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Nova knjiga izr. prof. dr. 
Mateja Avblja 

 

 

Obveščamo vas, da je izšla nova knjiga izr. prof. dr. Mateja 

Avblja z naslovom "The European Union under transnational 

law : a pluralist appraisal".  

 

Knjigo si lahko izposodite v Univerzitetni knjižnici Nove 

univerze ali jo naročite na Amazonu. oz. pri založniku. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz vsebine:  

»This highly topical book offers an innovative dual focus on 

both transnational and EU law together. It sets out the 

relationship between the two frameworks by exploring 

practical concrete problems that transnational law has posed 

to the EU.«  

DOSEŽKI 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/evropf/1024743537
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/evropf/1024743537
https://www.amazon.com/European-Union-under-Transnational-Law/dp/1509911529
https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/the-european-union-under-transnational-law-9781509911547/
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Zaključena raziskava “Praktikum 
o sistemih sodne presoje 
ustavnosti” 
 

Obveščamo vas, da je bila pod mentorstvom prof. dr. Arneja Mavčiča 

nedavno zaključena raziskava z naslovom Praktikum o sistemih sodne 

presoje ustavnosti (Practicum on Constitutional/Judicial 

Review  Systems). 

 

Poleg mentorja/ urednika/avtorja modela raziskave so bili člani 

raziskovalne skupine diplomanti in študenti Evropske pravne 

fakultete: Erazem Bohinc, Tina Debeljak, Andreja Friškovec, Nejc 

Goršič, Teja Živec Kavčič, Sabina Lukač Homjak, Tjaša Peternel in 

Aleksandra Samac. 

 

Raziskava je potekala v angleščini in je zajela primerjalno analizo 

sistemov sodne presoje ustavnosti v 205 državah. Na podlagi 

enotnega sistemskega predstavitvenega modela 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/mavcic.png
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(iz www.concourts.net) so predstavljeni veljavni nacionalni sistemi in 

obstoječi organi, ki so posebej in izključno pristojni za sodno 

odločanje o ustavnih vprašanjih.  

 

Modeli so za posamezne države različno izpolnjeni, odvisno od 

narave posameznega sistema in od dosegljivih virov. Analiza zajema 

ustavna sodišča ali druga enakovredna sodišča kot posebne organe, 

odgovorne za varstvo ustavnosti in zakonitosti, ki imajo v razmerju 

do drugih vej oblasti določeno pravno premoč. Njihova presoja 

najpogosteje zajema številne zakonodajne akte kot pravne 

instrumente posameznega pravnega in političnega sistema. Glede na 

to imajo ali posebna ustavna sodišča ali posebni drugi enakovredni 

sodni organi poseben status, ki izvira iz vsakokratnega ustavnega 

pooblastila za zagotavljanje ustavnosodnega nadzora v skladu z 

načelom delitve oblasti.  

 

Raziskava temelji na besedilih ustavne narave v angleški jezikovni 

različici, ki  so dosegljiva na spletu. Poleg tega so nekateri relevantni  

viri primerjalne narave dosegljivi 

na http://www.concourts.net/comparison.php 

 

Profesorju in sodelujočim študentom čestitamo za uspeh! 

 

  

http://www.concourts.net/
http://www.concourts.net/comparison.php
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Dostop do znanstvenih virov, 
zaključnih nalog in ostalih 
informacijskih virov 

 

Obveščamo vas o možnosti dostopa do znanstvenih in strokovnih 

virov, ki jih omogoča Univerzitetna knjižnica Nove univerze svojim 

članom. 

 
 

Univerzitetna knjižnica Nove univerze omogoča:  

 E-dostop do polnih besedil zaključnih nalog študentov Nove 

univerze (repozitorij ReVIS) 

 E-dostop do tujih informacijskih virov (podatkovne 

baze: Scopus, Sage, EBSCO MGC, SpringerLink) (na lokaciji 

knjižnice) 

 E-dostop do digitalne knjižnice študijskih 

gradiv in učbenikov in 

 E-dostop do portala IUS-INFO in revije Pravna praksa. 

 

Objavljamo  seznam 824 revij, do katerih UKNU omogoča dostop v 

okviru konzorcija COSEC, ki ga sofinancira ARRS. 

 

  

KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

http://revis.openscience.si/info/index.php/slo/
https://www.scopus.com/
http://journals.sagepub.com/
https://www.ebsco.com/products/research-databases/military-government-collection
https://link.springer.com/
https://www.evro-pf.si/dejavnosti/knjiznica/elektronski-viri-in-bibliografske-baze/
https://www.evro-pf.si/dejavnosti/knjiznica/elektronski-viri-in-bibliografske-baze/
https://www.evro-pf.si/dejavnosti/knjiznica/e-ucbeniki/
http://www.iusinfo.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/SAGE-Premier-2016-Collection.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/scopusbanner.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/07/arrs.png
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Slobodan Dujić: Razvoj in glavne 
značilnosti tipskih modelov 
organizacije državne oblasti 

 
Obveščamo vas, da sta pri založbi Evropske pravne fakultete izšli 

dve novi knjigi, ki ju že lahko kupite na lokaciji Univerzitetne 

knjižnice in znanstvene založbe Nove univerze (Cankarjevo nabrežje 

11, 1000 Ljubljana), ali preko spletne knjigarne Nove univerze.  

