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Napovednik  

Evro-pf  

Ustanova seja novega Študentskega sveta EVRO-PF 

 

Obveščamo vas, da bo ustanovna seja Študentskega 

sveta Evropske pravne fakultete potekala dne 

20.11.2014 v prostorih Evropske pravne fakultete, v Novi 

Gorici. Vse podrobnosti dogodka bodo objavljene na 

spletni strani fakultete, pod rubriko »aktualno«.  

Vabljeni! 

  

 

Evro-pf  

30. slovenski knjižni sejem, od 26.11. do 30.11.2014  

 

Založba Evropske pravne fakultete se bo letos od 

26.11. do 30.11.2014 predstavila na največjem 

dogodku založniško-knjigotrške panoge pri nas, ki 

ga vsako leto obišče prek 30.000 obiskovalcev. 

 

Slavnostno odprtje sejma s podelitvijo 

Schwentnerjeve nagrade bo v torek, 25. 

novembra 2014, ob 18. uri v Linhartovi dvorani 

Cankarjevega doma. Letošnji Slovenski knjižni 

sejem bo potekal pod častnim pokroviteljstvom 

predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. 
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Spremljevalne prireditve na 30. slovenskem knjižnem sejmu ostajajo: Debatna kavarna, 

Založniška in knjigotrška akademija, Forum za obiskovalce, Pisateljski oder in Šolski 

knjigosled. Poleg njih bo letos PRVIČ na sejmu organiziran »kulinARTfest« s pogovori o 

hrani in pijači in kuhanju v živo, ARSov oder (terenski studio 3. programa Radia Slovenija 

z več kot 30 urami programa v živo s sejma), podelili bomo nagrade za dosežke v 

založništvu, sejem bo mednarodno odprt (letošnje gostje so  Škotska, Rusija in 

Hrvaška), na ogled bomo popstavili del razstave o Kekcu, podelili nagrade in objavili 

najboljša dela literarnega natečaja Društva Bralna značka Slovenije na temo Kekca in 

še kaj. 

 

Za obiskovalce bo 30. slovenski knjižni sejem odprt od srede, 26., do nedelje, 30. 

novembra 2014, od 9. do 20. ure, s podaljšanim petkom, saj bo 28. novembra sejem 

odprt do 22. ure. Kogar ne bo, mu bo žal! 

 

Več informacij najdete na: http://www.knjiznisejem.si/  

 

Vstop je prost! 

 

Vabljeni! 

 

Evro-pf  

Simulacija delovanja Združenih narodov “RomeMUN” 

Organizacija “Giovani nel Mondo” vabi na simulacijo delovanja Združenih narodov 

“RomeMUN”, ki bo potekala med 14. in 18. marcem 2015 v Rimu. RomeMUN je 

največja simulacija delovanja Združenih narodov v Italiji in med največjimi v Evropi, 

udeležilo se je bo okoli 2000 študentov. Glavna tema konference je “Feeding the 

Planet, Energy for Life”. V sklopu konference bodo potekala zasedanja 10 odborov; 

simulacija Varnostnega sveta Združenih narodov bo potekala v vseh 6 uradnih jezikih 

Organizacije združenih narodov, simulacija zasedanja UNICEF-a pa v italijanskem 

jeziku. Organizatorji so razpisali tudi 200 štipendij za udeležbo na simulaciji. 

 

Rok za prijavo za pozicije delegatov, novinarjev in prevajalcev je 8. december 2014, 

več informacij pa najdete na spletni strani in v priponki. 

http://www.knjiznisejem.si/
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Evro-pf  

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  

http://evro-pf.si/media/website/2014/11/10x15-rome-ING-mun-rt.jpg
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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  

Nova ekipa Študentskega sveta Evropske pravne fakultete 

 

Volilna komisija je dne 28.10.2014, v sestavi Saša Vidmar, Tadej Petejan in Živa Šušmelj, 

odločala o izvolitvi kandidatov v študentski svet na 

podlagi Pravilnika o volitvah v študentski svet 

Evropske pravne fakultete v Novi Gorici. Volilna 

komisija je pregledala prijave vseh kandidatov in 

ugotovila, da so bile podane v skladu s 

pravilnikom. Na volitvah je kandidiralo deset 

kandidatov. Pravilnik o volitvah v študentski svet 

Evropske pravne fakultete v Novi Gorici v 14. 

členu določa, da če se na volitve prijavi v 

skupnem številu deset (10) ali manj kandidatov, 

so le-ti takoj izvoljeni za predstavnike v ŠS-EVRO-

PF.  

 

Zato je volilna komisija izdaja sklep, s katerim so bili za predstavnike študentov v 

študentskem svetu EVRO-PF v akademskem letu 2014/2015 imenovani: 

 

 Viviana Ganzitti, triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje 

 Matevž Kürbus, triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje 

 Gregor Cerar, triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje 

 Neža Vončina, podiplomski magistrski program Pravo 2. stopnje 

 Taja Jerebič, triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje 

 Žiga Luknar, podiplomski magistrski program Pravo 2. stopnje 

 Maša Avbelj, triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje 

 Nina Bečejac, triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje 
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Volilna komisija: 

 Saša Vidmar 

 Tadej Petejan 

 Živa Šušmelj 

 

Ustanovna seja bo potekala 20.11.2014 v prostorih Evro-PF v Novi Gorici. Ura bo 

določena naknadno. 

 

Evro-pf  

Evropska pravna fakulteta odslej tudi v v Ljubljani 

 

Obveščamo vas, da bo zaradi selitve v ponedeljek, 

8.12.2014 in torek, 9.12.2014 referat fakultete v Kranju 

zaprt. Za nujne primere kontaktirajte referat fakultete v 

Novi Gorici. Od 10.12.2014 dalje bo referat Evropske 

pravne fakultete deloval na novi lokaciji v Ljubljani. 

