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Nasveti in odgovori za vse študente in tiste, ki si naziva diplomant, magister 

ali doktor še želijo. 
 

Intervju z dr. Luko Martinom 
Tomažičem 
 
 
Dr. Luka Martin Tomažič, Evropska pravna fakulteta, Nova univerza 

Naslov doktorske disertacije: »Dialektična metoda in njena uporaba pri 

reševanju pravnih primerov«, 2017 

 

Dr. Luka Martin Tomažič, po zelo zanimivem rezultatu izračuna o koristno 

preživetem času, ki se ga je lotil, ni izgubljal časa in se vpisal na doktorski 

študij »Pravo« Evropske pravne fakultete. Kot vodja pravne in splošnih služb 

je zaposlen v podjetju Elektro Maribor Energija plus, izven delovnega časa 

tudi predava, med drugimi kot asistent na Evropski pravni fakulteti. Hkrati 

pa se še vedno uči in si dodatno širi obzorja, trenutno s študijem lokalne 

zgodovine na Univerzi v Oxfordu. Na vodilnima univerzama v Londonu 

(Queen Mary in UCL) pa to jesen prične z LLM programom. 

 

Izjemno motiviran in vedno pozitivno naravnan je z nami in za vas delil nekaj 

odgovorov na vprašanja, ki največkrat zanimajo bodoče diplomante. 

Naj vas spodnje besede opogumijo! 

  

Kaj vas je na Evropski pravni fakulteti pritegnilo, da ste se vpisali prav sem?   

»Fakulteta je bila na področjih, ki sta me ob vpisu zanimali (Dialektične 

teorije argumentacije v pravu in Mednarodno javno pravo), po moji oceni 

kadrovsko močnejša od mariborske in ljubljanske fakultete«. 

 

Ali ste bili med študijem redno zaposleni? 

»Tako je, ves čas sem delal kot pravnik v podjetju Elektro Maribor Energija 

plus, poleg tega pa sem ‘part-time’ opravljal še druga dela«. 

 

Kako ste uskladili študij z delom? 

»Ugotovil sem, da vsak izmed nas dnevno zapravi približno šest do osem ur, 

ko ne počne nič produktivnega ali izpolnjujočega. Naredil sem izračun, koliko 

‘vstran vrženega’ časa to pomeni v nekem daljšem časovnem obdobju in sem 

preprosto del tega časa namenil stvarem, ki so me tako ali tako veselile (npr. 

raziskovanje argumentacije v pravu)«. 

 

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

»Program je bil dovolj fleksibilen, da v nobenem smislu ni negativno vplival 

na moje delovne obveznosti, še več, visoko teoretična dognanja sem tekom 

študija imel priložnost ves čas preizkušati v praksi«. 

 

Katerih top 5 stvari vam je ostalo v spominu iz časa doktorskega študija? 

»Konference iz argumentacije v pravu, debate s profesorji, kolegi, razni 

dogodki in seveda zagovor doktorske disertacije«. 

 

Vaš najljubši predmet v času študija? 

»Bi rekel, da kar sama priprava doktorske disertacije. Fascinantno se je 

poglobiti v neko specifično tematiko in odstirati plast za plastjo, da bi se 

dokopali do spoznanj, do katerih še ni nihče prišel«. 

 

Kateri profesor vam je najbolj ostal v spominu? 

»Najbolj zanimive življenjske izkušnje mi je zagotovo omogočil prof. Petrič, 

kateremu sem asistiral pri raziskovanju pri Komisiji OZN za mednarodno 

pravo. Ima izjemno široko znanje in razumevanje širših družbenih dogajanj 

ter sposobnost, da pri kompleksnih pravnih vprašanjih nemudoma zazna srž 

problema. Navdihujoče«. 

 

Kakšen bi bil vaš nasvet dijaku ali že zaposleni osebi, ki je še v dilemi glede 

izbire študija? 

»Karkoli boste že izbrali, svojo izbiro vzemite resno. Sam je na začetku nisem 

in sem moral pozneje nadoknaditi. Zaposlenim bi svetoval, naj jih strah pred 

delovnimi in družinskimi obveznostmi ne odvrne od študija. Zmoremo veliko 

več, kot verjamemo«.   

 

 Ali je študij pripomogel k vaši karieri ali osebni rasti? 

»Zagotovo. Omogočil mi je napredovanje v službi, prav tako mi doktorat daje 

dostop do akademske sfere. Pozitivno je vplival tudi na moje življenje izven 

dela, saj sem se priučil dalj časa vztrajati pri posameznem problemu, dokler 

ga ne razrešim«. 

 
 

  



 

7 
 

7 

Nasveti in odgovori za vse študente in tiste, ki si naziva diplomant, magister ali 
doktor še želijo. 

 

 Intervju z Tomažem Zorjanom 
 

 

 

Tomaž Zorjan, Magister mednarodnih in diplomatskih študij, Fakulteta za 

državne in evropske študije, Nova univerza 

Naslov magistrske naloge: »Doktrina Costanzo: poznavanje, upoštevanje ter 

uporaba pravnih virov Evropske unije v upravnih enotah«. 

 

Na Fakulteti za državne in evropske študije, članici Nove univerze, je 

magistriral tudi g. Tomaž Zorjan, v času študija zaposlen pri Slovenski vojski, 

danes pa vodja kadrov lokacije Anti-infektivi Prevalje v podjetju Lek d.d.  

 

Zorjan je kmalu potem, ko je pridobil naziv diplomirani ekonomist (smer 

»Poslovanje«), prepoznal dodano vrednost v nadaljevanju študija in izkoristil 

prednosti, ki jih ponuja zasebna univerza. Vpisal se je v dvoletni podiplomski 

študijski program »Mednarodne in diplomatske študije« Fakultete za 

državne in evropske vede in študijske obveznosti opravljal po službi.  

 

Pridobitev nove izobrazbe mu je s formalnimi pogoji odprla vrata v svet 

menedžmenta, pridobljena znanja pa so mu omogočila učinkovitejše delo in 

komunikacijo v mednarodnem okolju (delal je tudi v Belgiji in na Norveškem). 

 

Vabljeni k branju njegovih besed o vpetosti v magistrski študij med 

zaposlitvijo in doživljanju le-tega. 

 

 

Kaj vas je na Fakulteti za državne in evropske študije pritegnilo, da ste se 

vpisali? 

»Zanimivi predmeti in priznan akademski zbor » 

 

Kako ste uskladili študij z delom? 

»Študiral sem popoldan, takoj po službi in med vikendi« 

 

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

Vsekakor, predavanja so bila samo v popoldanskem času in kdaj tudi ob 

sobotah. 
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Kaj je za vas pomenil študij na zasebni univerzi? 

»Priložnost, da se bolj osebno povežem s predavatelji in da sem bolj vpet v 

študijski proces. Predvsem pa, bolj oseben pristop profesorjev kot na večjih 

univerzah, kjer je število študentov večje«. 

 

 Naj 5 stvari med študijem, ki bi jih priporočali študentom 

«Izkoristite pripravljenost profesorjev za pomoč študentom«. 

»Izkoristite široko znanje profesorjev za pridobivanje dodatnih informacij in 

znanj, ki presegajo tista, ki jih predmet zahteva«. 

»Vključite se v študentski svet, ki ga vodstvo jemlje resno in skupaj še 

dodatno izboljšujte študijske programe«. 

« Izmenjujte znanja in izkušnje z ostalimi študenti in se srečujte tudi izven 

rednih predavanj«. 

»Zabavajte se, verjemite, tudi profesorji se znajo zabavati». 

 

 Vaš najljubši predmet v času študija 

Demokratična in pravna država 

 

- Kdo je bil vaš priljubljen profesor in zakaj? 

Matej Avbelj, zaradi pozitivne naravnanosti in zanimivih predavanj. 

 

Kakšen bi bil vaš nasvet dijaku ali zaposlenemu, ki je v dilemi glede izbire 

študija? 

»Študirajte tisto, kar vas veseli, prepoznajte dodano vrednost pred 

odločitvijo za študij. Ne študirajte, ker "vsi študirajo" ali "ker je program 

lahek". Imejte izdelan načrt kaj boste s pridobljenim znanjem počeli, kako 

boste pridobljeno znanje izkoristili.  

 

Za zaposlene pa delim še tole: Izdelajte načrt za študij, rezervirajte si čas, ki 

ga boste imeli za študiranje. Udeležite se vseh predavanj, saj si s tem 

zmanjšate čas za študij za vsaj 40 %. 

 

 Udeležba na predavanjih + urejanje zapiskov naslednji dan + ponovitev ob 

koncu tedna = uspešnost pri študiju.  

 

Imejte svoj načrt za izdelavo zaključne naloge. Ne sprašujte profesorjev, o 

čem bi vi pisali. Bodoči diplomant mora imeti svoje mnenje in biti sposoben 

ustvariti samostojno nalogo«.  
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  PROFESOR ŠTUDENTU in vsem, ki bodo to še postali 

Intervju s predavateljem doc. dr. 
Gorazdom Justinkom 
 

Na Fakulteti za državne in evropske študije predava tudi dr. Gorazd Justinek, 

priznan ekonomist, ki se zadnji dve leti intenzivno ukvarja z digitalno in 

ekonomsko diplomacijo. Je ustanovitelj in odgovorni urednik International 

Journal of Diplomacy and Economy iz Ženeve ter eden od avtorjev zbornika 

Evropska Slovenija.  Poleg odličnega pedagoškega dela, ki ga izvaja na 

Fakulteti za državne in evropske študije, je direktor Centra za evropsko 

prihodnost.  Prepričan je v obstoj evropske ideje, ki temelji na soustvarjanju 

in povezovanju. Takšno filozofijo želi prenesti tudi na študente s preprosto 

in zanimivo predstavitvijo vsebin, kar je tudi njegov prevladujoči slog učenja.  

 

V prihodnosti želi prispevati k razvoju inovativnih učnih okolij ter pedagoških 

praks z vključevanjem novih, digitalnih tehnologij v študijske procese. Poleg 

tega, pa želi na študente posredovati znanje za lažje odločanje v zapletenih 

življenjskih situacijah. Profesorju smo postavili nekaj vprašanj, ki so najbolj 

popularna med študenti in učenci, ki bodo to še postali.  Naj vam odgovori 

služijo kot nasveti ali namigi za lepši študij. 

 

Vsak profesor ima svoj način in slog predavanja.  Po čem je vaš pedagoški 

pristop drugačen od ostalih? 

Doc. Dr. Justinek: V praktičnosti in preprostosti podajanja vsebin.   

