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Nagrada za enega najboljših 
prispevkov s področja delovanja 
Organizacije združenih narodov 

 
    

 

Obveščamo vas, da je član Alumni kluba Evropske pravne fakultete, 

Erazem Bohinc, za svojo magistrsko nalogo z naslovom »Provisional 

application of treaties, with special reference to the work of the ILC« 

pod mentorstvom prof. dr. Ernesta Petriča, prejel nagrado Društva za 

ZN, za enega od najboljših prispevkov s področja delovanja 

Organizacije združenih narodov. 

 

Članu Alumni kluba čestitamo za uspeh. 

 

Magistrska naloga je v PDF obliki dostopna v ReVIS na tej povezavi: 

http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2669&lang=slv  

 

Evropska pravna fakulteta 

  

DOSEŽKI 

 

http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2669&lang=slv
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Predavanja prof. dr. Verice 
Trstenjak v Kaliforniji 
 
 

Obveščamo vas, da je imela prof. dr. Verica Trstenjak dve predavanji 

v Kaliforniji. 

  

 
Prvo predavanje z naslovom “The European Asylum System: The 

Political and Legal Consequences of Mass Migration in to Europe” 

 je bilo 2. novembra 2017 na University of San Francisco. Več 

informacij. 

 

Drugo predavanje »Fundamental rights from a European 

perspective (and the influence of the case law of European Court of 

Justice)« je bilo 1. novembra 2017 v Los Angelesu. Več informacij. 

   

https://www.usfca.edu/event/2017-11-02-1200/the-european-asylum-system-the-political-and-legal-consequences-of-mass
https://www.usfca.edu/event/2017-11-02-1200/the-european-asylum-system-the-political-and-legal-consequences-of-mass
https://law.ucla.edu/centers/international-law-and-human-rights/promise-institute-for-human-rights/events/3790/2017/11/1/Verica-Trstenjak-University-of-Vienna-Former-Advocate-General-at-the-European-Court-of-Justice/
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Knjiga: Socialna ustavna 

demokracija: iz filozofije in 

teorije v prakso (A. Teršek) 

 

Obveščamo vas, da je izšla nova knjiga izr. prof. dr. Andraža Terška, ki jo 
lahko naročite tu: 
http://www.buca.si/index.php?nav1=knjigarna&nav2=izdelek&id=5891 
(cena 25 eur). 

 

Iz recenzije v Bukli 

»V ospredje dajem povabilo k razpravi o socialno liberalni 

demokraciji, ne da bi skrival tiho pričakovanje k njeni obuditvi in 

razvoju. Vabim k univerzalni družbeni razpravi o socialni ustavni 

demokraciji – v teoriji in praksi. Upam na kritični odziv, na presojo in 

pogovor. Želim misliti ta vprašanja in izpolniti pogoje, da bi jih lahko 

mislil. In rad bi jih mislil z drugimi ljudmi.« Andraž Teršek v uvodu vabi 

k branju svoje nove knjige. Delo je več kot učbenik in ni pisano kot 

tipična strokovna monografija. Z esejističnim pripovednim slogom 

razumljivo odslikava avtorjevo strokovno suverenost in nadvse 

berljivo nagovarja najširši krog bralcev. Zato bi to delo lahko bilo 

temeljna državljanska čitanka, poenoten politični program, obvezno 

čtivo za predstavnike sodne veje oblasti ali/in konsenzualno sprejeta 

razlaga temeljnih načel, vrednot in pravil za delovanje slovenske 

države… 

… Knjiga pa je odličen prispevek k skrbi vseh, da ne bi bili idioti.« 

Renate Rugelj; Bukla 

138-139 

 

  

http://www.buca.si/index.php?nav1=knjigarna&nav2=izdelek&id=5891
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Zbornik “Teorija in praksa 
socialne države” 
 
Obveščamo vas, da je publikacija Teorija in praksa socialne države: 

zbornik izbranih ustavnopravnih vprašanj dr. Andraža Terška (ur., 

2017) objavljen na spletni strani med E-učbeniki. 

 

Povezava: https://www.evro-pf.si/dejavnosti/knjiznica/e-ucbeniki/ 

 

Iz zbornika:  

»Pričujoči zbornik je izbor najbolje ocenjenih strokovnih esejev 

študentk in študentov Evropske Pravne fakultete pri predmetu Teorija 

in praksa socialne države. Prepričan sem, da je v njem mogoče 

prepoznati dobre razloge za prepričanje, da študentke in študenti 

koncept socialne ustavne demokracije dobro razumejo, da socialne in 

ekonomske pravice jemljejo zelo resno, da razumejo njihovo vsebino 

in razlagalne dimenzije ustavnega načela socialne države. Njihovi 

izdelki krepijo vero in upanje, da bodo to razumevanje in ta odnos do 

socialne države in socialnih pravic razvijali in krepili kot del svoje 

pravne kulture, pravniške zavesti in bodoče poklicne odgovornosti.« 

 

 Izr. prof. dr. Andraž Teršek 

 

 

 

 

  

KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

 

https://www.evro-pf.si/dejavnosti/knjiznica/e-ucbeniki/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/Teorija-in-praksa.png
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Izšla je nova številka revije 
Dignitas 73/74 (2017) 
 
 

Obveščamo vas, da je izšla nova dvojna številka revije Dignitas 

(73/74). 

 

Revijo lahko naročite preko e-pošte: info@fsms.si  
(cena zadnje, dvojne številke je 40 eur z ddv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@fsms.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/dignitas2017.jpg
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Paketi knjig študijske literature 
FDŠ 2017 
 

Spoštovani, 

Obveščamo vas, da lahko na spletni strani Založbe FDŠ po ugodnih 

cenah naročite študijsko literaturo za posamezne študijske 

programe FDŠ.  

 

Naročilnica je dostopna 

tukaj:  http://www.fds.si/index.php/zalozba/narocilnica-studijske-

literature  

 

Ob nakupu vam podarimo revijo Dignitas.  

 
Knjižnica FDŠ v oktobru 2017 
 

Spoštovani, 

 

Obveščamo vas, da bo knjižnica in založba Fakultete za državne in 

evropske študije v torek, 10. in v četrtek, 12. oktobra zaprta zaradi 

izobraževanja bibliotekarke.  

 

Prav tako bo knjižnica in založba Fakultete za državne in evropske 

študije v torek, 17. in v četrtek, 19. oktobra zaprta zaradi udeležbe 

na Higher education and scholarship fair.  

