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IZŠEL JE KURS 2019! 
 
 

Tukaj je novi Komentar ustave Republike Slovenije! 
Komentar je izšel v sodelovanju med Evropsko pravno fakulteto, Fakulteto 
za državne in evropske študije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport. 
 
Komentar predstavlja ustavnopravni dosežek nacionalnega pomena. Ob 
obeležju izida je na Novi univerzi potekal tudi svečani dogodek, na katerem 
je zbrane nagovorili predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, 
predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, prof. dr. Rajko Knez, 
rektor Nove univerze, prof. dr. Peter Jambrek, odgovorni urednik, izr. prof. 
dr. Matej Avbelj in urednik prvih izdaj Komentarja, prof. dr. Lovro Šturm. 
 

 
 
Nov Komentar Ustave Republike Slovenije je izšel tako v knjižni kot tudi 
digitalni obliki, od prejšnjih komentarjev pa ga loči priročna, žepna oblika. 
Vsebinsko se Komentar še vedno dotika sodne prakse tako slovenskih kot 
tudi sodišč Evropske unije. Ustvarjanje Komentarja pod uredniško taktirko 
dr. Avblja je odslej zasnovano kot dolgoročni znanstveni raziskovalni 
projekt. S sodelovanjem pri njem so se sodelujoči avtorji, več kot petdeset 
najuglednejših slovenskih pravnih strokovnjakov, zavezali, da bodo ob 
uredniško opredeljeni časovnici Komentar sproti posodabljali, najprej v 
digitalni verziji, nato – v obdobju petih let – pa tudi v knjižni. Tako bo 
Komentar predstavljal živo enciklopedijo slovenske ustavnosti. 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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PREDAVANJE ZASLUŽNEGA 
PROFESORJA LAWRENCA 
CHALMERJA 
 
Zasl. profesor Lawrence Chalmer, mednarodni svetovalec, profesor za 
področje nacionalne varnosti in strokovnjak za področje NATA je v svoji 
bogati karieri na področju obrambe in državne varnosti ZDA deloval v 16 
evropskih državah, kot zaslužni profesor na U.S. National Defense University 
(NDU), Washington, D.C., je vodil izobraževanje s področja NATA, njegove 
izkušnje pa segajo tudi na področje zračnih sil, kjer je kot pilot vozil vojaški 
letali B52 in FB111. 
 
Predavanje je potekalo v ponedeljek, 1. 4. 2019, ob 16:00 – 16:45 v 
predavalnici na Žanovi ulici 3, v Kranju. 
 

 
 

 

 

 

 

  

PREDAVANJA, OKROGLE MIZE IN FORUMI 
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OD MONOPOLA DO 
KONKURENCE 
 
Državni svet in Inštitut Nove revije - zavod za humanistiko vabita na posvet z 
naslovom Od monopola do konkurence. 
Posvet bo potekal v ponedeljek, 15. 4. 2019, s pričetkom ob 16.00 v dvorani 
Državnega sveta, na Šubičevi ulici 4, v Ljubljani. 
 
Udeleženci razprave se bodo osredotočili na problematiko razpisovanja in 
podeljevanja koncesij za financiranje izvajanja javnih služb zasebnikom, ki jo 
izvršna oblast podreja interesnim lobijem javnih inštitucij, katerih 
ustanoviteljica je država. 
 
Takšna restriktivna politika daje vedeti, da so mehanizmi podeljevanja 
koncesij za izvajanje storitev na področjih zdravstvene, lekarniške, 
visokošolske in raziskovalne dejavnosti, še vedno ujetniki ideoloških 
predsodkov bivšega nedemokratičnega sistema. 
 
Za več informacij o programu in prijavi sledite povezavi. 
 

