
PRAVILA ESEJSKEGA TEKMOVANJA  

ZA ŠTUDENTE EVRO-PF 

 

 

1. UVODNE DOLOČBE  

 

Esejsko tekmovanje za študente EVRO-PF organizira Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici.   

 

Cilj tekmovanja je spodbuditi študente EVRO-PF h kreativnemu esejskemu pisanju o aktualnih 

temah na področju evropskega in mednarodnega prava. Esejsko tekmovanje je namenjeno 

temu, da se študenti poglobijo v razpisano tematiko ter s svojim razmišljanjem, kritičnim 

pogledom, občutki in idejami pisno predstavijo omenjeno področje z njihovega zornega kota. 

Namen tekmovanja je tako spodbujati študente k osvajanju veščin strokovnega esejskega 

pisanja ter s tem povezano sposobnostjo kritičnega razmišljanja in učinkovitega zaznavanja 

širše družbene okolice.  

 

Pisni izdelki morajo biti plod samostojnega dela študenta.   

 

V okviru tekmovanja študenti tekmujejo v pisanju eseja na eno izmed razpisanih tem:  

 

1. Tema v okviru prava Evropske unije: 

Razsežnosti evropskega državljanstva – včeraj, danes, jutri.  

 

2. Tema v okviru mednarodnega javnega prava: 

VS OZN in kriza v Siriji – moč, nemoč in  odgovornost mednarodne skupnosti pri 

reševanju krize. 

 

 Tekmovanje je sestavljeno samo iz pisnega dela.  

 

Če v pravilih tekmovanja ali v objavljenem primeru ni določeno drugače, tekmovalci pri pisanju 

upoštevajo veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.  

 

Tekmovalci lahko v svojih esejih navajajo tudi druga resnična dejstva (statistične podatke, 

empirične raziskave ipd.), ne smejo pa navajati neresničnih (izmišljenih) dejstev. 

 

 

3. DOLOČBE O TEKMOVALCIH  

 

Na tekmovanju lahko sodeluje vsak študent, ki je vpisan na dodiplomski ali podiplomski študij 

univerzitetnega programa (I. in II. stopnje bolonjskega programa) na Evropski pravni fakulteti 

v Novi Gorici, ne glede na status. 

 

Študenti se na tekmovanje prijavijo kot posamezniki.  

 



Število tekmovalcev ni omejeno.  

 

Udeležba je brezplačna. 

 

Na tekmovanju ne smejo sodelovati člani organizacijskega odbora tekmovanja. 

 

 

4. PRIJAVA  

 

Za tekmovanje pridejo v poštev dela, ki še niso bila objavljena v drugih revijah. Če je bilo 

delo pripravljeno na podlagi drugega dela, tj. dela, ki je bilo izdelano za nek drug namen 

(npr. seminarska, diplomska, magistrska ali doktorska naloga, prispevek na konferenci, 

razširjeno ali predelano poglavje v že objavljenem knjižnem delu), je treba to nedvoumno 

označiti v opombi pod črto, ki neposredno izhaja iz naslova dela. 

 

Prispevke naj avtorji pošljejo najkasneje do 15. decembra 2013 po elektronski pošti na 

naslov: info@evro-pf. Prispevki morajo biti v obliki Wordove datoteke (doc. ali docx.). 

Kasneje prispeli prispevki bodo zavrnjeni. Priloženi prispevek naj bo označen z: 

ime.priimek_naslov eseja_kratica fakultete (EVRO-PF) 

 

Primer: janez.novak_Ustavna demokracija 21.stoletja_EVRO-PF 

 

 

5. OBLIKA IN STRUKTURA ESEJA 

 

Esej mora biti napisan v slovenskem jeziku. 

 

Esej mora biti oštevilčen v spodnjem desnem kotu strani. Naslovna stran naj bo brez številke 

strani. Na naslovni strani se navede naslov eseja, ime in priimek avtorja, fakulteto ter smer in 

letnik študija. Zadnja stran naj vsebuje seznam uporabljene literature in virov.  

 

Besedilo mora biti napisano v pisavi Times New Roman, z velikostjo pisave 12 in z razmikom 

med vrsticami 1,5. Minimalno število znakov je 10.000 (s presledki), maksimalno število 

znakov je 20.000 (s presledki).  

