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Intervju z dekanom Evropske 

pravne fakultete, izr. prof. dr. 

Marko Novak 

 
Z dekanom Evropske pravne fakultete Nove univerze smo se pogovarjali o 

študentih, njihovih pričakovanjih do profesorjev in obratno. Kakšne 

karakteristike najbolj ceni, pa v intervjuju spodaj.  

 

Foto: Primož L. 

 

Izr. prof. dr. Marko Novak je dekan Evropske pravne fakultete, članici Nove 

univerze, kjer tudi predava kot izredni profesor za področje filozofije in teorije 

prava ter ustavnega prava. Je avtor mnogih monografij v slovenskem jeziku in 

številnih člankov v domačih in tujih revijah, opravlja pa tudi dolžnost predsednika 

Sodnega sveta. 

 

Zanj je, kot tudi celotnemu osebju fakultete, prvi v interesu zadovoljen študent. To 

je tisti, ki zapusti predavanja ali vaje ne le s prepričanjem, da se je nekaj 

pomembnega naučil, temveč tudi z občutkom osebnostne rasti. 

 

PROFESOR ŠTUDENTU 

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/Foto_Primoz%CC%8C-Lavre.jpeg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Profesor, ki je zadovoljen in hkrati tudi presenečen nad potrpežljivostjo in 

odzivnostjo študentov, ki zmorejo poslušati tudi po 5 pedagoških ur predavanja v 

enem sklopu, si na splošno želi poštenega odnosa in konstruktivnih dialogov. 

 

Mi pa vam želimo prijetno branje in upamo, da vam kakšen nasvet pride prav.  

 

S čim se zadnji dve leti na akademskem področju najbolj intenzivno ukvarjate? 

»Napisal sem knjigo v angleščini in jo leta 2016 izdal pri založbi Springer z naslovom 

The Type Theory of Law (en izvod imamo tudi v naši novi knjižnici – UKNU), kjer gre 

za moj filozofsko-psihološki pogled na naravo prava. Trenutno pišem naslednjo 

angleško knjigo iz multimodalne (retorične) pravne argumentacije. Poleg tega 

sodelujem v treh raziskovalnih projektih (ARRS, modul Jean Monnet (EU) ter ŠIPK), 

iz katerih se porajajo članki, komentarji, kolumne ipd«. 

 

Kakšna je vaša pedagoška filozofija in kakšen je vaš stil učenja? 

»Študente poskušam ‘siliti’ k ustvarjalnemu razmišljanju, četudi mi to – po moji 

krivdi – včasih ne uspe zaradi količine snovi, ki jo moramo predelati, ali iz podobnih 

razlogov. Je pa to moj ideal, ki mu skušam slediti«.  

 

Kakšna pa je vaša ideja o pedagoškem razvoju v prihodnosti? 

»V tem smislu sem klasik: razmerje med učiteljem in učencem je arhetipsko in se v 

vsebinskem smislu ne spreminja in se tudi ne bo spreminjalo. Načini pa so različni, 

saj je uvajajo nove tehnologije in je komunikacija deloma različna, kot je bila v 

preteklosti«.  

 

Kaj je tisto, kar študentje pričakujejo od dobrega profesorja? 

»Pošten odnos, četudi je profesor strog. To pomeni, da mora profesor dati vse od 

sebe. Če se »špara« ali nekaj na hitro odpredava, samo da je, potem to študenti 

prav gotovo čutijo.  Poleg tega jih mora profesor navdušiti, motivirati za snov, ki jo 

predava. Seveda mora biti pri tem navdušen tudi sam, da svoje »razodetje« resnice 

in modrosti (ideal znanosti kot teoretičnega in ideal praktičnega življenja) prenašaš 

na poslušalstvo«.  

 

S čim vas študent lahko navduši? 

»Z odgovornim pristopom, pri tem, da je kot poslušalec aktiven in ustvarjalno 

razmišlja. To je največ, kar profesor lahko dobi od študenta – inteligenten odgovor 

na vprašanje. To je tisto »razodetje« resnice (a-ha učinek), o katerem sem govoril 

že v zgornjem vprašanju«. 

 

Kakšne karakteristike najbolj cenite pri študentu? 

Poštenost, marljivost, drznost v razmišljanju, odgovornost.  
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Nad čem pa, ko govorimo o odnosu študenta v predavalnici,  niste najbolj 

navdušeni? 

Nad molkom glede mojih vprašanj.  

 

Kakšno vzdušje želite zgraditi med predavanji? 

Razpravo, debato kot v kakšnem sokratičnem dialogu izpod peresa velikega 

Platona. 

 

Kaj je tisto, kar želite posredovati svojim študentom? 

Vrednote, kot so poštenost, marljivost kot delavnost, drznost v razmišljanju ipd. 

 

Kakšen bi bil vaš nasvet nekomu, ki se odloča za študij Prava? 

»Naj posluša intuicijo oz. svoj »notranji glas«, ali ga vleče k temu študiju. K 

prepoznanju svojih pravih želja prav gotovo pripomore tudi to, ali kaj sanjamo o 

pravnikih, odvetnikih, sodnikih, sodnih procesih ipd. Torej ne le to, kar zavestno 

dojemamo o svojih hotenjih, temveč tudi, kaj nam sporoča naše nezavedno«. 

 

Kaj so, po vašem mnenju, ključni motivacijski dejavniki za uspešen zaključek 

fakultete? 

»Prepoznanje svojega »poslanstva« oz. tega, da smo na pravi poti. K temu veliko 

pripomorejo tudi profesorji, ki morajo študente prepoznati in jih usmerjati«. 

 

Dober pravnik/ca bo tisti/a, ki….?  

»…ima v sebi nekaj talenta za praktično racionalnost in je predvsem pripravljen 

veliko delati, da ta talent naprej razvije«.  

 

Kaj je, po vašem mnenju, prednost študija na Evropski pravni fakulteti, ki je 

prepoznavna tudi pri študentih? 

»Dostopnost profesorjev in referentov, majhne skupine in praktična usmerjenost«. 

 

Priponka: Intervju Evro-PF_MarkoNovak 

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/IntervjuEPF_MarkoNovak.pdf
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Intervju: izr. prof. dr. Matej 

Avbelj, Fakulteta za državne in 

evropske študije Nove univerze 
 

 

Izr. prof. dr. Matej Avbelj: »Poskrbite, da boste najboljša leta svojega življenja 

izkoristili na najboljši možen način, s pravo mero zabave in dela. To je garancija za 

vašo zdravo prihodnost«. 

 

Dr. Matej Avbelj je izredni profesor za evropsko pravo na Fakulteti za državne in 

evropske študije, kjer hkrati deluje kot vodja raziskovalne skupine in predseduje 

akademskim forumom. Kot gostujoči izredni profesor predava tudi na Evropski 

pravni fakulteti, kjer je podpredsednik Centra za mednarodne študije. Njegova 

bibliografija obsega več kot 400 del, med zadnje se uvršča nedavnoizdana knjiga z 

naslovom »The European Union under Transnational Law«, izdana pri ugledni 

založbi Hart Publishing. Za svoje akademsko delo na področju prava je dr. Avbelj 

prejel več domačihin tujih priznanj, v letih 2012, 2014, 2015, 2016 in 2017 pa je bil 

uvrščen med 10 najvplivnejših pravnikov v Republiki Sloveniji. 

 

Visoko cenjen profesor na fakultetah članicah Nove univerze je v akademskem letu 

2015/16 prejel nagrado za najboljšega predavatelja po izboru študentov na 

Fakulteti za državne in evropske študije, in še posebej zato, smo ga prosili za nekaj 

besedo o okolju in izzivih predavatelja. Naj vam služijo kot spodbuda za aktivno 

sodelovanje ali namig za prijetnejše vezi. 

