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Napovednik
Evro-pf
Prijavni roki 2013/14 za dodiplomski visokošolski strokovni študijski program
Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje ter
podiplomska magistrska in doktorska programa
Fakulteta razpisuje prijavne roke za vpis na dodiplomski visokošolski strokovni program
Pravo in management nepremičnin 1. stopnje ter podiplomski magistrski in doktorski
program Pravo 2. in 3. stopnje ter podiplomski magistrski in doktorski program Pravo in
management nepremičnin 2. In 3. stopnje:
Prijavni roki:
1.

rok od 17.6.2013 do 12.7.2013

2.

rok od 1.8.2013 do 16.8.2013

3.

rok od 4.9.2013 do 17.9.2013

Vpisni roki:
1.

rok od 17.7.2013 do 25.7.2013

2.

rok od 21.8.2013 do 30.8.2013

3.

rok od 20.9.2013 do 27.9.2013

Več informacij na http://www.evro-pf.si/studij/vpis/razpisi/

Evro-pf
Akcijske cene knjig v knjižnici
V Knjižnici Evropske pravne fakultete imamo akcijske cene na vse učbenike do
razprodaje zaloge. Knjige so na voljo po izjemno nizkih cenah samo za študente naše
Fakultete. Od konca maja se obisk v knjižnici izplača !!!

Evro-pf
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Skupščina (NCM) ELSA Slovenija
16. avgusta je napovedasna Skupščina društva ELSA Slovenija, ki bo potekala ob
16:00 uri v prostorih Evropske pravne fakultete v Novi Gorici, EDA center, 1.
nadstropje, predavalnica P3.

Evro-pf
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Novice
Evro-pf
Iskanje po servisu ProQuest v knjižnici:
Servis ProQuest (ProQuest Online Information Service) omogoča ločeno ali hkratno
iskanje po bazah podatkov ProQuest Central in ProQuest Dissertations and Theses A&I. Članke v polnem besedilu lahko online pregledamo, tiskamo ali si jih pošljemo
po elektronski pošti. Polna besedila člankov so dostopna od leta 1971.Omogočeno
je tudi ločeno iskanje po bazi podatkov ProQuest Dissertations and Theses - A&I.
Zapisi vsebujejo povzetke iz disertacij, ki so bile izdane leta 1980 ali kasneje, pri
magistrskih nalogah pa najdemo povzetke za obdobje po letu 1988. Večino
publikacij je možno kupiti v elektronski ali drugi obliki.
Baze podatkov servisa ProQuest lahko uporabljajo uporabniki institucij, ki so vključene
v konzorcij uporabnikov ProQuest.

URL: http://home.izum.si/izum/ft_baze/proquest.asp

Evro-pf
Uporaba baze podatkov IUS-INFO v knjižnici:
Portal IUS-INFO, pravni in poslovni informacijski portal, je komercialna baza podatkov
na spletu, ki vsebuje največji izbor pravnih informacij iz Slovenije in Evropske unije na
enem mestu. Deluje neprekinjeno 24 ur na dan in je nepogrešljivi vir informacij in
podatkov za študente prava in sorodnih ved.
URL: http://www.iusinfo.si/

Evro-pf
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Evro-pf
Sozaložništvo revije Dignitas
V mesecu juniju je izšla nova številka revije Dignitas, katere sozaložnica je postala
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici. Revija je bila prvič izdana tako v tiskani kot
tudi v elektronski obliki. Junijska številka je razdelanja na tri dela in vključuje dvanajst
izvirnih člankov in razprav. Ponuja pa tudi vrsto zanimivih gradiv o različnih vidikih
uresničevanja človekovih pravic.

