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Nagovor dekana Evropske 
pravne fakultete 
 

Spoštovani! 
 
Slovenski visokošolski prostor ponujata številne možnosti za 
izobraževanje, zato mora biti vaša odločitev še posebej skrbna in 
preudarna.  
 
Z izbiro Evropske pravne fakultete boste odkrili moderno in 
edinstveno akademsko okolje, ki bo sooblikovalo vašo nadaljnjo 
karierno pot.  
 
Z vami bomo delili bogato znanje in izkušnje ter sooblikovali 
prihodnost 
slovenskega pravosodja!  
 
V ponos nam bo sodelovati z vami!  

 

 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Otvoritev študijskega leta 
2017/2018 
 
Spoštovani, 

 

Fakulteta za državne in evropske študije v ponedeljek, 2. oktobra 2017 ob 

16.30 v Oranžeriji na Brdu pri Kranju organizira otvoritev študijskega leta za 

študente, ki se letos prvič vpisujejo na fakulteto. Na otvoritvi bomo 

predstavili fakulteto, njene zaposlene, delovanje fakultete in njenih organov 

ter Študentski svet FDŠ. 

 

Okvirni program: 

16.30 – 16.40  Uvodni nagovor prodekana prof. dr. Petra Jambreka 

16.40 – 16.50  Predstavitev Študentskega sveta FDŠ – predsednik Ivan 

Kramberger 

16.50 – 17.10  Predstavitev referata za dodiplomski in podiplomski študij 

(uradne ure, prijava in odjava na izpite, iskanje gradiva, pravilnikov, 

pregledovanje urnika, izpolnjevanje anket). 

17.10 – 17.20  Predstavitev kariernega centra in mednarodne pisarne. 

17.20 – 17.30  Predstavitev knjižnic in založbe Nove univerze (vpis v 

knjižnico, knjižnični red, uporaba digitalnih baz, predstavitev založbe, 

možnost nakupa paketov za posamezni letnik). 

 
Vljudno vabljeni! 

 
    

VABILO - Otvoritev študija 2017/2018 

 

 

 

  

OBVESTILA FAKULTET 

 

http://www.fds.si/attachments/article/1631/Vabilo%20-%20Otvoritev%20studija.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Dan odprtih vrat za novo 
generacijo dodiplomskih in 
podiplomskih študentov 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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RAZPIS ZA TUTORJE ZA TUJE 
ŠTUDENTE ZA ŠTUDIJSKO LETO 
2017/2018 
 
Mednarodna pisarna Evropske pravne fakultete objavlja razpis za študente 

tutorje za tuje študente v študijskem letu 2017/2018. 

RAZPIS ZA TUTORJE – EVRO-PF 2017-2018 

VSEBINA RAZPISA 

Za študijsko leto 2017/2018 bo fakulteta potrebovala tutorje za tuje 
študente, ki bodo vpisani na dodiplomske, magistrske ali doktorske študijske 
programe Evropske pravne fakultete ali tuje študente, ki bodo na Erasmus+ 
izmenjavi. Študenti tutorji bodo nudili podporo tujim študentom pri študiju. 
 

 
NALOGE TUTORJEV 

Glavna naloga tutorjev bo druženje s tujimi študenti in prek slednjega pomoč 

pri urejanju administrativnih zadev ter pomoč pri uvajanju v slovenski 

prostor, tako v študijske kot obštudijske dejavnosti. 

Za študente tutorje bo fakulteta izvedla izobraževanje oziroma srečanje, na 

katerem jih bo opremila z vsemi potrebnimi informacijami in gradivi, ki jih 

bodo potrebovali v okviru aktivnosti. 

IZBOR 

Število izbranih tutorjev bo odvisno od števila tujih študentov, ki bodo na 

fakulteto vpisani v študijskem letu 2017/18. 

NAGRADA 

– Kandidati bodo prejeli finančno nagrado 

–  uradno potrdilo o tutorstvu 

ROK IN NAČIN ZA PRIJAVE 
Prijave zbiramo do vključno 10. oktobra 2017 prek spletnega 

obrazca https://www.1ka.si/a/140122 . 

 
Priloga: RAZPIS ZA TUTORJE – EVRO-PF 2017-2018 
 

Vabljeni k sodelovanju! 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/RAZPIS-ZA-TUTORJE-EVRO-PF-2017-2018-docx.pdf
https://www.1ka.si/a/140122
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/RAZPIS-ZA-TUTORJE-EVRO-PF-2017-2018-docx.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Volitve v Študentski svet 
Evropske pravne fakultete 
 

Vse zainteresirane študente in študentke vabimo, da oddajo svojo 

kandidaturo za predstavnika oz. predstavnico študentov v Študentskem 

svetu. 

Zadnji dan za oddajo kandidature je 3.11.2017. 

Poleg kandidacijskega obrazca mora vsak kandidat oz. kandidatka priložiti 

motivacijsko pismo ter potrdilo o vpisu za tekoče leto. Kandidature se 

pošljejo po pošti v referat. 

Več informacij na povezavi: KANDIDACIJSKI OBRAZEC 

 

 

 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/KANDIDACIJSKI-OBRAZEC-.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/EPF_STUDENTSKI-SVET_logo.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Brezplačni tečaj slovenščine za 
tuje študente in visokošolske 
učitelje 
 
Spoštovani, 
 

Evropska pravna fakulteta v okviru projekta za izboljšanje procesa 
internacionalizacije slovenskega visokega šolstva organizira brezplačni 

tečaj slovenščine za tuje študente in visokošolske učitelje. 
Na tečaj se lahko prijavijo vsi tuji študenti in vsi tuji visokošolski učitelji, ki so 
neposredno vključeni v pedagoški proces na Evropski pravni fakulteti, pet 
odstotkov mest pa je namenjenih tudi tujim študentom in visokošolskim 
učiteljem drugih visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji, ki izvajajo 
javnoveljavne študijske programe. 
 
Več informacij je o tečaju se nahaja v priloženem dokumentu. 
 
Priponka: Obvestilo o izvedbi tečaja_ANG 
 
Rok za prijavo na tečaj je 5.10.2017. 
 
V primeru dodatnih vprašanj pišite na international.department@evro-pf.si 
 

Lep pozdrav, 
Evropska pravna fakulteta 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/09/Obvestilo-o-izvedbi-te%C4%8Daja_ANG.pdf
mailto:international.department@evro-pf.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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“Slovenija in Hrvaška po arbitražni 
odločbi: bo jalovo sodelovanje 
končno postalo evropsko – lojalno?” 
 
Slovensko društvo za evropsko pravo in Evropska pravna fakulteta vabita 
na predavanje prof. dr. Marka Pavlihe, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo 
in promet; Inštitut za mednarodno pomorsko pravo (IMO IMLI), Malta z naslovom 
 
“Slovenija in Hrvaška po arbitražni odločbi: bo jalovo sodelovanje končno 

postalo evropsko – lojalno?”, 
 

 ki bo v četrtek, 31. avgusta 2017 ob 16:30 uri v prostorih Evropske pravne 

fakultete v Ljubljani v predavalnici P3 (2. nadstropje), Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana 
 
Udeležba na dogodku je brezplačna. 
 

VABILO 
 
 Vljudno vabljeni! 
 
 
 
 

 
 
 

 

Več informacij na: sdepinfo@gmail.com. 

 
  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/08/VABILO-Pavliha-Marko-31.8.2017.pdf
mailto:sdepinfo@gmail.com
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/08/slovdrzep.png
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Drugi prijavni rok za vpis na 
podiplomske študijske programe 
 
Obveščamo vas, da bo drugi prijavni rok za vpis na podiplomske študijske 
programe potekal od 21. 8. 2017 do 15. 9. 2017. 
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem 
portalu eVŠ. 
 
