
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E-bilten  

Evropske pravne fakultete  

Leto izdaje: junij- julij 2016 

Številčenje: letnik IV, številka 8 

E-NOVICE 



E-NOVICE EVRO-PF 

i 

 

Vsebina 

KAZALO 

 
Napovednik .............................................................................................................................. 1 

Prijavni roki ............................................................................................................................. 1 

Ponudba za študijsko izmenjavo Univerze v Szegedu (Madžarska) .............................. 2 

14. karierni sejem MOJE DELO ............................................................................................ 2 

Shadowing programme Združenih narodov (UNIS) na Dunaju ..................................... 3 

2 štipendiji mehiške vlade 2017 .......................................................................................... 4 

Vabilo k udeležbi na evropskem tekmovanju “European Human Rights Moot 

Competition” iz prava človekovih pravic ......................................................................... 5 

Poletna šola Fakultete za državne in evropske študije ter Evropske pravne fakultete: 

ZATON VLADAVINE PRAVA V EVROPI. KAJ STORITI? ........................................................ 6 

Nagradni razpis Društva za Združene narode za Slovenijo za najboljša diplomska, 

magistrska in doktorska dela .............................................................................................. 7 

Novice ....................................................................................................................................... 8 

Akademski dosežek dekana, dr. Marka Novaka ............................................................ 8 

Utrinki .......................................................................................................................................... 9 

Potekala je svečana podelitev diplom ............................................................................. 9 

Strokovni ogled Notarske zbornice Slovenije, 2.6.2016 ................................................. 10 

Potekali so informativni dnevi za podiplomski študij na EVRO-PF ................................ 11 

Dosežki ..................................................................................................................................... 13 

Dekanova izvolitev v predsednika Sodnega sveta ....................................................... 13 

izr. prof. dr. Andrej Erbežnik ............................................................................................... 13 

mag. Neža Dular ................................................................................................................ 13 

doc. dr. Tanja Pia Metelko ................................................................................................ 14 

 



E-NOVICE EVRO-PF 

ii 

 

Kolofon 

E-bilten Evropske pravne fakultete  

Nosilec avtorskih pravic: Evropska pravna fakulteta  

Kraj izdaje: Nova Gorica 

Leto izdaje: junij- julij 2016 

Številčenje: letnik IV., številka 8 

Uredila: Nataša Kolavčič 

Pišite nam na: info@evro-pf.si  

 

 

 

 

mailto:info@evro-pf.si


E-NOVICE EVRO-PF 

1 

 

Napovednik  

Evro-pf  

Prijavni roki 

 

Obveščamo vas, da od 13.6.2016 do 8.9.2016 potekajo prijavni roki za vpis na 

dodiplomski študijski program PMIN ter vse podiplomske magistrske in doktorske 

študijske programe Evropske pravne fakultete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTAL: http://portal.evs.gov.si/prijava/ 

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

Evro-pf  

  

http://portal.evs.gov.si/prijava/
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Kako dobro so vaši dijaki/študenti 

pripravljeni za vstop na trg delovne 

sile?  

Evro-pf  

Ponudba za študijsko izmenjavo Univerze v Szegedu (Madžarska) 

 

Obveščamo vas, da si Pravna fakulteta Univerze v Szegedu aktivno prizadeva 

privabiti tuje študente na svoje podiplomske programe. 

Več informacij o ponudbi najdete na oglasni deski fakultete http://www.evro-

pf.si/2016/07/06/ponudba-za-studijsko-izmenjavo-univerze-v-szegedu-madzarska/ 

ali na spletni strani univerze  http://www.u-szeged.hu/english.  

 

 

Evro-pf  

14. karierni sejem MOJE DELO  

 

Jeseni, natančneje, 5. oktobra 2016, ekipa zaposlitvenega portala MojeDelo.com 

prireja že 14. karierni sejem MOJE DELO – največji karierni dogodek v Sloveniji. V 

Veliki sprejemni dvorani in Prvem 

preddverju Cankarjevega doma 

bo, ob že tradicionalni vsebini, tudi 

veliko novosti. Več pozornosti pa 

smo namenili ravno iskalcem prve 

zaposlitve, ki se s trgom dela šele 

spoznavajo. Dijaki in študenti, ki se 

na svojo karierno pot šele podajajo, potrebujejo pomoč pri pripravi dokumentov 

(življenjepis, spremno pismo), nekaj motivacijskih besed in usmeritve pri iskanju samih 

delovnih mest. Obisk sejma jim omogoča prvi stik z delodajalci in zaposlitvenimi 

http://www.evro-pf.si/2016/07/06/ponudba-za-studijsko-izmenjavo-univerze-v-szegedu-madzarska/
http://www.evro-pf.si/2016/07/06/ponudba-za-studijsko-izmenjavo-univerze-v-szegedu-madzarska/
http://www.u-szeged.hu/english
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razgovori, ugotovijo pa lahko tudi, kateri kadri so trenutno najbolj iskani in kako se 

predstaviti kot najboljši kandidat za zapolnitev delovnega mesta. 