Predavanja se bodo do konca koledarskega leta 

izvajala v skladu z objavljenim urnikom. Razne 

spremembe urnika bodo objavljene na oglasni deski 

fakultete. 

 

 

Kontakti:  

 

Referat za študentske in študijske zadeve – enota Ljubljana 

Evropska pravna fakulteta 

Cankarjevo nabrežje 11,  

1000 Ljubljana 

 

Referentka za študentske zadeve: 
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ga. Sabina Alibabić, dipl. ekon. 

Tel.: 01/251 44 83 

Faks: 01/251 44 82 

E-pošta: sabina.alibabic@evro-pf.si, info.ljubljana@evro-pf.si. 

 

Referentka za študentske zadeve: 

ga. Katja Podlogar Kos 

Tel.: 01/251 44 80 

Faks: 01/251 44 82 

E-pošta: katja.podlogar-kos@evro-pf.si, referat.ljubljana@evro-pf.si. 

 

Uradne ure: 

ponedeljek - četrtek: od 8.30 do 15.30 

petek: od 8.30 do 14.30 

 

Uradne ure po telefonu: 

ponedeljek – petek: od 10.00 – 12.00 
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Utrinki  

Evro-pf  

Potekal je ogled državnega zbora in ustavnega sodišča RS 

 

V okviru Kariernega centra EVRO-PF je dne 17.11.2014, s pričetkom ob 

10:00 uri, potekal vodeni ogled Državnega zbora in Ustavnega 

sodišča.   

Strokovni obisk je pričel z ogledom poslopja Državnega zbora RS. 

Skupina študentov si je ogledala notranjost DZ in spoznala 

zgodovinske mejnike in arhitekturne značilnosti, ki zaznamujejo gradnjo poslopja. Sledil 

je ogled notranjosti razpravne dvorane Državnega sveta ter predstavitev poteka 

rednega zakonodajnega 

postopka.  Študenti so se v 

okviru ogleda srečali s poslanko 

NSi go. Ljudmilo Novak, ki jim je 

od bliže prestavila poklic 

poslanca oz. politika ter jim 

prijazno ponudila odgovore na 

številna zastavljena vprašanja.  

Poslanka je študentom zaželela 

veliko uspeha ter z njimi delila 

koristne nasvete, ki jim bodo 

služili kot popotnica pri 

oblikovanju nadaljnje karierne poti.  

Ob 14.00 uri je sledil ogled Ustavnega sodišča RS ter predavanje svetovalke iz službe 

za analize in mednarodno svetovanje, ge. Vesne Božič, na temo predstavitve 

Ustavnega sodišča, postopka pred Ustavnim sodiščem ter vlogi in pomenu sodišča pri 

zagotavljanju standardov demokratične in pravne države.  
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Pomembna tema predstavitve so bile tudi zaposlitvene možnosti na US RS ter opisane 

številne priložnosti za mlade, ki se nanašajo na opravljanje pripravništva in na druge 

oblike pridobivnja praktičnih izkušenj na Ustavnem sodišču.   

V nadaljevanju sledi še nekaj utrikov s strokovne ekskurzije.  
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Evropska pravna fakulteta se vsem institcijam in posameznikom zahvaljuje za 

sodelovanje! 

 

 

 

 

 

 

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.  
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Evro-pf  

Potekala je predstavitev domačih in tujih tekmovanj  

 

Karierni center Evropske 

pravne fakultete je dne 

28.10.2014, od 14h do 

15h, v učilnici P5 za 

študente pripravil 

predstavitev domačih in 

tujih tekmovanj.  

Študenti so v okviru 

predstavitve pridobili 

veliko informacij o 

domačin in tujih tekmovanjih iz vsebinskega, praktičnega in časovnega vidika. 

Spoznali so, kako udeležba na tekmovanjih lahko vpliva na njihovo nadaljnjo karierno 

pot, in kakšne so izkušnje študentov EVRO-PF, ki so se tekmovanj v preteklosti že 

udeležili.  

S tem karierni center skrbi za aktivno sodelovanje študentov v obštudijskih dejavnostih 

in jih spodbuja pri pridobivanju dodatnega znanja in izkušenj. Delavnico je vodila 

Nataša Kolavčič, vodja Kariernega centra EVRO-PF.  

 

 

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.  
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Evro-pf  

Potekala je 15. Študentska arena 2014 

 

Obveščamo vas, da je od 21. do 23. oktobra 2014 na Gospodarskem razstavišču v 

Ljubljani potekala že 15. Študentska arena. V okviru dogodka se je obiskovalcem 

celovito predstavil tudi Karierni center Evropske pravne fakultete, ki je obiskovalcem 

ponujal karierne napotke, informacije o študijskih programih fakultete ter informacije 

možnostih sodelovanja z delodajalci.  

Sejem je potekal na Gospodarskem razstavišču, kjer se je v treh dneh zbralo kar 21.000 

obiskovalcev, ki so se lahko aktivirali na kar 60 brezplačnih predavanjih in delavnicah 

v okviru izobraževalnega programa, v več kot 35 kulturnih in drugih dogodkih na 

Študentskem trgu in na več kot 160 razstavnih prostorih v sejemskem mestu. 

 

 

 

V nadaljevanju si lahko ogledate nekaj utrinkov iz omenjenega dogodka.  
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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.  
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Naši – vaši dosežki  

Evro-pf  

V tej rubriki ni novic.  

 