 

  

http://www.fds.si/index.php/aktualno
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OKROGLA MIZA NA TEMO 
KONVENCIJE O OTROKOVIH 
PRAVICAH 

 

Letos Konvencija o otrokovih pravicah, konvencija s področja človekovih 
pravic z največjim številom ratifikacij, praznuje 30. obletnico. V ta namen  je 
17. aprila 2019 na Pravni fakulteti, Univerze v Ljubljani, potekala javna 
okrogla miza na temo 30. obletnice Konvencije o otrokovih pravicah, ki sta 
jo organizirala Pravna fakulteta in Veleposlaništvo Republike Italije v 
Sloveniji.  
Udeležba na dogodku je bila brezplačna. Jezik dogodka je bila angleščina. 
 

 

 
 

 

 
  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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JESENSKA ŠOLA 
 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju s Pravno 
fakulteto Univerze v Ljubljani organizira jesensko šolo "Pravo pred izzivi 
digitalne (r)evolucije", ki bo potekala od 25. 9. do 27. 9. 2019. 

 
Prijave so odprte za študente vseh pravnih fakultet, na vseh stopnjah študija. 
Udeležba je brezplačna. 
 
 
 

 
 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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SPOMLADANSKA ŠOLA 
 

 
Vabimo vas na Spomladansko šolo z naslovom NATO 70/15, ki jo organizirajo 
članice Nove univerze: Fakulteta za državne in evropske študije, Evropska 
pravna fakulteta in Fakulteta za slovenske in mednarodne študije. 
Spomladanska šola ni namenjena le študentkam in študentom Nove 
univerze, temveč tudi študentkam in študentom drugih sorodnih študijskih 
področij. Poleg študentov so na spomladansko šolo vabljeni tudi mlajši 
diplomanti in diplomantke. 
Število udeležencev spomladanske šole je omejeno, zato priporočamo 
zgodnjo prijavo. Skrajni rok za prijavo je 26. 4. 2019 oz. do zasedbe prostih 
mest. Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci prejeli kreditne točke v 
višini enega izbirnega predmeta. 
 
Spomladanska šola bo potekala od 13. do 17. maja 2019 v Kranju, Poslovna 
stavba Lon, Žanova ulica 3. Kotizacija znaša 100,00 EUR (z vključenim DDV), 
ki se poravna najkasneje do 9. maja 2019.  
Prijavo pošljite na elektronski naslov info@fds.nova-uni.si  
Več podatkov na povezavi 
 

 

  

https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/04/Spomladanska-%C5%A1ola_NATO3.pdf?fbclid=IwAR2Cp0mU8IpbSneVRon18s2Ick0L4e6zr8IvLbrvysic0Il-lsgGhVv3oWs
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/04/Spomladanska-%C5%A1ola_NATO3.pdf?fbclid=IwAR2Cp0mU8IpbSneVRon18s2Ick0L4e6zr8IvLbrvysic0Il-lsgGhVv3oWs


11 
 

11 

DR. BARNEY JORDAAN 
 
Na Evropski pravni fakulteti smo gostili profesorja dr. Barney Jordaan. 
 
Vrhunski strokovnjak s področja pogajanj in mediacij je v predavanju na temo 
alternativnega reševanja sporov, predstavil najnovejša dognanja in prakse iz 
tujine ter karierne možnosti v mediaciji. 
 
Barney Jordaan je profesor managementa v Vlericku. Doktoriral je iz prava 
na Univerzi Stellenbosch, kjer je bil do leta 1997 tudi profesor za delovno in 
pogodbeno pravo ter pravo intelektualne lastnine. Nato je poučeval 
pogajanja na Stellenbosch University Business School in na Visoki šoli za 
podjetništvo Univerze v Cape Townu.  
Poleg akademskega sodelovanja je bil soustanovitelj in direktor svetovalne 
družbe v Južni Afriki, specializirane za pogajanja, posredovanje in reševanje 
sporov. Njegovo prvo resno srečanje s pogajanji je bilo v osemdesetih letih, 
od takrat pa se s področjem ukvarja že več kot 30 let.  
Njegovo dolgoletno vključevanje v poučevanje in prakso mediacije mu je 
dalo tudi poseben vpogled v miselnost, strategije in vedenje pogajalcev, ki 
jih vnaša v svoje učenje in usposabljanje. Na mednarodni ravni je sodeloval 
s Skupino Svetovne banke, vključno z IFC. Bil je pooblaščeni posrednik pri 
Mednarodnem inštitutu za mediacijo (Haag) in akreditiran s strani CEDR 
(Združeno kraljestvo) in skupine ADR (Združeno kraljestvo). 
 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT  
 

