
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E-bilten  

Evropske pravne fakultete  

Leto izdaje: oktober 2016 

Številčenje: letnik V, številka 1 

E-NOVICE 



E-NOVICE EVRO-PF 

i 

 

Vsebina 

KAZALO 

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

Vabilo na prvo uvodno srečanje za doktorske študente ............................................... 1 

Razpis volitev v Študentski svet Evropske pravne fakultete ............................................ 2 

Program izobraževanja za mednarodno izmenjavo Mississipi ....................................... 3 

Potekala bo delavnica »Mednarodna izmenjava od A do Ž« ...................................... 4 

Vabilo na strokovno ekskurzijo v Državni zbor RS ter na Ustavno sodišče RS ............... 5 

Štipendije Švice za študijsko leto 2017-18 .......................................................................... 7 

 

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

Jean Monnet modul “Argumentacija Sodišča Evropske unije kot zgled za 

argumentacijo slovenskih sodišč” ...................................................................................... 8 

Okrepljeno mednarodno sodelovanje Erasmus+ .......................................................... 11 

Jesenska šola Evropske pravne fakultete: UPRAVLJANJE RAZLIČNOSTI IN 

KONFLIKTOV: Trendi in izzivi na področju reševanja sporov ......................................... 12 

Days of law 2016 ................................................................................................................. 14 

Akcijske cene knjig iz založbe FDŠ IN EVRO-PF ............................................................... 15 

Spletna knjigarna Evropske pravne fakultete ................................................................ 17 

Včlanitev KC EVRO-PF v Društvo za karierno orientacijo Slovenije ............................. 18 

 

Utrinki ........................................................................................................................................ 19 

Poletni okusi znanja 2016 ................................................................................................... 19 

12. Mednarodni sejem štipendij in visokošolstva, Zagreb ............................................. 21 

Potekal je14. karierni sejem MOJE DELO ......................................................................... 23 

Pisma Erasmus študentov .................................................................................................. 25 



E-NOVICE EVRO-PF 

ii 

 

Karierni kotiček ....................................................................................................................... 28 

Kohezijska sredstva za delovanje Kariernega centra Evropske pravne fakultete .... 28 

Sedem železnih načel pisanja življenjepisov za sveže diplomante ............................. 29 

 

 

  



E-NOVICE EVRO-PF 

iii 

 

Kolofon 

E-bilten Evropske pravne fakultete  

Nosilec avtorskih pravic: Evropska pravna fakulteta  

Kraj izdaje: Nova Gorica 

Leto izdaje: oktober 2016 

Številčenje: letnik V., številka 1 

Uredila: Nataša Kolavčič 

Pišite nam na: info@evro-pf.si  

 

 

 

 

mailto:info@evro-pf.si


E-NOVICE EVRO-PF 

1 

 

Napovednik  

Evro-pf  

Vabilo na prvo uvodno srečanje za doktorske študente  

 

Evropska pravna fakulteta bo dne 26. oktobra 2016 ob 16. uri na Cankarjevem  

nabrežju 11 (predavalnica P4) v Ljubljani organizirala prvo uvodno srečanje za 

doktorske študente Prava III. stopnje ter Prava in managementa nepremičnin III. 

stopnje.  

Namen srečanja je predstaviti fakulteto ter njene dejavnosti, profesorje in 

administracijo za zagotovitev uspešnejšega študija novi generaciji doktorskih 

študentov.  

Na dogodku bodo sodelovali dekan izr. prof. dr. Marko Novak, prof. dr. Peter Jambrek 

ter ostali profesorji, Referat fakultete, Karierni center, Mednarodna pisarna, Knjižnica in 

Založba Evro-pf. 

Vabljeni k udeležbi! 
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Evro-pf  

Razpis volitev v Študentski svet Evropske pravne fakultete 

 

Če si aktiven/na študent/ka in želiš biti seznanjen/a z delovanjem fakultete in s 

konstruktivnimi predlogi le to še izboljšati, te Študentski svet Evropske pravne fakultete 

vabi, da vložiš kandidaturo za člana/ico v Študentskem svetu Evropske pravne 

fakultete. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več informacij lahko pridobite na: www.evro-pf.si 

  

http://www.evro-pf.si/
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Evro-pf  

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! 

 

  

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

Potekala bo delavnica »Mednarodna izmenjava od A do Ž« 
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Evro-pf  

Vabilo na strokovno ekskurzijo v Državni zbor RS ter na Ustavno 

sodišče RS  

 

Karierni center Evropske pravne fakultete vas vabi 

na strokovno ekskurzijo v Državni zbor RS ter Ustavno 

sodišče RS, ki bo potekala dne 11.11.2016 s 

pričetkom ob 9:00 uri.  

 

Vsebina strokovne ekskurzije:  

 ogled se bo pričel ob 9:00 uri z vodenim ogledom Državnega zbora 

RS ter Državnega sveta; 

 dogodek bo popestrilo predavanje na temo zakonodajnega 

postopka ter pogovor o poklicu politika s poslanko Evo Irgl;  

 študentom bo svojo karierno in poklicno pot predstavila 

diplomantka Evropske pravne fakultete, ga. Aldijana Ahmentović, strokovna 

sodelavka v pravni službi Državnega sveta; 

 sledi bo ogled Ustavnega sodišča ter predavanje na temo postopka pred US 

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

pravne države.  

Strokovna ekskurzija bo potekala 11.11.2016 s pričetkom ob 9:00h v palači Državnega 

zbora, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana. Sledil bo ogled Ustavnega sodišča na Beethovnovi 

ulici 10, 1000 Ljubljana.  