 

 

 

 

Evro-pf  

Shadowing programme Združenih narodov (UNIS) na Dunaju 

 

Informacijska služba Združenih narodov (UNIS) na Dunaju s 

ciljem obeleževanja dneva ZN (24. oktober) organizira t. i. 

Shadowing programme, ki podiplomskim študentom, ki jih 

zanima delovanje OZN, omogoča vpogled v delovanje 

organizacije. Program se bo izvajal med 26. oktobrom in 24. 

novembrom 2016 na Dunajskem mednarodnem centru. V 

Sloveniji razpis poteka v organizaciji Društva za ZN za 

Slovenijo. 

Shadowing programme podiplomskim študentom omogoča, da en delovni dan 

spremljajo delo zaposlenega pri OZN. Za sodelovanje v programu se lahko prijavijo 

podiplomski študenti katerega koli univerzitetnega programa, stari do vključno 29 let, 

ki imajo slovensko državljanstvo. V Sloveniji bodo za sodelovanje v programu izbrani 

štirje kandidati. Organizatorja bosta pri izbiri kandidatov upoštevala uravnoteženost 

spolov in izbrala kandidate z različnih področij študija ter različnih krajev. Rok za 

prijavo je 22. julij 2016. 

Več informacij najdete na oglasni deski Evropske pravne fakultete:  

http://www.evro-pf.si/2016/07/05/shadowing-programme-zdruzenih-narodov-

unis-na-dunaju/ .  

Evro-pf  

http://www.evro-pf.si/2016/07/05/shadowing-programme-zdruzenih-narodov-unis-na-dunaju/
http://www.evro-pf.si/2016/07/05/shadowing-programme-zdruzenih-narodov-unis-na-dunaju/
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Evro-pf  

2 štipendiji mehiške vlade 2017 

 

Na osnovi bilateralnega sporazuma Vlada Mehike razpisuje 2 štipendiji za slovenske 

državljane za  leto 2017. Vse informacije o štipendijah ter prijavni obrazci so na 

spletni strani: http://www.amexcid.gob.mx/index.php/becas-extranjeros.  

Prijave je potrebno poslati na Veleposlaništvo Mehike na Dunaju: 

Embassy of Mexico  

Renngasse 5/1 

AT – 1010 VIENNA 

 

ROK prijave poteče 28. septembra 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evro-pf  

  

http://www.amexcid.gob.mx/index.php/becas-extranjeros
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Evro-pf  

Vabilo k udeležbi na evropskem tekmovanju “European Human 

Rights Moot Competition” iz prava človekovih pravic 

 
Evropska pravna fakulteta vabi entuziastične in predane študente višjih letnikov 

dodiplomskega študija in študente podiplomskega študija k prijavi na evropsko 

tekmovanje iz prava človekovih pravic, ki bo v začetku 2016 potekalo  na Evropskem 

sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Priprave na tekmovanje bodo pod 

mentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Letnarja Černiča potekale od avgusta 2016 do 

februarja naslednje leto. 

Prijavni rok: Kandidati naj prijave s krajšim življenjepisom, motivacijskim pismom (v 

angleškem jeziku) in povprečjem ocen pošljejo najkasneje do 20. julija 2016 na 

elektronski naslov : jernej.letnar@fds.si. Število mest je omejeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evro-pf  
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Evro-pf  

Poletna šola Fakultete za državne in evropske študije ter Evropske 

pravne fakultete: ZATON VLADAVINE PRAVA V EVROPI. KAJ 

STORITI? 

 

Tokratna poletna šola bo posvečena akutni krizi vladavine prava v Evropski uniji in še 

posebej v Sloveniji. Študenti se bodo seznanili s pravnimi, ekonomskimi, zgodovinskimi, 

sociološkimi in tehnološkimi vidiki krize vladavine prava skozi primerjalno pravni 

pogled. Poletna šola bo tako črpala iz raziskovalnih ugotovitev temeljnega projekta 

ARRS J5-7359 Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji, ki pod vodstvom 

dr. Jerneja Letnar Černiča poteka na Fakulteti za državne in evropske študije v 

sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto. 

