
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E-bilten  

Evropske pravne fakultete  

Leto izdaje: november 2016 

Številčenje: letnik V, številka 2 

E-NOVICE 



E-NOVICE EVRO-PF 

i 

 

Vsebina 

KAZALO 

 
Napovednik .............................................................................................................................. 1 

Jean Monnet Modul – napovednik dogodkov ............................................................... 1 

Štipendije Švice za študijsko leto 2017-18 .......................................................................... 2 

Pričenja se program izobraževanja za mednarodno izmenjavo Mississipi .................. 3 

Jesenska šola Evropske pravne fakultete: UPRAVLJANJE RAZLIČNOSTI IN 

KONFLIKTOV: Trendi in izzivi na področju reševanja sporov ........................................... 4 

Vabilo na informativni dan »Mednarodna izmenjava od A do Ž« ................................ 7 

Novice ....................................................................................................................................... 8 

Podaljšanje akcijske cene knjig EVRO-PF ......................................................................... 8 

Izid volitev v Študentski svet Evropske pravne fakultete ................................................. 9 

Evropska pravna fakulteta kot 1. fakulteta v Sloveniji ponudnica STEP prakse ........ 11 

Okrepljeno mednarodno sodelovanje Erasmus+ ......................................................... 12 

Fakulteta uspešna na javnem razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije 

slovenskega visokega šolstva ........................................................................................... 13 

Utrinki ........................................................................................................................................ 14 

Potekalo je 1.  prvo uvodno srečanje za doktorske študente ..................................... 14 

Gostujoče predavanje »Novejši trendi razlage SEU ter problem slovenskih sodišč pri 

razlagi prava EU«, mag. Saša Sever ................................................................................. 16 

Potekala je strokovna ekskurzijo v Državni zbor RS ter na Ustavno sodišče RS ........ 17 

Udeležba na petnajsti skupščini držav pogodbenic rimskega statuta ...................... 20 

Potekala je okrogla miza na temo “To so rešitve krize slovenske pravne države” ... 22 

Dosežki ..................................................................................................................................... 23 

doc. dr. Aljoša Dežman ..................................................................................................... 23 

Erazem Bohinc .................................................................................................................... 23 



E-NOVICE EVRO-PF 

ii 

 

Karierni kotiček ....................................................................................................................... 24 

Program »Kam in kako« ..................................................................................................... 24 

Program »eSvetovanje« ..................................................................................................... 26 

 

 

  



E-NOVICE EVRO-PF 

iii 

 

Kolofon 

E-bilten Evropske pravne fakultete  

Nosilec avtorskih pravic: Evropska pravna fakulteta  

Kraj izdaje: Nova Gorica 

Leto izdaje: november 2016 

Številčenje: letnik V., številka 2 

Uredila: Nataša Kolavčič 

Pišite nam na: info@evro-pf.si  

 

 

 

 

mailto:info@evro-pf.si


E-NOVICE EVRO-PF 

1 

 

Napovednik  

Evro-pf  

Jean Monnet Modul – napovednik dogodkov 

 

 

Razpored predavanj v prvem semestru št. leta 2016/2017: 

 2.11. 2016 (16:00-20:00 – Ljubljana), Mag. Saša Sever (SEU): Novejši trendi razlage 

SEU ter problem slovenskih sodišč pri razlagi prava EU (v okviru predmeta 

Filozofija in teorija prava); 

 15.11.2016 (16:00-20:00 – Nova Gorica), Prof. dr. Marko Novak (EVRO-PF): 

Argumentacija SEU med civil law in common law (v okviru predmeta 

Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi); 

 2.12.2016 (16:00-20:00 – Ljubljana), Prof. dr. Marko Novak (EVRO-PF), Sodno 

odločanje in pravna politika SEU (v okviru predmeta Teorija prava); 

 14.12.2016 (16:00-20:00 – Ljubljana), Prof. dr. Marko Novak (EVRO-PF), Pravno 

utemeljevanje odločitev SEU (v okviru predmeta Teorija prava; 