 

Zaradi učinkovitega dela in organizacije se je potrebno na ekskurzijo predhodno 

prijaviti na naslov: karierni.center@evro-pf.si. Predhodna prijava je obvezna in je pogoj 

za udeležbo na brezplačnem dogodku! 

 

mailto:karierni.center@evro-pf.si
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S prijavo na dogodek dovoljujete fotografiranje, snemanje ter objavo na spletu in socialnih omrežjih za potrebe 

promocije storitev KC.  

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evro-pf  

  

mailto:lju.vertretung@eda.admin.ch
http://www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng
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Novice 

Evro-pf  

Jean Monnet modul “Argumentacija Sodišča Evropske unije kot 

zgled za argumentacijo slovenskih sodišč” 

 

Evropska pravna fakulteta je v množici več kot 730 prijav iz vse Evrope pridobila Jean 

Monnet Module, sofinanciran s strani Evropske komisije za obdobje 3 let od 1. 9. 2016 

do 31. 8. 2019. Namen modula, katerega nosilec je izr. prof. dr. Marko Novak, dekan 

Evropske pravne fakultete, je organizirati predavanja na temo “Argumentacija 

Sodišča Evropske unije kot zgled za argumentacijo slovenskih sodišč”.  

 

 

Opis teme: Prepogosto se dogaja, da je interpretacija in argumentacija slovenskih 

sodišč formalistična. To pomeni, da je preveč črkobralska, omejena na dobesedni 

pomen pravnega besedila, manj pa upošteva njegov širši vidik, kot je njegov namen, 

cilj, kontekst, sistemski vidik. Pravo nasprotje tega je argumentacija Sodišča Evropske 

unije (SEU), ki je kot "ustavno" sodišče glede na pravne probleme sicer razumljivo 

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

prakso preveč  formalistično, po drugi strani pa sprašujejo SEU o 

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

projekta je, da bi na konkretnih primerih iz sodne prakse naših 

sodišč prikazali, kako je bolj široko gledanje (nemara 

funkcionalistično ali instrumentalno) na rešitev pravnega 

problema tudi bolj smiselno, kakovostno in navsezadnje tudi bolj 

pravilno. Pri projektu sodeluje tudi odličen teoretik pravne argumentacije, prof. Tuzet 

iz Italije, ki bo predstavil idealne argumentativne pristope in tudi izsek iz italijanske 

pravne argumentacije.   

Predvidene vsebine: Ekipa, ki sodeluje na projektu, bo na temo projekta vsako leto 

izvedla 70 ur predavanj in vaj (35 vsak semester) predvsem za magistrske in doktorske 

študente Evropske pravne fakultete, vabljeni pa so tudi drugi študenti in tudi praktiki, ki 
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se pri svojem delu srečujejo s problemi interpretacije (glede prava EU). Teme iz projekta 

bodo del tudi vsakoletne mednarodne konference o pravni argumentaciji (LegArg), 

ki jo organizira Evropska pravna fakulteta skupaj s Fakulteto za državne in evropske 

študije. Vsako leto bo ob koncu drugega semestra organiziran tudi akademski forum 

na temo iz projekta, ki bo priložnost za udeležbo praktikov in soočenje njihovih mnenj. 

Na teme iz projekta bodo sestavljeni tudi strokovni članki in objavljeni na spletni strani 

Evropske pravne fakultete.  

Sodelujoči pri projektu in predvideni gosti iz prakse: 

 prof. dr. Marko Novak (vodja projekta) 

 prof. dr. Giovanni Tuzet (profesor z univerze Bocconi iz Milana) 

 mag. Saša Sever, pravnik na SEU 

 Nataša Kolavčič, Evropska pravna fakulteta 

Potek predavanj: Jean Monnet Module bo vključeval 14 predavanj in vaj letno (7 v 

vsakem semestru). Ta bodo potekala v Ljubljani in Novi Gorici. V prvem semestru se 

bodo odvijala večinoma v okviru predmetov Filozofija in teorija prava ter Primerjalno 

pravo in veliki pravni sistemi na magistrskem študiju ter Teorija prava na doktorskem 

študiju, v drugem semestru pa se bodo organizirala kot dodatna aktivnost fakultete 

(tudi v popoldanskem času med 16:00 in 20:00). Udeležba na predavanjih bo 

brezplačna, saj šolnino krije Evropska komisija. Na voljo bo 30 študijskih mest, ki bodo 

razdeljena med prijavljenimi kandidati glede na njihovo meritornost ter profesionalno 

kvalifikacijo. 

Razpored predavanj v prvem semestru: 

 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; 
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 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. 

Razpored predavanj v drugem semestru bo objavljen naknadno. 

Prijave: Prijave se zbirajo na e-naslovu natasa.kolavcic@evro-pf.si . Zainteresirani 

posamezniki morajo poslati svoj CV in kratko motivacijsko pismo, zakaj želijo sodelovati 

na Jean Monnet Modulu najkasneje do 28.10.2016. 

Dobrobit modula za udeležence: Udeležba na Jean Monnet Modulu omogoča 

poglobitev znanj o sodni praksi in pravni argumentaciji SEU ter o uporabi njegove 

judikature v nacionalnem pravu. Vsak udeleženec bo ob koncu dobil prestižni 

certifikat Jean Monnet Modula, ki prinaša izjemno referenco za posameznikov CV, 

priznano po vsej Evropski uniji Vsakemu udeležencu, ki je magistrski študent EVRO-PF in 

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

podiplomskem študiju v obsegu 6 KT. 