ELSA Nova Gorica je organizirala brezplačno okroglo mizo na temo “Kako 

do pravosodnega državnega izpita”. 

Okrogla miza je potekala v torek, 16. 4. 2019, s pričetkom ob 17. uri v 

prostorih Evropske pravne fakultete, na Mestnem trgu 23, v Ljubljani. 

 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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OKROGLA MIZA PRAVO IN 
MEDICINA – VABLJENI 
 
Vabljeni ste, da se udeležite okrogle mize Pravo in medicina, ki jo organizira 

Študentski svet Evropske pravne fakultete. 

Dogodek bo potekal na temo Evtanazija in ugovor vesti, na njem pa bodo 

sodelovali strokovnjaki s področja prava in medicine. 

Razprava se bo odvijala v četrtek, 9. 5., s pričetkom ob 18:00 v avli Ivana 

Hribarja, v prostorih Nove univerze na Mestnem trgu 23, v Ljubljani. 

Prijave sprejemajo do 8. 5. 2019 na naslov: ssevropf@gmail.com  

  

mailto:ssevropf@gmail.com
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 »NUŠKA« ZA ZNANSTVENO 
RAZISKOVANJE 
 
V torek, 16. aprila 2019 je v Kranju, v tretjem nadstropju poslovne stavbe 
Lon, potekala študentska konferenca NUŠKA. 
 
Namen prve študentske konference NUŠKA je bil študentom Nove univerze 
približati znanstvenoraziskovalno delo in jih motivirati za sodelovanje ter 
vzpostaviti okolje, kjer študenti lahko predstavijo svoje raziskovalne dosežke, 
ideje, rešitve in se kritično opredeljujejo do aktualnih javnopravnih, pravnih 
in mednarodnih problematik. Pokrivala je zelo široko področje prava, javne 
uprave, upravnega in mednarodnega prava ter diplomacije. 
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SEMINAR O ENOTIRNEM 
SISTEMU UPRAVLJANJA 

 
Združenje nadzornikov Slovenije v petek, 31. 5., v Domu gospodarstva (GZS), 
v Ljubljani pripravlja seminar na temo enotirni sistem upravljanja - teorija in 
praksa. Kot strokovna izvajalka seminarja, bo nastopila tudi naša profesorica 
dr. Anja Strojin Štampar v sodelovanju s pravnikom Domnom Romihom. 
 
Namenjen je članom upravnih odborov, izvršnim direktorjem, pravnikom in 
drugim predstavnikom strokovnih služb v gospodarskih družbah, svetom 
delavcev in predstavnikom zaposlenih v organih družb z enotirnim sistemom 
upravljanja. Namenjen je tudi predstavnikom tujih skupin, ki želijo imeti tudi 
v Sloveniji podoben sistem korporativnega upravljanja družbe, kot ga imajo 
v matičnih družbah, ter upravljalcem premoženja, ki imajo v portfelju družbe 
z enotirnim sistemom upravljanja ali bi želeli vzpostaviti take sisteme zaradi 
bolj učinkovitega upravljanja.  
Vsebina seminarja je primerna za nejavne in javne delniške družbe, finančne 
institucije, družbe v državni lasti in tudi druge družbe. 
 

