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Napovednik  

Evro-pf  

Prijavni roki 

 

Obveščamo vas, da poteka zadnji prijavni rok za vpis na PMIN, magistrske in doktorske 

študijske programe na EVRO-PF.  

Rok: 16.9-30.9.2016 

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/
http://www.evro-pf.si/studij/vpis/razpisi/
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Evro-pf  

Program izobraževanja za mednarodno izmenjavo Mississipi 

 

Vabimo vas, da si ogledate posnetek informativnega dne, v katerem vas bo profesor 

dr. Matej Avbelj podrobneje seznanil s študijsko izmenjavo na Mississippi College 

School of Law, ki jo omogoča Evropska pravna fakulteta v sodelovanju z Mississippi 

College School of Law, Jackson, ZDA.  

Vpis na program je omogočen študentom/-kam 3. letnika dodiplomskega študija ter 

študentom/-kam vseh letnikov magistrskega in doktorskega študija prava. Kandidatka 

oz. kandidat za študijsko izmenjavo v ZDA mora najprej uspešno zaključiti 

Nadstandardni program izobraževanja na Evropski pravni fakulteti, ki bo potekal od 

novembra 2016 do marca 2017. Na nadstandardni program izobraževanja za pripravo 

na mednarodno študijsko izmenjavo se lahko 

prijavite najkasneje do 30.10.2016.  

 

 

 

 

Več informacij o programu izobraževanja za mednarodno izmenjavo Mississippi se 

nahaja na spletni strani fakultete, www.evro-pf.si.   

 

Vabljeni k sodelovanju! 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8I8ZQ90Tem0
http://www.evro-pf.si/
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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 razgovori, ugotovijo pa 

lahko tudi, kateri kadri so trenutno najbolj iskani in kako se predstaviti kot najboljši 

kandidat za zapolnitev delovnega mesta. 

 

 

 

 

  
Kako dobro so vaši dijaki/študenti 

pripravljeni za vstop na trg 

delovne sile?  
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Evro-pf 

 Razpis za dodelitev štipendije v študijskem letu 2016/17 

 

Evropska pravna fakulteta vas obvešča, da bo do vključno 30.9.2016 zbirala prijave 

kandidatov za največ 10 razpisanih štipendij za magistrski študijski program Pravo in 

management nepremičnin – 2. stopnja. 

 

Datum objave razpisa: 19.9.2016. 

 

Več informacij o razpisu najdete na: http://www.evro-pf.si/2016/09/19/razpis-za-

dodelitev-stipendije-v-studijskem-letu-201617/ 

 

 

  

http://www.evro-pf.si/2016/09/19/razpis-za-dodelitev-stipendije-v-studijskem-letu-201617/
http://www.evro-pf.si/2016/09/19/razpis-za-dodelitev-stipendije-v-studijskem-letu-201617/
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Evro-pf  

Štipendije Švice za študijsko leto 2017-18 

 

Švicarska vlada razpisuje štipendije za študijsko leto 2017-18 za: 

 področja umetnosti 

 doktorski in podoktorski študij 

 za raziskovalce 

Zainteresirani kandidati pa morajo pred prijavo kontaktirati Veleposlaništvo Švice v 

Ljubljani: lju.vertretung@eda.admin.ch 

Prijavni rok: od 3. 9. 2016 – 30. 11. 2016 

Več informacij najdete na: www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evro-pf  

  

mailto:lju.vertretung@eda.admin.ch
http://www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng
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Novice 

Evro-pf  

Akcijske cene knjig iz založbe FDŠ 

 

Akcijske cene knjig, učbenikov in študijskega gradiva iz Založbe Fakultete za državne 

in evropske študije preverite na povezavi 

http://www.fds.si/index.php/aktualno/knjiznica-in-zalozba/1369-akcijske-cene-knjige-

iz-zalozbe-fds .  

Akcija traja do 30. 9. 2016. 

