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Slovesna razglasitev priznanj z 
dne 20. 12. 2017 
 

 

Prav na dan zimskega solsticija, ki je za naše prednike veljal kot edino 

pravo in naravno novo leto, so se zbrani akademiki na Novi univerzi 

za čas ustavili, pogledali nazaj na preteklo obdobje ter hkrati 

pogledali naprej v nov čas krogotoka uveljavljene slovenske zasebne 

univerze s tremi članicami – Evropske pravne fakultete, Fakultete za 

državne in evropske študije ter Fakultete za slovenske in 

mednarodne študije. Ob slovesni podelitvi odlikovanj za dejanja 

posebnega pomena, vzorno pedagoško delo in izjemne prispevke 

smo uradno otvorili še eno novo poglavje – Univerzitetno knjižnico 

Nove univerze. 

 
NOVA PRIZNANJA 

 

Senat Nove univerze je na seji dne 20.12.2017 sklenil, da naziv 

“zaslužni profesor” (Professor emeritus), ki izhaja iz pomembnega 

prispevka k mednarodnem ugledu in razvoju Nove univerze ter 

vzornega opravljanja pedagoškega dela prejmejo: prof. dr. Andrej 

Anžič, prof. dr. Franc Grad, prof. dr. Albin Igličar, prof. dr. Arne 

Marjan Mavčič, prof. dr. Viktor Papež, prof. dr. Ernest Petrič, prof. dr. 

Krešimir Puharič, prof. dr. Lovro Šturm, prof. dr. Peter Jambrek in 

prof. dr. Dimitrij Rupel. 
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Fotografije prejemnikov častnih priznanj so na voljo s klikom na ta 

link. 

 

ČASTNI GOST PRIREDITVE Z NOVIM NAZIVOM 

 

Častni gost slovesne prireditve je bil g. Peter Florjančič, eden 

največjih slovenskih izumiteljev. Senat Nove univerze mu je podelil 

priznanje “častni doktor” za izjemne dosežke na področju pravic 

industrijske in intelektualne lastnine, inovatorstva ter patentiranih 

izumov na domači in svetovni ravni. 

Ob slovesni priložnosti se je dr. Rupel zahvalil tudi sodelavkam in 

sodelavcem Nove univerze ter izbranim podelil listine odličnosti za 

izjemne dosežke. 

 

 
 

NOVA POGLAVJA: ODPRTJE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE NOVE 

UNIVERZE 

 

Rektor Nove univerze, prof. dr. Dimitrij Rupel, je z dekanom Evropske 

pravne Fakultete, dr. Markom Novakom in vodjo knjižnice dr. Ines 

Vodopivec, po svečani podelitvi priznanj še uradno otvoril 

Univerzitetno knjižnico Nove univerze. Knjižnica s prijetnim 

študijskim kotičkom ima bogat vir gradiva za potrebe študentov, 

akademske skupnosti univerze in širše znanstveno-raziskovalne 

javnosti na področju prava in sorodnih disciplin. Knjižnica omogoča 

https://wetransfer.com/downloads/ae80da52477b45bd8a16aad09c6cc76520171222124316/7a10cf
https://wetransfer.com/downloads/ae80da52477b45bd8a16aad09c6cc76520171222124316/7a10cf
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dostop do več kot 15000 enot tiskanih del, mednarodnih in 

slovenskih podatkovnih baz in virov. 

 

 

NOVA KNJIGA FAKULTETNE ZALOŽBE 

 

Na odprtju Univerzitetne knjižnice Nove univerze je bila na vpogled 

sveže natisnjena knjiga z naslovom “Ustanovitev Slovenije”, ki jo je 

napisal prof. dr. Peter Jambrek. Fakultetna založba izdaja znanstvene 

monografije, študijsko gradivo in druge vsebine v tiskani in 

elektronski obliki. V okviru knjižnice je organizirana tudi manjša 

knjigarna, kjer lahko študentje in drugi kupijo fakultetne publikacije. 

 

 
 

Beseda rektorja Nove univerze, prof. dr. Dimitrija Rupla 

 

“Zbrali smo se, da se še enkrat prepričamo o obstoju in živahnem 

delovanju Nove univerze, da izrečemo priznanja zaslužnim članom 

akademskega zbora in slovenskega akademskega življenja, si 

voščimo lepe praznike in zaželimo novo leto polno dosežkov in 

zaslug.” 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/12/nova6.jpg
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Objava študentke Evro-PF v reviji 

Pravna praksa 

Obveščamo vas, da je v reviji Pravna praksa izšel članek z naslovom 

»Diplomatski azil: analiza primera Julian Assange«, ki ga je napisala 

študentka magistrskega študija na Evropski pravni fakulteti, Kristina 

Frančiška Samsa.  

 

Vabljeni k branju! 

 

Članek je dostopen na tej povezavi: 

http://www.iusinfo.si/LITE/Besedilo.aspx?SOPI=L010Y2017V45-

46P13-

14N1&Src=5fphY2yrmhDl7JZo0uGOX7LBSZZFB0wdEajwp33+fezdBh

y1oo1njpr/pd94DzfviFnTKb3ZC82DlZ/xenJbhcAJ1ca4FxAzvl1c1UOrg

a2s6hV4TNEl5DhS1uyXsty  

 

Dostop do portala IUS-Info omogoča Univerzitetna knjižnica Nove 

univerze vsem študentom Nove univerze. Za dodelitev gesla se 

obrnite na knjižnico.  

 
  

DOSEŽKI

 

http://www.iusinfo.si/LITE/Besedilo.aspx?SOPI=L010Y2017V45-46P13-14N1&Src=5fphY2yrmhDl7JZo0uGOX7LBSZZFB0wdEajwp33+fezdBhy1oo1njpr/pd94DzfviFnTKb3ZC82DlZ/xenJbhcAJ1ca4FxAzvl1c1UOrga2s6hV4TNEl5DhS1uyXsty
http://www.iusinfo.si/LITE/Besedilo.aspx?SOPI=L010Y2017V45-46P13-14N1&Src=5fphY2yrmhDl7JZo0uGOX7LBSZZFB0wdEajwp33+fezdBhy1oo1njpr/pd94DzfviFnTKb3ZC82DlZ/xenJbhcAJ1ca4FxAzvl1c1UOrga2s6hV4TNEl5DhS1uyXsty
http://www.iusinfo.si/LITE/Besedilo.aspx?SOPI=L010Y2017V45-46P13-14N1&Src=5fphY2yrmhDl7JZo0uGOX7LBSZZFB0wdEajwp33+fezdBhy1oo1njpr/pd94DzfviFnTKb3ZC82DlZ/xenJbhcAJ1ca4FxAzvl1c1UOrga2s6hV4TNEl5DhS1uyXsty
http://www.iusinfo.si/LITE/Besedilo.aspx?SOPI=L010Y2017V45-46P13-14N1&Src=5fphY2yrmhDl7JZo0uGOX7LBSZZFB0wdEajwp33+fezdBhy1oo1njpr/pd94DzfviFnTKb3ZC82DlZ/xenJbhcAJ1ca4FxAzvl1c1UOrga2s6hV4TNEl5DhS1uyXsty
http://www.iusinfo.si/LITE/Besedilo.aspx?SOPI=L010Y2017V45-46P13-14N1&Src=5fphY2yrmhDl7JZo0uGOX7LBSZZFB0wdEajwp33+fezdBhy1oo1njpr/pd94DzfviFnTKb3ZC82DlZ/xenJbhcAJ1ca4FxAzvl1c1UOrga2s6hV4TNEl5DhS1uyXsty
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Doc. dr. Sara Ahlin Doljak 
premika meje 