  

S čim se zadnji dve leti na akademskem področju najbolj intenzivno ukvarjate? 

»Jedro mojega akademskega ustvarjanja je posvečeno dvema ARRS projektoma: 

reforma vladavine prava in demokracije v Sloveniji ter merjenju ideološkosti sodišč. 

Že od nekdaj pa me na vsakem koraku spremlja ustavna teorija Evropske unije«. 

 

Kakšna je vaša pedagoška filozofija in kakšen je vaš stil učenja? 

»Moj cilj je ustvariti kritično razmišljujočega študenta, ki bo znal ločevati 

pomembno od nepomembnega in produktivno ter učinkovito razreševati pravne 

probleme. Ne znam predavati excathedra, študenti pa se upirajo sokratski metodi. 

Torej nekaj vmes«. 

 

Kakšna je vaša ideja, če jo imate, o pedagoškem razvoju v prihodnosti? 

»V prihodnosti bo tudi pravnike v veliki meri nadomestila tehnologija. Ostali bodo le 
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še dobri pravniki z občutkom za pravo mero ter podčrtani z integriteto. Tega stroji 

ne bodo imeli nikdar«. 

 

Kaj je tisto, kar študentje pričakujejo od dobrega profesorja?  

»Večina si želi po najkrajši in najlažji poti do čim boljše ocene. Pri meni s takšnimi 

željami naletijo na zid. Dobri študenti si želijo intelektualno stimulativnega 

profesorja, ki jim bo predstavljal legitimno in ne vsiljeno avtoriteto«.  

 

 
 

Kaj je tisto, s čimer vas študent lahko navduši? 

»Navduši me strast po znanju, kritičen odnos do predmeta preučevanja in  

samostojnost«. 

 

Nad čem pa, ko govorimo o odnosu študenta v predavalnici, niste najbolj navdušeni? 

»Nad prestrašenostjo,pasivnostjo, apatičnostjo in pričakovanjem, da si bodo 

študenti zapisovali po profesorjevem nareku in nato vse skupaj ‘odrecitirali’ na 

pamet na izpitu«. 

Kakšnega vzdušja si želite med predavanji? 

»Konstruktivnega, sodelovalnega, spodbujevalnega«. 

 

Kaj je tisto, kar želite posredovati svojim študentom? 

»Poskrbite, da boste najboljša leta svojega življenja izkoristili na najboljši možen 

način, s pravo mero zabave in dela. To je garancija za vašo zdravo prihodnost«. 

 

Priponka: Intervju s profesorjem dr. Matejem Avbljem 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/IntervjuFDS_MatejAvbelj.pdf
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Imenovanje v naziv: Erazem 

Bohinc 
 

Evropska pravna fakulteta Nove univerze izreka Erazmu Bohincu iskrene 

čestitke za imenovanje v naziv “asistent” za področja Mednarodno pravo, 

Mednarodni odnosi ter Evropsko pravo. 

 

 

Prof. dr. Verica Trstenjak 

izvoljena za članico Sodnega 

sveta 
Obveščamo vas, da je bila prof. dr. Verica Trstenjak s strani Državnega 

zbora, z največ glasovi izvoljena za članico Sodnega sveta. 

Evropska pravna fakulteta Nove univerze ji ob uspehu izreka iskrene 

čestitke.  

  

DOSEŽKI 

http://www.sodni-svet.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Nekaj aktivnosti dr. Mateja 

Avblja v marcu in aprilu 2018 
Predstavitev knjige "The EU under Transnational Law" v Firencah 

 

Dr. Matej Avbelj je imel 20. marca 2018 v Italiji predstavitev novo izdane 

knjige The European Union under Transnational Law. Več o dogodku si 

preberite tukaj.  

 

Fotografija: 

 
  

Sodelovanje na okrogli mizi ICONs, Budimpešta 

 

Dr. Matej Avbelj je sodeloval na okrogli mizi ICONs v Budimpešti na temo 

"Izzivi javnega prava v Srednji Evropi". Sočasno je bilo ustanovljeno tudi 

Srednjeevropsko združenje za ustavno pravo znotraj ICONs. 

 

http://www.fds.si/index.php/aktualno/akademski-dosezki/1743-aktivnosti-izr-prof-dr-mateja-avblja-v-marcu-in-aprilu-2018
http://www.fds.si/index.php/aktualno/akademski-dosezki/1743-aktivnosti-izr-prof-dr-mateja-avblja-v-marcu-in-aprilu-2018
https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/the-european-union-under-transnational-law-9781509911523/
https://blogs.eui.eu/constitutionalism-politics-working-group/event/book-launch-eu-transnational-law/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Sodelovanje dr. Mateja Avblja na simpoziju "Humanistika in pravo: 

"Demokratična" in "pravna" država" 

Dr. Matej Avbelj je 18. aprila 2018 v Ljubljani sodeloval na simpoziju 

"Humanistika in pravo: "Demokratična" in "pravna" država". Več o 

dogodku tukaj. 

  

 

Sodelovanje dr. Mateja Avblja in dr. Jerneja Letnarja Černiča na dogodku 

"The Rule of Law, Populism and Militant Democracy in Europe", 12.-13. april 

2018 

Več o dogodku si lahko preberete na tej povezavi. 

 

Fotografija:  

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/HUMANISTIKA-IN-PRAVO.pdf
http://www.iisj.net/en/node/170
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Izšla je nova knjiga “Ustanovitev 

Slovenije”, avtor: prof. dr. Peter 

Jambrek 
 

Študentom Nove univerze priporočamo nakup nove knjige dr. Petra 

Jambreka z naslovom “Ustanovitev Slovenije”, 610 strani, cena 14,90 eur. 

 

 Knjigo lahko kupite v Univerzitetni knjižnici Nove univerze ali jo naročite 

preko spletne knjigarne. 

 

O vsebini 

 

Besedilo pričujoče knjige je urejeno kronološko. Sprašuje se, kdaj, kako in 

zakaj se je spreminjal slovenski nacionalni sistem skozi daljša – večletna ali 

celo večdesetletna časovna razdobja. Predmet preučevanja omenjenega 

zgodovinskega pristopa je praviloma vsa Slovenija določenega časa, s 

posebnim ozirom na pomen njenega življenjskega prostora, prebivalstva 

ter družbene in politične organizacije. 

 

Že pozornost, ki je namenjena dogajanjem v razponu sedemdesetih let, 

vzpostavlja razdaljo med predmetom in rezultatom raziskave. Čim krajše je 

obdobje, tem bolj  verjetna je domneva, da na konkretne dogodke vplivajo 

odločitve ljudi in organov oblasti. In obratno, procesi v nekajletnem 

razponu se izkažejo za usmeritve, ki jih pogojujejo neosebne silnice, tako da 

bi se spremembe zgodile ne glede na subjektivne želje in politično voljo 

ljudi. 

 

V tem pomenu je delo rezultat raziskave kriznih in cikličnih procesov v 

Sloveniji kot enoti bivše  Jugoslavije, pa tudi po njeni osamosvojitvi v 

nacionalno državo. Posebna pozornost je posvečena specifični naravi teh 

procesov in ciklusov po ustanovitvi Republike Slovenije kot nove države s 

korenito preoblikovano ustavno ureditvijo. (Iz vsebine.) 