 

Slobodan Dujić: Razvoj in glavne značilnosti 

tipskih modelov organizacije državne oblasti 
Cena: 10 eur 

 

Iz recenzije prof. Jambreka: 

»Objavljena knjiga bo gotovo prispevala k razvoju znanstvene kulture 

v Republiki Sloveniji na področju teorije države in ustavnega prava.« 

 

Iz recenzije prof. Čebulja: 

»Monografija je delo, ki se od obstoječih del razlikuje po sistemskem 

pristopu k analizi in obravnavi bistvenih značilnosti tipičnih modelov 

organizacije državne oblasti ter z njimi povezanih mehanizmov zavor 

in ravnovesja, inkorporiranih v ustave držav, ki so predstavnice 

posameznih modelov in njihovih izpeljank. Zato je eden temeljnih 

znanstveno raziskovalnih prispevkov k spoznanjem na področju 

organizacije države in njenih organizacijskih modelov ter s tem 

povezanih ustavnopravnih vidikov delitve oblasti. Kot takšna 

zagotovo predstavlja celovit in izvirni prispevek na področju teorije 

države in prava ter prispevek v metodološkem in vsebinskem smislu.« 

  

  

http://www.evro-pf.si/dejavnosti/zalozba/spletna-knjigarna/#lightbox/0/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/Razvoj_in_glavne_znacilnosti_Dujic_Slobodan.jpg
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Alenka Temeljotov Salaj, Dušan 
Zupančič: Attitude towards real 
estate and organizational 
environment 
 

Obveščamo vas, da sta pri založbi Evropske pravne fakultete izšli 

dve novi knjigi, ki ju že lahko kupite na lokaciji Univerzitetne 

knjižnice in znanstvene založbe Nove univerze (Cankarjevo nabrežje 

11, 1000 Ljubljana), ali preko spletne knjigarne Nove univerze.  

 

Alenka Temeljotov Salaj, Dušan Zupančič: 

Attitude towards real estate and 

organizational environment 
Cena: 15 eur 

 

Iz vsebine:  

»This book presents human attitude towards real estate considering 

the technical, social, psychosocial, historical and economic 

influences.  

 

Special focus is given to evaluation of real estate in connection to 

social climate perception and efficiency indicators, in the sense of 

relationship analysis between the real estate status of family and 

climate, self-evaluation of members, values, other orientations, 

lifestyle, and identity or efficiency of the individuals.« 

  

 

 

 

  

http://www.evro-pf.si/dejavnosti/zalozba/spletna-knjigarna/#lightbox/0/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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ERASMUS mobilnost v 
študijskem letu 2018/2019 
 

Obveščamo vas, da je na spletni strani Evropske pravne 

fakultete objavljen razpis za Erasmus mobilnost študentov z 

namenom študija in prakse v študijskem letu 2018/2019. 

 

Rok prijave je do 31.1.2018 oz do zaposlitve prostih mest.  

 

Več informacij o razpisu in programu Erasmus+ najdete 

na: https://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-

sodelovanje/erasmus-2/ . 

 

Dodatne informacije o razpisu in partnerskih institucijah 

lahko zainteresirani študentje dobijo na e-

naslovu: international.department@evro-pf.si, na telefonski 

številki: 05/338 44 06 ter na spletni strani 

fakultete http://evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-

sodelovanje/erasmus-2/. 

 

Lep pozdrav, 

Evropska pravna fakulteta 

 
 

 

 

 

  

ERASMUS+ 

https://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
https://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
mailto:international.department@evro-pf.si
http://evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
http://evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/08/Erasmus.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Poročilo o opravljeni ERASMUS 
mobilnosti 
 

Študent  Evropske pravne fakultete, Martin Jakob Koler, piše o 

Erasmus+ izkušnji na Veleposlaništvu RS v Berlinu. 

 

Erasmus+ praksa na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Berlinu je 

bila zame nepozabna izkušnja. V kratkem obdobju slabih treh 

mesecev (od oktobra 2017 do decembra 2017) sem spoznal številne 

aspekte delovanja enega izmed največjih in vsekakor bolj 

pomembnih slovenskih veleposlaništev.  

 

Najprej bi rad poudaril, da je bil kolektiv, z gospodom veleposlanikom 

na čelu, vedno pripravljen pomagati pri kakršnih koli vprašanjih, ki so 

se pojavila tekom dela. Vsakdo izmed zaposlenih si je vzel čas in mi 

nesebično pomagal in svetoval pri mojih vsakodnevnih nalogah, za 

kar sem iskreno zelo hvaležen.  

 

 
 

Veleposlaništvo v Berlinu, ki skrbi za dobre odnose s partnerji iz 

Nemčije, ki je daleč največja slovenska zunanja trgovska partnerica, 

je sestavljeno iz političnega, gospodarskega, vojaškega, kulturnega in 

konzularnega oddelka. Vsak izmed oddelkov opravlja naloge, ki 

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/rsz_martin_koler_berlin.png
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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skrbijo, da odnosi med Nemčijo, Slovenijo in drugimi slovenskimi 

partnerji ostajajo prijateljski ter jih s svojim delovanjem izboljšujejo.  

 

Dodati je potrebno, da sem tekom s študijske prakse spoznal, da bi 

slovenski diplomati v Berlinu zagotovo potrebovali kadrovsko 

okrepitev, saj je dela, ki ga imajo, preveč. Moje vsakodnevno delo je 

bilo zelo dinamično in sestavljeno iz različnih segmentov - pripraviti 

sem moral avtorske pogodbe za posameznike, ki so sodelovali s 

slovensko ambasado, prevajal sem številne izjave, ki so jih podali 

vodilni nemški funkcionarji in institucije, pripravljal sem vsebine za 

diplomatske depeše, udeleževal sem se različnih sprejemov in 

kulturnih dogodkov, predstavljal Slovenijo na t.i. "briefingih"  

 

Zunanjega ministrstva Zvezne republike Nemčije in Finančnega 

ministrstva Zvezne republike Nemčije, delal zapisnike na okroglih 

mizah, ki so jih organizirale nemške in evropske institucije ter 

priložnostno sodeloval na sestankih, ki so jih opravljali slovenski 

diplomati s svojimi diplomatskimi kolegi. Vse to je sprva zame 

predstavljalo izziv, vendar sem ob pomoči našega osebja hitro osvojil 

vsa potrebna znanja. Življenje v Berlinu je zaradi svoje velikosti 

posebna izkušnja.  