 29.11.2016 (16:00-20:00 – Nova Gorica), Prof. Dr. Giovanni Tuzet (Univerza 

Bocconi, Milano): Problemi teleološke metode razlage (v okviru predmeta 

Filozofija in teorija prava); 

 9.1.2017 (16:00-20:00 – Ljubljana), Prof. dr. Marko Novak (EVRO-PF), Precedens 

SEU: med common law in civil law (v okviru predmeta Primerjalno pravo in veliki 

pravni sistemi); 

12.1.2017 (16:00-20:00 – Ljubljana), Prof. dr. Marko Novak in Nataša Kolavčič (EVRO-

PF), Praktični problemi slovenske uporabe sodne prakse SEU. 
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  Evro-pf  

Štipendije Švice za študijsko leto 2017-18 

 

Švicarska vlada razpisuje štipendije za študijsko leto 2017-18 za: 

 področja umetnosti 

 doktorski in podoktorski študij 

 za raziskovalce 

Zainteresirani kandidati pa morajo pred prijavo kontaktirati Veleposlaništvo Švice v 

Ljubljani: lju.vertretung@eda.admin.ch 

Prijavni rok: od 3. 9. 2016 – 30. 11. 2016 

Več informacij najdete na: www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng 
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  Evro-pf  

Pričenja se program izobraževanja za mednarodno izmenjavo 

Mississipi 

 

Vabimo vas, da si ogledate posnetek informativnega dne, v katerem vas bo profesor 

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.  

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

študentom/-kam vseh letnikov magistrskega in doktorskega študija 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 30.10.2016.  

 

 

 

 

Več informacij o programu izobraževanja za mednarodno izmenjavo Mississippi se 

nahaja na spletni strani fakultete, www.evro-pf.si.   

 

Vabljeni k sodelovanju! 

 

  Evro-pf  

https://www.youtube.com/watch?v=8I8ZQ90Tem0
http://www.evro-pf.si/
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                                                   Evro-pf  

 

Jesenska šola Evropske pravne fakultete: UPRAVLJANJE 

RAZLIČNOSTI IN KONFLIKTOV: Trendi in izzivi na področju reševanja 

sporov 

 

Jesenska šola je posvečena upravljanju različnosti ter upravljanju in razreševanju 

kriz in konfliktov. Področje reševanja sporov bo obravnavano interdisciplinarno – iz 

kulturološkega, politološkega, psihološkega in pravnega vidika. 

Vsebina jesenske šole bo udeležence opremila z uporabnimi znanji s področja 

reševanja konfliktnih 

situacij: 

 Mitja 

Žagar: Pristopi, 

strategije, metode 

in tehnike 

upravljanja 

različnosti in 

razreševanja 

konfliktov. 

 Gordana Ristin: Aktualna vprašanja s področja alternativnega reševanja 

sporov s poudarkom na mediaciji. 

 Rudi Tavčar, MBA: Pogajalske strategije in taktike. 

 Tanja Pia Metelko: Psihologija konflikta in upravljanje medosebnih odnosov. 

 Zoran Hajtnik: Vloga odvetnika v mediaciji. 

Strokovnjaki s področja reševanja sporov bodo teme obravnavali z vidika svojih 

praktičnih izkušenj, poudarek bo na pridobljenih veščinah in tehnikah, igri vlog in 

študiji primerov. Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci prejeli kreditne točke 

v višini enega izbirnega predmeta. 

Trajanje: 14. – 17. november 2016 
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Kraj: Evropska pravna fakulteta, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana 

Skrajni rok za prijavo: 10. november 2016 

Kotizacija: 100,00 eur (z vključenim DDV) 

 

Več informacij o poletni šoli ter prijavnico najdete na: http://www.evro-

pf.si/2016/10/06/jesenska-sola-evropske-pravne-fakultete-upravljanje-razlicnosti-in-

konfliktov-trendi-in-izzivi-na-podrocju-resevanja-sporov/ 

 

 

 

 

 

 

 