Evro-pf
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Utrinki
Evro-pf
Ogled zapora na Dobu
ELSA Nova Gorica je meseca marca 2013 povabila študente na vodeni ogled
Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Pri ogledu je bilo posebej
poudarjeno delo strokovnih služb v zaporu, način njihove pomoči zapornikom pri
izobraževanju in reintegraciji v družbo ter možnosti pravnega svetovanja in pravne
pomoči pri izvrševanju pravnih možnosti, ki izhajajo iz njihovega statusa. Ogleda so se
udeležili predvsem študenti 1. letnika dodiplomskega študija Pravo 1. stopnje, kot
dopolnitev k predmetoma Kazensko pravo in Kazensko procesno pravo.

.

Evro-pf
Doktorska znanstveno-raziskovalna mednarodna konferenca
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici je v sodelovanju s Fakulteto za državne in
evropske študije letos organizirala že drugo znanstveno-raziskovalno mednarodno
konferenco z naslovom »II. Doktorska konferenca na področju prava, uprave in
nepremičnin«, ki je potekala 16. 5. 2013 na Brdu pri Kranju. Članki, predstavljeni na
Doktorski konferenci, bodo objavljeni v Zborniku Doktorske konference, izbrani članki
pa bodo objavljeni v posebni izdaji revije DIGNITAS.
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Evro-pf
Okrogla miza KORUPCIJA Vs. ETIKA V SLOVENIJI
ELSA Nova Gorica in Študentski svet Evro-PF sta v mesecu aprilu organizirali odmevno
okroglo mizo z naslovom KORUPCIJA vs. ETIKA V SLOVENIJI. Okrogla miza je potekala
na sedežu fakultete v Novi Gorici. Gostje okrogle mize so bili:
- mag. Goran KLEMENČIČ, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije,
- dr. Miro CERAR, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani,
- dr. Matej AVBELJ, Fakulteta za državne in evropske študije in Evropska pravna
fakulteta v Novi Gorici,
- dr. Jernej LETNAR ČERNIČ, Fakulteta za državne in evropske študije.

Evro-pf
Predavanje gostujočega profesorja dr. Eduarda J. Ruiza Viyeteza
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici je za študente in širšo javnost organizirala dve
predavanji dr. Eduarda J. Ruiza Vieyeteza, gostujočega profesorja mednarodnega
prava človekovih pravic iz Univerze Deusto v Bilbau (Baskija, Španija), kjer je tudi
direktor inštituta Pedro Arrupe za človekove pravice. Prvo predavanje je potekalo v
sredo, 8. 5. 2013 ob 10:00 uri v prostorih Evropske pravne fakultete v Novi Gorici, na
temo varstva narodnostnih manjšin v evropskem manjšinskem pravu, drugo pa je bilo
E-NOVICE EVRO-PF
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v četrtek, 9. 5. 2013 na Brdu pri Kranju, na temo o morebitni pravice Baskije in
Katalonije do samoodločbe. Predavanji je sofinanciral Evropski socialni sklad.

Evro-pf
Konferenca Pravno in alternativno reševanje sporov
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici je med 23. in 24. aprilom na Brdu pri
organizirala konferenco z naslovom pravno in alternativno reševanje sporov.
Le-ta se je začela z okroglo mizo, kjer so številni priznani akademiki in poznavatelji
tega področja razpravljali med drugim o pomenu in razvoju mediacije v Sloveniji,
zgodovini Zahodnega Balkana in poskusa reševanja sporov, gospodarski arbitraži ter
socialnem dialogu v javnem sektorju. Razpravo je vodil prof. dr. Peter Jambrek,
sodelovali pa so prof. dr. Slobodan Dujić, prof. dr. Krešo Puharič, Gordana Ristin, Višja
sodnica, Vodja Oddelka za ARS pri višjem sodišču v Ljubljani, prof. dr. Dimitrij Rupel,
prof. dr. Ernest Petrič, izr. prof. dr. Miha Pogačnik, prof. dr. Bojan Žalec, doc. dr. Vojko
Strahovnik, g. Jože Dežman in prof. dr. Zvone Vodovnik.
Sledila pa sta še dva cikla predavanj prof. dr. Barneya Jordaana iz Stellenbosch,
Univerze v Južni Afriki. Dr. Jordaan je kot strokovnjak za mediacijo in reševanje sporov
prikazal razumevanje konflikta iz pozitivne perspektive.
Poleg tega je s pomočjo izredno zanimivih interaktivnih delavnic (npr. Ice Breaker)
pojasnil katere lastnosti potrebuje dober mediator in kako pomembno je poznavanje
komunikacije in njenih temeljnih komponent. Evropska pravna fakulteta je tako
pomembno doprinesla k razpravi o alternativnem reševanju sporov in njegovem
pomenu v Sloveniji. Predavanji dr. Barneya Jordaana je sofinanciral Evropski socialni
sklad.
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Evro-pf
Udeležba na Sejmu akademske knjige Liber.ac (Foersterjev vrt, 21. do 23. maj
2013)
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici se je udeležila 4. sejma akademske knjige
Liber.ac, ki je zasnovan kot tridnevna javna prireditev s spremljevalnim programom, s
katero se v slovenskem prostoru uveljavlja nov tip knjižnega sejma, obenem pa se
vzpostavlja novo kulturno in komunikacijsko središče. Sejem povezuje različne akterje
s področja produkcije in promocije akademske knjige od univerzitetnih založb in
knjigarn do univerzitetnih knjižnic. Sejem opozarja na raznolikost in visoko kvaliteto
slovenskega