 

  

KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica
https://nova-uni.si/index.php/sl/zalozba/e-knjigarna/knjige/ustanovitev-slovenije
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/Ustanovitev_Slovenije.jpg
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Program nacionalne in ustavne 

osvoboditve Slovenije 1987-1988 
 

Komplet faksimiliranih reprintov: 

Prispevki za slovenski nacionalni program (1987) 

Gradivo za slovensko ustavo (1988) 

 

Opis 

Ob okrogli 30. obletnici Pisateljske ustave je Ustavno sodišče Republike 

Slovenije pripravilo slovesnost, s katero obeležuje objavo izvora sodobne 

slovenske ustavnosti. 

 

Več o dogodku tukaj: http://bit.ly/30let_TezezaUstavoRS 

 

Ob tej priložnosti je Znanstvena založba Nove univerze izdala protokolarno 

izdajo faksimiliranega reprinta 57. številke Nove revije, v kateri so objavljeni 

Prispevki za slovenski nacionalni program (1987), ter faksimiliranega 

reprinta Gradiva za slovensko ustavo (1988). 

 

 

 

 

 

  

http://bit.ly/30let_TezezaUstavoRS
https://nova-uni.si/media/com_eshop/products/resized/faksimile-500x500.jpg
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Pogovor ob knjigi dr. Mateja 

Avblja 
 

28. marca 2018 smo na Evropski pravni fakulteti v Ljubljani gostili dogodek 

Pogovor ob knjigi dr. Mateja Avblja z naslovom »The European Union under 

Transnational Law« (Hart Publishing, 2018). 

 

V pogovoru na temo »Evropska unija in izzivi za prihodnost« je avtor 

uvodoma predstavil svojo knjigo kot iztočnico za razpravo o aktualnih 

izzivih EU, v kateri so sodelovali dr. Verica Trstenjak, dr. Peter Jambrek, dr. 

Zoran Stančič in dr. Igor Masten. 

 

S tem smo otvorili niz dogodkov z imenom »Pogovor ob knjigi«, ki se bodo 

razvrstili tekom leta.   

 

Spremljajte našo spletno ali FB stran za naslednje dogodke. 

 

 

  

https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/pogovor-ob-knjigi-28-3-3017/avbelj5.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/pogovor-ob-knjigi-28-3-3017/avbelj4.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/pogovor-ob-knjigi-28-3-3017/avbelj3.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/pogovor-ob-knjigi-28-3-3017/avbelj2.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/pogovor-ob-knjigi-28-3-3017/avbelj1.jpg
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Študijska literatura po znižanih 

cenah 
 

Študijska literatura po znižanih cenah na knjižnem sejmu v Mariboru 

 

Sedanji in bodoči študentje Nove univerze so lahko med 21. in 26. aprilom 

2018 kupili študijsko literaturo po znižanih cenah kar na stojnici na 

Grajskem trgu v Mariboru. Knjižni sejem je potekal v sklopu 21. Slovenskih 

dnevov knjige v Mariboru, s tematiko Temna snov literature.  

 

Posebna ponudba na sejmu 

 Komplet štirih knjig iz zbirke Slovenija 1945-2015 (dr. Peter Jambrek) je 

bilo mogoče kupiti po posebni sejemski ponudbi (-50%). Mimoidočim so bili 

na voljo promocijski izvodi revije za človekove pravice Dignitas ter 

brezplačni izvodi knjige Poglavja iz delovnega in socialnega prava (Evro-PF). 

Vse nove knjige smo prodajali z 20% popustom. Ob vsakem nakupu si je 

lahko kupec izbral eno izmed ponujenih knjig brezplačno. 

 

Foto utrinki: 

  

 

  

  

https://mkc.si/sdkvmb-program2018/
https://mkc.si/sdkvmb-program2018/
http://www.fds.si/images/fds-content/novice/2018/knjizni-sejem-mb-2018/20180421_101456.jpg
http://www.fds.si/images/fds-content/novice/2018/knjizni-sejem-mb-2018/mkc_posamezni_b2_jpg-1.jpg
http://www.fds.si/images/fds-content/novice/2018/knjizni-sejem-mb-2018/20180421_101618.jpg
http://www.fds.si/images/fds-content/novice/2018/knjizni-sejem-mb-2018/30709060_1796649963974580_1139600504624513024_n.jpg
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Naslednja priložnost za ugoden 

nakup študijske literature! 
Ne zamudite naslednje priložnosti, ko bo knjige Nove univerze (Fakultete za 

državne in evropske študije ter Evropske pravne fakultete) moč kupiti po 

znižanih cenah, to bo na ljubljanskem sejmu akademske knjige Liber.ac, med 

22. -24. 5. 2018. 

 

Ponudbo knjig in priročnikov si lahko ogledate v spletni knjigarni. Na sejmu 

delimo tudi promocijski material članic Nove univerze ter informacije o 

študiju! 

 

 
 

 

  

http://www.ff.uni-lj.si/knjige/Liberac/Liberac_2018
https://nova-uni.si/index.php/sl/zalozba/e-knjigarna/knjige
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Razpis za Erasmus+ individualno 

mobilnost v prvo polovici 

študijskega leta 2018/19 
 

Spoštovani študenti, 

 

obveščamo vas, da smo objavili razpis za Erasmus+ individualno mobilnost 

v prvi polovici študijskega leta 2018/19. 

 

Razpisno dokumentacijo in ostale koristne informacije si poglejte v 

prilogah. 

 

Rok za prijavo je četrtek, 26.04.2018. 

  

 

    

IV-HE-Learning-agreement_studies_guidelines_final_2015.pdf  

IV-HE-Learning-agreement_traineeships_form_final_2015.pdf  

IV-HE-Learning-agreement_traineeships_guidelines_final_2015.pdf  

Online Linguistic Support.pdf  

PRIJAVNICA_ZA_ERASMUS_IZMENJAVO_2018-19.docx 

RAZPIS_ZA_MOBILNOST_STUDENTOV_V_TUJINI_PO_PROGRAMU_ERASMUS+.docx  

 

 

 

 

 

 

  

ERASMUS+ 

http://www.fds.si/attachments/article/1726/IV-HE-Learning-agreement_studies_guidelines_final_2015.pdf
http://www.fds.si/attachments/article/1726/IV-HE-Learning-agreement_traineeships_form_final_2015.pdf
http://www.fds.si/attachments/article/1726/IV-HE-Learning-agreement_traineeships_guidelines_final_2015.pdf
http://www.fds.si/attachments/article/1726/Online%20Linguistic%20Support.pdf
http://www.fds.si/attachments/article/1726/PRIJAVNICA_ZA_ERASMUS_IZMENJAVO_2018-19.docx
http://www.fds.si/attachments/article/1726/RAZPIS_ZA_MOBILNOST_STUDENTOV_V_TUJINI_PO_PROGRAMU_ERASMUS+.docx
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Karierna središča po Sloveniji 
 

VIR: ZRSZZ 

 

Karierna središča in kotičke najdete po vsej Sloveniji. Poglejte si, kje in 

kakšne storitve vam ponujamo. 

 

Karierno središče je mesto, kjer: 

 najdete knjižnico z informacijami o načrtovanju in vodenju kariere,  

 imate brezplačen dostop do interneta za iskanje informacij o 

načrtovanju in vodenju kariere, 

 si lahko ogledate različne filme o poklicih, šolah in načrtovanju 

kariere, 

 se lahko dogovorite za individualno karierno svetovanje ali 

 se udeležite kakšne od skupinskih oblik dela. 

 

Karierni kotiček zagotavlja računalniški dostop do osnovnih informacij s 

področja načrtovanja in vodenja kariere ter informacije o trgu dela v 

lokalnem okolju, ne pa svetovanja in skupinskih oblik dela. 