Evro-pf  

  

http://www.evro-pf.si/2016/10/06/jesenska-sola-evropske-pravne-fakultete-upravljanje-razlicnosti-in-konfliktov-trendi-in-izzivi-na-podrocju-resevanja-sporov/
http://www.evro-pf.si/2016/10/06/jesenska-sola-evropske-pravne-fakultete-upravljanje-razlicnosti-in-konfliktov-trendi-in-izzivi-na-podrocju-resevanja-sporov/
http://www.evro-pf.si/2016/10/06/jesenska-sola-evropske-pravne-fakultete-upravljanje-razlicnosti-in-konfliktov-trendi-in-izzivi-na-podrocju-resevanja-sporov/
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Evro-pf  

Vabilo na Informativni dan »IZBERI SI SVOJ ŠTUDIJ« 
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Evro-pf 

Vabilo na informativni dan »Mednarodna izmenjava od A do Ž«  
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Novice 

Evro-pf  

Podaljšanje akcijske cene knjig EVRO-PF  

 

Obveščam vas, da so akcijske cene knjig EVRO-PF podaljšane do 31.12.2016.  

Več informacij in naročila najdete na:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evro-pf  

  

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

Izid volitev v Študentski svet Evropske pravne fakultete 

 

Dne 23.11.2016 so v Novi Gorici in Ljubljani potekale volitve članov Študentskega sveta 

Evropske pravne fakultete. 

Novi člani študentskega sveta za št. leto 2016/2017 so:   

- Anja Jankovič 

- Matjaž Mamilovič 

- Žan Marinkovič 

- Maša Avbelj 

- Marko Šidjanin 

- Miha Istenič 

- Nejc Goršič 

- Maruša Kranjc 

- Jure Dolinar 

- Maja Stanišič 

 

Vsem članom izrekamo iskrene čestitke ob izvolitvi! 

 Želimo vam uspešno delo.  
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Evro-pf  

Evropska pravna fakulteta kot 1. fakulteta v Sloveniji ponudnica 

STEP prakse 

 

Obveščamo vas, da bo Evropska pravna fakulteta kot PRVA  pravna fakulteta v 

Sloveniji sodelovala v projektu ELSA STEP praks ter v ta namen na enomesečnem 

praktičnem usposabljanju s področja prava gostila enega tujega študenta. 

Za dosežek je zaslužno društvo ELSA Nova Gorica, ki 

ga sestavljajo proaktivni mladi študenti Evropske 

pravne fakultete, ki so podali pobudo za projekt. 

Promotor prve tovrstne STEP prakse v Sloveniji je ELSA 

International. 

S tovrstnimi aktivnostmi si EVRO-PF prizadeva za aktivno internacionalizacijo ter za 

širjenje znanja in vrednot Evropske pravne fakultete na mednarodnem področju. 

Uspešno sodelovanje z mladimi in zadovoljstvo vseh študentov sta ključna dejavnika 

pri nadaljnji gradnji kakovosti študijskega procesa ter uresničevanju vizije in poslanstva 

Evropske pravne fakultete. 

Več informacij na: http://step.elsa.org/traineeship/ljubljana-european-faculty-of-law/  

 

  

  

  

  

  

 

 

  

http://step.elsa.org/traineeship/ljubljana-european-faculty-of-law/
http://www.evro-pf.si/media/website/2016/11/step-elsa.jpg
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Evro-pf  

Okrepljeno mednarodno sodelovanje Erasmus+ 

 

Obveščamo vas, da je Evropska pravna fakulteta  v oktobru 

in novembru 2016 uspešno zaključila pogajanja za 

vzpostavitev novih bilateralnih sporazumov z uglednimi univerzami iz tujine. 

Fakulteta je v okviru programa Erasmus+ okrepila sodelovanje z:  

- University of Latvia (LVRIGA 01) 

- Alberta College (LV RIGA45),  

- University of Economics and Culture (LV RIGA33).  

Program Erasmus+ vam omogoča študij in praktično usposabljanje v tujini. Tovrstna 

izkušnja lahko obogati vaše izkušnje in krepi vašo nadaljnjo študijsko in karierno 

pot. 