 

Za vsa vprašanja glede tehničnih pregledov, e-storitvah in prodaje 

knjig, se lahko obrnete na knjižnico Evro-PF preko e-pošte: 

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

Dosegljivi so od ponedeljka do petka med 9h-16h, ob sredah do 

17h.  

 

Vračila knjig so možna v referat FDŠ v času uradnih ur.  

Hvala za razumevanje. 

 

 

http://fds.si/index.php/zalozba/narocilnica-studijske-literature
http://fds.si/index.php/zalozba/narocilnica-studijske-literature
http://fds.si/index.php/studij/referat/oglasna-deska/vse-stopnje/1638-knjiznica-fds-bo-17-in-19-oktobra-zaprta
http://www.stipendije.info/en/fair
mailto:knjiznica@nova-uni.si
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Razpis za tutorje za tuje 
študente za študijsko leto 
2017/2018 

 
 
 

Mednarodna pisarna Evropske pravne fakultete objavlja razpis za 

študente tutorje za tuje študente v študijskem letu 2017/2018. 

 

VSEBINA RAZPISA 

 

Za študijsko leto 2017/2018 bo fakulteta potrebovala tutorje za tuje 

študente, ki bodo vpisani na dodiplomske, magistrske ali doktorske 

študijske programe Evropske pravne fakultete ali tuje študente, ki 

bodo na Erasmus+ izmenjavi. Študenti tutorji bodo nudili podporo 

tujim študentom pri študiju. 

 

NALOGE TUTORJEV 

 

Glavna naloga tutorjev bo druženje s tujimi študenti in prek slednjega 

pomoč pri urejanju administrativnih zadev ter pomoč pri uvajanju v 

slovenski prostor, tako v študijske kot obštudijske dejavnosti. 

 

Tutorji predvsem: 

 

– predhodno informirajo tuje študente o študiju na Evropski pravni 

fakulteti po e-pošti (splošne informacije in napotki) ali osebno po 

predhodnem dogovoru s študenti; 

– ob prihodu tujim študentom nudijo podporo pri urejanju splošnih  

ERASMUS+ 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/banner6.jpg
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zadev (mesečna LPP, lokacije posameznih kateder, inštitutov, 

predavalnic, odgovori na splošna vprašanja o študentskem življenju 

na EVRO-PF,…); 

– predstavljajo povezavo med pedagoškim osebjem, podpornimi 

službami in tujimi študenti; 

– so na razpolago tujim študentom po e-pošti in fizično v Ljubljani 

celotno študijsko leto 2016/17; 

– obvezno morajo biti prisotni na dogodkih, ki so namenjeni tujim 

študentom po navodilu mednarodne pisarne (»Welcome days«, 

uvajalne delavnice za tuje študente, tečaji za tuje študente,…). 

Za študente tutorje bo fakulteta izvedla izobraževanje oziroma 

srečanje, na katerem jih bo opremila z vsemi potrebnimi 

informacijami in gradivi, ki jih bodo potrebovali v okviru aktivnosti. 

 

IZBOR 

 

Število izbranih tutorjev bo odvisno od števila tujih študentov, ki 

bodo na fakulteto vpisani v študijskem letu 2017/18. 

 

NAGRADA 

 

– Kandidati bodo prejeli finančno nagrado 

– uradno potrdilo o tutorstvu 

 

ROK IN NAČIN ZA PRIJAVE 

 

Prijave zbiramo do vključno 10. oktobra 2017 prek spletnega 

obrazca https://www.1ka.si/a/140122 . 

Priloga: RAZPIS ZA TUTORJE – EVRO-PF 2017-2018 

 

Vabljeni k sodelovanju! 

 

  

https://www.1ka.si/a/140122
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/RAZPIS-ZA-TUTORJE-EVRO-PF-2017-2018-docx.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/Erasmus.jpg
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Predstavitev mednarodne 
mobilnosti od a do ž 
 
 

Obveščamo vas, da smo začeli z zbiranjem prijav za dogodek 

“Predstavitev mednarodne mobilnosti od A do Ž”. 

 

Opis: Dogodek bo namenjen predstavitvi programa mednarodnih 

mobilnosti, ki jih izvaja Evropska pravna fakulteta. Udeleženci bodo 

izvedeli vse o mobilnostih v okviru programa Erasmus+, izmenjave v 

ZDA na Missisippi College School of Law, vse o možnostih opravljanja 

pripravništev in praks v tujini. Dogodek bo popestrila prisotnost 

aktualnih Erasmus+ študentov ter alumni študentov programa 

izmenjave na MCL 2016. 

 

Termin in lokacija: 25.10.2017 ob 15:30, EVRO-PF (LJ), Predavalnica 

P1 

 

Trajanje: 2 šolski uri 

 

Sodelujoči:   

 izr. prof. dr. Matej Avbelj 

 Nataša Kolavčič, Erasmus+ koordinator 

 as. Eva Jambrek, Center za mednarodne študije 

 študentka Margerita Jurković, udeleženka izmenjave na MCL 

2017 

 študentka Monika Malgaj, alumni študentka MCL 2016 

 študenti “Erasmus tutorji” 2017/2018 

 incoming Erasmus+ študenti  

 

Več na: Vabilo s podrobnejšimi podatki bo objavljeno naknadno na 

spletni strani fakultete. 

 

Prijave zbiramo na: karierni.center@evro-pf.si  . 

 

  

mailto:karierni.center@evro-pf.si
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Erasmus+ welcome day 
 
Obveščamo vas, da je v četrtek 12. 10. 2017, potekal »Erasmus 

welcome day« za novo generacijo Erasmus+ študentov, ki so v 

letošnjem letu na izmenjavi na Novi Univerzi in njenih članicah. 

 

Dogodek je bil namenjen medsebojnemu druženju incoming 

študentov, spoznavanju geografskih in kulturnih značilnosti Slovenije 

ter predstavitvi in postopkov študija na posamezni fakulteti v okviru 

programa Erasmus.  

 

Srečanje sta popestrila voden ogled starega mestnega jedra in 

znamenitosti Ljubljane ter družabna vožnja z ladjico po reki 

Ljubljanici. 

 

  

 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/22472000_10155292428247087_1847983288_o.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/erasmusWelcome.png
https://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/Erasmus.jpg
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Jean Monnet Modul 2017/2018 
 
Evropska pravna fakulteta je v množici več kot 730 prijav iz vse Evrope 

pridobila Jean Monnet Modul, sofinanciran s strani Evropske komisije 

za obdobje 3 let od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019.  

 

Namen modula, katerega nosilec je izr. prof. dr. Marko Novak, dekan 

Evropske pravne fakultete, je organizirati predavanja na temo 

“Argumentacija Sodišča Evropske unije kot zgled za argumentacijo 

slovenskih sodišč”. 

