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Napovednik  

Evro-pf  

Vabilo na VI. Doktorsko znanstveno-raziskovalno mednarodno 

konferenco 

 

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.fds.si/index.php/dogodki/doktorska-konferenca/1502-

vidoktorskaznanstveno-raziskovalna-mednarodna-konferenca  

 

  

http://www.fds.si/index.php/dogodki/doktorska-konferenca/1502-vidoktorskaznanstveno-raziskovalna-mednarodna-konferenca
http://www.fds.si/index.php/dogodki/doktorska-konferenca/1502-vidoktorskaznanstveno-raziskovalna-mednarodna-konferenca
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Evro-pf  

Vabilo na Spomladansko šolo z naslovom »Upravno in ustavno 

sodno varstvo ter izzivi EU v spremenjenem globalnem okolju« 

 

Vabimo vas na Spomladansko šolo z naslovom UPRAVNO IN USTAVNO SODNO 

VARSTVO TER IZZIVI EU V SPREMENJENEM GLOBALNEM OKOLJU, ki jo organizirata 

Fakulteta za državne in evropske študije in Evropska pravna fakulteta Nove univerze.  

 

Šola bo potekala od 22. – 26. maja 2017 na naslovu Fakulteta za državne in evropske 

študije, Predoslje 39, 4000 Kranj (Oranžerija). Rok za prijavo: 8. maj 2017  

 

Prijavo pošljite na naslov: brdo@fds.si.  Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci 

prejeli kreditne točke v višini enega izbirnega predmeta.  

 

Program in prijavnica : 

 http://www.fds.si/attachments/article/1527/Spomladanska%20sola%202017%20- 

%20program%20in%20prijavnica.pdf  

 

Spomladanska šola je tokrat sestavljena iz dveh modulov oziroma delov. V prvem delu 

se bomo spopadli z upravnim in ustavnim sodnim varstvom, v drugem delu pa z izzivi 

Evropske unije v spremenjenem globalnem okolju, pri čemer bo poudarek na t.i. 

migrantski krizi.  

Predavatelji: dr. Polona Kovač, mag. Damjan Gantar, dr. Erik Kerševan, dr. Janez 

Čebulj, dr. Ivan Koprič, dr. Tone Jerovšek, dr. Uroš Svete, dr. Liliana Brožič, dr. Rok 

Svetlič, Vojko Vovk, Darko But in dr. Boro Vučinić.   

 

Vabljeni! 

  

mailto:brdo@fds.si
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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. 9. 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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Evro-pf  

Znani so prijavni roki za vpis na podiplomska magistrska študijska 

programa Pravo ter Pravo in management nepremičnin 2. stopnje 

 

Na spletni strani http://www.evro-pf.si/studij/vpis/razpisi/  je fakulteta objavila razpise 

za vpis na dodiplomske in podiplomske študijske programe. 

 

Razpisi so dostopni tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 

http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis.  

 

Prijavnica za vpis je dostopna na povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava/.  

 

Za več informacij nas kontaktirajte prek: 

- E-maila: info@evro-pf.si, referat@evro-pf.si  

- Telefona: 05 338 44 00, 05 338 44 04 

                              www.evro-pf.si  

  

http://www.evro-pf.si/studij/vpis/razpisi/
http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis
http://portal.evs.gov.si/prijava/
mailto:referat@evro-pf.si
http://www.evro-pf.si/
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Evro-pf  

Znani so prijavni in vpisni roki za vpis na dodiplomske in 

podiplomske študijske programe Evropske pravne fakultete 

 

Na spletni strani http://www.evro-pf.si/studij/vpis/razpisi/  je fakulteta objavila razpise 

za vpis na dodiplomske in podiplomske študijske programe. 

 

Razpisi so dostopni tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 

http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis.  

 

Prijavnica za vpis je dostopna na povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava/.  

 

Za več informacij nas kontaktirajte prek: 

- E-maila: info@evro-pf.si, referat@evro-pf.si  

- Telefona: 05 338 44 00, 05 338 44 04 

                              www.evro-pf.si  

  

http://www.evro-pf.si/studij/vpis/razpisi/
http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis
http://portal.evs.gov.si/prijava/
mailto:referat@evro-pf.si
http://www.evro-pf.si/
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Evro-pf  

Informativni dnevi za podiplomske študijske programe 

 

 
Vabimo vas, da se nam pridružite na informativnih dnevih Evropske pravne fakultete, 

na katerih Vam bomo predstavili podiplomske študijske programe in dejavnosti. 

