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Intervju z izr. prof. dr. Alenko 
Temeljotov Salaj, Evropska pravna 
fakulteta Nove univerze 

 

 

Rubrika: PROFESOR ŠTUDENTU in vsem, ki bodo to še postali 

 

Izredna profesorica na Evropski pravni fakulteti ter redna profesorica na Norwegian 

University of Science and Technology, Trondheim, Norway, dr. Alenka Temeljotov 

Salaj, je tudi nekdanja dekanica Evropske pravne fakultete in avtorica mnogih izvirnih 

znanstvenih in strokovnih člankov ter znanstvenih monografij s področja upravljanja 

nepremičnin.  

 

V zadnjem obdobju se ukvarja z raziskovalnim delom na področju trajnostne prenove 

stavb, predvsem z vidika razvijanja modelov, ki bi bili zanimivi za uporabnike in 

lastnike objektov. Pri takih projektih se sprašuje o bolj aktivni vlogi prebivalcev ter 

upravljavcev objektov pri razvoju sosesk, glede na tehnične zmožnosti, okoljsko 

naravnanost, finančno vzdržnost, vse seveda skozi vidik družbenih in 

gospodarskih izzivov za ustvarjanje dodane vrednosti. 

Če vas bo nadaljevanje študijske poti popeljalo do Evropske pravne fakultete Nove 

univerze, boste profesorico srečali na predavanjih podiplomskega magistrskega 

in doktorskega programa ’Pravo in  management nepremičnin’ ter dodiplomskega 

‘Pravo in management infrastrukture in nepremičnin’. Vabljeni. 

 

Kakšna je vaša pedagoška filozofija in stil učenja? 

»Povezovanje teorije in prakse! Rada ima interaktivni način učenja, tako da s 

študenti ves čas ustvarjam dialog, pogovarjamo se o konkretnih primerih. 

Spodbujam jih tudi, da tudi sami poiščejo in analizirajo primere skozi teorijo, ki smo 

jo predelali. Pri meni morajo pripraviti veliko seminarskih del in s tem še bolj 

poglobijo razumevanje določenih področij«. 

 

Kaj je tisto, kar študentje pričakujejo od dobrega profesorja?  

»Študentje želijo pridobiti praktična znanja, taka, ki bodo koristna v njihovem 

delovnem okolju, zato si želijo pedagogov, ki so teoretiki in praktiki.« 

 

S čim vas lahko študent navduši? 

»Študent me navduši s svojo samoiniciativnostjo, zvedavostjo, zavzetostjo in 

aktivnim pristopom k reševanju nalog«. 

 

INTERVJU 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/dr.-Temeljotov-Salaj-Alenka-300x257.png
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Kakšno vzdušje gradite med predavanji? 

»Sproščeno, aktivno diskusijo in sodelovanje. Študentje so na začetku zadržani, 

plašni, ker ne vedo kaj pričakovati. Vendar se zelo hitro odprejo in ugotovijo, da 

imajo neka določena vedenja o področju, ali iz prakse ali iz domačega okolja, in ga 

zelo radi poglabljajo skozi predavanja. Prijetno me presenetijo, ko se po prvem 

predavanju na naslednja zelo radi v naprej pripravijo, da se lahko bolj aktivno 

vključujejo v pogovore«. 

 

Kaj je tisto, kar želite posredovati svojim študentom? 

»Željo po znanju in napredku«!  

 

Kakšen bi bil vaš nasvet nekomu, ki se odloča za podiplomski študij »Pravo 

in management  infrastrukture in nepremičnin«? 

»Pravo in management infrastrukture in nepremičnin je multidisciplinaren študij, 

tako da študenti pridobijo širok spekter znanj s teh področij, in je naravnan tako, da 

so dobro pripravljeni za managerske izzive v praksi«. 

 

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

»Moj nasvet je, da so čimbolj prisotni na predavanjih, so aktivni, sprašujejo 

predavatelje, prinesejo na predavanja tudi svoje primere iz prakse in se odločijo za 

take tematike diplomskih nalog, ki jih najbolj zanimajo in za katera lahko poiščejo 

relevantne podatke«. 

 

Kje vidite prednosti študija na EVRO-PF glede na odzive študentov? 

»Prednost študija na Evropski pravni fakulteti je predanost predavateljev, delo v 

majhnih skupinah, individualno delo s študenti, in predvsem tak izbor predavateljev, 

ki so povezani s prakso«. 

 

Preberite več o študijskem programu PMN, tukaj. 

 
Priponka: Intervju_Evro-pf dr. Alenka Temeljotov Salaj 

  

https://www.evro-pf.si/izobrazevanje/programi/podiplomski/pravo-in-management-nepremicnin-magistrski-studij/
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/IntervjuEPF_Alenka-Temeljotov-Salaj.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/logoInfo.jpg
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Intervju z dr. Anjo Strojin Štampar, 
diplomantko študijskega programa 
Pravo III. stopnje 
Rubrika: Diplomant študentu in vsem, ki bodo to še postali 

 

Dr. Anja Strojin Štampar je na Evropski pravni fakulteti doktorirala iz prava. Kot 

odvetnica je zaposlena v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa v Ljubljani. Ukvarja se z 

gospodarskim pravom in korporativnim upravljanjem in pripravlja strokovno knjigo 

na temo enotirnega sistema upravljanja delniške družbe. Obenem se ukvarja tudi z 

vprašanji družbene odgovornosti pri upravljanju državnih družb in javnega 

premoženja na splošno. 

 

Kaj vas je na fakulteti pritegnilo, da ste se vpisali?  

Za doktorski študij sem se odločila, ker sem svoje poslovne izkušnje želela nadgraditi 

s poglobljeno teoretično analizo praktičnih vprašanj s področja korporativnega 

upravljanja.  Kot je ugotovil ameriški psiholog Lewin, »ni nič bolj praktičnega kot 

dobra teorija.« (»Nothing as practical as a good theory«) Evropska pravna fakulteta 

namenja veliko pozornosti povezovanju pravne prakse in teorije, zato sem pred leti 

tudi sprejela izziv sodelovanja pri pedagoškem delu (kot asistentka za gospodarsko 

in finančno pravo). Tako sem svoje poslovno udejstvovanje in pedagoško delo 

dopolnila še z doktorskim študijem in raziskovalnim delom. 

 

Ali ste bili med študijem redno zaposleni? 

Doktorski študij sem opravljala ob delu. Ker sem opravljala zahtevne menedžerske 

funkcije, sem študij nekoliko upočasnila, vendar se mi je vztrajnost obrestovala. Ko 

sem bila postavljena pred izbiro študij ali napredovanje, sem dala prednost študiju. 

Verjamem namreč v znanje in napredovanje na podlagi znanja in izkušenj. V življenju 

pa se vedno ponujajo priložnosti za napredovanje. 

 

Če ja, kako ste uskladili študij z delom? 

Povem iskreno: praviloma sem dajala prednost delovnim obveznostim, saj sem v 

času študija opravljala zahtevno menedžersko delo. Potem je bila na vrsti družina, na 

zadnjem mestu pa študij, vendar sem se trudila, da sem obveznosti opravljala v 

zastavljenih rokih, če pa ni šlo drugače, sem kakšen rok tudi podaljšala. Če hočeš 

živeti raznoliko in dinamično življenje, si moraš postavljati prioritete. Študiju sem se 

posvečala v večernih urah in ob vikendih, v zadnjem letu študija pa sem praktično 

ves dopust porabila za študij. Kadar pripravljaš obsežnejše strokovno delo, si moraš 

vzeti več časa »v kosu«, da lahko razviješ ideje in jih tudi ubesediš. Pisanje doktorata 

zahteva veliko zbranega prebiranja literature in virov, premišljevanja o izpostavljenih 

znanstvenih vprašanjih in tudi ustrezne pisne znanstvene argumentacije. Čeprav 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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pravniki veliko pišemo in govorimo, pa pisanje strokovnih in znanstvenih del zahteva 

poseben trud. Zagotovila sem si tudi podporo družine in prijateljev, ki so me 

razveselili s kakšno informacijo in tehnično podporo. Pomembno je tudi, da sem 

izbrala temo, ki je bila in je še vedno  tesno povezana z mojim delom, tako da sem o 

svoji doktorski temi na nek način razmišljala tudi med delom (kakšna zabeležka tu in 

tam, strokovni članek, nov vir, srečanja s sogovorniki z relevantnimi izkušnjami ipd.). 

 

Je bil program »prijazen« do zaposlenega študenta in če ja, kako? 

Vsekakor. Predavanja so bila organizirana v popoldanskem času, da sem jih lahko 

obiskovala ob delu. Poleg tega na doktorskem študiju ni veliko skupinskih 

predmetov, ampak prevladuje individualno delo, ki si ga lahko razporediš, kot ti 

ustreza. Na Evropski pravni fakuIteti so imeli tudi posluh za delovno 

(pre)obremenjenost in so se na prošnjo uvidevno odzvali s podaljšanjem roka za 

dokončanje študijske obveznosti. 

 

Naj 5 stvari med študijem? 

Interdisciplinarnost, poudarek na praktičnih izzivih, primerjalno-pravni pogled, 

izvajanje programov na dveh lokacijah, sošolci iz različnih poklicnih okolij. 