 

 
Vabljeni k branju članka »Sara Ahlin Doljak: Odvetnica, ki ne more 
govoriti in je "zmagala" s tablo piši-briši«, ki je objavljen na spletni 
strani: https://www.zurnal24.si/slovenija/sara-ahlin-doljak-
odvetnica-ki-ne-more-govoriti-in-je-zmagala-s-tablo-pisi-brisi-
299349  

 
 

 

  

https://www.zurnal24.si/slovenija/sara-ahlin-doljak-odvetnica-ki-ne-more-govoriti-in-je-zmagala-s-tablo-pisi-brisi-299349
https://www.zurnal24.si/slovenija/sara-ahlin-doljak-odvetnica-ki-ne-more-govoriti-in-je-zmagala-s-tablo-pisi-brisi-299349
https://www.zurnal24.si/slovenija/sara-ahlin-doljak-odvetnica-ki-ne-more-govoriti-in-je-zmagala-s-tablo-pisi-brisi-299349
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Nova knjiga doktorand Evro-PF 

 
Obveščamo vas, da je doktorand Mirko Bogomir Miklič 
objavil knjigo z naslovom »Sredi krute sile nežno trajam«.  
 
Knjigo lahko naročite na tej povezavi: 
https://www.mohorjeva.com/knjige_buecher/detajl/sredi-
krute-sile-nezhno-trajam 

 

  

https://www.mohorjeva.com/knjige_buecher/detajl/sredi-krute-sile-nezhno-trajam
https://www.mohorjeva.com/knjige_buecher/detajl/sredi-krute-sile-nezhno-trajam
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Vabljeni na novo lokacijo 
Univerzitetne knjižnice in 
znanstvene založbe NU 
 
Obveščamo vas, da smo knjižnici in založbi Evropske pravne fakultete 

in Fakultete za državne in evropske študije, uspešno združili na novi 

lokaciji, na Cankarjevem nabrežju 11, 1000 Ljubljana, v 4. nadstropju. 

 

Študentje in profesorji ste prisrčno vabljeni k razvijanju novih idej v 

dobro družbo knjig nove Univerzitetne knjižnice in znanstvene 

založbe Nove univerze vsak dan, od ponedeljka do petka, od 9h do 

16h ter ob sredah do 17h. 

 

E-pošta: knjiznica@nova-uni.si 

 

Telefon: 01 251 44 85 

 

 

  

KNJIŽNICA IN ZALOŽBA

 

mailto:knjiznica@nova-uni.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/12/3.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/12/2.jpg
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Obvestilo Univerzitetne knjižnice 
in znanstvene založbe NU 
  

Obveščamo vas, da zaradi reorganizacije knjižnice in založbe prihaja 

do zamud pri naročilih preko spletne knjigarne.  

 

Vse študente obveščamo, da lahko knjige založb Evro-PF in FDŠ 

kupite z gotovino v času uradnih ur knjižnice v 4. nadstropju na 

Cankarjevem nabrežju 11, Ljubljana. 

 

Prosimo vas za razumevanje. 

 

 

 

  

http://www.evro-pf.si/dejavnosti/zalozba/spletna-knjigarna/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/12/zalozba-2.jpg
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Vabilo na gostujoče predavanje 
Jean Monnet 
 

Spoštovani, 

 

pravo Evropske unije predstavlja nov naddržavni pravni red, v dobro 

katerega so države članice omejile svoje suverene pravice na 

določenih področjih in katerega subjekti so države in njihovi 

državljani. Pomembno vlogo pri udejanjanju in razlagi prava EU ima 

Sodišče EU, ki bdi nad pravilno razlago in udejanjanjem tovrstnega 

prava. Še posebej je pri njegovem delu pomembna teleološka 

metoda razlage, a pristop do njene uporabe bi lahko bil različen, saj 

EU združuje tako kontinentalne kot tudi pravne rede common law. 

 

Vabimo vas na gostujoče predavanje prof. dr. Giovannija Tuzeta, s 

pravne fakultete Univerze Bocconi iz Italije, ki bo predaval na temo 

»Teleološka razlaga med evropskim kontinentalnim pravom in 

common law«. 

 

Predavanje, ki bo v angleščini, bo potekalo v ponedeljek, dne 4. 12. 

2017, na Evropski pravni fakulteti, Delpinova 18b (EDA center), Nova 

Gorica, od 16h do 20h. Udeležba na dogodku je brezplačna. 

 

Predavanje bo izvedeno v okviru modula Jean Monnet z naslovom 

»Argumentacija SEU kot zgled za argumentacijo slovenskih sodišč«, 

ki ga koordinira izr. prof. dr. Marko Novak. 

 

PRIJAVA: Za udeležbo na dogodku je potrebna predhodna prijava 

na natasa.kolavcic@evro-pf.si najkasneje do 4. 12. 2017, do 12:00. 

 

LOKACIJA: Evropska pravna fakulteta, Delpinova 18b, Nova Gorica, 

Predavalnica P4. 

INFORMACIJE: strokovna sodelavka projekta, ga. Nataša Kolavčič, 05 

338 44 06 . 

 

VABILO na gostujoče predavanje _ GIOVANNI TUZET 

  

ERASMUS+

 

mailto:natasa.kolavcic@evro-pf.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/12/VABILO-na-gostujoče-predavanje-_-GIOVANNI-TUZET.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2016/10/Jean-Monnet.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/Erasmus.jpg
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Posodobljen seznam partnerskih 
institucij za Erasmus+ izmenjave in 
prakse 

 

Spoštovani! 

 

Obveščamo vas, da je na spletni strani Evro-PF objavljen posodobljen 

seznam partnerskih institucij za Erasmus+ izmenjave in prakse.  

 

Seznam partnerskih institucij ter kontaktni podatki:  

Seznam partnerskih institucij 2017  

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2014/02/Seznam-partnerskih-institucij-2017-za-tabela-za-spletno-stran.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2014/02/PDF.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/Erasmus.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Novo uporabno gradivo 
Erasmus+ 
 

 

Obveščamo vas, da smo na spletni strani FDŠ objavili novo 

uporabno gradivo za program Erasmus+. 

Spletna stran: http://www.fds.si/index.php/studij/erasmus/razpis-

za-pedagosko-osebje  

 

Uporabna gradiva Erasmus+ 

Erasmus brošura 2017/2018  

Mobility agreement teaching 2017/2018  

Prijavnica Erasmus 2017/2018  

Razpis za Erasmus 2017/2018  

 

 

  

http://www.fds.si/index.php/studij/erasmus/razpis-za-pedagosko-osebje
http://www.fds.si/index.php/studij/erasmus/razpis-za-pedagosko-osebje
http://www.fds.si/attachments/article/644/Erasmusbrosura2017-2018.pdf
http://www.fds.si/attachments/article/644/mobility-agreement-teaching_en2017-2018.docx
http://www.fds.si/attachments/article/644/Prijavnica-za-Erasmus2017-2018.pdf
http://www.fds.si/attachments/article/644/Razpis-za-erasmus2017-2018.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/Erasmus.jpg
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5 nasvetov, kako predstavimo 
podjetniško idejo 
 
1. Čimprej izdelajte prototip 

Prototip oziroma minimalno sprejemljiv proizvod je najboljši način, 

kako predstaviti svojo idejo. Če pripravljate izdelek, ga natisnite s 

pomočjo 3D printerja ali izdelajte iz preprostih materialov (karton, 

stiropor, plastika, DAS masa). Če imate idejo za novo aplikacijo ali 

spletno stran, lahko preizkusite brezplačne aplikacije, ki vam 

omogočajo pripravo preproste spletne strani (npr. Ucraft) ali prikaz 

aplikacije (npr. InVision). 