Več informacij o institucijah najdete na:  

- University of Latvia  - www.lu.lv 

- Alberta College - http://international.alberta-koledza.lv/studies  

- University of Economics and Culture - 

http://www.eka.edu.lv/content.php?parent=112&lng=eng   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.lu.lv/
http://international.alberta-koledza.lv/studies
http://www.eka.edu.lv/content.php?parent=112&lng=eng
http://www.evro-pf.si/media/website/2016/10/Erasmus.jpg
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Evro-pf  

Fakulteta uspešna na javnem razpis za izboljšanje procesa 

internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 

 

Obveščamo vas, da je bila uspešna 

pri prijavi na Javni razpis za izboljšanje 

procesa internacionalizacije 

slovenskega visokega šolstva, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

objavilo dne 08.07.2016.  

Fakulteta je v ta namen prejela 36.000 EUR sredstev s strani Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport za namene izvajanja dejavnosti internacionalizacije.   

Cilj javnega razpisa je izboljšanje kakovosti procesov, ki vodijo v večjo odprtost in 

vpetost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje.  Javni razpis je ciljno 

usmerjen v dve ključni področji internacionalizacije, tako v izboljšanje kakovosti 

mobilnosti slovenskih visokošolskih študentov, učiteljev in sodelavcev ter strokovnih 

sodelavcev in tujih visokošolskih študentov  in učiteljev ter drugih strokovnjakov, kot v 

proces internacionalizacije doma, ki je namenjen izboljšanju kakovosti poučevanja 

in učenja za vse študente.  

Z javnim razpisom bodo sofinancirane podporne aktivnosti na obeh področjih, ki lahko 

bistveno prispevajo k izboljšanju kakovosti mednarodne razsežnosti slovenskega 

visokega šolstva.  
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Utrinki  

Evro-pf  

Potekalo je 1.  prvo uvodno srečanje za doktorske študente  

 

26. oktober 2016 

V Ljubljani je potekal informativni dan oz. uvodno srečanje za 

doktorske študente Prava III. stopnje ter Prava in 

managementa nepremičnin III. stopnje. Namen srečanja je bil 

predstaviti študentom fakulteto ter njene dejavnosti, profesorje 

in administracijo za zagotovitev uspešnejšega študija novi 

generaciji doktorskih študentov.  

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

Jambrek ter ostali profesorji ter predstavniki Referata fakultete, Kariernega centra, 

Mednarodne pisarne, Knjižnice in Založbe fakultete.  

Informativni dan je bil prilagojen potrebam doktorskih študentov. Vsebina predstavitve 

se je osredotočala 

predvsem na izvajanje 

študijskega procesa z vidika 

doktorskih študentov 

(administrativna podpora, 

priprava doktorske 

disertacije, sodelovanje v 

razpisih za doktorske 

študente, pravila citiranja in 

navajanja, sodelovanje na 

konferencah in pisanje 

člankov in prispevkov, 

sodelovanje s predavatelji v raziskovalne namene, mednarodne izmenjave za 

doktorske študente, karierni napotki za doktorske študente, ipd.). Skrbno načrtovani in 
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tematsko usmerjeni sklopi so udeležencem pomagali, da so pridobili »all in one« vse 

relevantne informacije za uspešen doktorski študij na fakulteti.  
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Evro-pf  

Gostujoče predavanje »Novejši trendi razlage SEU ter problem 

slovenskih sodišč pri razlagi prava EU«, mag. Saša Sever 

 

2. november 2016 

Na Evropski pravni fakulteti v Ljubljani je v novembru potekalo gostujoče 

predavanje, ki ga je izvedel pravni svetovalec Sodišča EU mag. Saša Sever 

na temo »Novejši trendi razlage SEU ter problem slovenskih sodišč pri 

razlagi prava EU« . Predavanje je potekalo v okviru projekta Jean Monnet Modul 

“Argumentacija Sodišča Evropske unije kot zgled za argumentacijo slovenskih sodišč”.  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.evro-pf.si/media/website/2016/10/Jean-Monnet.jpg
http://www.evro-pf.si/media/website/2016/10/jean-moonnet-2.png
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Evro-pf  

Potekala je strokovna ekskurzijo v Državni zbor RS ter na Ustavno 

sodišče RS  

 

V okviru Kariernega centera Evropske pravne fakultete 

je dne 11.11.2016 potekala strokovna ekskurzija v 

Državni zbor RS ter na Ustavno sodišče RS.  