 
 
S seminarjem želijo predstaviti bistvene značilnosti enotirnega sistema 
upravljanja in njegovo razlikovanje od dvotirnega sistema upravljanja. 
Predstavljeni bodo ključni izzivi vzpostavitve enotirnega sistema v družbi, 
zlasti z vidika razdelitve pristojnosti med upravni odbor in izvršne direktorje 
ter zastopanja, opredelitve tekočih poslov, dajanja in izvajanja poslovodnih 
navodil ter urejanja pogodbenih razmerij med družbo in člani upravnega 
odbora ter izvršnimi direktorji. Izpostavljeni bodo tudi davčni vidiki 
korporativnega upravljanja delniške družbe. Predstavili bomo tudi izsledke 
raziskave o izvajanju enotirnega sistema v praksi. 
 
Rok za prijavo je 24. 5. 2019. Več informacij o vsebini programa in prijavi 
 
  

https://www.zdruzenje-ns.si/izobrazevanje/koledar-dogodkov/vse-o-enotirnem-sistemu-upravljanja-teorija-in-praksa?fbclid=IwAR1tDAxBdbWE4SAQDXK8s0lj35_TCGqEyHCVAIokPMsWEL-3wHOh4XSOW-Q
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BRIAN BRESONG IN 
NARAVNOPRAVNI POGLED NA 
MORALNOST  

 
 

 
 
 
Vljudno vabljeni na predavanje gostujočega strokovnjaka iz Ohio Dominican 
University, ZDA, prof. dr. Briana Besonga. Tema je »Naravnopravni pogled na 
moralnost« (Natural Law Moral Theory). 
 
Predavanje bo v četrtek, 9. maja 2019, ob 16. uri v predavalnici Roberta 
Schumana v prostorih Nove univerze na Mestnem trgu 23 v Ljubljani. 
Potekalo bo v angleškem jeziku. 

 
"For at least a thousand years, the dominant normative theory of the West 
was natural law: an explanation of morality whose origins can be traced to 
Plato and Aristotle and which was more rigorously codified by the Stoics and 
philosophers of the middle ages. Despite its historical ascendency, many 
contemporary philosophers are poorly acquainted with the theory, thinking 
it to have suffered fatally at the hands of David Hume. In this talk, I seek to 
both explain and defend natural law as an eminently viable explanation of 
morality.” 
 
Lepo vabljeni! 
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AKADEMSKI FORUM O 
URESNIČEVANJU ČLOVEKOVIH 
PRAVIC S SLOVENSKI DRUŽBI 
 
 
 
Vabimo vas na Akademski forum Nove univerze na temo uresničevanja 
človekovih pravic v slovenski družbi ob izidu nove knjige dr. Jerneja Letnar 
Černiča »Slovenija na razpotju: geneza varstva človekovih pravic v slovenski 
družbi«. 
 

 
 
V razpravi, ki jo bo moderiral dr. Gorazd Justinek, se nam bodo pridružili: 
 

  izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič  
  prof. dr. Peter Jambrek 
  akad. prof. dr. Janez Juhant 
  dr. Rok Svetlič 

 
V razpravi bomo poskusili odgovoriti na vprašanja, zakaj v slovenski družbi 
prihaja do razhajanja med varstvom človekovih pravic v teoriji in praksi, in 
kako si dosledno prizadevati za spoštovanje, uresničevanje in varovanje 
človekovih pravic ter temeljnih svoboščin. 
 
Srečanje bo potekalo v sredo, 8. 5. 2019, ob 16:30 v prostorih Fakultete za 
državne in evropske študije na Žanovi ulici 3 v Kranju. 
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30. OBLETNICA MAJNIŠKE 
DEKLARACIJE 
 
Okrogla miza ob 30-letnici Majniške deklaracije bo priredila Nova univerza v 
sodelovanju s Slovensko matico, Društvom slovenskih pisateljev in 
Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve.  
Okrogla miza bo potekala v sredo, 8. maja 2019, ob 17. uri v Dvorani 
Slovenske matice, na Kongresnem trgu 8/I, v Ljubljani. 
 