 

 
 

2. Opis naj bo kratek in jedrnat 

Pogosto ideje ne moremo predstaviti v živo, temveč jo moramo 

zapisati. Ker ne vemo, kdo bo naše besedilo bral, se držimo pravila – 

kratko in jedrnato ter tako preprosto, da nas razume še naša babica. 

Najboljši vizualni prikaz, ki se nahaja le na 1 strani pa je prav gotovo 

kanvas poslovnega modela. Več info najdeš na: www.delajvitko.si 

 

3. Slika pove več kot 1000 besed! 

Tudi če moramo idejo predstaviti v pisni obliki, le-tej dodajte 

fotografije. Praktično vsi imamo ali poznamo nekoga, ki ima pametni 

telefon v katerem se skriva fotoaparat. Znanje o kvalitetni fotografiji 

KARIERNI KOTIČEK

 

http://www.delajvitko.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/12/kolaz_popri-02.png
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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pa je en klik stran (namig: v Youtube vpiši »How to make a good 

photo…«). 

 

4. Gibljiva slika pove več kot 1000 slik! 

Ne samo fotoaparat, tudi kamera, ki se skriva v pametnih telefonih, 

je odlična. Svojo idejo poskušamo predstaviti v 1 minutnem video 

pitchu – v njem ne pozabite: (1) opisati problema, ki ga rešujete, (2) 

opisati rešitev, ki jo razvijate, (3) gledalcu pomagajte razumeti trg v 

katerega vstopate, (4) konkurenco, (5) kakšni so vaši rezultati 

oziroma kaj ste do sedaj naredili in seveda (6) kaj potrebujete 

oziroma kaj je namen vaše predstavitve. 

 

5. Ne skrivamo svoje ideje 

Če imate prototip, opisano idejo, fotografije in video produkta, je čas, 

da vse to predstavite svetu. Se bojite, da vam bodo ukradli idejo? Čar 

podjetništva ni v ideji, temveč v realizaciji. Poglejmo, kaj o tem pravi 

znani ameriški podjetnik Gary Vaynerchuck: 

https://youtu.be/39VBXgUvA7c ali priljubljen vlogger Casei Neistat: 

https://youtu.be/FAFRwu2jTo4 

  

Iščemo najboljše podjetniške ideje med mladimi 

 

Priložnost, da predstavite svojo idejo, najdete tudi na tekmovanju 

POPRI. Prijavite se s svojo podjetniško idejo, ki jo opišete v predlogi, 

sestavljeni iz ključnih poglavij, ki predstavljajo poslovni model. 

Prijavo, skupaj s prilogami (fotografijami, plakati, reklamami svojega 

izdelka), oddate do 21. marca, prijavni obrazec pa najdete na 

povezavi popri.si/#prijaviSe ali na platformi Mikrobiz 

Na tekmovanju lahko tekmujete tudi z izdelki, seminarskimi nalogami 

ali poslovnimi načrti, ki ste jih izdelali v sklopu izobraževalnega 

procesa, potrebno je le prilagoditi prijavo predlogi tekmovanja 

POPRI. 

 

10 najboljših ekip bomo 17. aprila povabili na predstavitev pred 

komisijo, sestavljeno iz podjetnikov, managerjev, direktorjev in 

ustanoviteljev startup podjetij, ključnih kadrov in tudi predstavnikov 

iz pedagoškega sveta in podjetniškega podpornega okolja. Zvečer pa 

se vsi tekmovalci lahko udeležite slavnostne zaključne prireditve v 

https://youtu.be/39VBXgUvA7c
https://youtu.be/FAFRwu2jTo4
http://popri.si/popri-tekmovanje/#prijaviSe
http://www.mikrobiz.net/
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SNG Nova Gorica, kjer bomo razglasili zmagovalce in pripravili 

zanimiv zabavni program. 

 

Tekmuj s svojo idejo ali reši Kolektorjev izziv 

 

Koncern Kolektor tekmovalcem postavlja 4 izzive na področju 

digitalizacije oziroma pametne tovarne. Mateja Lavrič, direktorica 

Kolektor Ventures, sklada za financiranje tehnoloških startupov, 

pravi: »Od tekmovalcev ne pričakujemo nujno tehnične dovršenosti, 

temveč drzne, nove, sveže in inovativne ideje. Če bomo v ideji 

prepoznali velik potencial, bomo njene člane povabili na osebni, 1:1 

razgovor in se pogovorili o možnostih nadaljevanja ideje.« 

 

Izzive najdeš tukaj: http://popri.si/kolektor-ti-postavlja-izziv/ 

 

Se vidimo #online? 

 

Z nami se lahko povežeš preko elektronske pošte (popri@primorski-

tp.si), spletne strani (www.popri.si) ali Facebook profila 

www.facebook.com/popripopri. 

 

Če želiš preveriti, ali je tvoja ideja dobra, doživeti nepozabno 

izkušnjo, pridobiti nova znanja, se pomeriti z vrstniki iz cele Slovenije, 

ne premišljuj več in se prijavi do 21. marca 2018 na POPRI! 

 

 

 

  

http://popri.si/kolektor-ti-postavlja-izziv/
mailto:popri@primorski-tp.si
mailto:popri@primorski-tp.si
http://www.popri.si/
http://www.facebook.com/popripopri
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Delavnica »Legal writing and 
research metodology for 
master’s and doctoral students« 
 
Spoštovani, karierni center Evropske pravne fakultete v sodelovanju 
s Fakulteto za državne in evropske študije vas dne 14. 12. 2017, ob 
16:00, vabi na brezplačno karierno delavnico s tujim strokovnjakom. 
 

 
 
Z vami bo svoje znanje in poklicne izkušnje delil ASSOC. PROF. DR. 
JOHN T. PLECNIK, iz Pravne fakultete Univerze v Clevelandu. 
Študenti bodo na delavnici ob pomoči tujega strokovnjaka urili 
veščine pravnega pisanja ter raziskovalnih metod. 
 
Dogodek bo potekal v prostorih Evropske pravne fakultete, 
Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana, v predavalnici P3, v obsegu 
dveh pedagoških ur. 
 
Prijava na dogodek : karierni.center@evro-pf.si. 
Vstop je prost! 
Priponka: VABILO  
 

 

mailto:karierni.center@evro-pf.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/12/VABILO_-LEGAL-WRITING-AND-RESEARCH-_-PLEČNIK_-UNIVERSITY-OF-CLEVELAND.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Nihče ne bere znanstvenih člankov!* 
 

*Vir: https://postaja.wordpress.com/2016/10/31/zakaj-profesorji-pisejo-
sranje-ki-ga-nihce-ne-bere/)  
 

Kako napisati znanstveni članek, da bo sprejet v objavo v mednarodni 

znanstveni reviji? Kako pisati, da bo članek bran?  