Več informacij: http://www.fds.si/index.php/vpis 
 

 
Drugi prijavni rok za vpis na 
dodiplomski študijski program – 
JAVNA UPRAVA (UN) 
Obveščamo vas, da bo drugi prijavni rok za vpis na dodiplomski študijski 
program JAVNA UPRAVA potekal od 22. 8. 2017 do 29. 8. 2017. 
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem 
portalu eVŠ. 
Več informacij: http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-
vpis/dodiplomski-studij-javna-uprava 
Ne spreglejte: Razpis za dodelitev štipendije v študijskem letu 2017/2018 
 

 
Drugi prijavni rok za vpis na 
dodiplomski študijski program – 
UPRAVNO PRAVO (VS) 
 
Obveščamo vas, da bo drugi prijavni rok za vpis na dodiplomski študijski 
program UPRAVNO PRAVO potekal od 22. 8. 2017 do 29. 8. 2017. 
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem 
portalu eVŠ. 
Več informacij: http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-
vpis/dodiplomski-studij-upravno-pravo 

 

  

http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1604-drugi-prijavni-rok-za-vpis-na-podiplomske-studijske-programe
http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1604-drugi-prijavni-rok-za-vpis-na-podiplomske-studijske-programe
http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.fds.si/index.php/vpis
http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1603-drugi-prijavni-rok-za-vpis-na-dodiplomski-studijski-program-javna-uprava-un
http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1603-drugi-prijavni-rok-za-vpis-na-dodiplomski-studijski-program-javna-uprava-un
http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1603-drugi-prijavni-rok-za-vpis-na-dodiplomski-studijski-program-javna-uprava-un
http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/dodiplomski-studij-javna-uprava
http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/dodiplomski-studij-javna-uprava
http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1600-razpis-za-dodelitev-stipendije-v-studijskem-letu-2017-2018
http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1602-drugi-prijavni-rok-za-vpis-na-dodiplomski-studijski-program-upravno-pravo-vs
http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1602-drugi-prijavni-rok-za-vpis-na-dodiplomski-studijski-program-upravno-pravo-vs
http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1602-drugi-prijavni-rok-za-vpis-na-dodiplomski-studijski-program-upravno-pravo-vs
http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/dodiplomski-studij-upravno-pravo
http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/dodiplomski-studij-upravno-pravo
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Podaljšan je prijavni rok za vpis 
na izredni študij podiplomskih 
študijskih programov 
 
Obveščamo Vas, da je fakulteta podaljšala prijavni 
rok za vpis (v 1. letnik, vpis po merilih za prehode in 
vzporedni študij) na IZREDNI študij MAGISTRSKIH in 
DOKTORSKIH študijskih programov!  
Prijavni rok bo potekal do 22.9.2017! 
 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem 

portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. 
Več informacij: https://www.evro-pf.si/studij/vpis/razpisi/ 

 

 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
https://www.evro-pf.si/studij/vpis/razpisi/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Razpis za dodelitev štipendije v 
študijskem letu 2017/2018 
 
Fakulteta za državne in evropske študije vas obvešča, da bo v času 2. 
prijavnega roka za univerzitetni študijski program Javna uprava 1. stopnje 
zbirala prijave kandidatov za pridobitev štipendije. 
 
Fakulteta bo podelila do največ 10 štipendij za univerzitetni študijski 
program Javna uprava. 
    
 

 

Razpis za štipendiranje 2017/2018 

Prijavni obrazec za štipendiranje 2017/2018 

Pogodba o štipendiranju 2017/2018 

Pravilnik o štipendiranju 2017/2018 

 

 

 

 

http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1600-razpis-za-dodelitev-stipendije-v-studijskem-letu-2017-2018
http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1600-razpis-za-dodelitev-stipendije-v-studijskem-letu-2017-2018
http://www.fds.si/attachments/article/1600/Razpis%20stipendiranja_2017-18.docx
http://www.fds.si/attachments/article/1600/Prijavni%20obrazec%20_17-18.docx
http://www.fds.si/attachments/article/1600/Pogodba%20o%20stipendiranju%2017-18.docx
http://www.fds.si/attachments/article/1600/Pravilnik%20o%20stipendiranju%2017-18.docx
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Priznavanje 
formalnega/neformalnega 
izobraževanja 
 

Obveščamo vas, da je potrebno za priznavanje formalnega/neformalnega 
izobraževanja (npr. izbirnih predmetov) vložiti prošnjo na Študijsko komisijo 
Izpolniti morate prilogo 18, ki jo najdete v Pravilniku o 
študiju: https://www.evro-pf.si/fakulteta/o-fakulteti/pravni-akti/ . 
 
 Vlogi priložite kopijo dokazila in nam vlogo dostavite ali pošljite po navadni 
pošti v referat, v Ljubljano, s pripisom za Študijsko komisijo. 
Gradivo za naslednjo sejo Študijske komisije sprejemamo do 9.10.2017. 
Nepopolnih vlog Študijska komisija ne bo obravnavala. 
 

 
Zadnji termin za redni 
sistematski pregled 
DODIPLOMSKIH študentov 
 
Obveščamo vas o zadnjih terminih za redni sistematski pregled študentov.  
 
Študente vseh fakultet, visokih šol in akademij, ki so v študijskem letu 2016/17 

zamudili redni sistematski pregled ZDRAVSTVENI DOM ZA ŠTUDENTE UNIVERZE V 
LJUBLJANI obvešča, da so z 28. 8. 2017 ponovno pričeli sprejemati zamudnike. 

 
1 .pregled –  v prvem in tretjem letniku 1. stopnje  
 

Prosimo vas, da se za sistematski pregled naročite  (priporočljivo) preko el. 
pošte: valentina.slana@zdstudenti.si (ob prijavi navedite fakulteto, letnik in 

stopnjo študija) 
 

 Lahko se naročite tudi: osebno, pri sestri na preventivi, oziroma po 

telefonu 01/200 74 22, med  6.00 – 9.30 uro ter med 13.00 in 13.30 uro 
 

 OPOZORILO: Študenti, ki so stari 26 let in več, kljub temu, da redno 
študirajo in imajo urejen status študenta, niso upravičeni do 

brezplačnega sistematičnega pregleda (pregled stane 38 evro).  
  
Podiplomski študenti Evro-pf sistematskega pregleda nimajo! 

 

https://www.evro-pf.si/fakulteta/o-fakulteti/pravni-akti/
mailto:valentina.slana@zdstudenti.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg


15 
 

15 

Razpis za vložitev kandidatur – 
društvo Elsa Nova Gorica 
 
Društvo ELSA Nova Gorica vas vabi, da v novem študijskem letu aktivno 
sodelujete pri različnih projektih društva, pridobite nove izkušnje in 
poznanstva. 
 
V četrtek, 28. septembra bo na Evropski pravni fakulteti (Cankarjevo nabrežje 11, 
1000 Ljubljana) potekala redna letna skupščina, kjer se bodo izvolili novi člani 
lokalnega odbora Elsa Nova Gorica in sprejele nove smernice delovanja za novo 
študijsko leto. 
 
V kolikor se zanimate za aktivno sodelovanje in želite imeti funkcijo v odboru, 
pošljite svojo kandidaturo najkasneje do 21.09.2017 (navodila za vložitev 
kandidature so v priloženi priponki). 
 
Pridružite se društvu ELSA Nova Gorica in postanite člani velike ELSA skupnosti! 
POZIV ZA VLOŽITEV KANDIDATUR 2017 

 
 
Anketa študentskega društva 
ELSA 
Vsi pravni entuziasti, pozdravljeni!  
 
Od Poletnih okusov znanja je minilo natanko leto dni in odločili smo se, da bomo 
odgovorili na pohvale in spodbude udeležencev leta 2016, z organizacijo 
podobnega dogodka. 
 

To leto se je  študentsko društvo ELSA odločilo, da vam poskušamo vsebino 
jesenske šole čim bolj približati vašim željam.  Vabimo vas, da rešite anketo in 

izrazite kakšne so vaše preference glede oblikovanja jesenske teme. 
Veselimo se vaših odgovorov in vas vabimo k sooblikovanju vašega znanja.  
 

Lepo vas pozdravlja, vaša ELSA! 
 

Povezava do ankete–>  https://viva8.typeform.com/to/n2ODwh  
Morebitna vprašanja naslovite na: elsang.aa@gmail.com  

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/09/POZIV-ZA-VLO%C5%BDITEV-KANDIDATUR-2017.docx
https://viva8.typeform.com/to/n2ODwh
mailto:elsang.aa@gmail.com
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Brezplačna pravna pomoč na 
Okrožnem sodišču v Novi 
Gorici 
  

Obveščamo vas, da Evropska pravna fakulteta v letošnjem 

študijskem letu nadaljuje s projektom Brezplačne pravne pomoči 

na Okrožnem sodišču v Novi Gorici. 

 

Prijave zbiramo do ponedeljka, 16. oktobra 2017 na elektronski 

naslov bpp.evropf@gmail.com. 

