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Uvodnik 

O NOVI UNIVERZI  rektor prof. dr. Dimitrij Rupel 

Ustanavljanje novih univerz, zlasti v prelomnih časih ni 

slovenska posebnost. Pomislimo na Neue Universität 

Heidelberg, na New School for Social Research, na 

Nouvelle Université de Bordeaux… Kot slovenski 

visokošolski zavod je dobila Nova univerza priznanje 

javne veljave na podlagi odločbe o inštitucionalni 

akreditaciji, ki jo je izdal Svet za visoko šolstvo septembra 

leta 2008. Diplome, ki jih izdaja skupaj s svojimi članicami 

imajo javno veljavo na podlagi odločb o akreditaciji 

študijskih programov fakultet članic Nove univerze, ki jih 

je izdala Nacionalna agencija za kakovost v visokem 

šolstvu (NAKVIS). Vpisana je  v javno evidenco akreditacij 

visokošolskih zavodov skupaj s svojimi tremi čanicami - 

Evropsko pravno fakulteto, Fakulteto za državne in 

evropske študije in Fakulteto za slovenske in mednarodne 

študije. 

 
Nova univerza izvaja svoje študijske programe na 
vseh treh stopnjah bolonjskega univerzitetnega 
ciklusa in na naslednjih študijskih področjih: 
- pravna teorija, metodologija in filozofija  
- ustavno pravo in človekove pravice 
- kazensko pravo, kriminologija in kriminalistika  
- civilno in gospodarsko pravo 
- upravno pravo in javna uprava  
- varnostne, obrambne in obveščevalne študije  
- mednarodno pravo in politika ter diplomacija 
- evropske študije 
- upravljanje in alternativno reševanje sporov 
- javne, poslovne in zasebne finance  
- slovenoslovje in kulturne industrije 
- gradbeni inženiring, arhitektura in urbanizem 
- infrastruktura in nepremičnine 

 
Vsi študijski programi so v celoti ali deloma prirejeni za 

študij v angleškem jeziku in za študij na daljavo (v e-

obliki). Pouk poteka na sedežih in v študijskih centrih treh 

fakultet - članic Nove univerze na Brdu pri Kranju, v Novi 

Gorici, v Ljubljani in v Mariboru. 
 

 Kakovost študija na programih Nove univerze zagotavlja 

predvsem znanstvena in pedagoška odličnost njenega 

akademskega zbora, Univerzitetna založba in knjižnice 

skrbijo za kakovost in dostopnost znanstvenega in 

študijskega gradiva, ki ga predpisujejo učni načrti 

pedagoških predmetov. 

 

Univerze prinašajo nove ideje, oblikujejo moderno miselnost in 

usmerjajo razvoj. Preprosta potrditev te ugotovitve so Nobelove 

nagrade. V svetu pobirajo levji delež takšnih priznanj zasebne visoke 

šole. Nova univerza je zasebna viosokošolska ustanova, ki se vzdržuje 

deloma z državnimi koncesijami (kar pomeni, da je za večino 

študentov študij brezplačen), deloma s šolninami. Nova univerza je 

nastala v kontekstu novih izobraževalnih in raziskovalnih potreb nove 

slovenske države, pa tudi zaradi spoznanja, da nov čas prinaša nove 

izzive in zahteva nove pobude, ki so včasih navzkriž z navadami in 

metodami iz starih časov. Imena univerze in njenih članic označujejo 

besede nova, slovenska in evropska.  
 

Zlasti zadnji atribut označuje odprtost Nove univerze v svet - v 

Evropsko unijo, v panevropski prostor in na druga svetovna območja. 

Zaradi mednarodne  naravnanosti Nova univerza posveča posebno 

skrb mednarodnim stikom, izmenjavam in sodelovanju svojih 

študentov in profesorjev v evropskih in svetovnih univerzitetnih in 

znanstvenih prostorih. Zato se omogočajo študijska potovanja 

študentov in profesorjev na tuje univerze ter predavanja gostujočih 

profesorjev na kampusih Nove univerze v Sloveniji. 
 

Pri Novi univerzi se zbirajo ambiciozni študentje in ugledni 

strokovnjaki, ki so svoje sposobnosti preskusili doma in v tujini. 

Profesorji Nove univerze so seveda habilitirani na podlagi svojih 

znanstvenih dosežkov. Vendar pa je enako pomemben pogoj, da jih 

Nova univerza povabi med člane svojega akademskega zbora tudi 

njihova poklicna praksa. Profesorji svojim študentom ne posredujejo 

le spoznanja znanosti, ampak v enaki meri tudi znanja in izkušnje, ki 

so si jih pridobili kot strokovnjaki na številnih področjih poklicne 

prakse - kot sodniki, odvetniki, arbitri, diplomati, visoki državni 

funkcionarji, tudi arhitekti, urbanisti in gospodarstveniki. 
 

Po četrt stoletja nove slovenske države je že skrajni čas, da se na (na 

srečo vse bolj raznolikem) akademskem prizorišču močneje uveljavi 

tudi Nova univerza. Postajamo primerljivi z najboljšimi, tudi starimi 

in uveljavljenimi izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami. 