 

OPIS TEME: 

 

Prepogosto se dogaja, da je interpretacija in argumentacija 

slovenskih sodišč formalistična. To pomeni, da je preveč črkobralska, 

omejena na dobesedni pomen pravnega besedila, manj pa upošteva 

njegov širši vidik, kot je njegov namen, cilj, kontekst, sistemski vidik. 

Pravo nasprotje tega je argumentacija Sodišča Evropske unije (SEU), 

ki je kot “ustavno” sodišče glede na pravne probleme sicer razumljivo 

precej širše. To se npr. vidi pri tem, da naša sodišča jemljejo sodno 

prakso preveč formalistično, po drugi strani pa sprašujejo SEU o 

razlagi zadev iz prava EU, ki bi jih sama lahko rešila. Namen projekta 

je, da bi na konkretnih primerih iz sodne prakse naših sodišč prikazali, 

kako je bolj široko gledanje (nemara funkcionalistično ali 

instrumentalno) na rešitev pravnega problema tudi bolj smiselno, 

kakovostno in navsezadnje tudi bolj pravilno. Pri projektu sodeluje 

tudi odličen teoretik pravne argumentacije, prof. Tuzet iz Italije, ki bo 

predstavil idealne argumentativne pristope in tudi izsek iz italijanske 

pravne argumentacije. 

 

PRIJAVE: 

 

Dogodek je namenjen primarno podiplomskim študentom. 

Posamezniki morajo k prijavi priložiti svoj CV in motivacijsko pismo. 

Prijave se zbirajo do vključno 20. 10. 2017 na e-naslovu: 

natasa.kolavcic@evro-pf.si. 

 

mailto:natasa.kolavcic@evro-pf.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2016/10/Jean-Monnet.jpg
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RAZPORED PREDAVANJ (1. SEMESTER, Š. L. 2017/2018): 

 

• 25.10.2017 (16:00-20:00 – Nova Gorica), v okviru predmeta 

Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi; 

• 30.11.2017, v okviru predmeta Primerjalno pravo in veliki pravni 

sistemi (predviden gost mag. Saša Sever, SEU); 

• 04.12.2017 (16:00-20:00 – Nova Gorica) v okviru predmeta 

Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi (predviden gost prof. dr. 

Giovanni Tuzet, University of Bocconi); 

• 19.12.2017 (16:00-20:00 – Ljubljana), ločeno predavanje; 

• 10.1.2018 (16:00-20:00 – Ljubljana), v okviru predmeta Teorija 

prava; 

• 15.1.2018 (16:00-20:00 – Nova Gorica), ločeno predavanje. 

• 19.1.2018 (16:00-20:00 – Ljubljana), ločeno predavanje; 

 

DOBROBIT MODULA ZA UDELEŽENCE: 

 

Udeležba na Jean Monnet Modulu omogoča poglobitev znanj o sodni 

praksi in pravni argumentaciji SEU ter o uporabi njegove judikature v 

nacionalnem pravu. Vsak udeleženec bo ob koncu dobil prestižni 

certifikat Jean Monnet Modula, ki prinaša izjemno referenco za 

posameznikov CV, priznano po vsej Evropski uniji. Vsakemu 

udeležencu, ki je magistrski študent Evro-PF in bo izkazal prisotnost 

na vsaj 40 urah predavanj in vaj, bo priznan izbirni predmet na 

podiplomskem študiju v obsegu 6 KT. 

 

Več informacij o programu se nahaja na: https://www.evro-

pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/jean-monnet-modul/ 

 

Vabljeni k sodelovanju. 

 

https://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/jean-monnet-modul/
https://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/jean-monnet-modul/
https://www.evro-pf.si/media/website/2016/10/Jean-Monnet.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/Erasmus.jpg
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Delavnica za študente: »Kaj 
delodajalec pričakuje od mene?« 
 

Motivacijska delavnica s kadrovskimi strokovnjaki za uspešen 

začetek študija in pravočasno izgradnjo karierne poti. 

 

 Spoštovani študenti! 

 

Karierni center Evropske pravne fakultete vas dne 12.10.2017, ob 

16:00h vabi na brezplačno karierno delavnico, na kateri boste izvedeli 

koristne nasvete za oblikovanje vaše študijske in karierne poti. 

 

Z vami bosta svoje znanje in izkušnje delili: 

- ga. TAMARA GUZELJ, avtorica priročnika »Kako do službe?« ter 

izkušena svetovalka s področja karierne orientacije, 

- ga. MAJA BUZETI, Vodja kadrovske službe za Slovenijo v podjetju 

KMAG d.o.o. 

 

 KRATEK OPIS DOGODKA: 

Kadrovski strokovnjakinji bosta preko interaktivne motivacijske 

delavnice z vami delili koristne napotke, kako uspešno premagovati 

študijske ovire in začeti pravočasno načrtovati karierno pot. 

Pridružena gostja dogodka, ga. Maja Buzeti, Vodja kadrovske službe 

za Slovenijo v podjetju KMAG d.o.o., bo študentom predstavila, kaj 

delodajalci pričakujejo od novo zaposlenih, posebej od pripravnikov, 

študentov in mladih na sploh. 

 

Delavnica bo potekala dne 12.10.2017, v prostorih Evropske pravne 

fakultete, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana, Predavalnica P2, 

od 16:00 do predvidoma 18:00h. 

Potrebna je predhodna prijava na karierni.center@evro-pf.si do 

vključno 10. 10. 2017. 

 

 Vabljeni študenti Evropske pravne fakultete in Fakultete za državne 

in evropske študije Nove univerze! 

 

Vabilo-Kaj pričakuje delodajalec od mene   

KARIERNI KOTIČEK 

 

mailto:karierni.center@evro-pf.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/Vabilo-Kaj-pricakujedelodajalecodmene.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Vabilo na zaposlitveno 
delavnico 
 
Obveščamo vas o zanimivi zaposlitveni delavnici. 

 

Zgrabi svojo priložnost v institucijah ali drugi državi EU ter 

začni zanimivo poklicno pot! 

 

Te zanima, kako lahko stopiš na karierno pot v multikulturnem 

okolju institucije ali agencije EU? Razmišljaš o zaposlitvi v eni 

izmed držav članic? Bi kot državljan/-ka Evrope rad/-a 

soustvarjal/-a svojo prihodnost? 

 

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji in 

Zavod Nefiks te vljudno vabita, da obiščeš interaktivno 

zaposlitveno delavnico Priložnost.EU v Ljubljani! 