 

Karierni center Evropske pravne fakultete, v sodelovanju s Fakulteto za 

državne in evropske študije, je dne 14. 12. 2017, organiziral brezplačno 

karierno delavnico s tujim strokovnjakom, assoc. prof. dr. Johnom Plecnikom 

iz Pravne fakultete Univerze v Clevelandu.  

 

Dr. Plecnik, po očetu Slovenec, je magistrskim in doktorskim študentom 

predstavil svoje znanje in poklicne izkušnje na področju pisanja in objavljanja 

znanstvenih člankov v najboljših pravnih revijah.  

 

Članke dr. Johna Plecnika lahko pridobite na spletni strani 

http://plecnik.org/ , ki je del platforme Social Science Research Network 

(https://www.ssrn.com/update/general/ssrn_faq.html#what_is). 

 

Nekaj najpomembnejših nasvetov dr. Johna Plecnika za znanstveno 

publiciranje:  

 

1) Izbira teme: dobro preglejte, kaj že obstaja na izbrano temo. Tematika 

mora biti iz vašega področja, na katerem imate dobre osnove. Zapomnite 

si: Namen članka je dodati le skromen prispevek k stroki.   

 

2) Naslov članka:  mora biti zanimiv, provokativen. Sestavlja naj ga začetni, 

krajši del (tematika članka) in daljši del, ki bolj podrobno opisuje vsebino 

članka.  

 

3) UVOD: je poleg naslova in abstrakta tretji najpomembnejši del. 

Namesto, da začnete s suhoparno teorijo, začnite raje z namišljenim ali 

resničnim primerom iz trenutne sodne prakse, ki se je/ bi se lahko pojavil 

v medijih in ponazori tematiko članka. Naj bo razumljiv tudi laikom! 

 

4) Izogibajte se dobesednim citatom: ker jih nihče ne bere in ker je to šibek 

način podajanja vsebine. 

https://postaja.wordpress.com/2016/10/31/zakaj-profesorji-pisejo-sranje-ki-ga-nihce-ne-bere/
https://postaja.wordpress.com/2016/10/31/zakaj-profesorji-pisejo-sranje-ki-ga-nihce-ne-bere/
http://plecnik.org/
https://www.ssrn.com/update/general/ssrn_faq.html#what_is
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg


20 
 

20 

5) »Footnotes«: bralci bo ocenjevali vaš članek glede na to, katere vire ste 

izbrali. Čim več napotitvenih in pojasnjevalnih opomb. 
 

6) Kazalo: Uvod + 3 do 5 poglavij + zaključek. 
 

7) Povzetki poglavij: vsako poglavje naj se konča z enim odstavkom 

povzetka poglavja z napovedjo naslednjega. 
 

8) Ne pišete »Book review«: Pregled literature naj ne bo predolg.  
 

9) Zahvala: je pomemben del članka, ki pripomore h kredibilnosti vsebine. 

Zahvalimo se mentorju in drugim, ki so pregledali članek in podali kritiko, 

nasvete; financerjem, saj tudi to govori o relevantnosti in pomembnosti 

članka. 
 

10) Podatki o avtorju: zaposlitev in nazivi avtorja, vse to pomembno vpliva 

na odločitev bralca, ali bo članek začel brati. 
 

11) ExpressO: Članke pošljite v pregled različnim najboljšim pravnim revijam, 

uporabite npr. plačljivo platformo: ExpressO 

https://www.bepress.com/products/expresso/  
 

12) Prepoznati kvalitetno pravno revijo: Preverite v Bibliji najboljših pravnih 

univerz v ZDA (US News law rankings), Washington and Lee's Law 

Journals, Viri znanstvenih revij s področja prava: bazi LexisNexis in 

WestLaw. Preberite vse, kar obstaja na temo, o kateri pišete! 
 

13) (Samo)promocija: ko je članek objavljen, novico delite na družbenih 

omrežjih, konferencah, forumih, v časopisih, na spletnih straneh. Čim več 

ljudi obvestite o objavi.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://www.bepress.com/products/expresso/
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Prihajajo POPRI 2018! 
 

Po lanski uspešni sezoni tekmovanja, ki se ga je udeležilo več kot 400 

mladih s 130 podjetniškimi idejami iz vse Slovenije, POPRI išče nove 

tekmovalce! 

 
Kaj je novega?  

 Razkrivamo letošnje datume 

 Tekmovanju se je pridružilo podjetje Kolektor, ki postavlja 4 

zanimive izzive 

 V lanskem letu ideje niso ostale le na papirju! 

 

Sestavi svojo ekipo. Uresniči svojo idejo. Ustvari svojo prihodnost. 

POPRI tekmovanja se lahko udeležiš s svojo idejo, ki jo opišeš v 

prijavi. Prijava je sestavljena iz poslovnega modela in prototipa. 

Poslovni model predstavlja 9 poglavij, ki jih najdeš v predlogi 

tekmovanja. Tudi če še ne veš, kaj poslovni model je, te bo predloga 

vodila skozi reševanje s pomočjo usmeritev in praktičnega primera 

slovenskega izdelka. 

 

Že razvijaš idejo v sklopu podjetniških dejavnosti na svoji fakulteti? 

 

Če poslovni model ali podobno projektno nalogo pripravljaš v sklopu 

študijskih obveznosti ali drugih podjetniških aktivnosti, lahko vsebino 

prilagodiš in z njo tekmuješ na POPRI. 

 

Prijavni obrazec najdeš na spletni strani POPRI 

www.popri.si/#prijaviSe ali na platformi Mikrobiz 

(http://www.mikrobiz.net/). 

 

Pomembni datumi 

http://www.popri.si/#prijaviSe
http://www.mikrobiz.net/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/12/Banner_prijavi-se.png
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 marec: Oddaja poslovnega modela 

 april: Razglasitev 10 polfinalistov 

 april / dopoldan: Osebne predstavitve najboljših 10 ekip iz 

vsake kategorije iz cele Slovenije pred strokovno komisijo 

 april / popoldan: Predstavitev finalistov, zaključna prireditev 

in podelitev nagrad v Slovenskem narodnem gledališču Nova 

Gorica 

 

Kolektor ti postavlja 4 izzive! 

Na tekmovanju lahko sodeluješ s svojo idejo ali pa tako, da rešiš 

enega od 4 izzivov, ki ti jih postavlja podjetje Kolektor. 

Saj veš, najboljše, visokotehnološko, slovensko podjetje, ki zaposluje 

več kot 4.100 zaposlenih in ima 32 svetovnih poslovalnic? Da, 

ponujajo ti priložnost, da rešiš njihove izzive in si s tem povečaš 

možnosti za prakso ali celo zaposlitev, še preden zaključiš šolanje. 

Izzivi se nahajajo tukaj: http://popri.si/kolektor-ti-postavlja-izziv/ 

 

Se sprašuješ, zakaj se udeležiti tekmovanja POPRI? 

 Čakajo te nagrade iz sklada 5000 €! 

 Pridobil/a boš veščine, ki ti bodo odpirale vrata v službo, ki si 

jo želiš! 

 Svoj projekt nadaljuješ in ga spremeniš v čudovito izkušnjo! 

 

Pridruži se nam! 

Najdeš nas na družbenem omrežju Facebook 

(https://www.facebook.com/popripopri), za vsa vprašanja pa nam 

piši na elektronski naslov: popri@primorski-tp.si. 