 

 

6. NAVAJANJE LITERATURE IN PRAVILA CITIRANJA 

 

Na koncu eseja naj bodo popolni bibliografski podatki uporabljene literature in pravnih virov 

po abecednem redu priimkov avtorjev, kjer naj avtor upošteva naslednja pravila pri navajanju: 

mailto:dignitas@fds.si


- knjig (monografij, učbenikov itd.) (navajamo po naslednjem vrstnem redu: 

avtorjeva priimek in ime, naslov dela, številka izdaje (od 2. naprej), ime založbe, kraj 

izida dela in leto izida)đ 

 Primer: 

 Peter Jambrek, Ustavna demokracija, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1992); 

 

-  člankov in revij (navajamo po naslednjem vrstnem redu: avtorjeva priimek in ime, 

naslov članka, revija, v kateri je izšel, številka (ali zvezek) revije, leto izida revije, 

strani članka) 

 

 Primer: 

Marko Burs, Dve obletnici: propad Avstro-Ogrske in nastanek Jugoslavije, Pravna 

praksa, št. 49-50 (2008), str. 21-24); 

 

- zakonodaje in sodnih odločb (navajamo po vrstnem redu: polni naslov zakona oz. 

številka sodne odločbe, uradna objava (šele nato morebitne neuradne objave) 

 

-  Primer: 

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 15/94 in nasl.) 

U-I-23/05 (Uradni list RS, št. 34/06 ali OdlUS XVI, 112 ali http://www.us-rs.si) 

Opombe pod črto so namenjene zgolj navajanju literature in virov. Pri pisanju upoštevajte 

naslednja pravila navajanja bibliografskih enot pod črto: 

- monografije: avtorjev priimek, naslov knjige (pri inozemskih knjigah tudi kraj 

izdaje), število izdaje (od 2. naprej) ali stanje (če gre za nezaključeno monografijo, ki 

se dopolnjuje v snopičih), leto izdaje, številka strani. Zaradi večje jasnosti se lahko v 

oklepaju doda še podnaslov, če se na tej strani nahaja kakšen. Če je monografija 

razčlenjena na obrobne številke (ali če ima številke na začetku odstavka) se navedejo 

te, števila strani pa ni treba navajati.  

Primer: 

 Peter Jambrek, Ustavna demokracija, 1992, str. 34. 

 

- če je avtorjev več, se njihove priimke loči z s poševnimi črtami (lahko pa uporabimo 

tudi vejice). V vsakem primeru pa mora biti iz opombe pod črto jasno razvidno, kdo 

je avtor tistega odseka, na katerega se sklicuje opomba pod črto. 

 

- če gre za vrsto prispevkov vsebujočo knjigo, ki pa je imela enega urednika, potem 

je navedba takšna: priimek avtorja, v: priimek urednika, naslov knjige, število izdaje 



(od 2. naprej), leto, stran ali obrobna številka (če obstaja). Zaradi večje jasnosti se 

lahko v oklepaju doda še podnaslov, če se na tej strani nahaja kakšen. 

 

Primer: 

Bojan Žalec v: Matej Avbelj (urednik): Izzivi moderne države, FDŠ, 2012, str. 81. 

 

- komentarji: avtor v: priimek ali priimki urednikov, naslov komentarja, izdaja (od 2. 

naprej), stanje (če gre za nezaključen komentar, ki se dopolnjuje v snopičih), leto 

izdaje, številka člena in stran. Zaradi večje jasnosti se lahko v oklepaju doda še 

podnaslov, če se na tej strani nahaja kakšen. Če je komentar razčlenjen na obrobne 

številke (ali če ima številke na začetku odstavka) še navedejo te, števila strani pa ni 

treba navajati. 

 

- strokovni članek: priimek avtorja, naslov, kratica revije, letnica (brez navedbe 

letnika), številka revije, številka strani. V oklepaju se lahko navede še, ali gre za levi 

ali desni stolpec na tej strani. Kratico revije je treba pojasniti v seznamu kratic, članek 

navesti (s polnim naslovom) v seznamu literature. 

 

- večkratna navedba iste knjige ali članka: avtorjev priimek, v oklepaju odkazilo na 

opombo pod črto, v kateri se nahaja prva navedba, ali letnica izida dela ali poln naslov, 

in številka strani. 

 

 Primer: 

 Peter Jambrek (op. pod črto št. 3), str. 45 (pod II. 2.). 

