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DELAVNICE ZA PISANJE 
ZAKLJUČNIH DEL V AVGUSTU 
2019 

 

 
 
Tri zaporedne torke v avgustu, 13., 20. in 27., bo v knjižnici potekala 
"Delavnica za pisanje zaključnih del z individualnim svetovanjem". Delavnica 
bo imela poudarek na praktičnih vidikih, s pregledom tehničnih navodil in 
izpostavljanjem pogostejših napak, študente pa pozivamo, da prinesejo tudi 
lastne primere.  
 
Prijava na delavnico je obvezna, saj bodo skupine manjše, samo do 6 oseb. 
To bo, upamo, spodbudilo diskusijo in vprašanja udeležencev, saj delavnice 
prirejamo z mislimi na študente, ki pišejo oz. ravno končujejo zaključne 
naloge, čeprav se lahko prijavite vsi, ki študirate na Novi Univerzi.  
 
Začetek bo ob 11h, trajanje pa predvidoma 2 uri, z možnostjo skrajšanja ali 
podaljšanja v skladu s številom in kompleksnostjo vprašanj udeležencev. 
Potekala bo v prostorih Knjižnice Nove Univerze na Mestnem trgu 23 v 
Ljubljani. 
 
Prijave so mogoče do zapolnitve mest na: knjiznica@nova-uni.si    
 
Vljudno vabljeni!   

 

  

PREDAVANJA, OKROGLE MIZE, FORUMI 

mailto:knjiznica@nova-uni.si
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PROF. DR. ALENKA 
TEMELJOTOV-SALAJ  

 
 
 
7. maja 2019 je bila dr. Alenka Temeljotov-Salaj izvoljena v redno 
profesorico. Njen nov naziv je prof. dr. Alenka Temeljotov-Salaj. 
 
Profesorici iskreno čestitamo! 
 
 
 
Doktorat je prof. dr. Temeljotov-Salaj uspešno zagovarjala leta 2005 iz 
področja psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pred tem je 
diplomirala in magistrirala s področja gradbeništva. Doktorska disertacija 
je imela naslov: Odnos do nepremičnin kot dejavnik skupinske kulture in 
učinkovitosti.  
Od 2007 predava na podiplomskem magistrskem in doktorskem programu 
’Pravo in management nepremičnin’ in dodiplomskem 'Pravo in 
managenet infrastrukture in nepremičnin'. In sicer za predmete:  

• Vzdrževanje objektov 
• Koncept nepremičnin  
• Nepremičninska kultura in etika  

 
Službeno pot je začela kot mlada raziskovalka in v privatnem sektorju, med 
leti 2000 in 2012 pa je delala v javnem sektorju, nazadnje kot generalna 
direktorica Direktorata za logistiko, Ministrstvo za obrambo. Vključena je 
bila tudi v več ARRS projektov, pa tudi EU projekte, Horizon 2020, OSCAR, 
HERD program idr.  
Poleg profesure na Evropski pravni fakulteti, kjer je bila leti 2013 in 2014 
tudi dekanja, je redna profesorica na Oslo and Akershus University College 
of Applied Science za področje Facilities Management in redna profesorica 
na HIOA, na Norveškem. 
Objavila veliko izvirnih znanstvenih in strokovnih člankov ter znanstveni 
monografiji s področja upravljanja nepremičnin.  
 

  

NAŠI PROFESORJI IN PROJEKTI 
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DR. MATEJ AVBELJ IMENOVAN ZA 
REDNEGA PROFESORJA PO 
NASTOPNEM PREDAVANJU 

 
 

V četrtek 11. 7. 2019, je ob 12. uri na Evropski pravni fakulteti (Mestni trg 23, 
1000 Ljubljana, avla Ivana Hribarja) potekalo nastopno predavanje dr. 
Mateja Avblja. Naslov predavanja je bil »Integralna teorija prihodnosti 
Evropske unije«, s predavanjem pa je bil dr. Avbelj imenovan v naziv redni 
profesor za predmetno področje »Evropsko pravo«.  
 

