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Obvestilo knjižnice in založbe 
FDŠ o spremembi lokacije 

 
    

Spoštovani, 

 

Obveščamo vas, da knjižnica  FDŠ od torka, 14. novembra 2017, ne 

bo več poslovala na lokaciji na Brdu pri Kranju. Knjižnica je del 

Knjižnično-informacijskega sistema Nove univerze in se kot taka 

priključuje Univerzitetni knjižnici Nove univerze. 

 

Centralna enota Univerzitetne knjižnice Nove univerze bo svoja vrata 

odprla v ponedeljek, 27. novembra 2017, na lokaciji Cankarjevo 

nabrežje 11, 1000 Ljubljana. 

 

Vse študentke in študente FDŠ vljudno vabimo na novo lokacijo, kjer 

bo omogočen dostop do širšega nabora gradiv, večjih prostorov in 

razširjene ponudbe knjižničnih storitev. 

 

Gradivo lahko vrnete v referat FDŠ, izposoja knjig pa bo možna od 

27.11.2017 naprej na novi lokaciji oz. po predhodnem naročilu v 

referatu FDŠ na Brdu pri Kranju. 

 

Veliko zaključnih nalog študentov FDŠ je prosto dostopnih preko 

repozitorija ReVIS: http://revis.openscience.si/info/index.php/slo/ 

 

V kolikor potrebujete dodatne informacije, nam lahko pišete na 

knjiznica@nova-uni.si ali pokličete na 01 251 44 85. 

 

Hvala za razumevanje. 

 

 

 

  

KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

 

http://revis.openscience.si/info/index.php/slo/
mailto:knjiznica@nova-uni.si
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Karierna delavnica s področja 
trgovanja z nepremičninami 
 

Karierni center Evropske pravne fakultete vas dne 1.12.2017 vabi na 

brezplačno karierno delavnico s področja trgovanja z 

nepremičninami.   

 

Delavnica bo potekala dne 1.12.2017, od 10:00 – 12:00 v prostorih 

Evropske pravne fakultete, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 

Ljubljana, predavalnica P1. 

 

 Z vami bosta svoje znanje in izkušnje delila: 

 Janja Čeh Horvat, Izvršna direktorica podjetja RE/MAX 

Slovenija 

ter 

 Sašo Pristavec, Vodja projektov pri Centru za poslovno 

usposabljanje Gospodarske Zbornice Slovenija 

 

 Predvidena vsebina dogodka: 

 predstavitev GZS in CPU, 

 opis postopka pridobitev statusa nepremičninskega 

posrednika, vpis v imenik nepremičninskih posrednikov ter 

pridobitev licence v prometu z nepremičninami, 

 kratka predstavitev podjetja RE/MAX, opredelitev možnosti 

pridobivanja praktičnih izkušenj (praksa za študente) in 

zaposlitve na področju nepremičnin,  

 opis poklica nepremičninskega posrednika ter pogoji za 

zaposlitev (trg dela, ponudba/povpraševanje, izobrazba, 

licence, ipd.), 

 vključevanje posameznikov razpravo, spodbujanje 

razmišljanja, ipd. 

 

 Obvezna je predhodna prijava na dogodek do vključno 27.11.2017 

na povezavi: TUKAJ . 

 Vljudno vabljeni. 

Priponka: Vabilo – 1.12.2017  

KARIERNI KOTIČEK 

 

https://goo.gl/forms/fculw0bX3Ds6XJXv2
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/11/Vabilo-1.12.2017.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Predstavitvena brošura 
Kariernega centra za 
delodajalce 

 

 

Obveščamo vas, da je na spletni strani Evro-PF objavljena 

nova brošura Kariernega centra, ki je namenjena 

delodajalcem.  

 

Predstavitvena brošura za delodajalce >>> 

 
 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2013/08/EPF_BROSURA-delodajalci-2017_web.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Informativni dan za dijake 
»Izberi si svoj študij« 
 

Obveščamo vas, da RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica in 

Ljudska univerza Nova Gorica prirejata informativni dan za dijake 

»Izberi si svoj študij«, ki bo potekal dne 16.11.2017 v Novi Gorici.  

 

Predstavile se bodo različne slovenske fakultete in iz prve roke podale 

informacije o študijskih programih. Dijaki in vsi ostali bodo dobili 

dragocene informacije za lažjo odločitev o bodoči izobraževalni poti.  

 

Evropska pravna fakulteta  se bo dijakom predstavila od 12.30 do 

13.15 , Eda center, v predavalnici P3. Karierni center Evro-pf pa bo 

za dijake izpeljal delavnico »Izbira poklica in uspešno načrtovanje 

karierne poti od A do Ž« ob 10.30  ter ob 13.15, v predavalnici P1.  