Kot soavtor deklaracije bo v razpravi sodeloval tudi zasl. prof. dr. Dimitrij 
Rupel. 
 

 
 
Majniška deklaracija je bila politična izjava, ki so jo oblikovale slovenske 
opozicijske politične stranke leta 1989 in z njo zahtevale suvereno državo 
slovenskega naroda. Na Kongresnem trgu v Ljubljani 8. maja 1989 jo je 
prebral Tone Pavček. Majniška deklaracija je pomembno začrtala prihodnost 
takratne Slovenije. 
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IZR. PROF. DR. JERNEJ LETNAR 
ČERNIČ NA MASSARYKOVI 
UNIVERZI 
 
 
Izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič je v tednu od 25. 3. - 29. 3. 2019 predaval 
in raziskoval na Pravni fakulteti Masarykove univerze v Brnu na Češkem. 
Priložnost za gostovanje se je ponudila v okviru programa Erasmus+.  
 
Med drugim ga je sprejel tudi gospod Vlastimil Göttinger, generalni 
sekretär češkega Ustavnega sodišča. 

 
 

 
 

  

  

NAŠI PROFESORJI 
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PROF. DR. AVBELJ NA TRETJEM  
 

Na tretjem… je najpogosteje Oddaja, v kateri so strnjeni aktualni dogodki, 
odzivi na dogajanje v Državnem zboru, Državnem svetu in tudi v Evropskem 
parlamentu; vključuje pogovore, soočenja in komentarje, povzetke…. 
 

 
 
Izr. prof. dr. Matej Avbelj v oddaji Na tretjem  

 o odnosu do študija v Sloveniji in Ameriki ter potrebi po 
ustvarjanju kritično mislečih študentov v slovenskem 
visokošolskem prostoru 

 ob prihajajoči 15. obletnici članstva Slovenije v Evropski uniji o 
tem, kako se je Slovenija iz pridne učenke prelevila v članico, ki 
je nazadovala tako z vidika relevantnosti in vpliva v EU kot tudi z 
vidika spoštovanja evropskih standardov 

 o tem, kako se Evropska unija, ki je nastala kot proti krizni projekt 
danes sooča s krizami na temeljnih področjih svojega delovanja 
in predlogih o tem, kako takšno stanje preseči 

 v luči prihajajočih evropskih volitev o tem, zakaj je tako 
pomembno, kdo in na kašen način bo zastopal interese 
slovenskih državljanov v evropskem parlamentu 

 o tem, kaj je bistvo svobode izražanja 

 in o tem, zakaj kljub vsemu ostaja optimist za prihodnost 
Evropske unije 

 
Vabljeni k ogledu na povezavi  
 
  
 
 

  

https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-tretjem/174607497?fbclid=IwAR1RBc1iMO83iQJ4ipSqjhwvAac3xrfIOlu9ijF0iy-CDpG4L85xmt2Iyeo
https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-tretjem/174607497?fbclid=IwAR1RBc1iMO83iQJ4ipSqjhwvAac3xrfIOlu9ijF0iy-CDpG4L85xmt2Iyeo
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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NOVI REKTOR,  
PROF. DR. PETER JAMBREK 
 
 

 
 
Obveščamo vas, da je s 1. 4. 2019, svojo funkcijo nastopil novoimenovani 
rektor Nove univerze, prof. dr. Peter Jambrek. 
 
Prof. dr. Jambrek je na tej funkciji nadomestil dosedanjega rektorja, prof. 
dr. Dimitrija Rupla.  
 
