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Napovednik  

Evro-pf  

Sejem ameriških šol 

 Obveščamo vas, da bo tudi letos Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v okviru 

EducationUSA centra organiziral že 3. sejem ameriških šol v Ljubljani. Zagotovo je to 

odlična priložnost za vse študente, ki vas zanima študij v tujini in ki razmišljate o študiju 

ali študijski izmenjavi/ poletni šoli v ZDA. Gre namreč za dogodek, na katerem bodo 

študenti imeli priložnost za pogovor s predstavniki ameriških šol in jim bodo lahko 

zastavili vprašanja o programih, načinu študija, 

sprejemnih postopkih, štipendijah, možnostih izmenjav in 

še kaj. 

Tam bodo tudi predstavniki Javnega sklada Republike 

Slovenije za razvoj kadrov in štipendije ter svetovalci 

EducationUSA centra, ki bodo nudili splošne informacije 

o študiju v tujini in o možnostih štipendiranja. 

Sejem bo potekal v ponedeljek, 4. 4. 2016, od 15h do 

18h v City Hotelu v Ljubljani. Udeležba je brezplačna, potrebna pa je predhodna 

prijava. 

Več informacij o šolah kot tudi povezave do prijave na dogodek najdete na: 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/novica/n/sejem-ameriskih-sol-

ponovno-v-ljubljani/  

Za dodatna vprašanja: 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije 

Dunajska 22, 1000 Ljubljana 

Tel.: 01 434 5893 

Faks: 01 434 5899 

 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/novica/n/sejem-ameriskih-sol-ponovno-v-ljubljani/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/novica/n/sejem-ameriskih-sol-ponovno-v-ljubljani/
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Evro-pf  

Brezplačna pravna pomoč – Klub študentov Domžale 
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Evro-pf  

CIRRE 2016: 1st Conference of Interdisciplinary Research on Real 

Estate  

 

Evropska pravna fakulteta vas obvešča, da bo 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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Evro-pf  

Nov urnik knjižnice Evropske pravne fakultete 

 

Obveščamo vas, da bo knjižnica Evropske pravne fakultete od 1.3.2016 dalje imela 

nove uradne ure in sicer: 

– ponedeljek: od 11:00 – 18:00 

– sreda: od 8:30 – 16:00 

– petek: od 8:30 – 14:30 

Študente ob tem obveščamo, da se lahko brezplačno včlanijo tudi v knjižnico 

Fakultete za državne in evropske študije na Brdu pri Kranju. 
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Evro-pf  

Regionalni karierni sejem MojeDelo 2016 – Nova Gorica 

 

Spoštovani! 

Največji zaposlitveni portal MojeDelo.com organizira Regionalni karierni sejem MOJE 

DELO – Nova Gorica. Gre za popolnoma brezplačen dogodek, ki bo dijakom in 

študentom ponudil vpogled v 

poslovni svet in podal ideje za 

razvijan 

je samostojne karierne poti. 

Obiskovalci se bodo lahko 

predstavili delodajalcem, s 

katerimi bodo morda kaj kmalu stopili na skupno poslovno pot. 

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

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  

Natečaj za slogan Evropske pravne fakultete 

 
Evropska pravna fakulteta razpisuje natečaj za pridobitev slogana Evropske pravne 

fakultete. Išče se kratek, zanimiv, privlačen in smiseln slogan, ki bo zajel bistvo fakultete 

(www.evro-pf.si) in ga bo lahko uporabila v njene 

promocijske namene. 

Pogoji sodelovanja: 

 Na natečaju lahko sodelujejo vsi študenti in 

diplomanti fakultete ter drugi zainteresirani 

posamezniki, ki so kakor koli povezani z Evropsko 

pravno fakulteto. Prijavitelji pošljejo predloge, skupaj njihovimi kontaktnimi podatki, na 

elektronski naslov: karierni.center@evro-pf.si do vključno 31.3.2016. 