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Preveri in izboljšaj poslovno 
idejo 

 

Poslovne ideje in mlada podjetja imajo več možnosti za 

uspeh v okolju Primorskega tehnološkega parka. Temu 

močno pripomore tudi skupina 20 mentorjev, ki jim redno 

svetuje in jih usmerja.  

 

Primorski tehnološki park odpira svoja vrata in vabi 

posameznike in podjetja na brezplačni posvet z 

strokovnimi podjetniškimi mentorji. Na voljo je 5 paketov 

po 10 mentorskih ur, ki jih bo prejelo pet izbranih 

srečnežev. 

 

 
 

Kako do 10 ur brezplačnega mentorstva? Vse informacije 

so vam na voljo na spodnjem linku: 

http://www.primorski-tp.si/dogodki/2017/preveri-in-

izboljsaj-poslovno-idejo 

 

  

http://www.primorski-tp.si/dogodki/2017/preveri-in-izboljsaj-poslovno-idejo
http://www.primorski-tp.si/dogodki/2017/preveri-in-izboljsaj-poslovno-idejo
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Karierna delavnica s področja 
trgovanja z nepremičninami 
 

Spoštovani! 

 

Karierni center Evropske pravne fakultete vas dne 1.12.2017 vabi na 

brezplačno karierno delavnico s področja trgovanja z 

nepremičninami.   

Delavnica bo potekala dne 1.12.2017, od 10:00 – 12:00 v prostorih 

Evropske pravne fakultete, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana, 

predavalnica P1.  

 

Z vami bosta svoje znanje in izkušnje delila:  

 Janja Čeh Horvat, Izvršna direktorica podjetja RE/MAX 

Slovenija  

ter 

 Sašo Pristavec, Vodja projektov pri Centru za poslovno 

usposabljanje Gospodarske Zbornice Slovenija 

 

Predvidena vsebina dogodka:  

 predstavitev GZS in CPU,  

 opis postopka pridobitev statusa nepremičninskega 

posrednika, vpis v imenik nepremičninskih posrednikov ter 

pridobitev licence v prometu z nepremičninami,  

 kratka predstavitev podjetja RE/MAX, opredelitev možnosti 

pridobivanja praktičnih izkušenj (praksa za študente) in 

zaposlitve na področju nepremičnin,   

 opis poklica nepremičninskega posrednika ter pogoji za 

zaposlitev (trg dela, ponudba/povpraševanje, izobrazba, 

licence, ipd.), 

 vključevanje posameznikov razpravo, spodbujanje 

razmišljanja, ipd.  

Obvezna je predhodna prijava na dogodek do vključno 27.11.2017 

na povezavi: TUKAJ .  

 

Vljudno vabljeni.  

 

https://goo.gl/forms/fculw0bX3Ds6XJXv2
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Vabilo na seminar 
»Internacionalizacija visokega 
šolstva« 
 

Spoštovani, 

vabimo vas na seminar »Internacionalizacija visokega šolstva«, ki bo 

potekal 6. novembra 2017 na Evropski pravni fakulteti v Ljubljani. 

Podroben program si lahko pogledate v priponki. 

 

Prijave zbiramo do 5. novembra 2017 oziroma do zasedbe mest na 

elektronski naslov info.ljubljana@evro-pf.si. 

 Udeležba je brezplačna. 

Vljudno vabljeni. 

 

  

OBVESTILA EVRO-PF 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/11/Vabilo-seminar-Internacionalizacija-visokega-šolstva.pdf
mailto:info.ljubljana@evro-pf.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Gradiva s seminarja  
»Internacionalizacija visokega 
šolstva« 
 

Spoštovani, v ponedeljek, 6.11.2017, je Evropska pravna fakultete 

organizirala seminar na temo »Internacionalizacija visokega 

šolstva«. 

 

Na seminarju so sodelovali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport, Prijavno – informacijska služba Univerze v Ljubljani in Center 

Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe 

izobraževanja in usposabljanja. 

 

V prvem delu seminarja so bile podane splošne informacije o 

strategiji »Internacionalizacija visokega šolstva«, njenih ciljev in 

javnih razpisov vezanih na strategijo. Po krajšem premoru so 

udeleženci pridobili informacije o prijavno – sprejemnem postopku 

za tuje državljane in slovenske državljane s srednjo šolo v tujini. S 

strani CMEPIUS-a  so udeležeci pridobili informacije vezane na 

programa Erasmus+ in CEEPUS ter bilateralne sporazume. 

 

V priponkah je dostop do gradiv. 

