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NOVA UNIVERZA NA SEJMU 
INFORMATIVA 
 

 

 
 
 
25. in 26. januarja je na Gospodarskem razstavišču potekal 11. sejem Informativa, na katerem 
so se predstavljale vse tri članice Nove univerze. Evropska pravna fakulteta, Fakulteta za 
državne in evropske študije in Fakulteta za slovenske in mednarodne študije so dijakom in tudi 
njihovim staršem predstavljale svoje študijske programe. Obiskovalci so imeli največ vprašanj 
za naše študente - Zarjo Bergant, Matica Mlakarja in Aleksandra Dončeva, ki so z entuziazmom 
predstavljali študij na Novi univerzi in delili svoje vtise z bodočimi študenti.  
 
Bodoči študenti so prijazno vabljeni na informativne dneve 15. in 16. februarja, ki bodo potekali 
na naših fakultetah v Ljubljani, Kranju in v Novi Gorici. 
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STROKOVNI OBISK MINISTRSTVA ZA 
ZUNANJE ZADEVE RS 
 
Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze je 22. januarja organiziral 
strokovni obisk Ministrstva za zunanje zadeve. Prijazno nas je sprejela dr. Martina 
Skok, pooblaščena ministrica, ki je bila naša gostiteljica skozi celoten obisk. Generalni 
sekretar Damjan Bergant je študentom predstavil organiziranost in delovanje 
Ministrstva v Sloveniji in v tujini. Dotaknil se je tudi zaposlovanja: možnosti dela na 
ministrstvu za študente so opravljanje študentske prakse, potegovanje za 
pripravništvo ali opravljanje Erasmus+ prakse na predstavništvu v tujini. 
 
Politični direktor in generalni direktor za skupno zunanjo in varnostno politiko Matej 
Marn je predstavil področje zunanje politike. Vodja konzularne službe Andrej Šter je 
predstavil kaj to je in kako deluje  konzularna pomoč. Vodja Sektorja za javno 
diplomacijo in mednarodno sodelovanje v kulturi, veleposlanica Nataša Prah pa je 
predstavila diplomatski protokol. Študenti so si lahko ogledali uradna vabila in darila, 
ki si jih države izmenjujejo.  Študenti so obisk ministrstva zelo pohvalili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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STROKOVNI OBISK VARUHA 
ČLOVEKOVIH PRAVIC RS 
 
Novo leto so študenti Nove univerze začeli z obiskom Varuha človekovih pravic, ki 
ga je organiziral Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze. 
 
Študente sta prijazno sprejela namestnik varuhinje Miha Horvat in direktorica 
strokovne službe Martina Ocepek, ki sta predstavila sam institut varuha človekovih 
pravic, pravne podlage delovanja, organizacijo inštitucije ter potek delovnih nalog 
varuha. Študenti so imeli vprašanja tako glede delovanja varuha in potegovanja za 
delovna mesta kot tudi vprašanja glede praktičnih primerov kršitev človekovih 
pravic.  
 
Več o Varuhu človekovih pravic: http://www.varuh-rs.si/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter 
Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport. 
Več informacij o projektu na:www.evro-pf.si (Karierni center) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.varuh-rs.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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INFORMATIVNI DNEVI NA NOVI 
UNIVERZI 
 
Na Novi Univerzi potekajo vpisi in v sklopu le-teh so 15. 2. 2019 in 16. 2. 2019 
potekali informativni dnevi, ki so bili v živo objavljani tudi na Facebook strani 
Evropske pravne fakultete.  
 
Za Evropsko pravno fakulteto v Novi Gorici (EDA Center Delpinova ulica 18b) 
ter v Ljubljani (Mestni trg 23).  
 
Fakulteta za državne in evropske študije se je predstavljala v Kranju na sedežu 
fakultete na naslovu Žanova ulica 3 ter v Ljubljani na Mestnem trgu 23, pa 
tudi v Mariboru na Črtomirovi ulici 11. 
 
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije pa se je predstavila v Ljubljani 
(Mestni trg 23). 
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20. BOB LETA ZA PROFESORICO 
DR. VERICO TRSTENJAK 
 
Nagrado za Bob leta je letos prejela naša profesorica dr. Verica Trstenjak, 
strokovnjakinja za evropsko in civilno pravo.  
 
Bralce je prepričala z izjavo: "Politikom sporočam: ne govorite, da podpirate 
strokovnjake. Podpirate jih le, če so slučajno vaši. In politiki, ne govorite, da 
podpirate vračanje strokovnjakov iz tujine, ker jim vračanje preprečujete".  
 
Profesorici iskreno čestitamo! 
 