Komisija bo zbrane predloge pregledala in izbrala zmagovalca. Zmagovalec bo prejel 

finančno nagrado v višini 200,00 eur. 

Z oddajo prispevka prijavitelj zagotavlja, da je prispevek njegova avtorska stvaritev in 

da niso vpletene pravice tretjih oseb ali kršene katere koli druge pravice. S prijavo na 

tečaj se prijavitelj strinja, da se njegov izdelek lahko uporabi za promocijo fakultete, 

na fakultetni spletni strani, fakultetnih brošurah in drugje. Fakulteta si pridrži pravico, da 

zmagovalnega slogana ni dolžna uporabljati. 

Lep pozdrav, 

Evropska pravna fakulteta 

 

Evro-pf  

 

  

http://www.evro-pf.si/
mailto:karierni.center@evro-pf.si
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Novice 

Evro-pf  

Potekali so informativni dnevi 

 

 

 

 

Obveščamo vas, da so v februarju na spodnjih 

lokacijah potekali informativni dnevi za dodiplomski študij na Evropski pravni fakulteti: 

petek, 12. 2. 2016 ob 12:00 

 Nova Gorica: Delpinova ulica 

18b, 5000 Nova Gorica 

 Ljubljana: Cankarjevo 

nabrežje 11, 1000 Ljubljana 

sobota, 13. 2. 2016 ob 10:00  

 Nova Gorica: Delpinova ulica 

18b, 5000 Nova Gorica 

 Ljubljana Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana 

petek, 19. 2. 2016 ob 17:00  

 Maribor: Poslovna stavba, Črtomirova 11 

 Kranj: Oranžerija (Hotel Kokra), Predoslje 39 

Vse dijake, ki ste informativne dneve zamudili vabimo, da vse informacije poiščete na 

naši spletni strani oziroma kontaktirate referat fakultete.  

Več na: www.evro-pf.si ter www.euniverza.si  

  

INFORMATIVNI 

DNEVI 

http://www.evro-pf.si/
http://www.euniverza.si/
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Evro-pf 

Okrepljeno mednarodno sodelovanje ERASMUS+ 

 

Evropska pravna fakulteta je v decembru 2015 uspešno zaključila pogajanja za 

vzpostavitev novega bilateralnega sporazuma z ugledno univerzo iz tujine.  

Fakulteta je v okviru programa Erasmus+ okrepila sodelovanje z Istanbul Aydin 

University (TR ISTANBU 25).  

 

     

Več o informacij o univerzi najdete na:  http://www.aydin.edu.tr/  

S sklenitvijo novega bilateralnega sporazuma se je okrepila tudi 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://evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
http://evro-pf.si/media/website/2015/05/3.jpg
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Evro-pf  

Ogled Predsedniške palače v Ljubljani 

 

Študentski svet Evropske pravne fakultete je dne 8. februarja 2016 ob 10:30 organiziral 

ogled Predsedniške palače v Ljubljani. Čas si je za študente EVRO-PF vzel tudi 

Predsednik RS, g. Borut Pahor, prav tako pa je  sočasno potekal tudi bogat kulturni 

program ob Prešernovem dnevu. 

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. 

Več na:  http://www.evro-pf.si/2016/03/10/vabilo-na-predstavitev-osnovnega-

mediacijskega-usposabljanja-14-3-ob-14h/   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.evro-pf.si/2016/03/10/vabilo-na-predstavitev-osnovnega-mediacijskega-usposabljanja-14-3-ob-14h/
http://www.evro-pf.si/2016/03/10/vabilo-na-predstavitev-osnovnega-mediacijskega-usposabljanja-14-3-ob-14h/
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Evro-pf  

Svečana podelitev diplom Evropske pravne fakultete 

 

Obveščamo vas, da je dne 1.3.2016 ob 15.00 uri, v novogoriškem konferenčnem 

centru Perla, Casino & Hotel  potekala svečana podelitev diplom ter Akademski forum 

ob 10. obletnici delovanja fakultete.  