Prijavnico z dodatnimi informacijami najdete na  povezavi: 

 BPP NOVA GORICA 3. rok – prijavnica, navodila, pogoji. 

 
Brezplačna pravna pomoč na 
Okrožnem sodišču v Kopru 
4. 10. 2017 | Aktualno, Za študente 

Obveščamo vas, da Evropska pravna fakulteta v letošnjem 

študijskem letu nadaljuje s projektom Brezplačne pravne pomoči 

na Okrožnem sodišču v Kopru. 

 

Prijave zbiramo do ponedeljka, 16. oktobra 2017 na elektronski 

naslov bpp.evropf@gmail.com. 

Prijavnico z dodatnimi informacijami najdete na povezavi: BPP 

KOPER 2. rok – prijavnica navodila pogoji 

 

 

 
  

mailto:bpp.evropf@gmail.com
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/BPP-NOVA-GORICA-3.-rok-prijavnica-navodila-pogoji-....pdf
https://www.evro-pf.si/category/aktualno/
https://www.evro-pf.si/category/aktualno/za-studente/
mailto:bpp.evropf@gmail.com
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/BPP-KOPER-2.-rok-prijavnica-navodila-pogoji.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/BPP-KOPER-2.-rok-prijavnica-navodila-pogoji.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Knjižnični sistem fakultet 
članic Nove univerze 

 
Spoštovani študenti!  
 

Za vas preurejamo knjižnični sistem fakultet članic Nove univerze v 
skupno Univerzitetno knjižnico Nove univerze, ki vam bo poleg večje 
fizične zbirke gradiva omogočala: 

 
 E-dostop do polnih besedil zaključnih nalog študentov Nove 
univerze (repozitorij) 
 E-dostop do tujih informacijskih virov (podatkovne baze: Scopus, 
Sage, EBSCO MGC, SpringerLink) in 
 E-dostop do digitalne knjižnice študijskih gradiv in učbenikov. 
 

Nova knjižnica bo poslovala na lokaciji: 
 Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana.  
 
V prehodnem obdobju bo urnik odprtosti knjižnice med 9.00 in 

16.00 uro vsak dan od ponedeljka do petka, razen ob sredah, ko bo 
knjižnica odprta do 17.00 ure. 

 
 V prehodnem obdobju bo urnik odprtosti knjižnice FDŠ (Predoslje 

39, 4000 Kranj) ostal nespremenjen.  
 
Več o novi univerzitetni knjižnici boste novo vpisani študenti 

izvedeli na Dan odprtih vrat, 2. 10. 2017, novosti pa bomo objavljali 
tudi v e-Novicah, na spletni strani ter na ostalih spletnih omrežjih. 

  
 

 
 
  

http://revis.openscience.si/info/index.php/slo/
https://www.evro-pf.si/dejavnosti/knjiznica/e-ucbeniki/
https://www.evro-pf.si/novice/e-novice/
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E-učbenik Gospodarsko pravo  
 

Obveščamo vas, da smo na spletni strani https://www.evro-
pf.si/dejavnosti/knjiznica/e-ucbeniki/ objavili nov e-učbenik Gospodarsko 
pravo (2017).  

 
 

Dostop do baze znanstvenih 
člankov Military and 
Government Collection (EBSCO) 
 
Obveščamo vas, da je od 16. 8. 2017 do 16. 9. 2017 vsem študentom, 
profesorjem in zaposlenim na Fakulteti za državne in evropske študije ter 
Evropski pravni fakulteti Nove univerze, omogočen testen dostop do baze 
znanstvenih revij in člankov Military and Government Collection (EBSCO). 
Za brezplačen dostop (geslo) se obrnite na knjižnico Nove univerze (UKNU), 
e-pošta: knjiznica@nova-uni.si. 

 

Do baze lahko člani knjižnice dostopate na tej 
povezavi: http://search.ebscohost.com/. 
Za več informacij se obrnite v knjižnico Evro-PF ali v knjižnico FDŠ v času 
uradnih ur. 
 

   

https://www.evro-pf.si/dejavnosti/knjiznica/e-ucbeniki/
https://www.evro-pf.si/dejavnosti/knjiznica/e-ucbeniki/
http://www.fds.si/index.php/aktualno/knjiznica-in-zalozba/1606-dostop-do-baze-znanstvenih-clankov-military-and-government-collection-ebsco
http://www.fds.si/index.php/aktualno/knjiznica-in-zalozba/1606-dostop-do-baze-znanstvenih-clankov-military-and-government-collection-ebsco
http://www.fds.si/index.php/aktualno/knjiznica-in-zalozba/1606-dostop-do-baze-znanstvenih-clankov-military-and-government-collection-ebsco
mailto:knjiznica@nova-uni.si
http://search.ebscohost.com/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/08/military-government-collection.png
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Nove objave profesorjev 
 

Obveščamo vas, da je v avgustovski številki znanstvene revije European Law 

Review izšel nov članek izr. prof. dr. Mateja Avblja z naslovom The European 

Central Bank in National Criminal Proceedings.  

Revija je dostopna v knjižnici.  

 

 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Foto natečaj za najboljšo 
študentsko fotografijo 2017 
 

Spoštovani študentke in študenti, vabimo vas, da v poletnem času ne pozabite 

na študij in sodelujete na nagradnem natečaju za najboljšo študentsko 

fotografijo letnika 2016/2017! 

V času od 3. 7. do 4. 9. 2017 razpisujemo foto natečaj na tematike povezane 

s PRAVOM, EVROPSKO UNIJO, ČLOVEKOVIMI PRAVICAMI, USTAVNO 

UREDITVIJO, MANAGEMENTOM NEPREMIČNIN in sorodnimi področji. 

Fotografije primerne resolucije, ki jih lahko posnamete tudi na dopustu, v 

tujini, na študentski izmenjavi, na praksi in poletnem delu ali celo doma ob 

študiju za izpite, pošljite najkasneje do 

4. septembra 2017 na naslov knjiznica@nova-uni.si  

Fotografiji priložite:  

– ime in priimek avtorja 

– štud. progam in letnik 

– naslov dela 

Prejete fotografije bo pregledala izbrana komisija in ob koncu študijskega 

leta pripravila razstavo izbranih del z družabnim dogodkom. Izbor fotografij 

pa bo postal tudi del promocijskega gradiva fakultete. 

Prva tri dela po izboru komisije bodo nagrajena s paketom študijskega 

gradiva, revijo Dignitas in drugimi ugodnostmi. 

Za več informacij vprašajte v knjižnici Evro-PF. 

Vabljeni k sodelovanju! 

 

  

mailto:knjiznica@nova-uni.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Foto natečaj za najboljšo 
študentsko fotografijo 2017 
 

Spoštovani študentke in študenti, vabimo vas, da v poletnem času ne pozabite 

na študij in sodelujete na nagradnem natečaju za najboljšo študentsko 

fotografijo letnika 2016/2017! 

V času od 3. 7. do 4. 9. 2017 razpisujemo foto natečaj na tematike povezane 

z JAVNO UPRAVO, MEDNARODNIMI ODNOSI, EVROPSKO UNIJO, 

DIPLOMACIJO, PROTOKOLARNIMI DEJAVNOSTMI in sorodnimi področji. 

Fotografije primerne resolucije, ki jih lahko posnamete tudi na dopustu, v 

tujini, na študentski izmenjavi, na praksi in poletnem delu ali celo doma ob 

študiju za izpite, pošljite najkasneje do 

4. septembra 2017 na naslov knjiznica@nova-uni.si ali knjiznica@fds.si  

Fotografiji priložite:  

– ime in priimek avtorja 

– štud. progam in letnik 

– naslov dela 

Prejete fotografije bo pregledala izbrana komisija in ob koncu študijskega 

leta pripravila razstavo izbranih del z družabnim dogodkom. Izbor fotografij 

pa bo postal tudi del promocijskega gradiva fakultete. 

Prva tri dela po izboru komisije bodo nagrajena s paketom študijskega 

gradiva, revijo Dignitas in drugimi ugodnostmi. 

Za več informacij vprašajte v knjižnici FDŠ. 

Vabljeni k sodelovanju! 

 

  

http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1595-foto-natecaj-za-najboljso-studentsko-fotografijo-201
http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1595-foto-natecaj-za-najboljso-studentsko-fotografijo-201
mailto:knjiznica@nova-uni.si
mailto:knjiznica@fds.si
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Okrepljeno mednarodno 
sodelovanje ERASMUS+ 
 

Spoštovani! 
 