Če želiš preveriti, ali je tvoja ideja dobra, doživeti nepozabno 

izkušnjo, pridobiti nova znanja, se pomeriti z vrstniki iz cele Slovenije, 

ne premišljuj več in se prijavi do 21. marca 2018 na POPRI! 

 

Priponka: VABILO POPRI 2018 

 

 

  

http://popri.si/kolektor-ti-postavlja-izziv/
mailto:popri@primorski-tp.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/12/Priloga-za-obveščanje_M29.pdf
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Vabilo k sodelovanju pri projektu 
»Pravna opredelitev statusa 
kmeta in kmetije vključno z 
gospodarskimi, okoljskimi 
in  socialnimi ukrepi« 

 

Spoštovani! 

 

Na Evropski pravni fakulteti smo znotraj Inštituta za management 

nepremičnin pridobili CRP projekt z naslovom 

 ‘Pravna opredelitev statusa kmeta in kmetije vključno z 

gospodarskimi, okoljskimi in  socialnimi ukrepi’,  

ki je izredno zanimiv in precej zahteven s pravnega vidika (kratek opis 

projekta je v priponki). 

 

Iščemo sodelavce in sodelavke, magistrske in doktorske študente, 

ki imajo izkušnje s pripravo zakonskih gradiv, zlasti zakonov, ki 

pokrivajo kmetijsko področje.  

 

Na projektu imamo pripravljenih veliko gradiv, ki bi jih radi 

predebatirali v okviru akademskih kolegov ali strokovnjakov, ki 

pokrivajo področje kmetijstva, ali z njimi povezana področja: 

gospodarsko, okoljsko, socialno, davčno ipd. Na osnovi skupnega 

dela bi pripravili zaključne predloge za MKGP. Za sodelovanje na 

projektu lahko ponudimo skromen honorar, pa tudi bodoče 

sodelovanje na projektih z MKGP, članke ki bi jih napisali iz tega 

projekta, sodelovanje pri monografiji, ki bi izšla, organiziranje in 

sodelovanje na okrogli mizi ter javnih razprav s tega področja.  

 

Priponka: EPF V5-1607 program dela MKGP  

 

Lep pozdrav, prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj 

 

OBVESTILA EVRO-PF

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/11/EPF-V5-1607-program-dela-MKGP-podpis-ats-1.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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3. interdisciplinarna konferenca s 

področja raziskovanja 

nepremičnin – “Call for papers” 
 

Obveščamo vas, da je Evropska pravna fakulteta, skupaj z univerzo 

“The Hanze University of Applied Sciences Groningen”, v Groningen-

u na Nizozemskem, organizira 3. INTERDISCIPLINARNO KONFERENCO 

S PODROČJA RAZISKOVANJA NEPREMIČNIN ( »3rd CONFERENCE OF 

INTERDISCIPLINARY RESEARCH ON REAL ESTATE«). 

 

Namen konference je predstaviti in objaviti nove, sodobne, 

kvalitetne projekte ter empirične in znanstvene raziskave na 

področju raziskovanja nepremičnin. 

Spletna stran: http://www.cirre.eu/ 

 
Pomembna datuma za oddajo znanstvenega prispevka: 

Povzetek do: 28.02.2018 

Prispevek (članek) do: 31.05.2018 

 

Konferenca se bo odvijala 20. in 21. septembra 2018. Vabimo vas, 

da oddate svoj prispevek.   

Priponka: Vabilo – CONFERENCE CIRRE 2018 

 

S spoštovanjem, Izr. prof. dr. Bojan Grum in izr. prof. dr. Jan Veuger 

 

Notice: The conference language is English. Abstracts must be 

written in English language. Full articles can be written in English, 

Dutch or Slovenian language.  

 

Sponzor konference: Evropska pravna fakulteta 

http://www.cirre.eu/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/12/CONFERENCE-CIRRE-2018-real-estate-slov.verzija.pdf
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Volitve v Študentski svet Evro-PF 
 
Zaradi premajhnega števila kandidatur ponavljamo razpis za volitve 

predstavnikov študentov v študentski svet.  

 

Vse zainteresirane vabimo, da oddajo svojo kandidaturo na 

priloženem obrazcu ter priložijo motivacijsko pismo in potrdilo o 

vpisu.  

 

Zadnji rok za oddajo kandidatur je 15. 12. 2017. Kandidature se 

pošljejo po pošti v referat. 

 

Hvala in lep pozdrav 

Miha Istenič 

 

PRILOGA: KANDIDACIJSKI OBRAZEC 

 

 
 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/11/KANDIDACIJSKI-OBRAZEC-.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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“Dostop do blaga, digitalnih 
vsebin in storitev na enotnem 
(evropskem) digitalnem trgu” 
 

 

Slovensko društvo za evropsko pravo in Evropska pravna fakulteta 

vabita na predavanje, ki ga bo imela dr. Judita Dolžan, LL.M. 

(Humboldt), Podsekretarka na Ministrstvu za pravosodje RS, Urad za 

mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč.  

 

Predavanje z naslovom “Dostop do blaga, digitalnih vsebin in 

storitev na enotnem (evropskem) digitalnem trgu” bo v četrtek, 21. 

decembra 2017 ob 17:00 uri v prostorih Evropske pravne fakultete v 

Ljubljani v predavalnici P2, Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana. 

 

Udeležba na dogodku je brezplačna. 

 

VABILO – Judita Dolžan 

 

 
 
 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/12/VABILO-Judita-Dolžan.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Vabilo na gostujoče predavanje - 
dr. Chiara Macchi  
 

V okviru Javnega razpisa »Krajša in daljša gostovanja tujih 

strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih 

zavodih v letih 2016-2018« bo 4. in 5. decembra 2017 na dislocirani 

enoti Fakultet za državne in evropske študije v Ljubljani (Cankarjevo 

nabrežje 11, 1000 Ljubljana) gostovala profesorica dr. Chiara 

Macchi  iz Univerze Scuola Superiore Sant'Anna iz Pise, Italija. 

  

Gostujoča profesorica bo predavala sledeče teme: 

 Ponedeljek, 4. 12. 2017, od 16:30 - 20:30: 

- Business and human rights (BHR): an introduction 

- BHR international instruments 

- The UN Guiding Principles on Business and Human Rights 

  

Torek, 5. 12. 2017, od 16:30 - 19:30: 

- Corporate accountability and transitional supply chains 

- Ectraterritorial Human Rights Obligations (ETOs) 

  

Z izvedbo gostovanj gostujočih 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. 

 

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

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 

Evropskega socialnega sklada. 

Vabilo 

OBVESTILA FDŠ

 

http://fds.si/index.php/dogodki/ostali-dogodki/1665-vabilo-na-gostujoce-predavanje-dr-chiara-macchi
http://fds.si/index.php/dogodki/ostali-dogodki/1665-vabilo-na-gostujoce-predavanje-dr-chiara-macchi
http://www.santannapisa.it/it/chiara-macchi
http://www.santannapisa.it/it/chiara-macchi
mailto:brdo@fds.si
http://www.eu-skladi.si/
http://fds.si/attachments/article/1665/Chiara%20Macchi%20-%20objava%20splet.pdf
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Akademski forum ob dnevu 
človekovih pravic »V spomin na 
življenje in delo prof. dr. Boris 
Furlana« 

 

Obveščamo vas, da bo naslednji akademski forum z naslovom »V spomin na 
življenje in delo prof. dr. Boris Furlana« potekal ob dnevu človekovih pravic, 
11. decembera 2017 ob 18h na lokaciji Evropske pravne fakultete, 
Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana, predavalnica P2 (prvo nadstropje). 