 

Forum je potekal pod geslom »Javna veljava in kakovost študijskih  in znanstvenih 

programov delovanja Evropske pravne fakultete – dosežki in razvoj«. 

Svečani dogodek so z nekaj uvodnimi besedami otvorili  dekan fakultete, dr. Marko 

Novak, dr. Andreja Kocijančič, nekdanja prisednica agencije NAKVIS, bivši župan 

Mestne občine Nova Goric,  g. Mirko Brulc, ter aktualni župan Mestne občine Nova 

Gorica, g. Matej Arčon.   

Sledila je svečana podelitev priznanj za različne zaslužnosti, ki  so sooblikovale 

preteklost in sedanjost Evropske pravne fakultete. Prejemniki teh priznanj so bili:  

- g. Mirko Brulc, bivši župan Mestne občine Nova Gorica,  

- g. Branko Tomažič, nekdanji  direktor podjetja HIT d.d.,  

- mag. Boris Nemec, direktor strateškega razvoja,  
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- dr. Andreja Kocijančič, nekdanja 

predsednica Sveta za visoko šolstvo in 

sedanja predsednica sveta NAKVIS,  

- mag. Uroš Saksida, nekdanji direktor 

VIRS-a, 

- ga. Katarina Colja, prva uslužbenka 

fakultete, 

- ga. Nina Pegan, glavna tajnica 

fakultete, 

- ga. Nana Lavrenčič, vodja študijskega centra,,  

- ga. Petra Koželj, prva diplomantka fakultete.  

 

Svečani podelitvi priznanj je sledil akademski forum na temo »Javna veljava in 

kakovost študijskih  in znanstvenih programov delovanja Evropske pravne fakultete – 

dosežki in razvoj«, v katerem so sodelovali predstavniki različnih kateder fakultete in 

sicer: dr. Alenka Temeljotov Salaj,  dr. Peter Jambrek,  dr. Matej Avbelj, dr. Aljoša 

Dežman, dr. Dimitrij Rupel ter dr. Ivan Bele.  

Po razpravi je sledila svečana podelitev diplomskih listin in pohval za nadpovprečne 

dosežke diplomantov.  Zaključek dogodka je pospremila pogostitev udeležencev 

srečanja.  
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Utrinki  

Evro-pf  

Potekala je okrogla miza "Preko trnja do zvezd. Perspektive 

mladega pravnika«.  

 

V torek, 15. decembra 2015, ob 18.30 je v prostorih Evropske pravne fakultete v 

Ljubljani potekala okrogla miza na temo »Preko trnja do zvezd. Perspektive mladega 

pravnika«. Dogodek sta pripravila Akademsko društvo pravnik in Društvo evropska 

Slovenija v sodelovanju z Wilfried martens centre for european studies. Na okrogli mizi 

so  kot razpravljavci sodelovali: 

- prof. dr. Matej Avbelj, dekan Fakultete za državne in evropske študije; 

- odvetnik Jernej Jeraj, Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj, d. o. 

o.; 

- prof. dr. Damjan Možina, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evro-pf  
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Evro-pf  

Naj predavatelj 2015 ter Akademsko srečanje 

 

Sporočamo vam, da je v prostorih Evropske pravne fakultete v Novi Gorici potekalo 

srečanje ob podelitvi priznanja za najboljšega predavatelja Evropske pravne fakultete 

leta 2015 po izboru študentov, ki ga je prejel predavatelj doc. dr. Aljoša Dežman.  

 

Podelitev priznanja je potekala v sklopu Akademskega srečanja na temo »Vloga 

predavatelja kot prenašalca znanja, sooblikovalca prihodnosti in karierne poti 

mladih«. 
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Na dogodku so sodelovali: 

- prof. dr. Marko Novak, dekan Evropske pravne fakultete, 

- dr. Aljoša Dežman, predavatelj in dobitnik priznanja »Naj predavatelj leta 

2015«, 

- izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič, predavatelj in član Sveta Nacionalne 

agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ter 

- predstavniki Študentskega sveta Evropske pravne fakultete (Nina Goršič, 

Nina Bečejac, Maruša Kranjc). 