SI VŠ predstavitev _ER_DH_MB 

Internacionalizacija_EPF_2017 

Seminar_6-11-2017_Eplus 

 

Nekaj foto utrinkov: 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/11/6.11.-SI-VŠ-predstavitev-_ER_DH_MB.pptx
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/11/Internacionalizacija_EPF_2017.pptx
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/11/Seminar_6-11-2017_Eplus.pptx
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/seminar_internacionalizacija/IMG_5092.JPG
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/seminar_internacionalizacija/IMG_5095.JPG
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/seminar_internacionalizacija/IMG_5098.JPG
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/seminar_internacionalizacija/IMG_5099.JPG
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/seminar_internacionalizacija/IMG_5100.JPG
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/seminar_internacionalizacija/IMG_5101.JPG
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Vabilo na gostujoče predavanje g. 
Paula Mahoneyja, 29. 11. 2017 

 

Vabimo vas na gostujoče predavanje uglednega tujega strokovnjaka 

g. PAULA MAHONEYJA , ki bo potekalo dne 29. 11. 2017, na Evropski 

pravni fakulteti, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana. 

 

Gostujoče predavanje bo izvedel g. PAUL MAHONEY, nekdanji 

britanski sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice ter nekdanji 

sodnik in predsednik Sodišča za uslužbence EU. Predavanje bo 

usmerjeno k predstavitvi novih dognanj s področja izvrševanja sodb 

Evropskega sodišča za človekove pravice, s poudarkom na izvrševanju 

sodnih odločb, ki ugotavljajo kršitev dolžnosti do preiskave v skladu s 

členoma 2 in 3 EKČP (pravica do življenja, prepoved mučenja in 

nečloveškega ravnanja). 

Dogodek je brezplačen. 

 

Prijave zbiramo do 28. novembra 2017 do 12. ure oziroma do 

zapolnitve prostih mest na elektronski naslov mojca.dolenc@evro-

pf.si. 

Prosimo vas, da s tem vabilom seznanite čim širši krog slušateljev. 

Vljudno vabljeni! 

  

VABILO na gostujoče predavanje_PAUL MAHONEY  

 

 

  

mailto:mojca.dolenc@evro-pf.si
mailto:mojca.dolenc@evro-pf.si
http://fds.si/attachments/article/1659/VABILO%20na%20gostujoce%20predavanje%20_%20PAUL%20MAHONEY_ESCP_29.11.2017.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Vabilo na gostujoči predavanji g. 
Paula Mahoneyja, 27. in 28. 11. 
2017  
 
Vabimo vas na gostujoči predavanji uglednega tujega strokovnjaka, 

ki bosta potekali dne 27. in 28. 11. 2017, na Evropski pravni fakulteti, 

Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana. 

 

Gostujoči predavanji bo izvedel g. PAUL MAHONEY, nekdanji 

britanski sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice ter nekdanji 

sodnik in predsednik Sodišča za uslužbence EU. 

  

PODROBNOSTI PREDAVANJ: 

   27. 11. 2017,  9:00 -12:00, predavalnica P1 

Tema:  »The changing face of the European Court of Human Rights – 

Tracing the trajectory of the Court from the 1960s till today.« 

    28. 11. 2017, od 9:00 – 12:00, predavalnica P1 

 

Temi: 

»The right to a fair tiral of defendandts charged with a terrorist 

offence (Article 6 ECHR) – An example of reconciling human rights 

and the fight against terrorism.« 

»The right to access to a court in order to litigate legal claims over 

»civil rights and obligations«  – How this right, wich is implied but not 

stated in Article 6§1 , was developed in early Strassbourg  case–law«. 

Predavanji bosta usmerjeni k predstavitvi novih dognanj s področja 

izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice ter 

refleksiji in diskusiji na obravnavane teme. Poleg tega bosta 

usmerjeni v praktično obravnavanje tem, zato lahko študenti 

pogovor s tujim gostom izkoristijo tudi v študijske namene pri 

pripravi zaključnih nalog ter za pridobivanje kariernih napotkov za 

delo in študij v tujini. 

 

Prosimo vas, da s tem vabilom seznanite čim širši krog slušateljev. 

Vljudno vabljeni! 

 

http://fds.si/index.php/aktualno/zunanji-dogodki/1658-vabilo-na-gostujoci-predavanji-g-paula-mahoneyja-27-in-28-11-2017
http://fds.si/index.php/aktualno/zunanji-dogodki/1658-vabilo-na-gostujoci-predavanji-g-paula-mahoneyja-27-in-28-11-2017
http://fds.si/index.php/aktualno/zunanji-dogodki/1658-vabilo-na-gostujoci-predavanji-g-paula-mahoneyja-27-in-28-11-2017
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Poziv študentom za prijavo na 
mednarodna tekmovanja 
 
 

Kolegice in kolegi, 

 

če vas v letošnjem študijskem letu zanima katero izmed mednarodnih 

pravnih tekmovanj, vas vabimo k ogledu priloženega seznama 

najpopularnejših tekmovanj in vas spodbujamo k prijavi. Vsako izmed 

tekmovanj je samo na kratko opisano, za več informacij in pomoč pri sestavi 

ekipe se lahko obrnete na e-poštni naslov: tekmovanja.evropf@gmail.com. 