 
Berlin je glavno mesto Nemčije in ena od 16 nemških zveznih dežel. S 

3,7 milijona prebivalcev je največje mesto v državi in drugo največje 

mesto v Evropski uniji. Mesto leži ob rekah Spree in Havel na 

severovzhodu Nemčije. Zvezna dežela Berlin v celoti leži znotraj 

zvezne dežele Brandenburg.  
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Berlin je prestolnica, ki združuje vzhod in zahod, in prava metropola, 

saj v njem živijo pripadniki številnih različnih kultur, veroizpovedi in 

porekla, zato se mi je pogosto zgodilo, da sem na berlinskih ulicah 

večkrat slišal angleščino ali kakšen drug tuj jezik, kot pa nemščino.  

 

Nemška prestolnica se razprostira na ogromnem ravnem območju, ki 

pa ga dobro povezuje urejen in pregovorno brezhibno nemško 

organiziran javni promet, ki ga sestavljajo podzemna železnica, 

primestna železnica, regionalna železnica, tramvaj ter avtobusne 

linije. Zaradi ravnega terena, na katerem leži Berlina, je značilno, da 

v Berlinu zelo pogosto piha, kar daje mestu poseben "čar".  

 

Delo na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Berlinu bi priporočal 

vsakomur, ki ga vsaj malo veselijo mednarodni odnosi in delovanje 

diplomacije, saj si tako lahko pridobi dragoceno izkušnjo iz prve roke, 

ki omogoča detajlni vpogled v delovanje slovenske in mednarodne 

diplomacije.  

 

Martin Jakob Koler  

 
Ljubljana, 9. januar 2018 
 
 

 
 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/08/Erasmus.jpg
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Priprava zaključnih del študentov 
in diseminacija rezultatov 

 

Karierni center Evropske pravne fakultete vas dne 31.01.2018 ob 

16:00 vabi na brezplačno delavnico »Priprava zaključnih del 

študentov in diseminacija rezultatov«, ki je namenjena pripravam in 

pisanju zaključnih del. Na delavnici bosta nasvete podala doc. dr. 

Boštjan Kerbler, predavatelj na Evropski pravni fakulteti, ter Ana 

Češarek, bibliotekarka v Univerzitetni knjižnici Nove univerze. 

 

Predvidena vsebina dogodka: 

•Uvod v obravnavano temo 

•Kako pripraviti in prijaviti dispozicije zaključnih del? – predvideni 

postopki in vsebina po Pravilniku o študiju Evropske pravne fakultete 

s posebnim poudarkom na doktorske in magistrske naloge; 

•Kako poteka priprava dispozicije?  – določitve teme in naslova, opis 

problema raziskovanja in teoretična izhodišča, ocene dosedanjih 

raziskovanj, določitev namena in oblikovanje ciljev, navedba 

hipotez/raziskovalnih vprašanj, metode in tehnike raziskovanja, 

pričakovani prispevek k znanosti in stroki, uporaba rezultatov 

raziskovanja, viri in literatura (vključno s citiranjem); 

•Kako poteka učinkovita diseminacija rezultatov? – pisanje in 

objavljanje znanstvenih in strokovnih člankov iz rezultatov zaključnih 

del, tudi in iskanjem literature ter iskanje »pravih« revij – 

bibliografske baze itd.; 

•Pravila in tehnike pisanja zaključnih del –  z ozirom na aktualni 

pravilnik »Tehnična navodila za izdelavo zaključnih nalog«; 

•Primeri dobrih in slabih praks –  zbranih iz dosedanjega pregleda 

magistrskih in doktorskih dispozicij. 

 

Slušatelji so vabljeni, da s seboj prinesejo vzorce, osnutke zaključnih 

del za morebitne tehnične konzultacije s predavatelji. 

 

Delavnica bo potekala dne 31.1.2018, od 16:00 do predvidoma 19:00 

v prostorih Evropske pravne fakultete, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 

Ljubljana, v predavalnici P1. 

Potrebna je predhodna prijava TUKAJ do vključno 30.1.2018 

Vstop je prost!  

KARIERNI KOTIČEK 

 

https://goo.gl/forms/1ziGWsFuWqiq0IlA2
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Zgrabi svojo priložnost! 
 
Obveščamo vas o različnih priložnostih, ki so trenutno na voljo 

mladim v Evropski uniji. Novice mesečno pripravljajo v Pisarni 

Evropskega parlamenta v Sloveniji. Študentom svetujemo, da se 

prijavijo na novice tukaj: http://bit.ly/prijava_novice. 

 

Iščeš prvo zaposlitev ali pripravništvo? Morda ustrezno štipendijo ali 

izmenjavo čez mejo? 

 

► http://bit.ly/EUROFOUND_traineeships 

 

 Varuh financ EU – Evropsko računsko sodišče organizira delovno 

prakso na področjih, povezanih z delom Sodišča, ki se bo pričela v 

maju 2018, sicer pa vsako leto poteka v treh obdobjih. Delovna 

praksa se odobri za 3, 4 ali največ 5 mesecev. Lahko je plačana (1120 

EUR mesečno) ali neplačana, odvisno od razpoložljivosti 

proračunskih sredstev. Zanjo se lahko poteguješ, če 

imaš univerzitetno diplomo ali si končal_a vsaj štiri semestre 

univerzitetnega študija na enem od področij, ki je v interesu Sodišča: 

revizija, proračun, računovodstvo, upravne zadeve, kadrovske 

zadeve, prevajanje, komuniciranje, mednarodni odnosi, pravo, 

arhiviranje ipd. Kraj: Luxembourg. Rok za prijavo: 31.1.2018 

 

► http://bit.ly/ECHA_traineeship-positions  

 

Agencija za globalne satelitske navigacijske sisteme (GSA) s 

sedežem v Pragi na Češkem razpisuje pripravniško delovno mesto 

v oddelku za človeške vire (HR), namenjeno mladim 

diplomantom ali študentom, ki imajo ustrezno izobrazbo 

(upravljanje s človeškimi viri, management, javna uprava, evropske 

http://bit.ly/prijava_novice
http://bit.ly/EUROFOUND_traineeships
http://bit.ly/ECHA_traineeship-positions
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/priloznost.png
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študije), s katero bodo kos svojim delovnim nalogam: pomoč pri 

zaposlovanju osebja, HR administraciji in razvoju kadrov. Odlično 

pisno in ustno zanje angleškega jezika je pogoj. Trajanje: 1. marec – 

31. avgust 2018, z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih 6 

mesecev. Plačilo: 1000 EUR na mesec. Rok za prijavo: 15.1.2018 

 