 

Dr. Matej Avbelj poučuje evropsko pravo na Fakulteti za državne in evropske 

študije, kjer hkrati deluje tudi kot vodja raziskovalne skupine in predsedujoči 

akademskim forumom. Poleg tega sodeluje kot gostujoči profesor na 

Evropski pravni fakulteti, kjer je podpredsednik Centra za mednarodne 

študije. Kot vabljeni predavatelj poučuje tudi na številnih drugih slovenskih 

fakultetah in tujih univerzah. 

Več o predavatelju na spletni strani >>  

  

http://www.avbelj.eu/


7 
 

7 

PRODEKANJA FSMŠ NA POLETNI 
ŠOLI 

 
Prodekanja Fakultete za slovenske in mednarodne študije, doc. dr. Manca 
Erzetič, to poletje predava na Poletni šoli na Golem otoku. Delavnice z 
imenom Workshops on totalitarianism organizira nevladna organizacija 
Magis.  
 

 
 
Goli otok se nahaja v severovzhodnem delu Jadranskega morja in je najbolj 
poznan kot relikt iz jugoslovanske preteklosti. V času Titove vladavine je bil 
na otoku istoimenski zaporniški tabor. Otok je bil izbran predvsem zaradi 
svojih geografskih in naravnih značilnosti: je brez vegetacije, nenaseljen in 
oddaljen. Zaporniški tabor je bil rezultat totalitarne politične ideologije, 
glavni namen pa je bil »preobraziti« t. i. »sovražnike jugoslovanske države« 
po slavnem političnem razkolu med Stalinom in Titom leta 1948. 
 
Od poletja 2016 je nevladna organizacija Magis organizirala zgodovinsko-
politične delavnice v obliki poletnih šol, ki obravnavajo totalitarne ideologije 
in daljnosežne posledice totalitarne miselnosti. Leto 2018 so odprli to vrsto 
poletne šole tudi mednarodni mladini (od 19 do 30 let).  
Letošnji program je načrtovan z imenom Brazgotine zgodovine, da bi javnost 
še bolj poučili o daljnosežnih posledicah totalitarne miselnosti in njenem 
vplivu na zgodovino na socialno-kulturni ravni.  
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Slika: Wikipedija 

 
Delavnica je enotedenski workshop na Golem otoku, v nekdanjih zaporniških 
stavbah znanih pod imenom Žica. Interdisciplinarni pristop programa 
združuje različne elemente zgodovine, filozofije, sociologije in politologije z 
različnimi predavatelji. Poseben del programa vključuje tradicionalno 
jezuitsko duhovno okolje, v katerem je bila prvotno ustanovljena nevladna 
organizacija Magis. 
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POTRJEN ŠTUDIJSKI KOLEDAR 
NOVE UNIVERZE ZA ŠTUDIJSKO 
LETO 2019/2020  
 
 
V skladu s 37. členom Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04 in nasl.) 
traja študijsko leto od 1. oktobra do 30. septembra tekočega leta.  
 
 

 

  

 
1. semester 

obdobje izvajanja 
predavanj in vaj 

1. oktober 2019 – 17. januar 2020 

izpitno obdobje 20. januar – 14. februar 2020 

1. okt. 2019  OTVORITEV ŠTUDIJSKEGA LETA 

28. okt.-1. nov. 2019 jesenske počitnice POČITNICE 

31. okt. 2019 dela prosti dan DAN REFORMACIJE 

1. nov. 2019 praznik DAN SPOMINA NA MRTVE 

23. dec – 2. jan. 2020 novoletne počitnice POČITNICE 

25. dec. 2019 dela prosti dan BOŽIČ 

26. dec. 2019 praznik DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

1. jan. – 2. jan. 2020 praznik NOVO LETO 

8. feb. 2019 praznik PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

14. in 15. feb. 2020  INFORMATIVNI DAN ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

   