 

V petek, 20. 10. 2017, ob 10. uri v Hiši Evropske unije 

(Dunajska cesta 20, Ljubljana) 

 

Prijava preko spletnega obrazca: TUKAJ 

Več informacij v PRIPONKI. 

 

**Udeležba na delavnici je brezplačna!** 

  

  

https://docs.google.com/forms/d/1dkpGVDUGa6dVhnWFAQvlye6WTaNwvNijNRMYGAHLPVw/viewform?edit_requested=true
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/Vabilo-na-Priložnost.EU-v-Ljubljani-okt2017.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/priložnostEU.jpg
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Sodelovanje v projektu BPP 
 

 

Vabimo vas na predstavitev ZAVODA LASTOVICE, kjer boste 

imeli možnost prisluhniti predstavitvi delodajalca ter spoznati 

možne oblike sodelovanja.  

 

Po končanem predavanju bodo študenti imeli možnost 

individualnega razgovora in osebne predstavitve delodajalcu za 

namene nadaljnjega sodelovanja. 

 

Sodelujoči: 

• Alen Leban, direktor Zavoda Lastovice 

• Marica Radotič, mag. prav, diplomantka Evropske pravne 

fakultete, ki sodeluje v projektu BPP 

 

Vabljeni! 

 

Vabilo: Zavod Lastovice 18.10.2017 

 

 

 
 
  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/Zavod-Lastovice-18.10.2017docx.pdf
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Študijska izmenjava na 
Mississippi College School of Law 
 

Spoštovani, 

vabimo vas, da si ogledate posnetek informativnega dne, v katerem 

vas bo  dr. Matej Avbelj podrobneje seznanil s študijsko izmenjavo 

na Mississippi College School of Law, ki jo omogoča Evropska pravna 

fakulteta v sodelovanju z Mississippi College School of Law, Jackson, 

ZDA.  
 

Povezava do posnetka: 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8I8ZQ90Tem0  
 

Vpis na program je omogočen študentom/-kam 3. letnika 

dodiplomskega študijskega programa Pravo ter študentom/-kam 

vseh letnikov magistrskega in doktorskega študijskega programa 

Prava. Kandidatka oz. kandidat za študijsko izmenjavo v ZDA mora 

najprej uspešno zaključiti Nadstandardni program izobraževanja na 

Evropski pravni fakulteti, ki bo potekal od novembra 2016 do marca 

2017. 

Na Nadstandardni program izobraževanja za pripravo na 

mednarodno študijsko izmenjavo se lahko prijavite najkasneje do 

6.11.2017 preko elektronskega naslova: cms@evro-pf.si. 

 

Več informacij o programu izobraževanja za mednarodno izmenjavo 

Mississippi se nahaja na spletni strani fakultete:  

https://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/program-

izobrazevanja-za-mednarodno-izmenjavo-mississipi/. 

 

  

OBVESTILA EVRO-PF 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8I8ZQ90Tem0
mailto:cms@evro-pf.si
https://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/program-izobrazevanja-za-mednarodno-izmenjavo-mississipi/
https://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/program-izobrazevanja-za-mednarodno-izmenjavo-mississipi/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/Mississippi.jpg
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Volitve v Študentski svet 
Evropske pravne fakultete  

 

Vse zainteresirane študente in študentke vabimo, da oddajo svojo 

kandidaturo za predstavnika oz. predstavnico študentov v 

Študentskem svetu. 

 

Zadnji dan za oddajo kandidature je 3.11.2017.  

 

Poleg kandidacijskega obrazca mora vsak kandidat oz. kandidatka 

priložiti motivacijsko pismo ter potrdilo o vpisu za tekoče leto. 

Kandidature se pošljejo po pošti v referat. 

 

Več informacij na povezavi: KANDIDACIJSKI OBRAZEC 

 

Pitamičevo tekmovanje – vabilo 
 

Dragi kolegi! 

 

Bliža se iztek prijavnega roka za Pitamičevo tekmovanje – 

najprestižnejši slovenski moot court, ki je zasnovan kot simulacija 

postopka pred ustavnim sodiščem RS. Med seboj se pomerijo 

tričlanske ekipe študentov prava.  

 

Če vas tekmovanje zanima, bi se radi prijavili ali pa samo iščete 

dodatne informacije, pišite na e-naslov: 

tekmovanja.evropf@gmail.com 

 

Več o tekmovanju: 

http://pitamicevotekmovanjestudentovprava.blogspot.si/p/o-

pitamicevem-tekmovanju.html?m=0 

 

PRIPONKA: Vabilo 

 

Lep pozdrav, 

Študentski svet Evropske pravne fakultete  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/KANDIDACIJSKI-OBRAZEC-.pdf
mailto:tekmovanja.evropf@gmail.com
http://pitamicevotekmovanjestudentovprava.blogspot.si/p/o-pitamicevem-tekmovanju.html?m=0
http://pitamicevotekmovanjestudentovprava.blogspot.si/p/o-pitamicevem-tekmovanju.html?m=0
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/Pitamičevo-tekmovanje-Evro-pf.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/EPF_STUDENTSKI-SVET_logo.jpg
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Strokovna ekskurzija v Državni 
zbor in Ustavno sodišče 

 

Obveščamo vas, da smo začeli z zbiranjem prijav za strokovno 

ekskurzijo. 

 

Opis: Zbirajo se prijave na strokovno ekskurzijo v DZ RS ter na US RS. 

Prijave se zbirajo do vključno 18.10.2017 oz. do zapolnitve prostih 

mest.  

 

Termin in lokacija: Poslopje DZ in US RS, Ljubljana  

Trajanje: od 9:00 – 12:030 

Več na: Vabilo s podrobnejšim programom bo objavljen naknadno.  

 

Prijave zbiramo preko spletnega obrazca: 

 https://goo.gl/forms/oENAB430eQX2T8fs1  

 

Več informacij TUKAJ. 

Foto utrinek z ekskurzije:  

  

https://goo.gl/forms/oENAB430eQX2T8fs1
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/Vabilo-ogled-US-DZ-23.10.2017.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Hrvaški sejem štipendiranja in 
visokega šolstva  
 

Obveščamo vas, da sta se Evropska pravna fakulteta in Fakulteta za 

državne in evropske študije Nove univerze udeležili sejma 

štipendiranja in visokega šolstva, ki je potekal 17. in 19. oktobra v 

Zagrebu in v Reki na Hrvaškem. 