 

Kaj je tisto, kar študentje pričakujejo od dobrega profesorja? 

Doc. Dr. Justinek: Veliko znanja in dostopnost. 

 

Kaj je tisto, s čimer vas študent lahko navduši? 

Doc. Dr. Justinek: Študent me najbolj navduši s pametnim vprašanjem na 

katerega nimam odgovora. 

 

Kakšne karakteristike najbolj cenite pri študentu? 

Doc. Dr. Justinek: Samostojnost in proaktivnost sta ključni kompetenci 

študenta. 

 

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

navdušeni? 

Doc. Dr. Justinek: Nevljudno do profesorja, pa tudi neodgovorno do dela, je 

brskanje po socialnih omrežjih med predavanjem. To me zmoti pri študentu. 

 

PROFESOR ŠTUDENTU 
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Kakšno vzdušje želite zgraditi med predavanji? 

Doc. Dr. Justinek: Želim si aktivnega sodelovanja in pogovor. Dialog med 

študentom in profesorjem je pomemben in nič ni strašnega v tem. 

 

Kakšen bi bil vaš nasvet nekomu, ki se odloča za študij Javne uprave ali 

Upravnega prava na Fakulteti za državne in evropske študije? 

Doc. Dr. Justinek: Just do it! 

 

Doc. Dr. Justinek: »Najbolj moreča situacija za profesorja je tista, ko so 

študentje pasivni in so na predavanjih zato, ker pač morajo opraviti izpit«. 

 

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

fakultete? 

Doc. Dr. Justinek: Ključna je osebnostna lastnost, da si pri stvareh, ki se jih 

lotiš, v celoti pri stvari. Da se predaš temu v polni meri.   

 
Kaj je, po vašem mnenju, prednost študija na FDŠ?   
Doc. Dr. Justinek: Prednosti je zelo veliko, vendar mora vsak poizkusiti, da 
bo zares izkusil vse 

 
  

Priponka: Intervju 

http://www.fds.si/attachments/article/1714/IntervjuFDS_dr.Justinek.pdf
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  PROFESOR ŠTUDENTU in vsem, ki bodo to še postali 

Intervju z izr. prof. dr. Liliano 
Brožič 

 

Izredna profesorica na Fakulteti za državne in evropske študije, dr. Liliana 

Brožič, je ena tistih, ki se aktivno zavzema za učinkovit prenos praktičnosti v 

pedagoški proces in se na svojem akademskem področju intenzivno ukvarja 

z mentoriranjem študentov.  

 

Med študenti priljubljena profesorica je zaposlena na Ministrstvu za 

obrambo Republike Slovenije v oddelku za odnose z javnostmi, kar ji 

omogoča stalni stik z novimi pojavi v stroki in znanosti. Kar pomeni, da črpa 

iz svetovne, predvsem pa iz evropske zakladnice informacij ter intenzivno 

sodeluje s tujimi univerzami in inštituti. S svojim načinom, slogom 

prenašanja znanja skrbi za osvojitev metodoloških znanj študentov tako, da 

bodo znali/a obstoječa znanstvena in strokovna gradiva analizirati in 

ovrednotiti. Ta jim  bodo pomagala pri vsakodnevnem soočanju z aktualnimi 

izzivi časa, ki prihaja in ne tistega, ki je minil. 

 

Profesorici, ki nima slabih izkušenj v času izvajanja pedagoškega dela in 

vedno gleda pozitivno (posledično je takšno tudi okolje v katerem predava), 

smo postavili nekaj vprašanj, ki so najbolj popularna med študenti in tistimi, 

ki bodo to še postali. Naj vam odgovori služijo kot nasveti ali namigi za lepši 

študij! 

 

Kakšen je vaš način predavanja oz. prenašanja vsebin med študente? 

Dr. Liliana Brožič: Poudarjam logiko pri iskanju rešitev in vzpodbujam lastno 

razmišljanje. 
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Kaj je tisto, kar po vašem mnenju in opažanju med predavanji, študentje 

pričakujejo od dobrega profesorja? 

Dr. Liliana Brožič: Poštenost, korektnost, odzivnost in vzpodbudo. 

 

S čim vas lahko študent navduši? 

Dr. Liliana Brožič: Delavnost, odzivnost, pripravljenost na spremembe. 

 

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

navdušeni? 

Dr. Liliana Brožič: Indiferentnost je tista, ki me najbolj zmoti. 

 

Kaj je tisto, kar želite posredovati svojim študentom? 

Dr. Liliana Brožič: Za uspeh je treba veliko delati in zavedati se je treba, da je 

vsem dosegljiv! 

 

Kakšen bi bil vaš nasvet nekomu, ki se odloča za študij Javne uprave ali 

Upravnega prava?  

Dr. Liliana Brožič:  Gre za vsebino, ki pride prav vsakemu pri dnevnem 

funkcioniranju v državi. Vsak mora vedeti kako država deluje zato, da bi lahko 

v celoti izkoristil možnosti, ki mu jih država ponuja. Naučimo jih tudi, kako 

uspešno pripraviti  različne akte države in se tudi nanje pritožiti, če je to 

potrebno. 

 

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

fakultete? 

Dr. Liliana Brožič:  Predavatelji iz prakse z dolgoletnimi izkušnjami na 

pomembnih funkcijah doma in v tujini so vsekakor ključni faktor, ko  gre za 

uspešen študij. Ti znajo pritegniti študenta k razmišljajnu, postavljanju 

kritičnih vprašanj in posledično v interaktivno razpravo o aktualnih temah. 

Študentje se v takih oblikah izvajanja študija počutijo kot aktivni del 

študijskega procesa, kar je najboljša možna motivacija.Pomembna je 

tudi  želja študentov po spremembah in aktivno sodelovanje v le-teh. 

 

Kaj je, po vašem mnenju, prednost študija na FDŠ?    

-Predavatelji z mnogimi osebnimi izkušnjami iz akademskega in stvarnega 

življenja 

-Organizacija študija po meri študenta 

-Fleksibilnost fakultete 

-Študentje so povečini že zaposleni, izkušeni in s profesorji si izmenjujejo 

izkušnje, na ta način pa pridobivamo širši vpogled v prakso tudi predavatelji 
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PROFESOR ŠTUDENTU in vsem, ki bodo to še postali 

Intervju z doc. dr. Saro Ahlin 
Doljak 
 

Dr. Sara Ahlin Doljak, samostojna odvetnica in predavateljica na Evropski 

pravni fakulteti, ki je doktorirala s področja prava socialne varnosti, premika 

meje. Čeprav ne more ne hoditi, ne govoriti, uspešno zastopa stranke na 

sodišču s tablo piši-briši in predava v študijskih centrih Evropske pravne 

fakultete v Ljubljani in Novi Gorici. Zaradi zapletov pri multipli sklerozi se ji je 

življenje obrnilo na glavo, a kljub resni življenjski preizkušnji ni obupala in 

vrgla puške v koruzo. 

 

Dr. Ahlin Doljakova je mati, žena in odvetnica, ki ne gleda ne naprej ne nazaj, 

ampak navzgor! Drža, ki bi jo morali osvojiti vsi. 

Naj vam, mladim bralcem odgovori služijo kot nasvet ali namig za prijetnejši 

študij, vsem nam pa v motivacijo in opomnik, kako srečni in hvaležni smo 

lahko za ta trenutek. 

 

V uvodu bi se dotaknile vaše akademske poti in pedagoškega procesa. Kako 

so se spremenile vaše priprave na predavanje tudi sam potek predavanja, ki 

sedaj poteka s pomočjo računalniškega komunikatorja in piši-briši table? Kaj 

je to pomenilo za vas? 

V pedagoškem procesu sodelujem z Evropsko pravno fakulteto in Fakulteto 

za državne in evropske študije že deseto leto. Sodelujem pri izvajanju vaj, 

predavanj, izpitov in seminarskih nalog pri predmetih Gospodarsko in 

Mednarodno-zasebno pravo na Evropski pravni fakulteti ter vaj pri 

predmetu Pravne osebe javnega prava na Fakulteti za državne in evropske 

študije. Na Evropski pravni fakulteti sem bila v l. 2017 imenovana za nosilko 

predmetov Pravo gospodarskih družb, Civilno procesno pravo-izbrane teme 

ter Arbitražno pravo.  

 

Zaradi motenj požiranja sem bila 22. junija 2017 sprejeta na nevrološko 

kliniko in ob vstavljanju nazogastrične sonde se je zgodilo v hipu: spazem 

glasilk in dihalna stiska. V sekundi me je iztrgalo iz rutine vsakdanjega 

življenja in me soočilo z razmerami, ki so moje dotedanje razumevanje 

življenja in smrti povsem postavile na glavo. Nisem vedela, kaj bo z menoj.  

 

Ali bom preživela? V začetku januarja sem brez glasu negotovo vstopila v 

predavalnico P2 v Ljubljani, kjer sem takoj opazila zagnane in nasmejane 

študente, zato sem se v trenutku počutila, kot da sem na pravem mestu ob 

pravem času. Pripravila sem Tobii. Sprva je naprava prebrala kdo sem in kaj 

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/IMG-6f62e0bb3fe6b937491e6fe52b11966e-V.jpg
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poučujem. Tako sem si želela povedati drugače in več, a je naprava brala kar 

je že bilo zapisano. Ključ do uspešnega predavanja je bilo deljenje izkušenj 

med mano in študenti, ki smo jih skupaj uspešno povezovali v tematiko 

predavanega predmeta. Tako rada bi jim povedala svoje občutke, ko na 

obravnavi želim prikazati bistvo spora, a brez Tobiia še ne zmorem. Ta del 

predavanja me je vseeno pustil polno in predano cilju. Tudi brez glasu, je 

moč predavati. Sedanji in pretekli študentje me dnevno spodbujajo z 

objavami na socialnih omrežjih, da ne smem odnehati in da si želijo srečevati 

se z menoj znotraj predavalnic. Od prvega vstopa v predavalnico P2 v tem 

letu in tem stanju, sem predavala že v Mariboru, Celju, Novi Gorici in 

Ljubljani. 

 

Kot ljudje se na koncu spomnimo samo najslabših ali najboljših izkušenj, 

nevtralne ostanejo zamegljene. Pustimo si živeti najboljše in sanjati največje! 

Ob rojstnem dnevu je na nevrološko kliniko prejela čestitko z vzpodbudnimi 

besedami njenih študentov, ki so navdušeni nad njenimi predavanji. 

 

Vaš pedagoški pristop je torej že v osnovi drugačen od ostalih. Kako pa se še 

razlikuje od ostalih? 