 
2. semester 

obdobje izvajanja 
predavanj in vaj 

17. februar – 22. maj 2020 

izpitno obdobje 25. maj – 3. julij 2020 

12. apr. 2020 dela prosti dan VELIKA NOČ 

13. apr. 2020 dela prosti dan VELIKONOČNI PONEDELJEK 

27. apr. 2020 praznik DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

27. apr. -2. maj 2020 prvomajske počitnice POČITNICE 

1. in 2. maj Praznik PRAZNIK DELA 

18. maj - 22. maj 2020 Spomladanska šola FSMŠ Predavanja samo do 15:00 

25. jun. 2020                 praznik DAN DRŽAVNOSTI 

13. jul. -14. avg. 2020 poletne počitnice POČITNICE 

15. avg. 2020                dela prosti dan MARIJINO VNEBOVZETJE 

17. avg.- 11.sept. 2020 3. IZPITNO OBDOBJE 

14. sept. – 18. sept. 2020 POLETNA ŠOLA EVRO-PF 
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SENAT EVROPSKE PRAVNE 
FAKULTETE POTRDIL 
PREDMETNIK 2019/2020  
 
Predmetniki so bili potrjeni na Senatu Evropske pravne fakultete Nove 
univerze na svoji 20. korespondenčni seji, ki je potekala od 9.7. – 10.7.2019. 
Potrdili so predmetnike tako za dodiplomski, kot tudi podiplomski študij. Po 
semestrih je predvidena okvirna razporeditev:  
 
 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ PROGRAM PRAVO IN VISOKOŠOLSKI STROKOVNI 
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT INFRASTRUKTURE IN 

NEPREMIČNIN 1. STOPNJE (študijsko leto 2019/20) 

1. semester  2. semester  

1. letnik 
Pravoznanstvo 
Rimsko pravo 
Ustavno pravo 
Informacijska družba in pravo 

1. letnik: 
Mednarodna skupnost in mednarodni 
odnosi  
Pravna zgodovina  
Kazensko pravo  
Kazensko procesno pravo  
Tuja pravna terminologija  

2. letnik: 
Obligacijsko pravo 
Civilno procesno pravo 
Uvod v civilno pravo 
Dedno pravo 
Družinsko pravo 

2. letnik: 
Gospodarsko pravo 
Finančno pravo 
Stvarno pravo 
Pravo socialne varnosti 
Delovno pravo 

3. letnik 
Pravo Evropske unije 
Mednarodno pravo 
Upravno pravo 
Javna uprava 
Mednarodno zasebno pravo 

3. letnik: 
Upravni postopek in upravni spor 
Obvezna praksa 
Izbirni predmet 1 
Izbirni predmet 2 
Izbirni predmet 3 
Diplomsko delo 

 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ PROGRAM PRAVO IN VISOKOŠOLSKI STROKOVNI 
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT INFRASTRUKTURE IN 

NEPREMIČNIN 1. STOPNJE (študijsko leto 2019/20) 

1. semester  2. semester  

1. letnik 
Poslovna matematika 
Osnove managementa  
Osnove prostorskega planiranja  
Osnove arhitekture  
Uvod v upravno pravo in upravni 
postopek  

1. letnik: 
 Uvod v stvarno pravo  
Komunalna infrastruktura 
Upravljalska ekonomija   
Evidentiranje nepremičnin  
Vrednotenje nepremičnin 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 



11 
 

11 

2. letnik: 
Metode trženja nepremičnin           
Uvod v gospodarsko pravo  
Energetska infrastruktura 
Uvod v civilno procesno pravo  
Vodenje infrastrukturnih projektov  

2. letnik: 
Uvod v obligacijsko pravo 
Telekomunikacijska infrastruktura                                                                           
Osnove kadrovskega managementa                                                                          
Načrtovanje zgradb  
Prometna infrastruktura        

3. letnik 
Procesi investiranja in gradnja 
objektov                                                                                                        
Ekonomika poslovanja gospodarskih 
subjektov                                                                                                 
Vzdrževanje objektov                                                                                                                                          
Informacijska družba in pravo 