► http://bit.ly/FIA_EU_project_assistant 

 

Imaš univerzitetno izobrazbo (1. ali 2. stopnje) na primer 

iz evropskih študij? Veš, kako se stvari odvijajo v EU in Bruslju, morda 

skozi študij ali morda že skozi praktične izkušnje? Te zanimajo izzivi 

EUin te veseli organizacija dogodkov? Eden od vodilnih medijev, 

specializiranih za politike EU, Euractiv, novemu asistentu za 

dogodke ponuja plačano pripravništvo in hkrati razburljivo 

priložnost za pridobivanje izkušenj in prepoznavnosti na področju 

evropskih zadev. Mreža Euractiv sicer v samem središču bruseljske 

debate redno pripravlja dogodke: od manjših okroglih miz do velikih 

konferenc. Na ta način predstavnike evropskih institucij, zasebnega 

sektorja in civilne družbe združuje v debati o aktualnih evropskih 

vprašanjih. Pripravništvo traja: 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja 

za dodatnih 6 mescev. Kraj: Bruselj: Rok za prijavo: 21.1.2018 

 

► http://bit.ly/EURES_mobilnost 

 

V Strasbourg se ponovno vrača Evropski dogodek za mlade EYE 

#EYE2018! Med 1. in 2. junijem se bo na sedežu Evropskega 

parlamenta zbralo okrog 8000 mladih, ki bodo med prireditvijo 

srečali z evropskimi odločevalci in izmenjali ideje in poglede na 

vprašanja, ki so povezana z življenjem mladih. Če si star_a med 18 in 

30 let, si nadarjen_a pisec_ka in te zanimajo vroča politična 

vprašanja, se dogodka lahko udeležiš tudi kot mladi_a 

poročevalec_ka. Posnemi kratek motivacijski video (100 sekund) in 

se poteguj za mesto v ekipi, ki bo pripravila poročilo o dogodku EYE: 

100 idej za jutrišnjo Evropo. Rok za prijavo: 21.1.2018 ob 12h 

 

► http://bit.ly/EYE_call_for_reporters 

 

 Sodeluješ v mladinskem projektu, ki ima evropsko dimenzijo? Če si 

star_a med 16 in 30 let, ga lahko prijaviš na tekmovanje za 

http://bit.ly/FIA_EU_project_assistant
http://bit.ly/EURES_mobilnost
http://bit.ly/EYE_call_for_reporters
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mladinsko Nagrado Karla Velikega, ki jo podeljujeta Evropski 

parlament in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz 

Aachna. Letos tekmujejo projekti na temo razvoja EU, povezovanja 

in vprašanj evropske identitete. Nagrajenci bodo povabljeni na obisk 

Evropskega paralemnta in bodo prejeli nagrado v vrednosti: 7500, 

5000 ali 2500 EUR. Rok za prijavo: 29.1.2018 

 

► http://bit.ly/EITFood_junior_communication_manager 

 

Evropski parlament pred evropskimi volitvami v letu 2019 povečuje 

število svojih začasnih uslužbencev (CAST) na področju 

komuniciranja v funkcijskih skupinah III in IV (po karierni lestvici 

evropskih javnih uslužbencev). Preberi si razpisne pogoje sicer 

stalnega razpisa in oddaj svojo prijavo s CV-jem ter navedbo ustreznih 

delovnih izkušenj. Če bo služba za izbor kadrov EPSO ocenila, da je 

tvoj življenjepis ustrezen in zanimiv, te bo povabila na enega 

od predizbirnih testov EPSO (potekajo vsak mesec), ki ti lahko 

začasno omogoči začasno zaposlitev v Evropskem parlamentu. Rok 

za prijavo: stalni razpis 

 

► http://bit.ly/EP_komuniciranje_CAST 

 

Sodišče Evropske unije v Luksemburgu redno išče pravnike za 

zaposlitev v službi za raziskave in dokumentacijo in z nalogo izvajati 

študije in raziskave ter urejati dokumentacijo v zvezi s pravom Unije 

in nacionalnimi pravi. Za zaposlitev na stopnji AD 5 (karierni 

začetniki) sta zahtevana univerzitetna izobrazba iz nacionalnega 

prava in dobro poznavanje prava EU, delovne izkušnje so zelo 

zaželene. Za to delovno mesto je potrebno tudi dobro 

poznavanje francoskega jezika. Zaposlitev za eno leto, z možnostjo 

podaljšanja. Rok za prijavo: stalni razpis 

 

► http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta 

Sodišče Evropske unije redno išče tudi pravnike lingviste za 

slovenski jezik. Rok za prijavo: stalni razpis 

  

http://bit.ly/EITFood_junior_communication_manager
http://bit.ly/EP_komuniciranje_CAST
http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta
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Predstavili smo se na 
Informativi 2018  

 

 
 

V okviru Nove univerze so se na 10. Informativi, ki je 

potekala 26. in 27. januarja 2018 v Ljubljani (Gospodarsko 

razstavišče), predstavile vse tri članice:  

 

 Evropska pravna fakulteta, 

 Fakulteta za državne in evropske študije in 

 Fakulteta za slovenske in mednarodne študije. 

 

 

 

 

OBVESTILA NOVE UNIVERZE 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/informativa2018.jpg
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Akademski forum Nove univerze: 
»Novela Zakona o visokem 
šolstvu: ohranjanje starih in 
ustvarjanje novih oblik 
protiustavnosti« 

 

Na Evropski pravni fakulteti Nove univerze je 10.1.2018 potekala 

strokovna razprava o aktualni problematiki in načinih razreševanja 

novele Zakona o visokem šolstvu Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport.  