Predvsem je drugačen moj način komunikacije. Imam predstavitev 

predavanj v “power pointu”, vnaprej napisan tekst v komunikatorju in še 

sprotno tipkam, da odgovorim na vprašanja študentov med predavanji ali 

dodatno obrazložim snov, ki jo predavam. Poleg tega nisem le 

predavateljica, sem tudi odvetnica in mediatorka, tako da študentom 

skušam prikazati uporabnost pravne teorije v pravni praksi. 

 

Vi ste precej vpeti v prakso, kar vam omogoča, da ponujate študentom 

poglobljeno znanje. Kaj pa je tisto, kar študentje pričakujejo od dobrega 

profesorja? 

Študentje želijo biti slišani in želijo, da jih profesor jemlje “zares”.  Študentje 

pričakujejo, da pravo lahko uporabijo v vsakdanjem življenju in ne le takrat, 

ko preverjamo njihovo znanje. Vsakokrat, ko vstopam v predavalnice si 

rečem: “Sara, pa pojdi navdušit študente nad študijem prava.” 

 

S čim pa  vas lahko študent lahko navduši? 

Pred tremi leti mi je študent tretjega letnika, ko sem prebrala Ulpijanove 

besede odgovoril: “Profesorica, v prebranem ne zaznavam hvale in v 

zapisanem ni poudarjanja zunanjega pomena pravniškega poklica, temveč 

usodnosti, ki se navezuje na pravne odločitve in odgovornosti, ki jo mora 

pravnik pri svojem delu občutiti.” Obmolknila sem in dejala: “Res je! Dragi 

kolega jaz sem do tega spoznanja prišla šele deset let po zaključenem študiju 

prava, vi pa se že sedaj zavedate, da se vam bo pri vašem delu lahko zgodilo, 

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/sopek.jpg
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da boste postavljeni pred odločitve, ki bodo bistveno vplivale na življenje 

posameznika ali skupnosti.” Študent mi je dal lekcijo, da me mora poleg 

strokovnih razmislekov voditi tudi trdna varnostna usmerjenost. 

 

Dr. Sara Ahlin Doljak: »Spoznala sem, da obstajata dva pogoja, ki oblikujeta dobrega pravnika: strokovnost in 

osebnostna pokončnost«. 

Kaj je tisto, kar želite posredovati svojim študentom? 

Temeljni cilj celotne kompozicije je priti čim hitreje in čim bolj gladko do cilja 

(diplome) in pri tem odnesti čim več vtisov s poti. Osnovno pogonsko 

sredstvo je motivacija, glavna zavora kompozicije pa je morda kriza 

identitete. Motivacija za študij, kakršen je pravni je sila kompleksna stvar. 

Nekateri študentje podlegajo povsem ekstremnim motivacijskim vplivom 

(denar, slava, moč), drugi so pri 19 letih še povsem nezreli za kak večji korak 

v “resni svet”, spet na tretje vplivajo starši, ki so tudi nekoč gulili stare 

fakultetne stole. Vse te stereotipe je moč ovreči, če profesorji učimo z 

zgledom, da bi večino sposobnih mladih pravnikov, ki imajo radi življenje in 

delo, navdušili za poklic pravnika, ki bi ga izvajali strokovno in z veliko ljubezni. 

 

Dr. Sara Ahlin Doljak: »Dogaja se, da  se maturanti vpišejo na fakulteto po golem občutku, ki pa se premnogokrat 

preveč ravna po primerjavi  lastne uspešnosti v gimnaziji in težnostne lestvice fakultet. 

 

Pravite, da je motivacija za pravni študij sila kompleksna stvar. Imate morda 

kakšen nasvet za  tiste, ki se še odločajo za študij prava, da bi zadevo omilili?  

Menim, da mora biti študent najprej človek in da mora ljubiti stroko za 

katero se je odločil. Zelo pomembno je razvijati željo po znanju in imeti 

pokončno držo. Pri uveljavljanju na študentski poti pa ne smem pozabiti na 

Voltairovo misel: “Prezirali te bodo, če ne boš uspel, veliko bolj pa te bodo 

sovražili, če boš uspel.” 

Vsak poklic zahteva celega človeka in posebnega človeka. 

Zato, dragi zanamci, ko se odločate za poklic, prisluhnite notranjemu glasu in 

uporabite znanja na katerih gradite. Če bi še enkrat imela možnost izbire, bi 

izbrala isto – študirala bi pravo. Dragi kolegi, bodoči pravniki, želim vam 

veliko osebne sreče in čim več uspehov pri študiju. 

 

Kaj pa so, po vašem mnenju, ključni motivacijski dejavniki za uspeh po študiju? 

Prehod s fakultete na trg delovne sile je velik in zahteven korak. Večina 

delodajalcev želi ljudi z delovnimi izkušnjami, te pa jim mladi diplomanti 

težko ponudijo. Izkušenj namreč nimajo kje dobiti – razen če si jih niso 

nabirali že med študijem. Dandanes so mladi ambiciozni in ne apatični kot 

jih prikazujejo mediji. Prav ta ambicioznost jih žene naprej in jim omogoča, 

da se povsem predajo delu, ki ga opravljajo. Seveda mora biti podprta s 

teoretičnim znanjem, ki ga v službi nadgradijo s praktičnim.  Pripravniki so 
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lahko za delodajalce še bolj privlačni, saj so povečini prilagodljivi, pripravljeni 

na učenje in imajo veliko svežih zamisli. Velikokrat morajo začetniki pasti na 

realna tla in se sprijazniti z dejstvom, da ne bodo dobili 2000 tisoč evrov neto 

mesečne plače, včasih še 800 evrov ne. Z leti in izkušnjami in zdravo mero 

ambicioznosti vsakdo lahko napreduje po lestvici navzgor, tako finančni kot 

glede zahtevnosti in odgovornosti dela. 

 

In po lestvici navzgor bo šel tisti, ki…? 

Za pravnika je poglavitno, da zna reševati probleme, da mu abstraktno 

mišljenje in nazorno izražanje ne delata težav, da ima visoko raven splošne 

razgledanosti ter precejšnjo mero zdrave pameti in objektivnosti.  

Navzgor bo šel tisti, ki ima znanje drugih strok, zlasti psihologije, sociologije, 

ekonomije in podobno. Tisti, ki zna opazovati družbena razmerja in procese 

in v obsegu konkretnega primera videti ne samo njegovih pravnih 

razsežnosti, ampak širši družbeni odnos. Odvetnik mora znati tudi pravno 

teoretično obdelati vse vidike nekega primera. Odvetnik nudi pravno pomoč 

strank, to pomeni, da ji svetuje in jo zastopa na vseh področjih kjer je to 

potrebno. Najpomembnejše je, da je pomoč odvetnika pravočasna. 

  

Radi se vračate v predavalnice in vaši študentje so vas vsakič veseli in vam 

hvaležni. Kaj je, po vašem mnenju, prednost študija Prava na Evropski pravni 

fakulteti zasebne Nove univerze? 

Evropska pravna fakulteta ni pozabila, da mora biti njen diplomant predvsem 

človek v najboljšem pomenu besede in da bo prišla strokovnost ob tej 

predpostavki bolj ali manj sama po sebi.  

 

Priponka: Intervju 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/IntervjuEPF_SaraAhlinDoljak.pdf
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IX. Pitamičevo tekmovanje – 
poročilo ” 
 

V petek 16. marca 2018 je na Ustavnem sodišču potekalo finale IX. 

Pitamičevega tekmovanja študentov prava. Tekmovanje je organizirano po 

vzoru mednarodnih moot courtov, in je zasnovano kot simulacija postopka 

pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije. 

 

Na simulirani javni obravnavi so sodili sodniki doc. dr. Jadranka Sovdat, 

predsednica Ustavnega sodišča, Franc Testen, nekdanji predsednik 

Ustavnega in Vrhovnega sodišča ter prof. dr. Igor Kaučič, redni profesor 

ustavnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. 

 

Sodni senat je po posvetovanju in po krajši slovesnosti razglasil, da je na IX. 

Pitamičevem tekmovanju zmagala ekipa Romul, ki so jo sestavljale študentke 

Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.   

 

Tekmovanja so se udeležile tudi 3 ekipe študentov Evropske pravne 

fakultete. Zelo uspešna je bila ekipa Demosthenes, ki so jo sestavljali 

Christian Bukor, Klemen Wagner in Žan Brecelj. Ekipa je oddala drugi najboljši 

pisni izdelek izmed vseh sodelujočih ekip in nastopila tudi na ustni obravnavi 

v četrtfinalu tekmovanja, ki je potekalo v četrtek, 8. marca, na Pravni 

fakulteti v Ljubljani. 

 

Ekipi Demosthenes čestitamo za lep uspeh, prav tako pa gredo čestitke tudi 

vsem ostalim sodelujočim tekmovalcem. 

 

Fotografije s tekmovanja: 

Slika 1: Četrtfinale tekmovanja (zgoraj) 

Slika 2: Ekipa Demosthenes (Evropska pravna fakulteta) 

 

Slika 3: Sodniki 

tekmovanja 

(desno) 

  

DOSEŽKI 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/skupna.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/demosthenes.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/sodniki.jpg
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Predavanje izr. prof. dr. Jerneja 
Letnarja Černiča v Albaniji 

 

Izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič je 4. aprila 2018 predaval o vplivu 

Evropskega sodišča za človekove pravice na vladavino prava v jugovzhodni 

Evropi na Pravni fakulteti Univerze v Tirana  v Albaniji. 
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Predavanje izr. prof. Mateja 
Avblja v Pisi 
 

Izr. prof. Matej Avbelj je 20. marca 2018 predaval na temo »How 

ideological are our courts and how do we know it«, v Pisi. Več o dogodku: 

http://stals.sssup.it/files/Matej.pdf  

 

  

http://stals.sssup.it/files/Matej.pdf
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Pogovor ob knjigi izr. 
prof. dr. Mateja Avblja 

 
28. marca 2018 smo na Evropski pravni fakulteti v Ljubljani 
gostili dogodek Pogovor ob knjigi dr. Mateja Avblja z 
naslovom »The European Union under Transnational Law« 
(Hart Publishing, 2018). 
 
V pogovoru na temo »Evropska unija in izzivi za prihodnost« 
je avtor uvodoma predstavil svojo knjigo kot iztočnico za 
razpravo o aktualnih izzivih EU, v kateri so sodelovali dr. 
Verica Trstenjak, dr. Peter Jambrek, dr. Zoran Stančič in dr. 
Igor Masten. 
 
S tem smo otvorili niz dogodkov z imenom »Pogovor ob 
knjigi«, ki se bodo razvrstili tekom leta.   
 