 

Vaš najljubši predmet v času študija? 

Teorija prava – želela sem si poglobiti teoretično razumevanje prava. Za dobro 

pravno interpretacijo je namreč ključno poznavanje  globinske strukture prava.  In 

seveda metod pravne argumentacije. 

 

Ste imeli priljubljenega profesorja, katerega bi lahko izpostavili? 

Vsi profesorji na doktorskem študiju so bili zame novi, ker sem prej študirala na 

drugih fakultetah (Pravna fakulteta v Ljubljani, Pravna fakulteta Univerze McGill v 

Montrealu). Bila sem vesela, da lahko spoznam nove vrhunske pravne strokovnjake. 

Vsak od njih je pripomogel k mojemu strokovnemu razvoju. Posebna zahvala pa gre 

mojemu mentorju, prof. dr. Puhariču, ki si je resnično vzel čas za strokovno razpravo 

in pregled disertacije. 

 

Kakšen bi bil vaš nasvet dijaku, ki je v dilemi glede izbire študija? Morda tudi nasvet za 

že zaposlene, ki šele razmišljajo o študiju in tiste, ki gredo naprej, na 2. stopnjo? 

Študij prava je zelo koristen študij, saj odpira različne poklicne poti. Če izbereš študij 

prava, boš spoznal, kako deluje družba, njene institucije in tudi pravila, ki veljajo v 

različnih družbenih položajih in odnosih. To ti bo omogočilo, da se boš v življenju 

lažje znašel. Res pa, da študij zahteva veliko vztrajnosti, natančnosti in 

sistematičnosti.  Odpira pa poklicne poti v pravosodju, državni upravi, politiki, 

gospodarstvu, novinarstvu, komunikacijskih poklicih, mednarodnih organizacijah in 

inštitucijah in še bi lahko naštevali. Z dobro splošno izobrazbo se lahko lotiš tudi 

drugih poklicnih izzivov. Osebno menim, da je zelo koristna interdisciplinarnost – 
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poznavanje še drugih strokovnih področij. Dobra stran bolonjskega študija je prav ta 

– lahko izbereš le prvo stopnjo in dopolniš svoja znanja z drugimi strokovnimi 

programi, npr. naravoslovni ali drug družboslovni  poklic dopolniš s prvo 

stopnjo  bolonjskega študija prava. V času mojega dodiplomskega izobraževanja je 

bilo to težje: vpisati si moral celoten štirileten študijski program. Ker sem si želela 

izpopolnjevati jezikovno znanje, sem poleg pravnega študija morala zaključiti tudi 

celoten štiriletni dodiplomski študij francoščine in splošnega jezikoslovja. 

  

Ali je študij pripomogel k vaši karieri ali osebni rasti? Če ja, na kakšen način? 

Vsekakor. Verjamem, da osebna in poklicna rast temelji na znanju. Pri tem za znanje 

ne štejem le znanja, ki ga pridobiš s formalno izobrazbo, ampak tudi z izkušnjami. 

Praktične izkušnje so pomemben del (življenjskega) učenja, toda sistematično 

pridobljenega znanja v formalnem procesu izobraževanja (izobraževalni programi) 

ne moreš nadomestiti samo s poklicnimi izkušnjami. Družbene situacije, v katere 

danes vstopamo v poklicnem življenju, so kompleksne in zahtevajo hitro odzivanje. 

To ti omogoča formalna izobrazba – če si seveda proces izobraževanja resno vzel in 

se dejansko kaj naučil. Osebno tudi menim, da je treba študijski čas (ko ni drugih 

obveznosti) izkoristiti za solidno pridobivanje znanja, saj kasneje v življenju nikoli ne 

boš imel več toliko časa, da bi se strokovnim temam posvetil v celoti. Kasneje je treba 

pozornost razdeliti med različna življenjska področja (npr. poklic, otroci, partner, 

ostareli starši, vzdrževanje hiše in še mnogo kaj). 

 

Formalni izobraževalni proces te opremi z znanjem, s katerim boš lahko hitreje 

reševal kompleksne življenjske in poklicne izzive. Danes smo posamezniki dobesedno 

»bombandirani« z informacijami, med njimi je, kot kaže, kar precej lažnih novic. Kako 

lahko človek presodi, ali je informacija zanesljiva ali  lažna, če ne ve nič o ekonomiji, 

pravu, sociologiji, psihologiji ali drugem strokovnem področju. Sama sem se kar nekaj 

let ukvarjala z vodenjem in organizacijo kot menedžerka preden sem opravila MBA 

in na koncu tudi magistrsko nalogo na Ekonomski fakulteti. Spoznala sem namreč, 

da sem se pri praktičnem opravljanju menedžerskega dela spoznala le z nekaterimi 

segmenti vodenja družbe, potrebovala pa sem širše znanje. Zato sem se odločila za 

podiplomski študij (MBA), da sem se organizaciji in vodenju posvetila sistematično 

(strateško načrtovanje, finance in računovodenje, korporativne finance, voditeljstvo, 

upravljanje s človeškimi viri…). 

 

Zase lahko rečem, da mi je prav vsak naziv omogočil karierni razvoj in napredek. Pa 

ne zgolj zaradi naziva (za nekatere službe je to sicer tudi nujno potrebno), ampak 

zaradi znanja, ki sem ga dejansko pridobila, pa tudi zaradi pričakovanj delodajalcev. 

Delodajalci dejansko pričakujejo, da bodo zaposleni usposobljeni za konkretno 

delovno mesto. Posebej na začetku poklicne poti so boljše ocene referenca, kasneje 

pa raznolikost izobrazbe in izkušenj (interdisciplinarnost, znanje tujih jezikov, 

izobrazba, pridobljena v tujini). 
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Seveda zaključena stopnja izobrazbe ne pomeni, da ti ne bo treba nikoli več druge 

spraševati za nasvet ali pomoč. Na to moraš biti vedno pripravljen. Ampak boš vsaj 

znal pravilno vprašati. Družba se hitro razvija, kar pomeni, da moramo v korak s 

časom, če želimo tudi poklicno napredovati. 

Podiplomski študij mi je tudi omogočil veliko stikov z ljudmi iz drugih poklicnih okolij 

in strok. Od njih sem se ogromno naučila, predvsem pa so mi pomagali pogledati na 

strokovna vprašanja še iz drugega zornega kota. 

 

Več o programih na Evropski pravni fakulteti. 

 
Ne zamudite informativnih dnevov. 

Intervju: dr. Strojin Štampar  

 

  

https://www.evro-pf.si/izobrazevanje/programi/podiplomski/pravo-in-management-nepremicnin-doktorski-studij/
https://nova-uni.si/index.php/sl/aktualno/38-novice/107-informativni-dnevi-evropske-pravne-fakultete
https://nova-uni.si/attachments/article/112/Intervjudr.Anja_Strojin.pdf
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Izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič - 
akademske aktivnosti 
 

Objave v znanstvenih revijah 

 

Izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič je v znanstveni reviji Hague Journal 

on the rule of Law objavil izvirni znanstveni članek o vplivu 

Evropskega sodišča za človekove pravice na vladavino prava v srednji 

in vzhodni Evropi (Impact of the European Court of Human Rights on 

the Rule of Law in Central and Eastern Europe. Hague journal on the 

rule of law, 2018, vol. 10, no. 1, 111-137). 

 

Izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič je v znanstveni reviji Boston 

University International Law Journal objavil izvirni znanstveni članek 

(Moving Towards Protecting Human Rights in Global Business 

Supply Chains, Boston University International Law Journal, 2018, 

Vol. 35, No. 2, 101-116). 

  

Udeležba na okrogli mizi o spoštovanju človekovih pravic v 

gospodarstvu 

 

Izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič je na povabilo gospoda Mihe 

Lobnika, zagovornika načela enakosti, 18. aprila 2018, sodeloval na 

okrogli mizi o spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu. Več o 

dogodku na tej povezavi. 

 

Udeležba na simpoziju "Humanistika in pravo: "Demokratična" in 

"pravna" država" 

Jernej Letnar Černič je 18. aprila sodeloval na simpoziju 

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

dogodku tukaj. 

 

 

  

DOSEŽKI 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40803-018-0074-5
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40803-018-0074-5
http://www.bu.edu/ilj/files/2018/04/Cernic-Final-Version.pdf
http://www.bu.edu/ilj/files/2018/04/Cernic-Final-Version.pdf
http://www.zagovornik.gov.si/de/informationen/bewusstseinsbildung/neuigkeiten/novica/date/2018/04/20/okrogla-miza-spostovanje-clovekovih-pravic-v-gospodarstvu/index.html
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/HUMANISTIKA-IN-PRAVO.pdf
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Trideseta obletnica Pisateljske 
ustave 
 

Na javni tribuni v Cankarjevem domu so bile 25. aprila 1988 slovenski javnosti prvič 

predstavljene Teze za Ustavo Republike Slovenije, objavljene v tematski številki 

Časopisa za kritiko znanosti pod naslovom Gradivo za slovensko ustavo. Ta ustavni 

osnutek je v zgodovini slovenske ustavnosti znan pod imenom Pisateljska ustava.  