Uvodna beseda k diskusiji 

 

Relativno stran od oči zainteresirane strokovne in še bolj laične 

javnosti Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravlja 

novelo Zakona o visokem šolstvu. Ta naj bi, med drugim, končno 

uresničila odločbo Ustavnega sodišča, ki je zahtevala jasno 

opredelitev pojma javne službe na področju visokega šolstva.  Vendar 

pa predlagani osnutek novele tega, žal, ne počne. Nasprotno, novela 

ustvarja nove oblike protiustavnosti, ki bodo, če do njih res pride, 

posegle ne le v pravice izvajalcev visokošolskega izobraževanja, 

temveč tudi in predvsem v pravice študentov, obstoječih in novih 

generacij slušateljev.  
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Slovenska ustava državi nalaga, da ustvari možnosti, da si državljani 

pridobijo ustrezno izobrazbo. Ta določba je na področju 

visokošolskega izobraževanja neločljivo povezana z ustavno pravico 

do svobode znanosti. Obe določbi skupaj tako zahtevata od države 

vzpostavitev pogojev za razvoj ustreznega izobraževalnega in 

raziskovalnega okolja na visokošolski ravni. Tako ustrezno okolje je 

lahko le kakovostno, dinamično in konkurečno okolje, ki pa ga je 

mogoče zagotoviti samo v pogojih visokošolske in znanstvene 

avtonomije, pluralnosti univerz, geografske in demografske 

uravnoteženosti. Ta novela, s katero hiti ministrstvo tik pred 

volitvami, ni v funkciji nobenega od navedenih ciljev in še enkrat več 

nadaljuje ter poustvarja protiustavne razmere.  

 

Dr. Matej Avbelj 

Priponka: Vabilo na Akademski forum, 10. 1. 2018 

 

Poročilo z dogodka: Novela ZViS  ohranja stare in ustvarja nove 

oblike protiustavnosti 

 

Na Akademskem forumu Nove Univerze, ki je potekal v sredo 10.1. 

2018, so nastopili prof. dr. Dušan Lesjak, prof. dr. Mladen Franko, 

prof. dr. Andraž Teršek, prof. dr. Albin Igličar in prof. dr. Peter 

Jambrek. V razpravi, ki jo je vodil prof. dr. Matej Avbelj, so govorci 

izpostavili naslednje ugotovitve: 

 

Predlog novele ZViS ne uresničuje odločbe Ustavnega sodišča U-I-

156/08 iz leta 2011. Pojem javne službe v predlogu novele je 

opredeljen povsem nedoločno in kontradiktorno, po vsebini pa votlo 

in predstavlja nomotehnični pleonazem. V ostalem delu predlog 

novele na številnih mestih krši temeljna načela vladavine prava, še 

posebej načelo določnosti ter prepoved retroaktivnosti. Predlog 

novele tudi ne zasleduje nikakršnega javnega interesa. 

 

Predlog novele je v nasprotju z nomotehnično doktrino,  ker 

spreminja večji obseg zakona, kot je še dopustno za pravno obliko 

novele. 

 

Predlog novele je nesklepčen in v več delih nasprotuje samemu sebi.  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/NU_plakat-dogodki_A4_BIANCO_SLO.pdf
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Tako, na primer, predlog poudarja, da se z javno službo v Sloveniji 

zagotavlja trajno in nemoteno izvajanje visokošolske dejavnosti, 

hkrati pa predlaga, da se koncesije za izvajanje javne službe v visokem 

šolstvu podeljujejo le za 4 leta. Taka ureditev je nevzdržna z vidika 

študentov, visokošolskih zavodov in predstavlja podlago za politično 

kontrolo nad visokošolskim izobraževanjem s strani vsakokratne 

oblasti. 

 

Predlog novele, ki naj bi uresničil odločbo Ustavnega sodišča, pa tega 

ne stori, je tudi nomotehnično povsem neuravnotežen, saj v 

nasprotju z zahtevami ustave bolj regulira zasebne kot javne 

visokošolske zavode. Več kot 90%  določb predloga novele je tako 

posvečenega nejavnim visokošolskim zavodom, iz česar izhaja očiten 

ciljni namen predlagatelja v smislu poslabšanja njihovega 

dosedanjega, že tako ali tako prekarnega položaja.  

 

Ker predlog novele ne odpravlja obstoječih oblik protiustavnosti, 

ampak je pod krinko uresničevanja ustavne odločbe namenjen 

ustvarjanju novih protiustavnih posledic za izrazito manjšinski del 

visokošolskega prostora, ugotavljamo, da je ne le v celoti 

protiustaven, ampak predstavlja tudi zlorabo prava.  

Priponka: Poročilo AF NU 10.1.2018 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/Poroc%CC%8Cilo-AF_NU_10.1.2018.pdf
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Slovesna podelitev diplom 
 

V četrtek, 18. 1. 2018 je v Novi Gorici potekala Slovesna podelitev 

diplom. 

 

Dekan Evropske pravne fakultete, izr. prof. dr. Marko Novak, je listine 

podelil 138 diplomantom. Od tega jih je 20  prejelo pohvalo za 

nadpovprečno diplomsko in magistrsko delo ter doktorsko 

disertacijo. 

 

Čestitke vsem diplomantom! 

 

 

OBVESTILA EVRO-PF 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Gostujoča predavanja dr. 
Eduarda J. Ruiza Vieyeteza 
 

Evropska pravna fakulteta je 15. in 16. januarja 2018 gostila 

profesorja mednarodnega prava človekovih pravic z Univerze Deusto 

v Bilbau, dr. Eduarda J. Ruiza Vieyeteza, ki je predaval na temi 

“Protection of minorities in Europe” in “Accommodation 

of diversity/nationalities in the Spanish constitutional system with 

reference to thelast events”. 

 

V priponki se nahaja vabilo in časovnica predavanj. 

Strokovne reference dr. Ruiza si lahko ogledate na spletni 
strani Univerze Deusto. 
 
Predavanja delno financira Evropska unija (80%) iz Evropskega 
socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
(20%). 