 

 

  

mailto:natasa.kolavcic@evro-pf.si
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Evro-pf  

Okrepljeno mednarodno sodelovanje Erasmus+ 

 

Obveščamo vas, da je Evropska pravna fakulteta  v septembru 2016 uspešno zaključila 

pogajanja za vzpostavitev novega bilateralnega sporazuma z ugledno univerzo iz 

tujine. 

Fakulteta je v okviru programa Erasmus+ okrepila sodelovanje z College of Applied 

Sciences „Lavoslav Ružička“ iz Vukovarja (HR VUKOVAR01 ), iz Hrvaške. 

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 instituciji najdete na:  www.vevu.hr 

  

 
 

  

http://www.evro-pf.si/media/website/2016/10/Erasmus.jpg
http://www.evro-pf.si/media/website/2016/10/veleu%C4%8Diteli%C5%A1%C4%8De.jpg
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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 

Kraj: Evropska pravna fakulteta, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana 
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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/  

  

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  

Days of law 2016 

 

Masaryk University Faculty of Law organizes 10th annual of the 

conference Days of Law. This year they have three sections also in 

English, inter alia the section in Private International Law on“The 

Principle of Party Autonomy in the International Environment”. 

Conference dates: 10th to 11th November 2016 

The deadline for registration and abstract submission: 25th October 2016 

Registration is possible only in electronic form via registration system; the same 

applies to the completion and abstracts submission. 

Deadline for contribution submissions: 8th January 2017 

This requirement applies in case if the output of section is reviewed proceedings in 

the form of e-book. For submission of paper for this output, please use the 

template. 

If the output section is monograph, deadline and paper format are determined 

by the organizers of the respective section. 

Venue: Faculty of Law, Masaryk University, Veveří 70, Brno 

All the information about the conference are available here: 

http://www.dnyprava.cz/content/en/ 

  

http://www.law.muni.cz/applications/en
http://www.dnyprava.cz/content/en/
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Evro-pf  

Akcijske cene knjig iz založbe FDŠ IN EVRO-PF 

 

Ne spreglejte akcijskih cen knjig, učbenikov in študijskega gradiva iz založbe Evropske 

pravne fakultete ter Fakultete za državne in evropske študije preverite na povezavi: 

http://www.fds.si/index.php/aktualno/knjiznica-in-zalozba/1369-akcijske-cene-knjige-

iz-zalozbe-fds .  

Akcija traja do 31. 10. 2016. 

 

Komentar Ustave Republike Slovenije 

Urednik: Lovro Šturm 

Leto izdaje: 2010 

Vsebina knjige 

Cena: 42,00 €, za študente 33,60 € 

Sejemska cena: 15,00 €  

(velja do 30. 9. 2016) 

 

 

Komentar Ustave Republike Slovenije Dopolnitev - A 

Urednik: Lovro Šturm 

Leto izdaje: 2011 

Vsebina knjige 

Cena: 119,00 €, za študente 95,20 € 

Sejemska cena: 25,00 €  

(velja do 30. 9. 2016) 

 

 

Komplet Komentarjev Ustave Republike Slovenije 

Urednik: Lovro Šturm 

Leto izdaje: 2010-2011 

Vsebuje: Komentar Ustave Republike Slovenije in Komentar Ustave Republike 

Slovenije Dopolnitev - A 

Cena: 140,00 €, za študente 112,00 € 

Sejemska cena: 40,00 €  

(velja do 30. 9. 2016) 

 

http://www.fds.si/index.php/aktualno/knjiznica-in-zalozba/1369-akcijske-cene-knjige-iz-zalozbe-fds
http://www.fds.si/index.php/aktualno/knjiznica-in-zalozba/1369-akcijske-cene-knjige-iz-zalozbe-fds
http://www.fds.si/index.php/zalozba/knjige-in-prirocniki/719-komentar-ustave-republike-slovenije?ml=1
http://www.fds.si/index.php/zalozba/knjige-in-prirocniki/718-komentar-ustave-republike-slovenije-dopolnitev-a?ml=1
http://www.fds.si/images/fds-content/zalozba/komentar_ustave_large.jpg
http://www.fds.si/images/fds-content/zalozba/komentar_ustave_da_large.jpg
http://www.fds.si/images/fds-content/zalozba/komentar_ustave_large.jpg
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Izzivi moderne države 

Avtor: Matej Avbelj 

Leto izdaje: 2012 

Vsebina knjige 

Cena: 11,25 €, za študente 8,13 € 

Sejemska cena: 4,00 €  

(velja do 30. 9. 2016) 

 

 

Stabilnost ali svoboda? 