 

Priponka: Seznam mednarodnih tekmovanj 2017/2018 

 

Študentski svet Evropske pravne fakultete  

 

 
 

 

 
  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/11/Mednarodna-tekmovanja-2017-18.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/11/Mednarodna-tekmovanja-2017-18.pdf
mailto:tekmovanja.evropf@gmail.com
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/11/Mednarodna-tekmovanja-2017-18.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/EPF_STUDENTSKI-SVET_logo.jpg
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Uvodni dan za doktorske 
študente 
 

Evropska pravna fakulteta je dne 24. oktobra 2017 ob 16. uri na 

Cankarjevem  nabrežju 11 (predavalnica P3) v Ljubljani organizirala 

prvo uvodno srečanje za doktorske študente Prava III. stopnje ter 

Prava in managementa nepremičnin III. stopnje.  

 

Namen srečanja je bil predstaviti fakulteto ter njene dejavnosti, 

profesorje in administracijo za zagotovitev uspešnejšega študija novi 

generaciji doktorskih študentov. 

 

 Na dogodku so sodelovali dekan izr. prof. dr. Marko Novak, prof. dr. 

Peter Jambrek ter ostali profesorji, Referat fakultete, Knjižnica in 

Založba Evro-pf. 
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Gostujoče predavanje: Problem 
implementacije predhodnih 
odločitev SEU s strani slovenskih 
sodišč 

 
 

Spoštovani, 

pravo evropske skupnost predstavlja nov pravni red mednarodnega 

prava, v dobro katerega so države članice omejile svoje suverene 

pravice na določenih področjih in katerega subjekti so države in 

njihovi državljani. Pomembno vlogo pri udejanjanju in razgali prava 

EU ima sodišče EU, ki bdi nad pravilno razlago in udejanjanjem prava 

EU. 

 

Vabimo vas na gostujoče predavanje mag. Saše Severja, pravnika na 

Sodišču Evropske unije, ki bo predaval na temo »PROBLEM 

IMPLEMENTACIJE PREDHODNIH ODLOČITEV SEU S STRANI 

SLOVENSKIH SODIŠČ«. 

 

Predavanje bo potekalo v četrtek, dne 30. 11. 2017, na Evropski 

pravni fakulteti, Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana, od 16h do 20h. 

Udeležba na dogodku je brezplačna. 

 

Predavanje bo izvedeno v okviru modula Jean Monnet z naslovom 

»Argumentacija SEU kot zgled za argumentacijo slovenskih sodišč«, 

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

 

PRIJAVA: Za udeležbo na dogodku je potrebna predhodna prijava na 

natasa.kolavcic@evro-pf.si  najkasneje do 29. 11. 2017, do 12:00. 

LOKACIJA: Evropska pravna fakulteta, Cankarjevo nabrežje 11, 

Ljubljana, Predavalnica P4.   

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

338 44 06 . 

Vljudno vabljeni! 

 

PRIPONKA: VABILO na gostujoče predavanje  SAŠA SEVER  

mailto:natasa.kolavcic@evro-pf.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/11/VABILO-na-gostujoče-predavanje-_-SAŠA-SEVER.pdf
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Vabilo na okroglo mizo: Pravne 
možnosti beguncev v Sloveniji 

 

Obveščamo vas, da društvo ELSA Nova Gorica vabi vse študente na 

okroglo mizo z aktualno tematiko: Pravne možnosti beguncev v 

Sloveniji. 

 

Dogodek bo potekal v sredo 29. novembra ob 18.00 uri, v 

predavalnici P3, na Evropski pravni fakulteti, Cankarjevo nabrežje 

11, v Ljubljani. 

 

Gostje okrogle mize bodo: 

– dr. Neža Kogovšek Šalamon, direktorica Mirovnega inštituta 

– Jasna Šegan, predsednica Upravnega sodišča RS  

– Melita Močnik, vodja Sektorja mejne policije na Generalni policijski 

upravi 

 

Dogodek bo povezovala doc. dr. Katarina Vatovec, svetovalka na 

Ustavnem sodišču Republike Slovenije in asistentka na Evropski 

pravni fakulteti. 

 

Za udeležbo na dogodku je obvezna predhodna prijava na e-naslov: 

seminarsconferences.novagorica@si.elsa.org 

 

Lepo vabljeni! 

PRIPONKA: Vabilo_okrogla miza 

 

 

 

mailto:seminarsconferences.novagorica@si.elsa.org
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/11/Vabilo-okrogla-miza.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Second SoLaR Workshop 
 

 

Obveščamo vas o možnosti udeležbe na "Second SoLaR Workshop". 