Program ekskurzije je zajemal:  

 ogled palače DZ z vodenim ogledom 

Državnega zbora RS ter Državnega sveta; 

 dogodek je popestrilo predavanje na temo zakonodajnega postopka ter 

pogovor o poklicu politika s poslancem Matjažem Nemcem,   

 študentom je svojo karierno in poklicno pot predstavila diplomantka Evropske 

pravne fakultete, ga. Aldijana Ahmentović, strokovna sodelavka v pravni službi 

Državnega sveta; 

 sledi je ogled Ustavnega sodišča ter predavanje na temo postopka pred US RS 

ter vlogi in pomenu US RS pri zagotavljanju standardov demokratične in pravne 

države.  
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Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za 

izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 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. 

 

 

 

 

 

Evro-pf  
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Evro-pf . Dosežki študentov 

Udeležba na petnajsti skupščini držav pogodbenic rimskega statuta 

 

Med 16. in 24. novembrom sem, kot članica delegacije Evropskega združenja 

študentov prava (ELSA), na Petnajsti skupščini držav pogodbenic Rimskega statuta, ki 

je potekala na Svetovnem forumu, v 

Haagu, na Nizozemskem, 

predstavljala nevladno organizacijo - 

Koalicijo za Mednarodno kazensko 

sodišče. 

Še pred začetkom Skupščine, so 

dogajanja na le-tej zaznamovali 

izstopi treh afriških držav iz 

Mednarodnega kazenskega sodišča, 

prvi dan nas je pretresla novica o 

umiku ruskega podpisa k Rimskemu statutu, dan kasneje izjava Filipinov, da resno 

razmišljajo o tem, da sledijo Rusiji. 

Problematika izstopov, ki je vnesla val negotovosti o prihodnosti delovanja Sodišča in 

sprožila vprašanje o začetku konca te institucije, je bila osrednja tema izjav, ki so jih 

podale države članice med plenarnim zasedanjem in številnih stranskih dogodkov. 

Visoki predstavnik mednarodnih organizacij in številne države, med njimi tudi Slovenija, 

so v svojih govorih podprle delovanje Sodišča in pozvale odhajajoče države, naj 

premislijo o svoji odločitvi. 

Veliko pozornosti sta bili deležni izjavi Južne Afrike in Burundija – gre za dve izmed treh 

odhajajočih afriških držav; Južna Afrika je zagotovila, da kljub odločitvi, da zapusti 

Sodišče, to ne pomeni, da bo postala zatočišče storilcev najhujših kaznivih dejanj, 

medtem ko je Burundi svojo odločitev utemeljil z zelo kritičnimi izjavami o delovanju 

Sodišča in obtožbami zoper delo glavne tožilke Fatou Bensouda. Kljub izstopom afriških 

držav in umiku ruskega podpisa, Sodišče širi svoje pristojnosti, saj se mu je pridružila 

nova članica – El Salvador, s 1. januarjem 2017 bodo v veljavo vstopili amandmaji iz 
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Kampale, ki Sodišču dajejo pristojnost nad kaznivim dejanjem agresije, ki jih je Slovenija 

že ratificirala.  

Predstavniki nevladnih organizacij smo tekom Skupščine imeli organizirane posebne 

sestanke z glavno tožilko Sodišča – Fatou Bensoudo, s predsednikom Skupščine - 

Sidikom Kabom, s predsednico Sodišča - Silvia Fernández de Gurmendi, ki je pozicijo 

prevzela lansko leto, predstavljen naj je bil Mehanizma za mednarodne kazenske 

tribunale (MICT). Vsi trije visoki predstavniki so poudarili pomen delovanja Sodišča kot 

zadnje in hkrati najvišje pravosodne instance v mednarodnem kazenskem pravu. 