Avtor: Dimitrij Rupel  

Leto izdaje: 2009 

Vsebina knjige 

Cena: 7,50 €, za študente 6,00 € 

Sejemska cena: 3,00 €  

(velja do 30. 9. 2016) 

 

 

Upravno procesno pravo 

Avtor: Tone Jerovšek  

Leto izdaje: 2009 

Vsebina knjige 

Cena: 7,50 €, za študente 6,00 € 

Sejemska cena: 3,00 €  

(velja do 30. 9. 2016) 

 

 

Upravni postopek 

Avtor: Tone Jerovšek  

Leto izdaje: 2007 

Vsebina knjige 

Cena: 7,50 €, za študente 6,00 € 

Sejemska cena: 3,00 €  

(velja do 30. 9. 2016) 

 

 

Več informacij najdete na: 

www.evro-pf.si 

 

http://www.fds.si/index.php/zalozba/knjige-in-prirocniki/651-izzivi-moderne-drzave?ml=1
http://www.fds.si/index.php/zalozba/knjige-in-prirocniki/720-stabilnost-ali-svoboda-mednarodni-polozaj-in-zunanja-politika?ml=1
http://www.fds.si/index.php/zalozba/knjige-in-prirocniki/721-upravno-procesno-pravo?ml=1
http://www.fds.si/index.php/zalozba/knjige-in-prirocniki/722-upravni-postopek?ml=1
http://www.evro-pf.si/
http://www.fds.si/images/fds-content/zalozba/izzivi_moderne_drzave_large.jpg
http://www.fds.si/images/fds-content/zalozba/stabilnost_in_svoboda_large.jpg
http://www.fds.si/images/fds-content/zalozba/upravno_procesno_pravo_large.jpg
http://www.fds.si/images/fds-content/zalozba/upravni_postopek_large.jpg
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Evro-pf  

Spletna knjigarna Evropske pravne fakultete 

 

Obveščamo vas, da lahko sedaj knjige založbe Evropske pravne fakultete naročite 

tudi prek spletne knjigarne! 

Spletna knjigarna je dostopna na povezavi: http://www.evro-

pf.si/dejavnosti/zalozba/spletna-knjigarna/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.evro-pf.si/dejavnosti/zalozba/spletna-knjigarna/
http://www.evro-pf.si/dejavnosti/zalozba/spletna-knjigarna/
http://www.evro-pf.si/media/website/2016/09/Exam.jpg
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Evro-pf  

Včlanitev KC EVRO-PF v Društvo za karierno orientacijo Slovenije 

 

Obveščamo vas, da je Karierni center Evropske pravne fakultete postal član Društva 

za karierno orientacijo Slovenije – DKOS. Članstvo v omenjenem društvu bo 

Kariernemu centru fakultete pomagalo še dodatno izboljšati svoje storitve za uspešno 

karierno orientacijo študentov in diplomantov. 

 

Društvo DKOS je bilo ustanovljeno leta 2009 z namenom, da bi spodbudilo hitrejši razvoj 

karierne orientacije v Sloveniji in svetovalcem pomagalo pri njihovem delu in 

strokovnem razvoju. Z izmenjavo strokovnih znanj in izkušenj, lastnim delom in 

medsebojno sinergijo društvo DKOS znatno pripomore k strokovni usposobljenosti 

kariernih svetovalcev in mednarodnemu sodelovanju kariernih centrov. 

Več informacij o društvu najdete na www.dkos.si 

 

  

  

  

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 ravne h izobraževalnega sistema. 
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Utrinki  

Evro-pf  

Poletni okusi znanja 2016 

 

V septembru je na Evropski pravni fakulteti, lokalna skupina 

Evropskega združenja študentov prava, pripravila sklop 

izkustvenih delavnic, ki so študente popeljali iz sive teorije 

in jim dali vpogled v prakso na področju kriminalistike, 

Kazenskega materialnega in procesnega prava ter 

psihologije. S sodelovanjem na delavnicah in vajah so 

udeleženci, pod vodstvom izkušenih strokovnjakov, 

spoznavali različne vloge, ki so ključne v kazenskem 

postopku. Namen je bil poglobiti razumevanje na način, ki 

ga lahko nudi le osebna izkušnja.  

Štiri dnevni poletni seminar je nudil program 55 

udeležencem, v polnih predavalnicah se nam je 

pridružilo pet strokovnjakov iz policije, nevladnih 

organizacij, Fakultete za varnostne vede in Ministrstva za 

pravosodje. Sistematično smo predelali cel kazenski 

postopek od zakonodajnih sprememb, ki vplivajo na 

prakso postopka, do psihologije prič in psiholoških 

pojavov v sodni dvorani. Nadaljevali smo s kriminalnimi 

trendi in se seznanili s tehnikami za prepoznavanje 

zavajanja med preiskavo. Pasivni del smo zaključili z 

okroglo mizo o zaporu in možnih alternativah. Zadnji dan smo si ogledali center za 

pridržanje na Policijski postaji Moste. Imeli smo možnost za kritičen diskurz o človekovih 

pravicah in se pustili seznaniti s policijskimi pooblastili ter praktičnim prikazom le teh. 

 Zaključek se je odvijal na Fakulteti za varnostne vede, kjer so bili študentje udeleženci 

v psihološkem eksperimentu, kjer so skozi evalvacijo doživljanja ocenjevali zanesljivosti 

tehnik zasliševanja. 
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 Končali smo z vajami iz forenzične tehnike. Poletni seminar je bil je en izmed 

dogodkov, ki se jim upravičeno reče izkušnja. Viviana Ganzitti, Vodja organizacije in 

podpredsednica za akademske aktivnosti ELSA Nova Gorica 

IZKUŠNJE UDELEŽENCEV: 

Poletne šole sem se udeležil, ker me zanima kazensko pravo, ki predstavlja del javnega 

prava. Sama poletna šola je bila sestavljena iz dveh 

delov, teoretičnega in praktičnega. Zanimivejši del 

poletne šole je predstavljal obisk policijske postaje 

Moste, kjer nam je bil predstavljen sam postopek 

pridržanja oseb. Imeli smo tudi možnost vpogleda v 

prostore pridržanja. Moja izkušnja je neprecenljiva. 