Spremljajte našo spletno ali FB stran za naslednje dogodke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. marca 2018 je predstavitev knjige potekala v Italiji. Več 

o dogodku: https://blogs.eui.eu/constitutionalism-politics-

working-group/event/book-launch-eu-transnational-law/   

KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

https://blogs.eui.eu/constitutionalism-politics-working-group/event/book-launch-eu-transnational-law/
https://blogs.eui.eu/constitutionalism-politics-working-group/event/book-launch-eu-transnational-law/
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/pogovor-ob-knjigi-28-3-3017/avbelj5.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/pogovor-ob-knjigi-28-3-3017/avbelj6.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/pogovor-ob-knjigi-28-3-3017/avbelj4.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/pogovor-ob-knjigi-28-3-3017/avbelj2.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/pogovor-ob-knjigi-28-3-3017/avbelj1.jpg
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Erasmus+ izmenjava, Regensburg 
 
NOVA IZKUŠNJA, NOVA ZGODBA NOVE UNIVERZE : Erasmus+ priporočilo 
 
 

 Nastja Zavec, študentka Mednarodnih in diplomatskih študij Fakultete za 

državne in evropske študije, se je v želji po novih izkušnjah in znanju, odločila 

za 5 mesečno izmenjavo v Nemčiji. 

 

Pozitivno vzdušje, izjemno prijazni ljudje in nadvse prijetno okolje mesta 

Regensburg, ki ima sicer dve univerzi, so Nastjo več kot navdušili. Mesto je 

spoznavala skozi organiziran večmesečni program, ki so ga pripravili in 

odvodili nadvse odzivni in prijazni študentje tutorji nemške fakultete OTH 

(Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg), kjer se je tudi 

udeleževala predavanj. Odlično organiziran in nad pričakovanji odvoden 

program, kot ga opisuje Nastja, je med drugim, vključeval brezplačen tečaj 

nemškega jezika, vodene oglede mesta, organizacijo družabnih 

mednarodnih dogodkov in iger.  Ob kakovostnem akademskem programu, 

ki so ga oblikovali in odpredavali vrhunski učitelji, tako ni manjkalo tudi 

izvrstne zabave. 

 

Več o izkušnji, nemški lestvici ocen in pripravi kranjske klobase, preberite v 

priponki. 

Poročilo z Erasmus+ izmenjave 

 

 

    

 

  

ERASMUS+ 

http://www.fds.si/index.php/aktualno/erasmus/1712-nova-izkusnja-nova-zgodba-iz-nove-univerze-erasmus-priporocilo
http://www.fds.si/attachments/article/1712/IZMENJAVA_ERASMUS-porocilo.pdf
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Erasmus+ izkušnja: Brno, Češka 
 

Študent Evropske pravne fakultete, Martin Lauko, je prejšnji semester 

izkoristil za pridobivanje novih izkušenj in znanj na Masarykovi Univerzi v Brnu, 

Češka.  

 

Moja Erasmus+ izkušnja 

V zimskem semestru študijskega leta 2017/18 sem izkoristil priložnost 

študijske izmenjave v okviru Erasmus+ programa na Češkem, na Masarykovi 

Univerzi v Brnu. 

 

Izbira kraja zame ni bila pretirano zahtevna, saj sem imel željo študijsko 

izmenjavo opraviti v državi, ki je po pravni kulturi in tradiciji podobna 

Sloveniji, tako bi lahko izkušnje, pridobljene tekom izmenjave, uspešno 

transplantiral nazaj v domovini. 

 

Erasmus izmenjava bo ostala v mojem spominu kot ena izmed najlepših 

izkušenj iz obdobja šolanja na visokošolski stopnji. Samostojno življenje v tuji 

državi, nepoznavanje jezika in kulture te prisilijo da stopiš iz cone udobja in 

se zaneseš sam nase. Na vsakem koraku srečaš študente, ki prihajajo iz 

različnih koncev sveta, imajo drugačne navade in kulturo a vseeno z njimi 

spleteš prijateljske vezi, ki obogatijo to nepozabno izkušnjo. 

Martin Lauko 

 

Več v priponki: Priponka: Erasmus+ izkušnja -LAUKO Martin 

Brošura fakultete: https://www.law.muni.cz/dokumenty/28238  

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2014/02/Erasmus_LAUKO-Martin.pdf
https://www.law.muni.cz/dokumenty/28238
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Prijave na poletne ELSA pravne 
šole so odprte! 

 

 

Obveščamo vas, da so prijave na poletne ELSA 

pravne šole odprte.  

Preglej seznam destinacij, izberi temo in se 

pripravi na nepozabno izkušnjo. Prijave 

sprejemajo do 22. aprila. 

 

Več informacij na lawschools.elsa.org 

 

 

Nabor letošnjih poletnih šol je objavljen 

na: https://lawschools.elsa.org/summer-portfolio/ 

 

 

Pozdravlja vas EKIPA ELSA 

Nova Gorica 2017/2018! 

 

Predsednica: Lea Stvarnik 

Generalna sekretarka: Urška 

Škerbinc 

 

Podpredsednik za 

marketing: Jure Dolinar 

 

Podpredsednica za 

seminarje in 

konference: Kelly Mencinger 

 

Podpredsednica za 

akademske aktivnosti: Anja 

Karafatska 

 

Nadzorni odbor: Špela 

Pibernik, Valentina Šegula in 

Klemen Wagner 

  

KARIERNI KOTIČEK 

http://lawschools.elsa.org/
https://lawschools.elsa.org/summer-portfolio/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/elsa_NG_2018.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/elsa_NG_summer.jpg
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Karierna delavnica: Oblikovanje 
portfelja od kripto valut, do 
nepremičnin 

Obveščamo vas o delavnici “Oblikovanje portfelja od kripto valut, do 

nepremičnin”, ki bo potekala 15. 3. 2018 od 16.00 do 18.00 ure na GEA 

College. 

 

O DELAVNICI: 

V času popularnosti kripto valut, se je pametno vseeno spomniti, da je 

najpomembnejše pravilo pri vlaganju: oblikovanje portfelja, torej razpršitve 

naložb. O tem, na kakšen način in v kakšnih oblikah je najbolj oblikovati svoj 

naložbeni portfelj, kako je z davki, kakšna so tveganja, kaj nas čaka v 

prihodnosti in ali so kripto valute res vse to, nam bodo predstavili izjemni 

strokovnjaki, na karierni delavnici, ki jo bo vodil in povezoval mag. Žiga 

Peljko. Skupaj z gosti – Primož Cencelj in Matija Gantar iz KD Skladov, Vid 

Pajič iz Triglav skladov, Jure Šutar iz Iconomi ter Špela Poljak iz Moro – vam 

bodo predstavili segmente vlaganj. Več o predavateljih… 

 

KAJ PRIDOBITE? 

Spoznali boste pet sedmentov vlaganja: 

– dolžniški vrednostni papiriji,  vrednostni papirji,  nepremičnine,  kripto 

valute, naložbeno zlato 

Prijava poteka na tej 

povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckTVwsi1kVyH3B7

6lMmi0y2L5w1m8Xtv7NCrvqQtMdKg89xQ/viewform  

 

 

 

  

http://ms-stats.pnvnet.si/l/l.php?r=109251&c=19242&l=11142&h=http%3A%2F%2Fgea-college.si%2Fevent%2Fkarierna-delavnica-kam-vlagati%2F%3Futm_source%3DKarierna%2520delavnica%2520Kam%2520vlagati%26utm_medium%3DFebruar2018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckTVwsi1kVyH3B76lMmi0y2L5w1m8Xtv7NCrvqQtMdKg89xQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckTVwsi1kVyH3B76lMmi0y2L5w1m8Xtv7NCrvqQtMdKg89xQ/viewform
https://www.evro-pf.si/wp-admin/post.php?post=26734&action=edit&lang=sl
https://www.evro-pf.si/wp-admin/post.php?post=26734&action=edit&lang=sl
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/kripto.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/gea.png
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Karierna delavnica: Zaposlovanje 
v javnem sektorju od A do Ž  
 
Spoštovani! 

 
Karierni center Evropske pravne fakultete, v sodelovanju s Kariernim 

centrom Fakultete za državne in evropske študije, vas vabi na brezplačno 

karierno delavnico, ki jo bo vodila  ga. ŠTEFKA KORADE PURG, višja sekretarka 

na Ministrstvu za javno upravo RS. Namen dogodka je študente ter 

diplomante seznaniti s pomembnimi informacijami glede zaposlovanja v 

javnem sektorju z namenom izboljšanja njihovega prehoda na trg dela. 

 

Delavnica bo potekala 29.3.2018, od 16.00 do predvidoma 20.00 (4 

pedagoške ure), v prostorih Evropske pravne fakultete, v Ljubljani, v 

predavalnici P1. 

Več informacij o dogodku in prijavi v priloženem vabilu. 

 

Priponka: Vabilo Zaposlovanje_v_javnem_sektorju_od_A_do_Ž 

 

Vabilo na strokovno ekskurzijo 
 

Spoštovani! 

 

Karierni center Evropske pravne fakultete vas vabi na brezplačno strokovno 

ekskurzijo, v okviru katere si bodo študenti ogledali ODVETNIŠKO DRUŽBO 

MAG. KERČMAR o. p., d.o.o. ter obiskali pisarno NOTARKE ANDREJE CAJHEN. 

Strokovna ekskurzija bo potekala v Novi Gorici, dne 30.3.2018, od 9:00h do 

predvidoma 12:00h. Obvezna je predhodna prijava na dogodek TUKAJ, do 

vključno 29.3.2018. 

 

Več informacij o dogodku se nahaja v priloženem vabilu: VABILO – 

STROKOVNI OBIKS ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATA 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/VabiloZaposlovanje_v_javnem_sektorju_od_A_do_Z.pdf
https://goo.gl/forms/DXnw4EUVIlArMTYH2
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/VABILO-STROKOVNI-OBIKS-ODVETNI%C5%A0KE-PISARNE-IN-NOTARIATA.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/VABILO-STROKOVNI-OBIKS-ODVETNI%C5%A0KE-PISARNE-IN-NOTARIATA.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Poletne šole v Torontu, 
Munchenu in Silicijevi dolini 
 

Obveščamo vas o možnosti udeležbe na poletnih šolah v Torontu, 

Munchenu in Silicijevi dolini. Več informacij v spodnjem sporočilu.  