3. letnik: 
Izbirni predmet 1 
Izbirni predmet 2 
Izbirni predmet 3 
Izbirni predmet 4 
Obvezna praksa 
Diplomsko delo 

 
 
 

 

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRAVO, PRAVO IN MANAGEMENT 
NEPREMIČNIN, ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV TER CIVILNO IN 

GOSPODARSKO PRAVO 

1. semester  2. semester  

1. letnik 
Demokratična in pravna država 
Modernizacija javne uprave 
Ustavno in mednarodno kazensko 
pravo 
Izbirni predmeti 

1. letnik: 
Teorija in praksa socialne države 
Filozofija in teorija prava 
Evropsko civilno pravo 
Izbirni predmeti 
 

2. letnik: 
Primerjalno pravo in veliki pravni 
sistemi 
Ustavno in mednarodno pravo 
človekovih pravic 
Ustavnopravni sistem EU 
Izbirni predmeti 

2. letnik: 
Izdelava in zagovor magistrskega dela 
 

 

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGAM PRAVO IN MANAGEMENT NEPREMIČNIN 
(študijsko leto 2019/20) 

1. semester  2. semester  

1. letnik 
Sistem prostorskega planiranja 
Koncept nepremičnin 
Načrtovanje stanovanjske gradnje 
Izbirni predmeti 

1. letnik: 
Stvarno pravo 
Evidentiranje in upravljanje 
nepremičnin z osnovami prava 
zemljiške knjige 
Upravno pravo in upravni postopek 
Izbirni predmeti 
 

2. letnik: 
Obligacijsko pravo 
Vrednotenje nepremičnin 
Projektni management 
Izbirni predmeti 

2. letnik: 
Izdelava in zagovor magistrskega dela 
 

MAGISTRSKI ŠTUDIJ 
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGAM ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV (študijsko 
leto 2019/20) 

1. semester  2. semester  

1. letnik 
Konfliktni in krizni management: kako 
upravljati različnosti in varovati 
manjšine? 
Sodno in alternativno reševanje 
sporov 
Temeljno o mediaciji 
Izbirni predmet  

1. letnik: 
Arbitraža, mediacija in ARS v 
gospodarskih sporih 
Alternativno reševanje civilno pravnih 
in delovno pravnih sporov 
Družinski spori in spori na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva  
Izbirni predmet  

2. letnik: 
Procesi in faze reševanja sporov 
Prakse, tehnike in veščine reševanja 
sporov 
Reševanje sporov v javnem sektorju 
in socialni dialog 
Izbirni predmet  

2. letnik: 
Metodološki seminar 
Izdelava in zagovor magistrskega dela 
 

 

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGAM CIVILNO GOSPODARSKO PRAVO (študijsko leto 
2019/20) 

1. semester  2. semester  

1. letnik 
Institucije obligacijskega prava  
Institucije stvarnega prava  
Civilno procesno pravo – izbrane 
teme  
Pravo družb EU  
Mednarodno zasebno pravo  
Varstvo človekovih pravic v izvršilnem 
pravu in pravu nepravdnih postopkov 

1. letnik: 
Pravo gospodarskih družb 
Pravo intelektualne lastnine 
Pravni posli gospodarskega prava 
Arbitražno pravo 
Pravo vrednostnih papirjev 
Delovno in socialno pravo: izbrane 
teme 
 

2. letnik: 
Pravo insolvenčnih postopkov 
Koncernsko pravo (pravo povezanih 
družb) 
Izbirni predmet I 
Izbirni predmet II 
Izbirni predmet III 

2. letnik: 
Individualno raziskovalno delo 
Magistrska naloga  
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DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN PRAVO IN MANAGEMENT 
NEPREMIČNIN (študijsko leto 2019/20) 

1. semester  2. semester  

1. letnik 
Prostorsko planiranje 
Nepremičninska kultura in etika 
Izbirni pregledni predmet 
Seminar (iz obveznega ali izbirnega 
predmeta) 