 
 
 

 
 
 
  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/Vabilo-dr.-Ruiz.pdf
http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/en/university-deusto/information-about-deusto/who-we-are/lecturers/176/profesor?cambioidioma=si
http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/en/university-deusto/information-about-deusto/who-we-are/lecturers/176/profesor?cambioidioma=si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/09/mziz%C5%A1.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/IMG_20180115_160718.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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1. Mednarodna konferenca 
REDLAND (nepremičnine in 
planiranje) 
 

Spoštovane kolegice in kolegi študenti, cenjeni profesorji ter 

sodelavci! 

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju na 1. Mednarodni konferenci 

REDLAND (nepremičnine in planiranje), ki bo potekala na slikovitem 

grškem otoku Mykonos v dneh od 4. – 8. septembra 2018. Vodilne 

teme konference REDLAND (angl. Real Estate & Land Planning) so 

upravljanje in vrednotenje nepremičnin, financiranje in naložbe v 

nepremičnine, trajnost, planiranje in okolje, ter nepremičninski in 

razvojni dosežki mladih raziskovalcev. 

 

Glede na naše članstvo v Znanstvenem odboru konference imamo vsi 

člani Nove univerze 50% popust pri plačilu kotizacije. 

 

Vabljeni k obisku spletne strani: http://reland.web.auth.gr. Vsi 

prispevki, ki bodo predstavljeni na konferenci, bodo objavljeni v novi 

akademski reviji REDLAND z odprtim dostopom. Izbrani prispevki 

bodo dodatno recenzirani in objavljeni v posebnih izdajah treh 

priznanih mednarodnih revij s področij ekonomike in poslovanja, 

digitalnega planeta ter okoljske znanosti in tehnologije. 

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju in ne zamudite s pripravo 

povzetka vaše predstavitve do 31. januarja 2018. 

 

Priponka: Vabilo – Reland-Call_Abstracts  

http://reland.web.auth.gr/
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/Reland-Call_Abstracts.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/Redland-conference-image.png
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Informativni dnevi 2018 
 

Vabimo vas, da se nam pridružite na informativnih dnevih, 

kjer se boste lahko seznanili s študijskimi programi, ki jih izvaja 

Fakulteta za državne in evropske študije. 

petek 9. februar 2018 

Ljubljana ob 10:00 in 17:00 

Predavalnica P4, 

Cankarjevo nabrežje 11 

Maribor ob 17:00 

Velika predavalnica FDŠ, 

Črtomirova 11 

Kranj ob 10:00 in 17:00 

Oranžerija, 

Brdo pri Kranju, Predoslje 39 

sobota 10. februar 2018 

Ljubljana ob 12:00 

Predavalnica P4, 

Cankarjevo nabrežje 11 

Maribor ob 10:00 

Velika predavalnica FDŠ, 

Črtomirova 11  

OBVESTILA FDŠ 

http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1684-informativni-dnevi-2018
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Aktivnost Študentskega sveta 
FDŠ 
 

 

Študentski svet Fakultete za državne in evropske študije je 6. 12. 2017 

organiziral tradicionalno slavnostno prednovoletno večerjo za 

študente in profesorje FDŠ.  

 

Prednovoletne večerje se je udeležilo kar nekaj študentov, pogrešali 

pa smo obisk profesorjev. V uvodu sta vse zbrane pozdravila 

prodekanja v vlogi dekana izr. prof. dr. Liliana Brožič in predsednik 

študentskega sveta Ivan Kramberger. Večerja je potekala v prijetnem 

vzdušju in vsekakor bo, sedaj že tradicionalno, organizirana tudi v 

naslednjem letu.  

 

Prav tako je študentski svet 6. 12. 2017 imel svojo zadnjo sejo v letu 

2017 v Oranžeriji pa je bil izveden dogodek "Projekt izmenjave 

izkušenj, zapiskov", ki je bil letos slabše obiskan in bo izveden tudi v 

prihodnje, saj se na tak način študentje med sabo spoznamo, 

izmenjamo izkušnje in lažje zaključimo študij.  

 

Študentje vabljeni, da se pridružite delovanju študentskega svetu. 

Pišete nam lahko na studentski.svet@fds.si. 

Študentski svet FDŠ. 

 

Lep pozdrav 

Ivan Kramberger 
predsednik ŠS FDŠ 

 

  

mailto:studentski.svet@fds.si
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Povzetek dogodka “Brexit in 
Evropska unija” 
 
V četrtek 18.1. je na Fakulteti za državne in evropske študije potekal 

Akademski forum na temo “Brexit in Evropska Unija.”  

 

Na dogodku je namestnik britanske veleposlanice g. Paul Jancar 

predstavil razloge, ki so pripeljali do Brexita, britanske cilje v zvezi z 

njim ter osvetlil dosedanji potek pogajanj z EU.  

 

V pogovoru z dr. Matejem Avbljem je izpostavil potrebo po 

nadaljanjem sodelovanju Velike Britanije in EU pri iskanju ter 

zasledovanju skupnih ciljev. V tem konstruktivnem duhu se bodo tudi 

pogajanja za izstop Velike Britanije lahko odvila tako, da bo končni 

izid sprejemljiv za obe strani in da bo omogočal tvorno sodelovanje 

tudi v sistemu britanskega nečlanstva v EU v prihodnje. 

 

 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/BrexitinEvropskaunija.jpg
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Fakulteta za slovenske in 
mednarodne študije prvič letos 
razpisuje nov akreditiran 
študijski program SLOVENSKI 
ŠTUDIJI 
 

Združuje specifična znanja o fenomenih slovenstva: z vidika 

zgodovine, etničnosti in etnične raznolikosti, naravnih danosti in 

kulturne dediščine, politike in geostrateškega položaja, 

gospodarstva, slovenskega jezika in književnosti, slovenske 

umetnosti, filozofije medkulturnosti ter okoljskih vidikov 

trajnostnega razvoja Slovenije. 

 

Program omogoča veliko možnosti za zaposlitev, ker praktično 

usmerjen in vodi k inovativnem razvoju produktov in uspešnih 

sodelovanj na različnih področjih. Kot posebno novost pa lahko 

poudarimo možnost podjetniškega usposabljanja v sklopu kreativne 

in kulturne industrije. 

