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Napovednik  

Evro-pf  

Informativni dnevi za vpis v podiplomske študijske programe 

 

 

 

 

 
Evropska pravna fakulteta Vas vabi na informativna dneva za vpis v podiplomske 

študijske programe: 

 Pravo II. in III. stopnje 

 Pravo in management nepremičnin II. in III. stopnje 

 NOVOST! Alternativno reševanje sporov II. stopnje 

 NOVOST! Civilno in gospodarsko pravo II. stopnje 

Informativna dneva bosta potekala: 

 sreda, 1.6.2016 ob 16:00 v Novi Gorici (Eda center, Delpinova ulica 18b, 5000 

Nova Gorica); 

 četrtek, 2.6.2016 ob 16:00 v Ljubljani (Cankarjevo nabrežje 11, 1000 

Ljubljana).  

Vljudno vabljeni! 

 

 

 

 

INFORMATIVNI 

DNEVI 
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Evro-pf  

Svečana podelitev diplom  

 

Obveščamo vas, da bo dne 31. 5. 2016 ob 16.00 uri, v Slovenskem narodnem 

gledališču v Novi Gorici potekala svečana podelitev diplom 

študentov Evropske pravne fakultete.  

Vsem diplomantov izrekamo iskrene čestitke! 
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Evro-pf  

Sejem akademske knjige Liber.ac 

 

Filozofska fakulteta Univerze v 

Ljubljani tudi letos organizira 

sejem akademske knjige 

Liber.ac, ki bo potekal v 

Foersterjevem vrtu, od 24. do 

26. maja.  

Razstavljavci bodo predstavili in hkrati ponudili kupcem novosti s področja 

akademskega tiska, spremljevalni program pa bo tokrat potekal v znamenju 20. 

obletnice Oddelka za azijske študije Filozofske fakultete pod naslovom Potovanje na 

Vzhod. 

Na sejmu se bo predstavila tudi knjižnica Evropske pravne fakultete.  

Več informacij o dogodku: http://www.ff.uni-lj.si/1/Knjige/Knjigarna/Liber.ac.aspx  

Vabljeni! 

 

 

Evro-pf  

 

  

http://www.ff.uni-lj.si/1/Knjige/Knjigarna/Liber.ac.aspx
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Evro-pf  

Štipendije Mehiške vlade 2016 

 

Mehiška vlada financira različne programe štipendij (za gostujoče profesorje, 

raziskovalce, umetnike …). Rok prijave je 15. september 2016.  

Več informacij o štipendijah najdete na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-

objave/novica/n/stipendije-mehiske-vlade-2016/  

  

 

 

 

 

 

 

 

Evro-pf  

 

  

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/novica/n/stipendije-mehiske-vlade-2016/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/novica/n/stipendije-mehiske-vlade-2016/
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Evro-pf  

Predavanje: Delo komisije OZN za mednarodno pravo 

 

Komisija Organizacije združenih narodov (OZN) za mednarodno pravo predstavlja 

enega najpomembnejših teles OZN. Njeni temeljni dosežki na področju kodifikacije 

mednarodnega prava so Dunajska konvencija (DK) o mednarodnih pogodbah, DK o 

diplomatskih odnosih in konvencija o nasledstvu držav glede mednarodnih pogodb. 

S slednjega področja prihaja k nam posebna gostja in govornica, dr. Ana Polak Petrič, 

visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo. Prisluhnili bomo njeni poti, 

izkušnjam (doktorica je bila med drugim tudi svetovalka za človekove pravice pri OVSE 

in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju) ter delu Komisije OZN za 

mednarodno pravo.  

Vljudno vabljeni na predavanje, ki bo potekalo v angleškem jeziku in se bo odvilo v 

četrtek, 19. 5., ob 16.uri v prostorih predavalnice P1 na Evropski pravni fakulteti 

(Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana). Poleg visoke predstavnice, dr. Ane Polak Petrič, 

se nam bodo pridružili tudi kolegi iz Nemčije, predstavniki ELSA Leipzig in ELSA Dresden, 

ki bodo takrat na študijskem obisku pri ELSA Nova Gorica in ELSA Ljubljana.  