Novemu rektorju čestitamo ob imenovanju in mu želimo veliko uspeha 
pri svojem delu! 
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ASPEKTUS 
 

2. aprila je Študentski svet Evropske pravne fakultete izdal svojo prvo 

revijo Aspectus. V reviji, ki vam postreže s pogledi od študentov za 

študente, si lahko med drugim preberete: 

 članek prof. dr. Marka Novaka o potrebi po umeščenosti retorične 

argumentacije v pravniško izobraževanje 

 prispevek študenta Leona Bernota o izkušnji študijske izmenjave v 

okviru programa Erasmus + na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu 

 poročilo z dogodka na temo pisanja zaključnih del, ki ga je v 

sodelovanju s Kariernim centrom in Univerzitetno knjižnico Nove 

univerze organizirala ELSA Nova Gorica  

 zgodbo o začetkih in uresničevanju projekta Jesenska šola 2018 

 

Brezplačne izvode revije ASPECTUS najdete v avli Ivana Hribarja in v 

Univerzitetni knjižnici Nove univerze. 

Vabljeni k branju! 

 

 

  
 

 
 

  

ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI 
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PRAV(N)A REŠITEV 
 
3. aprila so se zaključile prijave, potem pa se je tudi izvedlo tekmovanje 
Prav(n)a rešitev. 
 
Gre za vseslovensko pravno tekmovanje, ki enkrat letno poteka pod okriljem 
Ženevskega kluba. Tekmovalci tekmujejo v reševanju primerov s področja 
civilnega in gospodarskega prava, ki jih zastavijo izkušeni odvetniki. 
Najboljšim potem ponudi priložnost, da se dokažejo z delom v eni najbolj 
uglednih slovenskih odvetniških pisarn. Prav(n)a rešitev predstavlja most 
med teoretičnim znanjem in prakso ter je zastavljena tako, da v kar največji 
meri udejanja načelo »iz teorije v prakso«.  
Sodelujoče odvetniške pisarne in tekmovalci Prav(n)i rešitvi priznavajo 
pomembno težo, o čemer priča tudi vse večje število zadovoljnih sodelujočih 
na obeh straneh.  
 
Tekmovanje, ki je namenjeno študentom vseh slovenskih pravnih fakultet, je 
ekipno. Na tekmovanje so se lahko prijavile ekipe, sestavljene iz treh članov, 
običajno študentov tretjega ali četrtega letnika prve bolonjske stopnje, 
absolventov prve bolonjske stopnje ali študentov druge bolonjske stopnje. 
Organizatorji pa so ponudili tudi pomoč pri sestavi ekipe, saj se posamezniki 
niso mogli prijaviti na tekmovanje. 
 
Prav(n)a rešitev je razdeljena na dva tekmovalna dela. Predtekmovanje, ki je 
letos potekalo 5. aprila, ter finalni del tekmovanja, za najuspešnejše 
tekmovalce, 12. in 13. aprila. Prednost predtekmovanja je v tem, da 
tekmovalci primer rešujejo od doma, kar omogoča udeležbo tudi tistim, ki 
niso prisotni v Ljubljani. Finalni del tekmovanja potem poteka v prostorih 
sodelujočih odvetniških pisarn. 
 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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KAKO PRAV(N)A REŠITEV POTEKA? 
Prijavljene ekipe v predtekmovanju prek elektronske pošte prejmejo primer, 
ki ga morajo rešiti in na enak način oddati v določenem časovnem okviru. 
Ekipe, ki se po mnenju ocenjevalcev, predstavnikov sodelujočih pisarn, v 
reševanju primera najboljše, si priborijo vstopnico za finalni del tekmovanja.  
V finalu ekipe ravno tako v reševanje prejmejo primer, ki ga v petek rešujejo, 
v soboto pa rešitve oddajo v obliki memoranduma in jih ustno zagovarjajo 
pred predstavniki odvetniške pisarne, ki je primer sestavila.  
Člani tekmovalne ekipe, ki je po oceni predstavnikov odvetniške pisarne 
(komisije) najboljše rešila primer in se najbolj izkazala v retoričnih veščinah 
ter veščinah argumentiranja, za nagrado prejmejo enomesečno plačano 
prakso v odvetniški pisarni.  
Primere so sestavile sodelujoče odvetniške pisarne, naloga tekmovalcev pa 
je pripraviti čim bolj domiselno, a pravno sprejemljivo rešitev. 
 