Poletna šola bo obsegala 5 študijskih dni. Prvi štirje dnevi bodo razdeljeni na dva 

dela. Prvi del bo sestavljen iz uvodnih teoretičnih predavanj, drugi pa bo 

aplikativen, v obliki delavnice, kjer bodo študenti v sodelovanju z nosilci 

predmetov poletne šole pripravljali svoj odziv na različne aspekte krize. Peti dan 

bo organizirana okrogla miza, po kateri bodo skupine študentov v 5-10 minutah 

predstavile svoj esej, v obsegu 1.500 besed, v katerem bodo predlagale svoje 

rešitve zatečenih kriznih razmer na področju vladavine prava v EU. Pred poletno 

šolo bodo pripravljena gradiva, ki bodo služila obvezni pripravi slušateljev na 

predavanja. 

Trajanje: 12. – 16. september 2016 

Kraj: Fakulteta za državne in evropske študije, Predoslje 39, 4000 Kranj (Oranžerija). 

Skrajni rok za prijavo je 31. 8. 2016. 

 

Več informacij in program najdete na oglasni deski Evropske pravne fakultete: 

http://www.evro-pf.si/2016/06/06/poletna-sola-fakultete-za-drzavne-in-evropske-studije-

ter-evropske-pravne-fakultete-zaton-vladavine-prava-v-evropi-kaj-storiti/  

  

http://www.evro-pf.si/2016/06/06/poletna-sola-fakultete-za-drzavne-in-evropske-studije-ter-evropske-pravne-fakultete-zaton-vladavine-prava-v-evropi-kaj-storiti/
http://www.evro-pf.si/2016/06/06/poletna-sola-fakultete-za-drzavne-in-evropske-studije-ter-evropske-pravne-fakultete-zaton-vladavine-prava-v-evropi-kaj-storiti/
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Evro-pf  

Nagradni razpis Društva za Združene narode za Slovenijo za 

najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela 

 
Društvo za Združene narode za Slovenijo razpisuje nagrade 

za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s 

področja delovanja Organizacije združenih narodov, 

obranjena med 1. avgustom 2015 in 31. julijem 2016. Za 

nagradni razpis pridejo v poštev vse teme, ki obravnavajo 

tematiko delovanja t. i. družine Združenih narodov.  

 

Prijava za razpis mora vsebovati: 

– vlogo kandidatov za prijavo na nagradni razpis (prijavni obrazec); 

– tiskan izvod dela; 

– izvod dela v elektronski obliki (Word ali pdf format in na CD-ju); 

– priporočilo mentorja za nagrado; 

– kopijo potrdila, kdaj je bilo delo obranjeno. 

 

Prijave sprejemamo do 1. avgusta 2016 na sedežu Društva za Združene narode za 

Slovenijo (Cankarjeva 1/II, Ljubljana). Strokovna komisija bo dela pregledala in 

ocenila ter izbrala 10 (deset) najboljših. Podelitev priznanj in simboličnih nagrad bo 

na proslavi dneva Združenih narodov 24. oktobra 2016.  

Več informacij o razpisu je na voljo na spletni strani 

http://www.unaslovenia.org/danZN. 

Razpis podpira Slovenska nacionalna komisija za UNESCO v okviru projekta UNESCO 

mladinska platforma. 

Z lepimi pozdravi, 

Društvo za Združene narode za Slovenijo 

United Nations Association of Slovenia 

  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.unaslovenia.org%2FdanZN&h=WAQHauXniAQETxFjnqc-qH6cQqIHEddgBd2KG__UJvGclRg&enc=AZM9kfpTgGyzlavkK9iChCamou1qIELVTNLrPUunZwHGv-SUkk1UZ79QUH-6A5T68o4HGqbBc8nAce14-dTizEzcsekGYZXYrhie87ip1aMevXa_Gpbu8c0aBVUIx_oG8QHg1zahOhQ0S1hGZ7dgSAB1txjQPlRldJ0iK8JhEsNlMBuq1z6wFVYyf2jVTqp2xDHtRUwfrL5HmNosR3ljli2E&s=1
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Novice 

Evro-pf  

Akademski dosežek dekana, dr. Marka Novaka 

 

Dekan Evropske pravne fakultete izr. prof. dr. Marko Novak se je udeležil “Trentinskih 

dnevov retorike 2016 in letne konference italijanskega Nacionalnega združenja za 

pravo in literaturo”, ki je 16. in 17. 6. 2016 potekala na Pravni fakulteti Univerze v 

Trentu.  

Dekan je na dogodku nastopil z referatom z 

naslovom “Justice As a Multi-Modal Legal 

Argument”. 

Več informacij najdete na:  

http://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/4904/gtr15-giornate-tridentine-

di-retorica-xv-edizione 

 

Dekanu Evro-pf čestitamo za akademski dosežek! 