Celotna novica na voljo na: https://www.vecer.com/gostje-ze-prihajajo-na-
podelitev-vecerovega-boba-leta-6647647  
 

 
Fotografija: Sašo Bizjak, s spletne strani častnika Večer 

  

https://www.vecer.com/gostje-ze-prihajajo-na-podelitev-vecerovega-boba-leta-6647647
https://www.vecer.com/gostje-ze-prihajajo-na-podelitev-vecerovega-boba-leta-6647647
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FSMŠ SODELUJE Z LJUBLJANSKIM 
GRADOM: SVETLOBA-TEMA-
SVETLOBA 

 
V Peterokotnem stolpu na Ljubljanskem gradu je v sredo, 27. 3. 2019, 
potekala otvoritev razstave ilustracij z naslovom Andreja Peklar: Svetloba-
tema-svetloba. 
Umetnico je predstavila dekanja Fakultete za slovenske in mednarodne 
študije, doc. dr. Ines Vodopivec: 
 
Likovni izraz Andreje Peklar sloni na močni ekspresiji slikovne poezije, ki ji 
temeljno izhodišče ponuja ilustrativna forma, četudi vedno ne v 
upodabljajoči, temveč predvsem v samonarativni vlogi. Njena ut pictura 
poesis ni izključno omejena na upodobitev besednega toka. Je prelivanje 
med vidno-slišnim v kontrastu tipično grafične osnove in soočanja črne z 
belo, polnega s praznim in svetlobe s temo. 
 
Ekspresija je v njenem ustvarjalnem procesu vezana na asociativno nizanje 
likovnih form skozi risbo, grafične tehnike in kolažiranje. Sestavljanje 
ilustracij v več tehnikah umetnici ponuja interaktivni vstop v likovno snov. 
Komponira jo intuitivno, nereverzibilno in mestoma nepredvidljivo. Slednje 
predvsem v povezavi z grafiko kot medijem vsakokratnega presenečenja. 
Imaginarno polje njenih ilustracij za odrasle odkriva dve plati našega 
kognitivno-zaznavnega prostora in samorefleksije. Tako simbolno in izrazno 
ostaja v polju kontrasta, na temelju katerega je ilustracija, namenjena 
predvsem odraslim, pred več stoletji tudi nastala. 
 
 

 
 
 
Razstavo si lahko ogledate do 26. 5. 2019. 

 
Več o umetnici in razstavi si lahko preberete na spletni strani Ljubljanskega 
gradu. 

https://www.ljubljanskigrad.si/sl/dogodki-na-gradu/andreja-peklar-svetloba-tema-svetloba/?fbclid=IwAR2iSI6232RD4L1jpLsFoBpX4TFixhJdQmwxO7llP394X1EwOeAbTVH0XUs
https://www.ljubljanskigrad.si/sl/dogodki-na-gradu/andreja-peklar-svetloba-tema-svetloba/?fbclid=IwAR2iSI6232RD4L1jpLsFoBpX4TFixhJdQmwxO7llP394X1EwOeAbTVH0XUs
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NA DAN 29. 3. 
 
Na dan 29. 3. leta 1990 je takratna Skupščina Republike Slovenije sprejela 
Zakon o slovenski himni – Zdravljici. 
 
Sedma kitica Zdravljice, ki naj bi najbolje predstavljala duha novodobnega 
slovenstva, je tega dne postala uradno besedilo slovenske himne. 
 
 

 
 
Slovenska himna je poleg slovenskega grba in zastave državni simbol. 
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UNIVERZIJADA TUDI Z NAŠO 
PREDSTAVNICO! 

 

Od 2.3. do 12.3. je v osrčju Sibirije, v Krasnojarsku, potekala 29. Univerzijada, 
kjer se je 3000 tekmovalcev borilo za 80. medaljo zimske univerzijade. 
Pomerili so se v 6 različnih panogah: alpsko smučanje, tek na smučeh, 
deskanje na snegu, smučanje prostega sloga, smučarska orientacija ter 
umetnostno drsanje. V Slovenski ekipi, ki jo je podprla tudi Evropska pravna 
fakulteta Nove univerze, je v alpskem smučanju nastopilo 6 tekmovalcev, v 
teku na smučeh štirje, v deskanju na snegu in v smučanju prostega sloga trije, 
dva v smučarski orientaciji ter ena predstavnica v umetnostnem drsanju. 
Slovenska odprava je imela 29 članov, od tega 19 športnikov in športnic, med 
katerimi je bila tudi naša študentka Eva Zrimšek.  
Najboljši rezultat je dosegel alpski smučar Matevž Rupnik, iz Univerze v Novi 
Gorici, v alpski kombinaciji. Za 5. mesto je poskrbel Max Kraj Kos, v deskanju 
prostega sloga, v disciplini slopestyle. V deseterico so se uvrstili še Ven 
Florjančič v superveleslalomu, Jernej Glavanje bil v paralelnem veleslalomu 
deveti, prav tako je bila na 9. mestu ženska štafeta v teku na smučeh. Deseto 
mesto je zasedel Žiga Kovačič v smučanju prostega sloga – slopestyle. Eva 
Zrimšek je bila 33. v ženskem slalomu. 
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ČESTITKE NAŠI PROFESORICI, DR. 
VERICI TRSTENJAK 
 