 

Študenti so dr. Dežmanu pripravili poseben govor, v katerem so poudarili 

predavateljeve lastnosti in odličnosti. Sledila je razprava ne temo visokega šolstva in 

zagotavljanje kakovosti študijskih procesov.  

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj misli študentov, ki se nanašajo na razloge za 

imenovanje doc. dr. Aljošo Dežmana:  

 …. »je predavatelj, ki ga po mojem mnenju odlikuje najvišja raven strokovnosti 

pri predavanjih predmetov, izredna vsesplošna razgledanost, izžareva strast do 

predavanih vsebin, ki jih podaja pregledno, zanosno, smiselno, živahno, 

razgibano, precizno, obzirno, strukturirano, izjemno premišljeno. obenem je 

prijazen, vljuden, razumevajoč, njegova pričakovanja se mi zdijo vedno 

utemeljena - zahteva dovoljšno raven znanja brez kakšnih osebnih muh, znanje 

kot takšno. vedno v celoti izkoristi dani čas, hkrati pa je pozoren na naše 

spremljanje in prilagodljiv. najbolj občudovanja vredno pri njemu pa se mi zdi, 

kot rečeno, njegovo poučevanje kot tako - predavanja so pri njemu svojstvena 

umetnost«.  

 … »ker res odlično razloži snov. njegova predavanja imajo vrhunsko dodano 

vrednost za študenta prava«.  

 … »je razgledan, strokoven, poln energije, razumljiv, prijazen, občasno prikupno 

»odštekan«, kar naredi nekoga s toliko znanja bolj dostopnega, zahteven 

ampak fer pri ocenjevanju in sestavljanju izpitov«.  



E-NOVICE EVRO-PF 

15 

 

 … »predavanja so jasna, s poudarkom pripeljati slušatelja do bistva, 

predavanja, ima bogato znanje tudi iz prakse, ki ga posreduje slušateljem, 

znanje, ki ga pridobiš pri njegovih predavanjih, lahko uporabiš pri svojem 

kasnejšem delu«.  

Dogodek je potekal dne 15.3.2016 ob 11 uri v prostorih Evropske pravne fakultete, 

Delpinova ulica 18/b, v Novi Gorici, Eda center, predavalnica P2.  

V nadaljevanju je nekaj utrinkov iz podelitve priznanja.  
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E-NOVICE EVRO-PF 

17 

 

Evro-pf  

Zgodbe o uspehu študentov Evropske pravne fakultete 

 

Evropska pravna fakulteta med svojimi študenti in diplomanti beleži veliko zanimanja 

za sodelovanje v različnih obštudijskih dejavnostih. Študenti se udeležujejo številnih 

tekmovanj, izobraževanj, praks in podobnih aktivnostih doma, kot tudi v tujini, ter so 

aktivni v različnih društvih, organih fakultete in drugih interesnih združenjih. Evropska 

pravna fakulteta je ob pomoči Kariernega centra pričela aktivneje spremljati dosežke 

svojih študentov oz. diplomantov ter jih predstavljati v novi rubriki E-novic, t.i. »Zgodbe 

o uspehu«.  

Tokrat sta se je za rubriko Zgodbe o uspehu odzvala študenta podiplomskega 

magistrskega študija prava ERAZEM BOHINC in TADEJ PETEJAN, ki sta opravljala 

pripravništvo pri Evropski komisiji in Evropskemu Parlamentu v Bruslju, v obdobju od 

oktobra 2015 do februarja 2016.  

V nadaljevanju si lahko preberete njegovo zgodbo. 