 

Bodočim študentom so bile na voljo informacije v zvezi s študijem na 

Novi univerzi v Sloveniji. Več informacij o sejmu, ki ga je organiziral 

hrvaški inštitut ” Institut za razvoj obrazovanja” je dostopno na 

spletni strani: http://www.stipendije.info/hr/sajam  

 

Fotografije s sejma v Reki: 

https://www.facebook.com/pg/trazim.stipendiju/photos/?tab=albu

m&album_id=10155789057904699 

 

Fotografije s sejma v Zagrebu: 

https://www.facebook.com/pg/trazim.stipendiju/photos/?tab=albu

m&album_id=10155778121609699 

 

  

http://www.stipendije.info/hr/sajam
https://www.facebook.com/pg/trazim.stipendiju/photos/?tab=album&album_id=10155789057904699
https://www.facebook.com/pg/trazim.stipendiju/photos/?tab=album&album_id=10155789057904699
https://www.facebook.com/pg/trazim.stipendiju/photos/?tab=album&album_id=10155778121609699
https://www.facebook.com/pg/trazim.stipendiju/photos/?tab=album&album_id=10155778121609699
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/sejem2017/sejem3.jpg
https://www.evro-pf.si/wp-content/gallery/sejem2017/sejem1.jpg
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TELDERS tekmovanje 
 

Obveščamo vas o tekmovanju “41st Edition Telders International Law 

Moot Court Competition”, ki bo potekalo 24 – 26 maja 2018, v Hagu, 

na Nizozemskem. 

 

Objavljen je “TELDERS CASE”, prijave na tekmovanje se zbirajo do 10. 

novembra 2017. 

 

Več informacij o tekmovanju se nahaja na: www.teldersmoot.com/ 

V preteklosti se je tekmovanja uspešno udeležila ekipa študentov 

EVRO-PF ter dosegla nagrado za “BEST MEMORIAL AWARD ON 

BEHALF OF THE RESPONDENT”. Fakulteto so takrat zastopali 

Aleksandra Andrejević, Matjaž Kačič, Anja Soderžnik in Špela Zagorc 

pod mentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Letnar Černiča. 

 

Prizadevamo si, da bi tudi v letošnji ediciji tekmovanja fakulteto 

zastopali uspešni študenti. V okviru Kariernega centra fakultete 

načrtujemo izpeljati informativni dan na temo domačih in 

mednarodnih tekmovanj (namen: povezovanje ekip, druženje, 

spoznavanje tekmovanj).  

 

Vse zainteresirane za udeležbo na dogodku, vabimo, da nam to 

sporočite na karierni.center@evro-pf.si. 

 

 
 

 

  

http://teldersmoot.com/
mailto:karierni.center@evro-pf.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Akademski forum: Razsodba 
arbitražnega sodišča o meji med 
Slovenijo in Hrvaško ter njena 
implementacija 

 

Spoštovani! 

 

Vabimo vas na akademski forum na temo »Razsodba arbitražnega 

sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško ter njena implementacija«. 

 

V razpravi bodo sodelovali: 

– izr. prof. dr. Matej Avbelj, moderator 

– prof. dr. Dimitrij Rupel 

– prof. dr. Ernest Petrič 

– doc. dr. Ana Polak Petrič 

– dr. Andraž Zidar 

 

PODROBNOSTI DOGODKA: 

Kdaj: 

06.11.2017, od 16:00 do 18:00 

 

Kje: 

Evropska pravna fakulteta, 

Cankarjevo nabrežje 11, 

1000 Ljubljana, 

Predavalnica P2 

 

Vabljeni! 

  

Vabilo Akademski forum 6.11.2017  

 
  

OBVESTILA FDŠ 

 

http://fds.si/attachments/article/1649/AKADEMSKI%20FORUM%20NU-%206.11.2017.pdf
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Obvestilo o delovnem času 
fakultete, 30. 10. 2017 

  

Obveščamo vas, da bo Fakulteta za državne in evropske študije v 
ponedeljek, 30. 10. 2017 zaprta. 
 
V nujnih primerih lahko med 9h in 13h pokličete na tel. številko 04 
260 1853. 
 
Hvala za razumevanje. 
 
 

 

Navodila za take home 
Demokratična in pravna država 
2018 
 

Navodila za take home Demokratična in pravna država 2018 (v 

priponki) 

Priponka:  take_home_2018_navodila.pdf 

 

  

http://fds.si/index.php/studij/referat/oglasna-deska/ii-stopnja/1647-navodila-za-take-home-demokraticna-in-pravna-drzava-2018
http://fds.si/index.php/studij/referat/oglasna-deska/ii-stopnja/1647-navodila-za-take-home-demokraticna-in-pravna-drzava-2018
http://fds.si/index.php/studij/referat/oglasna-deska/ii-stopnja/1647-navodila-za-take-home-demokraticna-in-pravna-drzava-2018
http://fds.si/attachments/article/1647/take_home_2018_navodila.pdf
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Preizkusna predavanja Fakultete 
za slovenske in mednarodne 
študije 
 

Spoštovani! 

 

Obveščamo vas, da Fakulteta za slovenske in mednarodne študije 

skladno z Merili za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, 

znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev organizira 

preizkusna predavanja za naslednje kandidatke pred imenovanjem v 

naziv docent: 

 

16:00 – 16:45: Urška Lampe: OD PRVE SVETOVNE VOJNE DO 

KONVENCIJE O RAVNANJU Z VOJNIMI UJETNIKI 1949. 

17:00 – 17:45: Tina Rožac: Diskurzni označevalci v vsakdanjem 

pogovoru 

18:00 – 18:45: Ines Vodopivec: Ikonografija astroloških personifikacij 

na primerih najstarejših ohranjenih tiskanih Pratik iz slovenskih zbirk 

 

Predavanja bodo v torek, 17. 10. 2017 na Cankarjevem nabrežju 11 v 

predavalnici 3. 

 

 

OBVESTILA FSMŠ 
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Brezplačna pravna pomoč na 
Okrožnem sodišču v Kopru 

 

Obveščamo vas, da Evropska pravna fakulteta v letošnjem študijskem 

letu nadaljuje s projektom Brezplačne pravne pomoči na Okrožnem 

sodišču v Kopru. 

 

Prijave zbiramo do ponedeljka, 16. oktobra 2017 na elektronski 

naslov bpp.evropf@gmail.com. 

 

Prijavnico z dodatnimi informacijami najdete na povezavi: BPP KOPER 

2. rok – prijavnica navodila pogoji 

 
Brezplačna pravna pomoč na 
Okrožnem sodišču v Novi Gorici 
 

Obveščamo vas, da Evropska pravna fakulteta v letošnjem 

študijskem letu nadaljuje s projektom Brezplačne pravne pomoči na 

Okrožnem sodišču v Novi Gorici. 