Pridobil sem veliko novega znanja in poleg razširitve 

obzorij na področju kazenskega prava pridobil tudi nova prijateljstva. V zaključni 

besedi bi se zahvalil društvu ELSA Nova Gorica za organizacijo tega dogodka.  

Klemen, študent Evropske pravne fakultete 

Poletna šola Poletni okusi znanja e je navdušila zaradi zelo zanimivih tematik, skrbno 

zbranih predavateljev iz prakse in super organizatorjev, vedno pripravljenih priskočiti 

na pomoč. Najljubše od vsega so mi bile vaje na terenu, ko smo se lahko srečali s 

prakso in upajmo, da tudi našim bodočim delovnim okoljem. Komaj čakam na njeno 

nadaljevanje! 

Nina, študentka Evropske pravne fakultete 
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Evro-pf  

12. Mednarodni sejem štipendij in visokošolstva, Zagreb  

 

V torek, 11. oktobra2016, se v Zagrebu odvil 

že 12. tradicionalni Sejem štipendij in 

visokega šolstva. Kot država partnerica 

sejma je nastopila tudi Slovenija. Sejem je 

potekal v prostorih Narodne in univerzitetne 

knjižnice v Zagrebu. 

Na sejmu so se skupno predstavile 4 

slovenske univerze, 3 zasebnih visokošolskih zavodi ter CMEPIUS v okviru projekta »Study 

in Slovenia«. Prisotni so bili:  

 Univerza v Ljubljani 

 Univerza v Mariboru 

 Univerza na Primorskem 

 Univerza v Novi Gorici 

 Evropska pravna fakulteta 

 Fakulteta za državne in evropske študije 

 Inštitut Jožef Stefan 

Poleg slovenskih inštitucij so se na sejmu predstavljale še 

druge iz 17 držav. Gre za največjo tovrstno sejemsko 

prireditev v regiji, ki jo je lani obiskalo 13.000 

obiskovalcev. Sejem se v četrtek, 13. novembra 2016 

selil še na Univerzo v Reki. 

 

Evropska pravna fakulteta se je v okviru sejma 

promovirala skupaj s Fakulteto za državne in evropske 

študije. Razstavljavci smo imeli na voljo tipsko opremljen 

razstavni prostor, na katerem je bil zložen promocijski 

material.  

http://www.uni-lj.si/eng/
http://www.um.si/en/Pages/default.aspx
http://www.upr.si/
http://www.evro-pf.si/en/


E-NOVICE EVRO-PF 

22 

 

Obiskovalci sejma so večinoma iskali informacije o 

programu Erasmus+ ter možnostih vpisa na 

Evropsko pravno fakulteto. Obiskovalcem so bile 

na voljo Erasmus+ brošure v angleškem jeziku, 

splošne brošure o fakulteti, letaki, zgibanke  in drug 

promocijski material fakultete.  

Stojnico Evropske pravne fakultete sta poleg 

organizatorjev sejma obiskala tudi predstavnika 

slovenskega veleposlaništva v Zagrebu, dr. Marko 

Rakovec, Deputy hear of Mission ter Kristina Kliner, 

First Conselor. Predstavniki veleposlaništva so bili 

nad aktivnim mednarodnim sodelovanjem 

fakultete navdušeni.  

 

Evropska pravna fakulteta se za udeležbo zahvaljuje tudi agenciji CMEPIUS, ki skrbi 

za aktivno mednarodno promocijo slovenskega visokošolskega prostora. 
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Evro-pf  

Potekal je14. karierni sejem MOJE DELO  

 

5. oktobra 2016 je ekipa zaposlitvenega portala 

MojeDelo.com priredila že 14. karierni sejem MOJE 

DELO – največji karierni dogodek v Sloveniji. V Veliki 

sprejemni dvorani in Prvem preddverju 

Cankarjevega doma je bilo, ob že tradicionalni vsebini, tudi veliko novosti.  

Posebna pozornost letošnjega sejma je bila 

namenjena iskalcem prve zaposlitve, ki se s 

trgom dela šele spoznavajo. Dijaki, študenti in 

diplomanti, ki se na svojo karierno pot šele 

podajajo, potrebujejo pomoč pri pripravi 

dokumentov (življenjepis, spremno pismo), 

nekaj motivacijskih besed in usmeritve pri 

iskanju samih delovnih mest. Obisk sejma jim 

omogočil doživeti prvi stik z delodajalci in 

zaposlitvenimi razgovori, ugotovili pa so lahko tudi, kateri kadri so trenutno najbolj iskani 

in kako se predstaviti kot najboljši kandidat za zapolnitev delovnega mesta. 

Letos se je na Kariernem sejmu v 

Ljubljani prvič predstavil tudi Karierni 

center Evropske pravne fakultete, ki 

je obiskovalcem delil uporabne 

karierne nasvete in informacije 

glede možnosti zaposlovanja, 

pridobivanja praktičnih izkušenj, 

študija doma in tujini ter številne 

druge. Med deležniki storitev 

Kariernega centra Evropske pravne 

fakultete so bili dijaki, študenti, 

diplomanti različnih univerz, kot tudi 

brezposelne osebe in drugi udeleženci sejma.  

 

Z udeležbo na sejmu se je Karierni center predstavil kot 

pomemben vezni člen med delodajalci, študenti in 

akademsko sfero.  
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Udeležba na sejmu je bila omogočena v okviru projekta »Javni razpis za sofinanciranje 

nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v letih 2015-2020«.  