 ERAZEM BOHINC, Evropska komisija 

… »Pošiljam vam lepe pozdrave iz srca Evrope (slogan 

mesta je: »Brussels heart of Europe«) oz. naše evropske 

prestolnice Bruselj, kjer sem od oktobra do konca 

februarja opravljal pripravništvo pri Evropski Komisiji 

kot t.i. bluebook stagiaire. 

Pripravništvo pri EK je organizirano dvakrat v letu. Gre 

za eno najbolje organiziranih in hkrati tudi najbolj 

zaželenih pripravništev. Tako za vsako obdobje 

prejmejo tudi po 25.000 prijav iz celega sveta, na voljo pa je nekaj več kot 600 mest. 

Velika konkurenca je tudi eden glavnih razlogov, da se na rezultate prijav čaka več 

kot pol leta, pri čemer so kandidati v prvem koraku uvrščeni v t.i. Bluebook (nekakšen 

zbir vseh potencialnih kandidatov), v drugem koraku pa posamezne enote generalnih 
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direktoratov EK iz prej 

omenjenega Bluebooka izberejo 

ustrezne kandidate. Za podporo 

pri prijavi se zahvaljujem tudi 

dekanu Prof. Dr. Marku Novaku 

ter Prof. Dr. Mateju Avblju. 

Pripravništvo sem opravljal v 

Generalnem Direktoratu 

Izobraževanje in usposabljanje, v 

oddelku analize držav, ki je močno vpet v izpeljavo Evropskega Semestra ter pripravo 

različnih poročil o posamezni državi, moje delo pa je mdr. vključevalo tudi pripravo 

tožbe proti državi članici. Sploh v zadnjem obdobju pa se veliko pozornosti znotraj EK 

namenja vprašanju integracije ljudi, ki v Evropo prihajajo v času begunske krize.  

Bruslja se je prijel sloves »evropskega mehurčka« (t.i. European bubble), saj se tu 

ustvarjajo in sprejemajo evropske 

politike in zakonodaja (institucionalni 

trikotnik: Evropska Komisija, Evropski 

Parlament in Evropski Svet), navzoče 

pa so tudi praktično vse večje 

multinacionalke in predstavniške oz. 

lobistične organizacije in sindikati, ki 

zastopajo različne interese (lobiranje). 

Posledično v tu najdemo ogromno 

ljudi na delu v tujini – tako veliko, da se 

še najtežje zdi srečati domačine. Tako 

je delo zares mednarodno naravnano 

in poteka v multikulturalnem okolju. 

Tempo življenja je izredno hiter, dnevi 

so polni različnih dogodkov, kot so 

konference, sprejemi in obiski. 

Neprestano se srečuje nove ljudi, evropsko metropolo pa so v zadnjem obdobju 
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močno zaznamovale tudi teroristične grožnje. Delo navadno poteka od 9:00 zjutraj pa 

do nekje 18:00 zvečer, pri čemer je ena ura namenjena odmoru za kosilo.  

V okviru organizacije pripravnikov je dobro poskrbljeno tudi za dogajanje ob delu, saj 

so organizirani tečaji jezikov in različni drugi tečaji, delavnice in karierni sejem, ob 

vikendih pa zabave in izleti v okoliška mesta. Vse, ki jih področje EU in prava EU zanima, 

prijavo na pripravništvo na Evropski Komisiji močno priporočam, saj le-to predstavlja 

odlično mednarodno izkušnjo in referenco ter neposreden vpogled v delo in 

delovanje EK, kot institucije, ki poenostavljeno rečeno deluje kot »motor EU« oz. 

nekakšna »evropska vlada«….« 
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 TADEJ PETEJAN, Evropski parlament 

 

Od septembra do decembra 2015 sem opravljal pripravništvo v Evropskem 

parlamentu. Številne moje naloge so presegale strogo pravno področje, saj sem 

kot pripravnik delal na področju odnosov z mediji in 

komunikacij (Press & Communication) - kar je v 

mojem primeru pomenilo pregledovanje slovenskih 

prevodov zakonodajnih predlogov in dopolnil ter 

stališč, spremljanje dela Odbora za notranji trg in 

varstvo potrošnikov (IMCO), kakor tudi spremljanje 

medijskih poročanj v Sloveniji o temah, ki se 

nanašajo na EU in občasno tudi predstavitve dela v 

Evropskem parlamentu in na splošno o Evropski uniji obiskovalcem Evropskega 

parlamenta. Delo je potekalo v Bruslju, v oktobru pa sem en teden preživel v 

Strasbourgu, kjer sem spremljal redno plenarno zasedanje parlamenta.  