 

Informativna dneva bosta potekala na lokaciji: 

– Nova Gorica (EDA Center, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica): torek, 6. 6. 2017 

ob 16:00 

– Ljubljana (Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana): sreda, 7. 6. 2017 ob 16:00 

 

Vljudno vabljeni! 
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Evro-pf  

Prvo tekmovanje iz evropskega gospodarskega prava  

 

TERMIN:  

 

V akademskem letu 2016/2017 Evropska pravna fakulteta prvič organizira tekmovanje 

iz evropskega gospodarskega prava “moot court”. Tekmovanje se bo izvedlo 16. 5. 

2017 v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani. Trajalo bo približno od 9h do 17h. 

Sodelujejo lahko vsi študenti prava, ki imajo veljaven status študenta. Študentje se 

lahko prijavijo kot ekipa dveh ali treh študentov. Tekmovanje se izvede v enem delu. 

Vsaka ekipa prejme 5 dni pred tekmovanjem na elektronski naslov primer ter katero 

odvetniško družbo bo zastopala. K sodelovanju so vabljeni vsi študentje, ki želijo 

izboljšati svoje sposobnosti pravne argumentacije in interpretacije, izboljšati svoje 

evropskega gospodarskega prava ter izboljšati veščine dela v skupini. 

 

OPIS TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje se izvede v enem dnevu in sodelujoči imajo zgolj ustne nastope. 

Minimalno število sodelujočih ekip je 6, maksimalno pa 20. Ekipe se na začetku razdeli 

v 2 skupini (skupina A zastopa odvetniško družbo A, skupina B zastopa odvetniško 

družbo B). V kolikor je manj kot 10 ekip, se tekmovanje izvede v eni skupini (najprej so 

kvalifikacije, kjer se izbere najboljši ekipi, ki se bosta spopadli v finalu). V kolikor pa je 

prijavljenih več kot 10 ekip, se kvalifikacije izvede v dveh skupinah. Iz vsake skupine se 

izbere najboljši dve ekipi, ki se potem srečata v polfinalu, zmagovalca polfinala pa 

prideta v finale. V kvalifikacijah in polfinalu ima vsaka ekipa 10 minut, da predstavi 

svoje argumente in 5 minut za repliko. Medtem ko pa v finalu imata ekipi 15 minut za 

predstavitev njunih argumentov in 10 minut za repliko. 

 

PRIJAVE:  

 

Prijavnina za tekmovanje znaša 10 EUR za vsako posamezno ekipo in jo je potrebno 

poravnati do izteka roka za prijave (5. 5. 2017). V primeru, da prijavnina do tega roka 

ni poravnana, prijava šteje za nepopolno, ekipa pa se tekmovanja ne more udeležiti. 

Prijave sprejemamo na: evropf.mootcourt@gmail.com   

Minimalno število prijavljenih ekip 6, maksimalno število prijavljenih ekip pa je 20. 

Morebitna vprašanja in prošnje za pomoč pri sestavi ekipe pošljite na: 

evropf.mootcourt@gmail.com. 

 

  

mailto:evropf.mootcourt@gmail.com
mailto:evropf.mootcourt@gmail.com
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Evro-pf  

 

 Prav(n)a rešitev – ekipe  

Dragi kolegi!  

 

Bliža se tekmovanje Prav(n)a rešitev - kjer se ekipe treh študentov prava, soočijo s 

primeri iz prakse, ki jih pripravijo odvetniške pisarne.  

 

Če bi se radi prijavili, pa še nimate ekipe, vas vabimo na srečanje za povezavo in 

formacijo ekip zainteresiranih študentov, in sicer v četrtek, 6. aprila ob 16.30 v 

predavalnici P3 v Ljubljani.  

 

V kolikor se sestanka ne morete udeležiti, lahko pišete na e-naslov: 

jure.dolinar90@gmail.com in vam bomo poskušali najti ekipo.  

 

Srečanja se lahko udeležijo tudi tisti, ki že imajo zbrane ekipe in bi želeli nekaj dodatnih 

informacij o tekmovanju.  