 
To je res leto naše profesorice dr. Verica Trstenjak. V prvem mesecu leta je 
prejela nagrado BOB, potem pa je bila v soboto, 2. marca 2019, na svečani 
seji sprejeta tudi v Evropsko akademijo znanosti in umetnosti. 
Profesorici seveda iskreno čestitamo. 

 
 
Evropska akademija znanosti in umetnosti je nevladno, evropsko združenje, 
ki se zavzema za spodbujanje znanstvenega in družbenega napredka. 
Ustanovljena je bila leta 1990, njeni člani pa so vodilni znanstveniki, umetniki 
in voditelji predani inovativnim raziskavam, interdisciplinarnemu in 
transnacionalnemu sodelovanju ter izmenjavi in širjenju znanja. 
Uradna spletna stran: https://www.euro-acad.eu/  

 

  

https://www.euro-acad.eu/
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ONA 365 ZA LETO 2018 
 
Naziv Ona 365 za leto 2018 je razglasila urednica priloge Ona in revije 
Onaplus Sabina Obolnar. Po izboru Onine žirije je prejemnica doc. dr. Sara 
Ahlin Doljak, odvetnica in predavateljica na Evropski pravni fakulteti v 
Ljubljani in Novi Gorici, ki jo je multipla skleroza priklenila na voziček, a ji ni 
mogla streti duha, saj pravi, da živi polno življenje in da je srečna. Po mnenju 
žirije si njen glas zaradi pomembnih spoznanj, tako strokovnih kot 
življenjskih, zasluži, da ga slišimo vsi.  
 
Več na povezavi. 
 
 

 
Fotografije: Jože Suhadolnik, Mavric Pivk in Mediaspeed, s strani Onaplus 
 
 
 

 
 

  

https://onaplus.delo.si/ona-365-je-doc-dr-sara-ahlin-doljak?fbclid=IwAR1opU_8AJ0N6wjESVONigBpXt3hh_gKs0D6rD3GRQWMp8QDP1usjKNOueI
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AKADEMSKI FORUM OB 
ZAKLJUČKU PROJEKTA REFORMA 
DEMOKRATIČNE IN PRAVNE 
DRŽAVE V SLOVENIJI 

 

Cilj raziskovalne skupine je bilo raziskati stanje demokratične in pravne države 

v Sloveniji, ugotoviti vpliv delovanja institucij Evropske unije na pogoje 

delovanja demokratične in pravne države v Sloveniji ter preučiti učinkovitost 

varovanja demokratične in pravne države ter varovanje človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin s strani sodne, zakonodajne in izvršilne oblasti. 

 

V razpravi bodo sodelovali: 

- izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič, 

- izr. prof. dr. Matej Avbelj, 

- doc. dr. Gorazd Justinek, 

- izr. prof. dr. Marko Novak, 

- doc. dr. Dejan Valentinčič 

 

Razprava bo namenjena predstavitvi rezultatov raziskovalnega projekta in 

predstavitvi strokovne publikacije »Reforma demokratične in pravne države v 

Sloveniji«, ki je pred kratkim izšla pri založbi Nove univerze. Poleg tega bodo 

sodelujoči predstavili tudi predloge za izboljšanje delovanja slovenske države. 

 

Akademski forum je potekal 9. januarja 2019.  

 

 

 

 
 

  

 IZOBRAŽEVANJA, SIMPOZIJI IN OKROGLE MIZE 
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AKADEMSKI FORUM NA TEMO 
ZAHODNI BALKAN IN 
VLADAVINA PRAVA 

 
 
V prostorih Nove univerze, v avli Ivana Hribarja je 22. 2. potekal akademski 
forum na temo Zahodni Balkan in vladavina prava. 
 
Gre za prvega v sklopu forumov, ki bodo obravnavali aktualna vprašanja 
vezana na vladavino prava, spoštovanje človekovih pravic in mednarodno 
pravo v regiji Zahodnega Balkana. Na prvem srečanju se bodo sodelujoči 
osredotočili na odnose med Slovenijo in Hrvaško, predvsem njihovi dinamiki 
od osamosvojitve dalje, še posebej o mejnem vprašanju in nasledstvu.. 
 