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. 
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Evro-pf  

Pisma Erasmus študentov 

 

Evropska pravna fakulteta je v letošnjem letu uspešno izpeljala veliko Erasmus izmenjav 

za namene študija in prakse. Erasmus študente, ki so že zaključili Erasmus+ izmenjave, 

smo za namene tokratne številke E-novic povabili k pisanju na temo njihove »Erasmus 

izkušnje«.  

V nadaljevanju si lahko preberete njihove zgodbe.  

 

 Erazem Bohinc, Magistrski študent, Pravo 2. stopnje - Študijska izmenjava za 

namene prakse na Univerzi na Dunaj, do 1.8.2016 do 30.9.2016 

 

 

Erasmus prakso mi je omogočila, da sem dodobra spoznal delo Oddelka za pravo EU 

na Univerzi na Dunaju. Glavni delovni jezik je bil nemščina. Vsakodnevna uporaba 

nemščine in pa Erasmus language tool sta mi omogočila, da sem jezik še dodatno 

izboljšal. Moj rezultat na Erasmus mobility tool pred izmenjavo je bil na nivoju B2-C1, po 

opravljeni izmenjavi pa sem osvojil nivo C1 skupnega referenčnega okvira za znanje 

tujih jezikov. Kot prednost izpostavljam tudi to, da 

pridobljeni certifikat, ki ga podeljuje Erasmus language 

tool lahko uporabim kot dokazilo o znanju jezika.  

Največjo zaslugo za to, da sem se odločil za opravljanje 

Erasmus+ prakse je bila mentorica na gostujoči instituciji, 

ki mi je v prvi vrsti omogočila pridobitev te nepozabne 

izkušnje in sodelovanja na priznani tuji visokošolski 

instituciji za kar se ji iskreno zahvaljujem. V veliko 

podporo je bila tudi Erasmus koordinatorica na moji 
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matični fakulteti, saj je vedno poskrbela za pravočasne informacije in bila pripravljena 

pomagati. Tudi podpora na gostujoči instituciji je bila celovita, še posebej v prvih dveh 

tednih. Vso dokumentacijo sem uredil že pred samim prihodom na gostujočo 

institucijo, preostanek pa v prvem tednu, ko sem nastopil pripravništvo. Za zadnji del 

pripravništva sem dokumentacijo urejal v zadnjem tednu svojega 2-mesečnega 

pripravništva. Dodatno zdravstveno zavarovanje sem uredil preko slovenske 

komercialne zavarovalnice, čeprav načeloma zadostuje že Evropska kartica 

zdravstvenega zavarovanja.  

Samo iskanje namestitve na 

Dunaju je bilo dokaj zahtevno 

opravilo, vendar sem s 

pomočjo interneta in osebnih 

kontaktov prišel do ugodne 

namestitve v privatnem stanovanju, kjer sem bil najemnik sobe, v souporabi pa je bila 

kuhinja in kopalnica. Prednost moje namestitve je bila tudi ta, da sem bil od pisarne 

oddaljen le prijetnih 10min zmerne hoje v samem centru Dunaja.  

Povezava med Dunajem in Slovenijo je zelo dobra – na izbiro so različna sredstva 

javnega prometa, npr. avtobus, železnica, veliko pa je ponudbe tudi na priljubljeni 

spletni strani Prevozi.org, ki sem se je redno posluževal. Ta način prevoza med Ljubljano 

in Dunajem je po mojem mnenju in izkušnjah poleg ugodne cene tudi najhitrejši.  

Mentor na gostujoči instituciji je poskrbel, da so mi bile na voljo vse potrebščine za 

nemoteno delo – dostop do pisarne, računalnik, internet, e-pošta. Omogočena mi je 

bila dobra integracija v delovni kolektiv. Moje delovne naloge oz. zadolžitve se niso 

razlikovale od redno zaposlenega kadra na gostujoči instituciji. Prisostvoval sem vsem 

dogodkom, ki so se jih udeleževali drugi člani kolektiva. Kot še posebej pozitivno 

ocenjujem to, da sem se imel priložnost seznaniti z delom na evropskih projektih, za kar 

gre posebna zahvala moji mentorici.  

Poleg tega sem se udeleževal tudi različnih izbirnih dogodkov v popoldanskem in 

večernem času, ki so bili s področja mojega zanimanja oz. interesov. Ena glavnih 

zadolžitev je bilo delo na projektu financiranega s strani Evropske komisije, ki ga vodi 

inštitut Max Planc v Luxemburgu glede civilnega procesnega prava EU in se nanaša 
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na pravno ureditve v vseh 28 državah članicah EU. Poleg tega je bila ena mojih 

dnevnih nalog tudi prevajanje in lektoriranje različnih besedil. 

Menim, da sem v času svoje izmenjave izboljšal predvsem analitične in raziskovalne 

sposobnosti, poleg tega pa tudi komunikacijske veščine v različnih jezikih in delo v 

skupini. Verjamem, da mi bo opisana izkušnja v bodoče koristila in pomagala pri 

iskanju novih priložnosti.  

 

Erazem Bohinc 
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Karierni kotiček  

Evro-pf  

Kohezijska sredstva za delovanje Kariernega centra Evropske 

pravne fakultete 

 

Evropska pravna fakulteta uspešen pri pridobivanju kohezijskih sredstev za nadgradnjo 

delovanja Kariernega centra EVRO-PF.  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je prejšnji teden v okviru Javnega razpisa 

za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 

2015-2020 potrdilo sofinanciranje devetih projektov v skupni vrednosti več kot 4,7 mio 

EUR. 

