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Napovednik  

Evro-pf  

Vabilo na pet gostujočih predavanji dr. Igorja Guardiancicha 

 

Evropska pravna fakulteta vabi študente in širšo javnost na pet gostujočih predavanji 

dr. Igorja Guardiancicha, tržaškega politologa, ki je doktoriral na Evropskem 

univerzitetnem inštitutu v Firencah in predaval na raznih tujih univerzah, med drugim 

na Central European University, Collegio Carlo Alberto, University of Michigan in 

University of Southern Denmark. Njegova raziskovalna dejavnost obsega predvsem 

politično ekonomijo tranzicije in integracije, ter socialne politike v Srednji in Vzhodni 

Evropi. 

  

Predavanja delno financira Evropska unija (80%) iz Evropskega socialnega sklada ter 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%). 
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 Vabilo na tri gostujoča predavanja prof. dr. Alena Uzelaca 

 

Evropska pravna fakulteta vabi študente in širšo javnost na tri gostujoča predavanja 

prof. dr. Alena Uzelaca, rednega profesorja na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu. Kot 

gostujoči predavatelj je poučeval na različnih univerzah, tako doma kot tudi drugod 

v Evropi in Združenih državah Amerike. Aktivno je vpet tudi v raziskovalno dejavnost, 

saj se bodisi kot raziskovalec bodisi kot vodja projektov aktivno vključuje v raziskovalne 

projekte tako doma, kot tudi v tujini. Od leta 1992 do 2002 je bil sekretar Stalnega 

arbitražnega sodišča pri hrvaški gospodarski zbornici, kot arbiter pa je na seznamu več 

tujih arbitražnih institucij. Od leta 1993 sodeluje pri delu UNCITRAL-ove skupine za 

arbitražo in mediacijo (od leta 2000 kot predstavnik Republike Hrvaške), in je član 

Državne komisije za spremljanje dela UNCITRAL. Je tudi eden od ustanovnih članov 

Evropske komisije za učinkovitost pravosodja pri Svetu Evrope.  

 
Predavanja delno financira Evropska unija (80%) iz Evropskega socialnega sklada ter 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%).  
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VI. Doktorska znanstveno-raziskovalna mednarodna konferenca 

 

Spoštovani profesorji in doktorski študentje, vabimo vas k sodelovanju na VI. Doktorski 

znanstveno-raziskovalni mednarodni konferenci 2017, ki jo organizirata Fakulteta za 

državne in evropske študije ter Evropska pravna fakulteta. 

 

Doktorska konferenca bo potekala v četrtek, 18. maja 2017 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.  

 

Več o konferenci: http://www.evro-pf.si/2017/02/22/21803/ 

 

 

 
 

 

http://www.fds.si/index.php/dogodki/doktorska-konferenca/1502-vi-doktorska-znanstveno-raziskovalna-mednarodna-konferenca
http://www.evro-pf.si/2017/02/22/21803/
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UREDNIŠKI ODBOR 

prof. dr. Damir Črnčec, prof. dr. Marko Novak, prof. dr. Peter Jambrek 

 

ZNANSTVENI ODBOR 

prof. dr. Damir Črnčec (predsednik), prof. dr. Matej Avbelj, prof. dr. Liliana Brožič, 

doc. dr. Luka Burazin, prof. dr. Janez Čebulj, prof. dr. Aljoša Dežman, prof. dr. Kaliopa 

Dimitrovska Andrews, prof. dr. Fillipo Fontanelli, prof. dr. Bojan Grum, prof. dr. Visar 

Hoxha, prof. dr. Olivera Injac, prof. dr. Tone Jerovšek, prof. dr. Ivan Koprić, prof. dr. 

Mira Lenardić, prof. dr. Giuseppe Martinico, prof. dr. Arne Marjan Mavčič, doc. dr. 

Ivana Tucak 

 

PROGRAMSKI ODBOR 

prof. dr. Peter Jambrek (predsednik), prof. dr. Svein Bjorberg, prof. dr. Liliana Brožič, 

prof. dr. Damir Črnčec, prof. dr. Fillipo Fontanelli, prof. dr. Mira Lenardić, prof. dr. 

Jernej Letnar Černič, prof. dr. Giuseppe Martinico, prof. dr. Marko Novak, prof. dr. 

Alenka Temeljotov- Salaj, doc. dr. Ivana Tucak 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR 

prof. dr. Liliana Brožič (predsednica), Tina Besednjak, prof. dr. Damir Črnčec, Kaja 

Godec, dr. Ines Vodopivec. 

 

 

  

VI. Doktorska znanstveno-raziskovalna mednarodna 

konferenca bo v četrtek, 18. maja 2017. 
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Tekmovanje za Best International Future Lawyer Award 

 

Obveščamo vas, da Mednarodno združenje odvetnikov in gospodarskih pravnikov 

AIJA (fr. Association Internationale des jeunes avocats) vabi študente prava k pripravi 

eseja na temo Vpliva tehnologije na pravo in/ali poklic pravnika. 

 

AIJA je mednarodna organizacija s 54.-letno tradicijo. V tem hipu združuje 2356 mladih 

odvetnikov in gospodarskih pravnikov do 45. leta. Na tak način se povezuje okoli 700 

odvetniških pisarn in 60 gospodarskih družb iz 85 držav. Namen organizacije je 

spodbujanje strokovnega sodelovanja in sklepanje širših poznanstev in prijateljstev 

med mladimi pravniki. 

 

Best International Future Lawyer Award je priložnost za študente prava vseh stopenj, 

da pokažejo svoje strokovno znanje, pravno argumentacijo in kreativnost. Tema 

letošnjega eseja je nadvse aktualna in sicer, The impact of technology on the law 

and/or on the legal profession. 

 

Esej, ki ga lahko pripravi tudi več študentov skupaj v soavtorstvu, bodo ocenjevali 

izkušeni in za to posebej izbrani pravni strokovnjaki. Najboljši esejist/esejisti bodo 

nagrajeni s triletnim članstvom v AIJA-i, objavo eseja na spletni strani in v publikaciji 

AIJA-e ter brezplačno kotizacijo (vključujoč stroške bivanja in transporta) za letni 

kongres med 28. avgustom in 1. septembrom 2017 v Tokiu. Slednje pa je izjemna 

priložnost za spoznavanje in mreženje z okoli 700 pravniki iz celega sveta. 

 

Več o možnosti sodelovanja, kakor tudi o ostalih informacijah v zvezi z združenjem je 

mogoče izvedeti na uradni spletni strani AIJA-e ali na: marcel.hajd@gmail.com. 

 

  

http://awards.aija.org/
http://www.evro-pf.si/media/website/2017/02/BestAward.png
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22th International Conference on Economic and Social 

Development "The Legal Challenges of Modern World"  

 

Dear Colleagues, I am honored to announce that Faculty of Law, University of Split 

(Croatia) in cooperation with Faculty of Law University of Sarajevo (Bosia and 

Herzegovina), University North (Croatia) and supported by Croatian Academy of Legal 

Sciences, Croatian Mediation Association and Association of Croatian Judges 

organizes the 22th International Scientific Conference on Economic and Social 

Development – „The Legal Challenges of Modern World“ after successful conference 

in September 2016.  