Fatou Bensouda nam je v svojem govoru opisala dosežke Sodišča v preteklem letu, 

opisala načrtovane preiskave in odprtje novih primerov zunaj Afrike.  

Sidiki Kaba, ki je tudi senegalski pravosodni minister, je v okviru pereče problematike 

izstopov afriških držav predstavil zanimivo stališče, po katerem bi le-te imele svoje 

predstavništvo v Varnostnem svetu ZN, saj le-te kritizirajo Sodišče, da se osredotoča 

samo na afriški kontinent - devet od desetih primerov se nanaša na Afriko, pri čemer 

pa ne upoštevajo dejstva, da so nekatere države same prosile Sodišče za 

posredovanje. Ideja Kababe se nanaša na pravico Varnostnega sveta sprožiti 

preiskavo pred Sodiščem, a se je v preteklosti že zgodilo, da je posredovanje 

preprečila pravica veta stalne članice, zaradi česar so se pojavila mnenja, da se 

pravica veta ne bi smela uporabljati v tovrstnih odločitvah.  

Čeprav so Američani novega predsednika izvolili že 8. novembra, njihova odločitev še 

vedno močno odmeva v mednarodni skupnosti. Predstavnik Ameriške koalicije za 

Mednarodno kazensko sodišče (AMICC), John Washburn, je predstavnikom nevladnih 

organizacij predstavil različne možnosti razvoja ameriške zunanje politike pod 
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vodstvom novega predsednika, ki vnaša veliko, upanje, da bodo tudi Združene države 

postale država članica Mednarodnega kazenskega sodišča, kar je glavni cilji AMICC, 

pa je vedno manjše.  

Delegacije so posebno pozornost namenile tudi vprašanju proračuna, saj so se med 

državami članicami skupine Group of Seven - gre za države, ki prispevajo največji 

finančni delež za delovanje Sodišča, pojavila nasprotja glede nadaljnjega 

financiranja.  

V veliko veselje mi je bilo, da sem tekom Skupščine spoznala slovensko delegacijo, se 

seznanila s stališčem države, ki je bilo predstavljeno med plenarnim zasedanjem, se 

seznanila s predlaganimi spremembami v t. i. ''Omnibus resolution'' in se udeležila 

dogodka, ki ga je naša delegacija organizirala v sodelovanju z Argentino, Belgijo in 

Nizozemsko na temo ''Towards a Multilateral Treaty for Mutual Legal Assistance and 

Extradition for Domestic Prosecution of the Most Serious International Crimes'', v okviru 

katerega so predstavili t. i. ''MLA initiative'', katere namen je vzpostavitev mednarodne 

pogodbe o medsebojni pravni pomoči in izročitvah za pregon najtežjih mednarodnih 

hudodelstev na državni ravni (genocid, hudodelstva zoper človečnost, vojna 

hudodelstva), ki jo trenutno podpira 52 držav. 

Evro-pf  

Potekala je okrogla miza na temo “To so rešitve krize slovenske 

pravne države” 

 

V četrtek 17.11. 2016 ob 18h je na Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za državne in 

evropske študije v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 11, v okviru predmeta 

Demokratična in pravna država ter projekta ARRS, pod vodstvom dr. Jerneja Letnar 

Černiča, potekala okrogla miza, z naslovom: To so rešitve krize slovenske pravne 

države. 

Nastopili so: dr. Andraž Teršek, dr. Jernej Letnar Černič in dr. Matej Avbelj. 

 

Evro-pf  
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Dosežki  

Evro-pf  

doc. dr. Aljoša Dežman 

 

Doc. dr. Aljoša Dežman se ponovno imenuje za Prodekana za študijske zadeve za obdobje 

dveh let, od 1.10.2016 do 30.9.2018. 

Evro-pf  

Erazem Bohinc 

Erazem Bohinc se ponovno imenuje za Prodekana za razvojna vprašanja za obdobje dveh let, 

od 1.10.2016 do 30.9.2018. 
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Karierni kotiček  

Evro-pf  

Program »Kam in kako« 

Bi radi izvedeli, kateri poklici so primerni za vas?  Bi radi spoznali poklice, ki jih še ne 

poznate? Vse to lahko preverite s pomočjo računalniškega programa Kam in kako. 