Vabljeni! 

Elsa Nova Gorica 
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Evro-pf  

Poletna šola na Univerzi v Vidmu 

 

Obveščamo vas, da bo času od 18. do 23. julija 2016 na Univerzi v Vidmu potekala 

poletna šola na temo  CONSUMER RIGHTS IN THE EUROPEAN UNION Alternative Dispute 

Resolutions and Collective Redress.  

Vse zainteresirane študente vabimo, da se odzovete vabilu in najkasneje do 31.5.2016 

pošljete svoje informativne prijave za udeležbo v Mednarodno pisarno Evro-pf na 

naslov international.department@evro-pf.si , s pripisom »za Poletno šolo«. Program 

poletne šole bo objavljen naknadno.  

Prošnji priložite svoj življenjepis s kratko obrazložitvijo, zakaj bi se poletne šole želeli 

udeležiti. Ker je število mest omejeno, bomo izmed vseh prispelih prošenj izbrali največ 

3 kandidate. Kriteriji izbire bodo motivacija, študijski uspeh ter znanje angleškega jezika 

(ocena pri predmetu angleška pravna terminologija oziroma certifikat o znanju 

angleškega jezika).  

Za dodatne informacije se lahko obrnete na:  

Nataša Kolavčič,  

Erasmus koordinator,  

T.: 05 338 44 06 

E.: international.department@evro-pf.si  

 

                

 

  

mailto:international.department@evro-pf.si
mailto:international.department@evro-pf.si
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/5/55/Logo_Università_di_Udine.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/5/55/Logo_Università_di_Udine.svg
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Novice 

Evro-pf  

Razpis za vpis na podiplomske študijske programe 

 

Obveščamo vas, da so na povezavi http://www.evro-pf.si/studij/vpis/razpisi/  

objavljeni Razpisi za vpis v dodiplomske in podiplomske študijske programe Evropske 

pravne fakultete v študijskem letu 2016/17. 

Več informacij o razpisih in postopkih vpisa najdete tudi na povezavi Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport, in sicer:  

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_v

isoko_solstvo/razpis_za_vpis/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.evro-pf.si/studij/vpis/razpisi/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/
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Okrepljeno mednarodno sodelovanje ERASMUS+ 

 

Evropska pravna fakulteta je v maju 2016 uspešno zaključila pogajanja za vzpostavitev 

novega bilateralnega sporazuma z ugledno univerzo iz tujine.  

Fakulteta je v okviru programa Erasmus+ okrepila sodelovanje z University of Trento (I 

TRENTO01 ), iz Italije.  

 

 

 

 

 

Več o informacij o univerzi najdete na:  http://www.unitn.it/en  

 

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://www.unitn.it/en
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Utrinki  

Evro-pf  

konferenca »The new constitutional process for European Union« 

 

V prostorih Evropske pravne fakultete, ki praznuje 10. obletnico delovanja, se je od 18. 

do 19. aprila odvijala mednarodna konferenca z naslovom »The new constitutional 

process for European Union«.  Na njej so sodelovali številni pravni strokovnjaki, politiki in 

akademiki ter razpravljali o stanju Evropske Unije in predstavili osnutek nove pogodbe 

o ustavi Evropske unije.  

Mednarodna konferenca o večplastni krizi Evropske unije in o ustavnih odgovorih na 

to krizo je bila sklicana – med drugim – v upanju, da je prav sedanji zgodovinski 

trenutek  tudi odlična priložnost za tako preureditev Evropske unije, ki bo Evropejcem 

zagotovila svobodo in varnost znotraj Unije. 