Na pripravništvo sem se prijavil v pomladanskem času preko razpisa, kjer nas je 

sodelovalo okrog 200 udeležencev, izbor pa je potekal v več fazah: pisanje eseja 

na tematiko vizije EU, sledilo je pisanje poročila in predlogov za reševanje begunske 

krize, seveda pa je na koncu sledil tudi sam razgovor. Zanimivost razpisa pa je bila, 

da smo vsi udeleženci ožjega kroga en dan preživeli skupaj in se na podlagi tega 

medsebojno ocenili, te 

ocene pa so na koncu 

prav tako vplivale na sam 

izbor 

kandidatov. "Nagrada", 

ki sem jo prejel, je bilo 

priporočilno pismo, saj 

ima končno besedo pri 

izbiri pripravnikov HR 

enota, ki deluje znotraj 

parlamenta. Svojo prijavo sem nato še dodatno okrepil s priporočilnim pismom 
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dekana prof. dr. Marka Novaka, za kar se mu na tem mestu še enkrat najlepše 

zahvaljujem. 

Delo v Evropskem parlamentu poteka od ponedeljka do petka od 8.30 do 18.30, 

vendar se to vedno prilagaja količini dela, tako da tudi delo do poznih večernih ur 

ne sme biti tuje tistemu, ki se odloča za takšno prakso. Zaradi intenzivnosti 

dogajanja pa je najbolj pestro obdobje med rednimi plenarnimi zasedanji v 

Strasbourgu, kjer se delavniki začnejo ob 8.00, trajajo pa tudi do 23.00, dokler traja 

zasedanje parlamenta. Zaradi narave dela večina komunikacije poteka v 

angleškem jeziku, zelo uporabno je tudi znanje francoskega jezika, nikakor pa to ni 

pogoj za pripravnike. Vsakdo v parlamentu se pa redno sooča tudi s svojim 

nacionalnim jezikom: gradiva Evropskega parlamenta sicer prevajajo prevajalci, 

naloga vsakega uslužbenca pa je tudi vsebinski pregled ustreznosti prevodov v 

njegovem nacionalnem jeziku.  

Problem življenja v Bruslju, predvsem za kratkotrajno obdobje bivanja pripravnikov, 

je iskanje stanovanj in predvsem višina najemnin, še posebej v evropskem predelu. 

Vendar so vsa pripravništva zato plačana, kar zadošča predvsem za pokritje 

osnovnih stroškov. Tudi sicer je Bruselj eno najbolj multikulturnih mest v Evropi in kot 

takšno zato tudi na udaru različnih terorističnih skupin. Obdobje po terorističnih 

napadih v Parizu, ko je bil Bruselj tarča številnih resnih groženj, je mesto spremenil v 

mesto duhov. Mesto je bilo sprva popolnoma blokirano, vendar je postopoma v 

decembrskem vzdušju ponovno zaživelo.  