Slovesnost na Ustavnem sodišču RS 

 
Na javni tribuni v Cankarjevem domu so bile 25. aprila 1988 slovenski javnosti prvič 

predstavljene Teze za Ustavo Republike Slovenije, objavljene v tematski številki 

Časopisa za kritiko znanosti pod naslovom Gradivo za slovensko ustavo. Ta ustavni 

osnutek je v zgodovini slovenske ustavnosti znan pod imenom Pisateljska ustava. 

  

V počastitev tridesete obletnice Pisateljske ustave je Ustavno sodišče Republike 

Slovenije pripravilo slovesnost, s katero smo obeležili objavo tega izvora sodobne 

slovenske ustavnosti. Slovesnost je potekala v torek, 24. aprila 2018, ob 16. uri v 

razpravni dvorani Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 

Ljubljana.  Osrednji del slovesnosti je bil pogovor z dr. Tinetom Hribarjem, dr. Petrom 

Jambrekom, Tonetom Peršakom, dr. Dimitrijem Ruplom, dr. Ivanom Svetlikom in 

Venom Tauferjem, ki so bili leta 1988 člani skupne redakcijske komisije Tez za ustavo 

Republike Slovenije. Pogovor je na povabilo Ustavnega sodišča Republike 

Slovenije uvedel dr. Franc Grad. Videoposnetek slovesnosti je na voljo na 

povezavi: https://youtu.be/u9qqaY2_Qe8 

  

Ob tej priložnosti je Znanstvena založba Nove univerze izdala protokolarno 

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

za slovenski nacionalni program (1987), ter faksimiliranega reprinta Gradiva za 

slovensko ustavo (1988).  

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

Dr. Peter Jambrek in dr. Dimitrij Rupel gosta v oddaji Zamolčano 

30.04.2018 sta bila na Nova24TV gosta dr. Peter Jambrek in dr. Dimitrij Rupel. 

Posnetek je dostopen tukaj: https://www.youtube.com/watch?v=c5D0fXBq1Vw  

  

Oddaja Odkrito na Tretjem RTV SLO: “Ob Dnevu Evrope” 

Dr. Dimitrij Rupel in dr. Peter Jambrek sta bila gosta tudi v oddaji Odkrito ob Dnevu 

Evrope, ki je bila na sporedu 8. maja 2018. 

Povezava do posnetka: http://4d.rtvslo.si/arhiv/na-tretjem/174537642 

 

 

 

https://youtu.be/u9qqaY2_Qe8
https://nova-uni.si/index.php/sl/zalozba/e-knjigarna/knjige/program-nacionalne-in-ustavne-osvoboditve-slovenije-1987-1988
https://nova-uni.si/index.php/sl/zalozba/e-knjigarna/knjige/program-nacionalne-in-ustavne-osvoboditve-slovenije-1987-1988
http://bit.ly/30let_TezezaUstavoRS
https://www.youtube.com/watch?v=c5D0fXBq1Vw
http://4d.rtvslo.si/arhiv/na-tretjem/174537642
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/rtvslo3.png
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Nova knjiga “Constitutional Review 
Systems Around the World”, ur. A. 
M. Mavčič  
(Vandeplas Publishing, 2018, 732 str.) 

 

Obveščamo vas, da je izšla knjiga z naslovom “Constitutional Review Systems Around 

the World” (Vandeplas Publishing, 2018, 732 str.), katere urednik je prof. dr. Arne 

Marjan Mavčič. 

 

Pri nastajanju knjige s področja primerjalnega ustavnega prava so sodelovali tudi 

naslednji študentke in študenti Evropske pravne fakultete: Erazem Bohinc, Tina 

Debeljak, Andreja Friškovec, Nejc Goršič, Teja Živec Kavčič, Sabina Lukač Homjak, Tjaša 

Peternel in Aleksandra Samac.  

 

Knjigo “Constitutional Review Systems Around the World” lahko naročite 

na Amazonu, preko Book Depository ali na spletni strani založnika Vandeplas 

Publishing.  

O vsebini knjige: 

This book contains a comparative constitutional analysis of the constitutional/judicial 

review systems in 208 countries. Itgives a broader overview and deeper knowledge 

of such systems around the world. The study was created by the students research 

group of the European Law School to the New University in Slovenia, conducted by 

professor Arne Marjan Mavčič. 

The institutional and functional comparative method is making readers familiar with 

constitutional systems of different countries, drawing on features for individual world 

regions and considering specific types of constitutional and judicial review. Using a 

special systemic presentation model, the researchers treat different systems and 

institutions that hold their exclusive decision-making power on constitutional 

matters. Their review quite often covers legislative acts that are the highest legal 

instruments of a specific legal and political system. This gives each 

constitutional/judicial review institution a special status with power to provide 

constitutional and/or review under the system of the separation of powers, especially 

in relation to the legislative power in that it may even annul statutes adopted by the 

legislative body. 

Each systemic presentation model is completed depending on the currently available 

data (sources). 

https://www.amazon.com/gp/search?index=books&linkCode=qs&keywords=9781600422973
https://www.bookdepository.com/Constitutional-Review-Systems-Around-the-World-Arne-Marjan-Mavcic/9781600422973
https://vandeplaspublishing.com/products/constitutional-review-systems-around-the-world
https://vandeplaspublishing.com/products/constitutional-review-systems-around-the-world
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/Constitutional-Review-Systems-Around-the-World.jpeg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Uspeh doktoranta Evro-PF 
   

Doktorant Evropske pravne fakultete, odvetnik dr. Damir Kramaric, je v slopu 

akademskega srečanja, ki je potekalo v organizaciji Pravne fakultete Univerze 

v Zagrebu in Odvetniškega kluba Zagreb, sodeloval v razpravi na temo »Uloga 

regulatornih tijela u Hrvatskoj«. 

 

Dogodek je potekal dne 23.5.2018 na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu. 

 

Doktorantu izrekamo iskrene čestitke za uspeh! 

  

 
  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/08/NU-EPF_logo_2017_1-2.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Izr. prof. dr. Matej Avbelj je v 
souredništvu z Garethom 
Davisom izdal novo knjigo 
 

Raziskovalni priročnik o pravnem pluralizmu in pravu EU preučuje fenomen 

prepletanja pravnih sistemov znotraj Evropske unije, naravo interakcij med 

njimi, in kako se spopadajo z zapletenimi vprašanji o pravni hierarhiji med 

sistemi. Avtorja črpata iz zgodovine, sociologije in pravnih študij o ustavnem 

in pravnem pluralizmu, ter to dodatno razvijata v luči izzivov, s katerimi se 

trenutno sooča EU. 

 

Več: https://www.e-elgar.com/shop/research-handbook-on-legal-pluralism-

and-eu-law 

 
 

 

 

  

http://fds.si/index.php/aktualno/akademski-dosezki/1763-dr-matej-avbelj-je-v-sourednistvu-z-garethom-davisom-izdal-novo-knjigo
http://fds.si/index.php/aktualno/akademski-dosezki/1763-dr-matej-avbelj-je-v-sourednistvu-z-garethom-davisom-izdal-novo-knjigo
http://fds.si/index.php/aktualno/akademski-dosezki/1763-dr-matej-avbelj-je-v-sourednistvu-z-garethom-davisom-izdal-novo-knjigo
https://www.e-elgar.com/shop/research-handbook-on-legal-pluralism-and-eu-law
https://www.e-elgar.com/shop/research-handbook-on-legal-pluralism-and-eu-law
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OBVESTILO: moteno delovanje 
sistema COBISS v dneh 9. in 10. 
5. 2018 
 

Spoštovani študenti, profesorji in ostali uporabniki naše Univerzitetne 

knjižnice Nove univerze! 

 

Sporočamo vam, da bo v terminu od 9. do 10. maja 2018 potekala konverzija 

COBISS katalogov knjižnice EVRO-PF in FDŠ v skupno bazo UKNU. 

Zato bo 9. in 10. maja delo v sistemu COBISS za vse uporabnike knjižnice 

UKNU in zaposlene onemogočeno, prav tako bo onemogočeno delo v bazah 

EVROPF in FDS. 

 

Svetujemo vam, da vse iskalne poizvedbe v katalogu COBISS naredite prej in 

si izpišete signature. Knjižnica bo sicer poslovala po običajnem delovnem 

času, vendar vam bibliotekarke ne bomo mogle ustrezno pomagati pri 

iskanju knjig, v kolikor ne boste imeli podatka o signaturi. 

 

Od predvidoma 11. maja 2018 dalje boste lahko uporabniki 

iskali gradivo v katalogu COBISS pod akronimom UKNU. 

 

 
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo. 