 

Komentar Ustave Republike Slovenije 

Urednik: Lovro Šturm 

Leto izdaje: 2010 

Vsebina knjige 

Cena: 42,00 €, za študente 33,60 € 

Sejemska cena: 15,00 €  

(velja do 30. 9. 2016) 

 

 

Komentar Ustave Republike Slovenije Dopolnitev - A 

Urednik: Lovro Šturm 

Leto izdaje: 2011 

Vsebina knjige 

Cena: 119,00 €, za študente 95,20 € 

Sejemska cena: 25,00 €  

(velja do 30. 9. 2016) 

 

 

Komplet Komentarjev Ustave Republike Slovenije 

Urednik: Lovro Šturm 

Leto izdaje: 2010-2011 

Vsebuje: Komentar Ustave Republike Slovenije in Komentar Ustave Republike 

Slovenije Dopolnitev - A 

Cena: 140,00 €, za študente 112,00 € 

Sejemska cena: 40,00 €  

(velja do 30. 9. 2016) 

 

http://www.fds.si/index.php/aktualno/knjiznica-in-zalozba/1369-akcijske-cene-knjige-iz-zalozbe-fds
http://www.fds.si/index.php/aktualno/knjiznica-in-zalozba/1369-akcijske-cene-knjige-iz-zalozbe-fds
http://www.fds.si/index.php/zalozba/knjige-in-prirocniki/719-komentar-ustave-republike-slovenije?ml=1
http://www.fds.si/index.php/zalozba/knjige-in-prirocniki/718-komentar-ustave-republike-slovenije-dopolnitev-a?ml=1
http://www.fds.si/images/fds-content/zalozba/komentar_ustave_large.jpg
http://www.fds.si/images/fds-content/zalozba/komentar_ustave_da_large.jpg
http://www.fds.si/images/fds-content/zalozba/komentar_ustave_large.jpg
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Izzivi moderne države 

Avtor: Matej Avbelj 

Leto izdaje: 2012 

Vsebina knjige 

Cena: 11,25 €, za študente 8,13 € 

Sejemska cena: 4,00 €  

(velja do 30. 9. 2016) 

 

 

Stabilnost ali svoboda? 

Avtor: Dimitrij Rupel  

Leto izdaje: 2009 

Vsebina knjige 

Cena: 7,50 €, za študente 6,00 € 

Sejemska cena: 3,00 €  

(velja do 30. 9. 2016) 

 

 

Upravno procesno pravo 

Avtor: Tone Jerovšek  

Leto izdaje: 2009 

Vsebina knjige 

Cena: 7,50 €, za študente 6,00 € 

Sejemska cena: 3,00 €  

(velja do 30. 9. 2016) 

 

 

Upravni postopek 

Avtor: Tone Jerovšek  

Leto izdaje: 2007 

Vsebina knjige 

Cena: 7,50 €, za študente 6,00 € 

Sejemska cena: 3,00 €  

(velja do 30. 9. 2016) 

 

Evro-pf  

 

  

http://www.fds.si/index.php/zalozba/knjige-in-prirocniki/651-izzivi-moderne-drzave?ml=1
http://www.fds.si/index.php/zalozba/knjige-in-prirocniki/720-stabilnost-ali-svoboda-mednarodni-polozaj-in-zunanja-politika?ml=1
http://www.fds.si/index.php/zalozba/knjige-in-prirocniki/721-upravno-procesno-pravo?ml=1
http://www.fds.si/index.php/zalozba/knjige-in-prirocniki/722-upravni-postopek?ml=1
http://www.fds.si/images/fds-content/zalozba/izzivi_moderne_drzave_large.jpg
http://www.fds.si/images/fds-content/zalozba/stabilnost_in_svoboda_large.jpg
http://www.fds.si/images/fds-content/zalozba/upravno_procesno_pravo_large.jpg
http://www.fds.si/images/fds-content/zalozba/upravni_postopek_large.jpg
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Evro-pf  

Kohezijska sredstva za delovanje Kariernega centra Evropske 

pravne fakultete 

 

Evropska pravna fakulteta uspešen pri pridobivanju kohezijskih sredstev za nadgradnjo 

delovanja Kariernega centra EVRO-PF.  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je prejšnji teden v okviru Javnega razpisa 

za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 

2015-2020 potrdilo sofinanciranje devetih projektov v skupni vrednosti več kot 4,7 mio 

EUR. 