 

Prijave zbiramo do ponedeljka, 16. oktobra 2017 na elektronski 

naslov bpp.evropf@gmail.com. 

 

Prijavnico z dodatnimi informacijami najdete na  povezavi: BPP 

NOVA GORICA 3. rok – prijavnica, navodila, pogoji. 

 
  

OBVESTILA 

 

mailto:bpp.evropf@gmail.com
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/BPP-KOPER-2.-rok-prijavnica-navodila-pogoji.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/BPP-KOPER-2.-rok-prijavnica-navodila-pogoji.pdf
mailto:bpp.evropf@gmail.com
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/BPP-NOVA-GORICA-3.-rok-prijavnica-navodila-pogoji-....pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/BPP-NOVA-GORICA-3.-rok-prijavnica-navodila-pogoji-....pdf
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Vabilo na Teden odvetništva 
 
Naslednji teden pripravlja Ženevski klub pravnikov v sodelovanju z 

Odvetniško zbornico Slovenije Teden odvetništva, v sklopu katerega 

se bodo zvrstile tri okrogle mize: 

 

 pripravništvo v praksi: 10. 10. 2017, ob 18.15 v sivi predavalnici, 

 prihodnost odvetništva s principali odvetniških pisarn: 11. 10. 

2017, ob 18.15 v rdeči predavalnici, 

 miti in resnice o pravniškem državnem izpitu, 12. 10. 2017, ob 

18.15 v vijolični predavalnici. 

  

Več informacij in imena gostov okroglih miz najdete v priloženem 

vabilu. 

 

PRIPONKA: Vabilo-dnevi odvetništva 

 
Vljudno vabljeni študenti vseh letnikov. 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/vabilo-dnevi-odvetništva.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/dnevi_odvetništva.png
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“An Enterprise Odyssey: 
Managing Change to Achieve 
Quality Development” 
 
Obveščamo vas o najavi konference 9th International Conference 

“An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality 

Development”, ki bo 23-26 maja 2018 v Zagrebu.  

  

Vse informacije so objavljene na spletni 

strani: www.efzg.unizg.hr/odyssey  in v priponki. 

Key note speakers: 

 Professor Ulrich Hommel, EBS Business School, Germany 

 Professor Mark C. Strazicich, Appalachian State University, USA  

  

Please note the important Deadlines: 

 Abstract submission: October 30, 2017 

 Final paper submission: February 15, 2018 

 Final paper acceptance notification: March 31, 2018 

 Conference dates: May 23-26, 2018 

  

Contact: odyssey@net.efzg.hr 

 

 
  

http://www.efzg.unizg.hr/odyssey
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/Call-for-papers.pdf
mailto:odyssey@net.efzg.hr
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Posvet o slovenskih merilih za 
vrednotenje pravne znanosti 

 
 

Objavljamo vabilo na  »Posvet o slovenskih merilih za vrednotenje 

pravne znanosti«.  

 

Spoštovani, 

 Vljudno Vas vabim na »Posvet o slovenskih merilih za vrednotenje 

pravne znanosti«, ki ga ob Dnevu Pravne fakultete Univerze v 

Mariboru organiziramo v sredo, 25. oktobra 2017, od 12. do 14. ure, 

v Senatni sobi Pravne fakultete UM (1. nadstropje).  

 V diskusiji bo sodeloval gostujoči profesor prof. dr. Rob Van Gestel, 

z univerz v Tilburgu in Leuvenu, ki bo tudi slavnostni govornik na 

osrednji slovesnosti ob Dnevu fakultete ob 15. uri.  

 

 Naš gost se z vrednotenjem pravne znanosti intenzivno ukvarja že 

vrsto let in nam bo predstavil izkušnje z Nizozemske in nekaterih 

drugih držav, v katerih je spremljal tovrstne diskusije. 

 V upanju, da se boste posveta, pa tudi slovesnosti, ki bo sledila, 

utegnili udeležiti, Vas vljudno vabim, da udeležbo na posvetu čim 

prej sporočite v dekanat fakultete (dekanat.pf@um.si).  

 

 Več o posvetu v priponki, prav tako pa bomo na osnovi Vašega 

odziva pripravili konkretnejši program z navedbo udeležencev. 

 Vljudno vabljeni. 

 

 Dekanica PF UM, red. prof. dr. Vesna Rijavec 

 

  

mailto:dekanat.pf@um.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/Vabilo-na-posvet-o-slovenskih-merilih-za-vrednotenje-pravne-znanosti.pdf
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Vabilo na Simulacijo Evropskega 
parlamenta 

 

Si upaš stopiti v čevlje evropskih poslancev ter skupaj z mladimi iz 

cele Slovenije iskati rešitve za aktualna pereča vprašanja v 

evropskem političnem prostoru in prispevati k boljši prihodnosti 

EU? Se želiš srečati s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu? 

Pridruži se simulaciji Evropskega parlamenta v Sloveniji in 

postani evropski poslanec/poslanka za en dan! 

 

Simulacija Evropskega parlamenta je edinstvena priložnost, da 

pobliže spoznaš delovanje Evropskega parlamenta ter procese 

odločanja, ki v njem potekajo. V čevlje evropskih poslancev se boš 

lahko postavil/a med 24. in 26. novembrom 2017 v Hiši EU ter na 

Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Osrednja tema letošnje 

simulacije je digitalna agenda EU.  

Prijave na dogodek so odprte do 16. oktobra 2017, prijaviš pa se 

preko spletnega obrazca: http://bit.ly/simulacijaEP_2017. 

Udeležba na dogodku je brezplačna! Izkoristi priložnost in nadgradi 

svoje znanje o delovanju Evropskega parlamenta, izboljšaj svoje 

komunikacijske in pogajalske sposobnosti, osebno spoznaj 

evropske poslance in morda boš prav ti po simulaciji opravljal/a 

stažiranje pri enem izmed slovenskih poslancev v Evropskem 

parlamentu. 

 

NOVOST!  

Letos lahko na simulaciji izbiraš med kar štirimi delovnimi jeziki EU 

– slovenščino, angleščino, nemščino in italijanščino. Vsak 

udeleženec med ponujenimi jeziki sam izbere jezik, ki ga bo 

uporabljal. Za prevajanje in tolmačenje v slovenščino bo 

poskrbljeno tekom celotne simulacije. 

Vse, ki vas sodelovanje zanima, vabimo, da si preberete več 

informacij o samem dogodku na naši spletni strani 

(http://bit.ly/IPEP_simulacijaEP2017) in se nam konec novembra 

pridružite. 