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+ v avgustu tovrstni sporazum 
sklenila z  University Goce Delcev- Stip (MK STIP01) , v Makedoniji 
(http://arhiva.ugd.edu.mk/en/index.html/ ) in  
 
 
Več informacij o programu Erasmus+ Evropske pravne fakultete najdete na: 
http://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/ .  
 
Vabljeni k sodelovanju! 
 

 
University Goce Delcev- Stip 

Web page 
 
 

 
Brošura ERASMUS+ 
 

Obveščamo vas, da smo na spletni strani objavili brošuro za prihajajoče 
študente ERASMUS+  
 
Povezava do brošure: https://www.evro-
pf.si/media/website/2014/02/EPF_BROSURA-ERASMUS-2017_web_samo-
EPF.pdf  

  

https://www.units.it/
http://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/
https://www.evro-pf.si/media/website/2014/02/EPF_BROSURA-ERASMUS-2017_web_samo-EPF.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2014/02/EPF_BROSURA-ERASMUS-2017_web_samo-EPF.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2014/02/EPF_BROSURA-ERASMUS-2017_web_samo-EPF.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Poročilo z Akademskega foruma 
za NAKVIS 
 

V javni razpravi je bila do 8. septembra 2017 Novela Zakona o 
javnih agencijah, ki želi spremeniti status vseh javnih agencij, mdr. tudi 
Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). Nova univerza 
(NU) je 6. septembra 2017 organizirala akademski forum z namenom, da se 
na podlagi uvodnih ocen pravnih strokovnjakov odpre temeljna 
vprašanja neodvisnosti akreditacijskih postopkov v Republiki Sloveniji v luči 
ustavnih načel avtonomije univerze, svobode znanosti in izobraževanja ter 
pluralne razlage delitve, ravnotežja in nadzora med vejami oblasti. 
Navedena vprašanja so bila obravnavana tudi z vidika evropskih meril 
za vrednotenje kakovosti v visokem šolstvu. 
 
Forum je potekal v sredo, 6. septembra 2017 ob 17.00 uri na Evropski 
pravni fakulteti, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana, predavalnica P3, 
2. nadstropje.  

Uradno vabilo : Vabilo_AkademskiForum za NAKVIS.pdf 

V prilogi objavljamo zapisnik Akademskega foruma, ki je bil tudi v celoti 
sneman s strani Nova24TV. Posnetek je javno dosegljiv. 
Ogledate si ga lahko na: Posnetek o javni razpravi Nacionalne agencije za 
kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), Nova24TV z dne 6. 9. 2017   

 
Foto utrinek z akademskega foruma (Foto: I. Kramberger) 

  

http://www.fds.si/index.php/dogodki/akademski-forum/1620-porocilo-z-akademskega-foruma-za-nakvis
http://www.fds.si/index.php/dogodki/akademski-forum/1620-porocilo-z-akademskega-foruma-za-nakvis
http://www.fds.si/attachments/article/1613/Vabilo_AkademskiForum%20za%20NAKVIS.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/09/Zapisnik_AkademskiForum-za-NAKVIS_06092017.pdf
https://youtu.be/aesRHZXk_pg
https://youtu.be/aesRHZXk_pg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Prva Erasmus+ mobilnost 
zaposlenih v okviru strokovnih 
služb fakultete 

 
V septembru 2017 je na Evropski pravni fakulteti potekala prva Erasmus+ 
mobilnost zaposlenih v okviru strokovnih služb fakultete.  
 
Nina Pegan, glavni tajnik fakultete, ter  Nataša Kolavčič, Erasmus+ 
koordinator, sta se udeležil Eramus + mobilnosti za namene strokovnega 
usposabljanja na partnerski instituciji v Španiji. njuno večdnevno 
usposabljanje je potekalo na Pravni fakulteti Univerze v Cordobi, kjer sta se 
zaposleni spoznali z španskim visokošolskim sistemom, potekom dela in 
študija na tamkajšnji pravni fakulteti ter spoznali kulturne značilnosti, ki 
zaznamujejo špansko pokrajino Andaluzija. Njuna izmenjava je vsebinsko 
temeljila na spremljanju standardov in postopkov za zagotavljanje kakovosti 
študijskega sistema in postopkih vpisa, mobilnosti študentov ter prirejanju 
obštudijskih dejavnosti. Španski kolegi in tamkajšnji študenti so bili nad 
obiskom delegacije Evropske pravne fakultete zelo navdušeni ter obljubili, 
da bodo ob priliki vrnili obisk in obiskali Slovenijo ter Evropsko pravno 
fakulteto.  Dogodek je bistveno prispeval k pretoku strokovnega znanja, 
nadgradnji obstoječega medinstitucionalnega sodelovanja ter pripomogel k 
boljši internacionalizaciji obeh fakultet.  
 
V nadaljevanju si lahko ogledate nekaj foto utrinkov iz izmenjave.  
 
 

 
 

  

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


25 
 

25 

Jesenska šola: “OTROKOM 
PRIJAZNO PRAVOSODJE”: Trendi 
na področju družinskega in 
otroškega prava 
 
Evropska pravna fakulteta in Fakulteta za države in evropske študije sta 
organizirali jesensko šolo z naslovom OTROKOM PRIJAZNO PRAVOSODJE, ki 
je potekala od 25. do 29.9.2017 v prostorih Evropske pravne fakultete. 
  
Tekom petih dni se je zvrstilo sedem predavateljev in strokovnjakov iz prakse 
(sodnik, okrožna državna tožilka, zagovornica otrok, mediatorka, sodna 
izvedenka, terapevtka in akademkinja), ki so v luči doktrine največje 
otrokove koristi naslovili različne vidike varstva otrokovih pravic v 
pravosodnem sistemu. 
  
Otroci se nemalokrat proti svoji volji znajdejo v kolesju državnih organov, ki 
skušajo razrešiti predvsem nesporazume in spore staršev, zagotavljanje 
učinkovite obravnave in udeležbe otrok pa je spregledana. V praksi se je 
izkazalo, da se otrokovo mnenje ne upošteva v zadostni meri ter, da otrok v 
nekaterih primerih niti nima možnosti povedati svojega mnenja in izraziti 
svojih pričakovanj. Okrožna državna tožilka mag. Jride Mršnik Poljšak je 
izpostavila, da so otroci v kazenskih postopkih zaslišani prevečkrat in, da so 
premalo informirani o postopkih, ki se jih tičejo. 
  
Višji sodnik, mag. Matej Čujovič je predstavil novosti Družinskega zakonika, 
ki bo ob ustrezni implementaciji prinesel izboljšanje položaja otrok v 
aktivnostih in postopkih, ki tečejo v zvezi z njim in ga neposredno zadevajo 
(zagovorništvo otrok, uvedba družinske mediacije, idr.). 

 
Več o vsebini programa si lahko 
preberete v prilogah.  
 
PROGRAM: Priloga – Otrokom 
prijazno pravosodje   in  
 
VABILO: Otrokom prijazno 

pravosodje 

http://www.fds.si/index.php/dogodki/poletna-sola/1607-jesenska-sola-otrokom-prijazno-pravosodje-trendi-na-podrocju-druzinskega-in-otroskega-prava
http://www.fds.si/index.php/dogodki/poletna-sola/1607-jesenska-sola-otrokom-prijazno-pravosodje-trendi-na-podrocju-druzinskega-in-otroskega-prava
http://www.fds.si/index.php/dogodki/poletna-sola/1607-jesenska-sola-otrokom-prijazno-pravosodje-trendi-na-podrocju-druzinskega-in-otroskega-prava
http://www.fds.si/index.php/dogodki/poletna-sola/1607-jesenska-sola-otrokom-prijazno-pravosodje-trendi-na-podrocju-druzinskega-in-otroskega-prava
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/08/Priloga-Otrokom-prijazno-pravosodje.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/08/Priloga-Otrokom-prijazno-pravosodje.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/08/VABILO_Otrokom-prijazno-pravosodje.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/08/VABILO_Otrokom-prijazno-pravosodje.pdf
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KARIERNI CENTER: Stična točka 
med študenti, fakulteto in 
delodajalci! 
 
Spoštovani delodajalci!  
 