 

 

 

 

 

Conference topics are focused on economic and legal challenges of modern world 

including environment protection, use of renewable energy sources and energy 

efficiency: 

 

I.  LEGAL ASPECTS OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT IN INTERNATIONAL 

RELATIONS 

- Legal aspects of ensuring taxation stability – investment competiveness 

- Legal Uncertainty as an Obstacle to Investment Process 

- Legal and Economic Effects of public administration reform 

- Liability for obligations of the Capital companies (Corporations) 

- Transnational mobility of companies 

- Transnational trade and legal protection of consumers 

- Jurisdiction and Applicable Law in Cross-border Commercial Disputes 

- Online resolution of consumer disputes 

- European Proceedings for low value disputes as a measure for judicial effectiveness 

- Labour Market Fleyibility – employer security against labour market and worker social 

welfare risks 

- Legality in Public procurement proceedings 

- Legal aspects of creating a single digital market as a measure for assisting Eu firms 

- Legal aspects of out of court dispute resolution in civil and commercial disputes 

- Insurance Distribution Directive (IDD) and Preparatory Guidelines on Product 

Oversight and Governance (POG) 

- Criminal liability in business operation 

- Social investments in the welfare system and family policy 

Conference will be held on Faculty of Law, University of Split (Croatia) from 29 - 30 

June, 1 July 2017 and we are looking forward to welcoming you once again in our 

beautiful town of Split. 
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II. INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ENVIRONMENTAL 

PROTECTION, ENERGY EFFECTIVENESS AND RENEWABLE ENERGY SOURCES USE 

- Application of sustainable development principles in nautical tourism 

- Reducing glasshouse gases emissions – combatting climate change 

- Legal aspects of environment protection, investing and use of renewable sources of 

energy 

- Legal framework of energy effectiveness and energy sector reform as an economic 

development initiator 

- Legal problem areas of implementation of energy programmes and European 

energy policy 

 

You may choose the topic of your research paper from the list of given topics. In 

relation to your interests, interests of economic and legal public bodies and given the 

number of scientific paper received, certain session with their own moderators will be 

formed. We hope you will be able to register your participation from within the defined 

thematic areas for the "22th International Conference on Economic and Social 

Development - The Legal Challenges of Modern World" in order to present and/or 

publish your papers from your respective fields of research. Our previous Book of 

Proceedings (esd conference in Vienna, New York City, Istanbul, Miami, Bangkok) 

have been indexed in WoS CPCI, Proquest and EconBIZ databases. We hope you will 

also notify your colleagues about this open invitation for participation in this 

conference. 

 

For more information on submitting an abstract and full paper, deadlines, the 

conference fee and discounted fee you are welcome to check website 

http://www.esd-conference.com/?page=conference&id=23 or contact me as a 

President of the Organizing Committee esd conference (Split 2017). 

 

 

President of the Organizing Committee 

Assistant Professor Željka Primorac, LL.M., Ph.D 
 

   

http://www.esd-conference.com/?page=conference&id=23
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Prvi prijavni rok za vpis na Pravo 1. in PMIN 1. stopnje 

 

 

Obveščamo Vas, da se je pričel prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik na dodiplomskem 

študijskem programu Pravo 1. stopnje ter Pravo in management infrastrukture in 

nepremičnin 1. stopnje (PMIN).  Prijavni rok poteka od 6. 2.  – 3. 3. 2017.  

  

Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik Pravo 1. stopnje 

V univerzitetni študijski program Pravo se lahko vpiše: 

a)   kdor je opravil splošno maturo, 

b)   kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz 

enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmeti ne sme biti predmet, ki ga je 

kandidat že opravil pri poklicni maturi, 

c)    kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

Kandidatom s poklicno maturo se priporoča opravljanje maturitetnega izpita iz enega 

od predmetov: zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija. 

  
Vpisni pogoji v 1. letnik Pravo 1. stopnje 

V visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in 

nepremičnin 1. stopnje se lahko vpiše, kdor je opravil: 

d)   splošno maturo, 

e)   poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu  

zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu  

  

Prijavo oddate prek elektronske prijavnice na 

povezavi:  http://portal.evs.gov.si/prijava/. 

  

Več informacij: www.evro-pf.si 

  

http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.evro-pf.si/


E-NOVICE EVRO-PF 

9 

 

Evro-pf  

Vpisi v višji letnik v študijskem letu 2017/2018 

 

Vse študente Evropske pravne fakultete želimo že sedaj obvestiti, da v skladu s 

Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, bo fakulteta v višji letnik 

študente vpisovala do 27.09.2017! 

 

Študentom in kandidatom, ki se iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ 

visokošolskega zavoda, niso mogli vpisati v rednih rokih, lahko pristojni organ 

visokošolskega zavoda na podlagi prošnje dovoli vpis tudi po preteku teh rokov, 

vendar najpozneje do 30.10.2017. 

 

V skladu s Pravilnikom o študiju mora študent prošnjo za ponovni, pogojni, izjemni vpis 

in podaljšanje statusa študenta podati najkasneje deset dni pred iztekom roka za vpis 

v višji letnik, to je do 20. septembra tekočega leta. 

 

O datumu pričetka vpisa v višji letnik boste pravočasno obveščeni v mesecu juniju 

2017! 

 

Želimo vam uspešen študij! 

 

Evropska pravna fakulteta 
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Vabilo na pogovor predsednika Evropskega parlamenta Antonia 

Tajanija z mladimi  

 

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji vas vljudno vabi  na pogovor 

o aktivnem državljanstvu in prihodnosti Evropske unije s predsednikom Evropskega 

parlamenta Antoniom Tajanijem,  ki bo v petek, 3. marca 2017, ob 15. uri v Hiši 

Evropske unije, Dunajska cesta 20, v Ljubljani.   

 

Zaradi omejenega števila mest prosimo, da se na dogodek obvezno prijavite. Prijave 

sprejemamo do zapolnitve mest, oziroma najkasneje do srede, 1. marca  2017 do 

12.00 na http://bit.ly/Pogovor_s_predsednikom_EP 

 

Vstop na dogodek bo omogočen le prijavljenim udeležencem ob predložitvi 

osebnega dokumenta. Registracija bo potekala med 14.20 in 14.50 uro. 

 

Pogovor bo potekal v angleškem jeziku. Tolmačenje v slovenski jezik bo zagotovljeno. 