Karierni center Evropske pravne fakultete si bo prizadeval za zagotavljanje celovite in 

kakovostne podpore pri karierni orientaciji za vse študente in diplomante skozi celotni 

študijski proces, okrepitev sodelovanja z delodajalci in usklajevanje pridobljenih znanj 

študentov s potrebami trga dela, večjo zaposljivost diplomantov in učinkovitejši vstop 

na trg dela, hkrati pa izmenjavo izkušenj in dobrih praks med kariernimi svetovalci na 

nacionalni in mednarodni ravni.  

Evropska pravna fakulteta je za nadaljnje delovanje in nadgradnjo dejavnosti 

Kariernega centra vse do leta 2020 pridobila skoraj 60.000,00 EUR. 

Celotna ponudba Kariernega centra Evropske pravne fakultete je dostopna na spletni 

povezavi: http://www.evro-pf.si/dejavnosti/karierni-center-2/.  

 

  

 

 

 

http://www.evro-pf.si/dejavnosti/karierni-center-2/
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Evro-pf  

Sedem železnih načel pisanja življenjepisov za sveže diplomante  

Vir: Damjan Palčič, portal MojeDelo.com 

 

Kako delodajalcem v pisni 

predstavitvi pravilno predstaviti 

svoja dosedanja znanja in 

izkušnje?  

Čeprav kot sveži diplomant 

morda nimate veliko delovnih 

izkušenj, pa imate številne druge 

prednosti, ki jih lahko ponudite 

delodajalcem.  

Najpomembneje je, da predstavite svoje prave argumente in na ustrezen način. 

Pisanje življenjepisa je lahko na začetku težaško delo. Vaš prvi življenjepis bo verjetno 

bolj skop z naštevanjem delovnih izkušenj in jasnim podajanjem kariernih ciljev, čez 

nekaj let, ko se bodo izkušnje pridno nabirale in boste dokončno ugotovili, katero delo 

vam je najljubše, pa bo tudi to drugače. Kljub temu pa, ko prvič v življenju resno 

sestavljate življenjepis, upoštevajte naslednjih sedem železnih pravil.  

1. Pišite življenjepis kot profesionalec.  

 Delodajalcem se morate predstaviti v kar najboljši luči. Če v njem 

navedete svoj elektronski naslov, ki se glasi lenoba@krneki.com ali 

nocna-ptica@rastafari.net, vam to ne bo olajšalo iskanja dela. Za 

kadrovike so zelo moteči revno napisani življenjepisi, s številnimi 

pravopisnimi napakami, pasivnim ali preveč agresivnim jezikom.  

2. Ena stran je lahko čisto dovolj.  
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V prvem življenjepisu vam ni treba povedati »zgodbo vašega življenja«.  

Daleč od tega. Delovnih izkušenj (npr. prek študentskega servisa), ki se v 

nobenem primeru ne navezujejo na delovno mesto, ki ga želite zasesti, 

ni treba navesti. Če se denimo prijavljate za farmacevta pripravnika, 

vam ni treba navesti, da ste nekoč prodajali sladoled ali opravljali selitve 

pohištva. Delodajalca bodo zanimale vaše akademske kvalifikacije in delovne ter 

študijske izkušnje, ki se navezujejo na vaše želeno področje dela.  

3. Če vam primanjkuje delovnih izkušenj, predstavite akademske kvalifikacije.  

Glede na to, da pravkar odhajate s fakultete, bodo vaše akademske in šolske izkušnje 

imele večjo težo v vašem življenjepisu. Opišite jih bolj poglobljeno, kot to velja za druge 

iskalce z večletnimi izkušnjami. Če imate visoko povprečje ocen, je to dobro vključiti 

(izplača se, če je višje od 8,0). Poleg tega lahko vključite opravljene študijske projekte, 

referate in seminarje, ki se navezujejo na vaše želeno delovno mesto, ter posebne 

nagrade in priznanja, ki ste jih bili deležni na fakulteti (npr. Banka Slovenije vsako leto 

nagradi najboljše diplomske naloge iz finančno-monetarne 

ekonomije, Sklad za študentske Prešernove nagrade 

podeljuje Prešernove nagrade za diplomske naloge, 

umetniška ali znanstveno-raziskovalna dela, na fakultetah 

nagrajujejo vsako leto najboljše, najbolj pridne študente in 

študente, ki so uspešno opravili zahtevne akademske 

projekte).  

 Če imate malo delovnih izkušenj, se izplača predstaviti študij z naštetimi glavnimi 

področji znanja, ki ste jih usvojili. Tako bo dobil bralec okvirni pregled nad vašim 

študijem in bo vedel, na katerih področjih mu lahko ponujate svoje znanje. Pomnite! 

Opišite podrobnosti, ki odsevajo vaše sposobnosti in vaš potencial. Ne vključujte 

vsakega seminarja, ki ste ga naredili, ampak zgolj tistega, ki bi lahko bil za delodajalca 

koristen. Če ste študirali v tujini, na primer prek Erazmusovega programa en semester 

v Parizu, to vključite v življenjepis, saj s tem delodajalcu pokažete svoje dodatne 

življenjske izkušnje in samostojnost.  

4. Čim bolje sestavite razdelek o delovnih izkušnjah.  
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Čeprav se verjetno ne boste mogli pohvaliti s konkretnimi zaposlitvami, pa to ne 

pomeni, da razdelek Delovne izkušnje kar preskočite. Med svojim študiranjem ste lahko 

pridobili številne plačane ali neplačane, krajše ali daljše delovne izkušnje prek dela pri 

študijskih, zunaj študijskih projektih, prek študentskega dela, praks v podjetjih. Greh bi 

bilo, če jih ne bi vključili v svoj življenjepis, saj bodo delovne izkušnje v prihodnosti 

postajale vedno bolj pomembne.  