Univerzitetna knjižnica Nove univerze 

 

 

  

KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

http://fds.si/index.php/aktualno/knjiznica-in-zalozba/1749-obvestilo-moteno-delovanje-sistema-cobiss-v-dneh-9-in-10-maja-2018
http://fds.si/index.php/aktualno/knjiznica-in-zalozba/1749-obvestilo-moteno-delovanje-sistema-cobiss-v-dneh-9-in-10-maja-2018
http://fds.si/index.php/aktualno/knjiznica-in-zalozba/1749-obvestilo-moteno-delovanje-sistema-cobiss-v-dneh-9-in-10-maja-2018
https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica
https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica
http://www.cobiss.si/
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Delavnica "Tehnični vidiki 
zaključnih del", 16.5.2018, Brdo 
pri Kranju 
 
Karierna centra Fakultete za državne in evropske študije in Evropske pravne 
fakultete Nove univerze sta organizirala brezplačno delavnico z 
naslovom "Tehnični vidiki zaključnih del", ki je potekala na Brdu pri Kranju 
(oranžerija) v sredo, 16. maja 2018 od 16:30 do 18:30. Delavnico je vodila 
bibliotekarka Ana Češarek iz Univerzitetne knjižnice Nove univerze. 
 
Na delavnici so bila predstavljena pravila pisanja zaključnih del, s 
poudarkom na pravilnem citiranju in navajanju literature. 

 

Udeležba na delavnici je bila brezplačna.  

 

Naslednja delavnica bo potekala v juniju. Vljudno vabljeni vsi, ki se tekom 

pisanja zaključnega dela soočate s težavami. S seboj prinesite vaše 

dosedanje delo (lahko tudi na računalniku, tablici, telefonu). 

 V upanju na čim večjo udeležbo vas lepo pozdravljamo, 

Karierni center FDŠ NU, 

Karierni center Evro-PF NU 

Vabilo na delavnico, 16.5.2018 

  

http://fds.si/index.php/fakulteta/kariera-in-alumni/karierni-center/aktualno/1747-delavnica-tehnicni-vidiki-zakljucnih-del
http://fds.si/index.php/fakulteta/kariera-in-alumni/karierni-center/aktualno/1747-delavnica-tehnicni-vidiki-zakljucnih-del
http://fds.si/index.php/fakulteta/kariera-in-alumni/karierni-center/aktualno/1747-delavnica-tehnicni-vidiki-zakljucnih-del
https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica
https://nova-uni.si/attachments/article/80/Tehnicna_navodila_za_izdelavo_zakljucnih_nalog%20(4.%207.%202017).pdf
https://nova-uni.si/attachments/article/80/DelavnicaKC_Cesarek_31.1.2018.pdf
http://fds.si/attachments/article/1747/Delavnica_vabilo_Brdo.pdf
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Vabilo: Razprava ob izidu knjige 
“Ustanovitev Slovenije” 

 
 

Vabimo vas na tematsko razpravo ob izidu knjige Ustanovitev 

Slovenije, avtorja dr. Petra Jambreka z avtorskim prispevkom dr. Dimitrija 

Rupla in uvodnim nagovorom dr. Aleša Mavra, ki bo v sredo, 23. maja 2018, 

ob 18. uri v Central Hotelu, Miklošičeva 9, Ljubljana. 

 

Procese in dogodke, ki so leta 1991 omogočili ustanovitev Republike 

Slovenije še vedno zakrivajo, ali so samo delno odstrti, interesi, ki jih danes 

označujemo z različnimi izrazi ali pojmi, kot je npr. globoka država. 

Posledica tega je pomanjkanje razumevanja in s tem razvoja demokracije, 

nerazumevanje svobode ustvarjanja in dela, kot temelja družbe, šibka 

pravna država in z naštetim povezani primeri korupcije, kriminala in 

klientelizma, s katerimi se v zadnjem obdobju srečujemo preko medijev: 

bančne afere, dobavitelji v zdravstvu, vzpostavljanje politično-kadrovske 

bipolarnosti v javnem sektorju z izbiranjem primernih, izključevanjem 

svobodne zasebne iniciative. 

 

S svojimi razpravami, ki so plod njihovega strokovnega dela in političnih 

izkušenj, bodo na tematski razpravi sodelovali: 

 pravnik in nekdanji predsednik Ustavnega sodišča RS Peter Jambrek, 

 pisatelj, sociolog, politik in diplomat Dimitrij Rupel, 

 zgodovinar in nekdanji minister za kulturo Vasko Simoniti 

in 

 zgodovinar Stane Granda, ki bo razpravo tudi vodil. 

 

Odstirali nam bodo vplive in interese, ki so nastali kot posledica 

revolucionarnega nasilja, iz katerega je izšel Novi razred, ki so nas v 

preteklosti in nas še danes omejujejo, da bi se lahko razvijali skladno z 

možnostmi, ki nam jih zagotavlja Ustava Republike Slovenije, njeno članstvo 

v mednarodnih povezavah in družbeno-gospodarski potenciali, ki jih 

Slovenija premore. 

 

 Inštitut Nove revije — zavod za humanistiko prireja tematske razprave v 

okviru raziskovalnega programa (P6-0341) in projekta (J7-8283) ter 

infrastrukturnega programa (I0-0036), ki ju financira Javna agencija za 

raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 

Vabilo: Ustanovitev_Slovenije_razprava 

  

Knjigo “Ustanovitev Slovenije” 
lahko kupite v Univerzitetni 
knjižnici Nove univerze oz. v 
spletni knjigarni Nove 
univerze. Cena le 14,90 eur 
(610 strani). 

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/Ustanovitev_Slovenije_razprava.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/Ustanovitev_Slovenije.jpg
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9. sejem akademske knjige 
Liber.ac  
 

Med 22. in 24. majem 2018  je v organizaciji Filozofske fakultete (FF) UL 

potekal že 9. sejem akademske knjige Liber.ac, na katerem je sodelovalo 37 

razstavljavcev, tudi Nova univerza s svojimi članicami: Evropska pravna 

fakulteta, Fakulteta za državne in evropske študije ter Fakulteta za slovenske 

in mednarodne študije.  

 

Letošnji spremljevalni program z naslovom Prevajanje svetov je pod okriljem 

Znanstvene založbe FF in Knjigarne FF pripravil Oddelek za prevajalstvo FF. 

Zvrstilo se jo veliko število domačih in tujih gostov, ki so izpostavili različne 

vidike večjezičnosti: migracije zaradi družbenih in podnebnih sprememb, 

večjezičnost v (digitalni) prihodnosti, jezikovne tehnologije in strojno 

prevajanje, podnaslavljanje in sinhronizacija, ipd. Znaten del programa je bil 

namenjen literarnemu prevajanju, v okviru katerega so nastopili uveljavljeni 

prevajalci in avtorji, med drugimi Goran Vojnović, Miha Mazzini, Andrej E. 

Skubic, Evald Flisar, Boštjan Gorenc-Pižama, Jakob Kenda in drugi. Vzporedno 

s sejemskim dogajanjem je potekal tudi ciklus predavanj o odprtem dostopu 

v humanistiki, kjer so sodelovali domači in tuji strokovnjaki. Program sejma 

Liber.ac 2018 

 

Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup knjig na sejmih! Knjige lahko 

kupite preko spletne knjigarne Nove Univerze .   

  

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Knjige/liber/2018/program_liber_ac_2018_skupaj.pdf
http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Knjige/liber/2018/program_liber_ac_2018_skupaj.pdf
https://nova-uni.si/index.php/sl/zalozba/e-knjigarna/knjige
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/20180522_151053-e1527093952260.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/20180522_151045-e1527093970740.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/20180522_151035-e1527093984989.jpg
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Članice Nove univerze uspešne 
na razpisu Erasmus+ KA103 2018 

 
Obveščamo vas, da sta bili članici Nove univerze Evropska pravna fakulteta 

ter Fakulteta za državne in evropske študije uspešni na razpisu Erasmus+ 

KA103 2018, Učna mobilnost posameznikov, Ključni ukrep 1 »Mobilnost 

posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja« v okviru 

katerega sta članici prejeli nepovratna sredstva za izvajanje projektov 

mobilnosti študentov, predavateljev in osebja v skupni vrednosti 20.650 

EUR, od katerih je 12.175 EUR prejela Evropska pravna fakulteta, 8.475 pa 

Fakulteta za državne in evropske študije.  

 

Več informacij o projektih Erasmus+ najdete tukaj. 

 

Vsem uspešnim projektom iskreno čestitamo in jim želimo kakovostno 

izvedbo odobrenih aktivnosti.  

 

 

 

 

  

ERASMUS+ 

http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/
http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2018/
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Okrepljeno mednarodno 
sodelovanje 
 
Evropska pravna fakulteta Nove univerze je na pobudo predavatelja izr. prof. 

dr. Jerneja Letnar Černiča v okviru Erasmus+ programa sklenila nov 

bilateralni sporazum s partnersko institucijo iz tujine, in sicer z University of 

Sassari, ki se nahaja na otoku Sardinija, v Italiji. Sklenjeni bilateralni sporazum 

velja od študijskega leta 2018 ter omogoča 3 mobilnosti študentov, v 

maksimalnem skupnem trajanju 18 mesecev na 1. ali 2. stopnji, ter 1 

mobilnost osebja za namene poučevanja ali usposabljanja. Več informacij o 

»University of Sassari« se nahaja na: https://en.uniss.it/ .  

 

 
 

 

 
 

 

  

https://en.uniss.it/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Dostop do KARIERNIH SREDIŠČ 
V kariernih središčih Zavoda za zaposlovanje RS ponujajo vrsto brezplačnih 

storitev in aktivnosti za brezposelne, druge iskalce zaposlitve, učence, 

dijake, študente in delodajalce. Z namenom spodbujanja zaposlovanja in 

zagotavljanja podpore pri poklicni izbiri in kariernem razvoju. 