1. letnik: 
Stvarno pravo 
Evidentiranje in upravljanje 
nepremičnin z osnovami prava 
zemljiške knjige 
Seminar (iz obveznega ali izbirnega 
predmeta) 
Individualno raziskovalno delo 

2. letnik: 
Seminar (iz obveznega ali izbirnega 
predmeta) 
Individualno raziskovalno delo 

2. letnik: 
Seminar (iz obveznega ali izbirnega 
predmeta) 
Individualno raziskovalno delo 

3. letnik: 
Seminar (iz obveznega ali izbirnega 
predmeta) 
Seminar (iz obveznega ali izbirnega 
predmeta) 
Doktorsko delo 

3. letnik: 
Izdelava in zagovor doktorskega dela 
 

  

DOKTORSKI ŠTUDIJ 
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NASVETI ZA PISANJE 
ZAKLJUČNIH NALOG   

 
#TEMA 
Vse se začne s temo, ki jo želite obravnavati. Seznam tem objavi fakulteta, 
lahko pa jo določite tudi v soglasju z mentorjem. Že pred prvim posvetom 
z mentorjem lahko preverite, če je tematika, ki vas zanima že bila 
obravnavana ter iz kakšnega zornega kota. Pri tem vam lahko pomagata 
portal REVIS, na katerem so objavljene zaključne naloge naših fakultet, in 
Nacionalni portal odprte znanosti, ki omogoča dostop do zaključnih nalog 
vseh Univerz in samostojnih visokošolskih zavodov v Sloveniji.  
Večina nalog, ki so vključene v oba portala, je na voljo v polnem besedilu 
(»full text«), tako da jih lahko pogledate tudi bolj natančno tudi od doma. 
Če najdete zaključno delo, ki se ukvarja s sorodno temo, pa vam je lahko 
v veliko pomoč tudi seznam literature na koncu, kjer je že narejen izbor 
zanimivega gradiva.  
Ko imate v mislih temo, in sploh, če že veste kako in koliko je bilo o njej 
napisano, vam mentor lahko pomaga najti pogled, ki še ni bil obravnavan 
in hkrati ne bo preobsežen ali preozek – utapljati se v veliki količini 
pomembnih podatkov skoraj tako hitro vzame motivacijo, kot če ne 
najdete nič relevantnega. 
  

 
 
#DISPOZICIJA 
Potem prijavite temo in začnete pisati dispozicijo. Ravnate se po 
Pravilniku o študiju, na primer Pravilnik o študiju na Evropski pravni 
fakulteti za diplomska dela definira: »… dispozicija diplomskega dela, ki 
obsega do štiri strani formata A4 in vsebuje: delovni naslov diplomskega 
dela, opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča, 
namen in cilje diplomskega dela, predvidene metode za doseganje ciljev 
diplomskega dela, predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju 
problema, predvideno členjenost vsebine – kazalo, seznam predvidene 
literature in virov – minimalno 10 enot.« Za magistrska dela so seveda 
zahteve višje, recimo seznam virov mora vsebovati vsaj 50 enot.  
 

KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2088
https://openscience.si/
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/03/Pravilnik-o-%C5%A1tudiju-na-Evropski-pravni-fakulteti.pdf
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/03/Pravilnik-o-%C5%A1tudiju-na-Evropski-pravni-fakulteti.pdf
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#PISANJE 
Dobro napisana dispozicija je lahko, ko je enkrat potrjena, odlično 
izhodišče za pisanje zaključne naloge. Tukaj ni druge, kot da se zakopljete 
v relevantno literaturo in vire ter pišete.  
Že pri pripravi dispozicije je potrebno vsaj malo pregledati literaturo na 
izbrano temo, v fazi pisanja pa se pregled poglobi in razširi. Gradivo je na 
voljo v knjižnici – UKNU ali kateri drugi, v katero ste že včlanjeni. Gradivo, 
ki ga ne najdete v lastnih knjižnicah se lahko naroči tudi po medknjižnični 
izposoji, čeprav je potrebno poudariti, da gre za plačljivo storitev. 
 