 

 
Več na: info@fsms.si in www.nova-uni.si  

 

  

OBVESTILA FSMŠ 

mailto:info@fsms.si
http://www.nova-uni.si/
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7. Dnevi mediacij-zaključki 
konference 

 
Družba za mediacijo in reševanje sporov je skupaj s številnimi 

partnerji 30. novembra in 1. decembra 2017 v prostorih KGZS v 

Ljubljani organizirala 7. Dneve mediacij. 7. DM so tekli pod častnim 

pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije g. Boruta 

Pahorja ter ob podpori in sodelovanju Ministrstva za 

pravosodje. Spodaj objavljamo njihovo obvestilo. 

 

Obvestilo:  

Spoštovane udeleženke, udeleženci, predavateljice, predavatelji in 

partnerji konference 7. Dnevimediacij 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste pomagali, ki ste prispevali k 

strokovnosti in družabnosti dogodka, zlasti predavateljicam in 

predavateljem kot tudi udeleženkam in udeležencem. 

Posebna zahvala vsem našim partnerjem:  

 Društvo mediatorjev Slovenije 

 Gospodarska zbornica Slovenije 

 Evropska pravna fakulteta 

 Evropski center za reševanje sporov 

 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

 Inštitut za mediacijo Concordia 

 Mediacijski center pri Odvetniški zbornici Slovenije 

 Skupnost centrov za socialno delo 

 Slovensko zavarovalno združenje 

 Zavod Rakmo Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov 

 Združenje delodajalcev Slovenije 

 Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije 

 Združenje mediacijskih organizacij Slovenije 

 Zveza društev ELSA 

 

Zaključki konference 

Na spletni strani www.dnevimediacij.si lahko najdete zaključke 

konference, ki so jih pripravili naši prostovoljci med spremljanjem 

posameznih sekcij. 

OSTALA OBVESTILA IN VABILA 

 

http://www.dnevimediacij.si/
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Video gradiva in PPT predstavitve – Paket 7. DM 

Udeleženci, ki so naročili kotizacijski paket 7.DM + imajo na spletni 

strani www.dnevimediacij.si dostop do video posnetkov celotne 

konference ter PPT gradiv, ki smo jih prejeli od predavateljev. 

Navodila za dostop boste prejeli v naslednjih dneh po elektronski 

pošti. Dostop do video gradiv in PPT predstavitev je dostopen tudi 

drugim, ki doplačajo razliko do kotizacije 7.DM +. 

 

Pro bono dan 28.11.2017 

V okviru 7.dnevov mediacij smo prvič organizirali tudi Pro bono 

mediacijski dan in v njegovem okviru dne 28.11.2017 zainteresirane 

posameznike brezplačno informirali o mediaciji in mirnih oblikah 

reševanja sporov. 

V pro bono akciji je sodelovalo 25 mediatork, mediatorjev in 

mediacijskih organizacij. 

 

Stroškovnik 7. DM, donacija Društvu mediatorjev Slovenije 

DM organizira SKUP, ki deluje v okviru skupine Brez dobička. Skupina 

je članica večih mednarodnih organizacij in mrež namenjenih 

pospeševanju transparentnosti in učinkovitosti delovanja. Zato bodo 

v prihodnjih dneh po pridobitvi vseh podatkov na spletni strani na 

voljo vsi finančni podatki o 7. DM (prihodki, odhodki). Skladno z 

razvojno politiko skupine in pogodbo sklenjeno z Društvom 

mediatorjev Slovenije bomo del del presežka v obliki donacije 

namenili za delovanje Društva mediatorjev Slovenije. 

 

Za leto 2018 napovedujemo dva strokovna dogodka, za naročnike 

kotizacijskega paketa 7.DM + bosta brezplačna. Predvidoma jih bomo 

organizirali spomladi 2018 in jeseni 2018, vas obveščamo. 

V prihodnjih mesecih vas bomo tudi obvestili kdaj in kje bomo 

organizirali 8. dneve mediacij, ki se jih že veselimo. 

Informacije 

Vse informacije o dnevih najdete sicer 

na: www.dnevimediacij.si  ter pri Primož Šporar, elektronska 

pošta primoz.sporar@skup.si ali po telefonu na 041 684 182.  

http://www.dnevimediacij.si/
http://info.brezdobicka.si/lt.php?tid=LUxTAAdXAApSAxtTAwEATwwLCQBICF1VBBUEAwBSV1VRUQQAVg0dWlgBAwNTVQBPCwFXVEgEAVYGFQ8KVQYcAlEDXAZQBldeVlcETFEHW1ZaB1JSSFYEAQQVA1AAARwOXFMASANSBQlQVAdUA1VeUg
mailto:primoz.sporar@skup.si
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7. mednarodna znanstvena 
konferenca »Izzivi globalizacije in 
družbeno – ekonomsko okolje 
EU« 

 
Spoštovani, Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo 

mesto in Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto vabita k 

sodelovanju na 7. mednarodni znanstveni konferenci »Izzivi 

globalizacije in družbeno – ekonomsko okolje EU«. Mednarodna 

znanstvena konferenca bo potekala v četrtek, 17. maja 2018, na 

Fakulteti za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto in na 

Fakulteti za poslovne in upravne vede Novo mesto, Na Loko 2, 8000 

Novo mesto. 

 

Tematska področja konference: 

1. Izzivi globalizacije in ekonomsko okolje 

2. Menedžment poslovnih procesov 

3. Globalno trženje 

4. Menedžment človeških virov 

5. Menedžment kakovosti 

6. Menedžment v šolstvu 

7. Menedžment v zdravstvu 

8. Upravne in poslovne vede v luči informatike 

 

Pomembni termini za prijavitelje prispevkov: 

12. 1. 2018                           oddaja povzetka 

13. 4. 2018                          oddaja končnega prispevka za objavo v 

zborniku 

Prijava na konferenco in oddaja povzetka poteka preko spletne 

povezave: http://anketa.vs-nm.si/konferenca. 