Praksa je odlična priložnost za spoznavanje številnih mladih z vseh držav EU, kakor 

tudi drugih držav (ZDA,...) med katerimi poteka izmenjava pripravnikov med 

institucijami. Razlog, ki me je poleg tega vodil k prijavi na razpis, je bil tudi želja po 

spoznavanju delovnega okolja v tujini. Poznanstva in izkušnje dela v takšnem 

sistemu so gotovo neprecenljive za vsakogar, saj večina (so)pripravnikov ni bila z 

vizijo usmerjena v delo v Evropskem parlamentu, temveč gre za mlade, ki imajo za 

svojo nadaljnjo kariero povsem druge cilje (diplomacija, gospodarstvo, pravni 

poklici, start-upi, finančni sektor,...). Vsi skupaj pa si delimo enako mnenje in vizijo 

kaj Evropski parlament je in kaj mora ostati: stičišče različnih interesov, kjer skupaj 

iščemo rešitve za boljšo prihodnost vseh državljanov EU.   
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Evro-pf  

Pisma Erasmus študentov 

 

Evropska pravna fakulteta je uspešna tudi na področju Erasmus mobilnosti za namene 

študija in prakse. Študente, ki so tovrstno izkušnjo že doživeli, smo za namene tokratne 

številke E-novic povabili k pisanju na 

temo njihove »Erasmus izkušnje«.  

K sodelovanju je tokrat privolil študent 2. 

letnika dodiplomskega študija Pravo na 

Evropski pravni fakulteti, g. ALEKSANDAR 

JANKOVIĆ, ki je svojo izmenjavo za 

namene študija opravljal na Pravni 

fakulteti na Univerzi Masaryk.  

 V nadaljevanju si lahko preberete njegovo zgodbo.  

 

ALEKSANDAR JANKOVIĆ:  »Moja Erasmus izkušnja«, University of Masaryk 

»V Brno sem prispel s pomočjo spletne strani( prevozi.org) strošek prevoza je znašal 20€. 

V Brno sem prispel 3 dni pred začetkom orientacijskega tedna tako , da  sem prve dni 

preživel v družbi Andreja iz Kranja katerega sem spoznal na prevozih in je študiral na 

Biotehnični fakulteti. Orientacijski teden se je začel s predstavitvijo v Cinema Scala( 

kino v Brnu) kjer sem dobil mapo z vsemi potrdili in vse potrebne informacije. Na splošno 

je na orientacijskem tednu bilo na voljo precej aktivnosti kot npr. Pub crawl, Beer 

tasting, ogled mesta, igra s poudarkom na koordinaciji in orientacijskih sposobnostih 

kjer so prve 3 ekipe prejele nagrado itd. Semester se je uradno začel 24.09.2015 in v 

prvem tednu smo imeli možnost spremeniti svoj “Learning agreement”, če nam izbrani 

predmeti iz kakršnihkoli razlogov niso ustrezali. Osebno te možnosti nisem izkoristil 

vendar po videnem so ustregli vsakemu, ki si je zaželel menjave predmetov. 
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 Kar se tiče integracije v novo okolje je potekala zelo gladko, na splošno sem bil do 

konca izmenjave brez ene slabe izkušnje kar se medosebnih odnosov tiče. Sama 

lokacija študentskega doma je bila meni osebno vrhunska prav tako so v kampusu 

organizirane športne aktivnosti: nogomet, košarka, namizni tenis. Kantina je bila v 

okviru kompleksa študentskega doma kjer si imel nabor v povprečju 15 različnih jedi za 

katere si odštel od 1€( pica, govedina/piščanec s prilogo, golaž...)-2.5€(Riba s prilogo). 

Na splošno so cene v Brnu nižje kot v Ljubljani študentski dom sem plačeval 130€ na 

mesec, mesečna karta za tramvaj 20€, hrana v supermarketih je 30-50% cenejša kot v 

Ljubljani, kosilo v restavraciji je 6-8€, pivo 1,2€, kar se hitre hrane tiče so nekatere stvari 

prav smešno poceni npr. hot dog 30centov, hamburger 1,5€, ocvrti sir 1€. Kar se 

nočnega življenja tiče je v Brnu zelo razgibano saj je statistično vsaka 5 oseba v Brnu 

študent tako, da je atmosfera samega mesta temu primerna. Vstopnine v klube so z 

ESN kartico brezplačne ali pa so okrog 2€, Erasmus zabave so organizirane vsako sredo 

vendar je zaradi volumna študentov praktično vsak dan mogoče najti zabavo.  