 

Lep pozdrav, Študentski svet Evropske pravne fakultete  
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Evro-pf  

 

 Vabilo na znanstveno-strokovni simpozij  

»Novi poizkusi oblastnega preprečevanja znanstveno-

univerzitetnega pluralizma na Slovenskem« 

 
V začetku marca 2017 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo 

izhodišča za nov Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter Zakon o visokem šolstvu. 

Obema zakonoma je skupno to, da vsak zase, še bolj pa skupaj, pomenita nov poizkus 

oblastnega preprečevanja znanstveno-univerzitetnega pluralizma na Slovenskem.  

 

Simpozij bo na eni strani namenjen kritičnemu ovrednotenju predlogov zakonov, na 

drugi strani pa bo oblikoval tudi konstruktivne predloge za izboljšanje zakonodaje v 

skladu z ustavnimi zahtevami Republike Slovenije.  

 

Na simpoziju, ki ga bo moderiral dr. Matej Avbelj, bodo, med drugim, spregovorili 

naslednji gostje: dr. Bojan Bugarič, dr. Albin Igličar, dr. Peter Jambrek, dr. Marko Novak, 

dr. Rasto Ovin, dr. Ernest Petrič; dr. Dimitrij Rupel; dr. Gorazd Trpin; dr. Dušan Lesjak in 

Tomaž Zalaznik.  

 

Simpozij bo v ponedeljek, 24. 04. 2017 ob 17.00 uri na Evropski pravni fakulteti, 

Cankarjevo nabrežje 11, predavalnica P3, 2. nadstropje.  

 

Prosimo, da vašo udeležbo na Simpoziju potrdite na naslov: tina.besednjak@evro-pf.si 

najkasneje do petka 21.4.2017.  

 

Rektor Nove univerze prof. dr. Dimitrij Rupel  
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Evro-pf  

VABILO NA PREDSTAVITEV INŠTITUTA ZA MLADINSKO POLITIKO  

 

Dne 30.5.2017  vas vabimo na predstavitev Inštituta za mladinsko politiko, kjer boste 

imeli možnost prisluhniti predstavitvi neprofitne organizacije in projekta Lokalno 

partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela ter možnosti 

vključitve v projekt. Po končanem predavanju bodo študenti imeli možnost 

individualnega razgovora in osebne predstavitve organizaciji za namene nadaljnjega 

sodelovanja oziroma vključitve v projekt.  

 

Več informacij v priloženem vabilu: https://www.evro-

pf.si/media/website/2013/08/Vabilo-IMP.pdf  

 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2013/08/Vabilo-IMP.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2013/08/Vabilo-IMP.pdf
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Evro-pf  

 

Vabilo na predavanja profesorja prof. Yosepha M. Edreya 

 

Evropska pravna fakulteta vabi študente in širšo javnost na dve gostujoči predavanji 

priznanega profesorja prof. Yosepha M. Edreya, Haifa University, Faculty of Law, na 

temo The Constitutional aspects of Fiscal Policy.  

 

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

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

 

 Vabilo na predavanji ameriškega profesorja prof. Charlesa 

Weisselberga 

 

Evropska pravna fakulteta vabi študente in širšo javnost na dve gostujoči predavanji 

priznanega ameriškega profesorja prof. Charlesa Weisselberga, University of 

California, Berkeley, School of Law, na temo privilegij zoper samoobtožbo in zasebnost 

v ameriškem ustavnem kazenskem procesnem pravu.  

Strokovne reference prof. Weisselberga si lahko ogledate na tej povezavi: 

https://www.law.berkeley.edu/our-faculty/faculty-profiles/charles-weisselberg    

 

 
 
Za študente 1. letnika pri predmetu kazensko procesno pravo je udeležba obvezna 

(pred predavanji bo objavljeno tudi predhodno pisno gradivo).  

 

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

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

 

  

https://www.law.berkeley.edu/our-faculty/faculty-profiles/charles-weisselberg
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Evro-pf  

 

Možnost študijske prakse v Bruslju 

 

Obveščamo vas, da evropski nevladni organizaciji EMMA in ENPA, ki zastopata 

interese izdajateljev revij in casopisov, ter STM, svetovno zdruzenje izdajateljev, trem 

študentom ponujata možnost 3-6-mesečne prakse v Bruslju.  