¸ 

Gre za projekt, v katerem sodeluje naša fakulteta. Namen delavnic 

je diskusija med akademiki in praktiki na temo nacionalna vloga in 

"mehko pravo" Evropske unije.  

 

Več informacij v priponki. 

2nd Solar workshop  

 

OBVESTILA FDŠ 

 

http://fds.si/attachments/article/1657/2nd%20Solar%20workshop%20on%20financial%20regulation%20final%20program.pdf
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 Konferernca LegArg “The impact 
of the European Institutions on 
the Rule of Law and Human 
Rights Protection in Central and 
Eastern Europe” 
 
Spoštovani! 

 

Fakulteta za državne in evropske študije in Evropska pravna fakulteta, 

članici Nove Univerze, organizirata v petek in soboto, 10. in 11. 

novembra 2017, mednarodno konferenco v okviru projekta LegArg z 

naslovom: 

The impact of the European Institutions on the Rule of Law and 

Human Rights Protection in Central and Eastern Europe. 

 

Na konferenci bodo sodelovali priznani strokovnjaki iz Slovenije, 

Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Avstrije, Italije, Madžarske, Anglije in 

Poljske. 

 

Konferenca bo potekala na Brdu pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj. 

Podrobnejše informacije v programu. 

Vljudno vabljeni! 

  

Program konference 2017 

 

http://fds.si/attachments/article/1653/Conference_program_final_11_10.pdf
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Deveta mednarodna konferenca 
o pravni teoriji in pravni 
argumentaciji - Foto utrinki 
 

10. in 11. novembra 2017 je na Brdu pri Kranju potekala deveta 
mednarodna konferenca o pravni teoriji in pravni argumentaciji. 
  
Foto utrinki: 

 

 

 

http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2017/LegArg9/1dan-Prvi-panel-1.jpg
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2017/LegArg9/2dan-Drugi-panel1.jpg
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2017/LegArg9/2dan-Drugi-panel2.jpg
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2017/LegArg9/2dan-zadnji1.jpg
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2017/LegArg9/2dan-zadnji2.jpg
http://fds.si/images/fds-content/dogodki/2017/LegArg9/2danTretji-Panel3.jpg
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Vabilo na gostovanje dr. Marie 
Varaki  
 

 

V okviru Javnega razpisa »Krajša in daljša gostovanja tujih 

strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih 

zavodih v letih 2016-2018« bo 6. in 7. novembra 2017 na dislocirani 

enoti Fakultet za državne in evropske študije v Ljubljani (Cankarjevo 

nabrežje 11, 1000 Ljubljana) gostovala profesorica dr. Maria Varaki iz 

Univerze v Helsinkih, Finska. 

 

Dr. Maria Varaki je strokovnjakinja za človekove pravice in 

mednarodno kazensko pravo. 

 

V ponedeljek 6. 11. 2017 bo predavala na temo -  Populist backlash 

to human rights, v torek, 7. 11. 2017 pa - Refugee and migration 

front before the UN (current developments, concept of human 

security, concept of shared responsibility). 

 

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. 

 

 
 
 
 

http://fds.si/index.php/dogodki/ostali-dogodki/1652-vabilo-na-gostovanje-dr-marie-varaki
http://fds.si/index.php/dogodki/ostali-dogodki/1652-vabilo-na-gostovanje-dr-marie-varaki
mailto:brdo@fds.si
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/
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Vabilo na gostovanje dr. Barneya 
Jordaana  

 
V okviru Javnega razpisa »Krajša in daljša gostovanja tujih 

strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih 

zavodih v letih 2016-2018« bo 30. novembra in 1. decembra 2017 na 

dislocirani enoti Fakultete za državne in evropske študije v Ljubljani 

(Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana) gostoval profesor dr. 

Barney Jordaan iz Vlerick Business School, Gent, Belgija. 

 

Dr. Barney Jordaan je eden največjih strokovnjakov na področju 

alternativnega reševanje sporov ter mediacije in arbitraže. 

 

V četrtek, 30. 11. 2017 in petek, 1. 12. 2017 od 16.30 do 19.15 bo 

predaval na temo: 

 Conflicts versus disputes 

 Understanding conflict 

 Dispute resolution procedures: mainstream, alternative and 

combined processes 

 Negotiation as the core process 

 Mediation: what it is and how it works 

 

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. 

 

http://fds.si/index.php/aktualno/fds/1664-vabilo-na-gostovanje-dr-barneya-jordaana
http://fds.si/index.php/aktualno/fds/1664-vabilo-na-gostovanje-dr-barneya-jordaana
mailto:brdo@fds.si
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/
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OKROGLA MIZA o pomenu 
slovenskega jezika in 
večjezičnosti v Evropskem 
parlamentu 

 

Spoštovani! 