akademskega

založništva,

najnovejše

dosežke

znanosti

in

interdisciplinarne razvojne usmeritve v visokem šolstvu. Obenem poskuša akademsko
knjigo približati širši zainteresirani javnosti, študentom, dijakom, ki se odločajo o izbiri
študija, kakor tudi tistim, ki se v okviru vseživljenjskega izobraževanja odločajo za
univerzitetno izobrazbo. Založba Evro –pf je na sejmu prodajala učbenike, ki jih je
tekom let izdala fakulteta, po promocijski ceni. Stojnico si je delila s založbo FDŠ.
Več o tem:
http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/ZalozbaInKnjigarna/ZalozbaInKnjigarna.html

E-NOVICE EVRO-PF
9

Evro-pf
Strokovna ekskurzija na Dunaj
Stalna predstavništva RS pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na
Dunaju so 7. maja 2013 sprejela skupino podiplomskih študentov Evropske pravne
fakultete iz Nove Gorice.
Skupina študentov se je seznanila z Organizacijo Združenih narodov na Dunaju in
Organizacijo za sodelovanje in varnost v Evropi (OVSE). V okviru obiska na sedežu
OZN so imeli študenti priložnost podrobno spoznati delovanje IAEA, UNCITRAL in UNIS,
medtem ko je bila predstavitev v okviru OVSE osredotočena na človekove pravice.
Obiskali so tudi Veleposlaništvo RS na Dunaju in dunajsko Diplomatsko Akademijo.
Študente je sprejel Veleposlanik RS na Dunaju, g. Aleksander Geržina, ki jim je
predstavil diplomatsko delo, sestavo veleposlaništva, razporeditev nalog, običajen
potek dela, odgovarjal je tudi na vprašanja o delu veleposlanika in drugih
diplomatov veleposlaništva.
E-NOVICE EVRO-PF
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Evro-pf
Predstavitev organizacije AIESEC
Na Evropski pravni fakulteti se je dne, 7.6.2013 prestavila organizacija AIESEC. Gre za
največjo študentsko organizacijo na svetu, ki je prisotna v več kot 100 državah.
Na kratko bi AIESEC lahko opisali kot »igrišče«, ki omogoča mladim odkrivati in nato
razvijati svoje vodstvene sposobnosti, s katerimi bi kasneje lahko pozitivno vplivali na
družbo in njen razvoj. Z delom v AIESEC-u lahko študenti pridobijo praktične izkušnje iz
organizacije, marketinga in dandanes nadvse pomembnega timskega dela. AIESEC
omogoča, da se že v študentskih letih spoznajo s poslovnim svetom in njegovim
bontonom. Še več AIESEC ponuja dejansko delo na projektih. Skozi implementacijo
le teh pa pripomore k graditvi mreže poznanstev iz Slovenije in iz tujine. Ponuja tudi
izobraževanja na nacionalnih in mednarodnih seminarjih, kjer lahko
izboljšajo znanje tujih jezikov.