Udeleženci razprave so bili: 

 zasl. prof. dr. Ernest Petrič 

 zasl. prof. dr. Dimitrij Rupel 

 izr. prof. dr. Boštjan Udovič 

 doc. dr. Ana Polak Petrič 

 dr. Andraž Zidar 
 
Obenem je bil predstavljen tudi slovenski prevod znamenite knjige 
"Problemi in proces: mednarodno pravo in kako ga uporabljamo" avtorice 
Rosalyn Higgins, ene največjih svetovnih avtoritet mednarodnega prava. 
 
 

 
  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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DELAVNICA: PRIPRAVA 
ZAKLJUČNIH DEL 

 
 
V sredo, 6.3.2019, se je na Evropski pravni fakulteti v Ljubljani odvil dogodek 
na temo pisanja zaključnih del. Društvo ELSA je v sodelovanju z vodjo 
Univerzitetne knjižnice Ines Vodopivec, Kariernim centrom in referatom 
Evropske pravne fakultete predstavilo časovnico pisanja zaključnega dela, 
izbor teme, poudarke pri tehničnih navodilih in citiranju, uporabi različnih 
iskalnikov za literaturo in ob koncu mnenja in izkušnje študentov. 
 
  

 
 
 
Delavnica je bila popolnoma zapolnjena. Za vsa vprašanja so člani društva ELSA 
Nova Gorica še vedno na voljo na družbenih omrežjih in na e-mailu: 
novagorica@si.elsa.org. 
 
Po delavnici so študenti pripravili pogostitev in druženje s člani Študentskega 
sveta Evropske pravne fakultete. 

Več o dogodku na tej  povezavi. 

 

  

mailto:novagorica@si.elsa.org
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/02/Vabilo-DELAVNICA-6.3.2019.pdf
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NADALJEVALNO IZOBRAŽEVANJE 
MEDIATORJEV 
 
Evropska pravna fakulteta je 4. marca 2019 organizirala nadaljevalno 
izobraževanje mediatorjev. Celodnevno izobraževanje, katerega pobudnik je 
Okrožno sodišče v Novi Gorici, je potekalo že tretje leto.  
 

 
V prostorih Evropske pravne fakultete, v Eda centru v Novi Gorici, se je zbralo 
67 mediatorjev iz celotne Slovenije, ki po večini prihajajo iz sodniških vrst. 
Udeležence je nagovoril prof. dr. Peter Jambrek, prvo predavanje z naslovom 
Empatija in načini odnosov pa je izvedla dr. Polona Matjan Štuhec. Mediatorji 
so spoznali kako empatija in nezmožnost empatije vplivajo na medosebne 
odnose. 
Prof. dr. Polona Selič, univ. dipl. psihologinja, je govorila o Značilnostih 
osebnosti in vedenja zlorabljevalcev v partnerskih odnosih kot dejavniku 
tveganja za proces in izid mediacije. Pravi, da nasilje ni nikoli osamljen 
incident, temveč je vedno vzorec ponavljajočih se zlorab, tako psihičnih kot 
fizičnih.  
Po kosilu je o Emocijah v mediaciji predaval dr. Zoran Milivojević, ki je med 
drugim izpostavil, da na mediacijo vplivajo tako čustva strank kot tudi čustva 
samih mediatorjev. 
Sledilo je predavanje o Mediaciji v slovenskih in osnovnih in srednjih šolah. 
Nina Ana Jäger je predstavila kako se uporablja metode mediacije za 
reševanje konfliktov na šolah. 
Po odmoru za kavo sta Janez Starman in mag. Gordana Ristin izvedla 
interaktivno delavnico na temo - Ali v mediaciji obstajajo vzorci ravnanja 
strank in vzorci odzivov mediatorjev?  
Udeleženci so imeli možnost izpostaviti tudi svoje težave iz prakse in se 
pogovoriti o mogočih rešitvah. 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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POLETNA ŠOLA 2019 V PRAGI 
 
Od 29. 6. do 6. 7. 2019 bo v Pragi potekala poletna šola za vse dodiplomske 
in podiplomske študente različnih študijskih smeri.  
 
 
 
Prague Summer Schools (PSS) nudi pester izbor izobraževalnih programov, 
ki so namenjeni povezovanju in druženju študentov iz različnih držav v 
edinstvenem akademskem in kulturnem okolju. Že več kot petnajst let 
prinašajo nadarjene študente z vsega sveta v Prago za intenzivne akademske 
tedenske tečaje. Izbrani mednarodni akademiki in praktiki spreminjajo vsako 
poletno šolo v delovni prostor, kjer se rešujejo konkretni vidiki pomembnih 
socialnih, gospodarskih in političnih problemov. Njihov cilj je prispevati k 
razumevanju ključnih sodobnih izzivov in s tem spodbujati dialog in 
izmenjavo idej preko meja in kultur. 
 