Vabimo vas k sodelovanju z našim Kariernim centrom, ki vam omogoča 
povezovanje z aktivnimi študenti in diplomanti fakultete, za namene vaših 
projektnih in kadrovskih potreb. 

 
Možnosti sodelovanja: 

– brezplačna objava prostih delovnih mest, študentskih del in študentskih 
praks na spletni strani fakultete; 
– brezplačna objava tem za zaključne in druge raziskovalne naloge, ki so za 
organizacije aktualne in pri katerih želijo dobiti rešitve na manjše ali večje 
problemske sklope v organizaciji; 
– predstavitev vaše organizacije na fakulteti; 
– individualni sestanki z delodajalci; 
– vzpostavitev stika z aktivnimi študenti in diplomanti fakultete. 

 
Več informacij o Kariernem centru najdete na www.evro-pf.si. 

 
Priponka: VABILO DELODAJALCEM 

 
Vabljeni k sodelovanju! 

 

 
 

 

  

KARIERNI KOTIČEK 

 

http://www.evro-pf.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/07/Plakat-VABILO-DELODAJALCEM.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/07/MIZS_slo-1.png
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/07/ESS-NOVA-logo.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/07/vabilo_delodajalcem.png
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg


27 
 

27 

Delavnica za študente: KAJ 
DELODAJALEC PRIČAKUJE OD 
MENE? 
 
Motivacijska delavnica s kadrovskimi strokovnjaki za uspešen začetek 
študija in pravočasno izgradnjo karierne poti. 
 
 Spoštovani študenti! 
 
Karierni center Evropske pravne fakultete vas dne 12.10.2017, ob 16:00h 
vabi na brezplačno karierno delavnico, na kateri boste izvedeli koristne 
nasvete za oblikovanje vaše študijske in karierne poti. 
 
Z vami bosta svoje znanje in izkušnje delili: 
· ga. TAMARA GUZELJ, avtorica priročnika »Kako do službe?« ter izkušena 
svetovalka s področja karierne orientacije, 
· ga. MAJA BUZETI, Vodja kadrovske službe za Slovenijo v podjetju KMAG 
d.o.o. 
 
 KRATEK OPIS DOGODKA: 
 
Kadrovski strokovnjakinji bosta preko interaktivne motivacijske delavnice z 
vami delili koristne napotke, kako uspešno premagovati študijske ovire in 
začeti pravočasno načrtovati karierno pot. Pridružena gostja dogodka, ga. 
Maja Buzeti, Vodja kadrovske službe za Slovenijo v podjetju KMAG d.o.o., 
bo študentom predstavila, kaj delodajalci pričakujejo od novo zaposlenih, 
posebej od pripravnikov, študentov in mladih na sploh. 
 
Delavnica bo potekala dne 12.10.2017, v prostorih Evropske pravne 
fakultete, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana, Predavalnica P2, od 
16:00 do predvidoma 18:00h. 
 
Potrebna je predhodna prijava na karierni.center@evro-pf.si do vključno 10. 
10. 2017. 
 
 Vabljeni študenti Evropske pravne fakultete in Fakultete za državne in 
evropske študije Nove univerze! 
 
Vabilo-Kaj pričakuje delodajalec od mene 

 
 

  

 
KARIERNI KOTIČEK 

 

mailto:karierni.center@evro-pf.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/Vabilo-Kaj-pricakujedelodajalecodmene.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/07/ESS-NOVA-logo.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/07/MIZS_slo-1.png
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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SODELOVANJE V PROJEKTU BPP 
 
Vabimo vas na predstavitev ZAVODA LASTOVICE, kjer boste imeli možnost 
prisluhniti predstavitvi delodajalca ter spoznati možne oblike sodelovanja. 
Po končanem predavanju bodo študenti imeli možnost individualnega 
razgovora in osebne predstavitve delodajalcu za namene nadaljnjega 
sodelovanja. 
 
Sodelujoči: 
• Alen Leban, direktor Zavoda Lastovice 

• Marica Radotič, mag. prav, diplomantka Evropske pravne fakultete, ki sodeluje v 
projektu BPP 
 
Vabljeni! 
 
Vabilo: Zavod Lastovice 18.10.2017 

KARIERNI KOTIČEK 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/Zavod-Lastovice-18.10.2017docx.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/07/MIZS_slo-1.png
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/07/ESS-NOVA-logo.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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TELDERS TEKMOVANJE 
 
Obveščamo vas o tekmovanju “41st Edition Telders International 
Law Moot Court Competition”, ki bo potekalo 24 – 26 maja 2018, v 
Hagu, na Nizozemskem. 
 
Objavljen je “TELDERS CASE”, prijave na tekmovanje se zbirajo do 
10. novembra 2017. 
 
Več informacij o tekmovanju se nahaja na: www.teldersmoot.com/ 
 
V preteklosti se je tekmovanja uspešno udeležila ekipa študentov 
EVRO-PF ter dosegla nagrado za “BEST MEMORIAL AWARD ON 
BEHALF OF THE RESPONDENT”. Fakulteto so takrat zastopali 
Aleksandra Andrejević, Matjaž Kačič, Anja Soderžnik in Špela Zagorc 
pod mentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Letnar Černiča. 
 
Prizadevamo si, da bi tudi v letošnji ediciji tekmovanja fakulteto 
zastopali uspešni študenti. V okviru Kariernega centra fakultete 
načrtujemo izpeljati informativni dan na temo domačih in 
mednarodnih tekmovanj (namen: povezovanje ekip, druženje, 
spoznavanje tekmovanj). 
 
 Vse zainteresirane za udeležbo na dogodku, vabimo, da nam to 
sporočite na karierni.center@evro-pf.si. 
 

 
 

  

 
KARIERNI KOTIČEK 

 

http://teldersmoot.com/
mailto:karierni.center@evro-pf.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Kako priti do dobre službe brez 
delovnih izkušenj? 

 
To vprašanje si postavljajo študenti že vrsto let, ne glede na to, kje se nahajajo in 
na kateri fakulteti so diplomirali/magistrirali. Vprašanje namreč nikoli ne zastara. 
Kako dobiti zaposlitev takoj po končanem študiju, če so zanjo potrebuje izkušnje, 
vi jih pa nikakor ne morete dobiti? 

 
Niste sami v tej situaciji – zapomnite si, da smo bili vsi nekoč v enakem položaju in 
tako, kot se zdaj trudite vi, smo se tudi mi borili in si skozi trg dela vtirali karierno pot. 
Za nekatere je uspeh prišel prej, za druge kasneje, a ključno je, da nismo obupali in 
zgodbo končali kot zmagovalci. 

 
Mislite, da je diploma ali magisterij iz slovenščine brezsmiselna, saj jo v Sloveniji 
govorijo že vsi in ste mnenja, da se prav nič ne razlikujete od drugih? Motite se. Z 
dokumentom iz slovenščine ne boste ravno takoj dobili službe, ki je pisana na vašo 
kožo, prav tako se boste za lektoriranje morali pošteno potruditi, preden vas bodo 
imeli za kvalitetnega lektorja. A kar je pri vas ključno, je izredna spretnost in 
sposobnost komunikacije, analitičnega ter kreativnega mišljenja, ki so pomembni za 
kar nekaj delovnih mestih. Od vas je odvisno, v katero smer se boste preusmerili ob 
koncu študija, a pomembno je, da se zavedate, da je tako globoko znanje slovenščine 
za vas odskočna deska, iz katere se lahko povzpnete tako v novinarstvo, kot na druga 
področja. 
 
Iskanje službe ob dejstvu, da nimate izkušenj, je včasih tudi zelo sramotno delo, saj 
od delodajalcev in kadrovikov slišite marsikatero grdo besedo, a da bi preživeli to 
prehodno obdobje, sledite naslednjim nasvetom: 

 

1. Pohvalite se z realnostjo 
 
V kolikor se prijavljate na delovno mesto asistenta, 
vajenca ali začetnika, od vas nihče ne pričakuje, da 
boste imeli življenjepis, popisan s svojimi izkušnjami. 
Namesto tega iz pomanjkanja praktičnega znanja 
ustvarite zgodbo, prodajte se, pokažite, da imate 
motivacijo ter voljo, da se še marsikaj naučite. 
Poudarite lastnosti, kot so predanost 
(navsezadnje ste bili predani študiju in zaradi tega 
niste mogli delati kot študent), radovednost, 
angažiranost, učenje in razvoj. Kadroviki in 
delodajalci si od novega kandidata želijo nekoga, 
ki se bo učil z veseljem in ga bodo lahko oblikovali 
v svoj »model« zaposlenega, kot si sami želijo. 