 

Kratek opis in splošni pogoji: 

- Delovno področje: evropske zadeve na podrocju medijev in izdajateljstva 

- Kraj: Bruselj 

- Dolžina: 3-6 mesecev 

- Začetek prakse: junij in avgust/september 2017 

- Neplačana praksa, vendar obe organizaciji ponujata majhno nadomestilo za 

prehrano in mestni prevoz 

- Obvezen pogoj: status študenta in podpis sporazuma o praksi z 

univerzo/fakulteto 

- Profil: primerno za študente evropskih zadev, prava, mednarodnih odnosov, 

novinarstva ...  

- Več podrobnosti na spletu. 

 
Povezavi: 

- 2 mesti EMMA-ENPA: http://www.magazinemedia.eu/news/emma-enpa-is-

looking-for-legal-european-affairs-interns-for-the-summer-fall 

- 1 mesto STM : http://www.magazinemedia.eu/news/stm-is-looking-for-public-

affairs-legal-affairs-intern  

 

 
 

  

http://www.magazinemedia.eu/news/emma-enpa-is-looking-for-legal-european-affairs-interns-for-the-summer-fall
http://www.magazinemedia.eu/news/emma-enpa-is-looking-for-legal-european-affairs-interns-for-the-summer-fall
http://www.magazinemedia.eu/news/stm-is-looking-for-public-affairs-legal-affairs-intern
http://www.magazinemedia.eu/news/stm-is-looking-for-public-affairs-legal-affairs-intern
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 »Conference on European Studies« (ICES’17) 

 

Obveščamo vas, da Epoka University, Tirana, Albanija, organizira šesto mednarodno 

konferenco (ICES’17). 

 

The conference titled ‘Local, Regional and Global Governance’ will be held on 5-6 

November 2017 in Tirana, Albania.  

 

You are welcomed to apply for participating in the conference. You can find the 

Call for Papers here: ICES’17 – Call for Papers. 

 

For more information, you can check the website of the conference 

http://ices.epoka.edu.al/2017/ 

 

Več informacij: http://www.evro-pf.si/media/website/2017/03/ICES17-Call-for-

Papers.pdf  

 

  

http://www.evro-pf.si/media/website/2017/03/ICES17-Call-for-Papers.pdf
http://ices.epoka.edu.al/2017/
http://ices.epoka.edu.al/2017/
http://www.evro-pf.si/media/website/2017/03/ICES17-Call-for-Papers.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2017/03/ICES17-Call-for-Papers.pdf
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Poletna šola na Maynooth University 

 

 

 

Poletna šola bo potekala med 17. junijem in 1. julijem 2017.  

 

Več informacij: https://www.maynoothuniversity.ie/europe    

 

  

https://www.maynoothuniversity.ie/europe
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Poletna šola Academia Aestiva Internationalis 

 

Obveščamo vas o poletni šoli na temo okolja, Academia Aestiva Internationalis, ki jo 

organizirajo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. 

 

Več informacij lahko najdete na spletni strani poletne šole – https://www.academia-

aestiva-internationalis.si ter v priponki.  

 

 

  

https://www.academia-aestiva-internationalis.si/
https://www.academia-aestiva-internationalis.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/Official-Invitation-2017.pdf
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Novice 

Evro-pf  

Strokovna ekskurzija VČP KPK 

 

Karierni center Evropske pravne fakultete je 19. aprila 2017 organiziral strokovno 

ekskurzijo, ki je obsegala obisk Varuha človekovih pravic RS ter Komisije za 

preprečevanje korupcije. Udeležba na dogodku je bila brezplačna.  

 

PROGRAM DOGODKA:  

11:00 – 12:30: strokovni obisk Komisije za preprečevanje korupcije ter pogovor s 

predstavniki institucije;  

13:00 – 14:15: obisk Varuhinje človekovih pravic, ge. Vlaste Nussdorfer ter pogovor s 

predstavniki institucije.  

 

 

 

 

Dodatne informacije na https://www.kpk-rs.si/sl  ter na http://www.varuh-rs.si. 

Vabilo: http://www.fds.si/attachments/article/1536/Vabilo_ekskurzija.pdf 

 

 

  

https://www.kpk-rs.si/sl
http://www.varuh-rs.si/
http://www.fds.si/attachments/article/1536/Vabilo_ekskurzija.pdf
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Sodelovanje na 20. festivalu »Slovenski dnevi knjige v Mariboru« 

 

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

dnevi knjige v Mariboru. Festival je organiziral Mladinski kulturni center Maribor v času 

od 19. do 23. aprila 2017. Na stojnici na Grajskem trgu sta vodja knjižnice in založbe dr. 