 
 
Rok za prijavo je bil 31. 3. 2019. 
 
Več informacij na voljo na spletni strani: http://praguesummerschools.org/    
 
 
 
 
 
 
 

       

http://praguesummerschools.org/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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AKADEMSKI FORUM NA TEMO 
KRIZA ZDRAVSTVENEGA 
SISTEMA V RS 

 
V Sloveniji smo že vrsto let priča nedopustnemu naraščanju čakalnih vrst. 
Zdravstveni sistem postaja vse dražji, a hkrati običajnemu človeku vse težje 
dostopen. Na drugi strani pa smo lahko priča praksam, ki odkrito kažejo na 
elemente korupcijskih dejanj, ki segajo celo v najvplivnejše kroge slovenske 
države. 
Pred očmi javnosti in oblasti se dogajajo nesprejemljive človeške tragedije, 
ki bi jih bilo ob drugačni organizaciji zdravstva, dela in medosebnih odnosov 
mogoče preprečiti. 
 
V luči zadnjih dogodkov v slovenskem zdravstvu v preteklih mesecih, je v 
ponedeljek 25. 3. 2019 ob 16.00 v avli Ivana Hribarja, v prostorih Nove 
univerze na Mestnem trgu 23, v Ljubljani, potekal akademski forum na temo 
Kriza zdravstvenega sistema v Sloveniji. 
 
V strokovni razpravi so sodelovali: 
- izr. prof. dr. Matej Avbelj iz Evropske pravne fakultete Nove univerze 
- prof. dr. Igor Masten iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani 
- prof. dr. Marko Noč predstojnik Centra za intenzivno interno medicino v 

Kliničnem centru v Ljubljani 
- dr. Katja Triller Vrtovec 
 
Skušali so odgovoriti na vprašanje, katere so rešitve za slovenski zdravstveni 
sistem oz. kako rešiti slovenski zdravstveni sistem pred dokončnim zlomom. 
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PREDAVANJE IZ SKOPA 
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN 
TRAJNOSTNE RABE ENERGIJE V 
EVROPI 

 
 
 

V torek, 5. marca, se je ob 16:00 v predavalnici Jožeta Pučnika, na Mestnem 
trgu 23, v Ljubljani začelo predavanje dr. Alessie Vacca s Pravne fakultete 
Univerze v Sassari, v Italiji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predavateljica se trenutno ukvarja z raziskovalnim projektom v zvezi s 
preglednostjo v sektorju energetskega prava in predava o javnem pravu 
(energetsko pravo in pravo lokalne samouprave).  
 
Dr. Vacca je akademski naziv pridobila na Univerzi v Aberdeenu v Veliki 
Britaniji, kjer je delala tudi kot tutorka za Evropsko pravo in Osnove 
zasebnega prava. Ima tudi praktične izkušnje. Šest mesecev je bila 
odvetniška pripravnica v Londonu (kot dobitnica nagrade Leonardo da Vinci) 
in v Barceloni. Bila je tudi pogodbena raziskovalka na Univerzi v Cagliariju. 
 
Predavanje je potekalo v sklopu predavanj Fakultete za državne in evropske 
študije in je bilo namenjeno predstavitvi novih strateških področji evropskega 
upravnega prava, ki obravnavajo trajnostni razvoj in trajnostno rabo energije 
v Evropi. 
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EVTANAZIJA – PERSPEKTIVE 
ONSTRAN PRO & CONTRA 

 
 
Simpozij z okroglo mizo HUMANISTIKA IN PRAVO: Evtanazija – perspektive 
onstran pro & contra je potekal 27.  marca 2019. Priredila ga je Slovenska 
Matica v Dvorani Slovenske matice, na Kongresnem trg 8 v Ljubljani. 
 
Na simpoziju so s svojimi prispevki sodelovali:  

 dr. Borut Ošlaj,  

 dr. Vinko V. Dolenc in  

 dr. Vid Jakulin.  
 
Na okrogli mizi so se jim pridružili še: 

 dr. Lenart Škof,  

 dr. Vojko Strahovnik,  

 dr. Mitja Deisinger in  

 dr. Zvonka Zupanič Slavec. 
 
Namen simpozija je poskušati preiti pro et contra debato ter osvetliti 
problematiko iz vidika filozofije, prava in medicine. 
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VABILO ZA ODDAJO PRISPEVKOV 
ZA KONFERENCO V OKVIRU 
PROJEKTA IDEOLOGIJA SODIŠČ  

 

Raziskovalne skupine Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze 

in Re-forma d.o.o. organizirata mednarodno posvetovanje o empiričnemu 

preučevanju ideoloških profilov sodnikov.  