Evro-pf
Okrogla miza »Meje svobode tiska«

E-NOVICE EVRO-PF
11

študenti

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorci in Fakulteta za državne in evropske študije sta
v sodelovanju z GV Založbo organizirali okroglo mizo o mejah svobode izražanja, ob
izidu knjige dr. Roka Čeferina "Meje svobode tiska". Okrogla miza je potekala 18.
junija ob 17. uri na terasi kavarne Slamič, Kersnikova 1, 1000 Ljubljana.
Na njej so sodelovali informacijska pooblaščenka ga. Nataša Pirc Musar, prof. dr.
Peter Jambrek, prof. dr. Ciril Ribičič in dr. Rok Čeferin ter dr. Jernej Letnar Černič kot
moderator.

Evro-pf
Study visit društva ELSA Zagreb
Študenti Evropske pravne fakultete, ki so aktivni v novonastalem društvu ELSA Nova
Gorica, so se v petek, 5.7.2013 odpravili na dvodnevni strokovni ogled "study visit" v
Zagreb, kjer so bili gostje tamkajšnjega društva ELSA Zagreb. Zagrebški kolegi iz
društva ELSA so za naše študente pripravili pester program.
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Strokovni del programa je zajemal predavanje na Pravni fakulteti v Zagrebu s strani
predavateljice dr. sc. Antonije Petričušić na temo »Vrednote EU in vstop Hrvaške v
evropsko družino«. Predavanje je bilo popestreno z skupinsko delavnico na temo
»Kako državljani v vsakodnevnem življenju občutimo EU«, sledilo pa je izmenjevanje
izkušenj glede članstva v EU in koristnih napotkov za prihodnost. Po predavanju so si
študenti

v

spremstvu

ELSA

Zagreb

ogledali

tamkajšnjo

pravno

fakulteto,

pomembnejše mestne znamenitosti ter se prepustili druženju in kramljanju z
zagrebškimi kolegi. Naslednji dan je v dopoldanskih urah sledil še kratek ogled mesta,
popoldan pa povratek v Slovenijo. Člani društva ELSA Nova Gorica so si prizadevali,
da bi študijski obisk izkoristili tudi za utrditev sodelovanja med EVRO-PF in Pravno
fakulteto v Zagrebu ter na ta način pospešili akademsko sodelovanje, pretok
študentov, predavateljev in drugega osebja v okviru ERASMUS izmenjav ter pospešili
gradnjo skupnih projektov in medknjižnično sodelovanje.
Študenti Evropske pravne fakultete v Novi Gorici so ob tej priložnosti v znak
hvaležnosti in interesa za nadaljnje sodelovanje obdarili društvo ELSA Zagreb s
promocijskim materialom ter strokovno literaturo iz založbe EVRO-PF/FDŠ, s katero bo
obogatena knjižnica Pravne fakultete v Zagrebu. Za donacijo literature je poskrbela
Evropska pravna fakulteta, za kar se ji člani društva ELSA Nova Gorica iskreno
zahvaljujejo.

E-NOVICE EVRO-PF
13

Naši – vaši dosežki
Evro-pf
Mag. Saša Bohinc
Mag. Saši Bohinc čestitamo ob izvolitvi v naziv asistent za predmetno področje
Delovnega prava in prava socialne varnosti.

Evro-pf

Prof. dr. Ernest Petrič
Prof. Dr. Enestu Petriču čestitamo za prejem Kugyjeve nagrade, ki jo podeljuje
Skupnost koroških Slovencev in Slovenk. Odlikovanje je dr. Petrič prejel za zaslužno
prizadevanje

na

mednarodnem,

alpsko-jadranskem,

diplomatskem in pravnem področju.

Evro-pf
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družbeno-političnem,