O Evropski uniji so razpravljali slovenski in tuji gostje: 

- Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije: 

 

"Evropska unija se je znašla v položaju, ko njena 

institucionalna ureditev z Lizbonsko pogodbo nima 

trajnejše vrednosti in zgodovinskega potenciala. Znašla se 

je na razpotju, ker v takem pravnem in političnem stanju 

ne more dolgo obstati. " Zato je na mednarodni konferenci 

predsednik republike v govoru pozdravil pobudo za 

razpravo o ustavi Evropske unije, ki jo vidi kot novo 

poglavje v prihodnosti Evropske unije. 
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- Robert Badinter, nekdanji predsednik Ustavnega sveta Republike Francije 

G. Badinter se je v svojem govoru 

dotaknil vse bolj pogostega terorizma v 

Evropi. Evropska Unija se po njegovem 

ne sme ujeti v krog nasilja v odgovoru 

na terorizem. Odgovor na teroristične 

akcije, ki so vse bolj radikalne in verske, 

torej ne sme biti nasilje. 

 

- Peter Jambrek, nekdanji sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice 

Tudi dr. Jambrek se je v svojem govoru 

dotaknil terorizma in njegove smrtne 

obsodbe nedolžnih ljudi. Pri večplastni 

krizi Evropske Unije rešitev ne vidi zgolj v 

tesnem sodelovanju članic Evropske 

unije, ampak meni, da EU nujno in čim 

hitreje potrebuje ustavno ureditev, ki se 

bo dotikala vseh članic. 

 

- Ernest Petrič, nekdanji predsednik Ustavnega sodišča RS 

Dr. Petrič pravi, da se Evropi ni 

potrebno bati za svojo prihodnost. 

Sploh, če bo Evropa sposobna 

oblikovati sebe kot entiteto, ki je 

sposobna ustvarjati svojo politično 

voljo za soočanje s problemi in za 

dialog z drugimi svetovnimi centri 

moči. Za to pa so potrebne določene 

ustavno pravne korekcije .  
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- Dimitrij Rupel, nekdanji zunanji minister RS 

Dr. Rupel je v svojem govoru med 

drugim poudaril, da Evropska 

Unija potrebuje skupno obrambo, 

policijo in inteligentne strukture. 

EU mora zaščititi in utrditi zunanje 

meje, da lahko zagotovi svobodo 

znotraj teh mej.  

 

 

Vsi sodelujoči, poleg zgoraj omenjenih, tudi drugi aktivni udeleženci iz mednarodnih 

akademskih, strokovnih in političnih krogov, so se na prvem dnevu mednarodne 

konference strinjali, da je zdaj pravi čas, da se na transparenten način razpravlja o 

izzivih, kako rešiti krizo Evropske Unije. Tudi na ustavno pravni ravni. Ena od rešitev je 

nova evropska ustava. Pravniki in akademiki so razpravljali o evropski ustavi, kako bi se 

lahko uveljavila v praksi in o njenih mednarodnih razsežnostih. 

Konferenco je obiskala tudi Maja 

Makovec Brenčič, ministrica za 

izobraževanje, znanost in šport Vlade 

RS in tako s svojo prisotnostjo podprla 

študijske programe Evropske pravne 

fakultete. Razprava se je nadaljevala o 

študijskih programih Evropske pravne 

fakultete: o njegovih vplivih na 

izobraževanje v Sloveniji in na mednarodnem področju, tudi izven Evropske Unije.  

Evropska pravna fakulteta se vsem sodelujočim sireno zahvaljuje! 

Evro-pf  

  



E-NOVICE EVRO-PF 

12 

 

Evro-pf  

Zahvala Evropski pravni fakulteti za podporo pri izvedbi 

bilateralnega študijskega obiska v okviru društva ELSA Nova Gorica 

 

V imenu društva Elsa Nova Gorica bi se rada zahvalila Evropski pravni fakulteti za 

izkazano podporo pri organiziranju 

bilateralnega študijskega obiska, ki 

ga organiziramo s sodelovanjem Elsa 

Ljubljana in Elsa Dresden.  

Zahvalili bi se vam za vašo donacijo v 

obliki knjig in reklamnega gradiva. Z 

vašo pomočjo smo se lahko v Nemčiji predstavili kot resni in ambiciozni študentje 

Evropske pravne fakultete. Knjige smo pustili v dar okrožnemu sodišču Dresden, 

Agenciji za ekonomski razvoj Saksonije in Pravni fakulteti Dresden. Upamo, da smo s 

tem tudi pripomogli k morebitnem sodelovanju med fakultetama ali vsaj k večji 

prepoznavnosti Evropske pravne fakultete v mednarodnem prostoru. 