 

2. Poimenujte svoje spretnosti 
Sestavite seznam vseh spretnosti, ki jih posedujete in se povezujejo z razpisanim delovnim 
mestom: računalniške kompetence, tehnične spretnosti, komunikacijske veščine, raziskovalne 

 
KARIERNI KOTIČEK 

 

https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/podrocje/zivljenjepis-3
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sposobnosti, znanje reševanja konfliktov itd. Da vi razjasnili, kaj točno je tisto, kar vas opisuje, si 
odgovorite: »Kaj je tisto, zaradi česar ljudje največkrat pridejo k meni po nasvet?« 
 

3. Ustvarite povezavo 
Ko se prijavljate na prosto delovno mesto, se morate zavedati vzroka, zaradi katerega bi bili tako 
dobri v službi. Nekaj časa posvetite analizi delovnega mesta in poskusite najti povezavo z vami 
ter vašimi sposobnostmi. Kaj je tisto, kar vas naredi idealnega za službo? Katera formalna in 
neformalna znanja posedujete, ki vašim lastnostim omogočajo, da se razvijejo do optimalne 
mere? Bodite analitični in kreativni, ko boste enkrat našli povezavo med tema dvema 
dejavnikoma, se vam bo tudi lažje pogovarjati s potencialnim delodajalcem, ki bo (na srečo) 
prevzel vaš način razmišljanja. 

 
4. Poudarite mehke veščine 
Kaj vas naredi drugačnega od ostale množice in vas loči od ostalih? Razmislite o kvalitetah, kot so 
prijaznost, profesionalnost, odgovornost, zanesljivost … Ta faza bo morda trajala dlje časa, saj se 
morate zavedati, da v kolikor si želite razviti določeno značilnost, mehke veščine niso nekaj, česar 
bi se lahko naučili iz knjig v učbenikih. 
 

5. Začnite se ukvarjati s prostovoljstvom 
V kolikor ne najdete službe, je mogoče čas, da razmislite o brezplačnem oz. prostovoljnem delu. 
Kot prostovoljec boste lažje našli delo, zato si izkušnje nabirajte na tak način. Poleg prakse boste 
spoznali tudi nove ljudi, s katerimi se boste mrežili in ustvarjali nove priložnosti za delovna mesta. 
 
6. Mreženje 
V prejšnji točki smo omenili pomembnost mreženja – povežite se s pravimi ljudmi, znancem 
povejte, da iščete službo in jih prosite za pomoč. Več ljudi bo vedelo, v kakšni situaciji se trenutno 
nahajate, več novic o prostih delovnih mestih boste prejeli, seznanjeni boste pa tudi s tistimi 
internimi razpisi, ki nikjer niso objavljeni in niso vidni širši javnosti. 

 

7. Ne prenehajte se učiti 
Morda za vašo sanjsko službo potrebujete dodatne formalne kvalifikacije, zato se nikoli ne 
prenehajte učiti. Tudi izven formalnih izobraževanj obstaja veliko neformalnih možnosti za 
širjenje svojega znanja – preverite, kdaj so razpisani strokovni tečaji in specializacije zato, da bi 
bile bližje delu, ki si ga želite početi. 

 

8.Bodite realni 
Bodite prepričani, da se prijavljate na položaje, ki so primerni za vas. Trg dela je nasičen z dobrimi 
kandidati in rado se zgodi, da se zaradi svojih nezmožnosti hitro skrijete pred drugimi in na 
nikakršen način ne morete izstopati. Na službe ciljajte smiselno in v povezavi z znanji ter 
spretnosti, ki jih že imate. 
 
Nikoli pa se ne pozabite postaviti v kožo človeka, ki naj bi vas sprejel v svoje podjetje. Kaj bi ga 
lahko prepričalo, da vas zaposli? Bi sami sebe na njegovem mestu sprejeli medse? 
 

Avtor: Anja Damjanović za MojeDelo.com 
VIR: https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/kako-priti-do-dobre-sluzbe-brez-

delovnih-izkusenj-3683  

https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/kako-priti-do-dobre-sluzbe-brez-delovnih-izkusenj-3683
https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/kako-priti-do-dobre-sluzbe-brez-delovnih-izkusenj-3683
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Slovenski obrazi Erasmus+ 
 

Vas zanimajo uspešne zgodbe, ki so nastale v okviru programa 
Erasmus+ in njegovih predhodnikov? Evropska komisija je ob 30. 
obletnici programa Erasmus+ pripravila simpatične kolaže, v katerih 
so znani Slovenci delili svoje osebne izkušnje, povezane z udeležbo v 
mednarodnih aktivnostih evropskih programov. Med njimi so 
ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, kuharski mojster Luka Jezeršek, 
učitelj leta 2016 Dejan Kramžar, gluhi novinar Bojan Mord, 
direktorica Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje Brigita 
Kropušek Ranzinger, mladi slovenski pivovar Renee Vozelj (program 
Mladina) ter mlada pisateljica Taja Metličar. 
 

Oglejte si, kakšne pluse jim je prinesel program Erasmus+! 

 
 

  

https://www.cmepius.si/knjiznica/primeri-dobrih-praks/
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MEHIKA razpisuje dve štipendiji 
za slovenske državljane za leto 
2018 
 
MEHIKA razpisuje dve štipendiji za slovenske državljane za leto 2018. 
 
Kandidati morajo najkasneje do 4. oktobra 2017 poslati vloge na 
Veleposlaništvo Mehike na Dunaju. 
 
Informacije so na voljo na naslednjih povezavah do 28. septembra 2017: 
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-
extranjeros-29785  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/248049/Becas_de_Excel
encia_del_Gobierno_de_Mexico_para_Extranjeros_2018.pdf 
  

XVI. NAGRADNI NATEČAJ za 
diplomska, magistrska in 
doktorska dela na temi Slovenci 
v zamejstvu in Slovenci v 
izseljenstvu 
 
Obveščamo vas o NAGRADNEM NATEČAJU za diplomska, magistrska in 
doktorska dela na temi Slovenci v zamejstvu in Slovenci v izseljenstvu, ki ga 
je razpisal Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
 
Več 

informacij: http://www.uszs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/737/3

534/ 
 
Upoštevana bodo dela, zagovarjana v obdobju od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017. 
Nagrade so denarne. 

 

  

OSTALA OBVESTILA 

http://www.fds.si/index.php/fakulteta/kariera-in-alumni/karierni-center/aktualno/1615-mehika-razpisuje-dve-stipendiji-za-slovenske-drzavljane-za-leto-2018
http://www.fds.si/index.php/fakulteta/kariera-in-alumni/karierni-center/aktualno/1615-mehika-razpisuje-dve-stipendiji-za-slovenske-drzavljane-za-leto-2018
http://www.fds.si/index.php/fakulteta/kariera-in-alumni/karierni-center/aktualno/1615-mehika-razpisuje-dve-stipendiji-za-slovenske-drzavljane-za-leto-2018
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/248049/Becas_de_Excelencia_del_Gobierno_de_Mexico_para_Extranjeros_2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/248049/Becas_de_Excelencia_del_Gobierno_de_Mexico_para_Extranjeros_2018.pdf
http://www.uszs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/737/3534/
http://www.uszs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/737/3534/
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Javni poziv za kandidate za 
zagovornike otrok 
 
Obveščamo vas, da je Varuh človekovih pravic RS na svoji spletni strani 5. 9. 
2017 objavil Javni poziv za kandidate za zagovornike otrok. 
 
Celotno besedilo javnega poziva najdete na spletnem naslovu Varuha. 
 
Popolne prijave (življenjepis, motivacijsko pismo, morebitna priporočila) 
sprejemajo po elektronski pošti na naslov info@varuh-rs.si do 25. 9. 2017. 
Priponka: 25.b člen 
Priponka: Javni poziv za kandidate za zagovornike otrok 
 

 

Vabilo na konferenco v 
Amsterdamu 
 
Obveščamo vas o možnosti sodelovanja na konferenci “Legal Pluralism and 
the European Union: Then and Now” v Amsterdamu.  
 