 

Spoštovani vsi ljubitelji novih izzivov, 

po mrzli in turobni zimi prihaja lepše in sončno vreme ter 

pomlad, za njo pa težko pričakovano poletje. Verjamem, da 

ste ob tako lepem vremenu že začeli načrtovati vaše poletne 

aktivnosti, ki pa so lahko, z ABC Business Academy programi 

bistveno drugačni, kot vsako dosedanje leto.  

 

ABC Business Academy ponuja vsem študentom, mladim 

podjetnikom in mladim menedžerjem priložnost, da se v letošnjem poletju, 

poleg zabave, veliko tudi naučite, se pomrežite in na splošno obrnite nov list 

v vaši bodoči karieri ali poslovni poti. S kratkimi poslovnimi programi v osrčjih 

poslovnih središč vam bomo vaše življenje obrnili na glavo in to v pozitivno 

smer.  

 

Poglejte si spletno stran www.abc-businessacademy.com in izbirajte med:  

Toronto Business Academy, kjer se vse vrti okoli vaše ideje, business plana 

ter pitcha pred investitorji, hkrati pa boste vse skupaj preverili na pravih 

primerih v podjetjih. Tukaj lahko študentje zaprosijo tudi za štipendijo v višini 

710eur. 

 

Munich Business Academy, kjer se boste naučili, da se prave težave z 

ustanovitvijo podjetja, pridobitvijo investicije in širjenjem ekipe šele začnejo, 

vse skupaj pa se boste naučili na praktičnih primerih podjetij, ki se trenutno 

soočajo s prav temi izzivi ter 

Silicon Valley Academy, kjer je osnovna tematika programa inoviranje in 

Silicon Valley mindset, kjer se boste spoznali s trenutno vročimi temami, kot 

so umetna intelegenca, virtualna in razširjena realnost, digitalizacija in 

industrija 4.0, hkrati pa bomo obiskali tudi najbolj vroča podjetja Silicijeve 

doline.   

 

Poglej si tudi kratek predstavitveni video TUKAJ ! 

Za več informacij me kontaktiraj na david@abc-businessacademy.com. 

 

  

http://www.abc-businessacademy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JUst-hinjOc
mailto:david@abc-businessacademy.com
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/silicon.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Spomladanska šola 2018: 
»Evropski pravni red med teorijo 
in prakso« 
 

Spoštovani, 

 

vabimo vas na Spomladansko šolo z naslovom EVROPSKI PRAVNI RED MED 

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

študije, Evropska pravna fakulteta in Fakulteta za slovenske in mednarodne 

študije, vse tri članice Nove univerze. 

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

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

(Oranžerija). 

 

Rok za prijavo: 26.4.2018 oz. do zasedbe prostih mest 

Prijavo pošljite na naslov: brdo@fds.si."> 

 

Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci prejeli kreditne točke v višini 

enega izbirnega predmeta. Več o programu spomladanske šole in prijavnico 

lahko najdete v priponki. Vabljeni! 

Vabilo: Spomladanska šola 2018 

OBVESTILA NOVE UNIVERZE 

mailto:brdo@fds.si
mailto:brdo@fds.si
http://www.fds.si/attachments/article/1718/Spomladanska_sola_VABILO.PDF
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PROGRAM SPOMLADANSKE ŠOLE 2018 
 
Prvi dan (7. maj 2018) 

  KIBERNETSKA VARNOST IN EVROPSKA UNIJA 

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

18:15 – 20:30 mag. Dobran Božič 

  
 Drugi dan (8. maj 2018)  

  EU PROJEKTI – PASTI IN PRILOŽNOSTI 

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

18:15 – 19:00 Ivana Boštjančič Pulko 

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

 
 Tretji dan (9. maj 2018) 

  POMEN ARGUMENTACIJE STALIŠČ V JAVNEM NASTOPANJU 

16:30 – 18:00 dr. Zdravko Zupančič 

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

  
Četrti dan (10. maj 2018) 

  PESCO – NOVA PRILOŽNOSZ ZA EVROPSKO UNIJO 

16:30 – 18:00 doc. dr. Laris Gaiser 

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

       
Peti dan (11. maj 2018) 

  EVROPSKI PRAVNI RED MED TEORIJO IN PRAKSO 

16:30 – 18:00 Okrogla miza 

18:15 – 20:30 Razprava z udeleženci 
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VII. Mednarodna doktorska 
znanstveno-raziskovalna 
konferenca na področju prava, 
uprave in nepremičnin 
 

Spoštovani profesorji in doktorski študentje, vabimo vas k sodelovanju na 

VII. Mednarodni doktorski znanstveno-raziskovalni konferenci na področju 

prava, uprave in nepremičnin, ki jo organizirata Evropska pravna fakulteta in 

Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze. 

 

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

Evropske pravne fakultete v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 11. 

Prispevki, predstavljeni na doktorski konferenci, bodo objavljeni v 

konferenčnem zborniku, nekateri izbrani prispevki pa bodo objavljeni tudi 

kot članki v reviji DIGNITAS. 

Predstavitev prispevkov bo potekala v slovenskem ali angleškem jeziku. 

Ne spreglejte: 

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

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

Vabljeni k sodelovanju! 

Več informacij v priponkah:    

Navodila avtorjem 2018 

Prijavni obrazec 2018 

Submission guidelines 2018 

Application form 2018 

http://www.fds.si/index.php/dogodki/doktorska-konferenca/1706-vii-mednarodna-doktorska-znanstveno-raziskovalna-konferenca
http://www.fds.si/index.php/dogodki/doktorska-konferenca/1706-vii-mednarodna-doktorska-znanstveno-raziskovalna-konferenca
http://www.fds.si/index.php/dogodki/doktorska-konferenca/1706-vii-mednarodna-doktorska-znanstveno-raziskovalna-konferenca
http://www.fds.si/index.php/dogodki/doktorska-konferenca/1706-vii-mednarodna-doktorska-znanstveno-raziskovalna-konferenca
http://www.fds.si/attachments/article/1706/NAVODILA_AVTORJEM%202018.pdf
http://www.fds.si/attachments/article/1706/Prijavni_obrazec-2018.doc
http://www.fds.si/attachments/article/1706/SUBMISSION_GUIDELINES_2018.pdf
http://www.fds.si/attachments/article/1706/Application-form-2018.doc
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Obvestilo o delovanju 
prenovljenega portala 
eUniverza 

 

 

Drage študentke, dragi študenti Nove univerze, 

obveščamo vas, da je z delovanjem pričel portal eUniverza, ki ga lahko 

obiščete s klikom na euniverza.eu. 

 

Za ogled predavanj in drugih video vsebin se je potrebno registrirati, kar 

storite s klikom na meni v zgornjem desnem kotu (tri vodoravne črtice) in 

kliknete na registracijo. Geslo za vstop na portal boste prejeli po mailu v 

najkrajšem možnem času. 

 

 
 

Za lažje in hitrejše brskanje po e-univerzi, še nekaj kratkih navodil: 

 za brskanje po predavanjih kliknite na meni (tri vodoravne črtice v 

zgornjem desnem kotu) in nato predavanja, 

 za iskanje želenih vsebin vpišite v okence išči ime videa, profesorja ali 

predmeta in kliknite enter, 

 za obisk predavanj v angleškem jeziku ali angleške verzije spletne strani 

kliknite v zgornjem desnem kotu na britansko zastavo. 

 

Upamo, da vam bo portal všeč in da ga boste z veseljem obiskovali, 

predvsem pa je naš cilj ta, da vam bo eUniverza pomagala pri študiju. Vljudno 

vas naprošamo, da vaše mnenje o portalu in morebitne predloge za 

izboljšavo sporočite na: info@euniverza.eu. Na isti e-mail naslov se lahko 

obrnete tudi v primeru, da na portalu naletite na težave. 

 

Priponka: Obvestilo_o_delovanju_portala_eUniverza 

 

  

https://euniverza.eu/
mailto:info@euniverza.eu
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/Obvestilo_o_delovanju_portala_eUniverza.pdf
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Vabilo na predavanji dr. Bruna 
Ćurka 
 
V okviru Javnega razpisa “Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in 

visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-

2018” bo na Evropski pravni fakulteti gostoval  dr. Bruno Ćurko. 

 

Predavanj bosta potekali na študijskem centru Evropske pravne fakultete v 

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

 

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

Animals  in 

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

Critical Thinking. 

 

Študenti magistrskega študijskega programa Pravo pri predmetu Filozofija in 

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

določili eno izmed štirih vprašanj ter pisali ne teme, ki bodo predstavljene. 

Študentom magistrskega študijskega programa Pravo, ki so za izbirni 

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

priznala udeležba ter zapis kratke refleksije na temo predavanj. 

 

Z izvedbo gostovanj tujih strokovnjakov bo fakulteta sledila namenu javnega 

razpisa, in sicer spodbujanju in krepitvi vključevanja gostujočih tujih 

strokovnjakov v vse tri stopnje pedagoškega procesa, ter zagotovila 

doseganje predvidenega cilja: zmanjševanje prenizke stopnje 

internacionalizacije znanosti in visokega šolstva. 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada. 

 
 

 

  

OBVESTILA EVRO-PF 

 

http://www.ffst.unist.hr/bruno.curko
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/gostujo%C4%8Da_predavanja.png
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Vabilo na predavanje: “Virtualne 
valute – modna muha ali 
prihodnost?” 
 
Slovensko društvo za evropsko pravo in Evropska pravna fakulteta vabita 
na predavanje izr. prof. dr. Mete Ahtik, Banka Slovenije, z naslovom: 
“Virtualne valute – modna muha ali prihodnost?”, ki bo v torek, 27. marca 
2018 ob 18:00 uri v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani, v 
predavalnici P3, Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana. 
 
Udeležba na dogodku je brezplačna. 
 
Vljudno vabljeni! 
 
 VABILO – Meta Ahtik 
 

 
 
 
  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/VABILO-Meta-Ahtik.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Državno tekmovanje Prav(n)a 
rešitev 

  

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

Nekaj besed o tekmovanju 

 

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

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

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

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

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

bodo študentje pripravili pravno rešitev. Posamezniki najboljši ekip bodo za 

nagrado pridobili možnost opravljanja enomesečne plačane študentske 

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

 

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

organizatorji prepričani, da bo marsikateremu bodočemu diplomantu olajšal 

prehod v prakso oziroma pripomogel k uspešnejšemu iskanju zaposlitve. 