V Sloveniji je iskanje po različnih knjižnicah enostavno, saj so skoraj vse 
vključene v sistem COBISS. Po priročnosti pa nič ne presega elektronske 
vire, ki so dostopni na daljavo. Pri dostopanju morate uporabiti povezave 
na voljo na spletni strani knjižnice, za UKNU pod »Baze znanja«. Več o 
slednjih si lahko preberete v prejšnji številki eNovic.  
Na tej točki naj omenimo še Mrežnik oz. mEga iskalnik - združen iskalnik 
po elektronskih virih in COBISS-u, ki ga upravlja NUK. Vsi tam najdeni viri 
vam morda ne bodo dostopni v polnem besedilu, vam pa iskalnik vseeno 
lahko pomaga pri iskanju relevantne literature. V pomoč pri iskanju NUK 
organizira tudi brezplačne tečaje, lahko pa se obrnete tudi na knjižničarke 
v UKNU. 
 

 
 
Že od vsega začetka predlagamo, da si vestno zapisujete citate in vire za 
vsak drobec informacij. Karkoli prepišete, preverite, povzamete ali 
analizirate sproti citirajte, da se ne boste znašli na koncu z besedilom in 
pozivom s tehničnega pregleda – »dodajte citate«. Sploh pri zaključnih 
nalogah, kjer se citira praktično vsak odstavek, velja pravilo »bolje preveč 
kot premalo«. Zaključne naloge so vzorčno delo, kjer predstavite tako 
svoje poznavanje obravnavane teme, kot tudi (kar je velikokrat 
pomembnejše) svojo sposobnost pisanja znanstvenih besedil, z vsem, kar 
to vključuje. 
Vsaka zaključna naloga je znanstveno delo in ima kot taka pravila. Eno teh 
pravil je ton pisanja, ki zahteva poleg citiranja virov tudi neosebno, 
objektivno navajanje podatkov. To praktično pomeni pisanje v pasivu ali 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search
https://nova-uni.si/index.php/sl/baze-znanja
https://mreznik.nuk.uni-lj.si/
https://mreznik.nuk.uni-lj.si/izobrazevanja
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pa vsaj množinski obliki. Prostor za osebna videnja in mnenja je v 
zaključku naloge, kjer povzamete vse, kar ste ugotovili tekom pisanja. 
 
#TEHNIČNIPREGLEDI 
Za pomoč pri pisanju so vam, vsaj za tehnični del naloge, na voljo tehnična 
navodila, kjer je jasno napisano kaj vse mora naloga vsebovati (naslovni 
strani, izjave, kazala, ipd.), pa tudi kako se navaja literaturo in citira med 
besedilom.  
 

 
 
Ko imate nalogo napisano in lektorirano jo pošljete v referat, ki jo potem 
posreduje v knjižnico v tehnični pregled. Takrat se jo preveri tudi s 
programom Detektor podobnih vsebin – DPV, ki, kot pove že ime,  
preverja podobnost zaporedja znakov z drugimi besedili. Drugače rečeno 
gre za antiplagiatorski pregled, ki preveri koliko besedila je dobesedno 
prepisano in kolikšen del je avtorski. V primeru previsokega odstotka je 
potrebno le-tega popraviti. To se najlažje naredi tako, da razbijete daljše 
bloke prepisanega besedila, dodate lastno besedilo (saj je pomembno 
razmerje med obema), ter čim več povzemate s svojimi besedami.  
 
V vsakem primeru knjižnica popravke, če so, 
pošlje nazaj študentu. Popravljeno nalogo 
lahko potem avtor pošlje nazaj knjižnici. 
Na tej stopnji večina komunikacije poteka po 
e-pošti, kadarkoli med delovnim časom pa 
lahko osebno, po telefonu (01 251 44 85) ali 
e-pošti (knjiznica@nova-uni.si) poiščete 
informacije in pomoč tudi v knjižnici. 
 