Preverite, kje se nahajajo karierna središča po Sloveniji.  

 

 

  

KARIERNI KOTIČEK 

 

https://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure
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Napovednik zaposlovanja: kaj 

delodajalci napovedujejo za 

slovenski trg dela za prvo 

polovico leta 2018? 
 

VIR: ZRSZZ, objavljeno na https://www.ess.gov.si/_files/10604/NAP-

ZAP_Napovednik_zaposlovanja_2017_II.pdf  

 

Zavod RS za zaposlovanje med delodajalci z 10 ali več zaposlenimi dvakrat 

na leto izvaja raziskavo Napovednik zaposlovanja, katere namen je 

pridobivanje ocene o gibanju povpraševanja po izdelkih ali storitvah 

delodajalcev, vpogled v kratkoročne načrte zaposlovanja ter morebitne 

trenutne in predvidene prihodnje težave pri kadrovanju.  

 

V nadaljevanju so najprej na kratko predstavljeni ključni poudarki 

rezultatov letošnje jesenske ankete Napovednik zaposlovanja.  

 

Ključni poudarki iz rezultatov Napovednika zaposlovanja 2017/II  

 Napovedi glede gibanja povpraševanja po izdelkih/storitvah za 

naslednjega pol leta so še bolj spodbudne kot na začetku leta 2017.  

 Delodajalci napovedujejo 2,6-odstotno rast števila zaposlenih, 

predvidevajo 30,9 tisoč zaposlitev.  

 Najbolj spodbudne napovedi glede rasti zaposlovanja so v 

gradbeništvu in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (ki 

vključujejo tudi zaposlovalne dejavnosti).  

 V prihodnjega pol leta bodo najpogosteje iskani delavci za 

preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, vozniki težkih 

tovornjakov in vlačilcev, varilci, skladiščniki in uradniki za nabavo in 

prodajo ter prodajalci.  

 S pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev se sooča že 

43,3 % delodajalcev. V skupini velikih delodajalcev se s tovrstnimi 

težavami srečuje že 61 % delodajalcev.  

 Med poklici, pri katerih imajo delodajalci najpogosteje težave pri 

iskanju ustreznih delavcev, so delavci za preprosta dela v 

predelovalnih dejavnostih, varilci, vozniki težkih tovornjakov in 

vlačilcev, skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo ter 

prodajalci.  

https://www.ess.gov.si/_files/10604/NAP-ZAP_Napovednik_zaposlovanja_2017_II.pdf
https://www.ess.gov.si/_files/10604/NAP-ZAP_Napovednik_zaposlovanja_2017_II.pdf
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 Delodajalci navajajo, da kandidatom za zaposlitev najpogosteje 

primanjkujejo delovne izkušnje, poklicno specifična znanja in 

ustrezna izobrazba.  

 Delodajalci, ki so imeli težave pri zaposlovanju, so se v več kot 

tretjini primerov soočili s situacijo, ko se na razpisano delovno 

mesto ni prijavil noben kandidat.  

 Zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov so se delodajalci soočali 

predvsem z daljšimi postopki iskanja ustreznih kandidatov, 

situacijo, ko niso zaposlili delavcev, in z odločitvami za iskanje 

delavcev v tujini.  

 Pomanjkanje ustreznih kandidatov se je v poslovanju delodajalcev 

najpogosteje kazalo s povečanim obsegom dela že zaposlenih 

delavcev, prenosom dela na zunanje izvajalce in 

(pre)usposabljanjem že zaposlenih.  

 

Celotna analiza je dostopna na povezavi: 

https://www.ess.gov.si/_files/10604/NAP-

ZAP_Napovednik_zaposlovanja_2017_II.pdf  

 

 

  

https://www.ess.gov.si/_files/10604/NAP-ZAP_Napovednik_zaposlovanja_2017_II.pdf
https://www.ess.gov.si/_files/10604/NAP-ZAP_Napovednik_zaposlovanja_2017_II.pdf
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Spomladanski karierni dnevi 
 

Obveščamo vas, da bodo med 23. in 25. aprilom 2018 na Evropski pravni 

fakulteti potekali spomladanski karierni dnevi.  

 

CV, spremno in motivacijsko pismo 

Kdaj: ponedeljek, 23.04.2018, ob 10:00, Evropska prava fakulteta Nove 

univerze 

Kje: v Novi Gorici, v prostorih fakultete 

Prijavite se na povezavi! 

 

Obravnavana vsebina: 

– Kako sestaviti CV in motivacijsko, ki ga bodo delodajalci opazili 

 

Zaposlitveni razgovor 

Kdaj: torek, 24.04.2018, ob 10:00, Evropska prava fakulteta Nove univerze 

Kje: v Novi Gorici, v prostorih fakultete 

Prijavite se na povezavi! 

Obravnavana vsebina: 

– Kako se pripraviti in uspešno nastopiti na zaposlitvenem razgovoru 

 

Nasveti delodajalca in gosti iz prakse: 

»Najpogostejše pasti pri posredovanju nepremičnin« 

Kdaj: torek, 25.04.2018, ob 16:00 – 20:00 

Evropska prava fakulteta 

Kje: v Ljubljani, v prostorih fakultete 

Prijavite se na povezavi! 

 

Obravnavana vsebina: 

– Katere napake se najpogosteje dogajajo pri nakupu ali najemu 

nepremičnin in na kaj mora biti nepremičninski svetovalec oz. pravnik 

pozoren 

– S katerimi težavami se srečujemo pri vpisih nepremičnin v ZK 

Vabilo v priponki. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMxB-SPMw22I7I6hZYvA034_F04zuWbxYB2YB0Kmnr5Ial4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMxB-SPMw22I7I6hZYvA034_F04zuWbxYB2YB0Kmnr5Ial4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMxB-SPMw22I7I6hZYvA034_F04zuWbxYB2YB0Kmnr5Ial4Q/viewform
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/Vabilo-spomladanski-karierni-dnevi-2018.pdf
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Delavnica “Tehnični vidiki 

zaključnih del”, 16.5.2018, Brdo 

pri Kranju 
 

Karierna centra Fakultete za državne in evropske študije in Evropske pravne 

fakultete Nove univerze vabita na brezplačno delavnico z 

naslovom “Tehnični vidiki zaključnih del”, ki bo potekala na Brdu pri Kranju 

(oranžerija) v sredo, 16. maja 2018 od 16:30 do predvidoma 

18:30. Delavnico bo vodila bibliotekarka Ana Češarek iz Univerzitetne 

knjižnice Nove univerze. 

 

Na delavnici bodo predstavljena pravila pisanja zaključnih del, s poudarkom 

na pravilnem citiranju in navajanju literature. 

 
 

Udeležba na delavnici je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava do 

vključno 14. maja 2018 na brdo@fds.si  

V primeru, da se na dogodek prijavi manj kot 15 oseb, delavnica odpade. 

Vljudno vabljeni vsi, ki se tekom pisanja zaključnega dela soočate s 

težavami. S seboj prinesite vaše dosedanje delo (lahko tudi na računalniku, 

tablici, telefonu). 