Želimo si, da bi se naše študentke in naši študentje čim bolje znašli na 

vodilnih položajih, ki jih čakajo v Sloveniji in v Evropi, kar je razumljivo 

zaradi mednarodnih poudarkov naših programov. Morda bodo naši 

slušatelji, ko bodo zapustili našo univerzo, kak podatek tudi pozabili, 

važneje pa je, da so se med študijem naučili misliti in upoštevati 

vrednote, ki so značilne za novo generacijo evropskih poslovnih in 

akademskih ljudi.  
 

Na tem mestu boste našli informacije in napotke, ki vam bodo olajšali 

soočenje z izzivi akademskega življenja in vam – upam - popestrili 

študij.    

Z najboljšimi željami! 
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Spomladanska šola 2017  

 

Spomladanska šola z naslovom UPRAVNO IN USTAVNO SODNO VARSTVO 

TER IZZIVI EU V SPREMENJENEM GLOBALNEM OKOLJU, ki sta jo organizirali 

Fakulteta za državne in evropske študije in Evropska pravna fakulteta Nove 

Univerze, je potekala med  22. – 26. majem 2017 na Brdu pri Kranju. 

  

Prvi dan sta predavala dr. Polonca Kovač (Dileme procesne učinkovitosti v 

upravnem postopku ) in dr. Erik Kerševan (Sodna praksa vrhovnega sodišča 

glede izvajanja procesnih institutov upravnega spora). 

 

 

Drugi dan so predavali sodnik upravnega sodišča, mag. Damjan Gantar 

(Upravno sodno varstvo, procesna ustreznost in težave v konkretnem 

sojenju), dr. Janez Čebulj , dr. Ivan Koprić in dr. Tone Jerovšek. 

 

Tretji dan so imeli predavanja dr. Uroš Svete (Migracijske poti Zahodnega 

Balkana), dr. Liliana Brožič (Percepcija javnosti in medijski odzivi na migracije) 

in dr. Rok Svetlič ( Večplastnost človekovih pravic in migracije). 

 

Foto: Arhiv FDŠ 
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Četrti dan so na Spomladanski šoli predavali Vojko Volk (Balkanska 

migrantska pot, diplomatske perspektive), Darko But (Soočanje z 

migrantskim valom – perspektive Uprave Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje) in dr. Boro Vučinić ((Nezakonite) migracije ter regionalna in 

nacionalna varnost). 

 

 

V petek, 26. 6. 2017, se je z dvema okroglima mizama na temo: 1. Tajni 

predpisi in 2. Izzivi in odgovori Evropske unije na spremenjeno globalno 

okolje zaključila letošnja spomladanska šola FDŠ in Evro PF. Razpravi na 

okroglih mizah sta bili dinamični, burni in menimo, da tudi konstruktivni. 

 

 

Vsem predavateljem, razpravljavcem in obiskovalcem se lepo zahvaljujemo 

za udeležbo na spomladanski šoli.  
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EVRO-PF V UGLEDNI DRUŽBI 
EVROPSKIH PRAVNIH FAKULTET 
 

Med 19. in 21. aprilom 2017 je na pravni fakulteti Masarykove univerze v 

češkem Brnu potekala vsakoletna konferenca združenja ELFA (European Law 

Faculties Association), ki povezuje prek 200 pravnih fakultet pretežno iz 

Evrope. Kot pridružene članice pa v tem uglednem združenju sodelujejo tudi 

nekatere neevropske pravne fakultete.  

Predvsem so tu nepogrešljive partnerice evropskih ameriške pravne 

fakultete, ki jih v ELFI predstavljata dve najpomembnejši tamkajšnji 

združenji: American Association of Law Schools (AALS) ter SEALS (South-

Eastern Association of Law School).  

Predstavnik slednjega združenja, prof. Richard Meyer, z Mississippi College 

of Law, ki skrbi za naše študente na izmenjavi pri tej naši partnerski instituciji, 

in je z našimi študenti izjemno zadovoljen, je tudi redni gost teh srečanj. Na 

tej konferenci ELFA je naša fakultete prejela potrdilo o članstvu v združenju. 

Sicer pa je predsedovanje tega druženja od češke profesorice prevzel španski 

profesor prava, tako da bo naslednja konferenca prihodnje leto v Barceloni. 

 

Več o osebnih vtisih s te konference lahko preberete na naslednji povezavi: 

http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=194762   

 

Prof. dr. Marko Novak 

Dekan Evropske pravne fakultete   

 

 

Foto zgoraj: dekan Evro-PF, dr. 

Marko Novak in prof. Richard 

Meyer,  Mississippi College of Law 

Foto spodaj: novoizvoljeni 

predsednik združenja ELFA, prof . 

dr. Josep Maria De Dios Marcer, 

Autonomous University of 

Barcelona

 

 

http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=194762
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Gostovanje prof. dr. Olivere Injac 
  

V okviru Javnega razpisa »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in 

visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-

2018« je 17. in 18. maja 2017 na Fakulteti za državne in evropske študije 

gostovala izredna profesorica dr. Olivera Injac iz Univerze v Podgorici, Črna 

Gora. 

 Dr. Injac je izvedla dve predavanji v prostorih fakultete z naslovom "Position 

and Role of MNE in Regional Security and Stability – integration and 

stabilization"in "Terrorism and Contemporary Security Challenges in the 21st 

century; Reflection of the Global Risks and Threats on Montenegrin and 

regional security".  