 Katere vaše delovne izkušnje »part-time« so bile za vas 

najkoristnejše? Pri katerih delih ste imeli večjo odgovornost in 

zahtevnejše delo? Kje ste bili še posebno uspešni? Pri katerih delih 

ste pridobivali izkušnje in znanja, ki se navezujejo na vaš želeni 

poklic in potrebe vaših bodočih delodajalcev? Te izkušnje 

vključite v življenjepis enako, kot starejši iskalci vpisujejo svoje 

redne zaposlitve. Navedete tudi organizacijo, kjer ste delali, kraj in obdobje dela, svoj 

delovni naziv (npr. pomočnik v odvetniški pisarni) ter na kratko, v enem do dveh 

stavkih, opišite, kaj ste konkretnega delali na tem delovnem mestu, kaj ste se naučili in 

katere veščine ste še posebno razvijali.  

Če denimo niste opravljali preveč odgovornih 

delovnih nalog, ste pa zato delali v nekaj večjih ali 

prestižnih podjetjih, jih navedite, saj bo bralec razbral, 

da poznate delovno klimo v teh podjetjih. Če ste delali 

kot trgovec, bo bralec pridobil informacijo, da imate 

izkušnje s prodajo in delom z ljudmi, kar mu zna priti še 

kako prav. Če boste navedli, da ste neko delo 

opravljali v timu, bo bralec videl v vas večji potencial timskega človeka. Vsaka taka 

informacija o delovnih izkušnjah zna biti še kako dobrodošla, saj veliko delodajalcev 

posveti več pozornosti temu razdelku kot pa razdelku o izobrazbi. To, da končujete 

študij, že ve, zanima ga, kaj dodatnega mu še lahko nudite.  

5. Ne podcenjujte svojega prostovoljnega dela.  

 Če vas skrbi, da nimate kaj vpisati pod Delovne izkušnje, ne pozabite na dela, ki ste 

jih opravljali kot prostovoljec. Če ste na primer zbirali stara oblačila za revno romsko 

družino, ste zbiranje morali organizirati, delali ste z več ljudmi in jim dodelili naloge, kar 
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nakazuje na vaše vodstvene veščine in čut za solidarnost. Če za to niste bili plačani, ni 

nič narobe – pomembneje je, da bralec, potencialni delodajalec, vidi, da ste morali 

imeti nekatere sposobnosti in talent, da ste to izvedli.  

6. Predstavite se kot vsestranska in dejavna oseba.  

Če ste blesteli s šolskimi ocenami, bo to vsekakor naredilo pozitiven vtis na bralca, 

vendar delodajalci iščejo tudi diplomante, ki so bili v času študija dejavni na čim več 

področjih. Tako denimo ne izpustite vodenja ali članstva v študentskih ali zunaj 

študentskih društvih, organiziranja različnih prireditev, kulturnega ali športnega 

udejstvovanja (npr. treniranja v športnem klubu ali igranja glasbila na koncertih), 

mentorstva, treninga in izobraževanja drugih ipd. Vse te dejavnosti boste lahko vpisali 

v razdelek Članstvo v društvih ali Prosti čas oz. interesne dejavnosti.  

7. Življenjepis raje pripravljajte en teden, kot pa da ga na hitro in nepremišljeno 

sestavite v pol ure.  

Obvezno ga večkrat preglejte (pravopisne napake), poskrbite, da bo pregleden in da 

bodo v njem vse vaše pomembne kvalifikacije ter ga dajte prebrati 

več ljudem, da slišite tudi njihovo mnenje. Življenjepis je vaše 

osnovno orodje, da sploh pridete do intervjujev, zato je zelo 

pomembno, da je narejen brezhibno. Prvi vtis, ki ga vaša pisna 

predstavitev ustvari pri delodajalcu, je ključen.  

Iskanje dela je pravcato delo.  

Zelo veliko iskalcev prve zaposlitve misli, da jih bodo delodajalci kar poiskali, če bodo 

poslali nekaj prijav ali se vpisali v bazo kandidatov na nekaj zaposlitvenih portalih. Ta 

pot do službe je najtežja!  

 Prijavljanje na oglase je zgolj začetna točka, s katero kombiniramo druge dejavnosti. 

Kot novi diplomant morate uporabljati pomoč svoje fakultete in njene karierne 

svetovalnice (žal jih marsikatera sploh nima), iskati pomoč v 

zaposlitvenih agencijah, društvih, v katerih ste včlanjeni, športnih ali 

drugih krožkih, kjer ste sodelovali itn. Mrežite, pokličite svoje 

sorodnike, sošolce, znance in prijatelje in jim povejte, da iščete 

zaposlitev ter da pričakujete od njih pomoč. Pametno je 
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izpopolnjevati veščine predstavitve in prebrati tudi kakšno dobro knjigo o iskanju 

zaposlitve. V iskanje zaposlitve morate vložiti čim več svojega časa in truda, da boste 

tako čim prej dosegli svoj cilj – dobili delo. Tak pristop je najbolj pomemben, hkrati pa 

za veliko iskalcev najteže dojemljiv. Popolnoma ga dojamejo šele, ko se za več 

mesecev znajdejo na zavodu za zaposlovanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 