 

V upanju na čim večjo udeležbo vas lepo pozdravljamo, 

Karierni center FDŠ NU, Karierni center Evro-PF NU 

Priponka: Delavnica -_vabilo, 16.5.2018   

https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica
https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica
https://nova-uni.si/attachments/article/80/Tehnicna_navodila_za_izdelavo_zakljucnih_nalog%20(4.%207.%202017).pdf
https://nova-uni.si/attachments/article/80/DelavnicaKC_Cesarek_31.1.2018.pdf
mailto:brdo@fds.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/Delavnica_vabilo_Brdo.pdf
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Spomladanska šola 2018: 

»Evropski pravni red med teorijo 

in prakso« 
Spoštovani, 

vabimo vas na Spomladansko šolo z naslovom EVROPSKI PRAVNI RED MED 

TEORIJO IN PRAKSO, ki jo organizirajo Fakulteta za državne in evropske 

študije, Evropska pravna fakulteta in Fakulteta za slovenske in mednarodne 

študije, vse tri članice Nove univerze. 

Spomladanska šola bo potekala od 7. – 11. maja 2018 v prostorih Fakultete 

za državne in evropske študije, na naslovu Predoslje 39, 4000 Kranj 

(Oranžerija). 

 

Rok za prijavo: 26.4.2018 oz. do zasedbe prostih mest 

Prijavo pošljite na naslov: brdo@fds.si 

Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci prejeli kreditne točke v višini 

enega izbirnega predmeta. 

Več o programu spomladanske šole in prijavnico lahko najdete v priponki. 

Vabljeni! 

 
PROGRAM 
 
Prvi dan (7. maj 2018) 

  KIBERNETSKA VARNOST IN EVROPSKA UNIJA 

16:30 – 18:00 izr. prof. dr. Uroš Svete 

18:00 – 18:15: odmor   

18:15 – 20:30 mag. Dobran Božič 

  
 Drugi dan (8. maj 2018)  

  EU PROJEKTI – PASTI IN PRILOŽNOSTI 

16:30 – 18:00 doc. dr. Gorazd Justinek 

18:00 – 18:15: odmor   

18:15 – 19:00 Ivana Boštjančič Pulko 

19:00 – 20:30 Ivana Boštjančič Pulko (delavnica) 

OBVESTILA NOVE UNIVERZE 

 

http://www.fds.si/index.php/dogodki/poletna-sola/1718-spomladanska-sola-2018-evropski-pravni-red-med-teorijo-in-prakso
http://www.fds.si/index.php/dogodki/poletna-sola/1718-spomladanska-sola-2018-evropski-pravni-red-med-teorijo-in-prakso
http://www.fds.si/index.php/dogodki/poletna-sola/1718-spomladanska-sola-2018-evropski-pravni-red-med-teorijo-in-prakso
mailto:brdo@fds.si
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 Tretji dan (9. maj 2018) 

  POMEN ARGUMENTACIJE STALIŠČ V JAVNEM 
NASTOPANJU 

16:30 – 18:00 dr. Zdravko Zupančič 

18:00 – 18:15: 
odmor 

  

18:15 – 20:30 dr. Zdravko Zupančič (študije primerov) 

  
Četrti dan (10. maj 2018) 

  PESCO – NOVA PRILOŽNOSZ ZA EVROPSKO 
UNIJO 

16:30 – 18:00 doc. dr. Laris Gaiser 

18:00 – 18:15: 
odmor 

  

18:15 – 20:30 doc. dr. Branimir Furlan 

       
Peti dan (11. maj 2018) 

  EVROPSKI PRAVNI RED MED TEORIJO IN PRAKSO: 
SANKCIJE EU 

16:30 – 18:00 Okrogla miza 
Gostje okrogle mize bodo: 
dr. Peter Jambrek, 
dr. Katarina Vatovec, 
dr. Laris Gaiser, 
Tine Kračun, direktor Inštituta za strateške rešitve. 
Moderator: Stojan Auer. 
Tema okrogle mize je "Evropski pravni red med 
teorijo in prakso: sankcije EU". 

18:00 – 18:15: 
odmor 

  

18:15 – 20:30 Razprava z udeleženci 
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Priponka: Spomladanska šola PDF – Vabilo in prijavnica 

  

http://www.fds.si/attachments/article/1718/Spomladanska_sola_2018_popravek.pdf
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VII. Mednarodna doktorska 

znanstveno-raziskovalna 

konferenca Nove univerze - poziv 

k prijavi 
 

Spoštovani doktorski študentje, 

prosimo vas, da se na doktorsko konferenco prijavite najkasneje do 6. 5. 

2018 in do navedenega roka oddate tudi konferenčni znanstveni prispevek. 

V kolikor ste to že storili, se vam lepo zahvaljujemo. 

 

Doktorska konferenca bo potekala v sredo, 30. maja 2018 v prostorih 

Evropske pravne fakultete v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 11. 

Prispevki, predstavljeni na doktorski konferenci, bodo objavljeni v 

konferenčnem zborniku, nekateri izbrani prispevki pa bodo objavljeni tudi 

kot članki v reviji DIGNITAS. 

Predstavitev prispevkov bo potekala v slovenskem ali angleškem jeziku. 

 

Ne spreglejte: 

    Rok za oddajo prijave na konferenco: 30. 3. 2018 

    Rok za oddajo konferenčnih znanstvenih prispevkov: 06. 05. 2018 

Vabljeni k sodelovanju! 

Več informacij v priponkah: 

    

 

 

 

 

  

Navodila avtorjem 2018  

Prijavni obrazec 2018  

Submission guidelines 2018  

Application form 2018  

http://www.fds.si/attachments/article/1706/NAVODILA_AVTORJEM%202018.pdf
http://www.fds.si/attachments/article/1706/Prijavni_obrazec-2018.doc
http://www.fds.si/attachments/article/1706/SUBMISSION_GUIDELINES_2018.pdf
http://www.fds.si/attachments/article/1706/Application-form-2018.doc
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/doktorska-logo.png
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Akademski forum Nove univerze: 

»Človekove pravice v krizi: 

kakšna je prihodnost Evropskega 

sodišča za človekove pravice?« 
 

Prijazno vabljeni na strokovno razpravo o človekovih pravicah v krizi, 

kjer bo predaval eden vodilnih evropskih strokovnjakov o Evropskem 

sodišču za človekove pravice in profesor na Univerzi Middlesex v Londonu, 

prof. dr. Philip Leach. 

 

Strokovno razpravo organizira in vodi izr. prof. dr. Letnar Černič.  

 

Vljudno prosimo za potrditev vaše udeležbe na e 

naslov: dejan.valentincic@asef.net. 

 

Akademski forum Nove Univerze s posebnim gostom: prof.dr. Philip Leach 

Torek, 15. maj 2018 ob 16:00, v predavalnici P1 Evropske pravne 

fakultete, Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana 

 

Več informacij in vabilo v priponki: Akademski Forum 

NU_vabilo_Človekove pravice v krizi 

 

 

 

  

mailto:dejan.valentincic@asef.net
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/AkademskiForumNU_vabilo_%C4%8Clovekove-pravice-v-krizi.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/AkademskiForumNU_vabilo_%C4%8Clovekove-pravice-v-krizi.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/phillip_leach.png
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Vabilo na poletno šolo 

“CONSUMER’s RIGHTS AND 

MARKET REGULATION IN THE 

EUROPEAN UNION”, Videm, 16.-

20.7.2018 
 

Študente Evropske pravne fakultete Nove univerze vljudno vabimo, da se 

aktivno udeležijo poletne šole z naslovom “CONSUMER’s RIGHTS AND 

MARKET REGULATION IN THE EUROPEAN UNION”, ki bo potekala 16. -20. 

7. 2018 na Pravni fakulteti Univerze v Vidmu, v Italiji.  