Za vse informacije se obrnite na tjasa.bozic@ipm.si 

 

mag. Klemen Žumer 

Vodja Informacijske pisarne evropskega parlamenta v Sloveniji 

  

http://bit.ly/Pogovor_s_predsednikom_EP
mailto:tjasa.bozic@ipm.si
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Vabilo na dialog s predsednikom Vlade RS dr. Mirom Cerarjem in 

predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem 

 

Vlada Republike Slovenije in Evropska komisija vas vabita na DIALOG Z DRŽAVLJANI  

MLADI IN PRIHODNOST EVROPSKE UNIJE. 

 

Na vaša vprašanja bosta odgovarjala PREDSEDNIK VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

dr. MIRO CERAR IN PREDSEDNIK EVROPSKE KOMISIJE JEAN – CLAUDE JUNCKER  

v četrtek, 2. marca 2017, ob 17. uri v Festivalni dvorani na Vilharjevi cesti 11 v 

Ljubljani. Vstop je prost. Več informacij in prijave: https://www.eudialog.si  

 

Prijave sporočite do ponedeljka, 20.2.2017 do 10. ure na referat@evro-pf.si. 

  

https://www.eudialog.si/
mailto:referat@evro-pf.si
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Brezplačni tečaj slovenščine 

 

Obveščamo vas, da Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor v okviru projekta 

za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva organizira 

brezplačni tečaj slovenščine za tuje študente in visokošolske učitelje. 

 

Na tečaj se lahko prijavijo vsi tuji študenti in vsi tuji visokošolski učitelji, ki so neposredno 

vključeni v pedagoški proces na Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor, pet 

odstotkov mest pa je namenjenih tudi tujim študentom in visokošolskim učiteljem drugih 

visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe. 

 

Več informacij je o tečaju je dostopnih na tej povezavi. 

 

 

Rok za prijavo na tečaj je 15. marec 2017! 

 

V primeru dodatnih vprašanj pišite na projects@almamater.si. 

 

  

http://www.almamater.si/brezplacni-tecaj-slovenscine-za-tuje-studente-in-visokosolske-ucitelje-n238
mailto:projects@almamater.si
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Zavod Lastovice vabi k sodelovanju študentke in študente prava 

Ali študirate pravo in bi se radi po študiju zaposlili na pravnem področju? Vendar vam 

primanjkuje izkušenj iz prakse? Bi vaše znanje radi udejanjili? Potem vas vabimo, da si 

preberete v nadaljevanju. 

 

Zavod Lastovice je humanitarna organizacija, ki ponuja pomoč socialno ogroženim 

družinam in vsem, ki so pomoči potrebni. Tako smo razvili brezplačno pravno 

svetovanje in brezplačno psihoterapevtsko pomoč, poleg tega nudimo še druge vrste 

pomoči. V zadnjih dveh mesecih smo razširili naše delovanje tudi na zbiranje in 

razdeljevanje nedenarnih sredstev. K naši viziji pa se tedensko pridružujejo novi 

partnerji.  

 

Ponosni smo na naše partnerje, kateri so: Regionalna razvojna agencija Severne 

Primorske, letovišče Debeli rtič in tudi Evropska pravna fakulteta. Več o delovanju 

Lastovic si lahko preberete na: http://dobrodelne-lastovice.si/ 

 

Trenutno širimo našo humanitarno pomoč iz Goriške regije v ostale kraje Slovenije. Zato 

se dnevno odpirajo nove priložnosti in nove pozicije. Zaradi večjega obsega dela pa 

obstaja tudi možnost zaposlitve. Če vas pravna pomoč zanima in bi radi razširili svoje 

znanje o pravnem delovanju humanitarnih organizacij, vas vabimo, da nam pišete na 

info@dobrodelne-lastovice.si. Poleg osnovnih podatkov nam priložite vaš CV, pod 

zadevo napišite »Prijava za prostovoljca pravnika«. 

 

V pričakovanju vaših prijav vas lepo pozdravljamo. 

 

 

 

za Lastovice 

Alen Leban 

direktor zavoda Lastovice, 

zavod za pomoč socialno ogroženim družinam 

 

Vabilo na predstavite zavoda Lastovice, ki bo 7. marca 2017 ob 8:30 uri na Evropski 

pravni fakulteti, Delpinova ulica 18/b, 5000 Nova Gorica, Predavalnica P5, si poglejte 

na str. 34.  

http://dobrodelne-lastovice.si/
mailto:info@dobrodelne-lastovice.si
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Razpis za poletne raziskovalne štipendije ASEF 
 

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF je objavila razpis za poletne 

raziskovalne štipendije na 19 vrhunskih ameriških, kanadskih in angleških univerzah. 

Možne so prijave za področja prava, fizike, biologije, medicine, računalništva, 

okolijskih znanosti, politoloških in humanističnih ved.  

 

Razpis je objavljen na spletni strani ASEF: http://www.asef.net/fellowship.  

 

Rok za oddajo prijav je 1. 4. 2017. 

 

Fundacija ASEF štipendira slovenske študente in Američane slovenskih korenin za 10-

tedenske poletne raziskovalne obiske na vrhunskih univerzah in raziskovalnih institucijah 

izven Slovenije. Štipendije krijejo stroške potovanja, nastanitve in življenja. 

Štipendijski program ASEF krepi sodelovanje in izmenjavo znanja med Slovenijo in 

odličnimi tujimi univerzami. ASEF nadarjenim slovenskim študentom omogoča, da se 

osredotočijo na raziskovanje in razvijejo svoje potenciale v največji možni meri. 

 

Vabljeni k prijavi! 

 

  

  

http://www.asef.net/fellowship
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O gospodarskem pravu v Ljubljani, o javnih naročilih v Portorožu 

 

Sporočamo vam, da bosta v marcu dva velika dogodka, in sicer s področij: 

– javnih naročil: 20 let javnih naročil v Republiki Sloveniji, 9. in 10. marca v Portorožu 

– gospodarskega prava: Aktualna vprašanja gospodarskega prava, 22. in 23. marca 

v Ljubljani. 

 

Programa in prijavnici sta na voljo na obeh spletnih povezavah, kotizacija za študente 

1. in 2. bolonjske stopnje z veljavnim statusom (to je treba navesti kot opombo ob prijavi 

na spletni strani) pa velja brez gradiva znižana kotizacija 60 evrov (DDV vključen), ki 

vključuje vstop na dogodek, postrežbo in večerni sprejem. Vljudno vabljeni! 

 

PROGRAM: 20 let javnih naročil v RS 

PROGRAM: Aktualna vprašanja gospodarskega prava – 22. in 23. marec 2017 

 

http://www.nebra.si/izobrazevanje?id=387
http://www.nebra.si/izobrazevanje?id=397
http://www.evro-pf.si/media/website/2017/02/20-let-javnih-naro%C4%8Dil-v-RS.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2017/02/Aktualna-vpra%C5%A1anja-gospodarskega-prava-22.-in-23.-marec-2017.pdf
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Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje 

ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje  

 

 

Obveščamo vas, da je bil dne 17. 2. 2017 v razglasnem delu Uradnega lista RS št. 8/17 

na strani 349 objavljen Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje 

ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje, ki jih podeljuje Odbor 

Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador 

znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje v letu 2017. Javni razpis je objavljen 

tudi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javn

a_narocila/javni_razpisi/. 