 

Evro-pf  

 

  

http://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/4904/gtr15-giornate-tridentine-di-retorica-xv-edizione
http://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/4904/gtr15-giornate-tridentine-di-retorica-xv-edizione
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Utrinki  

Evro-pf  

Potekala je svečana podelitev diplom  

 

Evropska pravna fakulteta je dne 31.5. 2016 s pričetkom ob 16. uri v novogoriškem 

Slovenskem narodnem gledališču že dvanajstič 

podelila diplomske listine 100-im diplomantom 

dodiplomskega, magistrskega in doktorskega študija. 

Na slovesnosti je zbrane najprej pozdravil in nagovoril 

dekan fakultete, izr. prof. dr. Marko Novak. Sledil je 

govor slavnostne govornice, predsednice sodišča, višje 

sodnice Darinke Kogoj. Diplomske listine sta 

diplomantom podelila dekan, izr. prof. dr. Marko Novak 

ter prodekan za razvojna vprašanja Erazem Bohinc. Po 

zaključku uradnega dela je sledilo druženje ter 

pogostitev.  

Vsem diplomantom izrekamo iskrene čestitke! 

 

 

 

  

http://www.evro-pf.si/media/website/2016/06/IMG_0457.jpg
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Evro-pf  

Strokovni ogled Notarske zbornice Slovenije, 2.6.2016 

 

V okviru Kariernega centra EVRO-PF je dne 2.6.2016 s pričetkom ob 9:00 uri potekal 

strokovni ogled Notarske Zbornice Slovenije. Študente Evropske pravne fakultete je 

prijazno in toplo sprejel Generalni sekretar NZS, g. Aleksander Šanca, ki jim je 

podrobno predstavil NZS (sestava, vloga, delovanje ipd.) ter poklic notarja. Študenti 

so imeli priložnost, da so se pozanimali o možnostih za opravljanje notarskega 

pripravništva po zaključku študija ter o nadaljnjih poklicnih priložnostih na področju 

notariata.  

Utrinek iz strokovnega ogleda Notarske Zbornice Slovenije , 02.06.2016.  

 

Evro-pf  
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Evro-pf  

Potekali so informativni dnevi za podiplomski študij na EVRO-PF 

 

Evropska pravna fakulteta je dne 1.6.2016 in 2.6.2016 izpeljala informativna dneva za 

vpis v podiplomske študijske 

programe.  Na informativnih 

dnevih so bili predstavljeni št. 

programi Pravo II. in III. stopnje, 

Pravo in management 

nepremičnin II. in III. stopnje, 

Alternativno reševanje sporov II. stopnje ter Civilno in gospodarsko pravo II. stopnje. 

Informativna dneva sta potekala v Ljubljani in Novi Gorici. poleg študijskih programov 

je bilo udeležencem predstavljeno celotno delovanje fakultete, njeni oddelki in 

posamezne pisarne (referat, Mednarodna pisarna, Karierni center, Knjižnica, ipd.).  

V nadaljevanju predstavljamo nekaj utrinkov iz informativnih dni.   

 

Več informacij o Evropski pravni fakulteti v obliki posnetkov iz preteklih informativnih 

dni najdete tudi na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=XGZ6O9vBrPs).  

https://www.youtube.com/watch?v=XGZ6O9vBrPs
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Dosežki  

Evro-pf  

Dekanova izvolitev v predsednika Sodnega sveta 

 

Obveščamo vas, da je bil izr. prof. dr. Marko Novak, dekan Evropske pravne 

fakultete, dne 7.7.2016 izvoljen v predsednika Sodnega sveta. 

Sodni svet je z vidika organizacije državne oblasti državni organ sui generis, ki ga ni 

mogoče uvrstiti v nobeno od treh vej oblasti (tako Ustavno sodišče RS v 11. točki 

odločbe št. U-I-224/96). Njegova naloga je na eni strani varovati neodvisnost 

posameznih sodnikov in sodstva kot celote, na drugi strani pa vzpodbujati 

odgovornost, učinkovitost in kakovost sodstva. 

Dekanu izrekamo iskrene čestitke ob izvolitvi! 

Evro-pf  

izr. prof. dr. Andrej Erbežnik 

 

Evropska pravna fakulteta izreka predavatelju izr. prof. dr. Andreju Erbežniku 

iskrene čestitke za imenovane v naziv izredni profesor za Kazensko pravo in 

kriminalistiko.  

Evro-pf  

mag. Neža Dular 

 

Evropska pravna fakulteta izreka mag. Neži Dular iskrene čestitke za imenovane v 

naziv asistent za Civilno in gospodarsko pravo.  

Evro-pf  
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Evro-pf  

doc. dr. Tanja Pia Metelko  

 

Evropska pravna fakulteta izreka predavateljici doc. Tanji Piji Metelko iskrene 

čestitke za imenovanje v naziv docent za  alternativno reševanje sporov.  