Sodelujoči: 

 Alenka Puhar 
 Lovro Šturm 
 Stasha Furlan Seaton, v odsotnosti (v njeni vlogi študentka Sara Flis) 
 Rok Svetlič 
 Jernej Letnar Černič 

Prijave na: dejan.valentincic@gmail.com. 

Priponka: Akademski forum -vabilo 

Akademski forum bo potekal v okviru raziskovalnega projekta »Reforma 
demokratične in pravne države v Sloveniji«, ki se izvaja na Fakulteti za 
državne in evropske študije in Evropski pravni fakulteti in ga sofinancira 
ARRS. 

  

mailto:dejan.valentincic@gmail.com
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/12/AF_vabilo.pdf
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Akademski forum ob svetovnem 
dnevu človekovih pravic 

 
V ponedeljek, 11. decembra 2017, je na Fakulteti za državne in evropske 

študije Nove univerze potekal zelo obiskan akademski forum ob svetovnem 

dnevu človekovih pravic v spomin na življenje in delo prof. dr. Borisa Furlana, 

medvojnega in povojnega profesorja prava, političnega zapornika ter 

zavednega Slovenca.  

 

Na njem so sodelovali Alenka Puhar, Lovro Šturm, Stasha Furlan Seaton v 

odsotnosti (v njeni vlogi študentka Sara Flis), Rok Svetlič in Jernej Letnar 

Černič. 

 

 
 

Vsem gostom in obiskovalcem se za udeležbo in sodelovanje v razpravi 

iskreno zahvaljujemo. 
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Akademski forum ob Dnevu 
ustavnosti: »Kako ideološko je 
slovensko ustavno sodišče?« 
 

Obveščamo vas, da bo 21. 12. 2017 na Novi univerzi potekal 

Akademski forum ob Dnevu ustavnosti z naslovom »Kako ideološko 

je slovensko ustavno sodišče?« 

 

Akademski forum je namenjen prvi predstavitvi temeljnega 

raziskovalnega projekta, v katerem raziskujemo svetovni nazor 

sodnikov slovenskega ustavnega sodišča. Predstavljena bo 

metodologija dela in rezultati poskusne analize manjšega vzorca 

odločitev ustavnega sodišča. 

 

Profesor Nuno Garoupa sodi med pionirje tovrstnega raziskovanja v 

evropskem kontekstu. Med drugim je preučeval ideološko vsebino 

odločitev portugalskega in španskega ustavnega sodišča. Trenutno 

deluje na pravni fakulteti Univerze A&M v Texasu, ZDA. 

 

Datum: 21. 12. 2017 

Lokacija: Nova univerza, Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana 

 

Program: 

16:00   Uvodni nagovor prof. Nuno Garoupa 

17:00 – 19:00   Delavnica: ideologija na ustavnem sodišču 

Raziskovalna skupina FDŠ in Re-forma d.o.o. 

(Dogodek bo potekal v angleškem jeziku) 

Več o raziskovalnem projektu, ki ga financira ARRS, je dostopno na 

spletni strani FDŠ. 

 

Prijave na: dejan.valentincic@gmail.com 

 

Priponka: Vabilo 

 

 

 
   

http://www.fds.si/index.php/fakulteta/raziskovanje-in-svetovanje/raziskovalni-projekti/1540-ideologija-na-sodiscih-vpliv-svetovnonazorskih-in-druzbenih-stalisc-sodnikov-na-njihove-odlocitve
mailto:dejan.valentincic@gmail.com
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/12/Vabilo_AF_Dan_ustavnosti.pdf
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Okrogla miza 10 najvplivnejših 
pravnikov: Kako (ne)razumemo 
ustavno demokracijo 
 

Na osrednjem slovenskem pravnem portalu IUS-INFO (www.iusinfo.si) se je 

končal že sedemnajsti izbor »10 najvplivnejših pravnikov«.  

 

Okrogle mize, s katero se izbor tradicionalno sklene, so se udeležili letošnji 

najvplivnejši pravnice in pravniki (navedeni po abecednem redu): dr. Matej 

Avbelj, ddr. Klemen Jaklič, Vlasta Nussdorfer, dr. Marko Pavliha, dr. 

Vasilka Sancin in dr. Andraž Teršek, ki je razpravo ob okrogli mizi tudi 

povezoval. Zaradi nujnih obveznosti v tujini sta svojo odsotnost opravičila 

dr. Miro Cerar in dr. Boštjan M. Zupančič, zaradi obravnav na sodiščih pa 

Lucija Šikovec Ušaj in Franci Matoz. 

 

 
 

Direktorica oddelka založbe in dogodkov v družbi IUS SOFTWARE, ki ureja 

in razvija osrednji slovenski pravni portal IUS-INFO, Alenka Zalar je 

navzočim najvplivnejšim pravnicam in pravnikom podelila priznanja in jih 

povabila k razpravi z naslovom Kako (ne)razumemo ustavno demokracijo. 

 

 Dr. Andraž Teršek je za uvod ponovil naslovno vprašanje in opozoril, »da 

nerazumevanje konceptov demokracije in ustavne demokracije, izraženo v 

vprašanju, ni samo sugestija; bere naj se kot kritična trditev, da preveč ljudi, 

funkcionarjev, diplomantov pravnih fakultet, učiteljev prava, sodnic in 

OBVESTILA  

 

http://www.iusinfo.si/
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sodnikov ali celo sodnic in sodnikov Ustavnega sodišča ne ve prav dobro ali 

vsaj ne povsem, o čem govorijo, ko uporabljajo te besede. Prepogosto se 

tudi zdi, da teh besed kot konceptov ne znajo pravilno misliti. Oziroma da v 

najboljšem primeru pri svojem javnem delu ne dajo dovolj dobro vedeti ali 

jim ne uspe prepričljivo pojasniti, kako te koncepte razumejo in kako jih 

poskušajo – če to sploh poskušajo – uresničevati v praksi na svojih delovnih 

mestih. Za izhodišče letošnje razprave desetih najvplivnejših pravnic in 

pravnikov v državi smo izbrali pogovor o tem, kako prav ti predstavniki 

pravne stroke in pravoslovja razumejo te koncepte, v teoriji in skozi 

prakso.« 

 

»Kaj je bistvo ustavne demokracije? Bistvo ustavne demokracije sta dve 

zapovedi,« je o ustavni demokraciji spregovoril dr. Matej Avbelj. 

 

 »Prva zapoved je, da je vrhovna vrednota ustavne demokracije svoboda, 

druga, ki je tej enaka, pa je enakopravnost. Torej enakopravna svoboda. 

Dve temeljni vrednoti, ki izhajata iz temeljnega človekovega dostojanstva, 

iz bistva, da ima vsakdo izmed nas enako človekovo dostojanstvo. Da smo 

zato enakovredni, da nas morajo zato enakopravno obravnavati. In iz teh 

dveh temeljnih vrednot izhaja, da vsakršen, kakršenkoli poseg – oblastveni, 

javni poseg v ti dve vrednoti zahteva prepričljiv, utemeljen razlog v javnem 

interesu. To je bistvo ustavne demokracije.« 

 

 
 

Na vprašanje o ločenih mnenjih na rednih sodiščih je ustavni sodnik ddr. 