 

Kandidature za nagrade z dokazili lahko posredujte 24. 3. 2017 do 13 ure na naslov: 

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Sektor za znanost, 

Masarykova 16, 1000 Ljubljana, z oznako pošiljatelja ter oznako: »Ne odpiraj – predlog 

za Zoisovo priznanje« ali »Ne odpiraj – predlog za Zoisovo nagrado« ali »Ne odpiraj – 

predlog za Puhovo priznanje« ali »Ne odpiraj – predlog za priznanje ambasador 

znanosti Republike Slovenije« . 

 

Vljudno vabljeni k predlaganju kandidatov! V skladu z Zakonom o enakih možnostih 

moških in žensk želi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s tem javnim pozivom 

vzpodbuditi uravnoteženo zastopanost spolov med nagrajenci, zato še posebej vabi 

k predlaganju kandidatk. 

 

S spoštovanjem,     

 

                    Mag. Urban Krajcar 

           generalni direktor 

                  Direktorat za znanost 

Pripravila: 

mag. Marta Šabec 

sekretarka Odbora za nagrade 

 

  

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/
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Sodelovanje na 20. festivalu Slovenski dnevi knjige v Mariboru 

 

Evropska pravna fakulteta bo letos sodelovala na 20. festivalu z naslovom Slovenski 

dnevi knjige v Mariboru. 

 

Festival organizira Mladinski kulturni center Maribor v času od 19. do 23. aprila 2017. 

Lepo vabljeni, da nas obiščete na stojnici na Grajskem trgu, kjer bomo po ugodnih 

cenah prodajali publikacije založbe, na voljo pa vam bodo tudi najrazličnejše 

informacije v zvezi s študijem pri nas. 

 

 

  

http://www.fds.si/index.php/aktualno/knjiznica-in-zalozba/1505-sodelovanje-na-20-festivalu-slovenski-dnevi-knjige-v-mariboru
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Tekmovanje POPRI za najboljše podjetniške ideje med mladimi 

 

 

Vabimo te, da se udeležiš najboljšega tekmovanja za mlade v Sloveniji, na katerem 

tekmuješ s svojimi idejami! Podjetniško tekmovanje POPRI, letošnji slovenski nagrajenec 

za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva, išče nove tekmovalce.  

 

Sestavi svojo ekipo. Uresniči svojo idejo. Ustvari svojo prihodnost. 

Prijaviš se lahko s svojo idejo, ki jo opišeš v prijavnem obrazcu. Le-ta od tebe zahteva 

nekoliko premisleka glede 9 poglavij, ki sestavljajo poslovni model. Tudi če še ne veš, 

kaj poslovni model je, te bo predloga vodila skozi reševanje s pomočjo usmeritev in 

praktičnega primera slovenskega izdelka. Še boljše pa je, če poslovni načrt ali 

podobno projektno nalogo, ki ste jo pripravili v šoli v sklopu podjetniških vsebin, 

prilagodiš za prijavo na POPRI. 

 

Prijavni obrazec najdeš na spletni strani popri.si/#prijaviSe ali na platformi Mikrobiz. 

 

Pomembni datumi:  

13. marec (Oddaja poslovnega modela) 

30. marec (Razglasitev 10 polfinalistov) 

6. april / dopoldan (Osebne predstavitve najboljših 10 ekip iz vsake kategorije iz cele 

Slovenije pred strokovno komisijo) 

6. april / 18.00 (Predstavitev finalistov, zaključna prireditev in podelitev nagrad v 

Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica) 

 
Če želiš preveriti, ali je tvoja ideja dobra, doživeti nepozabno izkušnjo, pridobiti nova 

znanja, se pomeriti z vrstniki iz cele Slovenije, ne premišljuj več in se prijavi do 13. marca 

2017 na POPRI! 
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Poletna šola Toronto Business Academy 

 

V Torontu bo poleti 2017 znova potekala poletna šola Toronto Business Academy. Gre 

za tri tedenski intenzivni poslovni program z naprednimi metodami poučevanja, ki 

kombinirajo individualno in skupinsko delo. 

  

Toronto Business Academy bo v letošnjem letu potekal v dveh poletnih terminih, prvi 

program bo potekal med 9. julijem in 29. julijem in drugi med 23. julijem in 12. 

avgustom. 

 

Predmet, ki se izvaja, je International Business Culture, ki se razdeli na štiri module 

(Entrepreneurship, Global Innovation & Challenges, International Business Challenges 

and Venture Capital). Vsak modul vključuje tudi gostujoča predavanja priznanih 

podjetnikov, strokovnjakov na omenjenih področjih. Zadnji teden programa je 

namenjen korporativnim seminarjem in ogledom številnih podjetij, finančnih institucij 

ter korporacij. Skozi celotni program udeleženci pripravljajo tudi poslovni načrt za 

konkretno idejo, katerega ob koncu predstavijo strokovni komisiji sestavljeni iz 

investitorjev, akademikov in podjetnikov. 

  

Program je akreditiran s 6 ECTS, kot študij v tujini. Možno je zaprositi tudi za štipendijo 

pri javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije (pridobijo jo lahko vsi študenti, ki 

izpolnjujejo pogoje, v višini 710€). Toronto Business Academy je namenjen ambicioznim 

študentom, ki si želijo pridobiti dodatne praktične izkušnje v tujini.  

  

Celotni Toronto Business Academy 2016 official aftermovie si lahko ogledate na sledeči 

povezavi: www.youtube.com/watch?v=G6GwvJqKpCw&t=1s 

Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani 

www.torontobusinessacademy.com. 

Facebook:  www.facebook.com/torontobusinessacademy/, 

Instagram: www.instagram.com/torontobusinessacademy/, 

LinkedIn:    www.linkedin.com/company/toronto-business-academy/. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=G6GwvJqKpCw&t=1s
http://www.torontobusinessacademy.com/
http://www.facebook.com/torontobusinessacademy/
http://www.instagram.com/torontobusinessacademy/
http://www.linkedin.com/company/toronto-business-academy/
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Projekt »Brezplačna pravna pomoč« se širi na  

Okrožno sodišče v Koper 

 

Obveščamo vas, da je 1. 2. 2017 potekal strokovni obisk predstavnikov Evropske 

pravne fakultete na Okrožnem sodišču v Kopru z namenom širjenja Protokola o 

sodelovanju študentov Evropske pravne fakultete pri nudenju brezplačne pravne 

pomoči na Okrožnem sodišču v Kopru. 

 

Po vzoru uspešnega 

obstoječega sodelo-

vanja z Okrožnim 

sodiščem v Novi 

Gorici se t. i. »Projekt 

BPP« po novem širi 

tudi na Okrožno 

sodišče v Koper. 