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

 

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

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

 

Če potrebujete pomoč pri sestavi ekipe pišite na e-

naslov: tekmovanja.evropf@gmail.com. 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/pravna-res%CC%8Citev-plakat-j.pdf
http://www.zenevski-klub.si/prijavnica-na-pravno-resitev-2018/
http://www.zenevski-klub.si/prijavnica-na-pravno-resitev-2018/
mailto:tekmovanja.evropf@gmail.com
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Vabilo na gostovanje dr. Petra J. 
Verovška 
 
V okviru Javnega razpisa "Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in 

visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-

2018" bo 26. in 27. marca 2018 ob 16.30 na sedežu Fakultete za državne in 

evropske študije Nove univerze (Predoslje 39, 4000 Kranj - Oranžerija) 

gostoval profesor dr. Peter J. Verovšek iz University of Sheffield, Združeno 

kraljestvo. 

 

V ponedeljek, 26. 3. 2018 bo predaval na temo "Begunci in izguba 

državljanstva v migrantski krizi'', v torek, 27. 3. 2018 pa  "Brexit: Problemi in 

težave". 

 

Z izvedbo gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov bo fakulteta sledila 

namenu javnega razpisa, in sicer spodbujanju in krepitvi vključevanja 

gostujočih tujih strokovnjakov v vse tri stopnje pedagoškega procesa, ter 

zagotovila doseganje predvidenega cilja: zmanjševanje prenizke stopnje 

internacionalizacije znanosti in visokega šolstva. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada. 

 

 

  

OBVESTILA FDŠ 

https://www.sheffield.ac.uk/politics/people/academic/peterverovsek/profile
mailto:brdo@fds.si
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/
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Delovanje ŠS FDŠ v mesecu 
marcu 
 
Študentski svet FDŠ NU je na korespodenčni seji, ki je potekala v mesecu 
marcu, sprejel novi poslovnik o delovanju študentskega sveta. 
 
Udeležili smo se tudi okrogle mize "Evropska unija in izzivi za prihodnost", 
ki je potekala 28. 3. 2018 na NU v Ljubljani. 
 

V ŠS FDŠ NU načrtujemo ogled inštitucij EU zato vabimo študente s 
predlogi in idejami, da se nam pridružijo. Naš e-mail 

naslov studentski.svet@fds.si. 
  
Ivan Kramberger 
predsednik ŠS FDŠ NU 

 

Foto: Anita Grbić PR NU. 

  

http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1722-delovanje-ss-fds-v-mesecu-marcu
http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1722-delovanje-ss-fds-v-mesecu-marcu
http://www.fds.si/index.php/studij/studentski-svet
mailto:studentski.svet@fds.si
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Fakulteta za slovenske in 
mednarodne študije razpisuje 
program Slovenske študije 
 

Program Slovenske študije 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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Sejem ameriških univerz 
 

Ste razmišljali o študiju v ZDA?  

 

Kakšni so pogoji za študij, kako poteka prijava za sprejem, so na voljo 

štipendije? Na ta in druga vprašanja lahko dobite odgovore na že petem 

Sejmu ameriških univerz v Ljubljani, ki bo v ponedeljek, 9. 4. 2018, med 16:00 

in 18:30, v City hotelu. Udeležba je brezplačna. 

 

Več informacij in registracija: http://bit.ly/EdUSA_sejem_2018 

 

Sejem je namenjen študentom vseh smeri in zanimanj. Na sejmu se boste 

lahko srečali s predstavniki nekaterih ameriških univerz in iz prve roke 

pridobili informacije o študiju v ZDA, sprejemnih postopkih, štipendijah in še 

čem. Na sejmu bodo tudi naši svetovalci odgovarjali na vaša vprašanja glede 

študija ali raziskovanja v ZDA in štipendij, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji 

za ta namen. 

 

EducationUSA je mreža centrov v preko 170 državah, ki delujejo pod okriljem 

ameriškega ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, in nudijo natančne, 

celovite in aktualne informacije o akreditiranih visokošolskih izobraževalnih 

ustanovah v ZDA. EducationUSA center v Sloveniji deluje v okviru Javnega 

štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike 

Slovenije. Aktivnosti centra vključujejo različne predstavitve, sejme, 

skupinsko in individualno svetovanje ter knjižnico z materiali s področja 

študija v ZDA. 

Spletna stran: http://bit.ly/EdUSA_sejem_2018 

FB: https://www.facebook.com/events/1018329751650365/ 

Info: EducationUSA@sklad-kadri.si 

  

OSTALA OBVESTILA IN VABILA 

 

http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1716-sejem-ameriskih-univerz
http://bit.ly/EdUSA_sejem_2018
https://www.facebook.com/events/1018329751650365/
mailto:EducationUSA@sklad-kadri.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/EdUSA_Fair_2018-poster-A3-00000002.jpg
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Delavnica: Tehnologija veriženja 
podatkov ali “blockchain” 
 

Vabimo vas na delavnico z naslovom: Tehnologija veriženja podatkov ali 

“blockchain”… kaj sploh je to?, ki bo v sredo, 21. marca 2018 ob 17:30 na 

Gea College. 

 

O DELAVNICI 

Slovenci smo v vrhu uporabe in koriščenja tako kripto valut, kot tudi 

rudarjenja. Veliko naših podjetji gre v množično zbiranje sredstev z izdajo 

kripto žetonov, t.i. ICO. Ampak koliko izmed nas res razume to tehnologijo? 

Kaj dejansko pomeni rudarjenje oz. mining? Kako dejansko deluje 

tehnologija veriženja podatkov, kot se v slovenščini imenuje blockchain? Da 

ne govorimo o tem, kako lahko to tehnologijo uporabimo za hranjenje 

podatkov, za sklepanje pametnih pogodb itn. 

Vsebina tokratne delavnice nas bo popeljala skozi osnove razumevanja te 

tehnologije in njene uporabnosti. 

 

Predaval nam bo dr. Peter Merc iz podjetja Lemur Legal d.o.o., ki svetuje IT 

podjetjem in startupom pri različnih pravnih vprašanjih vezanih na 

tehnologije prihodnosti. 

 

NA DELAVNICI BOSTE SPOZNALI: 

– Blockchain kot tehnologija (podatkovni bloki in rudarjenje); 

– Pametne pogodbe (kaj so, pravni vidik in primeri uporabe); 

– Kriptovalute (vrste in trgovanje); 

– ICO – množično zbiranje sredstev z izdajo kripto žetonov (kaj je to »utility 

token«, tokenizacija in osnove ICO kampanje). 

 

PRIJAVA na tej 

povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzFcGIgqonwY2382

yhBn59pGz_dT8Y5W73jNv_pqiAeohcyQ/viewform   

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzFcGIgqonwY2382yhBn59pGz_dT8Y5W73jNv_pqiAeohcyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzFcGIgqonwY2382yhBn59pGz_dT8Y5W73jNv_pqiAeohcyQ/viewform
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/gea.png
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Poletna šola 
FUNTREPRENEURSHIP 2018, 
Piran 
 

Obveščamo vas o možnosti udeležbe na poletni šoli podjetništva, ki bo 

potekala 1.-12. julij 2018 v Piranu. 

 

Are u up for a challenge? 

Do you want to have fun in summer and gain entrepreneurial skills at the 

same time?  Join our summer school programme FUNTREPRENEURSHIP 

2018! 

 

A 12 days programme open to future and recent undergraduate and 

postgraduate students from all over the world. Over this intense but 

extremely fun and unique course focused on entrepreneurship we will equip 

you with knowledge, competences, skills and techniques needed in a 

modern business world. Working on real case studies, business trainings 

with successful entrepreneurs, company visits and modern teaching 

methods combined with daily trips, interesting social activities and great 

international networking are main characteristic of the Funtrepreneurship 

bootcamp organized by GEA College Faculty of Entrepreneurship. Learning 

entrepreneurship through fun and exciting activities will make you a true 

FUNtrepreneur, a new form of modern entrepreneurship. 

 

IMPORTANT INFORMATION: 

Dates: 1 July 2018 to 12 July 2018. 

Location: Slovenia, in Piran (seaside city) and Ljubljana (capital). 

Duration: 12 days. 

Number of possible credits: 8 ECTS. 

Target group: Ages 18 to 26 eager to learn entrepreneurship having fun > no 

business or entrepreneurial background needed! 

Application deadline: 01 June 2018. 

SCHOLARSHIPS ARE AVAILABLE! Ask you International Office! 

OPEN INFO DAYS FOR BOOTCAMP! 

Whoever is interested in the boot camp is welcome to join in our 

online OPEN INFO DAY. We’ve made three dates available, feel free to apply 

and attend: https://goo.gl/forms/MHp1vmpkDALyh1Yo1 

  

  

https://goo.gl/forms/MHp1vmpkDALyh1Yo1
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/FUNtrepreneurship-Bootcamp_2018_-630_255.png
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/FUNtrepreneurship-Bootcamp-2018.png
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Priložnost.EU: Marca vabljeni k 
prijavi na natečaj za diplomante! 
 

Če vas zanima delo v institucijah EU, potem vas je iz zimske zmrzali zagotovo že 

predramila informacija: Urad EPSO bo spomladi razpisal nov natečaj za diplomante 

(razred AD5). Delovne izkušnje niso potrebne! Prve informacije so že na voljo na 

njihovi spletni strani. Več tudi spodaj. 

 

Iščeš prvo zaposlitev ali pripravništvo? Morda ustrezno štipendijo ali izmenjavo čez 

mejo? V vsakokratnih mesečnih novičkah boš našel_a povezave na različne 

priložnosti, ki so trenutno na voljo mladim v Evropski uniji. Med njimi poišči ta 

pravo zate in jo zgrabi … 

 

PRILOŽNOSTI NA EVROPSKEM TRGU DELA 

Morda različne zgodbe mladih, ki so izkoristili EU, tudi tebe navdušijo, da odkriješ 

njene številne priložnosti in se podaš na zanimivo karierno pot. 

Evropski trg dela ponuja številne zaposlitvene priložnosti, veliko mladih pa 

zaposlitev poišče prav v eni izmed sosednjih držav. Do prostih delovnih mest v 

Evropi ti pomaga zaposlitvena mreža EURES, ki beleži prosta delovna mesta v 32 

evropskih državah. Danes z vami delimo zgodbo Maje, ki je svojo karierno pot 

začela v tujini, a nedaleč stran od doma, v Avstriji. 

»Delo me je odpeljalo v sosednjo Avstrijo, kjer trenutno na avstrijskem Koroškem 

poučujem slovenščino, kot ena od šestih jezikovnih asistentov oziroma asistentk. 