 

Več informacij v priponki.: https://www.evro-

pf.si/media/website/2018/05/2018-Summer-School-presentation_.pdf  

 

Poletne šole so se v preteklosti že udeležili številni študenti Evropske 

pravne fakultete. Njihove vtise si lahko preberete v E-novicah (str. 13-16) 

 

 

  

OBVESTILA EVRO-PF 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/2018-Summer-School-presentation_.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/2018-Summer-School-presentation_.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/2018-Summer-School-presentation_.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2013/08/PDF.-avgust-2016.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/videm_poletna_sola_2016.png
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9. in 10. 5. vabljeni na predavanji 

prof. dr. Lale Burcu ÖNÜT iz 

Pravne fakultete Dokuz Eylül 

University (Turčija) 
Vabimo vas na Erasmus+ gostujoči predavanji, ki ju bo izvedla turška 

predavateljica prof. dr. Lale Burcu ÖNÜT iz Pravne fakultete Dokuz Eylül 

University, oddelek za upravne vede, ki bo na Evropski pravni fakulteti 

gostovala v sklopu Erasmus+ programa med 8. in 11. majem 2018. 

 

Priponka: Vabilo_na_gostujoce_predavanje_LALE_BORCU_ONUT 

 

Predavanja bodo potekala: 

9.5.2018: 9:00 – 13:00, predavalnica P1 

 “THE GENERAL PRINCIPLES OF TURKISH ADMINISTRATIVE LAW”  

in 

10.5.2018, 16:00 – 20:00, predavalnica P4 

 “THE GENERAL PRINCIPLES OF TURKISH ADMINISTRATIVE JURIDICTION 

LAW” 

 

Dogodek bo namenjen prenosu znanja in izkušenj s področja upravnega 

prava ter promociji Erasmus+ programa za obstoječe in prihodnje študijsko 

leto. 

Vabljeni! 

 

Več informacij o 

predavateljici: http://debis.deu.edu.tr/akademik/index.php?cat=3&akod=2

0050630 

 

Kdaj: 9.5.2018 in 10.5.2018 

Kje: Evropska pravna fakulteta, Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 11, P1 in P4 

 

Informacije o dogodku: international.department@evro-pf.si 

 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/Vabilo_na_gostujoce_predavanje_LALE_BORCU_ONUT.pdf
http://debis.deu.edu.tr/akademik/index.php?cat=3&akod=20050630
http://debis.deu.edu.tr/akademik/index.php?cat=3&akod=20050630
mailto:international.department@evro-pf.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/LALE_URCUoNut.png
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Vabilo na predavanji dr. Zlate 

Đurđević, Pravna fakulteta 

Univerze v Zagrebu  
 

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

visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-

2018” bo na Evropski pravni fakulteti gostovala  dr. Zlata Đurđević iz Pravne 

fakultete Univerze v Zagrebu. 

 

Predavanji bosta potekali na študijskem centru Evropske pravne fakultete v 

Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana (predavalnica P1), in 

sicer: 

 

v četrtek, 10. 5. 2018 od 16.00 do 20.00 – Prikaz hrvaškega modela 

kazenskega postopka – tožilska preiskava.  

in 

v petek, 11. 5. 2018 od 9.00 do 13.00 – Kazenski postopek v luči EKČP in 

sodb ESČP. 

 

Z izvedbo gostovanj tujih strokovnjakov bo fakulteta 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. 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada. 

 
Vabilo – dr. Zlata Djurdević 

 

 

  

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/Vabilo-dr.-Zlata-Djurdevi%C4%87.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/gostujo%C4%8Da_predavanja.png
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/176234.jpeg
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Državno tekmovanje Prav(n)a 

rešitev 
 

Vabimo vas, da se udeležite državnega tekmovanja Prav(n)a rešitev. 

 

Nekaj besed o tekmovanju 

 

Tekmovanje »Prav(n)a rešitev« pod okriljem Ženevskega kluba letos poteka 

že sedmo leto zapored. Na njem bodo tudi letos sodelovale ugledne 

odvetniške pisarne (Šelih & partnerji,  Rojs, Peljhan, Prelesnik &partnerji, OP 

Senica, OP Jadek in Pensa…), ki bodo dodeljenim ekipam predložile zanimiv 

primer iz prakse na področju civilnega in gospodarskega prava, za katerega 

bodo študentje pripravili pravno rešitev. Posamezniki najboljši ekip bodo za 

nagrado pridobili možnost opravljanja enomesečne plačane študentske 

prakse pri tisti od odvetniških pisarn, katere primer so reševali. 

 

Gre za dogodek, ki povezuje študij na pravni fakulteti s prakso, zato smo 

organizatorji prepričani, da bo marsikateremu bodočemu diplomantu 

olajšal prehod v prakso oziroma pripomogel k uspešnejšemu iskanju 

zaposlitve. 

 

Vabilo in več informacij v priponki: Prav(n)a rešitev 2018  

 

Prijave so možne do 11. 4. 2018 preko spletne strani http://www.zenevski-

klub.si/prijavnica-na-pravno-resitev-2018/ 

 

Če potrebujete pomoč pri sestavi ekipe pišite na e-

naslov: tekmovanja.evropf@gmail.com. 

 

 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/pravna-res%CC%8Citev-plakat-j.pdf
http://www.zenevski-klub.si/prijavnica-na-pravno-resitev-2018/
http://www.zenevski-klub.si/prijavnica-na-pravno-resitev-2018/
mailto:tekmovanja.evropf@gmail.com
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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25. in 26. aprila je fakulteta 

gostovala dr. Marka Bošnjaka 
 

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

visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-

2018”  je 25. in 26. aprila 2018 na Evropski pravni fakulteti gostoval  dr. 

Marko Bošnjak.  

 

Predavanji sta potekali na študijskem centru Evropske pravne fakultete v 

Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana (predavalnica P1), in sicer: 

 v sredo, 25. 4. 2018 od 9.00 do 11.30 – Presoja Evropskega sodišča za 

človekove pravice v kazenskih zadevah – 6. člen Konvencije in 

 

 v četrtek, 26. 4. 2018 od 9.00 do 11.30 – Presoja Evropskega sodišča 

za človekove pravice v kazenskih zadevah – druge konvencijske 

določbe. 

 

Z izvedbo gostovanj tujih strokovnjakov  fakulteta sledil 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. 

Fotografiji s predavanj: 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/marko_bosnjak3.jpg
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 Vabilo – dr. Marko Bošnjak 

 

Z izvedbo gostovanj tujih strokovnjakov fakulteta sledil 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. 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada. 

 
 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/Vabilo-dr.-Marko-Bo%C5%A1njak.pdf
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/gostujo%C4%8Da_predavanja.png
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/marko_bosnjak2.jpg
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23. in 24. aprila je na fakulteti 

gostoval dr. Bruno Ćurko 
 

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

visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-

2018” je 23. in 24. aprila na Evropski pravni fakulteti gostoval  dr. Bruno 

Ćurko. 

 

Predavanji sta potekali na študijskem centru Evropske pravne fakultete v 

Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana, in sicer: 

 v ponedeljek, 23. 4. 2018 od 16.00 do 20.00 – Justice, Law, and 

Protection of Animals  in 

 v torek, 24. 4. 2018 od 16.00 do 19.00 – Law, Justice, 

Argumentation and Critical Thinking. 

 

Študenti magistrskega študijskega programa Pravo pri predmetu Filozofija 

in teorija prava, ki so se predavanj udeležili, so si lahko na izpitu sami 

določili eno izmed štirih vprašanj ter pisali na teme, ki so bile predstavljene. 

Študentom magistrskega študijskega programa Pravo, ki so za izbirni 

predmet izbrali predmet Etika v javnem življenju, se je kot obveznost izpita 

priznala udeležba ter zapis kratke refleksije na temo predavanj. 