 

Vabilo PDF  

http://bit.ly/simulacijaEP_2017
http://bit.ly/IPEP_simulacijaEP2017
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/Evropski-poslanec-za-en-dan-VABILO.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/evropski_poslanec.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/eu.png
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Sodelovanje gospodarstva in 
visokega šolstva: za 
kakovostnejše študijske 
programe 
 

Obveščamo vas o posvetu “SODELOVANJE GOSPODARSTVA IN 

VISOKEGA ŠOLSTVA: ZA KAKOVOSTNEJŠE ŠTUDIJSKE PROGRAME”, ki 

ga organizira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dne 

24.10.2017, v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, s pričetkom ob 

9.00 uri. 

 

Znanje predstavlja temelj uspešnega gospodarstva in napredka 

družbe. Vendar pa brez sodelovanja deležnikov izobraževanja in 

gospodarstva ne moremo oblikovati prihodnosti, ki bo uravnotežila 

izobrazbeno strukturo kadra s potrebami trga dela. 

 

V okviru posveta bomo prisluhnili gostom okrogle mize, ki bodo 

izrazili svoja stališča in izkušnje sodelovanja visokega šolstva z 

gospodarstvom. Osrednje govorki posveta bosta ministrica dr. Maja 

Makovec Brenčič in prof. dr. Christiane Hipp iz Brandenburške 

tehniške univerze Cottbus-Senftenberg. 

 

Več o posvetu v priponki: Vabilo 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/Program-Posvet-VS-24-10-17.pdf
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Izbor za 10 najvplivnejših 
pravnikov 
 

Obveščamo vas, da se je na pravnem portalu IUS-INFO začel že 

sedemnajsti izbor 10 najvplivnejših pravnikov. Pravna javnost in drugi 

zainteresirani lahko predlagate najvplivnejše pravnice in pravnike v 

Sloveniji za leto 2017. 

 

Izbor poteka v dveh delih. V prvem delu, ki bo trajal od 9. oktobra do 

vključno 26. oktobra, uporabniki in obiskovalci portala predlagate 

svoje kandidate, ki se bodo potegovali za uvrstitev v finalni del. Svoje 

predloge lahko tudi obrazložite, obrazložitve pa se upoštevajo v 

primeru enakega števila glasov pri več predlaganih kandidatih. 

 

Povezava: 

http://www.iusinfo.si/Produkti/Besedilo.aspx?Id=10NAJ2017  

Drugi, glasovalni del izbora se bo začel 27. oktobra. Glasovalci boste 

izbirali med dvajsetimi kandidati, ki so bili v prvem delu največkrat 

predlagani. Tudi v tem delu lahko dopišete obrazložitev svojega 

glasu, vprašanje za kateregakoli finalista ali predlog teme za razpravo 

na vsakoletni okrogli mizi desetih najvplivnejših pravnikov. 

 

Družba IUS SOFTWARE, ki ureja in razvija portal IUS-INFO, bo konec 

novembra v Ljubljani pripravila slovesno podelitev priznanj in 

tradicionalno okroglo mizo, na kateri bodo izbrani najvplivnejši 

pravnice in pravniki v razpravi predstavili svoja stališča o najbolj 

aktualnih družbenih temah. Tako kot vsako leto tudi letos 

pričakujemo zanimivo in polemično razpravo. 

 

 

  

http://www.iusinfo.si/Produkti/Besedilo.aspx?Id=10NAJ2017
http://www.iusinfo.si/Produkti/Besedilo.aspx?Id=10NAJ2017
http://www.iusinfo.si/Produkti/Besedilo.aspx?Id=10NAJ2017
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/10najvplivnješih_pravnikov.png
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10 najvplivnejših pravnikov 2017 
 

Na portalu IUS-INFO letos poteka že sedemnajsti izbor »10 

najvplivnejših pravnikov« in z iztekom prvega dela je znan krog 

finalistov. Med dvajsetimi pravnicami in pravniki, ki so bili 

največkrat predlagani, bodo obiskovalci portala izbrali deset 

najvplivnejših v letu 2017. Izbranci bodo na sklepni okrogli mizi 

predstavili svoja mnenja o aktualnih družbenopolitičnih temah v 

Sloveniji. 

 

>>Glasujete na tej povezavi: 

http://www.iusinfo.si/Produkti/Besedilo.aspx?Id=10NAJ2017g  << 

 

Na osrednjem slovenskem pravnem portalu IUS-INFO se je 9. 

oktobra začel tradicionalni, letos že sedemnajsti izbor »10 

najvplivnejših pravnikov«, ki utečeno poteka v dveh delih. V prvem 

delu izbora, ki se je končal včeraj, so obiskovalci in uporabniki portala 

predlagali slovenske pravnice in pravnike, ki so vidno zaznamovali 

leto 2017. 

 

Organizatorji izbora smo prejeli 113 različnih predlogov oziroma 

imen slovenskih pravnic in pravnikov, ki so bili letos po mnenju 

uporabnikov portala posebej prizadevni in prodorni pri svojem 

strokovnem delu. Med finalisti je nekaj pravnikov, ki jih doslej v 

izboru nismo srečevali, v tem letu pa so vidneje zaznamovali slovenski 

pravni, politični ali medijski prostor. Močan vpliv so obdržali pravniki 

z akademskega področja, saj se je med dvajseterico uvrstilo kar 13 

doktorjev znanosti, od tega pet doktoric. Letos je podobno kot pred 

leti spet manj pravnic – lani se jih namreč v drugi del izbora uvrstilo 

deset, kar je prvič pomenilo popolnoma enako zastopanost pravnic 

in pravnikov. 

 

  

http://www.iusinfo.si/Produkti/Besedilo.aspx?Id=10NAJ2017g
http://www.iusinfo.si/Produkti/Besedilo.aspx?Id=10NAJ2017g
http://www.iusinfo.si/Produkti/Besedilo.aspx?Id=10NAJ2017g
http://www.iusinfo.si/
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Med dvajset največkrat predlaganih pravnic in pravnikov, ki se bodo 

potegovali za naziv 10 najvplivnejših pravnikov 2017, so se uvrstili (po 

abecednem vrstnem redu): 

 

Matej Avbelj, dr. Miro Cerar, mag. Damijan Florjančič, dr. Janja 

Hojnik, ddr. Klemen Jaklič, Igor Kaučič, dr. Marijan Kocbek, dr. Neža 

Kogovšek Šalamon, mag. Jože Kozina, dr. Vesna Krajnc, mag. 