Klemen Jaklič povedal: »Ločena mnenja so po mojem mnenju izjemno 

pomembna v nekem okolju, ki še ni dovolj razvito, da bi lahko diskurz, 



33 
 

33 

argumentacija tekla v najpolnejši meri. To opažam celo na Ustavnem 

sodišču, ki naj bi bilo forum, kjer naj bi se najtemeljiteje, najbolj poglobljeno 

argumentiralo, pa sem bil mnogo bolj temeljite argumentacije navajen v 

raznih seminarjih, ki so se ukvarjali z vprašanjem, kako naj nekaj 

argumentiramo, napišemo članek, knjigo … zato da bi sodišče na koncu 

lahko odločilo bolj informirano. Seminarji so včasih temeljitejši kot 

odločanje sodišča. To je moja izkušnja – zaenkrat. Prepričan sem, da se bo 

raven argumentacije zviševala, ampak eden pomembnih instrumentov so 

ravno ločena mnenja.« In še: »Če ni ločenih mnenj, pravzaprav po mojem 

mnenju ta diskusija na neki točki usahne.« 

 

O aktualni temi spreminjanja ustave v delu o financiranju osnovnega šolstva 

je ddr. Jaklič opozoril, da o tem vprašanju ne sme govoriti, saj bi zadeva 

lahko prišla pred Ustavno sodišče. Ali je namesto uresničitve odločbe 

Ustavnega sodišča dovoljeno spremeniti ustavo, pa je po njegovem mnenju 

prvovrstno pravno vprašanje. 

 

Odgovor nanj je odvisen od konkretnega primera. »Ni namreč mogoče reči, 

da je vsak ustavni amandma korekten že samo zato, ker je ustavni 

amandma, in ni mogoče reči, da je vsak ustavni amandma sporen,« je dodal. 

Dr. Avbelj pa meni, »da je ustavno odločbo s spremembo ustave dopustno 

‘povoziti’ le takrat, ko bi se za samo ustavno odločbo lahko štelo, da je 

arbitrarna, in bi tudi širša javnost ocenjevala, da so ustavne sodnike pri 

odločanju vodili neki razlogi, ki so zunaj ustave. Če bo do spremembe ustave 

v tem primeru prišlo, sem pripravljen trditi, da je s slovensko ustavno 

demokracijo konec.« 

 

»Zelo radi poudarjamo, da se Varuh odloča tudi za zahteve za oceno 

ustavnosti, kadar seveda meni, da so zakoni taki, da ne vzdržijo presoje in 

da je potrebna zadnja instanca v državi, torej Ustavno sodišče. Vsega skupaj 

je vloženih, če se ne motim, okoli 30 zahtev. Vse so na naši spletni strani. 

Vložili smo jih tudi v mojem mandatu, mislim, da štiri ali pet. Trudimo se, 

da zahtevo vložimo takrat, kadar zadeva širša vprašanja ljudi.  

 

Pred kratkim smo ocenjevali uspešnost Varuha na Ustavnem sodišču, in če 

se moji kolegi niso zmotili, smo bili uspešni približno v 70 odstotkih. Sama 

menim, ne glede na uspeh na Ustavnem sodišču, da se Varuh odloča 

pravično, pošteno in takrat, ko je prav, da gre na Ustavno sodišče, ne glede 

na to, kako Ustavno sodišče odloči.« Tako je varuhinja človekovih pravic 

Vlasta Nussdorfer odgovorila na vprašanje o zahtevah za oceno ustavnosti 

zakonov, ki jih je vložil urad Varuha človekovih pravic. Povedala je še: 
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»Varuh na tak način sporoča, kaj v državi ni v redu. S pogumom gre na 

Ustavno sodišče in to zagovarja. Menim, da je to pošteno in pravično.« 

 

Ali je mogoče in kako je mogoče s tehniko prava implementirati odločbo 

arbitražnega sodišča in doseči njeno učinkovito uresničevanje v praksi, je 

zanimalo dr. Terška, vprašanje pa je naslovil na dr. Marka Pavliho. »Ena od 

možnosti – kratko in jedrnato – je seveda pravo Evropske unije (EU). 

 

V tretjem odstavku 4. člena Pogodbe o EU je določeno, da članice na podlagi 

načela lojalnega sodelovanja spoštujejo in uresničujejo naloge iz 

primarnega evropskega prava. Tu gre za logično, etično izpeljavo vrednot, 

ki so določene v 2. členu iste pogodbe, in ena od teh vrednot, ki je 

pravzaprav na prvem mestu, je pravna država oziroma vladavina prava. V 

okviru vladavine prava je seveda toliko bolj pomembno spoštovanje 

mednarodnega prava, ki ima primat ne samo po mednarodni Dunajski 

konvenciji, ampak po ustavah skoraj vseh držav. Hrvaška to eklatantno krši. 

Krši tudi druge pravne vire EU.  

 

Naj omenim samo uredbo o skupni ribiški politiki, ki se bo začela 

uresničevati šele, ko bo implementirana arbitražna odločba. Torej se ne 

more začeti uresničevati. In zato mislim, da bi morala Slovenija, če drugo ne 

bo šlo, izkoristiti 259. člen Pogodbe o delovanju EU in začeti najprej 

postopek pred Evropsko komisijo. To je procesna predpostavka. Postopek 

traja tri mesece. Po treh mesecih lahko Komisija bodisi odloči v prid 

Slovenije oziroma nasprotno ali pa molči. Ko je ta predpostavka izpolnjena, 

je mogoče vložiti tožbo pred Sodiščem EU,« je o možnostih uresničevanja 

odločbe arbitražnega tribunala, s katero je ta določil mejo med državama, 

razmišljal dr. Pavliha. 

 

K temu je dr. Vasilka Sancin dodala: »Mislim, da je hrvaško stališče na dolgi 

rok nevzdržno. Namreč jasno je, da je edini, ki lahko odloča o veljavnosti te 

arbitražne odločbe, arbitražni tribunal sam. To je splošno pravilo, ki velja v 

mednarodnem pravu na področju mirnega reševanja sporov. O tem so 

pravzaprav že odločili z delno razsodbo, ko so ugotavljali, ali je bila tista 

nesrečna zgodba, ki se je pripetila, razlog za to, da sam sporazum ne bi več 

veljal.  

 

Tribunal je sicer ugotovil, da je kršitev bila, ampak ne bistvena, ki bi lahko 

vodila v neveljavnost sporazuma; zaradi tega je povsem jasno, da arbitražna 

odločba velja in da nad njo ni pritožbene instance, kamor bi se zdaj lahko 

na primer obrnili za novo sojenje. Tudi v praksi so že bili primeri, ko so bile 

države dolgo časa na nasprotnih bregovih glede uresničevanja arbitražne 
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odločbe, pa so se na koncu dogovorile, da vseeno vprašajo meddržavno 

sodišče v Haagu; to pa je jasno povedalo, da arbitražna odločba seveda 

velja. Če bi bil rezultat drugačen, bi se porušil celoten sistem mirnega 

reševanja sporov med državami. Taka situacija je seveda nepredstavljiva.  

 

Hrvaška bo torej prej ali slej morala sprejeti dejstvo, da jo arbitražna 

odločba zavezuje. Za to, kako jo uresničiti, pa obstaja več možnosti.  