 Udeležila se je tudi 6. znanstveno raziskovalne doktorske konference, ki je 

bila 19. maja 2017 v prostorih Evropske pravne fakultete, Cankarjevo 

nabrežje 11, v Ljubljani, kjer je nastopila v plenarnem delu s temo “The Euro-

Atlantic and EU integration of Montenegro”.   

 

 

 

Gostujoča predavanja 

Foto: Arhiv FDŠ 
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Gostovanje prof. dr. Ivana Koprića 
  

V okviru Javnega razpisa »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in 

visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-

2018« je 17. in 18. maja 2017 na Fakulteti za državne in evropske študije 

gostoval prof. dr. Ivan Koprić s pravne fakultete v Zagrebu. 

  

Prof. dr. Koprić je 17. in 18. 5 2017, med 16:30 in 20:30, v Oranžeriji,  

predaval na temi ''Evropski upravni prostor in reforma javne uprave v 

tranzicijskih državah, s poudarkom na primeru Hrvaške'' in ''Lokalna 

samouprava – pojem, vloga, modeli, elementi, decentralizacija''. 

  

Z izvedbo gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov bo Fakulteta za državne 

in evropske študije sledila namenu javnega razpisa, in sicer spodbujanju in 

krepitvi vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v vse tri stopnje 

pedagoškega procesa, ter zagotovila doseganje predvidenega cilja: 

zmanjševanje prenizke stopnje internacionalizacije znanosti  in visokega 

šolstva. Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na: brdo@fds.si  

  

 

 

Gostujoča predavanja 

 

 Foto: https://www.pravo.unizg.hr 

 

http://fds.si/index.php/aktualno/fds/1555-vabilo-na-predavanja-prof-dr-olivere-injac-in-prof-dr-ivana-koprica
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6. Mednarodna znanstveno-
raziskovalna doktorska 
konferenca 
  

Nova univerza je v četrtek, 18. maja 2017 organizirala 6. Mednarodno 

znanstveno raziskovalno doktorsko konferenco, ki je potekala v prostorih 

Evropske pravne fakultete v Ljubljani na Cankarjevem nabrežju 11. Uvodoma 

je udeležence pozdravil prof. dr. Damir Črnčec, dekan Fakultete za državne 

in evropske študije. V plenarnem delu so nastopilil dr. Edurado Ruiz Vieytez, 

iz Univerze Deusto v Španiji, dr. Olivera Injac iz Univerze Donja Gorica v 

Podgorici, Črna Gora, in  dr. Liliana Brožič iz Nove univerze, Fakultete za 

državne in evropske študije. V nadaljevanju konference je nastopilo devet 

doktorskih študentov iz Fakultete za državne in evropske študije in iz 

Evropske pravne fakultete Nove univerze, ki so predstavili svoje dosežke in 

raziskave nastale v času nastajanja doktorskih disertacij. Prispevki so že 

objavljeni v konferenčnem zborniku. Najboljši prispevki bodo objavljeni tudi 

v reviji za človekov pravice Dignitas. Konferenco sta moderirala dr. Liliana 

Brožič in dr. Jernej Letnar Černič.  

Več fotografij.  Vabljeni k branju konferenčnega zbornika   

 

 

 

Foto: Arhiv FDŠ 

http://fds.si/index.php/dogodki/doktorska-konferenca/1560-6-mednarodna-znanstvenoraziskovalna-doktorska-konferenca
http://fds.si/index.php/dogodki/doktorska-konferenca/1560-6-mednarodna-znanstvenoraziskovalna-doktorska-konferenca
http://fds.si/attachments/article/1560/ZB_DR_FDS_FINAL.pdf
http://fds.si/attachments/article/1560/ZB_DR_FDS_FINAL.pdf
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Zmagovalci tekmovanja “moot 
court” 
  

Na prvem tekmovanju iz evropskega gospodarskega prava “moot court”, ki 

je potekalo 16. 5. 2017 v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani, je 

zmagala ekipa iz sledečih članov: Christian Bukor, Jan Strnad, Žan Brecelj.  

  

 

 Foto utrinki tekmovanja 

 

 

 

Tekmovanje pravnikov 
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Sodelovanje FDŠ in Evro-PF na 8. 
sejmu akademske knjige Liber.ac 
  

Fakulteta za državne in evropske študije in Evropska pravna fakulteta Nove 

univerze sta sodelovali na sejmu akademske knjige Liber.ac, ki je potekal 23. 

- 25. 5. 2017 v  Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto v Ljubljani. 

  

Po znižanih cenah smo prodajali publikacije založb obeh fakultet. 

Mimoidočim smo predstavili  najrazličnejše informacije v zvezi s študijem na 

omenjenih fakultetah.  

  

Več informacij in program sejma Liber.ac 2017   

  

 

Foto: Arhiv FDŠ in Evro-PF 

http://www.ff.uni-lj.si/knjige/Liberac/Liberac_2017
http://www.ff.uni-lj.si/knjige/Liberac/Liberac_2017
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Okrepljeno mednarodno 
sodelovanje ERASMUS+ 
  

Obveščamo vas, da je Evropska pravna fakulteta uspešno zaključila 

pogajanja za vzpostavitev nekaterih novih Erasmus bilateralnih sporazumov 

z uglednimi institucijami iz tujine. Fakulteta je v okviru programa Erasmus+ 

novo obliko sodelovanja vzpostavila z »Università degli studi di Trieste« (I 

TRIESTE01), v Republiki Italiji ter z »Instituto Politecnico de Leiria« (P 

LEIRIA01) na Portugalskem. 