Študenti bodo imeli 

na ta način možnost, 

da se že tekom 

študija povežejo s 

sodišči (NG in  KP) ter 

pridobijo dragocena znanja in praktične izkušnje, ki jih bodo služile kot dodana 

vrednost pri študiju in kasnejšem opravljanju poklica. Na sestanku so bili prisotni ga. 

Darja Srabotič, Predsednica Okrožnega sodišča v Kopru, izr. prof. dr. Marko Novak, 

dekan Evropske pravne fakultete, ter gdč. Maruša Kranjc, študentka magistrskega 

študija Pravo, ki je koordinatorica projekta BPP Nova Gorica.  

 

Za vse dodatne informacije glede možnosti sodelovanja v projektu »BPP Koper« so 

obrnite na:  bpp.evropf@gmail.com, s pripisom »BPP KOPER«. Evropska pravna 

fakulteta si prizadeva tovrstno prakso dobrega sodelovanja razširiti tudi na ostala 

sodišča. Vabljeni k sodelovanju! 

 

Prijavnica BPP Koper 

  

http://www.evro-pf.si/media/website/2017/02/BPP-prijavnica-navodila-pogoji-KOPER.pdf
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Krepitev mednarodnih kompetenc akademskega osebja in 

študentov Evropske pravne fakultete 

 

 

 

 

 

Evropska pravna fakulteta je v okviru Javnega razpisa: »Krajša in daljša gostovanja 

tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 

2016–2018«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v letu 2016, 

pridobila sredstva za izvajanje projekta »Krepitev mednarodnih kompetenc 

akademskega osebja in študentov Evropske pravne fakultete«. Projekt delno financira 

Evropska unija (80%) iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport (20%). Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, 

prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; 

prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za 

vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, 

posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih 

oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, 

specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni 

karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je dostopnih na: www.eu-skladi.si 

 

Opis projekta:  

V okviru projekta bo fakulteta izvedla krajša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov 

z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov študijskega programa. Na 

fakulteti bo gostila 11 gostujočih tujih strokovnjakov, ki bodo v obdobju od 1 do 14 dni 

izvedli gostujoča predavanja pri trinajstih predmetih na dodiplomskem in podiplomskih 

študijskih programih. Gostujoči tuji strokovnjaki bodo izvedli od 6 do 24 ur neposredne 

pedagoške obveznosti. Ob zaključku projekta bo fakulteta pripravila evalvacijo 

izvedenih aktivnosti gostovanj, vključno z objektivnim poročilom o doseženih učinkih in 

rezultatih v okviru projekta, finančne uspešnosti projekta, ugotovljenih napakah in 

pomanjkljivostih pri izvajanju aktivnosti projekta ter poda predloge za izboljšave. 
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Namen projekta:  

Z izvedbo gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov bo fakulteta sledila namenu 

javnega razpisa in sicer spodbujanju in krepitvi vključevanja gostujočih tujih 

strokovnjakov v pedagoški proces.  

 

Vrednost projekta:  

28.355,00€  

Projekt delno financira Evropska unija (80%) iz Evropskega socialnega sklada ter 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%). 

 

Rezultati projekta:  

 

Ker bodo na gostujočih predavanjih poleg gostujočih tujih strokovnjakov sodelovali 

tudi nosilci predmetov, v okviru katerih se bo izvedlo gostujoče predavanje, bodo 

izvedena krajša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoškem procesu 

prispevala k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja ter s tem k razvoju 

študijske dejavnosti. Z gostujočimi tujimi strokovnjaki se bo na delovnih sestankih 

srečalo tudi (strokovno) vodstvo fakultete. Na delovnih sestankih bodo dogovorjene 

konkretne oblike sodelovanja, ki se bodo nato zapisale v obliki sporazumov oziroma 

strateških dokumentov. Podpisani sporazumi in dokumenti bodo predstavljali pravno 

podlago za izvedbo dogovorjenih aktivnosti (mednarodne izmenjave, prakse 

študentov in diplomantov na tujih institucijah, mednarodni raziskovalni in drugi projekti, 

strateška partnerstva in podobno). Zaradi tega se bodo hkrati okrepile tudi druge 

oblike mednarodnega sodelovanja in povezovanja, kar naj bi vodilo k večji kakovosti 

poučevanja in s tem k večji kakovosti učenja in učnih izidov (doslej) večine nemobilnih 

študentov. Fakulteta bo v okviru projekta sodelovala tudi s slovenskim akademskim 

osebjem, ki je zaposleno na institucijah v tujini. Po zaključku projekta bo okrepljeno 

sodelovanje in povezovanje fakultete s partnerji v evropskem in globalnem prostoru 

za prenos znanja, izkušenj ter novih oblik poučevanja. Projekt bo pripomogel h krepitvi 

mednarodnih kompetenc akademskega osebja in študentov ter k večji kakovosti 

poučevanja. 
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Nova navodila za izdelavo zaključnih nalog 

 

Obveščamo vas, da je na podlagi 10. člena Akta o ustanovitvi zasebnega 

visokošolskega zavoda Nova univerza (čistopis z dne 10. 6. 2016) Upravni odbor Nove 

univerze dne 1. 2. 2017 sprejel nova Tehnična navodila za izdelavo zaključnih nalog.  

 

Navodila so objavljena na spletni strani fakultete. Študenti, ki so temo zaključne naloge 

prijavili pred sprejemom teh navodil, lahko uporabljajo stara navodila do 30. 9. 2017.  

 

Povezava do dokumenta Tehnična navodila za izdelavo zaključnih nalog:  

http://www.evro-pf.si/fakulteta/o-fakulteti/pravni-akti/  

 

 

 

Navodila za pripravo dispozicije in prijavo teme doktorske 

disertacije 

 

Obveščamo vas, da smo na spletni strani fakultete objavili nova navodila za pripravo 

dispozicije in prijavo teme doktorske disertacije. 

 
Za vsa vprašanja v zvezi z doktorskim delom lahko pišete na e-naslov: 

referat.ljubljana@evro-pf.si ali pokličete v času uradnih ur na tel. 01 251 44 80. 

 

 

Dokument DOKTORSKA DISERTACIJA – izdelava dispozicije in prijava teme je dostopen 

na tej povezavi: http://www.evro-pf.si/fakulteta/o-fakulteti/pravni-akti/  

  

http://www.evro-pf.si/fakulteta/o-fakulteti/pravni-akti/
mailto:referat.ljubljana@evro-pf.si
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/11/DOKTORSKA-DISERTACIJA-izdelava-dispozicije-in-prijava-teme.doc
http://www.evro-pf.si/fakulteta/o-fakulteti/pravni-akti/
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Nakup kompleta Komentar Ustave Republike Slovenije in 

Komentar Ustave Republike Slovenije Dopolnitev – A 

 

 

 

 

  

– Komentar Ustave Republike Slovenije, 

2010, akcijska cena: 15,00 €, (redna 

cena: 42,00 €, za študente 33,60 €)

 

– Komentar Ustave Republike Slovenije 

Dopolnitev – A, 2011, akcijska cena: 

25,00 € (redna cena: 119,00 €, za 

študente 95,20 €) 

 

  

Komplet Komentarjev Ustave Republike Slovenije, akcijska cena: 40,00 € (redna 

cena: 140,00 €, za študente 112,00 €) 

 

Akcijske cene veljajo do 31. 3. 2017. 