 

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta VAS VLJUDNO VABI NA 

OKROGLO MIZO o pomenu slovenskega jezika in večjezičnosti v 

Evropskem parlamentu, ki bo potekala v sklopu simulacije 

Evropskega parlamenta (Evropska poslanka/poslanec za en dan), ki 

jo bodo letos okrepili s študenti prevajalci in tolmači, ki  bodo 

omogočili še bolj pristno izkušnjo odločanja v večjezičnem okolju. 

 

** 

Dogodek bo potekal v petek, 24. novembra 2017 ob 10. uri, v Hiši 

Evropske unije, Dunajska 20, Ljubljana. 

** 

 

V pogovoru bodo sodelovali: 

 · dr. Milan Zver, evropski poslanec 

 · dr. Igor Šoltes, evropski poslanec 

 · g. Franc Bogovič, evropski poslanec 

 · g. Valter Mavrič, generalni direktor Direktorata Evropskega 

parlamenta za prevajanje 

 · ga. Agnieszka Walter-Drop, generalna direktorica 

Direktorata Evropskega parlamenta za tolmačenje in 

konference 

 

Prosijo vas, da svojo udeležbo potrdite do srede, 22. 11. 2017, do 12. 

ure, na povezavi: http://bit.ly/okroglamiza_večjezičnost 

Evropski poslanci in generalna direktorja EP bodo spregovorili o 

pomenu in vlogi slovenskega jezika v moderni Evropi ter edinstveni 

večjezičnosti delovanja evropskih poslancev iz 28 držav članic EU 

hkrati. Okroglo mizo bo povezoval g. Peter Rustia, urednik na Radio 

Trst A in bo potekala v slovenskem jeziku.  

OBVESTILA 

 

http://bit.ly/okroglamiza_večjezičnost
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/eu.png
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SEESARI – South East Europe 
Strategic Alliance for Rail 
Innovation 
 

Obveščamo vas o skupščini, ki bo 23. 11. na Kolodvorski 11, 

1000 Ljubljana. Vse informacije v priponki. 

 

SEESARI – South East Europe Strategic Alliance for Rail 

Innovation- General Assembly – 23rd November 2017, 

Slovenian Railways (Glass Hall), Kolodvorska 11, 1000  

Ljubljana, Slovenia 

 

Invitation_SEESARI_November 2017 

 
 
 
  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/11/Invitation_SEESARI_November-2017.pdf
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FIDE – PhD Seminar 
  
Dear members of FIDE, 

 

Following the past experiences, researchers, graduate students and 

practitioners working in the field of EU law are invited to participate 

in the PhD Seminar and present their own research relating to any of 

the three main topics of the Congress. The PhD Seminar shall occur 

on 23 May 2018 and will cover the FIDE Congress Topics. As you are 

aware of the topics chosen for the FIDE Congress are the following: I. 

The internal market and the digital economy; II. Taxation, State aid 

and distortions of competition; III. The external dimension of the EU 

policies: horizontal issues; trade and investment; immigration and 

asylum. The questionnaires may be found at the FIDE Congress 2018 

website: https://www.fide2018.eu. 

 

We would like to ask your national association to disseminate the 

call for papers for the PhD Seminar (to, for example, universities, EU 

law teachers, PhD Students, etc.), which is available here: 

https://www.fide2018.eu/xms/files/Home_Page/Invitro_14_08_FID

E_Call_for_papers_171020.pdf.   

 

Important Dates: 

 Abstracts due: 30 November 2017; 

 Notification of the selection of up to 24 abstracts and invitation 

to the selected authors to submit individual papers: 30 December 

2017; 

 Individual papers due: 15 March 2018; 

 Notification of the selection of up to 12 individual papers to 

participate at the PhD Seminar: 25 April 2018; 

 Presentation and discussion of the selected papers before the 

successive PhD Seminar Panels: 23 May 2018 (10:00-18:00): 

Panel Topic I: 10:00-12:00; Panel Topic II: 14:00-16:00; Panel 

Topic III: 16:00-18:00. 

   

https://www.fide2018.eu/
https://www.fide2018.eu/xms/files/Home_Page/Invitro_14_08_FIDE_Call_for_papers_171020.pdf
https://www.fide2018.eu/xms/files/Home_Page/Invitro_14_08_FIDE_Call_for_papers_171020.pdf
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7. dnevi mediacij v “Hotel 
Sheraton Four Points” 

  

30.11. in 1.12.2017 vas vabimo na 7. dneve mediacij v Hotel 

Sheraton Four Points, dogodek, ki ga Družba za mediacijo in 

reševanje sporov organizira skupaj z Društvom mediatorjev 

Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, Evropsko pravno 

fakulteto, Evropskim centrom za reševanje sporov, Kmetijsko 

gozdarsko zbornico Slovenije, Inštitutom za mediacijo 

Concordia, Mediacijskim centrom pri Odvetniški zbornici 

Slovenije, Skupnostjo centrov za socialno delo, Slovenskim 

zavarovalnim združenjem, Zavodom Rakmo Center za mediacijo in 

obvladovanje konfliktov, Združenjem delodajalcev 

Slovenije, Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, Združenjem 

mediacijskih organizacij Slovenije in Zvezo društev ELSA. 