 
 
KATERE ODVETNIŠKE PISARNE SODELUJEJO PRI PRAV(N)I REŠITVI? 
Na Prav(n)i rešitvi redno sodelujejo največje in najuglednejše slovenske 
odvetniške pisarne. V preteklih letih so se tekmovanja udeleževale: 
Odvetniki Šelih & partnerji, Odvetniška družba Čeferin in partnerji, 
Odvetniška pisarna Jadek & Pensa, Odvetniška Družba Ilić & partnerji, Rojs, 
Peljhan, Prelesnik & partnerji, CMS Reich-Rohrwig Hainz, Schoenherr 
Slovenia, Ulčar & partnerji in Avbreht, Zajc & partnerji, Odvetniška pisarna 
Miro Senica in odvetniki. 
 
Prijava na Prav(n)o rešitev omogoča uporabo pravnega znanja v praksi, 
mreženje in sodelovanje z drugimi študenti in uglednimi odvetniki v manj 
formalnem okolju ter pri tem možnost izkazati se pred uglednimi 
odvetniškimi pisarnami. Pri tem pa pridobitev izkušenj in okrepitev 
življenjepisa. 
 
Evropska pravna fakulteta je bila na tekmovanju predstavljana s strani dveh 
ekip, ki sta obe prišli v finale.  
Če ste letos zamudili prijavo se lahko tekmovanja udeležite naslednje leto. 

 
Vir članka in slik: http://www.zenevski-klub.si/pravna-resitev/   

http://www.zenevski-klub.si/pravna-resitev/
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KREATIVNOST V PRAVNIŠKI 
ARGUMENTACIJI ZA AIJA 
 
Si kreativen pri pisanju ter ti pravniška argumentacija predstavlja izziv? 
Potem je vabilo Mednarodnega združenja odvetnikov in pravnikov AIJA, več 
kot odlična priložnost, da pokažeš svoje strokovno znanje. 
 
AIJA je mednarodna organizacija s 56-letno tradicijo. Združuje več kot 4000 
mladih odvetnikov in gospodarskih pravnikov do 45. leta. Na tak način se 
povezuje približno 700 odvetniških pisarn in 60 gospodarskih družb iz 85 
držav. Namen organizacije je spodbujanje strokovnega sodelovanja ter 
sklepanje širših poznanstev in prijateljstev med mladimi pravniki. 
 

 
 
Best International Future Lawyer Award je priložnost za študente prava vseh 
ravni, da pokažejo svoje strokovno znanje, pravno argumentacijo in 
kreativnost. Tema letošnjega eseja je trajnostni razvoj družbe in okolja, in 
sicer "If I could change the world…how can I, as a future lawyer, contribute 
to a more sustainable world?"  
Esej, ki ga lahko pripravi tudi več študentov v soavtorstvu, bodo ocenjevali 
izkušeni in za to posebej izbrani pravni strokovnjaki. Najboljši esejist/esejisti 
bodo nagrajeni s triletnim članstvom v AIJA-i, objavo eseja na spletni strani in 
v publikaciji AIJA-e ter brezplačno kotizacijo (vključujoč stroške bivanja in 
transporta) na letnem kongresu med 3. in 7. septembrom 2019 v Rimu. To 
pa je izjemna priložnost za spoznavanje in mreženje s približno 700 pravniki 
iz celega sveta. 
 
Več o možnosti sodelovanja, kakor tudi o preostalih informacijah v zvezi z 
združenjem je mogoče izvedeti na uradni spletni strani AIJA-e.  
Rok za oddajo eseja je 19. maj 2019 
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BUDAPEST EUROPEAN AGORA 
ALI VAJA V DEMOKRACIJI 
 
Ponosno se predstavlja evropsko pobudo Agora to poletje v Budimpešti, 
»Budapest European Agora«. Vabljeni ste k prijavi na diskusijo o novi 
evropski agendi in debato o skupni evropski zavesti. 
 