 

V kariernih središčih lahko samostojno ali ob pomoči svetovalcev dostopate 

do pripomočkov za samostojno iskanje zaposlitve in vodenje kariere ter se 

udeležujete kratkih delavnic veščin iskanja zaposlitve ali predstavitev 

aktualnih prostih delovnih mest, ki jih organiziramo v sodelovanju z 

delodajalci. 

 

Kje se nahajajo karierna središča? 

Karierna središča se nahajajo na uradih za delo in v prostorih nekdanjih 

Centrov za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS-ih). Karierna središča 

so na uradih za delo odprta v času uradnih ur Zavoda. Preverite naslove in 

uradne ure kariernih središč. 

 

Kaj nudijo karierna središča? 

 Dostop do informacij na spletu in osebno informiranje, 

 dostop do ponudbe prostih delovnih mest in informacij o lokalnem 

trgu dela, 

 dostop in pomoč pri uporabi orodij za samostojno vodenje 

kariere: portal PoiščiDelo.si, eSvetovanje, interaktivni računalniški 

program za izbor poklicev Kam in kako, 

 podpora svetovalca pri aktivnem iskanju zaposlitve, 

 osnovno karierno svetovanje in spremljanje aktivnosti iskanja 

zaposlitve za brezposelne in druge iskalce zaposlitve. 

 

 
 

 

 

KARIERNI KOTIČEK 

 

https://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure
https://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure
https://www.poiscidelo.si/
https://esvetovanje.ess.gov.si/
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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V večjih kariernih središčih, ki imajo za tovrstne aktivnosti ustrezne 

prostorske pogoje, vam nudimo: 

 možnost vključitve v krajše modularne delavnice sodobnih veščin 

iskanja zaposlitve, 

 udeležbo na srečanjih z delodajalci, ki predstavljajo aktualna prosta 

delovna mesta in pogoje za njihovo zasedbo. 

 

 
V knjižnici kariernega središča so za vas zbrane naslednje informacije: 

 opisi poklicev, 

 informacije o srednjih, višjih, visokih šolah ter fakultetah in 

akademijah, 

 informacije o možnostih poklicnega usposabljanja in študija v tujini, 

 informacije o možnih finančnih pomočeh za izobraževanje in 

usposabljanje, 

 objave učnih mest, 

 informacije o dijaških in študentskih domovih, 

 objavljena prosta delovna mesta, 

 navodila in pripomočki za učinkovitejše iskanje zaposlitve, 

 filmi poklicev, 

 računalniški programi za samostojno načrtovanje izobraževalne 

oziroma poklicne poti. 

 

 

  

https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev
https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta
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Povabilo k oddaji predlogov za 
oblikovanje Strategije za mlade 
Mestne občine Nova Gorica 
 

Mestna občina Nova Gorica se je v letu 2016 zavzela oblikovati in sprejeti 

program razvoja na področjih, ki se tičejo življenja mladih. Za oblikovanje in 

koordinacijo projekta je zadolžila Mladinski center Nova Gorica, ki si je 

prizadeval, da mladim ponudi možnost, prostor in podporo, da po sistemu 

od spodaj navzgor in na temelju pristopov neformalnega učenja 

sooblikujejo takšno strategijo za mlade, ki je odraz dejanskih želja, potreb 

in vizij mladih v naši skupnosti.  

 

Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica je pripravljena kot 

samostojna strategija, ki upošteva vse vidike mladinskega dela in mladinske 

politike na lokalni ravni. V postopku priprave in oblikovanja vsebine so se 

aktivno vključevale neformalne in formalne skupine mladih in mladi 

posamezniki, mladinske organizacije, organizacije za mlade ter druge 

institucije, zavodi, akterji in odločevalci na področju mladine.  

 

 
 

Osnutek dokumenta Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica 

2018−2023 postavlja ključne smernice delovanja na področju mladine na 

lokalni ravni za obdobje prihodnjih šest let. Strategija bo prispevala k 

celoviti ureditvi položaja mladih v občini, nadgradnji podpornega okolja 

mladinskega organiziranja in mladinskega dela v občini, zagotavljanju 

pogojev za kontinuirano sodelovanje mladih pri odločanju o pomembnih 

stvareh zanje v lokalni skupnosti ter razvoju lokalne mladinske politike za 

zagotavljanje pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v lokalni 

skupnosti.  

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Takšen dokument  ne sme ostati tog in omejen, pač pa mora ostati živ, torej 

kot nekakšno »orodje za nadgradnjo«, ki se mora sproti dopolnjevati oz. 

usklajevati.  

 

Strategija je nastajala v sodelovanju mnogih akterjev, ki so tako ali drugače 

povezani z mladimi oziroma mladinsko dejavnostjo. Ker strategijo potrjuje 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, jo pred obravnavo na seji 

mestnega sveta javno objavljamo z namenom, da bi dosegla čim širši krog 

zainteresirane javnosti.  

 

Strategija bo na spletnem mestu Mestne občine Nova Gorica objavljena do 

1. junija 2018. V tem času bomo zbirali vaše predloge, mnenja in sugestije, 

da bi osnutek strategije lahko še dopolnili in jo pripravili tako, da bo kar 

najbolje odražala želje in potrebe mladih v Mestni občini Nova Gorica.  

 

 
 

Vaše predloge, prosimo, posredujte po elektronski pošti na 

naslov mestna.obcina@nova-gorica.si do petka, 1. junija 2018.  

 

Za morebitna vprašanja in informacije lahko pokličete na tel. 05 33 50 353.  

Več na: https://www.nova-gorica.si/v-srediscu/2018051515190759/  

 

 

 

 

  

https://www.nova-gorica.si/v-srediscu/2018051515190759/
https://www.nova-gorica.si/v-srediscu/2018051515190759/
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Finale 12. tekmovanja Rubikon v 
predstavitvi sodb ESČP, 11. maj 
2017 
 

Lanskega XII. tekmovanja Rubikon, ki sta ga organizirala Katedra za ustavno 

pravo in prof. Ciril Ribičič, so se udeležili tekmovalci pravnih fakultet v Ljubljani 

in Mariboru, Evropske pravne fakultete, FDV in Fakultete za upravo. Finalni 

del XII. tekmovanja Rubikon je potekal 11. maja na Pravni fakulteti Univerze v 

Ljubljani. V svojih nastopih so študenti zgoščeno predstavili posamezne sodbe 

ESČP, ki so si jih izbrali sami in odgovarjali na zahtevna vprašanja ocenjevalne 

komisije, ki so jo sestavljali aktualna predsednica Ustavnega sodišča dr. 

Jadranka Sovdat in nekdanja predsednika tega sodišča dr. Dragica Wedam 

Lukić in Franc Testen. 

 

Prva tri mesta so zasedle Špela Lovšin, Iva Šturm ter Andreja Friškovec, 

študentka Evropske pravne fakultete (3. mesto). 

Video posnetek tekmovanja, ki ga je pripravil Domen Končan, si lahko 

ogledate na temle 

naslovu https://www.youtube.com/watch?v=UXtarLRxlMw&feature=youtu

.be.  

 

Predstavitev študentke Andreje Friškovec, pod mentorstvom prof. dr. Arne 

Marjan Mavčiča, v zadevi  »Iglesias Gil in A. U. I. proti Španiji, št. 

56673/00«  si lahko ogledate od 21:00 minute dalje. 

 

 
 

Izjava Andreje Friškovec glede sodelovanja na tekmovanju Rubikon: 

»Za udeležbo na tekmovanju Rubikon sem se odločila zaradi zanimanja za 

evropsko in mednarodno pravo ter izvrstne priložnosti pridobivanja novih 

https://www.youtube.com/watch?v=UXtarLRxlMw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UXtarLRxlMw&feature=youtu.be
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/andreja_friskovec.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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izkušenj pri javnem nastopanju. Po opravljenem predtekmovanju na Evropski 

pravni fakulteti sem se na finalni del tekmovanja pripravila s pomočjo prof. 

dr. Mavčiča, ki je s strokovnimi nasveti in usmeritvami pri predstavitvi 

izbranega primera bistveno pripomogel h končnemu uspehu na 

tekmovanju – 3. mesto. V finalnem delu tekmovanja sem predstavila primer 

Iglesias Gil in A.U.I proti Španiji in odgovarjala na vprašanja strokovne žirije, 

ki so se nanašala na primer in na slovensko ustavno ureditev. Ob tej 

priložnosti bi se rada še enkrat zahvalila prof. dr. Mavčiču za vso strokovno 

pomoč pri pripravi in organizatorjem za odlično izvedeno tekmovanje.  

 

Udeležbo na tekmovanju bi priporočila vsem študentom, saj sem tekom 

priprav in tekmovanja pridobila veliko novega znanja in izkušenj, ki mi bodo 

koristila v prihodnosti«. 

 

Ali ste vedeli, da…. 