 

Vabljeni k nakupu fakultetnih učbenikov, ki so na voljo po izjemno ugodnih cenah.  

 

Preverite ponudbo v spletni knjigarni Evro-pf na tej povezavi: 

 http://www.evro-pf.si/dejavnosti/zalozba/spletna-knjigarna/  

 

Obveščamo vas, da lahko po novem v knjižnici Evro-pf z gotovino kupite 

komplet knjig: Komentar Ustave Republike Slovenije in – Komentar Ustave 

Republike Slovenije Dopolnitev – A. 

Do 31. 3. 2017 velja izjemno ugodna cena! 

 

http://www.evro-pf.si/dejavnosti/zalozba/spletna-knjigarna/
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Brezplačno članstvo v Centralni pravosodni knjižnici  

Obveščamo vas, da imate vsi študentje Evropske pravne fakultete možnost, da se 

brezplačno včlanite v Centralno pravosodno knjižnico, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.  

Preko Centralne pravosodne knjižnice lahko dostopate do različnih podatkovnih zbirk 

in elektronskih virov. Preverite na tej povezavi: 

http://www.sodisce.si/sodisca/centralna_pravosodna_knjiznica/elektronski_viri/  

Vabljeni k vpisu in uporabi gradiva. 

 

Obvestilo knjižnice Evro-pf 

 

V knjižnici Evropf izvajamo individualno svetovanje za iskanje gradiva za pripravo 

diplomskih, magistrskih, doktorskih in seminarskih nalog. Vabljeni, da nas obiščete v 

času uradnih ur knjižnice. 

 

Uradne ure knjižnice Evro-pf: 

ponedeljek: od 09.00 do 16.00 

sreda: od 10.00 do 17.00 

petek: od 09.00 do 16.00 

 

Telefon: 01 251 44 85 

E-pošta: knjiznica@evro-pf.si  

Naslov: Cankarjevo nabrežje 11, 1000 

 

V knjižnici je ponovno možno gotovinski nakup učbenikov in publikacij založbe 

Evropske pravne fakultete.  

 

 

 

 

 

Več o reviji Dignitas in poziv za prispevke: http://www.dignitas.si/.  

POSEBNA AKCIJA v marcu in aprilu 

Seznanite se z objavami vaših profesorjev! Ob nakupu katerekoli knjige lahko 

brezplačno prejmete revijo Dignitas (po lastni izbiri).  

 

http://www.sodisce.si/sodisca/centralna_pravosodna_knjiznica/elektronski_viri/
mailto:knjiznica@evro-pf.si
http://www.dignitas.si/
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Nagrada Slovenskega društva za evropsko pravo in podjetja IUS 

INFO 

 

Erazem Bohinc, magister prava Evropske pravne fakultete je prejemnik nagrade 

Slovenskega društva za evropsko pravo in podjetja Ius Info. Nagrado mu je podelila 

predsednica društva Prof. Dr. Verica Trstenjak v družbi vodstva družbe Ius Software. 

Čestitamo mu za uspeh. 

 

(foto: Pravna praksa) 

  

http://www.evro-pf.si/?attachment_id=21544
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12 nasvetov za iskanje službe v letu 2017 – 1. del  

Avtor: Anja Damjanović za MojeDelo.com  

 

Nekateri ste žal dobro seznanjeni z dejstvom, da ste že nekaj časa prijavljeni na Zavodu 

za zaposlovanje in že nekaj časa poskušate iskati službo zase, da bi lahko preživljali 

sebe in svojo družino. Takšnim vstop v novo leto ne pomeni prav veliko, saj se zavedajo, 

da novo leto ne pomeni nujno začetek novega poglavja. Pa vendar je pomembno, 

da se zavedate, da ni konec sveta in da potrebujete nov zagon. Preberite si 12 

nasvetov, za katere upamo, da vam bodo pomagali prebroditi krizo, da ostanete 

pozitivni. 

 

1. Ostanite pozitivni. 

Pomembno je, da se zavedate, kako 

karseda aktivno vstopiti na trg dela in da 

dejstvo, da nimate zaposlitve, ni vaša 

krivda, saj počnete vse, kar je v vaši 

moči. Kakorkoli že – tokrat stisnite še 

močneje in se vzemite v roke! Čas je, da 

bodočim delodajalcem pokažete, 

koliko ste vredni in česa vsega ste 

sposobni. Niste sami v tem in 

vsaka zaposlitev, ki jo za las izgubite, 

pomeni korak bližje drugi službi. 

2. Ostanite motivirani. 

Težko se je spraviti v red, če ste že nekaj časa izven delovnega ritma, še težje pa je 

ostati to, kar ste, če neprestano berete novice o stopnji brezposelnosti in naraščanju 

vladnih rezov. Najboljši način, da preprečite zlom pred depresijo je, da ostanete 

aktivni. Postavite si cilj, da boste poslali vsaj eno prošnjo za delo na dan, četudi je to 

služba, ki jo boste težko dobili. Iskanje službe je sposobnost, ki jo je potrebno vaditi, in 

če jo vadite z razpisi, kjer ne morete nič izgubiti, je to veliko bolje. 

 

3. Ustvarite lasten marketinški načrt. 

Sestavite seznam ciljnih podjetij, kjer se želite zaposliti, da bi lahko svoje moči 

preusmerili in osredotočili na tiste prave delodajalce. Iskanje službe je v resnici celoten 

projekt, in če želite doseči cilje, se ga morate tako tudi lotiti. Ustvarite raziskavo o tem, 

kaj posamezno podjetje dela, kje je na lestvici v primerjavi z drugimi, konkurenčnimi 

podjetji, kaj se od vas pričakuje, katero pozicijo si želite itd. Pokažite jim, da imate tako  

 

https://www.mojedelo.com/prosta-delovna-mesta/vsa-delovna-mesta
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znanje kot motivacijo, da ste pri njih lahko uspešni. Ves svoj trud preusmerite tja, kamor 

mislite, da si zaslužite biti. 