Več informacij: https://www.accesseurope.org/events/eventdetail/298/-
/legal-pluralism-and-the-european-union-then-and-now 
  

 

  

http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnosti/novice/detajl/javni-poziv-za-kandidate-za-zagovornike-otrok/?cHash=805344c7d3c5c4d8bcca08cf7946566b
mailto:info@varuh-rs.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/09/25.b-%C4%8Dlen.docx
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/09/Javni-poziv-za-kandidate-za-zagovornike-otrok.pdf
http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1618-vabilo-na-konferenco-v-amsterdamu
http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1618-vabilo-na-konferenco-v-amsterdamu
https://www.accesseurope.org/events/eventdetail/298/-/legal-pluralism-and-the-european-union-then-and-now
https://www.accesseurope.org/events/eventdetail/298/-/legal-pluralism-and-the-european-union-then-and-now
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DIALOG Z DRŽAVLJANI - Frans 
Timmermans, prvi 
podpredsednik Evropske 
komisije, v Sloveniji 
Obveščamo vas o srečanju s prvim podpredsednikom Evropske komisije 
Fransom Timmermansom, ki je bilo   v ponedeljek, 4. septembra 2017, ob 
20.55 v studiu TV Slovenija.  
 
Osrednja tema pogovora je bila prihodnost Evropske unije.  Frans 
Timmermans je odgovarjal na vprašanja publike v studiu.  
 
Posnetek pogovora je dostopen tu:  http://4d.rtvslo.si/arhiv/tv-
informativni/174489303  
 
Pred 60 leti so bili z Rimsko pogodbo položeni temelji  evropskega 
povezovanja. Pred 25 leti se je rodila Evropska unija. Evropski projekt se je v 
preteklih desetletjih vseskozi dograjeval, širil in prilagajal. Danes pa se zdi, 
da je bolj kot kadarkoli prej na preizkušnji. V katero smer torej želimo, naj 
gre Evropska unija v prihodnje? Kako danes razumemo vrednote, na katerih 
je nastala, kot so demokracija, človekove pravice, vladavina prava? Koliko je 
med nami še solidarnosti, odprtosti in zaupanja, če jo želimo ohraniti in 
razvijati? Evropska komisija je predstavila nekaj lastnih možnih scenarijev 
razvoja. Po vsej Evropi teče javna razprava. Pridružujemo se ji tudi v 
Sloveniji.  
 
Pogovor je del niza dialogov z državljani – javnih srečanj, ki jih Evropska 
komisija pripravlja po vsej EU.  
 

 
 
 
Frans Timmermans je kot prvi podpredsednik Evropske komisije odgovoren 
za boljše pravno urejanje, medinstiucionalne odnose, pravno državo in 
Listino o temeljnih pravicah. Usmerja in usklajuje delo Evropske komisije na 
številnih področjih, kot so enake možnosti, migracije in trajnostni razvoj.  

  

http://www.fds.si/index.php/aktualno/zunanji-dogodki/1608-dialog-z-drzavljani-frans-timmermans-prvi-podpredsednik-evropske-komisije-v-sloveniji
http://www.fds.si/index.php/aktualno/zunanji-dogodki/1608-dialog-z-drzavljani-frans-timmermans-prvi-podpredsednik-evropske-komisije-v-sloveniji
http://www.fds.si/index.php/aktualno/zunanji-dogodki/1608-dialog-z-drzavljani-frans-timmermans-prvi-podpredsednik-evropske-komisije-v-sloveniji
http://www.fds.si/index.php/aktualno/zunanji-dogodki/1608-dialog-z-drzavljani-frans-timmermans-prvi-podpredsednik-evropske-komisije-v-sloveniji
http://4d.rtvslo.si/arhiv/tv-informativni/174489303
http://4d.rtvslo.si/arhiv/tv-informativni/174489303
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Mediacija v družinskih sporih – 
kaj prinaša Družinski zakonik 
Obveščamo vas o posvetu “Mediacija v družinskih sporih – kaj prinaša 

Družinski zakonik”, ki bo 10. oktobra 2017 v konferenčni dvorani v 

sodni palači, Tavčarjeva 9, Ljubljana. 
 
Posvet je namenjen:  
Mediatorjem in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z ljudmi , ki so v sporu. 
Posvet bo zanimiv tudi za sodnike, odvetnike in vse zaposlene na 
CSD. 
  
PRIPONKA: Posvet o družinskem zakoniku- vabilo 

PRIPONKA: Posvet o družinski mediaciji- CV predavateljev 
 

Spoznali boste: 
novosti v DZ, ki jim mora poznati vsak pravnik in socialni delavec,  
kaj je navezovanje otroka in zakaj to moramo upoštevati pri odločanju za rejništvo 

ali posvojitev 
kaj je družinska konferenca kot vrsta alternativnega reševanja sporov 
kako naj odvetnik opravlja svoje delo in ščiti interese stranke, pa vendar v sporu 
ostane zavarovana največja korist otroka 
ali ima mediacija pred tožbo samo prednosti, ali so tudi kakšne pasti in kako se jim 

izognemo (stranke in mediatorji)  
  
Informacije in prijave: 
Datum:    10.10.2017 
Trajanje:  od 8.30. ure do 16. ure  
Cena:     120,00 EUR + DDV za člane DMS 
                160,00 EUR + DDV za nečlane DMS  
 
Izobraževanje lahko šteje med nadaljevalna izobraževanja za mediatorje v 
programu sodišč in traja 6 ( 8 pedagoških) ur. 
Lokacija: Konferenčna dvorana, Tavčarjeva 9, Ljubljana 
Prijave po spletnem obrazcu ali po e pošti:  izobrazevanja.dms@gmail.com  
Informacije po tel: 01 306 10 74 
  
Vljudno vas vabimo, da se prijavite na izobraževanje, ki vam bo 
koristilo pri reševanju konfliktov! 
  
Društvo mediatorjev Slovenije, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana 
tel.:01 306 10 74 

Nova Ljubljanska banka, št. računa 0222 2025 6193 447 
Matična številka: 2217775, Davčna št.: 30964423,  

http: www.slo-med.si 
 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/09/Posvet-o-dru%C5%BEinskem-zakoniku-vabilo.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/09/Posvet-o-dru%C5%BEinski-mediaciji-CV-predavateljev.pdf
http://www.slo-med.si/mediacija-v-druzinskih-sporih-kaj-prinasa-druzinski-zakonik
mailto:zobrazevanja.dms@gmail.com
http://www.slo-med.si/
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Vabilo na seminarje “Raziskovalni 
koncepti in analiza podatkov” 
 
Obveščamo vas, da Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) 
vabi na raziskovalne seminarje, ki jih bo izvedel gostujoči profesor Dr. Robin 

Shields, University of Bath, Združeno kraljestvo od 20. 9. do 22. 9. 2017 v okviru 
predmeta Zahtevnejši vidiki družboslovnega raziskovanja. 
 
Seminarji so namenjeni raziskovalcem, doktorskim študentom in podoktorandom, ter vsem, 
ki se ukvarjajo s področjem visokega šolstva in njegove internacionalizacije. 

 
PROGRAM IN TEME: 
sreda, 20. 9. 2017: Analiza podatkov 
14.00 – 15.30 – Modeli linearnih in mešanih učinkov 
15.45 – 16.00 – Uvod v programsko opremo R 

16.15 – 17.00 – Praktična delavnica o uporabi programa R in modelih linearnih in mešanih 
učinkov 
17.15 – 18.45 – Uvod v analizo družbenih omrežij 
19.00 – 19.45 – Praktična delavnica o uporabi programa R in analizi družbenih omrežij  
četrtek, 21. 9. 2017: Raziskovalni koncepti in filozofija 
09.00 – 10.30 – Raziskovalna filozofija: epistemologija in ontologija 
10.45 – 12.15 – Raziskovalna filozofija: vzročnost in veljavnost 
12.30 – 13.00 – Raziskave mešanih metod 
petek, 22. 9. 2017: Mednarodno visoko šolstvo  
09.00 – 11:00 – Interaktivna visokošolska razvrstitvena simulacija 

11.15 – 12:30 – Socialna omrežja v visokem šolstvu 
12.30 – 13:00 – Zaključna simulacija na visokošolskih mrežah 
 

Seminarji bodo potekali v angleškem jeziku v okviru doktorskega študijskega 

programa Management znanja. Udeležba na seminarjih je brezplačna. 
 