Karierni center Evropske pravne fakultete si bo prizadeval za zagotavljanje celovite in 

kakovostne podpore pri karierni orientaciji za vse študente in diplomante skozi celotni 

študijski proces, okrepitev sodelovanja z delodajalci in usklajevanje pridobljenih znanj 

študentov s potrebami trga dela, večjo zaposljivost diplomantov in učinkovitejši vstop 

na trg dela, hkrati pa izmenjavo izkušenj in dobrih praks med kariernimi svetovalci na 

nacionalni in mednarodni ravni.  

Evropska pravna fakulteta je za nadaljnje delovanje in nadgradnjo dejavnosti 

Kariernega centra vse do leta 2020 pridobila skoraj 60.000,00 EUR. 

Celotna ponudba Kariernega centra Evropske pravne fakultete je dostopna na spletni 

povezavi: http://www.evro-pf.si/dejavnosti/karierni-center-2/.  

 

  

 

 

Evro-pf  

 

  

http://www.evro-pf.si/dejavnosti/karierni-center-2/
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Evro-pf  

Spletna knjigarna Evropske pravne fakultete 

Obveščamo vas, da lahko sedaj knjige Založbe Evropske pravne fakultete naročite 

tudi prek spletne knjigarne! 

Spletna knjigarna je dostopna na povezavi: http://www.evro-

pf.si/dejavnosti/zalozba/spletna-knjigarna/ 

 

 

Evro-pf  

 

  

http://www.evro-pf.si/dejavnosti/zalozba/spletna-knjigarna/
http://www.evro-pf.si/dejavnosti/zalozba/spletna-knjigarna/
http://www.evro-pf.si/media/website/2016/09/Exam.jpg
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Utrinki  

Evro-pf  

Potekala je poletna šola »ZATON VLADAVINE PRAVA V EVROPI. KAJ 

STORITI?« 

 

V okviru Fakultete za državne in evropske študije ter Evropske pravne fakultete je od 

12. do 16. septembra 2016 v 

Kranju potekala poletna šola na 

temo »Zaton vladavine prava v 

Evropi. Kaj storiti?«.  

Tokratna poletna šola je bila 

posvečena akutni krizi vladavine 

prava v Evropski uniji in v Sloveniji. 

Študenti so se seznanili s pravnimi, 

ekonomskimi, zgodovinskimi, 

sociološkimi in tehnološkimi vidiki 

krize vladavine prava skozi primerjalno pravni pogled.  

Poletna šola je temeljila na raziskovalnih ugotovitvah temeljnega projekta ARRS J5-

7359 Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji, ki poteka vodstvom dr. 

Jerneja Letnar Černiča na Fakulteti za 

državne in evropske študije v 

sodelovanju z Evropsko pravno 

fakulteto.  

Poletna šola je potekala 5 študijskih 

dni. Prvi štirje dnevi so bili razdeljeni 

na dva dela. Prvi del je obsegal 

uvodna teoretična predavanja,  

drugi pa je bil aplikativne narave v 
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obliki delavnic, kjer so študenti v sodelovanju mentorji pripravljali svoj odziv na 

različne aspekte krize.  

Zadnji dan je potekala tudi okrogla miza, na kateri so študenti predstavili svoje ideje 

in predlagane rešitve zatečenih kriznih razmer na področju vladavine prava v EU.   
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Dosežki  

Evro-pf  

Robert Smrekar, mag. prav.  

 

Evropska pravna fakulteta izreka predavatelju Robertu Smrekarju, mag. prav. iskrene 

čestitke za imenovanje v naziv asistent za področje Filozofije in teorije prava.  

 

mag. Saša Bohinc  

 

Evropska pravna fakulteta izreka predavateljici mag. Saši Bohinc iskrene čestitke za 

imenovanje v naziv asistentka za področje Delovno pravo in pravo socialne varnosti.  

 

dr. Marija Hladin  

 

Evropska pravna fakulteta izreka predavateljici dr. Mariji Hladin iskrene čestitke za 

imenovanje v naziv asistentka za področje Delovno pravo in pravo socialne varnosti.  

 

dr. Sara Ahlin Doljak 

 

Evropska pravna fakulteta izreka višji predavateljici dr. Sari Ahlin Doljak  iskrene čestitke 

za zagovor doktorske disertacije ter pridobitev znanstvenega naziva dr. s področja 

pravo.  

 