 

Rubikon (italijansko Rubicone) je približno 80 km dolga reka v Italiji, ki teče 

od Apeninskega gorovja po južnem delu dežele Emilija – Romanja in se izliva 

v Jadransko morje. Njeno ime izvira iz latinskegapridevnika rubeus – »rdeč« 

– saj je zaradi blatnih usedlin voda rdečkaste barve. 

 

 
 

Domnevna lega reke Rubikon pravi, da jo je 10. januarja po rimskem 

koledarju, leta 49 pr. n. št. prečkal Julij Cezar in razglasil državljansko vojno. 

General je moral vojsko razpustiti, preden jo je prečkal, Cezar pa tega ni 

storil. Ob tem naj bi izrekel slavno frazo »Alea iacta est«  – Kocka je padla. 

 

 

 

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Italijan%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Reka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Italija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Apenini
https://sl.wikipedia.org/wiki/Emilija_-_Romanja
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jadransko_morje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Latin%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/10._januar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimski_koledar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimski_koledar
https://sl.wikipedia.org/wiki/49_pr._n._%C5%A1t.
https://sl.wikipedia.org/wiki/Julij_Cezar
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rimska_dr%C5%BEavljanska_vojna&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kocka_je_padla&action=edit&redlink=1
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/rubicon.png
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Vtisi po uspešno izpeljani 
Spomladanski šoli Nove univerze 
2018 
 

Spomladanska šola Nove univerze 2018 je potekala od 7. – 11. maja 2018 v 

prostorih Fakultete za državne in evropske študije, na naslovu Predoslje 39, 

4000 Kranj (Oranžerija). 

 

Zaključila se je z okroglo mizo na temo "Evropski pravni red med teorijo in 

prakso: sankcije EU"., ki jo je vodil dr. Stojan Auer, gostje pa so bili:  

dr. Peter Jambrek, dr. Katarina Vatovec, dr. Laris Gaiser, Tine Kračun, 

direktor Inštituta za strateške rešitve. 

 

Za uspešno sodelovanje se najlepše zahvaljujemo vsem predavateljem in 

udeležencem!  

 

Utrinki v video-predstavitvi. 

  

Komentarji udeležencev Spomladanske šole Nove univerze 2018:  

 

Primož P.:  

"Menim, da so bile predstavljene teme zanimive, aktualne in dobro 

prezentirane. Najbolj me je s svojo širino, interdisciplinarnostjo, 

strokovnostjo in pronicljivostjo navdušil izr. prof. dr. Uroš Svete." 

 

Sara D.: 

"Najbolj sta mi bili všeč predavanji dr. Zdravka Zupančiča o pomenu 

argumentacije stališč v javnem nastopanju in predavanji na temo "Pesco - 

nova priložnost za EU", ki sta ju vodila dr. Branimir Furlan in dr. Laris Gaiser. 

Všeč mi je bila energija predavatelja dr. Zdravka Zupančiča in informacije o 

poučnih tehnikah javnega nastopanja, katere nam je predstavil. Predavanje 

o priložnostih EU pa mi je bilo všeč, ker smo imeli vpogled v zgodovinski 

proces nastajanja EU. Spomladanska šola se mi je zdela zelo poučna”. 

 

Nik K.: 

“Prijetno presenečen sem bil nad ponedeljkovim seminarjem, saj sta oba 

govorca odlično predstavila zanimivo aktualno tematiko kibernetskih 

groženj. Tako sem pridobil znanje, ki ga do sedaj še nisem imel." 

 

OBVESTILA NOVE UNIVERZE 

 

http://fds.si/index.php/dogodki/poletna-sola/1754-vtisi-po-uspesno-izpeljani-spomladanski-soli-nove-univerze-2018
http://fds.si/index.php/dogodki/poletna-sola/1754-vtisi-po-uspesno-izpeljani-spomladanski-soli-nove-univerze-2018
http://fds.si/index.php/dogodki/poletna-sola/1754-vtisi-po-uspesno-izpeljani-spomladanski-soli-nove-univerze-2018
https://youtu.be/gq-v6x4jGb4
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2018/SpomladanskaSola/spomladanska_sola2.jpg
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2018/SpomladanskaSola/spomladanska_sola5.jpg
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2018/SpomladanskaSola/spomladanska_sola8.jpg
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2018/SpomladanskaSola/spomladanska_sola9.jpg
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2018/SpomladanskaSola/spomladnakso_sola6.jpg
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Polona L.: 

“Spomladanska šola me je navdušila predvsem z zanimivimi predavanji in 

predavatelji, ki so vsak na svoj zanimiv način predstavili svoj del. Teme so bile 

izbrane zelo dobro, saj so aktualne in uporabne tudi za življenje. Všeč mi je, 

ker predavanja niso preveč razvlečena, temveč kratka in jedrnata... ”. 

 

Primož Z.: 

"Vsekakor me je najbolj navdušilo predavanje dr. Zdravka Zupančiča, morda 

zaradi dinamike, morda pa tudi zaradi informacij, ki nam jih je podal. Tudi 

ostala predavanja so se vsaj meni zdela zanimiva, saj se ukvarjam s 

področjem nepremičnin in vsebin, ki sem jih poslušal na tem predavanju, 

najverjetneje ne bi uspel slišati drugje”. 

 

Katarina Ž.: 

"Na splošno bi ocenila Spomladansko šolo kot res dobro organizirano, s 

kvalitetnimi in aktualnimi vsebinami ter izjemnimi predavatelji." 

 

Fotoutrinki: 

 

 

 

 

 

  

http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2018/SpomladanskaSola/spomladanska_sola1.jpg
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2018/SpomladanskaSola/spomladanska_sola11.jpg
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2018/SpomladanskaSola/spomladanska_sola_20182.jpg
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2018/SpomladanskaSola/spomladanska_sola_20183.jpg
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2018/SpomladanskaSola/spomladanska_sola_20184.jpg
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2018/SpomladanskaSola/spomladanska_sola_20185.jpg
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2018/SpomladanskaSola/spomladanska_sola_20186.jpg
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2018/SpomladanskaSola/spomladanska_sola_20187.jpg
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2018/SpomladanskaSola/spomladanska_sola_20188.jpg
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2018/SpomladanskaSola/spomladnaksa_sola7.jpg
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2018/SpomladanskaSola/spomladanska_sola5.jpg
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Akademski forum: “Človekove 
pravice v krizi: kakšna je 
prihodnost Evropskega sodišča 
za človekove pravice?” 

 
V torek, 15. maja 2018 ob 16h, je na ljubljanski lokaciji Evropske pravne 

fakultete potekala strokovna razprava o človekovih pravicah v krizi. Predaval 

je eden vodilnih evropskih strokovnjakov o Evropskem sodišču za človekove 

pravice in profesor na Univerzi Middlesex v Londonu, prof. dr. Philip Leach. 

Strokovno razpravo je organiziral in vodil izr. prof. dr. Letnar Černič.  

  

Fotografije s predavanja: 

 

 

 

 
 

 

Več informacij in vabilo v 

priponki: Akademski Forum 

NU_vabilo_Človekove pravice v krizi 

 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/AkademskiForumNU_vabilo_%C4%8Clovekove-pravice-v-krizi.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/AkademskiForumNU_vabilo_%C4%8Clovekove-pravice-v-krizi.pdf
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/a-forum/AF_15-5-2018-4.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/a-forum/AF_15-5-2018-3.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/a-forum/AF_15-5-2018-6.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/a-forum/AF_15-5-2018-5.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/a-forum/AF_15-5-2018-7.jpg
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Slovesna podelitev diplom na 
Brdu pri Kranju 
 

Na Novi univerzi smo v četrtek, 17. maja 2018, organizirali prvo 

združeno slovesno podelitev diplom članic Evropske pravne fakultete 

in Fakultete za državne in evropske študije. 

 

Na svečanem dogodku je diplomske listine prejelo 27 diplomantov 

Evropske pravne fakultete, med njimi 4 doktorji znanosti, in 54 

diplomantov Fakultete za državne in evropske študije, med katerimi 

so bili tudi 4 doktorji znanosti. Slavnostni govorec na dogodku je bil 

rektor Nove univerze, prof. dr. Dimitrij Rupel, ki je podelil tudi 

posebne pohvale diplomantom in diplomantkam, ki so zaključili 

študij z nadpovprečno diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo. 

 

Vabljeni k branju slavnostnega govora, ki se nahaja v priponki. 

Za Fakulteto za državne in evropske študije in Evropsko pravno 

fakulteto je bila to že 15. podelitev, a prva skupna. 

 

Na Novi univerzi se veselimo v prihodnosti združene podelitve tudi s 

tretjo članico, Fakulteto za slovenske in mednarodne študije, ki letos 

prvič vabi k vpisu. 