 

Več informacij o programu Erasmus+ Evropske pravne fakultete  

Še so na voljo štipendije za 
študijske obiske dijakov in 
študentov  
  

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS sporoča, da so 

sredstva na 228. javnem razpisu za štipendiranje študijskih obiskov dijakov 

in študentov v tujino, še na voljo. 

  

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov 

študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov v obdobju od 1. 10. 

2016 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2017. 

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.  

  

Zadnji rok za prijavo je 30.9.2017. 

  

Vse informacije glede razpisa najdete na tej povezavi. 

  

Dodatne informacije je možno v času uradnih ur dobiti tudi osebno na 

naslovu sklada ali telefonsko pri Minki Glinšek na 01 43 45 893 ali 

minka.glinsek@sklad-kadri.si.  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.units.it/
https://www.units.it/
https://www.ipleiria.pt/home/
https://www.ipleiria.pt/home/
https://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
https://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-dijakov-in-studentov-v-tujini-za-leto-2016-228-jr/


 

• 13  

 

  

Vabilo k pripravi diplomskih in 
magistrskih nalog v okviru 
raziskovalnih  projektov 
 

Ideologija na sodiščih: vpliv svetovnonazorskih in družbenih 

stališč sodnikov na njihove odločitve 

 

V okviru omenjenega raziskovalnega projekta »Ideologija na sodiščih: vpliv 

svetovnonazorskih in družbenih stališč sodnikov na njihove odločitve« vabi 

vodja projekta dr. Matej Avbelj  k sodelovanju študente vseh stopenj študija, 

ki jih tema zanima in bi v njenem okviru želeli pripraviti diplomsko, 

magistrsko ali doktorsko nalogo.  

 

Vabljeni tudi študenti, ki bi želeli na projektu sodelovati kot prostovoljni 

raziskovalni asistenti. Zainteresirani posamezniki naj se obrnejo neposredno 

na dr. Avblja, na njegov e-mail avbelj@gmail.com.   

 

E-mailu priložite tudi svoj CV.   Več informacij o projektu  

 

Mednarodni raziskovalni projekt na temo mehkega prava 

(The Soft Law Research Network)  

 

Vodja projekta, dr. Matej Avbelj, vabi k sodelovanju v mednarodnem 

raziskovalnem projektu, posvečenem mehkemu pravu, študente vseh 

stopenj študija, ki jih tema zanima in bi v njenem okviru želeli pripraviti 

diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo. Vabljeni tudi študenti, ki bi 

želeli na projektu sodelovati kot prostovoljni raziskovalni asistenti. 

Zainteresirani posamezniki naj se obrnejo neposredno na dr. Avblja, na 

njegov e-mail avbelj@gmail.com.  

 

E-mailu tudi priložite svoj CV. Več informacij o projektu   

 

  

 

  

http://www.fds.si/index.php/fakulteta/raziskovanje-in-svetovanje/raziskovalni-projekti/1540-ideologija-na-sodiscih-vpliv-svetovnonazorskih-in-druzbenih-stalisc-sodnikov-na-njihove-odlocitveC:/Users/knjiznica01/Documents/Add-in%20Express
http://www.fds.si/index.php/fakulteta/raziskovanje-in-svetovanje/raziskovalni-projekti/1540-ideologija-na-sodiscih-vpliv-svetovnonazorskih-in-druzbenih-stalisc-sodnikov-na-njihove-odlocitveC:/Users/knjiznica01/Documents/Add-in%20Express
http://www.fds.si/index.php/fakulteta/raziskovanje-in-svetovanje/raziskovalni-projekti/1546-mednarodni-raziskovalni-projekt-na-temo-mehkega-prava-the-soft-law-research-network
http://www.fds.si/index.php/fakulteta/raziskovanje-in-svetovanje/raziskovalni-projekti/1546-mednarodni-raziskovalni-projekt-na-temo-mehkega-prava-the-soft-law-research-network
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Vabilo k pripravi diplomskih in 
magistrskih nalog v okviru 
raziskovalnih  projektov 
  

Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji 
  

Izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič vabi dodiplomske in magistrske študente 

Fakultete za državne in evropske študije in Evropske pravne fakultete k 

pripravi diplomskih in magistrskih nalog v okviru ARRS projekta “Reforma 

demokratične in pravne države v Sloveniji” na naslednjih širših področjih: 

 Evropsko sodišče za človekove pravice in njegov vpliv v Slovenji ter drugod 

v srednji in vzhodni Evropi; 

 Vladavina prava v Slovenji in drugod v srednji in vzhodni Evropi; 

 Sodstvo v Slovenji in drugod v srednji in vzhodni Evropi; 

 Delitev oblasti v Slovenji in drugod v srednji in vzhodni Evropi; 

 Formacija elit v Slovenji in drugod v srednji in vzhodni Evropi; 

 Reforma izvršilne veje oblasti v slovenskem pravnem redu; 

 Reforma zakonodajne veje oblasti v slovenskem ustavnem redu; 

 Predlogi za reformo pravne države v Sloveniji; 

 Teme s področja »Demokratične in pravne države v Slovenji« po izbiri 

študentov. 