Moja prva služba mi je prinesla veliko novih izzivov, uporabnega znanja, možnosti 

za izpopolnjevanje svojih učiteljskih kompetenc, izkušenj in priložnosti za učenje 

nemščine. Delo v tujini vsekakor širi obzorja in bogati. Ko začneš živeti in delati v 

drugi državi, kjer ne poznaš veliko ljudi, morda ne znaš jezika in je zate na sploh vse 

novo, si na začetku negotov. Pa vendar se tako šele zares naučiš, česa si sposoben. 

To spoznanje pa ti vliva samozavest tudi za vse druge življenjske izzive, ki te še 

čakajo.« – Maja Urbanc, jezikovna asistentka za slovenščino 

 

Če imaš tudi ti zanimivo zgodbo s študijske ali mladinske izmenjave ali izkušnje z 

opravljanjem prakse ali celo večletnega dela v tujini, ji priloži svojo fotografijo in jo 

deli z ostalimi bralkami in bralci – pošlji jo na priloznost.eu@gmail.com 

 

  

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2956/description_sl
https://ec.europa.eu/eures/public/sl/homepage
mailto:priloznost.eu@gmail.com
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Prijavite se na prakso v 
Evropskem parlamentu 

 

Prijavite se na prakso v Evropskem parlamentu! 

Preizkusite, kako poteka delo v evropskem duhu, v 24 različnih jezikih in 

med predstavniki 28 držav, ter se skupaj z 8000 uslužbenci vsakodnevno 

spoprijemite z zahtevnimi, a zanimivimi izzivi, ki oblikujejo naš način 

življenja. 

 
 

Ponovno so namreč odprte prijave na prakse v sekretariatu Evropskega 

parlamenta za univerzitetne diplomante raznoraznih 

smeri: bit.ly/Evropski_parlament_prakse 

Spoznali boste številne mlade praktikante iz EU, delali z ramo ob rami s 

praktikanti v političnih skupinah in tistimi v poslanskih pisarnah. Prijav bo 

ogromno, a lahko ste med tistimi nekaj sto izbranimi, ki bodo v Bruselj prišli 

oktobra letos. 

 

Morda pa se za pet mesecev pridružite celo ekipi Pisarne EP v 

Ljubljani. Prijavite se do 15. maja! 

 
Če imaš vprašanje za evropskega poslanca Franca Bogoviča oziroma mu želiš 

karkoli sporočiti, mu piši na e-mail 

naslov: franc.bogovic@europarl.europa.eu 

 

 

  

http://bit.ly/Evropski_parlament_prakse
http://www.europarl.europa.eu/slovenia/sl/
http://www.europarl.europa.eu/slovenia/sl/
mailto:franc.bogovic@europarl.europa.eu
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/01/priloznost.png
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/priloznost.jpg
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Predstavitev EU in priložnosti, ki 
jih ponuja mladim 

  

Obveščamo vas, da Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji v sklopu serije 
dogodkov v razstavnem prostoru Doživi Evropo pripravlja tudi dogodek za 
mlade, in sicer predstavitev EU priložnosti za mlade. 
 
Predstavitev EU in priložnosti, ki jih ponuja mladim, bo potekala v torek, 10. 
aprila 2018, ob 15.00 v Hiši EU na Dunajski 20 v Ljubljani. Tokrat se bomo 
osredotočili na študijske izmenjave, prostovoljno delo, pripravništva, prakse 
in iskanje zaposlitve v drugih državah članicah EU. 
Po predstavitvi in pogovoru si bomo skupaj ogledali interaktivni 
multimedijski prostor Doživi Evropo v Hiši Evropske unije, ki omogoča 
vpogled v delovanje Evropske unije. 
 
Na dogodek se je potrebno prijaviti, in sicer prek spletnega 
obrazca http://bit.ly/EUpriložnosti_mladi. Prijave so odprte do ponedeljka, 9. 
aprila 2018, oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba na dogodku 
je brezplačna. 
 
Za vsa vprašanja smo vam na voljo na tjasa.bozic@ipm.si. 
PRIPONKA: Doživi Evropo_EU priložnosti za mlade 
 

 
 

 

http://bit.ly/EUprilo%C5%BEnosti_mladi
mailto:tjasa.bozic@ipm.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/Do%C5%BEivi-Evropo_EU-prilo%C5%BEnosti-za-mlade.pdf


 

43 
 

43 

Evropski forum Alpbach 
‘Diversity and Resilience’ 

 

Obveščamo vas o Evropskemu forumu Alpbach, kjer se vsako poletje 

zbere več kot 700 perspektivnih mladih iz več kot 60 držav. Več informacij 

in možnost prijave za štipendijo je v priponki. 

 

Letos Evropski forum Alpbach potekal od 15. do 31. avgusta 2018 pod 

krovnim naslovom ‘Diversity and Resilience’. Na forumu, v idilični tirolski 

vasici, z več kot 20 seminarji pod vodstvom priznanih akademikov ter z več 

kot 200 plenarnimi zasedanji, okroglimi mizami in razpravami, bodo mladi 

skupaj z več tisoč pomembnimi gosti iz politike, uspešnimi 

gospodarstveniki, uglednimi akademiki in drugimi udeleženci razpravljali o 

perečih aktualnih vprašanjih. Več o forumu si lahko prebereš na spletni 

strani www.alpbach.org/en/.  

 

Klub Alpbach Senza Confini tudi letos podeljuje štipendije za udeležbo na 

forumu. Zainteresirani kandidati se s svojim življenjepisom, potrdilom o 

opravljenih izpitih in s kratkim esejem na temo  ‘Diversity and 

Resilience’ (max. 1-2 strani) – vse v angleškem jeziku – prijavite do 31. 

marca 2018 na scholarship@senza-confini.com. 

 

 Celotna prijava naj bo združena v en pdf dokument. V postopku izbire 

boste kandidati največ točk prejeli ravno za posredovan esej, saj le-ta 

odraža vaš pogled na krovno temo foruma ter vaš doprinos k diskusiji. Več 

o možnostih štipendiranja in postopku prijave najdeš na spletni strani 

kluba www.senza-confini.com. 

 

V primeru dodatnih vprašanj se obrni na Edito 

Turičnik (email: edita.turicnik@senza-confini.com) ali Vesno 

Kuralt (email: vesna.kuralt@senza-confini.com) 

Naj ti uspe!  

Scholarship_Flyer_2018 

  

http://www.alpbach.org/en/
http://www.alpbach.org/en/
mailto:scholarship@senza-confini.com
http://www.senza-confini.com/
mailto:edita.turicnik@senza-confini.com
mailto:edita.turicnik@senza-confini.com
mailto:edita.turicnik@senza-confini.com
mailto:vesna.kuralt@senza-confini.com
mailto:vesna.kuralt@senza-confini.com
mailto:vesna.kuralt@senza-confini.com
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/04/Scholarship_Flyer_2018.pdf
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Razpis: ECOTROPHELIA Slovenija 
 

Spoštovani, obveščamo vas, da je na spletni strani GZS-ZKŽP objavljen razpis 

»ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2018«. 

 

ECOTROPHELIA SLOVENIJA je študentsko tekmovanje s področja 

inovativnosti v živilstvu in razvoja novih inovativnih živilskih proizvodov. 

K prijavi so vabljeni študenti vseh študijskih smeri! 

 

ROK za prijavo: 30. marec 2018 

 

Za več informacij: Tamara Srdarev (tamara.srdarev@gzs.si, 01 58 98 296) 

 

 

Međunarodna konferencija ” 
Procesuiranje genocida u BiH 
 
Vabljeni na Međunarodno konferencijo ” Procesuiranje genocida u BiH. 

Vabilo 

 

Mednarodna znanstvena 
konferenca: Knowledge Based 
Sustainable Economic 
Developement- ERAZ 2018 
 
Obveščamo vas o mednarodni konferenci, ki bo potekala 7. junija 2018 v 
Sofiji, Bolgarija. 
Več informacij na spletni strani: http://www.eraz.org.rs/home.html  

 
Vabilo 

 

https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/Novice/ArticleID/64417/objava-razpisa-ecotrophelia-slovenija-2018
mailto:tamara.srdarev@gzs.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/EVR110001-1.pdf
http://www.eraz.org.rs/home.html
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/EVR110001-1.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/ecotrophelia.jpg
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Vabilo na XXIX. skupščino 
Društva za Združene narode za 
Slovenijo 
 

Spoštovane članice in člani društva, 

vljudno vas vabimo na XXIX. skupščino Društva za Združene narode za 

Slovenijo, ki bo potekala v četrtek, 5. aprila 2018, ob 17. uri v prostorih 

društva z naslednjim dnevnim redom 

1. otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva; 

2. volitve organov skupščine; 

3. poročilo verifikacijske komisije; 

4. delovno in finančno poročilo za leto 2017; 

5. poročilo o realizaciji programa mladinske sekcije za leto 2017; 

6. program dela za leto 2018; 

7. poročilo nadzornega odbora; 

8. razprava o poročilih; 

9. volitve organov društva; 

10. razno 

 

Vsa poročila so na vpogled v tiskani obliki na dan skupščine, 5. aprila 2018, 

in sicer od 12. ure naprej na sedežu društva (Cankarjeva 1/II, Ljubljana) in 

dostopne v elektronski obliki na bližnjici tukaj. 

 

Vabilo na skupscino 2018 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1ZAoWVwifzUbTdYQzpHRxMKF9B8syfXx0?usp=sharing
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/Vabilo-na-skupscino-2018.doc
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Vabilo na konferenco o varstvu 
osebnih podatkov, Mokrice 12.-13. 
4. 2018 
 
GDPR, GDPR, GDPR, GDPR, GDPR   
To slišite od vsepovsod, kajne? 
 
12. in 13. aprila na Mokricahna konfrenci GDPR boste  spregovorili z Brunom 
Gencarellijem , Loreno Marciano , Geraldine Proust in Ann Cavoukian  in 28 drugimi 
predavatelji na tej konferenci. 
  
Najbolj obveščeni med vami veste, da je  
Bruno Gencarellijem vodja oddelka za varstvo osebnih podatkov pri Evropski 
komisiji,  
Lorena Marciano je DPO za Cisco v regiji EMEA+Rusija,  
Geraldine Proust predstavlja FEDMA (Združenja za direktni marketing) pri strokovni 
skupini Evropske komisije za izvajanje GDPR,  
Ann Cavoukian pa je že kar legenda na področju prava zasebnosti in avtorica pojma 
»Privacy by Design«. 
12. in 13. aprila 2018 se bo na Mokricah odvijala konferenca pred začetkom 
uporabe nove evropskeSplošne uredbe o varstvu podatkov, ki bo po 25. maju 
2018 na področju varstva osebnih podatkov prinesla precej novosti. 
Prijavite se na konferenco in prisluhnite Brunu, Loreni, Geraldine, Ann ter še 28 
predavateljem, vsem izbranim gostom. V dveh dneh konference bo precej 
priložnosti, da govorite s predavatelji in izmenjate izkušnje s strokovnjaki iz 
največjih organizacij v Sloveniji, na Hrvaškem in v celotni regiji Adriatik. Takšne 
konference v tej regiji to pomlad ne bo več. 
Več informacij o konferenci 
Za program konference, predstavitve predavateljev, prijavo, namestitev in ostale 
informacije o konferenci, si oglejte  TUKAJ. 
  