Ines Vodopivec in bibliotekarka Ana Češarek po ugodnih cenah prodajali publikacije 

založbe. Na voljo so bile najrazličnejše informacije v zvezi s študijem pri nas.  

 

Hvala vsem sedanjim in bivšim študentom, ki ste se oglasili. Lepo je bilo slišati, da ste 

zadovoljni s študijem in imate na fakulteto lepe spomine. 

 

 

 

 

  

http://www.fds.si/index.php/aktualno/knjiznica-in-zalozba/1505-sodelovanje-na-20-festivalu-slovenski-dnevi-knjige-v-mariboru


22 

 

Evro-pf  

Nov, lažji dostop do eUniverze 

 

Z veseljem vam sporočamo, da je fakulteta zaradi lažjega dostopa in posledično lažje 

uporabe portala eUniverza izvedla povezavo med visokošolskim informacijskim 

sistemom (VIS) in portalom eUniverza. 

Po novem vstopite na portal www.eUniverza.si  z uporabniškim imenom in geslom, ki 

ste ju prejeli ob vpisu na fakulteto in ju že uporabljate za vstop v VIS (spletni referat). Pri 

sami registraciji in prijavi pa je bistvenega pomena to, da je e-mail prvotne registracije 

na portal eUniverze enak e-mailu, ki ga imate navedenega v bazi podatkov Evro-PF. 

To pomeni, da sta v obeh sistemih e-maila enaka! 

Vaše uporabniško ime in geslo (eUniverze) je po novem enako uporabniškemu 

imenu in geslu za vstop v VIS. 

Primer:  

Uporabnik npr.: 9300000001 

Geslo npr.: geslo je enako geslu za vstop v VIS 

V kolikor že imate ustvarjen »račun« na portalu eUniverza in se e-mail razlikuje od 

tistega v bazi Evro-PF, vam bo dostop do portala onemogočen. V tem primeru vam 

lahko Referat: 

   1. zamenja e-mail eUniverze z ustreznim VIS e-mailom ali pa 

   2. izbriše obstoječi račun eUniverze, vi pa se na novo registrirate in prijavite z VIS e-

mailom. 

 

Razna vprašanja posredujte na info@euniverza.com   

Hvala za razumevanje! 

Evropska pravna fakulteta  

 

 

 

  

http://www.euniverza.si/
mailto:info@euniverza.com
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Karierni kotiček 

Kako odgovoriti na 8 najbolj ubijalskih vprašanj na razgovoru? 
 

Avtor: Anja Damjanović za MojeDelo.com, www.mojedelo.com 
 

Kje se vidite čez pet let? Povejte mi kaj o obdobju, ko ste morali dokazovati svoje 

sposobnosti vodenja? Kaj je vaša največja šibka lastnost? To so tipična vprašanja, s 

katerimi se srečujejo kandidati na razgovorih za službo. In do zdaj so delodajalci prejeli 

tipične odgovore (»Šibka lastnost? Sem deloholik.«) 

 

V ZDA so opravili raziskavo med desetimi direktorji, ki so vodili razgovore za službo – 

povprašali so jih o najbolj ubijalskih vprašanjih, ki so jih kdaj podali svojim kandidatom 

na razgovorih. Vprašanja so se sicer razlikovala med seboj, a vsem je bilo skupno 

naslednje – vsa so želela globlji vpogled v um in razmišljanje kandidata. 

 

»Ali bi raje videli, da vas zaposleni spoštujejo ali se vas bojijo?« 

 

Omenjeno vprašanje pokaže, kaj si kandidati mislijo o vodstvenih pozicijah na sploh. V 

teoriji ni pravilnega odgovora, a v praksi lepo pokaže, kam kandidati napeljujejo. V 

podjetju, kjer njegova kultura temelji na sodelovanju, je veliko volje, da je prisotno 

spoštovanje, a v podjetju in poslu, kjer je potrebno garati, pa je drugi pol morda bolj 

uporaben. 

