Liability Directive« 

 

Obveščamo vas, da je pod okriljem Erasmus programa na Evropski pravni 

fakulteti v torek, 9.9.2014, potekal Akademski forum z naslovom “Issues 

related to Product Liability Directive”. Dogodek bo potekal v dvorani 

Oranžerija na Brdu pri Kranju.   

 

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

Srečanje je moderiral doc. dr. Jernej Letnar Černič. 
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Evro-pf  

Dan odprtih vrat za novo generacijo študentov 

 

2. oktobra 2014 je v prostorih fakultete 

potekal »Dan odprtih vrat« za novo 

generacijo dodiplomskih in podiplomskih 

študentov. Namen srečanja je bil 

približati fakulteto študentom ter 

predstaviti njene dejavnosti, profesorje in 

administracijo.  

Na dogodku so sodelovali predstavniki 

kateder in drugi akademski sodelavci, 

referat fakultete, Karierni center, Študentski svet v sodelovanju z ELSA Nova Gorica, 

Mednarodna pisarna, Knjižnica in Založba Evro-pf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografiji: Dekanica Evropske pravne fakultete, izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj. 
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Na fotografiji: Tina Besednjak, vodja referata in karierna svetovalka; Nataša Kolavčič, vodja Kariernega 

centra EVRO-PF; Nina Bavčar, predsednica Študentskega sveta EVRO-PF; Nina Pegan, raziskovalna 

sodelavka.  
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Evro-pf  

Strokovni ogled Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig pri Ljubljani 

 

V okviru društva ELSA Nova Gorica je v 

ponedeljek, 29.9.2014, za študente potekal 

ogled »ženskega zapora« – Zavoda za 

prestajanje kazni zapora Ig pri Ljubljani.  

 

Ogleda se je udeležilo veliko število študentov 

Evropske pravne fakultete. Poleg samega ogleda prostorov je bilo udeležencem 

predstavljeno 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. 

 

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje.  

 

Lep pozdrav,  

ELSA Nova Gorica 
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Evro-pf  

Spoznavni žur EVRO-PF 

 

Dne 3.10.2014 je v okviru Študentskga sveta 

EVRO-PF potekal t.i. »Spoznavni žur EVRO-PF«, ki je 

bil namenjen novim in starim generacijam 

študentov Evropske pravne fakultete.  

Študenti so se v športnem parku MagmaX v Novi 

Gorici najprej pomerili v kegljanju ter se nato v 

družbi Študentskega sveta prepustili ritmom 

domače glasbe in medsebojnemu druženju.  
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Naši – vaši dosežki  

Evro-pf  

V tej rubriki ni novic.  

 