Konferenca bo potekala v okviru raziskovalnega projekta Ideologija sodišč - 

»Ideology on Courts«, v okviru katere je raziskovalna skupina izvajala 

empirične raziskave o večdimenzionalni ideologiji slovenskega ustavnega 

sodišča.  

Konferenca bo potekala v ponedeljek, 16. 9. 2019, v Ljubljani in bo 

sestavljena iz dveh vabljenih predavanj in štirih panelov. izbrani znanstveniki 

bodo lahko predstavili svoje delo v teku. 

Vabljeni so znanstveniki za začetku svoje znanstvene poti (vključno z 

doktorskimi študenti), pa tudi bolj izkušeni raziskovalci, da predstavijo svoje 

tekoče raziskave.  

Svoj prispevek v obsegu 300 besed lahko pošljete do 17. 5. 2019 na email 

vodja projekta, dr. Mateja Avblja. 

Več na spletni strani Fakultete za državne in evropske študije.   

 

 

VABILA IN OBVESTILA  

http://www.fds.si/index.php/dogodki/ostali-dogodki/1915-ideology-on-courts-vabilo-za-oddajo-prispevkov-call-for-papers?fbclid=IwAR3UZK2w4ANMpbjAbwZ21BAwJTneAQjKh5cauCoVZhFx85Pt1DEpKXfddFE
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VABILO ŠTUDENTOM NA 
»ŠTUDENTSKO KONFERENCO 
NUŠKA« 
 
Namen prve študentske konference NUŠKA je 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. Zato vabljeni k 
sodelovanju! 
 
Študentska konferenca bo potekala v torek, 16. aprila 2019, s pričetkom ob 
16.00 v veliki predavalnici v tretjem nadstropju poslovne stavbe Lon, 
Žanova ulica 3, Kranj. Udeležba na študentski konferenci je brezplačna. 
 
Rok za prijavo je od 18. 3. – 8. 4. 2019, rok za oddajo prispevka pa je 9. april 
2019. Konference se lahko udeležijo tudi študenti, ki svojega prispevka ne 
bodo predstavili, morajo pa se prijaviti.  
Več na spletni strani Fakultete za državne in evropske študije.   
 

  

http://www.fds.si/index.php/dogodki/ostali-dogodki/1907-studentska-konferenca-nuska?fbclid=IwAR0r2jXTDmYs8td7BQqmmhyqMwV6vI6gWSmbMDtT3njMGx9sEIohX7A1zEI
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PROJEKT eKURS JE OBRODIL 
SADOVE! 
 
Komentar ustave Republike Slovenije je prvič izšel leta 2002. S tem se je ob 
sodelovanju najbolj uglednih slovenskih ustavnopravnih strokovnjakov naša 
država uvrstila ob bok tistih, ki s komentarji ustave v obliki znanstvene 
monografije skrbijo za to, da vrhovni pravni dokument njihove države živi 
skozi sodno prakso in interpretacijo pravne stroke, tako da ustava ne 
o(b)staja le na papirju, temveč učinkuje tudi v praksi. Leta 2011 je sledila 
dopolnitev KURS-a. V obdobju osmih let je v evropskem ustavnem prostoru, 
ki ga ob boku Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske 
unije tvori tudi slovensko Ustavno sodišče, prišlo do znatnega razvoja sodne 
prakse, ki jo novi KURS 2019 upošteva. 
Odgovorni urednik je izr. prog. dr. Matej Avbelj, uredniški svet pa sestavljajo 
še prof. dr. Janez Čebulj, prof. dr. Peter Jambrek in prof. dr. Lovro Šturm. 

 
 
Že zdaj pa je na spletu na voljo eKURS (https://e-kurs.si/), ki vključuje prvi 
dve izdaji in še nekatere druge dokumente: 
- Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike 

Slovenije 
- Splošna deklaracija človekovih pravic 
- Ustavni zakoni 
 
Je prosto dostopen in sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport RS v okviru projekta vpeljava in aplikacija pravne digitalne 
enciklopedije in učilnice Slovenije (DEUS) v razvoj študijskega procesa.  
Omogočeno je tudi brskanje po vsebini. Vabljeni k uporabi! 

  

KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

https://e-kurs.si/
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IZŠLA JE NOVA ŠTEVILKA REVIJE 
DIGNITAS 

 
 
V Dignitasu, številka 79/80, si lahko preberete članke, ki se tičejo tako 
mednarodnih kot lokalnih tem: 
- Andraž Tršek: Zakaj nam (demokracija, svoboda, človekove pravice, 

pluralizem, prepričljiva etika pristne politike za obče dobro in skupni 
blagor…) ne uspe? 