 

 

 

http://www.mojedelo.com/
https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/za-razgovor-se-ustrezno-oblecite-3205
https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/klasicna-vprasanja-na-razgovorih-3204
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»Zakaj ste danes tukaj?« 

 

To je izjemno odprto vprašanje, a veliko pove o tem, kako kandidati gledajo na prosto 

delovno mesto. Nekateri začnejo govoriti o prednostih delovnega mesta in o načinih, 

kako bi lahko prispevali podjetju, spet drugi govorijo o kulturi podjetja in o tem, kako 

bi si želeli biti del tima. Potrebno je imeti v mislih smiselno razmerje med »sebičnim« 

pogledom na delo in med željo po vključitvi v ekipo. 

 

»Kaj so vaše sanje?« 
 

Kandidati se pri tem vprašanju morajo zavedati, da ni odgovora, ki bi bil sprejet kot 

»preveč ambiciozen«. Navsezadnje so največji podjetniki danes postali to, kar so, 

ravno zaradi ambicij in zaradi neprestanih borb za dosego tistega, čemur so stremeli.  

 

»Pomembno je, kako so se obnašali do drugih.« 

 

To vprašanje ne leti direktno na kandidata, ampak na ljudi, ki so imeli stik z njim še pred 

razgovorom – to so vratar, varnostnik, receptorka, zaposleni, vodja pisarne itd. Na ta 

način delodajalec izve, kako se kandidat obnaša v neznanih situacijah in do ljudi, za 

katere meni, da mu ne morejo pomagati do službe.  

 

»Kaj imate pri igri Monopoly najraje in zakaj?« 
 

To vprašanje je postavil direktor ene izmed ameriških bank, saj si je želel izvedeti, kako 

kandidati razmišljajo. Želel je ugotoviti, ali so bolj nagnjeni k tveganju ali k nagradam. 

 

»Z menoj delite trenutek, ko ste bili na tleh.« 
 

Za direktorje podjetja je pomembno, da vidijo, kako se zaposleni odzivajo na 

določene situacije in kako reagirajo, da bi iz padcev prišli še bolj močni in sposobni, 

kot so bili pred tem. Oseba, ki se o tem pogovarja odprto, iskreno in z veseljem razloži, 

kako je splavala iz slabih situacij, je pozitivna oseba, ki se zna pobrati. Druga opcija 

tega vprašanja je »Katera je vaša največja življenjska napaka in kaj ste se iz nje 

naučili?« To vprašanje je prišlo iz ust direktorja banke, ki je želel izvedeti, koga kandidati 

krivijo za nastale napake. Ali sprejmejo odgovornost nase ali krivijo druge? Kratki 

odgovori, v katerih kandidati predstavijo primer zelo površno, niso zadovoljivi. 

 

 

 

 

https://www.mojedelo.com/isci/vsa-podrocja
https://www.mojedelo.com/isci/vsa-podrocja
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»Kaj ste želeli postati, ko ste bili stari sedem let?« 

 

Veliko direktorjev različnih podjetjih se ne strinja s šablonskimi vprašanji, ki se pojavljajo 

na vsakem razgovoru za službo. Mnogi od njih bi radi izvedeli način razmišljanja 

kandidatov – ali so zanimivi? Ali bi prestali z vami 5-urno službeno pot na sestanek in 

nazaj? Bi jim bilo kadarkoli dolgčas z vami? Z nekaterimi ljudmi se preprosto povežemo 

takoj, z nekaterimi pa potrebujemo nekaj več časa… 

 

»Opazujem, katero vino izberejo.« 
 

En izmed ameriških direktorjev svoje kandidate povabi na kosilo in jim preda vinsko 

karto. Postavi jih v nestrukturirano situacijo, kjer se mora kandidat znajti sam oz. 

pokazati način, kako se izvleče iz situacije, ki mu ni znana. Dogodek je zanimiv tudi iz 

vidika, kako se kandidat obnaša do natakarja – je do njega prijazen, aroganten itd. 

Zanimivo je opazovati, ali se kandidat poskuša znajti sam in sam tudi izbere primerno 

vino, ali povpraša natakarja za pomoč, kateri cenovni rang gleda, ali izbere 

najdražjega… 
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Andraž Beguš, mag. prav  

 

Evropska pravna fakulteta izreka Andražu Begušu, mag. prav iskrene čestitke za 

imenovanje v naziv asistent za področje Upravno pravo in javna uprava. 

 