Matevž Krivic, Franci Matoz, Vlasta Nussdorfer, dr. Marko Pavliha, 

dr. Nataša Pirc Musar,  Vasilka Sancin, Lucija Šikovec Ušaj, dr. 

Andraž Teršek, Jan Zobec in dr. Boštjan M. Zupančič. 

 

V drugem delu izbora, ki bo potekal do vključno 20. novembra, bo 

vsak glasovalec lahko oddal svoj glas za enega izmed dvajsetih 

predlaganih pravnic in pravnikov, pri tem pa bo lahko dodal tudi 

vprašanje za izbranega kandidata. Po preštetju vseh glasov bodo 21. 

novembra na portalu IUS-INFO objavljena imena 10 najvplivnejših 

pravnikov v letu 2017. 

 

Uvrstitev med 10 najvplivnejših pravnikov pridobiva vse večjo veljavo 

tako v pravni kot tudi širši javnosti in družba IUS SOFTWARE, ki ureja 

in razvija portal IUS-INFO, bo vseh deset povabila na okroglo mizo, s 

katero se izbor tradicionalno končuje. 

 

Na slovesnosti, ki bo v torek, 28. novembra, v ljubljanskem hotelu 

InterContinental, bodo najvplivnejši slovenski pravnice in pravniki 

prejeli priznanja ter v razpravi predstavili svoje poglede na različne 

aktualne teme in dogodke v slovenskem političnem, gospodarskem 

in družbenem okolju. Tako kot vsako leto pričakujemo zanimivo in 

polemično razpravo. 

 

Glasovanje v letošnjem izboru 

Več o lanskem izboru 

Več o lanski okrogli mizi 

 

  

http://www.iusinfo.si/Produkti/Besedilo.aspx?Id=10NAJ2017g
http://www.iusinfo.si/Produkti/Besedilo.aspx?Id=10NAJ2017g
http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Novice.aspx?id=183179
http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Aktualno.aspx?id=183777
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Enotni digitalni trg v EU – 
priložnosti in izzivi 
 

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji vas vabi na 

konferenco Enotni digitalni trg v EU – priložnosti in izzivi , ki bo v 

petek, 13. oktobra 2017 v Hiši Evropske unije, Dunajska cesta 20 , 

Ljubljana, z začetkom ob 10. uri . 

 

 

Program konference: 

9.30 – 10.00 Prihod udeležencev in registracija 

10.00 – 10.10 Pozdravni nagovor: mag. Klemen Žumer , vodja 

Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji 

10.10 – 10.20 Predstavitev izsledkov vrha EU o Enotnem digitalnem 

trgu: Marjan Turk , Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo 

za javno upravo 

10.20 – 11.45 Enotni digitalni trg z orisom delovnih mest prihodnosti, 

ključnih izzivov in dosedanjih ključnih korakov. Sogovorniki bodo: 

Lojze Peterle , evropski poslanec , Franc Bogovič , evropski poslanec, 

Matjaž Horvat , Mozilla, Marija Kokelj , namestnica Glasnika 

digitalne tehnologij, Mark Boris Andrijanič , UBER,  

11.45 – 12.00 Odmor za kavo 

12.00 – 13.15   Primeri delitvene ekonomije , digitalne varnosti , 

blockchaina , pametnih mest in pametnih vasi – najboljše 

slovenske prakse . Sogovorniki bodo: Teja Jarc , sindikat Mladi Plus, 

Gorazd Božič , vodja centra SI-CERT, Ervin Uršič Kovač , COO, 

ICONOMI, Ivan Stanič, vodja Odseka za upravne naloge in splošne 

zadeve, MOL 

Udeležence bomo soočili s pogledi na ključne izzive in pasti, ki jih 

digitalni trg prinaša preko najboljših slovenskih praks . Predstavitev 

v 4 krajših segmentih. 

 

Konferenco pripravljamo v času, ko v Evropski uniji pospešeno 

razpravljamo o digitalnih izzivih prihodnosti . O Enotnem 

digitalnem trgu (EDT) so govorili na zadnjem vrhu EU v Talinu , EDT 

ima osrednjo vlogo v prihodnjem razvoju EU in je bil izpostavljen v 

zadnjem poročilu o Stanju v Uniji   
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15. »Jubilejni« dnevi Evropskega 
prava 
 

Obveščamo vas o dogodku “15. »JUBILEJNI« DNEVI EVROPSKEGA 

PRAVA”, ki bo potekal v sredo, 29. 11. 2017 na Pravni fakulteti v 

Ljubljani. 

 

Več informacij se nahaja v priponkah. VABILO, PROGRAM 

 

Vljudno vas prosimo, da zaradi lažje izvedbe dogodka, vašo 

prisotnost potrdite na elektronskem naslovu: 

dnevi2017@gmail.com (navedba imena, priimka, zaposlitev)  

 

Udeleženci prejmejo tudi potrdilo o udeležbi. 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/Vabilo.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/15-DEP-program.pdf
mailto:dnevi2017@gmail.com


38 
 

38 

Razpis za 
pripravnika/pripravnico v pisarni 
Mednarodne organizacije za 
migracije 
 

Obveščamo vas, da je pisarna Mednarodne organizacije za migracije 

objavila razpis za pripravnika/pripravnico, rok za prijavo je 30. 

november 2017. 

 

Več informacij je na voljo na spletni strani: 

https://slovenia.iom.int/vacancies 

 

  

https://slovenia.iom.int/vacancies
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Interaktivni dialog: »EU SI ti – 
Prihodnost Evrope je v naših 
rokah« 
 

Obveščamo vas o dogodku »Prihodnost Evrope je v naših rokah«, ki 

bo potekal 8.11.2017 v Novi Gorici. 

Vse informacije dobite v priloženem vabilu. 

  

Datum in čas dogodka: 

8.11.2017, od 16:00 do 18:00 

 Kraj: 

Nova Gorica, Mestna občina Nova Gorica – velika dvorana 

 

V odprtem pogovoru bomo spregovorili o tem, katere konkretne 

koristi in izkušnje je prineslo članstvo Slovenije v EU v lokalnem 

okolju in kaj možne poti prihodnjega povezovanja Evrope pomenijo 

za Goriško in čezmejno sodelovanje. 

 

Dogodek je brezplačen in odprt za javnost. 

Potrebna je prijava do 6. novembra 2017, na e-mail: 

natasa.jakopic@rra-sp.si. 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/Pogram-dogodka-EU-Si-TI-8.11.2017_dopolnjen.pdf
mailto:natasa.jakopic@rra-sp.si
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Nakup študijske literature je mogoč preko spletne knjigarne ali v knjižnici, v času uradnih ur. 
 