 

Študenti naj prijave s krajšim opisnim življenjepisom pošljejo izr. prof. dr. 

Jerneju Letnarju Černiču na elektronski naslov: jernej.letnar@fds.si  

Več informacij o projektu 

Spletna stran projekta  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

http://www.fds.si/index.php/fakulteta/raziskovanje-in-svetovanje/raziskovalni-projekti/1231-reforma-demokraticne-in-pravne-drzave-v-sloveniji
https://esohap.org/the-rule-of-law-in-slovenia/
https://esohap.org/the-rule-of-law-in-slovenia/
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Študentski svet PF UM vabi 
študente s področja civilnega 
prava na tekmovanje “Študentska 
pravda” 
  

“Študentsko pravdo” so prvič organizirali leta 2015, in sicer kot tekmovanje 

študentov PF UM. Leta 2016 so na tekmovanju že sodelovali študenti PF UL, 

letos si želijo k tekmovanju pritegniti še študente Evro-PF, s čimer bi 

“Študentska pravda” postala vseslovensko tekmovanje študentov 

prava. Postopek prijave se nekoliko razlikuje za študente, ki niso vpisani na 

PF UM.  Oglejte si primer letošnjega tekmovanja: PRIMER ŠP 2017 in 

PRAVILNIK ZA IZVEDBO ŠTUDENTSKE PRAVDE  

 Več informacij  in Vabilo 

 V izjemno veselje bi nam bilo, če bi se letošnje “Študentske pravde” udeležili 

tudi študenti Evro-PF.  

  

Gostujoči predavatelj prof. dr. 
Giovanni Tuzet, iz Univerze 
Bocconi 
  

Obveščamo vas, da bo v okviru raziskovalnega projekta Jean Monnet 

Modulebo v ponedeljek, 22. 5. 2017 ob 16h na ljubljanski lokaciji Evropske 

pravne fakultete, v predavalnici P1, predaval prof. dr. Giovanni 

Tuzet z Univerze Bocconi v Milanu. Prof. Tuzet je mednarodno uveljavljen 

strokovnjak s področja pravne argumentacije. Predaval bo o problemih 

teleološke metode interpretacije v Republiki Italiji.  

  

 

Več o predavatelju.  

  

 

 

 

Foto: osebni arhiv 

https://www.evro-pf.si/2017/05/31/vabilo-na-tekmovanje-studentska-pravda/primer-sp-2017/
https://www.evro-pf.si/2017/05/31/vabilo-na-tekmovanje-studentska-pravda/pravilnik-za-izvedbo-studentske-pravde/
http://www.pf.um.si/studij/obstudijske-dejavnosti/tekmovanja-studentov/tekmovanje-iz-pogajanj/
http://www.pf.um.si/obvestila/studentska-pravda-2017-vabljeni-k-sodelovanju/
http://faculty.unibocconi.it/giovannituzet/
http://faculty.unibocconi.it/giovannituzet/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/tuzet.jpg
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 Gostujoči predavatelj dr. Eduarda 
J. Ruiz Viyeteza iz Universidad de 
la Iglesia de Deusto 
  
Obveščamo vas, da bo Evropska pravna fakulteta od 16 – 20. maja 2017 

gostila predavatelja prof. dr. Eduarda J. Ruiz Viyeteza iz Universidad de la 

Iglesia de Deusto (E BILBAO02), iz Španije v sklopu Erasmus+ programa 

mobilnosti zaposlenih. 

 

V sklopu VI. Mednarodne doktorske znanstvenoraziskovalne konference bo 

predavatelj predaval na temo »CATALONIA AND CURRENT POLITICAL 

SITUATION«.   

Več informacij o programu konference.  

  

 
Strokovna delavnica “Uporaba 
učnih izidov v praksi” 
  

Obveščamo vas o strokovni delavnici na temo Uporabe učnih izidov v praksi, 

ki je namenjena visokošolskim učiteljem, ki načrtujejo nove ali posodabljajo 

obstoječe študijske programe. Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, v 

okviru implementacije Slovenskega ogrodja kvalifikacij, organizira 

enodnevno Strokovno delavnico na temo Uporabe učnih izidov v praksi. 

Delavnica je namenjena visokošolskim učiteljem, ki načrtujejo nove ali 

posodabljajo obstoječe študijske programe. 

Več informacij o delavnici in programu  

  

Druga izvedba delavnice bo izvedena 12.5.2017 od 8.30 – 14.00. Prijava na 

delavnico je možna preko spletne prijavnice do zapolnitve mest.  

  

 

 

Gostujoča predavanja 

Foto: osebni arhiv 

 

http://www.fds.si/index.php/dogodki/doktorska-konferenca
http://www.fds.si/index.php/dogodki/doktorska-konferenca
http://www.nok.si/aktualno/strokovna-delavnica-uporaba-ucnih-izidov-v-praksi/
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  Vabilo na karierni izziv v vlogi 
udeleženca/ke na ocenjevalnem 
centru 
  

Če boste v kratkem iskali zaposlitev in bi se želeli na iskanje zaposlitve dobro 

pripraviti, vas vabimo, da sprejmete karierni izziv  in se nam pridružite v 

vlogi UDELEŽENCA(-KE) NA OCENJEVALNEM CENTRU.  