- Christian Bukor: Pojem agresije v Rimskem statutu Mednarodnega 
kazenskega sodišča 

- Sara Flis: Okoljevarstveni element mednarodnega vesoljskega prava 
- Dejan Valenčič: Politično zastopstvo slovenskih manjšin v sosednjih štirih 

državah: Od kje krovne organizacije črpajo legitimnost za predstavljanje 
celotnih narodnih skupnosti? 

- Attila Kovács, Stefán Kore: Isti zakon – različna statuta: analiza in 
primerjava sprememb statutov italijanske in madžarske osrednje 
politične organizacije v Sloveniji 

- Ademola Oluborode Jegede, Puleng Letuka, Temitope Obisanya: 
Corporate social responsibility and the State's obligation to protect 
socio-economic rights in South Africa 

- Jure Švigelj: Sidniško pripravništvo in načelo enakosti 
- Petja Mihelič: Vpogled v odločbo Vrhovnega sodišča ZDA v zadevi Roe 

vs. Wade 
- Marijana Kunc, Boštjan Aver, Marko Starman, Alenka Temeljotov Salaj: 

Zakup kmetijskih zemljišč v Sloveniji 
- Jernej Letnar Černič: Šeliga 
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SLOVENIJA NA RAZPOTJU 
 

 
Marca je izšla nova knjiga izpod peresa izr. prof. dr. Jerneja Letnar Černiča. 
Delo z naslovom Slovenija na Razpotju je izdala Fakulteta za državne in 
evropske študije v sodelovanju z ARRS. 
 

 
 
Pričujoča monografija obravnava učinkovitost in poštenost varstva 
človekovih pravic v slovenskem ustavnopravnem redu in slovenski družbi. Je 
plod večletnega dela avtorja monografske publikacije na civilnodružbenem, 
pedagoškem in raziskovalnem področju varstva človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin v slovenski družbi. Varstvo človekovega dostojanstva v 
slovenski družbi trpi za podobnimi boleznimi, ki v njej načenjajo vladavino 
prava in jo ugrabljajo za svoje ideološke in finančne interese. V slovenski 
družbi prihaja do razhajanja med varstvom človekovih pravic v teoriji in 
praksi. Zato sta slovenska država in družba na razpotju, ali v prihodnje 
nadaljevati stare prakse ali pa z njimi dokončno prelomiti in si dosledno 
prizadevati za spoštovanje, uresničevanje in varovanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. 
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KNJIŽNA NOVOST ZA DELNIŠKE 
DRUŽBE 

 
Evropska pravna fakulteta je v sodelovanju z ARRS izdala knjigo dr. Anje 
Strojin Štampar z naslovom Delniška družba z enotirnim sistemom 
upravljanja: teorija praksa in vzorci. V knjigi  sta tudi avtorski prispevek 
Domna Romiha in uvodni nagovor Krešimirja Puhariča. 
 
Iz recenzije prof. dr. Boruta Bratine: Navedena monografija bo v marsičem 
poslovnežem in drugim delničarjem olajšala izbiro med obema sistemoma in 
potem uporabo tega sistema v praksi. Zapolnila bo vrzel znanstvene 
literature na področju enotirnega sistema upravljanja... Zaradi tega bo 
monografija dobrodošla literatura za sodno prakso in odvetnike ter seveda 
tudi za pravnike v gospodarstvu, ki morajo enotirni sistem ustrezno urediti z 
notranjimi akti na nivoju vsake posamezne družbe. 
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RENESANČNI MOJSTRI KNJIŽNE 
GRAFIKE NA SLOVENSKEM 
 
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije je v sodelovanju z inštitutom 
Nove revije in ARRS izdala knjigo z naslovom Vivitur ingenio: Renesančni 
mojstri knjižne grafike na Slovenskem.  
 

 
 
Znanstvena monografija dekanje Fakultete za slovenske in mednarodne 
študije, doc. dr. Ines Vodopivec, predstavlja prvo izvirno slovensko delo, ki 
sloni na večletnem raziskovalnem preučevanju originalnih tiskanih knjižnih 
del 16. stoletja. 
 