Fotografiji s predavanj: 

http://www.ffst.unist.hr/bruno.curko
http://www.ffst.unist.hr/bruno.curko
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/bruno_cucko1.jpeg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Z izvedbo gostovanj tujih strokovnjakov fakulteta sledil 

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. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 

iz Evropskega socialnega sklada. 

 

 

  

http://www.eu-skladi.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/gostujo%C4%8Da_predavanja.png
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/bruno_cucko2.jpeg
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Vabilo na predavanje Hon.-Prof. 

Dr. Irene Welser 
 

Slovensko društvo za evropsko pravo in Evropska pravna fakulteta 

vabita na predavanje: 

 

Hon.-Prof. Dr. Irene Welser 

odvetnica in članica arbitraž 

Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati, GmbH, Dunaj, Avstrija 

     

 
 

z naslovom »Arbitration in private law cases in practice« 

 

ki bo v četrtek, 10. maja 2018 ob 18:00 uri v prostorih Evropske pravne 

fakultete v Ljubljani,  v predavalnici P3, Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana 

 

Udeležba na dogodku je brezplačna. Predavanje bo v angleškem jeziku. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

prof. dr. Verica Trstenjak  izr. prof. dr. Marko Novak 

    predsednica društva   dekan fakultete 

 

 
  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Nadaljevalno izobraževanje 

mediatorjev, 4. april 2018  
 

Evropska prava fakulteta Nove univerze se je z leti uveljavila kot 

uspešna visokošolska institucija, ki v okviru svojih podiplomskih 

študijskih programov ponuja poleg prava tudi inovativna znanja s 

področja alternativnega načina reševanja sporov.  Mediacije 

postajajo vse bolj pogost način reševanja sporov, zato sta bogata 

teoretična in praktična podkovanost mediatorjev bistvenega 

pomena za zagotavljanje kakovosti izvedbe mediacijskega 

postopka. 

 

Intenzivno 12-urno izobraževanje mediatorjev, ki ga je organizira 

fakulteta, je bilo usmerjeno k vsebinski in praktični nadgradnji 

obstoječih znanj. Pri njegovi izvedbi so sodelovali uveljavljeni 

domači in tuji strokovnjaki, ki so svoje znanje in izkušnje delili z 

udeleženci dogodka. 

 

Izobraževanje je potekalo 4. aprila 2018, od 9:00 do 19:00, v 

prostorih Nove univerze, Evropske pravne fakultete, v Novi Gorici.  

Vabilo in program.     Tehnične informacije. 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2015/01/Nadaljevalno-izobraževanje-mediatorjev-2018-vabilo-ter-navodila-za-prijavo.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2015/01/Tehnične-informacije-Nadaljevalno-izobraževanje-mediatorjev-2018.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Mednarodna konferenca »Izzivi 

zoperstavljanja terorizmu v regiji 

jugovzhodne Evrope«, 22.-

24.5.2018, Maribor 

SPOŠTOVANE ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTJE! 

V luči odličnega preteklega sodelovanja s Fakulteto za državne in evropske 

študije, desetim študentom dajemo možnost, da se seznanijo z novimi 

spoznanji na področju zoperstavljanja terorizmu in se udeležijo vrhunske 

mednarodne konference z nazivom »Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji 

jugovzhodne Evrope«, ki bo potekala od 22. do 24. maja 2018. 

 

Vsebinski poudarek na konferenci bo posvečen trenutnim varnostnim 

izzivom s katerimi je soočena Evropa. Tematski naslov tokratne konference 

je »Violent Extremism and Radicalization processes as driving factors to 

terrorism threats on Western Balkans and Security Implications to Europe«. 

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. Na konferenci bodo poleg 

strokovnjakov iz akademskega in strokovnega okolja, ki prihajajo iz 26 

držav, prisotni tudi najpomembnejši strokovnjaki Nata, EU in OVSE, ki so 

neposredno zadolženi za usmerjanje in izvajanje politike in procesov na 

področju zoperstavljanja terorizmu. 

Konferenca bo v soorganizaciji Slovenske vojske, Joint Special Operation 

University in Ambasade ZDA organizirana v Centru vojaških šol (Kadetnica), 

Engelsova 15 v Mariboru. 

Pričakujemo prijavo na priloženem obrazcu. Kotizacije za udeležbo na 

konferenci ni! Udeleženci si sami zagotovijo prehrano in prevoz do lokacije 

konference. Udeležbo je potrebno potrditi na brdo@fds.si do 11. 5. 

Za vse dodatne informacije o mednarodni konferenci vam je na voljo spletni 

naslov  http://www.mo.gov.si/si/medijsko_sredisce/konference_kongresi_posveti/    

Vljudno vabljeni! Obvestilo  

  

OBVESTILA FDŠ 

http://www.fds.si/index.php/fakulteta/1730-mednarodna-konferenca-izzivi-zoperstavljanja-terorizmu-v-regiji-jugovzhodne-evrope-22-24-5-2018-maribor
http://www.fds.si/index.php/fakulteta/1730-mednarodna-konferenca-izzivi-zoperstavljanja-terorizmu-v-regiji-jugovzhodne-evrope-22-24-5-2018-maribor
http://www.fds.si/index.php/fakulteta/1730-mednarodna-konferenca-izzivi-zoperstavljanja-terorizmu-v-regiji-jugovzhodne-evrope-22-24-5-2018-maribor
http://www.fds.si/index.php/fakulteta/1730-mednarodna-konferenca-izzivi-zoperstavljanja-terorizmu-v-regiji-jugovzhodne-evrope-22-24-5-2018-maribor
mailto:brdo@fds.si
http://www.mo.gov.si/si/medijsko_sredisce/konference_kongresi_posveti/
http://www.fds.si/attachments/article/1730/obvestilo_studenti-FDS.docx
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Študentski svet FDŠ vabi k 

sodelovanju 
 

Če si iz pravega testa in želiš biti zraven pri soustvarjanju študentskega 

življenja na FDŠ se nam pridruži. Svoje ideje nam pošlji v sporočilu 

na studentski.svet@fds.si. Iščemo ravno tebe! 

 

 

Alumni klub FDŠ vabi k vpisu na 

najboljšo fakulteto 
 

Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze je med 21.-26. 

aprilom 2018 promovirala študijske programe in knjige znanstvene založbe 

Nove univerze v Mariboru, v sklopu Slovenskih dnevov knjige. 

 

Na stojnici Nove univerze, ki je bila postavljena kot del knjižnega sejma na 

Grajskem trgu, se je oglasilo več zadovoljnih diplomantov FDŠ, med njimi 

tudi predsednik Alumni kluba dr. Leon Slak (na fotografiji). Svoje dobre 

izkušnje s fakulteto so delili z bodočimi "bruci".  

  

  

http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1742-studentski-svet-fds-vabi-k-sodelovanju
http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1742-studentski-svet-fds-vabi-k-sodelovanju
mailto:studentski.svet@fds.si
http://www.fds.si/index.php/aktualno/alumni/1744-alumni-klub-fds-vabi-k-vpisu-na-najboljso-fakulteto
http://www.fds.si/index.php/aktualno/alumni/1744-alumni-klub-fds-vabi-k-vpisu-na-najboljso-fakulteto
https://mkc.si/
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Poziv k oddaji prispevkov za 

posebno številko revije Dignitas 
 

 

Uredništvo Dignitasa – slovenske revije za človekove pravice – vabi avtorje 

k oddaji prispevkov za posebno interdisciplinarno številko revije Dignitas na 

temo Ecce homo. Posebna številka je namenjena prispevkom o 

antropologiji, metafiziki, zgodovini pojavnosti, pomena in uporabe besedne 

zveze ter o zgodovini njene reprezentance in motivike v evropski oz. 

posebej slovenski in slovanski umetnosti, literaturi in kulturi. Uredništvo 

sprejema tudi prispevke na temo človekove pravice do svobode 

izobraževanja, svobode znanosti in umetnosti, pomena človeka za sodobno 

pravno državo in družbo oz. objave na sorodne tematike. 