 

Načrt ocenjevalnega centra: V skupini boste 90 minut reševali praktične 

naloge, ki bodo odražale delovne zahteve različnih delodajalcev. Nekatere 

naloge bodo skupinske, nekatere pa individualne. Po končani preizkušnji 

boste dobili individualno povratno informacijo o tem, kako ste se odrezali, 

katere so vaše močne točke in na katerih področjih še imate prosto za 

izboljšave.   

Od te preizkušnje pridobite izkušnjo, kako zgleda selekcija s pomočjo 

ocenjevalnega centra pri delodajalcih; povratno informacijo o vaših 

kompetencah, povratno informacijo o vašem CV-ju (po želji, če nam ga 

pošljete), potrebno samozavest, ki vam bo pomagala, da se boste v 

selekcijskih postopkih pri iskanju zaposlitve bolje osredotočili 

  

Druženje ob kavici in prigrizku  

Čas in lokacija: 26. maj 2017 na Centru za psihodiagnostična sredstva, 

Litostrojska 44d, Ljubljana, od 9.30 do 14.00 ure. 

  

Prijava: prijave, prosimo, pošljite na brina.menart@skupinaprimera.si. Za 

dodatne informacije vam je na voljo Brina Menart na 051-353-907. 

Udeležba na delavnici je brezplačna. Veselimo se vaših sporočil in vas lepo 

pozdravljamo. Brina Menart  

Vabilo na karierni izziv  

  

  

 

Karierni izziv 

 

 

http://www.center-pds.si/
mailto:brina.menart@skupinaprimera.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/Povabilo.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/Povabilo.pdf
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  Vabilo na predavanji tujega 
strokovnjaka prof. Emilia De 
Capitania 
  

Evropska pravna fakulteta vabi študente in širšo javnost na dve gostujoči 

predavanji tujega strokovnjaka prof. Emilia De Capitania, Fundamental Rights 

European Experts Group (FREE Group), direktor, dolgoletni vodja 

Sekretariata odbora EP za temeljne svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve, gostujoči predavatelj na Scuola Superiore St Anna (Pisa), Univerza 

l'Orientale (Neapelj) in Queen Mary University (London). 

 

 Za študente 1. letnika pri predmetu Ustavno in mednarodno kazensko pravo 

je udeležba obvezna. Predavanja delno financira Evropska unija (80%) iz 

Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport (20%). 

 

Več o FREE Group: https://free-group.eu/  

 

 

Gostujoča predavanja 

 

 

  Foto: osebni arhiv 

https://free-group.eu/
https://free-group.eu/
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Vabilo na predavanja predavanja 
prof. dr. Verice Trstenjak 
 
Evropska pravna fakulteta vabi študente in širšo javnost na tri gostujoča 

predavanja prof. dr. Verice Trstenjak, redne profesorice na Pravni fakulteti 

Univerze na Dunaju in nekdanje generalne pravobranilke na Sodišču 

Evropske unije v Luksemburgu. 

 

 

 

 
Predavanja delno financira Evropska unija (80%) iz Evropskega socialnega 

sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%).  

 

Gostujoča predavanja 

  

 

 

 Foto: osebni arhiv 
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Dan mediacije: Zgodbe 
mediatorjev v vsakdanjem 
življenju 
  

Obveščamo vas o dogodku z naslovom Dan mediacije: Zgodbe mediatorjev v 

vsakdanjem življenju, ki bo potekal na Višjem sodišču v Ljubljani. Dogodek bo 

potekal v ponedeljek, 22. 5. ob 10. uri v konferenčni dvorani, Tavčarjeva ulica 

9, Ljubljana. Udeležba na dogodku je še posebej priporočljiva za študente 

programa Alternativno reševanje sporov. Kotizacije ni. 

Več informacij v priloženem vabilu. 

Vabilo na predstavitev Inštituta 
za mladinsko politiko 
 
Karierni center Evro-PF vabi na predstavitev Inštituta za mladinsko politiko, 

kjer boste imeli možnost prisluhniti predstavitvi neprofitne organizacije in 

projekta Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem 

trgu dela ter možnosti vključitve v projekt. Po končanem predavanju bodo 

študenti imeli možnost individualnega razgovora in osebne predstavitve 

organizaciji za namene nadaljnjega sodelovanja oziroma vključitve v projekt. 

Predstavitev bo 30. maja 2017 ob 13:00 uri v predavalnici P3, Delpinova ulica 

18/b, 5000 Nova Gorica.  
 

AAB Summer School on 
Democracy and Development 
  

Obveščamo vas o poletni šoli, ki bo potekala med 14. in 27. avgustom 2017 

v Prištini. Več informacij  

 

 

  

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/dan-mediacije.pdf
https://iss.aab-edu.net/
https://iss.aab-edu.net/
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Prvi prijavni rok za vpis na 
podiplomski študij na FDŠ 
  
Ne zamudite 1. prijavnega roka za vpis na podiplomski študij na Fakulteti za 

državne in evropske študije, ki poteka od 5. 6. do 28. 7. 2017. 

 

Vpišite se na:  

- magistrski ali doktorski študijski program Javna uprava  

- magistrski ali doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske 

študije. 