Moja fakulteta je bila oddaljena cca. 10 min s tramvajem, predavanja so brez izjeme 

potekala v angleškem jeziku, dostopnost profesorjev in koordinatorjev bi ocenil kot zelo 

dobro. Izpitno obdobje je bilo primarno v decembru, način pridobitve ocene se je 

razlikoval od predmeta do predmeta najpogosteje je šlo za mešanico eseja in pisnega 

izpita. Rokov za ponovno opravljanje izpita v primeru nezadovoljstva nad oceno je bilo 

na razpolago vse skupaj 3x.  

Ob primerni organiziranosti je mogoče opraviti vse šolske obveznosti brez občutka, da 

zapostavljaš socialno življenje. Na splošno lahko rečem, da sem v Brnu pridobil veliko 

novih prijateljem in razširil svoja obzorja in bom gotovo mesto obiskal še kdaj. Brno oz. 

Erasmus program 

priporočam prav vsakemu 

študentu ker gre za zelo 

specifično življenjsko 

izkušnjo, ki ob temu da je 

neznansko prijetna služi tudi 

kot velika lekcija 

samostojnosti, integracije v 

novo okolje in še marsikaj.«  
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Evro-pf  

Izjave tujih Erasmus Incoming študentov na EVRO-PF 

 

Evropska pravna fakulteta je uspešna pri izvajanju Erasmus+ programa mobilnosti za 

študente in predavatelj. Poleg odhodnih mobilnosti je fakulteta v letu 2015 izpeljala 

tudi gostovanje tujega podiplomskega Erasmus+ študenta, Josefa Štoudeka, ki prihaja 

iz Masaryk University, Faculty of law.  

Študent je v času od oktobra 2015 do konca februarja 2016 skupaj s študenti obiskoval 

predavanja in vaje na Evropski pravni fakulteti ter se vključil v njen študijski proces. V 

nadaljevanju lahko preberete njegovo izjavo, ki se nanaša na preteklo bivanje v 

Sloveniji in Erasmus izkušnjo na Evropski pravni fakulteti.  

 

JOSEF ŠTOUDEK, Masaryk University, Faculty of law 

My name is Josef Štoudek and I’m student of the Faculty of Law on Masaryk University 

in Czech Republic. The Erasmus at the European Faculty of Law was my first experience 

with the Erasmus programme and I must say it was awesome. I was little bit scared first 

because I’ve never 

been for such a long 

time abroad but all 

fears and uncertainties 

were gone after the 

first week and than it 

was getting only better 

and better. I was 

introduced to all of my 

professors and that was 

pretty great. The 

European Faculty of Law is more like one big family, from my point of view. I had 
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individual consultations with professors and these consultations were much more useful 

than normal classes because we were able to talk about things we are interested in. 

These consultations were more about understanding and not about remembering 

crazy amount of information. I think this approach to lessons is one the best I’ve ever 

experienced. With these individual consultations is also connected one great thing - I 

was able to organise my whole staying in Slovenia and that was really useful because 

in first few days I found out Slovenia is one of the most beautiful countries I’ve ever 

been in and I realised I want to get know as much of it as possible. The Erasmus at the 

European Faculty of Law was one of the best experiences I’ve ever had and I can 

recommend it to anyone who wants to study abroad. 
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Naši – vaši dosežki  

Evro-pf  

doc. dr. Aljoša Dežman, »Naj predavatelj«  leta 2015 

 

Evropska pravna fakulteta izreka predavatelju doc. dr. Aljoši Dežmanu iskrene 

čestitke za prejeto priznanje za najboljšega predavatelja leta 2015 po izboru 

študentov ter pohvalo za dragocen prispevek pri zagotavljanju visokih standardov 

kakovosti izvedenih predavanj na Evropski pravni fakulteti.  

Čestitamo! 

 

 

 

.  

 