130 mladih Evropejcev z vsega kontinenta bo v Budimpešti, skupaj z 
evropskimi voditelji, razpravljalo o prednostnih nalogah nove evropske 
agende in razmišljalo o naši skupni evropski identiteti in vrednotah. 
Bistveno je, da ima naslednja generacija Evropejcev priložnost, da 
razmislijo in razpravljajo o vprašanjih, kot so identiteta in demokracija v 
Evropi. 
 
Med 10. do 14. julijem bodo z razpravami, paneli, delavnicami in drugimi 
interaktivnimi sejami ustvarili državljanski prostor sodelovanja in 
izmenjave za udeležence: Agora je vaja v demokraciji. Govorili bodo lahko 
z evropskimi voditelji in z njimi razpravljali o prednostnih nalogah evropske 
zakonodaje. 
 
Če ste stari med 18 in 30 let, prihajate iz ene od teh držav in ste pripravljeni 
deliti svoje zamisli o prihodnosti Evrope so prijave odprte do 30. aprila. 
 
Za vsa vprašanja se obrnite na: info.budapestagora@gmail.com 

 

 

  

mailto:info.budapestagora@gmail.com
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INFORMATIVNI DNEVI ZA 
PODIPLOMSKE PROGRAME 
EVROPSKE PRAVNE FAKUTLETE 
21. in 22. MAJA 

 
Odločitev o tem, kje in kako nadaljevati študij, sodi med eno pomembnejših 
odločitev v življenju. Dovolite, da vam pomagamo sprejeti pravo odločitev s 
predstavitvijo podiplomskih študijskih programov na Evropski pravni fakulteti. 
Vabimo vas na informativne dneve, ki bodo potekali 21. in 22. maja na 
naslednjih lokacijah: 

✔️ torek, 21. 5., Nova Gorica, EDA center, Delpinova 18B, ob 16.00 

✔️ sreda, 22. 5., Ljubljana, Mestni trg 23, ob 16.00 
 

 
 
Na informativni dneh boste izvedeli vse o nadaljevanju študija pri nas, 
obširno pa vam bomo predstavili podiplomske študijske programe: 
 

 magistrski in doktorski študijski program Pravo 
 magistrski in doktorski študijski program Pravo in management 

nepremičnin 
 magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo 
 magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov 

 
Več o naših študijskih programih na: https://epf.nova-uni.si/izobrazevanje/  
Vabljeni!  

https://epf.nova-uni.si/izobrazevanje/
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INFORMATIVNI DNEVI ZA 
PODIPLOMSKE PROGRAME 
FAKULTETE ZA DRŽAVNE IN 
EVROPSKE ŠTUDIJE 21. MAJA 

 
 

Če se odločate o tem, kje in kako nadaljevati študij, potem vas vabimo na 
informativni dan Fakultete za državne in evropske študije, kjer za vas 
pripravljamo obširno predstavitev naših podiplomskih študijskih programov, 
izvedeli pa boste tudi vse o nadaljevanju študija pri nas. 
 
Informativni dan bo potekal v torek, 21. maja, na naslednjih lokacijah: 

✔️ Kranj, sedež fakultete, Žanova ulica 3, ob 17.00 

✔️ Ljubljana, Mestni trg 23, ob 17.00 

✔️ Maribor, Velika predavalnica fakultete, Črtomirova 11, ob 17.00 
 
Predstavili vam bomo: 

 magistrski in doktorski študijski program Javna uprava 
 magistrski in doktorski študijski program Mednarodne in 

diplomatske študije 
 

 
 
Več o naših študijskih programih si lahko preberete na povezavi: 
http://www.fds.si/index.php/studij/studijski-programi 
 
Vljudno vabljeni! 