Ko je naloga tehnično urejena jo knjižnica potrdi – pošlje obvestilo o tem 
avtorju in referatu, slednji pa potem pošlje avtorju še navodila glede 
zagovora.  
 
Srečno!  

https://nova-uni.si/attachments/article/80/TEHNI%C4%8CNA%20NAVODILA-2018-%C4%8Distopis.pdf
https://nova-uni.si/attachments/article/80/TEHNI%C4%8CNA%20NAVODILA-2018-%C4%8Distopis.pdf
mailto:knjiznica@nova-uni.si
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DIGNITAS NA SPLETU 
 
Revija Dignitas, slovenska revija za človekove pravice, je s polnimi besedili 
člankov sedaj dosegljiva na spletu na spletni povezavi http://revije.nova-
uni.si/index.php/dignitas/issue/archive 
 

 
 

Revija Dignitas objavlja znanstvene članke s področja ustavnega in 

mednarodnega prava človekovih pravic, zgoščene oz. skrajšane prevode 

ključnih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice Sveta Evrope, še 

posebej sodbe izdane na pritožbe slovenskih pritožnikov, pravne komentarje 

sodb Evropskega sodišča, ključne dokumente, študije, mnenja in sklepe 

Evropske komisije za demokracijo skozi pravo (Beneška komisija), splošne 

informacije o pomembnejših dogodkih s področja varovanja človekovih 

pravic v Sloveniji in mednarodnem okviru ter tematske številke in tematske 

bloke. Revija Dignitas je vpisana v mednarodno IBZ bazo. 

  

http://revije.nova-uni.si/index.php/dignitas/issue/archive
http://revije.nova-uni.si/index.php/dignitas/issue/archive
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PERNAT OBISK V KNJIŽNICI 
 

Zjutraj, 17. julija je, še preden je bila knjižnica uradno odprta, na obisk prišla 

mala taščica. Imela pa je večje probleme z zapuščanjem naših prostorov. 

Ptica se je pri poskusu odhoda namreč poškodovala, tako da smo jo, v 

kartonasti škatli podloženi s papirnatimi brisačkami, odnesli na Veterinarsko 

fakulteto, na Kliniko za ptice, male sesalce in plazilce. 

Zelo prijazen veterinar je razložil, da letošnje ptice, ki se pravzaprav še učijo 

leteti, pri slednjem niso tako vešče in zna zato priti do kakšnega karambola. 

Pernata bralka je ostala na opazovanju, v prihodnje pa ji želimo več sreče.  

 

 

Po podatkih na spletni strani DOPPS, Društva za opazovanje in proučevanje 
ptic Slovenije:  
Oslabelo, poškodovano ali bolno ptico najprej umirimo v temnem zračnem 
prostoru. Najbolje je, da ptico položimo v kartonasto škatlo z odprtinami za 
zračenje, v katero damo tudi večji kos starega blaga za boljšo oporo, in ji 
priskrbimo nujno veterinarsko pomoč. 
Nujna veterinarska pomoč poškodovanih ali bolnih ptic se izvaja v 
veterinarskih ambulantah po Sloveniji. V kolikor ptica potrebuje nadaljnjo 
veterinarsko oskrbo, se jo namesti v Zatočišče za živali prosto živečih vrst.  
Posebej pomembno: Ptic ne jemljite po nepotrebnem iz narave in jih ne 
zadržujte v ujetništvu. Ob najdbi ptice se vedno dobro prepričajte, da ne gre 
le za speljanega mladiča, ki je še vedno v oskrbi svojih staršev, ali za ptico, ki 
je v šoku in potrebuje le nekaj časa, da si opomore. 
 