Več o knjigi lahko preberete na povezavi. 

https://eberem.si/trgovina/vivitur-ingenio/
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KARIERNA DELAVNICA 
 
V ponedeljek, 4. februarja, je Karierni center Evropske pravne fakultete obiskal 
razred srednješolcev na Elektrotehniški in računalniški šoli v Novi Gorici. Dijaki so na 
neformalen način spoznavali kaj pomeni kariera, karierna orientacija in v katerem 
obdobju svoje kariere so zdaj.  Mladi na prehodu v nadaljnje izobraževanje se morajo 
poznati sami sebe, zato so dijaki ugotavljali kakšne veščine in kompetence že imajo 
in pri katerih veščinah najbolj uživajo. Nato so razpravljali o različnih vrednotah, ki jih 
imajo do dela in kakšnega dela bi si želeli. 
Dandanes kariera predstavlja življenjsko pot posameznika, pa tudi njegov osebni 
razvoj. Na karierni delavnici so dijaki spoznavali, da lahko sami vplivajo na svojo 
izobraževalno in zaposlitveno smer. V kariernem centru pa jim stojimo ob strani in 
vodimo k uspešni karieri. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

KARIERNI KOTIČEK 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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ODLIČNA PRILOŽNOST ZA 
SPECIALISTE V PRAVNIH 
RAZISKAVAH 

 

  
 
Do 9. aprila se lahko še prijavite na Evropski razpis. Iščejo odvetnike, ki 
poznajo ciprsko, grško, madžarsko, italijansko, latvijsko ali poljsko 
zakonodajo.  
Evropsko sodišče razlaga pravo EU in  zagotavlja, da se uporablja na enak 
način v vseh državah EU. Rešuje pravne spore med nacionalnimi vladami in 
institucijami EU. Posamezniki in organizacije lahko pod določenimi pogoji 
tudi predložijo zadeve Sodišču, če menijo, da je institucija EU kršila njihove 
pravice. 
 
Več na spletni strani.  
 
 

  

https://epso.europa.eu/content/specialists-legal-research-lawyers_en?fbclid=IwAR37anlfeDKqJTGBWtS-ca9zomoJjVjHnEL25CyTZK2xIWYtLy0vJmgvK04
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PRIPRAVNIŠTVA SODIŠČA 
EVROPSKE UNIJE 

 
 
Sodišče Evropske unije vsako leto ponudi omejeno število petmesečnih 
plačanih pripravništev. Obstajata dve obdobji pripravništva: 

 od 1. marca do 31. julija (vloge med 1. 6. in 15. 9. vsako leto) 

 od 16. septembra do 15. februarja za pripravništva v poslanskih 
zbornicah in od 1. oktobra do 28. februarja za pripravništva v 
upravnih službah (vloge se predložijo med 1. 2. in 15. 4. vsako leto) 

 
Kandidati, ki morajo imeti diplomo iz prava ali političnih ali za pripravništvo 
v Direktoratu za tolmačenje, diplomo iz konferenčnega tolmačenja, se 
morajo prijaviti z uporabo spletne aplikacije EU CV v zgoraj navedenih rokih. 
 

 
 

Izplačana nepovratna sredstva znašajo 1177 EUR neto na mesec. Prispevek 
v višini 150 EUR za potne stroške se izplača tudi plačanim pripravnikom, 
katerih kraj bivanja je 200 km ali več od sedeža Sodišča Evropske unije. 
 
Glede na naravo delovnega okolja je zaželeno dobro znanje francoskega 
jezika. 
 
Več na spletni strani.  

  

https://epso.europa.eu/content/specialists-legal-research-lawyers_en?fbclid=IwAR37anlfeDKqJTGBWtS-ca9zomoJjVjHnEL25CyTZK2xIWYtLy0vJmgvK04
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ŠTUDENTSKA PRAKSA NA 
VELEPOSLANIŠTVU V HAAGU 

 
 
 
Veleposlaništvo RS v Haagu išče kandida/ko za opravljanje študentske prakse 
na veleposlaništvu v Haagu. 
Razpisano pripravništvo vključuje pomoč pri opravljanju osnovnih nalog 
predstavništva, med drugim pri stikih z nizozemskimi in slovenskimi 
državnimi organi in institucijami, spremljanje nizozemske zunanje politike, 
spremljanje dela mednarodnih organizacij in sodišč s sedežem na 
Nizozemskem (OPCW, ICJ, ICC, idr).  
 
Praksa bo trajala 4 mesece in sicer od 1. 6. 2019 do 30. 9. 2019 in sicer po 
40 ur tedensko, oz. po dogovoru glede na morebitne druge študijske 
obveznosti kandidata/ke. Rok prijave je 10. april 2019.  
 
Več o razpisu >> 
 
 

 

https://epf.nova-uni.si/studentska-praksa-na-veleposlanistvu-v-haagu/?fbclid=IwAR2fnmMnpZFZtJwMbVE4EsIn0CbXlD260gLqP7RAbNbgPvgi4QLvC4u3_jc