 

Vrhunske domače in tuje predavateljice in predavatelji ter trenerke 

in trenerji bodo predstavili širši pogled na umeščanje mediacije v 

družbene procese, nova znanja s področja veščin in praktičnih 

primerov, vsebine povezane s kakovostjo mediacij ter odpiranje 

novih družbenih področij za razvoj mediacij. 

 

V okviru 7. dnevov mediacij pa bomo tokrat prvič organizirali tudi Pro 

bono mediacijski dan, v sklopu katerega si bodo zainteresirani 

lahko  zagotovili brezplačno svetovanje pri priznanih mediatorjih. 

 

Zaradi velikega zanimanja in cenejše kotizacije priporočamo prijavo 

na dogodek najkasneje do 15.11.2017, več o samem dogodku in 

možnosti prijave pa na: www.dnevimediacij.si, elektronskem 

naslovu: primoz.sporar@mediacija.si  ali spela.sega@skup.si in 

telefonu: 041684182 ali 070699775.  

  

http://www.dnevimediacij.si/
mailto:primoz.sporar@mediacija.si
mailto:spela.sega@skup.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/11/7.dnevimediacij.png
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Razpis za sofinanciranje 
programov mladih talentov na 
področju športa, kulture in 
izobraževanja in na drugih 
področjih 
 
Obveščamo vas, da je Občina Šempeter-Vrtojba v sredo, 25. 10. 2017, 

objavila Razpis za sofinanciranje programov mladih talentov na 

področju športa, kulture in izobraževanja in na drugih področjih. 

 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine 

Šempeter-Vrtojba (www.sempeter-vrtojba.si). 

 

V kolikor so med vami mladi do 28 let z izjemnimi uspehi, je rok za 

prijavo 15. november 2017. 

 

  

http://www.sempeter-vrtojba.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Vključevanje nove generacije v 
izvajanje ciljev trajnostnega 
razvoja 
 
Vsi živimo v 21. stoletju, ko tehnološki napredek dosega in ponekod 

celo prehiteva rast prebivalstva in ko potrebe človeka postajajo 

enake potrebam zemlje – planeta, ki je naš dom. Kako vzpostaviti to 

ravnovesje? 

 

Možni odgovor je bil dosežen leta 2015, ko so Združeni narodi 

izpostavili 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki naj bi bili doseženi do leta 

2030. 11. cilj je posvečen trajnostnim mestom in mestni blaginji z 

motom “Naredimo mesta in naselja varna, odporna in trajnostna”. 

 

Zakaj FIABCI? 

Mednarodna nepremičninska organizacija FIABCI je podpisala 

memorandum o soglasju z UN-Habitat (program ZN o boljši urbani 

prihodnosti) z namenom spodbujanja pobude »City Prosperity 

Initiative (CPI)« in je hkrati tudi edina globalna strokovna 

organizacija, ki ima pooblastila za zastopanje ZN na trgu 

stanovanjskih nepremičnin. 

 

  Na našem srečanju v Ljubljani boste lahko izvedeli: 

– kaj pomeni CPI in kako se lahko mladi nepremičninski strokovnjaki 

v Sloveniji vključijo v te pobude, 

– katere so glavne koristi, ki jih mednarodna nepremičninska 

organizacija FIABCI nudi mladim strokovnjakom na področju 

nepremičnin, 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/11/interaktivna-delavnica.png
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– kako so najboljše prakse na področju nepremičnin po vsem svetu 

lahko dragocen vir za prihodnje izvajanje trajnostnih projektov v 

Sloveniji, 

– katere dogodke organizira FIABCI z namenom vključevanja mladih 

generacij v izvajanje ciljev trajnostnega razvoja, 

– več o 2. svetovnem poslovnem taboru mladih članov FIABCI 

#iREAL2017, Atene, Grčija, od 06. do 08. decembra 2017, 

– več o programih izmenjav, mreženju in drugih priložnosti znotraj 

FIABCI. 

  

Predstavitev bo izvedla ga. Kateryna Pylypchuk, predsednica FIABCI 

mladi in predsednica FIABCI Ukrajina ter podjetnica, certificirana 

poslovna trenerka in moderatorka. 

 

Dogodek bo potekal v petek, 10.11.2017,  ob 16:00 v prostorih 

Ekonomske fakultete (predavalnica MBA). 