Slovensko delegacijo je sestavljalo pet študentov Evropske pravne fakultete in dva 

študenta Pravne fakultete Ljubljana. V Dresden smo prispeli 13.4. kjer so nas že pričakali 

nemški kolegi. V naslednjih dneh so poskrbeli tako za vrhunski akademski program kot 

tudi za socialni program. Peljali so nas na ogled čudovitega mestnega jedra in nam 

predstavili njihovo zgodovino. Obiskali smo tudi Sektor za evropske in meddržavne 

zadeve Dresden, Agencijo za ekonomski razvoj Saksonije in Kanclerski urad Saksonije, 

kjer so nam predstavili njihovo delo. Odprli smo tudi debato o aktualnih tematikah in 

odnosih med Nemčijo in Slovenijo. Akademski program smo zaključili na Pravni fakulteti 

s predavanjem profesorja za mednarodno pravo. V sklopu socialnega programa so 

nas peljali na ogled opere v slavno opero v Dresdnu. Izkušnja in nova poznanstva so 

se nam globoko vtisnila v srce in z navdušenjem pričakujemo nemško delegacijo iz 

Pravne fakultete Dresden in Pravne fakultete Leibzig, ki bo prišla v naše goste 18.5. ter 

z nami odkrivala lepoto Slovenije do 22.5.  
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Hkrati pozivamo tudi vse študente in profesorje, ki bi bili zainteresirani spoznati in 

sodelovati z Elsa Nova Gorica pri sprejemu nemških kolegov. 

Elsa Nova Gorica 
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Pisma Erasmus študentov 

 

Evropska pravna fakulteta je v letošnjem letu uspešno izpeljala že 10 Erasmus izmenjav 

za namene študija in prakse. Erasmus študente, ki so že zaključili Erasmus+ izmenjave, 

smo za namene tokratne številke E-novic povabili k pisanju na temo njihove »Erasmus 

izkušnje«.  

V nadaljevanju si lahko preberete njihove zgodbe.  

Irena Vrtarič, doktorska študentka PMN 

Študijska izmenjava na Universidad Politecnica de Cartagena (Španija) 2015/2016 

  

Moje ime je Irena Vrtarič, sem doktorska študentka prava in managementa 

nepremičnin (PMN) in delam teoretično in empirično raziskavo na področju javno 

zasebnega partnerstva z naslovom ' Green PPP Investments in Social Infrastructure'. 

Skozi dosedanji doktorski študij sem prišla do spoznanja, da če želim dokončati svojo 

doktorsko nalogo, si moram pridobiti izkušnje skozi raziskovanje uspešnih praks v 

državah, kjer stremijo k razvoju novih poslovnih modelov javno zasebnega partnestva 

in kjer uspešno usklajujejo razlike med javnim interesom ter privatnim kapitalom. S 

šolanjem na univerzi v Cartageni sem pridobila potrebno dodatno znanje in opravila 

raziskave za svojo doktorsko nalogo, saj je Španija ena od vodilnih držav v Evropski uniji 

po številu uresničenih projektov javno zasebnega partnerstva. Poleg tega, sem  

pridobila nove izobraževalne, lingvistične in kulturne izkušnje v državi, katere jezik 

govori skoraj milijarda prebivalcev sveta.  

Študijska izmenjava mi je odprla nova vrata, mi omogočila dodaten razvoj in nov 

pogled pri doktorskem študiju, projektih in problemih s katerimi se ukvarjam, saj sem 

imela možnost komunicirati z ustanovami in osebami, ki so povezane z reševanjem 

pravnih, urbanističnih, podjetniških, ter nepremičninskih projektov. Prav tako sem 

pridobila dodatne pozitivne izkušnje, ki jih bom potrebovala v različnih bodočih 

življenjskih in delovnih situacijah.   
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Naši – vaši dosežki  

Evro-pf  

V tej rubriki ni novic.  