Zaradi lažje organizacije je obvezna prijava zainteresiranih udeležencev na enega ali 
več dogodkov do 19. 9. 2017 preko e-PRIJAVNICE. Število mest je omejeno. 
Lokacija: CELJE – Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 
(Mariborska cesta 7, Celje) 
 
Veselimo se srečanja z vami. 

 

 

 

  

http://sendy.issbs.si/l/uYx3kmqzRVxfLs5n1EpBzw/UoM5XL1763o8zJpHGZpBeYjg/gxsCaV7lxJL1hOfr1X3l6w
http://sendy.issbs.si/l/uYx3kmqzRVxfLs5n1EpBzw/UoM5XL1763o8zJpHGZpBeYjg/gxsCaV7lxJL1hOfr1X3l6w
http://sendy.issbs.si/l/uYx3kmqzRVxfLs5n1EpBzw/b5i70r3UBwWdzr763pkzOjAw/gxsCaV7lxJL1hOfr1X3l6w
http://sendy.issbs.si/l/uYx3kmqzRVxfLs5n1EpBzw/BcZSYscEaqSrDWPn8k1PxQ/gxsCaV7lxJL1hOfr1X3l6w
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Štipendije ŠVICE in MEHIKE 
Obveščamo vas o možnosti pridobitve štipendije ŠVICE in MEHIKE.  
  

V prvem primeru gre za ponudbo štipendije ŠVICE za študijsko leto 

2018/19. Vse informacije na spletni 
strani  https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-

grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-

an.html 
 
Rok za  prijavo poteče 30. novembra 2017. 
 
Za vse nadaljnje informacije in prijavne obrazce morate kontaktirati 
Veleposlaništvo Švice v Ljubljani na: lju.vertretung@eda.admin.ch 
Prijavne obrazce vam bodo posredovali samo po elektronski pošti! 
PRIPONKA: ŠVICA štipendije 2018-19 
 

 

 
V drugem primeru gre za ponudbo dveh (2) bilateralnih štipendij 

MEHIKE za študijsko leto 2018/19 (pričetek marca 2018).  Vse 
informacije na spletni strani: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-

programas/becas-para-extranjeros-29785 
 
Rok za  prijave na Veleposlaništvo  Mehike na Dunaju poteče 4. oktobra 
2017. 
 
Prijave je potrebno poslati na: Embassy of Mexico, Renngasse 5/1, AT -
1010 Vienna 
 
PRIPONKA: MEHIKA štipendije 2018-19 
 

  

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html
mailto:lju.vertretung@eda.admin.ch
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/09/%C5%A0VICA-%C5%A1tipendije-2018-19.doc
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/09/MEHIKA-%C5%A1tipendije-2018-19.doc
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TOP program 
 

Obveščamo vas, da so v Primorskem tehnološkem parku podaljšali prijave v 
večtedenski TOP! podjetniški program. Podjetja, ekipe in nosilci inovativnih 
idej imate časa le do 20. septembra, da zasedete zadnja mesta. 

  

 
Zakaj se prijaviti? 
Udeleženci programa boste: 
razvijali lastne poslovne ideje z vrhunskimi predavatelji iz gospodarstva, 

prisluhnili nasvetom individualnih podjetniških mentorjev z izkušnjami, 
delali v coworking prostoru, kjer so na voljo hiter internet (1GB hitrosti), 

tiskalnik in čajna kuhinja, iskali partnerje na zaključnem dogodku in se 
mrežili s potencialnimi investitorji in gospodarstveniki. 

 

Komu je program namenjen? 
Želite zavihati rokave, pljuniti v roke in poskrbeti za lastno 
prihodnost? Prijavite se lahko podjetni posamezniki ali ekipe, ki 

imate poslovno idejo, ter mlada podjetja, ki želijo pridobiti znanje in 
povezave, s katerimi bodo izboljšala poslovanje, povečala 
prodajo in optimizirala poslovni model. 

  

Kako do ekskluzivne udeležbe? 
Kandidati se lahko prijavijo TUKAJ. Rok prijave: 20. september 2017. 

 
Program se bo pričel s spoznavnim srečanjem, ki bo 21. septembra 
2017. Z delom pa bomo pričeli 25. septembra. Predavanja in druge 

obveznosti programa bodo potekale dvakrat na teden v popoldanskem 
času v Primorskem tehnološkem parku (v Vrtojbi). 

 
Več o vsebini TOP programa dobite TUKAJ. 

  

http://www.primorski-tp.si/inkubator/top-program?utm_source=spletna%20novica%20partnerjev
http://www.primorski-tp.si/inkubator/top-program?utm_source=spletna%20novica%20partnerjev
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Mednarodna zimska šola 
SERVICE DESIGN 
 
Obveščamo vas o možnosti sodelovanja na mednarodni zimski šoli SERVICE 
DESIGN, ki jo novembra v Ljubljani, skupaj z univerzo Thomas More 
(Belgija), organizira Fakulteta za poslovne vede. 
 
Vse informacije se nahajajo na tej povezavi: http://www.katoliski-

institut.si/public_resources_cache/files/core_default/1/180/brosura_final_20
17_1.pdf 

 

  

http://www.katoliski-institut.si/public_resources_cache/files/core_default/1/180/brosura_final_2017_1.pdf
http://www.katoliski-institut.si/public_resources_cache/files/core_default/1/180/brosura_final_2017_1.pdf
http://www.katoliski-institut.si/public_resources_cache/files/core_default/1/180/brosura_final_2017_1.pdf
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Usposabljanje o pripravi senčnih 
poročil za poročanje po 
mednarodnih konvencijah 
 
Obveščamo vas, da Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) 
organizira dvodnevno usposabljanje o pripravi senčnih poročil za poročanje 
po mednarodnih konvencijah, ki bo potekalo 21. in 22. septembra 2017 v 
prostorih platforme SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana, 2. nadstropje). 
 
Države imajo primarno odgovornost izpolnjevati svoje obveznosti, ki izhajajo iz 
mednarodnih pogodb, katerih pogodbenice so. O uresničevanju pogodbenih 

obveznosti poročajo pogodbenim organom, tj. odborom neodvisnih strokovnjakov, 
ki spremljajo izvajanje mednarodnih pogodb o človekovih pravicah. Ob poročilu 
države lahko nevladne organizacije pripravijo t. i. senčno oz. alternativno 

poročilo, da izpostavijo vprašanja, ki jih vlada v poročilu ni ustrezno naslovila. 
Senčna poročila so pomembno orodje, s katerimi nevladne organizacije dopolnijo 

periodična vladna poročila. Nevladne organizacije igrajo ključno vlogo pri 
zagotavljanju zanesljivih in neodvisnih informacij odborom mednarodnih pogodb o 
človekovih pravicah, ki so morda lahko v uradnih poročilih spregledane. 

 
Na usposabljanju bodo udeleženci pridobili znanje, ki je skupaj z 

zadostnimi viri potrebno za prepoznanje in analizo relevantnih 
vprašanj ter pripravo jedrnatega, skladnega senčnega poročila na 

vključujoč način. 
 
Ker bo Slovenija predvidoma naslednje leto poročala Odboru za otrokove 

pravice, se bo zadnji del usposabljanja osredotočil za poročanje temu odboru kot 
študijo primera. Udeleženci bodo oblikovali načrt za pripravo senčnega poročila za 

Odbor za otrokove pravice. 
 

Usposabljanje bo vodil Marc Limon, izvršni direktor Universal Rights 

Group (URG). URG je neodvisen think-tank, ki se ukvarja z analizo in 
krepitvijo globalne politike človekovih pravic. Njihov cilj je približati 
mednarodni sistem človekovih pravic oblikovalcem politik in drugim 
deležnikom – vključno z žrtvami kršitev človekovih pravic ter zagovorniki 
človekovih pravic – na regionalni, nacionalni in lokalni ravni. 
Usposabljanje je namenjeno predstavnikom nevladnih organizacij. Prosimo, 
da udeležbo potrdite preko spletnega obrazca do 19. septembra 

2017. Mesta so omejena. Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku. 
 
PRIPONKA: Shadow reporting workshop_agenda 
 
Vljudno vabljeni! 

 
 

  

http://www.universal-rights.org/
http://www.universal-rights.org/
https://www.1ka.si/a/138463
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/09/Shadow-reporting-workshop_agenda_fin.pdf
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Nakup študijske literature prek spletne knjigarne ali osebno v času uradni ur knjižnice. 
 