Kaj vam omogoča program 

Kam in kako: 

 
- Pregled seznama primernih 

poklicev, ki so izbrani na 

podlagi vaših odgovorov, 

- pridobivanje dodatnih 

informacij o poklicih, ki vas 

zanimajo, njihove značilnosti, 

katere veščine potrebujete 

zanje in kako jih lahko 

pridobite, 

- primerjavo med predlaganimi poklici, da se lažje odločite za pravega, 

- možnost izdelave kariernega načrta, 

- pošiljanje vprašanj svetovalcu. 

Program je interaktiven in uporabnikom prijazen, uporabljate ga elektronsko. 

Komu je Kam in kako namenjen? 

- študentom, 

- brezposelnim, 

- zaposlenim, ki razmišljate o zamenjavi poklica, 

- vsem tistim, ki vas zanimajo različni poklici. 

Kam in kako vas spodbudi, da: 

- si zastavite določena vprašanja o poklicih in opredelite poklicna področja, o 

katerih se lahko pogovorite s kariernim svetovalcem, 



E-NOVICE EVRO-PF 

25 

 

- podrobneje raziščete poklice, ki so za vas primerni in zanimivi, 

- dobite nove zamisli o poklicih ali si razširite znanje o novih poklicih. 

Dostop do programa in kako ga uporabite? 

Odrasli: 

Predlagamo, da najprej preberete kratka navodila. Tako bo uporaba programa 

preprosta in boste že vnaprej vedeli, kaj lahko pričakujete. Pred prvo uporabo 

programa Kam in kako se morate registrirati in ustvariti svoj uporabniški račun >> 

REGISTRACIJA. Dostop do programa za že registrirane uporabnike >> PRIJAVA. 

Če menite, da potrebujete pomoč pri uporabi programa, lahko obiščete karierno 

središče, urad za delo ali povprašajte na ljudski univerzi, ali uprabljajo program pri 

svojem delu. 

Učenci in dijaki: 

Če želite preveriti svoje poklicne interese, se oglasite v šolski svetovalni službi ali v 

našem kariernem središču. Tam boste dobili registracijsko številko za dostop do 

programa >> REGISTRACIJA. Dostop do programa za že registrirane uporabnike >> 

PRIJAVA. Pred uporabo programa nujno preberite kratka navodila. 

 

Več informacij:  

Pišete lahko na naslov: KIK@ess.gov.si. 

 

Evro-pf  

  

http://www.ess.gov.si/_files/5123/kam_in_kako_prirocnik.pdf
http://www.kaminkako.si/iwp/WebLinkHandler?id=1000628&enc=9ef67b664b180c7228d855dcc9265169
http://www.kaminkako.si/iwp/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2fiwp
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/cipsi_po_sloveniji
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/cipsi_po_sloveniji
http://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/cipsi_po_sloveniji
http://www.kaminkako.si/iwp-young/
http://www.kaminkako.si/iwp-young/
http://www.ess.gov.si/_files/8222/kam_in_kako_navodila_za_mlade.pdf
mailto:KIK@ess.gov.si
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Evro-pf  

Program »eSvetovanje«  

 

Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije je leta 2013 uspešno vzpostavil spletni 

program »eSvetovanje«.  

Pripomoček je primeren za učinkovito načrtovanje kariere in 

iskanje zaposlitve.  

Svetujemo vam, da se pred uporabo registrirate in si tako 

zagotovite dostop do vseh storitev. Kot prijavljen uporabnik lahko 

v Moji mapi shranjujete podatke in dostopate do shranjenih 

rezultatov izpolnjenih vprašalnikov.  

 

 

Več informacij na: 

https://esvetovanje.ess.gov.si/  

 

https://esvetovanje.ess.gov.si/
https://esvetovanje.ess.gov.si/
http://www.zrsz.si/
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Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega 

sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 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. 

 

 

 