 

Vabimo vas, da prispevke v obliki eseja, razprave ali znanstvenega članka, 

pošljete na e-naslov uredništva: dignitas@fds.si ali neposredno na naslov 

urednice tematske številke doc. dr. Ines Vodopivec ines.vodopivec@evro-

pf.si. 

Rok za oddajo prispevkov je 15. julij 2018. 

Vsi prispevki bodo recenzirani in objavljeni v tiskani reviji Dignitas 

septembra 2018, kasneje pa dosegljivi v polnem besedilu na spletu. 

 

O reviji Dignitas 

Dignitas je interdisciplinarna slovenska revija, ki objavlja recenzirane 

znanstvene in strokovne prispevke v slovenskem in angleškem jeziku s 

področja humanistike in družboslovja. Njene temeljne usmeritve se vežejo 

širše  na pravo človekovih pravic, na sodbe Evropskega sodišča za 

človekove pravice, povezane sociološke, filozofske in zgodovinske študije, 

pravne komentarje, ključne dokumente, študije, mnenja in sklepe Evropske 

komisije za demokracijo (Beneške komisije), oz. na druge informacije o 

pomembnejših dogodkih s področja varovanja človekovih pravic v Sloveniji 

in mednarodnem okolju. 

 

Dodatna vprašanja v zvezi z revijo ali pozivom lahko naslovite na navedena 

e-poštna naslova. Priponka: Poziv_k_oddaji_prispevkov_CALL FOR 

PAPERS_ECCE HOMO-Dignitas-2018  

OBVESTILA FSMŠ 

mailto:dignitas@fds.si
mailto:ines.vodopivec@evro-pf.si
mailto:ines.vodopivec@evro-pf.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/Poziv_k_oddaji_prispevkov_CALL-FOR-PAPERS_ECCE-HOMO-Dignitas-2018.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/Poziv_k_oddaji_prispevkov_CALL-FOR-PAPERS_ECCE-HOMO-Dignitas-2018.pdf


41 

 

41 

HUMANISTIKA IN PRAVO 

“Demokratična in pravna država”, 

18.4.2018, Slovenska matica 

Vabimo vas na Simpozij z okroglo mizo, ki bo potekal v sredo, 18. aprila ob 16h, v 

dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana.  

 

PROGRAM 

16.00 – 17.30 (Predavanja)  

Jan Zobec in Rok Svetlič, uvodne besede in predstavitev teme 

Mag. Primož Turk: Razlika med sodobnim in antičnim pojmovanjem demokracije 

Izr. prof. dr. Dragica Čeč: Podložniške prošnje – pravno sredstvo neposredne 

pritožbe vladarju. Pritožbe – politični odzivi – učinki 

Izr. prof. dr. Matej Avbelj: Slovenija kot neliberalna demokracija? 

17.30 – 18.00 (Odmor) 

18.00 – 19.30 (Okrogla miza) 

Akad. prof. dr. Tine Hribar 

Izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič 

g. Peter Jančič 

 

HUMANISTIKA IN PRAVO »Demokratična« in »pravna« država 

Drugi simpozij v ciklusu Humanistika in pravo posvečamo temeljnima standardoma 

zahodne kulture sobivanja, ki sta zapisana v prvem in drugem členu naše Ustave: 

demokratični obliki organizacije oblasti in načelu pravne države.  

Po eni strani tvorita sopripadajočo celoto. Demokratična oblika sobivanja odgovarja 

ontološki strukturi novoveškega subjekta, njegovi refleksivnosti, saj je naslovnik 

oblasti tudi njen avtor in utemeljitelj. K novoveškemu subjektu spada tudi 

dostojanstvo, ki zahteva, da izvrševalci oblasti delujejo v imenu obče volje 

(voluntas) in ne v imenu samovolje (arbitrium), kar pa operacionalizira načelo 

pravne države.  

Kako po 26. letih samostojnosti oceniti uresničevanje načela demokratičnosti in 

pravne države? Je demokratični deficit možno zmanjšati z vnašanjem ti. civilne 

družbe v odločanje, ali s tem dosežemo prej nasprotno? Je država nemara celo 

»preveč« demokratična, dokler lahko javni revolt paralizira njene vitalne funkcije, 

strukturne reforme? Je občutek »črkobralstva« in »neživljenjskosti« predpisov 

strukturna nujnosti načela pravne države, ali njegova kršitev? Kako se je razvijalo 

načelo pravne države na našem ozemlju? Kaj se lahko naučimo iz naše tradicije na 

tem področju, ki je stara vsak petsto let? Če se ozremo še dlje v zgodovino, v čem 

nas nagovarja antični koncept demokracije? 

Priponka: HUMANISTIKA IN PRAVO, vabilo   

OSTALA OBVESTILA IN VABILA 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/HUMANISTIKA-IN-PRAVO.pdf
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Vabilo na poletni šoli FDV in PF 

Univerze v Ljubljani 
Obveščamo vas o možnosti udeležbe na dveh poletnih šolah.  

 

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, “CADEMIA AESTIVA 

INTERNATIONALIS POPULIZEM”, Ljubljana, 30. – 7. julij 2018 

 

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, skupaj s študentsko organizacijo za 

mednarodne odnose Globallis in Društvom za Združene narode za Slovenijo, 

organizira poletno šolo Academia Aestiva Internationalis, tokrat z naslovom 

“Populizem”. Poletna šola bo potekala med 30. junijem in 7. julijem 2018 v 

Ljubljani. K prijavam vabimo mlade prostovoljce in aktiviste, stare med 18 in 30 let. 

Academia Aestiva Internationalis bo vključevala obravnavo populizma iz 

političnega, gospodarskega in novinarskega vidika ter vidika mednarodnega prava 

in človekovih pravic na omenjen pojav. Udeleženci poletne šole bodo fenomen 

populizma natančno raziskali s pomočjo strokovnjakov, ki že več let raziskujejo 

pojav populizma, ali pa so ga doživeli na lastni koži. 

Udeleženci bodo deležni interaktivnih predavanj, sodelovanj na delavnicah in 

živahnih razpravah, katere bodo izvedene s strani strokovnjakov z bogatim 

strokovnim znanjem na njihovem področju dela in raziskav. Na poletni šoli obstaja 

možnost pridobitve 4 kreditnih točk (ECTS). 

K prijavi vabimo študente, mlade prostovoljce in aktiviste. Rok prijave je 1. maj 

2018, število udeležencev pa je omejeno. Sprejeti udeleženci bodo o izbiri 

obveščeni do 10. junija 2018. 

Več informacij lahko najdete na naši spletni strani: http://www.academia-aestiva-

internationalis.si 

Priponka: Uradno vabilo AAI 2018 

 

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Univerzo v Poitiersu vljudno 

vabi na POLETNO ŠOLO FRANCOSKEGA IN EVROPSKEGA PRAVA od 25. do 29. junija 

2018 

 

Vabilo 2 – Poletna sola 

 

 

  

http://www.academia-aestiva-internationalis.si/
http://www.academia-aestiva-internationalis.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/Uradno-vabilo-AAI-2018.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/Vabilo-2-Poletna-sola.pdf
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