 

Več info na – www.fiabci.si  

in https://www.linkedin.com/in/kateryna-pylypchuk-4b5a931a/ 

 

  

http://www.fiabci.si/
https://www.linkedin.com/in/kateryna-pylypchuk-4b5a931a/
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Vabilo na predstavitev EUI 

doktorskih programov 

 Spoštovani! 

 

European University Institute (EUI) v Firencah ter Oddelek za 

zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vabita na javno 

predstavitev EUI doktorskih programov za akademsko leto 

2018/2019. 

 

EUI nudi v celoti financirane, štiriletne doktorske programe s 

področja družboslovja in humanistike (zgodovina, pravo, ekonomija 

ter politične in družbene vede). Za septembrski vpis v akademsko leto 

2018/2019 imamo skupno na voljo približno 150 mest, ki že 

vključujejo plačano vpisnino in mesečno štipendijo. 

 

Predstavitev EUI-ja potencialnim prijaviteljem na doktorski program 

za leto 2018 bo potekala na Univerzi v Ljubljani. Izvedeli boste vse o 

EUI, kako se prijaviti na doktorat, pa tudi, kako se prijaviti za 

slovensko štipendijo za EUI. Za predstavitev zadnje točke bo 

poskrbela Katja Bratuša, predstavnica Javnega štipendijskega, 

razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike 

Slovenije, ki štipendije tudi sicer ureja. 

 

Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 20. novembra 2017, na 

Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Aškerčeva 2) v Modri sobi (5. 

nadstropje) ob 12. uri. EUI Vam bo predstavil naš doktorski 

raziskovalec Tomaž Ivešić. Za udeležbo na predstavitvi se, prosim, 

registrirajte z izpolnitvijo obrazca na: goo.gl/3hSSep ali pošljite 

elektronsko pošto v angleščini na: eui.pr@eui.eu. 

 

Prijave za doktorski program EUI bodo odprte od 2. novembra 2017 

do 31. januarja 2018. Do tega datuma je potrebno dokončati in 

oddati elektronsko prijavo za akademsko leto 2018/2019. Več 

informacij o EUI, prijavah na doktorat in o štipendijah je moč najti na 

naši spletni strani: www.eui.eu/phd. 

Prisrčno vabljeni!  

https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/DoctoralProgramme/DoctoralProgrammePresentations?utm_source=slovenia&utm_medium=internal&utm_campaign=phd2018
mailto:eui.pr@eui.eu
https://www.evro-pf.si/Downloads/www.eui.eu/phd
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9th International Conference “An 
Enterprise Odyssey: Managing 
Change to Achieve Quality 
Development” 
 

Obveščamo vas, da bo 23.-26.maja 2018 v Zagrebu potekala 

mednarodna konferenca “An Enterprise Odyssey: Managing Change 

to Achieve Quality Development” 

 

Organizator: Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, 

Croatia 

 
 

Več informacij na tej povezavi: http://www.efzg.unizg.hr/odyssey 

 

  

http://www.efzg.unizg.hr/odyssey
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Predstavitev poletne poslovne 
šole TORONTO BUSINESS 
ACADEMY 
Pozdravljeni študenti! 

 

Vljudno vabljeni na eno iz med predstavitev poletne poslovne šole 

Toronto Business Academy.  

 

Predstavitve poletne šole bodo potekale po naslednjem razporedu in 

lokacijah: 

KRANJ - Fakulteta za organizacijske vede (Kidričeva cesta 55 - učilnica 

303): sreda, 29. 11. ob 14:00 

LJUBLJANA - Fakulteta za Šport (Gortanova ulica 22 - predavalnica B): 

četrtek, 30. 11. ob 20:30 

LJUBLJANA - Študentski Kampus (Pivovarniška ulica 6 - modra 

čitalnica): torek, 5.12. ob 16:00 

KOPER - Fakulteta za Management univerze na primorskem v kopru 

predavalnica B6 (Trg Brolo 12): sreda, 6. 12. ob 12:00 

 

Toronto Business Academy je poletna poslovna šola, ki je namenjena 

združevanju študentom različnih študijskih smeri iz celega sveta, ki 

se zavedajo pomena poslovnih znanj na področju svojega poklica. 3-

tedenska poslovna poletna šola  se vsako poletje odvija v samem 

centru največjega kanadskega mesta - Toronta. 

V Sloveniji razne poletne šole šele pridobivajo na pomembnosti in 

prepoznavnosti, med tem ko so predvsem v ZDA skoraj nujna 

referenca za zaposlitev.  

 

Na programu boste spoznali najnovejše podjetniške trende in obiskali 

nekatere največje svetovne korporacije, kot so Twitter, LinkedIn, 

Toronto Stock Exchange in Bank of Montreal.  

Toronto Business Academy so do sedaj obiskali udeleženci že iz več 

kot 30 različnih držav in 4 različnih kontinentov, kar je odlična 

priložnost za navezovanje stikov po celem svetu. 
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