 

 

Govor_17.maj2018_dr.Rupel_podelitev_diplom 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/Govor_-17.-maj-_dr.-Rupel_podelitev_diplom.docx
http://fsms.si/
http://fds.si/attachments/article/1761/Govor_17.%20maj%20_dr.%20Rupel_podelitev_diplom.pdf
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/podelitev-2018/20180517_podelitev_diplom-23.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/podelitev-2018/20180517_podelitev_diplom-26.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/podelitev-2018/20180517_podelitev_diplom-75.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/podelitev-2018/20180517_podelitev_diplom-370.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/podelitev-2018/20180517_podelitev_diplom-373.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/podelitev-2018/20180517_podelitev_diplom-446.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/podelitev-2018/20180517_podelitev_diplom-468.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/podelitev-2018/20180517_podelitev_diplom-480.jpg
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VII. Mednarodna doktorska 
znanstveno-raziskovalna konferenca 
Nove univerze, 30. 5. 2018 
 

V sredo, 30. maja 2018, je v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani, 

Cankarjevo nabrežje 11, predavalnica P1, potekala VII. Mednarodna doktorska 

znanstveno-raziskovalna konferenca Nove univerze. Po uvodnem nagovoru rektorja 

Nove univerze, dr. Dimitrija Rupla, je plenarno predavanje na temo nepremičnin 

(Kreirajmo soseske skupaj) izvedla dr. Alenka Temeljotov Salaj.  

 

 

Prispevki, predstavljeni na doktorski konferenci, so objavljeni v konferenčnem 

zborniku, ki je skupaj s programom konference v e-obliki dostopen in objavljen na 

spletnih straneh Nove univerze in njenih članic tukaj:  

https://www.evro-pf.si/media/website/2013/04/Zbornik_VI-

DR_konf_30052018.pdf   

in  

https://www.evro-pf.si/dejavnosti/konference-2/doktorska-znanstveno-

raziskovalna-mednarodna-konferenca/  

Udeleženci so prejeli potrdila o udeležbi.  

 

Vsem doktorskim študentom se zahvaljujemo za udeležbo. Doktorska konferenca je 

odlična priložnost za javno  predstavitev dotedanjega raziskovalnega dela doktorskih 

študentov in tudi prvo znanstveno objavo. 

 
 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2013/04/Zbornik_VI-DR_konf_30052018.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2013/04/Zbornik_VI-DR_konf_30052018.pdf
https://www.evro-pf.si/dejavnosti/konference-2/doktorska-znanstveno-raziskovalna-mednarodna-konferenca/
https://www.evro-pf.si/dejavnosti/konference-2/doktorska-znanstveno-raziskovalna-mednarodna-konferenca/


32 
 

32 

Akademski forum Nove univerze 
»Tematska razprava ob izidu 
knjige Ustanovitev Slovenije« 
 

Spoštovani!  

Konec lanskega leta je izšla knjiga Ustanovitev Slovenije v sozaložništvu Nove 

univerze, Evropske pravne fakultete in Inštituta Nove revije, zavoda za 

humanistiko. 

 

Ob tej priložnosti organiziramo na Novi univerzi, dne 29. maja 2018 ob 17.00 

uri, akademski forum in tematsko razpravo z avtorji knjige, prof. dr. Alešem 

Mavrom, zasl. prof. dr. Dimitrijem Ruplom in zasl. prof. dr. Petrom 

Jambrekom. 

Tematske razprave se bodo udeležili posebni gosti tokratnega foruma: 

 Miha Kovač, redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v 

Ljubljani; 

 Igor Senčar, nekdanji veleposlanik Slovenije pri EU v Bruslju, 

Ministrstvo za zunanje zadeve RS; 

 Dejan Steinbuch, odgovorni urednik Portala PLUS; 

 Lovro Šturm, zaslužni profesor Prave fakultete Univerze v Ljubljani; 

 Jure Toplak, redni profesor Pravne fakultete Univerze v Mariboru; in 

 Ali Žerdin, urednik in novinar pri častniku Delo. 

 

Razpravo bo vodila Ana Polak Petrič, docentka na Evropski pravni fakulteti 

Nove univerze in bo temeljila na naslednjih iztočnicah oz. odprtih vprašanjih 

za pogovor: 

* Ali se je nedavna slovenska konverzija imenovana tranzicija že iztekla, ali 

še poteka? Zakaj, kako in kam? 

* Ali se dežela že nahaja znotraj meja zahodnoevropske normalnosti glede 

moči države in politike na eni strani ter svobodnim tržiščem in socialno 

solidarnostjo civilne družbe na drugi? 

* Ali koristi in moč starih in novih razredov ter elit prevladujejo nad 

notranjimi in mednarodnimi nacionalnimi interesi, koliko jim pa spoštljivo 

sledijo, upoštevaje, da so nacionalni interesi sočasno narodni in 

državotvorni? 

* Kako so slovenske politike umeščene v aktualno predvolilno ponudbo 

političnih strank? Kakšna in kako razvidna so razmerja med politikami in 

strankami, razredi in omrežji? 

Vljudno vabljeni!  

Priponka: AF-Ustanovitev Slovenije-2018 

Knjigo “Ustanovitev Slovenije” 
lahko kupite v Univerzitetni 
knjižnici Nove univerze oz. v 
spletni knjigarni Nove 
univerze. Cena le 14,90 eur 
(610 strani). 

https://nova-uni.si/index.php/sl/zalozba/e-knjigarna/knjige/ustanovitev-slovenije
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/AF-Ustanovitev-Slovenije-2018.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/Ustanovitev_Slovenije.jpg
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Informativni dnevi Evropske 
pravne fakultete, 5. in 6. 6. 2018 
 
Spoštovani bodoči magistri in doktorji znanosti, 

Evropska pravna fakulteta Nove univerze vas vljudno vabi na informativne 

dneve za podiplomske študente, ki bodo potekali 5. in 6. junija 2018 na 

sledečih naslovih: 

 5. 6. 2018: Nova Gorica, EDA Center, Delpinova 18b, ob 16:00 

 6. 6. 2018: Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 11,  ob 16:00 

 

Poleg obširne predstavitve študijskih programov, ki si jih podrobneje 

ogledate tukaj, boste na informativnem dnevu prejeli tudi konkretne 

odgovore na vsa vaša vprašanja. V kolikor se informativnega dneva ne 

boste mogli udeležiti, nam vprašanja lahko pošljete 

na referat.ljubljana@evro-pf.si ali referat@evro-pf.si, in odgovorili vam 

bomo v najkrajšem možnem času. 

Lepo vabljeni k soustvarjanju koristnega popoldanskega srečanja. 

 

 

OBVESTILA EVRO-PF 

 

https://www.evro-pf.si/izobrazevanje/vpis/
https://www.evro-pf.si/izobrazevanje/vpis/
mailto:referat.ljubljana@evro-pf.si
mailto:referat@evro-pf.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Gostujoči predavanji pri projektu 
Jean Monnet Module 
 
Vljudno vabljeni na gostujoči predavanji pri projektu Jean Monnet Module, ki 

ga izvaja prof. dr. Marko Novak. Pri projektu analiziramo, kaj se lahko 

slovenska sodišča naučijo od Sodišča Evropske unije glede razlage prava EU 

oziroma razlage nasploh. 

 

V torek, dne 22. 5. 2018, bo od 16. do 20. ure gostoval mag. Saša Sever iz 

pravnoanalitske službe Sodišča Evropske unije, ki nam bo predstavil 

najnovejše primere glede zahtev za predhodno odločanje iz Slovenije in 

drugod. 

 

V petek, dne 25. 5. 2018, bo od 16. do 20. ure gostoval prof. dr. Giovanni 

Tuzet z Univerze Bocconi, Italija, ki bo predstavil probleme glede teleološke 

razlage v Italiji. Prof. Tuzet je eden vodilnih evropskih pravnih teoretikov, ki 

se ukvarja predvsem s pravno argumentacijo. 

 

Oba dogodka se bosta odvijala na Novi univerzi, Evropski pravni fakulteti na 

Cankarjevem nabrežju 11 v Ljubljani. 

Vljudno vabljene-i (tudi neudeleženke-ci modula)! 

Prof. dr. Marko Novak 

 
 

  

https://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/jean-monnet-modul/
https://www.evro-pf.si/media/website/2016/11/Jean-Monnet.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Gostujoči predavanji dr. Zlate 
Đurđević 14. 5. 2018 
 

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

visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018” 

je na Evropski pravni fakulteti gostovala  dr. Zlata Đurđević iz Pravne 

fakultete Univerze v Zagrebu. 

 

Predavanji sta potekali na študijskem centru Evropske pravne fakultete v 

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

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

kazenskega postopka – tožilska preiskava.  

in 

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

EKČP in sodb ESČP. 

Z izvedbo gostovanj tujih strokovnjakov fakulteta sledil namenu javnega 

razpisa, in sicer spodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih 

strokovnjakov v vse tri stopnje pedagoškega procesa, ter zagotavlja 

doseganje predvidenega cilja: zmanjševanje prenizke stopnje 

internacionalizacije znanosti in visokega šolstva. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada. 

 

Vabilo – dr. Zlata Djurdević  

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/Vabilo-dr.-Zlata-Djurdevi%C4%87.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/176234.jpeg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/zlata4.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/zlata3.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/gostujo%C4%8Da_predavanja.png
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Informativni dnevi v Ljubljani, 
Kranju in Mariboru 
 

Spoštovani bodoči magistri in doktorji znanosti, 

Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze vas vljudno vabi 

na informativne dneve za podiplomske študente, ki bodo potekali med 5. – 

7. junijem na sledečih naslovih: 

 

5. 6. 2018: Kranj, Hranilnica LON, Žanova ulica 3, ob 17h 

6. 6. 2018: Maribor, Črtomirova ulica 11, ob 17h 

7. 6. 2018: Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 11, ob 17h 

 

Poleg obširne predstavitve študijskih programov, ki si jih podrobneje 

ogledate tukaj, boste na informativnem dnevu prejeli tudi konkretne 

odgovore na vsa vaša vprašanja. V kolikor se informativnega dneva ne 

boste mogli udeležiti, nam vprašanja lahko pošljete na brdo@fds.si in 

odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času. 