Za možnost sodelovanja na dogodku kot sponzor se obrnite na Tanjo Pirc 
na tanja@info-hisa.si  

 
  

http://4021.sqm-secure.eu/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=3400&mailid=219&subid=28255
http://4021.sqm-secure.eu/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=3401&mailid=219&subid=28255
mailto:tanja@info-hisa.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/4.dneviPravaZasebnostiINsvobodeIzrazanja.jpg
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46. konferenca Evropske 
skupine za študij odklonskosti in 
družbenega nadzora 
 
Spoštovani! 
 
V organizaciji Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in 
Pravna fakultete Univerze v Ljubljani, bo med 22. in 24. avgustom 
2018 potekala 46. konferenca Evropske skupine za študij odklonskosti in 
družbenega nadzora (European group for the study deviance and social 
control),  z naslovom: 
“Social harm in a digitalized global world: Technologies of power and 
normalized practices of contemporary society”. 
 
Besedilo poziva se nahaja v priponki. Vabljeni, da svoje povzetke 
prispevka oddate do 31. marca in poziv posredujete naprej. 
 
Več o konferenci si lahko preberete 
na: http://www.europeangroup.org/?q=node/145 
Vljudno vabljeni! 
 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 
Priponka: Call for papers EG conference Ljubljana 2018 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/Call-for-papers-EG-conference-Ljubljana-2018.pdf
http://www.europeangroup.org/?q=node/145
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/Call-for-papers-EG-conference-Ljubljana-2018.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/03/social_harm_in_a_digitalized_global_world.png
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RUBIKON – tekmovanje slovenskih 
študentov v predstavitvi sodb 
Evropskega sodišča za človekove 
pravice 
 
Potek tekmovanja 
Na finalu imajo tekmovalci deset minut časa, da predstavijo sodbo ESČP, ki so si jo 
izbrali sami in pri katerem  ne gre za slovenski primer. Nato odgovarjajo na 
vprašanja komisije, v kateri so profesorji in (nekdanji) ustavni sodniki ter 
strokovnjak za govorništvo. V ocenjevalno komisijo bodo tudi tokrat povabljeni: dr. 
Jadranka Sovdat, predsednica Ustavnega sodišča, prof. dr. Dragica Wedam Lukić, 
nekdanja predsednica Ustavnega sodišča,  Franc Testen, nekdanji predsednik 
Ustavnega sodišča in Vrhovnega sodišča in Boris Kobal, dramatik, režiser in igralec. 
 
Prijava 
Vsi zainteresirani študentje se na tekmovanje prijavite prek elektronske pošte 
referat@evro-pf.si do 13.4.2018. V primeru večjega števila prijav, bomo na fakulteti 
izvedli predtekmovanje. Morebitni datum predtekmovanja bo naknadno znan. 
 
Finale tekmovanja 
XIII. finale tekmovanja Rubikon bo 17. maja 2018 na Pravni fakulteti v Ljubljani. 
Tekmovalci, ki se bodo udeležili finala bodo dobili diplome in knjižne nagrade. 
Doslej so na tekmovanju že nastopali študentje s  pravnih fakultet v Ljubljani in 
Mariboru, Evropske pravne fakultete, FDV in Fakultete za upravo, ki so lepo 
povabljeni, da sodelujejo tudi na finalu  tekmovanja Rubikon 2018. 
 
Na dosedanjih dvanajstih  tekmovanjih so zmagali: 2017 – Špela Lovšin, 2016 – 
Aljoša Polajžar, 2015 – Rok Dacar, 2014 – Laura Martinčič in Katja Krušec, 2013 – 
Simona Zupančič, 2012 – Neža Šubic, 2011 – Marjana Trebižan, 2010 – Sanda Šabić, 
2009 – Ana Kastelec,  2008 – Nina Zupan, 2007 – Staša Nunič, 2006 – Nina 
Scortegagna. 
 
Utrinke s preteklih tekmovanj najdete zlasti na naslednjih naslovih: 
http://www.youtube.com/watch?v=cbxG6zI4OAg&feature=youtu.be 
http://www.youtube.com/watch?v=mT91tyN8i_M 
http://www.mojvideo.com/video-001-rubikon-2009-tekmovanje-studentov-
prava/ec6d5409343ef176f3bc 
https://www.youtube.com/watch?v=AamwTw18mag 
tekmovanje-rubikon.tk 
 
Organizator: dr. Ciril Ribičič 

  

http://www.youtube.com/watch?v=cbxG6zI4OAg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=mT91tyN8i_M
http://www.mojvideo.com/video-001-rubikon-2009-tekmovanje-studentov-prava/ec6d5409343ef176f3bc
http://www.mojvideo.com/video-001-rubikon-2009-tekmovanje-studentov-prava/ec6d5409343ef176f3bc
https://www.youtube.com/watch?v=AamwTw18mag
http://tekmovanje-rubikon.tk/
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Brezplačne delavnice za mlade 
 

Nefiks zaposlitvene rešitve vabijo v svoje vrste motivirane kandidate in 

mlade iskalce zaposlitve do 29. leta, ki niso v rednem delovnem razmerju. S 

pomočjo projekta je zaposlitev dobilo že veliko udeležencev, sloni pa na 

dolgoletnih uspehih delavnic Služba me ne išče. 

 

Projekt se izvaja v obliki usposabljanja v Novi Gorici. Prijavite se lahko do 18. marca 2018 oziroma do zapolnitve 12 

prostih mest. Delavnice bodo potekale vsak delovnik med 9.00 in 15.00 uro od 20. 3. do 6. 4. 2018. Prijave zbiramo 

na NEFIKS ali na nefiks@nefiks.si 

 

Delavnice bodo interaktivne in bodo zajemale sledeče vsebine: 

– IT veščine: Excel, postavljanje spletnih strani, oblikovanje kreativnega 

življenjepisa (50 % vsebin) 

– Mehke veščine: simulacija zaposlitvenih razgovorov, poslovna 

komunikacija, pravna pismenost, retorika in javno nastopanje, priprava CV-

ja in motivacijskega pisma tudi v angleščini in italijanščini (30 % vsebin) 

– projekti z delodajalci: vsaka skupina pripravi projekt z delodajalcem (20 % 

vsebin) 

 

Iz programa ni mogoče izbrati samo posameznih delavnic, ampak, prijava 

pomeni, da se boste udeležili celotnega programa, ki traja: 

od torka, 20. 3. do 6. 4. 2018. Na aktivnostih je obvezna 80 % udeležba. Če 

posameznik v vmesnem času dobi zaposlitev, iz skupine izstopi. 

 

V Nefiks zaposlitvenih rešitvah kandidatom obljubljamo zanimive izzive, 

obenem pa iščemo resne in motivirane kandidate, ki razumejo, da je 

iskanje zaposlitve proces, v katerega je potrebno vložiti čas in energijo. 

 

V primeru kakršnihkoli težav v zvezi s prijavo piši na nefiks@nefiks.si  

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada. 

 

Več o delavnicah si lahko preberete na sledeči 

povezavi: http://app.nefiks.si/activity/845 ali v spodnjem opisu. 

  

http://app.nefiks.si/activity/845
mailto:nefiks@nefiks.si
mailto:nefiks@nefiks.si
http://app.nefiks.si/activity/845
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Vilnius Summer School 2018 
 

Obveščamo vas o akademski poletni šoli, ki bo potekala 7.-14. julija 2018 v 

Litvi. 

 

Dear Sir or Madam, 

The upcoming summer we are launching the 2nd Vilnius Summer School 

and would like to invite students or any other persons who might be 

interested in the courses Vilnius Summer School provides. We can proudly 

announce that the 1st Vilnius Summer School was a great success. 

Therefore, next year we are coming back with one additional course on 

cyber security. 

 

We would be grateful, if you could share the information below with those 

who might be interested. 

 

Vilnius Summer School is a week-long academic program dedicated to 

facilitate dialogue and in-depth analysis in the field of military, cyber and 

energy security at national, regional and global level. 

 

We offer three separate courses on military, cyber and energy security: 

 

Military Security course gives you a chance to get in-depth understanding 

about current threats the Eastern flank of Europe faces and the counter-

measures it applies to deter aggressors and defend both – regional and 

national – security interests. 

 

Energy Security course provides you with an opportunity to gain knowledge 

about global energy tendencies and perspectives and how they correlate 

with regional and national developments of the European and the Baltic 

gas and electricity markets, as well as the remaining challenges the Baltic 

region faces in its efforts to enhance its energy security. 

 

Cyber Security  course will provide an opportunity to get more knowledge 

about today’s cyber security world, including the emerging cyber-threats 

and increasing cyber-attacks. It will provide a chance to get in-depth 

understanding about cyber-defence and possible countermeasures, get 

involved into discussion about international and regional cyber security 

issues and strengthen awareness about existing cyber-threats. 

 

 

http://www.fds.si/index.php/fakulteta/1708-vilnius-summer-school-2018
http://www.vilniusschool.org/military-security/
http://www.vilniusschool.org/energy-security
http://www.vilniusschool.org/cyber-security
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Why should anyone be interested in Vilnius Summer School? 

The capital of Lithuania, Vilnius, is located near the geographic center of 

Europe. Such geographic location often leads to situations when Lithuania 

becomes the spot of clashes between the West and the East, especially in 

terms of security issues. Namely, the three courses of Vilnius Summer 

School 2018 will be devoted to discuss relevant issues of military, cyber 

and energy security. Join us in Vilnius Summer School 7-14 July 2018 and 

be in the swim! 

 

When? 7-14 July 2018 

 

Where? Vilnius, Lithuania 

 

We invite you to visit our website: http://www.vilniusschool.org/ and learn 

more about the courses we provide. 

  

Should you have any question regarding Vilnius Summer School or 

application process, please, do not hesitate to contact us. We are looking 

forward to your application! 

Best regards,  

 

Jurgita Jakevičiūt, Program Director, Cell: +370 614 42 884, 

Emailcontact@vilniusschool.org,   

 

 

 

http://www.vilniusschool.org/
mailto:contact@vilniusschool.org