 

- sklicevanje na delo v opombi, ki neposredno sledi prejšnji navedbi istega dela v 

opombi (uporaba označevalcev »isto« in »prav tam«). Označevalec »isto« uporabimo, 

ko ponovno neposredno navajamo isto delo in isto stran. Označevalec »prav tam (in 

str.)« uporabimo tedaj, ko navajamo isto delo, a drugo stran. Kdor želi, lahko namesto 

slovenskih označevalcev uporabi latinske (prav tam – id, isto – ibidem). 

 

Primer: 

 Peter Jambrek, Ustavna demokracija, 1992, str. 45. Prav tam, str. 48. 

 

- internetni naslovi: navedba naslova in datuma.  

 

Primer: 

Marko Brus, Napake volje, 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?id=0143159879297875 (zadnjič obiskano: 20. 

9. 2009). 



 

- navedba zakona ali drugega splošnega pravnega akta: uradni naslov in številka 

uradnega lista. Pri kasnejših spremembah lahko uporabite okrajšavo »in nasl.«, če 

določena sprememba ni pomembna za samo razumevanje splošnega akta. 

 

Primer: 

 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 15/94 in nasl.). 

 

- navedba sodne odločbe: sodišče (s kratico), datum, opravilna številka, navedba mesta 

v zbirki, v kateri je bila objavljena sodna odločba (če je bila) ali revije. Če je bila sodna 

odločba objavljena v internetni zbirki sodnih odločb, se navede internetni vir. 

 

Primer:  

VS RS, 16. 7. 2009 - II Ips 108/2007, 

http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/vrhovno_sodisce_rs/61585/ 

- če se v isti opombi pod črto kot dokaza navajata sodna odločba (ali sodne odločbe) 

in literatura, potem se vselej najprej navede sodna praksa in šele potem literatura. 

 

- uporaba kratic: dovoljena je uporaba v knjižnem jeziku ustaljenih kratic, kot na 

primer: npr., itn. Prav tako je dovoljena uporaba ustaljenih kratic za znanstvene 

revije, npr. P (Pravnik), PP (Pravna praksa), PiD (podjetje in delo) itn. Uporabo 

kratic je treba označiti v seznamu literature in virov na koncu prispevka. 

 

OCENJEVANJE IN NAGRAJEVANJE 

 

Strokovna komisija bo pravočasno prispele prispevke ustrezno pregledala in ocenila. Rezultati 

tekmovanja bodo znani predvidoma v mesecu februarju 2014.  

 

Trije prispevki, ki bodo prejeli najvišjo oceno bodo objavljeni v reviji DIGNITAS, njihovi 

avtorji pa bodo prejeli knjižno nagrado ter pohvalo za udeležbo na tekmovanju.  

 

Avtor, čigar prispevek bo s strani ocenjevalne komisije prejel najvišjo oceno, bo poleg 

omenjenega prejel tudi Komentar Ustave RS iz založbe FDŠ, letnik 2010.  

 

Oceno sestavljajo trije deli (tehnični, vsebinski in kreativni), katerih seštevek znaša 90 točk. 

Končna ocena zajema maksimalno 90 točk.  

 

Oceno sestavljajo:  

- Tehnični del: max 30 točk 

(npr. avtor upošteva navodila tekmovanja, ki omenjajo dolžno prispevka, pravila 

navajanja in citiranja, pisavo, razmik vrstic, pisava, slog, jezik etc.)  

http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/vrhovno_sodisce_rs/61585/


 

- Vsebinski del: max 30 točk 

(npr. avtor se drži vsebine razpisane teme, upošteva relevantno zakonodajo ter 

upošteva novejša spoznanja domačih in tujih avtorjev etc.) 

 

- Kreativni del: max 30 točk  

(npr. avtor se v prispevku tekoče izraža, v prispevek vključuje svoje razmišljanje, ideje 

in kreativnost etc.).  

 

Organizacijski odbor:  

 

dr. Alenka Temeljotov Salaj (predsednica) 

as. Petra Zagoričnik, mag.prav.-član 

as. Dejan Valentinčič, mag. prav. 

Nataša Kolavčič- član 

 

Ocenjevalna komisija tekmovanja:  

 

doc. dr. Jernej Letnar Černič 

prof. dr. Dimitrij Rupel 

izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj 

izr. prof. dr. Olga Dobrnjič Dečman  

prof. dr. Ernest Petrič 
izr. prof. dr. Miha Pogačnik 

doc. dr. Vojko Strahovnik 

 

Pomoč ocenjevalni komisiji:  

 

as. Petra Zagoričnik, mag.prav. 

as. Dejan Valentinčič, mag. prav 

 

 