 

Lepo vabljeni k soustvarjanju koristnega popoldanskega srečanja. 

 

  

OBVESTILA FDŠ 

http://www.fds.si/index.php/studij/studijski-programi
http://www.fds.si/index.php/studij/studijski-programi
mailto:brdo@fds.si
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Konferenca 2018 - Izzivi 
zoperstavljanja terorizmu v regiji 
JV Evrope, 22. 5 – 24. 5. 2018 v 
Mariboru 
 

Osrednja tema letošnje konference je bila nevarnosti radikalizacije in 

ekstremizma, pred katerima pa ni imuna niti Slovenija. Konferenco je 

vodil dr. Denis Čaleta. 

 

Konferenca v Mariboru je omogočila izmenjavo dobrih praks in izkušenj s 

tega področja. Konference, ki poteka že osmo leto zapored, so se udeležili 

predstavniki 26 držav in vse pomembnejše organizacije (Ovse, EU, Frontex, 

Europol, Nato in DCAF Ljubljana). Med govorci so bili državni sekretar na 

ministrstvu za obrambo Miloš Bizjak, namestnik veleposlanika ZDA v 

Sloveniji Gautam Rana in predstavnica Joint Special Operations University iz 

ZDA Corinna A. Robinson. 

 

V uvodu je dr. Denis Čaleta opozoril, da ne moremo biti otok sredi globalnega 

sveta in da je pomembna vloga Slovenije pri krepitvi miru v JV Evropi in na 

bližnjem vzhodu.  Vsi se moremo zavedati, da je lahko država ogrožena, saj 

izkušnje kažejo, da se radikalizacija in terorizem izvajata tudi v naših družbah 

in nista nujno povezana z migracijskimi procesi ali prihodom migrantov od 

http://fds.si/index.php/aktualno/zunanji-dogodki/1768-konferenca-2018-izzivi-zoperstavljanja-terorizmu-v-regiji-jv-evrope-22-5-24-5-2018-v-mariboru
http://fds.si/index.php/aktualno/zunanji-dogodki/1768-konferenca-2018-izzivi-zoperstavljanja-terorizmu-v-regiji-jv-evrope-22-5-24-5-2018-v-mariboru
http://fds.si/index.php/aktualno/zunanji-dogodki/1768-konferenca-2018-izzivi-zoperstavljanja-terorizmu-v-regiji-jv-evrope-22-5-24-5-2018-v-mariboru
http://fds.si/index.php/aktualno/zunanji-dogodki/1768-konferenca-2018-izzivi-zoperstavljanja-terorizmu-v-regiji-jv-evrope-22-5-24-5-2018-v-mariboru
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drugod. Radikalizirajo se tudi ljudje v Evropi, lahko rečemo, da druga, tretja 

generacija priseljencev. 

 

 
 

Skrbi nas naj, da sodobna Evropa ni našla odgovorov, da bi z gotovostjo 

preprečili vse te procese, ki odrivajo ljudi na rob družbe in jih tako porivajo 

v roke ljudem, ki zlorabljajo različne verske in druge zadeve za radikalizacijo. 

Na problema ekstremizma in radikalizacije bi morali biti pozorni vsi, celotna 

družba in ne samo organi nacionalne varnosti. Pomembno vlogo ima lokalna 

skupnost, ki bi prva morala zaznati sumljive posameznike. 

 

Ivan Kramberger, predsednik ŠS FDŠ  
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Dodiplomski 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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Poziv pravnikom – prostovoljcem 
k sodelovanju 
 

Obveščamo vas o razpisu organizacije Transparency International Slovenia, ki 

vabi v svojo ekipo pravnike – prostovoljce za sodelovanje pri projektu 

Spregovori! in drugih dejavnostih TI SI. 

KOGA IŠČEMO? 

Diplomante/-ke ali absolvente/-ke prava 
 osebnostno primerni za delo v naši nevladni organizaciji (ljudje z visokimi 

etičnimi standardi, ki govorijo, kar mislijo, in delajo, kar govorijo, skladno z 
moralnimi normami in veljavnim pravom) 

 poznavanje delovnega, obligacijskega, kazenskega prava, Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije, Zakona o dostopu do informacij 
javnega značaja 

 odgovornost, komunikativnost, samoiniciativnost, sposobnost hitrega 
učenja, timsko delo 
Izbrani kandidati/-ke bodo sodelovali pri reševanju konkretnih primerov, kjer 
postopki pogosto potekajo več mesecev. Zato vas prosimo, da se prijavite le, 
če ste resni in pripravljeni skleniti dogovor o prostovoljnem delu za vsaj 6 
mesecev. V tem času boste pridobili nove izkušnje in znanja, sodelovanje s 
Transparency International je lahko tudi koristna poklicna referenca. 
 

KDO SMO? 

Društvo Transparency International Slovenia je nevladna in neprofitna 
organizacija s statusom v javnem interesu pri  Ministrstvu za javno upravo. 
Že od leta 2009 smo del mednarodne mreže Transparency International, ki 
se bori za svet, v katerem oblast, politika, gospodarstvo, civilna družba in 
dnevno življenje ljudi ne bo prepleteno s korupcijo. Globalno mrežo 
Transparency International sestavljajo društva v več kot 100 državah, ki med 
seboj aktivno sodelujejo. Korupcija se ne ustavi na državnih mejah. 

KAJ JE PROJEKT »SPREGOVORI!«? 
Center Spregovori! je del mednarodnega sistema ALAC (Advocacy and Legal 
Advice Centre), ustanovljenega za sprejemanje prijav korupcije, brezplačnih 
pravnih nasvetov uporabnikom in vodenje teh skozi težke postopke. 
Pravniki centra Spregovori! individualno obravnavajo primere, se aktivno 
ukvarjajo s sistemskimi pomanjkljivostmi pri zakonodajni ureditvi in 
opozarjajo javnost na kršitve s strani državnih organov. 

KAKO SE PRIJAVIM? 
Prijavite se prek elektronske pošte na vasja.cepic@transparency.si. Pošljite 
nam svoj življenjepis in kratko motivacijsko pismo. Za dodatne informacije 
lahko pokličete na telefon 01 320 73 25. Rok prijave je 22. 6. 2018. Izbrali 
bomo največ tri kandidate, njihovo usposabljanje bo predvidoma potekalo 
julija ali avgusta (oz. po dogovoru), v obliki enodnevnega seminarja o 
prostovoljstvu, delu pri TI Slovenia ter pravnih vidikih korupcije v Sloveniji.  
 
POMAGAJTE NAM GRADITI SVET BREZ KORUPCIJE! 
Priponka: Poziv prostovoljcem ALAC 2018 

OSTALA OBVESTILA IN VABILA 

 

mailto:vasja.cepic@transparency.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/Poziv-prostovoljcem-ALAC-2018.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/Outlook-1501575920-002.png
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Vabilo: Strokovna ekskurzija v 
Hišo EU 
 

Spoštovani! Karierni center Evropske pravne fakultete v sodelovanju s 

Kariernim centrom Fakultete za državne in evropske študije vas vabi na 

strokovno ekskurzijo v HIŠO EU, ki bo potekala 22.5.2018 s pričetkom ob 

10:00h.  

 

Hiša Evropske unije združuje Pisarno Evropskega parlamenta v 

Sloveniji in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. Informacijsko 

središče Hiša Evropske unije je njuna skupna kontaktna točka za državljane. 

 

Predvidena vsebina dogodka: 

predstavitev Hiše EU, predstavništva EK in EP v Sloveniji; 

splošna predstavitev EK in predstavitev poteka dela v EK (zlasti postopki v 

primeru kršitev prava EU); 

predstavitev dela EU komisarjev ter poslancev EP; 

predstavitev kariernih priložnosti v EU; 

predstavitev možnosti za opravljanje pripravništva na institucijah EU in 

postopka prijave za študente/diplomante. 

 

Obvezna je predhodna prijava TUKAJ do vključno 18.05.2018 

Vabljeni! 

 

Vabilo: VABILO-HISA EU 

  

Kdaj: 22.05.2018 ob 10:00 do 11:30 

Zbirno mesto: ob 9:45h, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana 

 

 Informacije o dogodku: karierni.center@evro-pf.si 

Projekt delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega 

sklada ter Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport. 

Več informacij o projektu na: www.evro-pf.si (Karierni center) 

S prijavo na dogodek dovoljujete fotografiranje, snemanje ter objavo na 

spletu in socialnih omrežjih za potrebe promocije projekta kariernega 

centra. 

 

https://goo.gl/forms/DEaF2BXKOUTV54632
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/VABILO-HIsA-EU.pdf
mailto:karierni.center@evro-pf.si
http://www.evro-pf.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/05/eu_hisa.jpg