 

Ena od njih je navsezadnje tudi ta, da Slovenija in Hrvaška na neki točki 

skleneta bilateralno pogodbo, se pravi bilateralni sporazum, v katerega 

seveda implementirata arbitražno odločbo, vendar jo lahko v delih, glede 

katerih je tudi arbitražni tribunal stranki pozval, naj morda najdeta za 

prebivalce ugodnejšo rešitev, nekoliko prilagodita v korist lokalnega 

prebivalstva.« 
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5 štipendij za študij na Beijing 
Institute of Technology 2018/19 
 

Obveščamo vas, da Beijing Institute of Technology (BIT) ponuja pet 

štipendij Kitajskega sveta za štipendije (China Scholarship Council) 

študentom za magistrski in doktorski študij v študijskem letu 

2018/19. 

 

Pri izbiri štipendistov za magistrski program bodo imeli prednost 

kandidati iz študijskih aeronavtike ter vesoljske znanosti in 

tehnologije, kemije, kemijskega inženiringa in tehnologija, 

računalništva, nadzornih sistemov, elektronike, informatike in 

komunikacij. 

 

Več informacij o doktorskem študiju je na voljo v BIT Admission 

Book in na spletni strani 

http://isc.bit.edu.cn/show.aspx?id=788&cid=40 

 

BIT ponuja tudi štipendije v okviru programa izmenjave ter 

štiritedenski kratki program. 

 

Več informacij je na voljo v priloženih dokumentih: Attachment 

I_2018 BIT Scholarship Proposal for Slovenia Embassy 

 

Individualne prijave niso mogoče, vsi postopki tečejo preko 

veleposlaništva, ki bo za prijavljene študente na BIT posredovala t.i. 

nomination letter. 

 

Rok za prijave za štipendije za magistrski in doktorski študij je 15. 3. 

2018. 

 

Rok za prijave za štipendije v okviru programa izmenjave ter 

štiritedenski kratki program je 15. 6. 2018. 

 

 
  

http://isc.bit.edu.cn/show.aspx?id=788&cid=40
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/12/Attachment-I_2018-BIT-Scholarship-Proposal-for-Slovenia-Embassy.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/12/Attachment-I_2018-BIT-Scholarship-Proposal-for-Slovenia-Embassy.pdf
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Štipendije Madžarske za 2018/19 
 

Obveščamo vas o možnosti pridobitve štipendije Madžarske za 

2018/19. 

 
 

Rok prijave: 

– redni študij: 30. 1. 2018 

– raziskovalni obiski: 30. 1. 2018 

– krajši, semesterski študij: 28. 2. 201 

– poletne šole: 6. marec 2018 

 

Razpis ter vse informacije, kakor tudi elektronske prijave potekajo 

preko spletne strani 

 

Tempus Public Foundation: http://tka.hu/international-

programmes/4133/information-for-applicants 

 
 

  

http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants
http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants
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Mednarodna konferenca “Legal 
Disintegration in the European 
Union” 
 

Obveščamo vas o mednarodni konferenci “Legal Disintegration in 

the European Union”, ki bo potekala 15. in 16. marca 2018 v mestu 

Kopenhagen (Danska). 

 

Več informacij na spletni strani. 

 

Več o konferenci: 

The Department of Law, Aarhus University; the School of Law and 

Government, Dublin City University; and the Centre for European 

and Comparative Legal Studies (CECS), and the Centre of Excellence 

for International Courts (iCourts) at the Faculty of Law, University of 

Copenhagen will host a major international conference on ‘Legal 

Disintegration in the European Union’, on Thursday 15 March 2018 

and Friday 16 March 2018 at the University of Copenhagen, 

Denmark. 

 

Dates: 

 Thursday 15 March 2018 and Friday 16 March 2018 

Location: 

 University of Copenhagen, Udvalgsværelse 3, Nørregade 10, 

DK-1165 Copenhagen K, Denmark 

Programme 

 See the event website here. 

  

http://jura.ku.dk/english/calendar/2018/legal-disintegration-conference/
http://law.au.dk/en/
http://www.dcu.ie/law_and_government/index.shtml
http://www.dcu.ie/law_and_government/index.shtml
http://jura.ku.dk/cecs/
http://jura.ku.dk/cecs/
http://jura.ku.dk/icourts/
http://jura.ku.dk/icourts/
https://maps.google.dk/maps?f=q&source=embed&hl=en&geocode=&q=N%C3%B8rregade+10,+K%C3%B8benhavn&aq=0&oq=N%C3%B8rregade+10&sll=55.672429,12.616564&sspn=0.153725,0.445976&ie=UTF8&hq=&hnear=N%C3%B8rregade+10,+1165+K%C3%B8benhavn,+Indre+By&t=m&ll=55.680149,12.571449&spn=0.020325,0.043259&z=14&iwloc=A
https://maps.google.dk/maps?f=q&source=embed&hl=en&geocode=&q=N%C3%B8rregade+10,+K%C3%B8benhavn&aq=0&oq=N%C3%B8rregade+10&sll=55.672429,12.616564&sspn=0.153725,0.445976&ie=UTF8&hq=&hnear=N%C3%B8rregade+10,+1165+K%C3%B8benhavn,+Indre+By&t=m&ll=55.680149,12.571449&spn=0.020325,0.043259&z=14&iwloc=A
http://jura.ku.dk/english/calendar/2018/legal-disintegration-conference/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/12/legal_disintegrationEU.png
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Mednarodna konferenca »The 
Power of Public Law in the 21st 
Century« 
 

Spodaj objavljamo vabilo na mednarodno konferenco. 

 

»Dear Colleagues,let us call your attention to the International 

conference on ’The Power of Public Law in the 21st Century’, that 

will be held on 20 April 2018 at the ELTE Eötvös Loránd University, 

Budapest.  

 

The conference is organised on the occasion of the inauguration of 

the Central and Eastern European Regional Chapter of the 

International Society of Public Law (ICON-S).  

The Conference will convene a group of scholars to reflect on the 

current challenges and trends present in Public Law from the 

perspective of Constitutional Law, International Law, European Law, 

Administrative Law and Legal Theory.  

 

The keynote speakers of the Conference are Armin von Bogdandy, 

Director of the Max Planck Institute for Comparative Public Law and 

International Law in Heidelberg and Andrea Pin, Associate Professor 

of Comparative Public Law, University of Padua.  

 

You can find further information and the call for papers here: 

https://www.ajk.elte.hu/en/content/the-power-of-public-law-in-

the-21st-century.t.4273 .  

The deadline for abstract submission is 10 January 2018.  

 

Please feel free to circulate this call for papers within your network 

and forward the information to anyone who may be interested in 

attending the event. 

 

Hope to see you in Budapest!«  

https://www.ajk.elte.hu/en/content/the-power-of-public-law-in-the-21st-century.t.4273
https://www.ajk.elte.hu/en/content/the-power-of-public-law-in-the-21st-century.t.4273
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Ljubljanska pobuda za novo EU 
 

Knjigo The New Draft Treaty for the Constitution of the EU lahko 

kupite v knjižnici Nove univerze (Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana). 

Cena le 8 eur. 

Vir: https://www.instagram.com/p/BcC5W1KB8zn/ 

 

 
 

  

https://www.instagram.com/p/BcC5W1KB8zn/
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Voščilo 2018 

Zaživela je spletna stran Nove univerze! 
www.nova-uni.si 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/12/Voscilnica_NU-b.png