 

Vse informacije v zvezi s prijavami in vpisnimi pogoji za študijsko leto 

2017/2018 najdete na www.fds.si/index.php/vpis . 

Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ 

(http://portal.evs.gov.si/prijava/).  

 

 

http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1582-1-prijavni-rok-za-vpis-na-podiplomski-studij
http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1582-1-prijavni-rok-za-vpis-na-podiplomski-studij
http://www.fds.si/index.php/vpis
http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://portal.evs.gov.si/prijava/
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Vabilo na predavanji priznanega 
ameriškega profesorja Davida 
Oppenheimerja 

 

Evropska pravna fakulteta vabi študente in širšo 

javnost na dve gostujoči predavanji priznanega 

ameriškega profesorja prof. Davida Oppenheimerja, 

University of California, Berkeley, School of Law. 

 

 

 
Tema prvega predavanja bo različnost, anti-diskriminacija in pozitivna 

diskriminacija, tema drugega pa verska svoboda in sekularizem. 

 

Predavanji bosta v  predavalnici P1, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 

LJUBLJANA in sicer, v torek, 20. 6. 2017 od 16:00 do 20:00 in v sredo, 21. 

6. 2017 od 9:00 do 13:00.  

Strokovne reference prof. Oppenheimerja si lahko ogledate na tej povezavi: 

https://www.law.berkeley.edu/our-faculty/faculty-profiles/david-

oppenheimer/ 

Vabilo: https://www.evro-

pf.si/media/website/2017/06/Vabilo_prof_David_Oppenheimer.pdf  

  

https://www.law.berkeley.edu/our-faculty/faculty-profiles/david-oppenheimer/
https://www.law.berkeley.edu/our-faculty/faculty-profiles/david-oppenheimer/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/06/Vabilo_prof_David_Oppenheimer.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/06/Vabilo_prof_David_Oppenheimer.pdf
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Znani so prijavni roki za vpis na 
podiplomske magistrske in 
doktorske študijske programe   
 

Prijavna roka na Evro-PF: 

1. rok od 03.07.2017 do 28.7.2017 

2. rok od 21.08.2017 do 15.09.2017 

 

Način prijave: 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem 

portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda 

samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:  

 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po 

pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu vse zahtevane 

priloge k prijavi. Priloge morajo biti v originalu ali overjena fotokopija, v 

spremnem dopisu  mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis. 

 

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in 

geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato 

natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka 

prijavnega roka visokošolskemu zavodu. Priloge morajo biti v originalu ali 

overjena fotokopija.  

 

 

Razpisi za vpis se nahajajo na 

povezavi: http://www.evro-

pf.si/studij/vpis/razpisi/ ter na 

povezavi Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport: 

http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-

vpis. 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.evro-pf.si/studij/vpis/razpisi/
http://www.evro-pf.si/studij/vpis/razpisi/
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Rok za prijavo za Erasmus+ 
izmenjave v študijskem letu 
2016/2017 podaljšan do porabe 
razpisnih sredstev 
  

Spoštovani! 

 

Obveščamo vas, da je rok za prijavo za Erasmus+ izmenjave v študijskem letu 

2016/2017 podaljšan do porabe razpisnih sredstev. Razpis za Erasmus 

+ŠTUDIJSKE IZMENJAVE za št.l. 2016/2017 (SMS) ter Razpis za Erasmus+ 

PRAKSE za št.l. 2016/2017 (SMP)  se nahajata na spletni strani fakultete 

TUKAJ, kjer so objavljene tudi veljavne stopnje financiranja mobilnosti za št. 

leto 2016/2017. Minimalno obdobje trajanja mobilnosti za prakse je 2 

meseca, za študij pa 3 mesece.  

 

Za vse dotakne informacije se lahko zainteresirani kandidati obrnejo na 

Erasmus+ koordinatorja fakultete.  

 

http://www.evro-pf.si/media/website/2014/02/Razpis-Erasmus-%C5%A0TUDIJSKE-IZMENJAVE-za-%C5%A1.l.-2016-2017.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2014/02/Razpis-Erasmus-%C5%A0TUDIJSKE-IZMENJAVE-za-%C5%A1.l.-2016-2017.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2014/02/Razpis-Erasmus-PRAKSE-za-%C5%A1.l.-2016-2017.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2014/02/Razpis-Erasmus-PRAKSE-za-%C5%A1.l.-2016-2017.pdf
http://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
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INDIVIDUALNA KARIERNA 
SVETOVANJA za uspešen študij in 
prehod na trg dela 

 

Karierni center Evropske pravne fakultete vas vabi na individualna karierna 

svetovanja. 

Potrebna je predhodna prijava na karierni.center@evro-pf.si, pri čemer se s 

kariernim svetovalcem dogovorite za datum in uro svetovanja. 

 

Storitev je brezplačna! 

Kaj je karierno svetovanje? 

Karierno svetovanje je storitev, pri kateri se ob pomoči svetovalca odločite o 

kariernih ciljih in sprejmete karierne odločitve. Ob pomoči kariernega 

svetovalca raziščete možnosti vašega kariernega razvoja in opredelite 

morebitna dodatna izobraževanja in usposabljanja, ki vam bodo pripomogla 

pri doseganju zastavljenih kariernih ciljev. 