 

4. Ocenite svoje sposobnosti in znanja. 

Ko enkrat ocenite svoje lastne sposobnosti in jih prenesete na življenjepis za 

posamezno delovno mesto, se boste začeli zavedati, katere so vaše prednosti in 

močne lastnosti, ki jih morate promovirati in še izboljšati. Pomembno je, da ste iskreni 

do sebe in zanesljivo ocenite svoje sposobnosti, četudi je to težka naloga – težko smo 

namreč realni, še posebej takrat, ko se moramo pohvaliti. Takrat naša zmožnost 

lastnega spoznavanja nekoliko zamre, zato je najbolje, da se pogovorimo z dobrim 

prijateljem, družinskim članom ali s kom drugim, ki vas odlično pozna, saj vam le-ti znajo 

dati realno mnenje o vas in vaših spretnostih. V primeru, da se odločite za karierno 

svetovanje, boste dobili informacije o tem, kaj mora v sebi imeti oseba, ki se poteguje 

za takšno delovno mesto, kot ste si ga zadali v tretji točki. Pomislite tudi, ali lahko 

pozitivno mnenje in referenco prejmete od prejšnjih delodajalcev, ki so bili zadovoljni 

z vašim načinom dela. 

 

5. Izboljšajte svoj življenjepis. 

Vaš življenjepis naj bo ogledalo tistega najboljšega, kar lahko ponudite nekomu, hkrati 

pa naj bo odličen in precizen način komunikacije med vami in potencialnim 

delodajalcem v podjetju. Ravno zaradi tega se morate zavedati, da mora življenjepis 

iti skozi nekaj filtrov in pregledov iz strani drugih oseb, dokler ne najdete tiste, ki se 

prilega vam, vašim izkušnjam ter dinamiki nekdanjih zaposlitev. 

Ključne besede so tiste, ki bodo življenjepis naredile uspešen in zmagovalen, in tiste, ki 

se prilegajo posamezni prijavi za delovno mesto. Nikakor ne pošiljajte generičnih prijav, 

ki niso prilagojene posameznemu delodajalcu, temveč si vzemite čas in vsak 

življenjepis ter spremno pismo preuredite tako, da bosta zapisana točno za tisto 

podjetje, na katerega ciljate. Ko vas življenjepis enkrat pripelje na zaposlitveni 

razgovor, ste na dobri poti, da vaš opis deluje, a vedno so možne izboljšave, zato ne 

zaspite na koreninah. Poleg tega se ne bojte vprašati bodočega delodajalca, kaj je 

tisto, kar ga je v vašem življenjepisu prepričalo, da vas povabi na intervju, in kaj je bilo 

tisto, kar je rade volje ignoriral. On je navsezadnje vaša ciljna publika in če se želite 

prikupiti še drugim, podobnim delodajalcem, je dobro vedeti, kaj je tisto, kar jih 

prepriča in kaj je tisto, kar jih odvrne od vas. 

Zapomnite si – življenjepis vam ne prinese zaposlitve, temveč vam odpre vrata v 

podjetje, da vas tam bolje spoznajo. In tukaj se morate izkazati tudi vi! 

https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/besede-ki-jih-morate-v-zivljenjepisu-cim-prej-argumentirati-3613
https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/karierno-svetovanje-3199
https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/karierno-svetovanje-3199
https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/7-nasvetov-za-boljse-spremno-pismo-3485
https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/10-slabih-navad-ki-vas-na-razgovoru-stanejo-sluzbe-3612
https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/10-slabih-navad-ki-vas-na-razgovoru-stanejo-sluzbe-3612
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6. Vadite nastop na razgovorih. 

Ne le, da je potrebno paziti na življenjepis – tudi na vaš nastop na razgovorih je 

potrebno biti pozoren. V primeru, da se soočate s tremo pred govorjenjem z neznanimi 

ljudmi, intervju vadite s prijatelji ali družinskimi člani, kjer so oni v vlogi delodajalca, vi 

pa v svoji realni vlogi iskalca zaposlitve. Od njih pričakujte, da vam bodo postavljali 

vprašanja, na katera ne boste znali dobro odgovoriti, a hkrati se tudi od vas pričakuje, 

da boste vprašali tisto, kar vas zanima in kar se na razgovoru za delo spodobi. 

Če se soočate s težavo in s pomanjkanjem prostovoljca, ki bi z vami opravil namišljeni 

intervju, nikar ne preskočite tega koraka, temveč si na list papirja zapišite potencialna 

vprašanja, ki jih lahko na razgovoru slišite od sogovornika, hkrati pa razmislite, kaj bi ga 

vprašali vi. Poskrbite, da boste samozavestni in da boste sebe predstavljali brez 

nepotrebnih medmetov in besed, ki kažejo na nezaupanje. 

VIR: https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/12-nasvetov-za-iskanje-sluzbe-v-letu-

2017-1-del-3617  

 

12 nasvetov za iskanje službe v letu 2017 – 2. del 

Avtor: Anja Damjanović za MojeDelo.com  

 

»December je končno mimo!« boste rekli tisti, ki ste bili zaradi finančnih razlogov 

prikrajšani za prisrčno nakupovanje daril, za druženje s prijatelji ob božičnih stojnicah, 

za enodnevne ali daljše izlete v tujino, itd. Čas je za januar, za novo leto, za nove izzive 

in nove zmage, ki so se vam prikradle v misli kot novoletne zaobljube. Čas je, da v letu 

2017 pridete do zaposlitve in končno delodajalcu pokažete, česa ste sposobni! 

 

1. Naučite se mrežiti. 

V primeru, da ste eden tistih, ki še niste 

vešči mreženja, je čas, da se tega 

naučite. To je namreč lastnost, ki vam 

bo prinesla zaposlitev in finančno 

stabilnost. Verjetno ste opazili, da je 

služb vedno več, a veliko več je tudi 

kandidatov, ki si želijo ali menjati ali 

dobiti zaposlitev, zato ni več pomembno le, da pošiljate življenjepise po podjetjih, 

temveč tudi, da se naučite mrežiti. Mreženje pomeni spoznavanje ljudi iz različnih 

industrijskih panog in različnih podjetij, ki bodo v ključnih trenutkih povedali dobro 

besedo o vas ali vam omenili, da »nekdo nekje« išče kandidata, kot ste vi. 

 

https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/12-nasvetov-za-iskanje-sluzbe-v-letu-2017-1-del-3617
https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/12-nasvetov-za-iskanje-sluzbe-v-letu-2017-1-del-3617
https://www.mojedelo.com/prosta-delovna-mesta/vsa-delovna-mesta
https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/kaj-je-mrezenje-3256
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Naučite se vzpostaviti kontakt z ljudmi, ki vam lahko pomagajo do vašega zadanega 

cilja. Ne glede na to, da morda ne prihajajo s področja, kjer se želite zaposliti, se 

morate zavedati, da ima tudi ta oseba svojo mrežo ljudi, ki pozna svojo mrežo ljudi, itd. 

V zadnjem času nismo prisotni le na enem trgu dela, temveč se soočamo še z drugim, 

t.i. skritim trgom dela, kjer je zaposlitev ravno zaradi mreženja lažje dobiti. 