 Zbornik prispevkov prejšnje konference je objavljen na spletni strani 

fakultete: http://fupi.vs-

nm.si/sl/raziskovanje/mednarodne_znanstvene_konference/zborniki_

prispevkov/. 

 

  

http://anketa.vs-nm.si/konferenca
http://fupi.vs-nm.si/sl/raziskovanje/mednarodne_znanstvene_konference/zborniki_prispevkov/
http://fupi.vs-nm.si/sl/raziskovanje/mednarodne_znanstvene_konference/zborniki_prispevkov/
http://fupi.vs-nm.si/sl/raziskovanje/mednarodne_znanstvene_konference/zborniki_prispevkov/
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31th International Scientific 
Conference „The Legal 
Challenges of Modern World“ 

  

Obveščamo vas o 31. mednarodni znanstveni konferenci “Economic 

and Social Development – The Legal Challenges of Modern World”, 

ki bo potekala 7.-8. junija 2018 na Pravni fakulteti v Splitu.  

 

31th International Scientific Conference on Economic and Social 

Development – „The Legal Challenges of Modern World“. 

 

Conference will be held on Faculty of Law, University of 

Split (Croatia) from 7 – 8 June  2018. 

 

Več informacij na spletni strani: 

https://www.esd-conference.com/conference/32 

 
 
 

 
 

  

https://www.esd-conference.com/conference/32
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BRUNEJ – štipendije 2018/19 
 

 

Obveščamo vas, da Vlada Bruneja razpisuje štipendije za 

tuje študente 2018/19. 

 

Vse informacije ter prijavni obrazec v priponki ter na spletni 

povezavi. 

http://www.mofat.gov.bn/Pages/BDScholarship.aspx 

 

Popolne prijave pošljite na elektronski naslov Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport RS: 

gp.mizs@gov.si  (Zadeva: Brunej štipendije 2018) 

najkasneje do 20. 2. 2018. 

 

Priloga: Brunei_Announcement Scholarships 2018-19 

Direktorat za visoko šolstvo 

 

http://www.mofat.gov.bn/Pages/BDScholarship.aspx
mailto:gp.mizs@gov.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/Brunei_Announcement-Scholarships-2018-19.pdf
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Vlada INDIJE razpisuje štipendijo 
za študij v Indiji 2018/19 
 
Obveščamo vas, da vlada Indije razpisuje štipendijo za študij v 

Indiji v študijskem letu 2018/19. 

 

Vse informacije,  prijavni obrazec in prijava potekajo preko 

spletnega portala: 

http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ 

ali: http://www.iccr.gov.in/  

 

Rok za popolne prijave poteče v ponedeljek, 19. februarja 2018. 

 
 

  

http://a2ascholarships.iccr.gov.in/
http://www.iccr.gov.in/
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ECTA AWARD 2018 
 

Obveščamo vas tekmovanju ECTA AWARD 2018, ki ga 

organizira ECTA (European Communities Trade Mark organization). 

 
ECTA AWARD se podeljuje študentom prava za članke oziroma eseje 

na temo prava blagovnih znamk. ECTA je izredno pomembna in 

priznana organizacija na področju prava znamk, modelov, in tudi 

drugih pravic, in vseskozi aktivno sodeluje pri sprejemanju in 

tolmačenju evropske zakonodaje na tem področju. 

 

Nagrada v študentski kategoriji znaša 2000 EUR ter 18 mesečno 

članstvo v organizaciji. Poleg tega bodo zmagovalci vabljeni na letno 

konferenco ECTE, kjer bodo imeli možnost spoznati vodilne evropske 

in tudi svetovne strokovnjake s področja prava znamk in modelov EU. 

Podrobnosti o pogojih je mogoče najti na spletni strani ECTE oziroma 

v pripetih dokumentih. 

 

Priponka: ECTA_Award_2018_student_synopsis_030118_FINAL 

Priponka: ECTA_Award_2018_student_synopsis_030118_FINAL 

 

 
 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/ECTA_Award_2018_student_synopsis_030118_FINAL.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/ECTA_Award_2018_student_synopsis_030118_FINALa.pdf
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10. Moot Court tekmovanje, 15.-
20. junij 
 
 

Obveščamo vas o 10. Moot Court tekmovanju Nelsona Mandele, ki 
bo potekalo med 15. in 20. junijem 2018 v Ženevi. Rok za prijave je 
16. april 2018. 
 
Več informacij je na voljo na spletni strani in v 
priponki: MootCourt2018. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chr.up.ac.za/index.php/projects/world-moot.html
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/MootCourt2018.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/mootcourt.png
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6th Annual Conference of 
German Law and Economics 
Association 
 

Obveščamo vas, da bo v juniju 2018, na Ekonomski fakulteti in Pravni 

fakulteti Univerze v Ljubljani, potekala konferenca “16th Annual 

Conference of German Law and Economics Association”. 

 

V okviru konference že poteka razpis za najboljši študentski članek s 

področja ekonomske analize prava. 

 

Več informacij in poziv k pripravi člankov najdete v prilogi. 

Vabljeni k sodelovanju! 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/call-for-papers-Slovenia.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/efpful.png
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Cyber security: No. 1 security 
challenge in the 21st century, or 
just old wine in new bottles 
 

Obveščamo vas o dogodku CYBER SECURITY: No. 1 security 

challenge in the 21st century, or just old wine in new bottles, ki bo 

potekal 2. februarja 2018 v Ljubljani. 

Več informacij v priponki. 

 
    

Vabilo na dogodek 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.fds.si/index.php/aktualno/zunanji-dogodki/1688-cyber-security-no-1-security-challenge-in-the-21st-century-or-just-old-wine-in-new-bottles
http://www.fds.si/index.php/aktualno/zunanji-dogodki/1688-cyber-security-no-1-security-challenge-in-the-21st-century-or-just-old-wine-in-new-bottles
http://www.fds.si/index.php/aktualno/zunanji-dogodki/1688-cyber-security-no-1-security-challenge-in-the-21st-century-or-just-old-wine-in-new-bottles
http://www.fds.si/attachments/article/1688/vabilo_Cyber.pdf