Preko kariernega svetovanja vam bomo pomagali: 

• postaviti zaposlitvene in karierne cilje, 

• poiskati nove zaposlitvene možnosti, 

• opredeliti, kje in na katerem področju dela boste iskali zaposlitev, 

• poiskati aktualna prosta delovna mesta, 

• izboljšati način iskanja zaposlitve, 

• pridobiti sodobne veščine iskanja zaposlitve ter 

• vključiti se v razne delavnice in obštudijske dejavnosti z namenom 

izboljšanja vaših zaposlitvenih možnosti. 

Komu je namenjeno? 

Karierno svetovanje je na voljo dijakom, študentom in diplomantom, ki se 

zanimajo izboljšanje lastnih kariernih priložnosti. Za prvi svetovalni razgovor 

z osebnim svetovalcem vam bo v pomoč vprašalnik »Priprava na zaposlitveni 

načrt« in drugi pripomočki, ki jih najdete na spletni strani Zavoda za 

zaposlovanje RS v rubriki Samostojno vodenje kariere (www.ess.gov.si). 

Vabljeni v čim večjem številu. 

Vabilo – KARIERNA SVETOVANJA, 

 

KARIERNI KOTIČEK 

mailto:karierni.center@evro-pf.si
http://www.ess.gov.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/06/Vabilo-KARIERNA-SVETOVANJA.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Predavanja dr. Mateja Avblja v 
Berlinu in v Helsinkih 
  
Dr. Matej Avbelj, ki trenutno gostuje kot Senior Humboldt Fellow na 

Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB), je 8. 5. 2017 imel 

gostujoče predavanje na temo Sociology of (Slovenian) Constitutional 

Democracy.  

  

Na enako temo je nekaj dni kasneje 10. 5. 2017 imel tudi vabljeno predavanje 

na pravni fakulteti Univerze v Helsinkih.   

  

Dr. Matej Avbelj je 23. 5. 2017 nastopil kot gostujoči predavatelj na 

Humboldtovi Univerzi v Berlinu v okviru Berlin Colloquium on Global and 

Comparative Public Law. Predaval je na temo "The Future of the European 

Union - EU as a Non-Statist Federation".   

Več o dogodku v Berlinu  

 

 

 

Dosežki  

http://fds.si/index.php/aktualno/akademski-dosezki/1557-predavanja-dr-mateja-avblja-v-tujini
http://fds.si/index.php/aktualno/akademski-dosezki/1557-predavanja-dr-mateja-avblja-v-tujini
https://www.wzb.eu/de/forschung/bereichsuebergreifende-forschung/center-for-global-constitutionalism/berlin-colloquium
https://www.wzb.eu/de/forschung/bereichsuebergreifende-forschung/center-for-global-constitutionalism/berlin-colloquium
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  Erasmus+ mobilnost naših 
predavateljev 
  

Dekan Evro-PF, izr. prof. dr. Marko Novak, se med 2. 5. in 5. 5. 2017 udeležil 

Eramus + mobilnosti za namene poučevanja.  

 

Predaval je v Italiji, na Pravni fakulteti Univerze v Trentu, kjer je izvedel 6 ur 

predavanj za dodiplomske študente na temo multimodalnosti in pravne 

argumentacije, 2 uri pa je predaval doktorskim študentom na temo 

argumenta večine v sodstvu. Predavanja so bila odmevna in so požela veliko 

zanimanja med študenti, skupaj z italijanskimi profesorji pa smo našli veliko 

skupnih točk, kar je nedvomno garant za nadaljevanje sodelovanja.  

Več o izvedbi predavanja.   

  

 
Foto: Dekan, dr. Marko Novak ter  prof. dr. Maurizio Manzin (starejši) in prof. 

dr. Federico Puppo (mlajši)  
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Dosežki naših študentov 

 

Študentka Evro-PF je osvojila 
tretje mesto na tekmovanju 
RUBIKON 
  

 
Dne 11. maja 2017 ob 15 uri je na Pravni fakulteti v Ljubljani potekalo 12. 

tekmovanje slovenskih študentov v predstavitvi sodb Evropskega sodišča za 

človekove pravice – RUBIKON. 

Rubikon pomaga pri usposabljanju slovenskih pravnikov za: bolj kakovostno 

zastopanje pritožnikov in države ter odgovornejšo skrb za varstvo 

konvencijskih pravic pri sprejemanju in uporabi predpisov in pri delovanju 

rednih in ustavnega sodišča ter odvetništva. Poznavanje judikature ESČP je 

izjemnega pomena, saj je Konvencija v Sloveniji zavezujoči del notranjega 

prava, zato je država dolžna spoštovati in izvrševati sodbe ESČP, ki se 

nanašajo nanjo; da bi to uspešno opravljala, pa mora upoštevati celotno 

prakso ESČP. Tekmovanje spodbuja študente k pridobivanju znanj in 

sposobnosti, da bodo v svojem profesionalnem življenju pri anticipiranju 

odločitev ESČP uspešnejši kot so bile dosedanje generacije v Sloveniji. 

Na tekmovanju je sodelovala tudi študentka Evropske pravne 

fakultete Andreja Friškovec, ki je osvojila tretje mesto! 

Za uspeh ji čestitamo!  

 

  

  

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA 