 

2. Uporabite LinkedIn v njegove prave namene. 

LinkedIn je eno izmed mnogih socialnih omrežij, ki je oblikovano prav za povezovanje 

iskalcev zaposlitev in delodajalcev. Pridružite se lahko skupini, ki vse njene člane veže 

v eno skupno točko, in sicer področje dela – ustvarite si mrežo kontaktov, ki vam bodo 

pomagali pri iskanju zaposlitve, saj so nekateri v tej skupini zaposleni na področju, za 

katerega ste se vi specializirali. LinkedIn je brezplačno socialno omrežje, ki sicer nudi 

tudi nekaj plačljivih opcij, ampak z možnostmi, ki vam jih ustvarjalci aplikacije ponujajo 

brez doplačila, lahko ustvarite zadosti v dobrobit iskanju zaposlitve. 

 

3. Nikoli se ne nehajte učiti. 

Enkrat, ko se boste zavedali, katere sposobnosti so tiste, ki jih potrebujete za dosego 

svojega cilja, boste lažje sestavili program in načrt, preko katerega boste ravno te 

lastnosti izboljšali in posodabljali. Popolnoma uporabno je, če se kdaj pa kdaj naučite 

novih zmožnosti in usvojite nova znanja – vse to vam bo v prihodnosti le koristilo, bodisi 

pri iskanju zaposlitve, bodisi na novem delovnem mestu. Ne pozabite, da vam lahko 

do nabiranja izkušenj pomaga tudi prostovoljstvo, ki vam bo poleg novih znanj 

omogočalo tudi dodatno mreženje z ljudmi, ki vam lahko pomagajo do službe. 

Obvezno se udeležujte dodatnih izobraževanj, seminarjev in spletnih tečajev, ki so 

brezplačni ali imajo zelo ugodno ceno – učite se v svojem tempu. Na srečo živimo v 

dobi, ko je vse, kar potrebujemo in se želimo naučiti, le klik stran od mesta, kje trenutno 

sedimo, zato ne čakajte predolgo. 

 

4. Razmislite o selitvi. 

V veliko primerih so se podjetja že preselila v bolj razvite dele države, kjer je pretočnost 

ljudi večja, možnost za razvoj pa širša. Zlahka pride do posledice, kjer drugi deli države 

stagnirajo, prav tako pa stagnirajo tudi njihovi prebivalci. Razmislite, ali se je smiselno 

seliti zavoljo boljše zaposlitve. Če mislite, da je v prestolnici več možnosti za razvoj, 

razmislite, kaj selitev pripelje s seboj in presodite, ali se izplača odkorakati iz svoje cone 

udobja. Priznajmo si, da se v večini primerov izkaže, da je bil skok iz dobro znane cone 

vedno dobra rešitev. 

 

 

 

https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/znate-uporabljati-linkedin-v-njegove-prave-namene-3405
https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/kariera/nabiranje-izkusenj-s-prostovoljnim-delom-sploh-ni-slaba-ideja-3521
https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/ali-ste-se-za-sluzbo-pripravljeni-preseliti-3587
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5. Pridružite se skupini za iskanje zaposlitve. 

 

Več glav več ve, in tako je tudi v  primeru iskanja zaposlitve. Poiščite organizirane 

programe, ki vam lahko s svojimi specifičnimi lastnostmi pomagajo priti do zaposlitve – 

takšne skupine namreč »brainstormajo«, eden drugega podpirajo, poslušajo nasvete  

drugih, si širijo zorni kot, si pomagajo, itd. Če se znajdete v situaciji, ko na lokalnem 

področju ni nobene organizirane skupine, ki se ukvarja z iskanjem zaposlitve, jo zlahka 

najdete na spletu. 

 

6. Vračajte usluge. 

V vseh zgornjih točkah smo govorili o medsebojni pomoči pri iskanju zaposlitve, nismo 

pa omenjali zavedanja, da je vse usluge, ki smo jih nekoč uspeli dobiti od nekoga, 

potrebno vračati in dati nekaj drugega v zameno. Nikoli in nikdar ne pozabite za 

nekoga povedati lepe besede, in zavedajte se, da bo dobra karma vrnjena v isti meri. 

 

 

VIR: https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/12-nasvetov-za-iskanje-sluzbe-v-letu-

2017-1-del-3617 

 

 

 

  

https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/12-nasvetov-za-iskanje-sluzbe-v-letu-2017-1-del-3617
https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/12-nasvetov-za-iskanje-sluzbe-v-letu-2017-1-del-3617
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Karierne priložnosti za študente 
 

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.  

 

S seboj prinesite svoj CV.  

 

Dogodek bo potekal 7. marca 2017 ob 8:30 uri na Evropski pravni fakulteti, Delpinova 

ulica 18/b, 5000 Nova Gorica, Predavalnica P5.  

 

Več informacij v priloženem vabilu in na spletni povezavi: http://www.evro-

pf.si/2017/03/03/karierne-priloznosti-za-studente-predstavitev-zavoda-lastovice/  

 

 

 

http://www.evro-pf.si/2017/03/03/karierne-priloznosti-za-studente-predstavitev-zavoda-lastovice/
http://www.evro-pf.si/2017/03/03/karierne-priloznosti-za-studente-predstavitev-zavoda-lastovice/
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Izr. prof. Jernej Letnar Černič na Erasmus+ izmenjavi na Pravni 

fakulteti Univerze Comenius v Bratislavi,  na Slovaškem 

 

Jernej Letnar Černič se je v zadnjem tednu februarja 2017 udeležil Erasmus+ izmenjave 

pedagoškega osebja na Pravni fakulteti Univerze Comenius v Bratislavi na Slovaškem. 

V Bratislavi je predaval dodiplomskim in podiplomskim študentom o pravu človekovih 

pravic, mednarodnem pravu in ustavnem pravu. Obenem je navezal stike s 

predstojnikom katedre za mednarodno pravo in mednarodne odnose, prof. dr. Petrom 

Vršanskyim, in njegovimi mlajšimi kolegi.  

 

 

 

Erasmus+ izmenjava je omogočila vpogled v prakse in spoznavanje načina izvajanja 

univerzitetnega študija na drugem koncu Evrope v drugačnem kulturnem in 

družbenem kontekstu. Na ta način izmenjava spodbuja in pripomore k izmenjavanju 

najboljših praks pri poučevanju in raziskovanju. 

 

Več informacij o programu Erasmus+ najdete na www.evro-pf.si .  

 

 

 

 

   

http://www.evro-pf.si/
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Dr. Andrej Baričič 

 

Evropska pravna fakulteta  izreka predavatelju dr. Andreju Baričiču iskrene čestitke za 

imenovanje v naziv docent za področje Pravo in management nepremičnin. 

 

 

Asist. Katarina Lavrič 

 

Evropska pravna fakulteta izreka predavateljici Katarini Lavrič iskrene čestitke za 

imenovanje v naziv asistentka za področje Mednarodno pravo, Mednarodni odnosi 

ter Evropsko pravo. 

 

 

 

 