Če živali ni več pomoči pa, po navodilih z iste spletne strani: 
V primeru najdbe mrtve ptice obvestite Prirodoslovni muzej Slovenije: 
avrezec@pms-lj.si, 01 241 09 58, 01 241 09 40. 
Če ste našli večje število poginulih ptic, pokličite Center za obveščanje (112). 
 

http://ptice.si/ptice-in-ljudje/pomagajmo-pticam-in-naravi/pogosta-vprasanja/
http://ptice.si/ptice-in-ljudje/pomagajmo-pticam-in-naravi/pogosta-vprasanja/
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UPORABA REPOZITORIJA ReVIS 
V LETU 2018 

 
ReVIS ali Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih 
izobraževalnih organizacij je repozitorij, ki ga uporabljajo tudi fakultete 
Nove Univerza. Dostopen je na spletni strani >>>  
 
V repozitorij smo do vključno julija 2019 naložili že 1.274 zaključnih del 
Evropske pravne fakultete in 644 zaključnih del Fakultete za državne in 
evropske študije. 
 

 
 
V letu 2018 je Fakulteta za državne in evropske študije beležila 247.798 
ogledov in 13.639 prenosov, Evropske pravne fakultete pa 197.158 
ogledov zaključnih del in 18.022 prenosov. 
 

 
 
Repozitorij je povezan tudi z Nacionalnim portalom odprte znanosti, tako 
da so zaključne naloge naših diplomiranih, magistriranih in doktoriranih 
študentov na voljo vsem raziskovalcem in študentom v Sloveniji.  
 

 

 

  

http://revis.openscience.si/info/index.php/slo/
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ZUNAJ DRUGA ŠTEVILKA 
ASPECTUSA 
 
Julija je izšla nova številka študentske revije Aspectus. V tokratni številki 
si lahko preberete več o tutorjih,  o obiskih v Zavodu za prestajanje kazni 
na Igu, ter v Odvetniški zbornici Slovenije, pa še o tekmovanju Prav(n)a 
rešitev ter drugo.  
 

 
 
Uživajte v branju! 
  
 
 
 

 
 

  

ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI 
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PLACEMENT SLOVAKIA PONUJA 
DVE PRIPRAVNIŠTVI 
 
Vas zanima pripravništvo na področju letalskega in morskega tovornega 
prometa?  
 
Placement Slovakia ponuja dve vsaj 5-mesečni pripravništvi v Bratislavi: 

- Sea Cargo Operation Trainee 
- Air Cargo Operation Trainee 

 
Delo bo zajemalo organizacijo in koordinacijo dnevnega letalskega ali 
morskega tovornega prometa ter vsakodnevno komunikacijo s partnerji. 
Pogoj za delo je dobro znanje angleškega jezika in interes za delo na tem 
področju. 
 

  

 
 
Cargo-partner, ki razpisuje položaja, je vodilni multinacionalni špediter in 
integrirani logistični ponudnik v mednarodnih prometnih rešitvah. 
Podjetje cargo-partner s sedežem v Avstriji je prisotno v več kot 30 
državah z več kot 3000 zaposlenimi in se še širi po svetu. 
 
Zainteresirani kandidati se lahko prijavite z oddajo spletnega obrazca na 
placementslovakia.com. 
 
Več o pripravništvu na področju letalskega prometa >> 
Več o pripravništvu na področju morskega prometa >>  
 
 
 
 

 
 

https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/07/Air-Cargo-Operation-Trainee.pdf
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/07/Sea-Cargo-Operation-Trainee.pdf
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PRAKSA V DRŽAVNEM ZBORU 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

 
 

Državni svet RS v sodelovanju s Kariernim centrom Evropske pravne 
fakultete Nove univerze razpisuje dve mesti za opravljanje prakse. Državni 
svet bo, na podlagi sklenjenega sporazuma, izbral dva študenta za 
opravljanje prakse v Službi za pravne in analitične zadeve Državnega sveta 
RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana. 
V primeru, da bo na razpis prijavljenih več kandidatov, se bodo pri izboru 
upoštevali sledeče kriterije:  

- veljaven status študenta v letu 2018/19 (Pravo 2. stopnje)  
- dobro poznavanje področja ustavnega prava in prava EU  
- znanje angleškega jezika (višja raven C1, C2)  
- reference (ob-študijske dejavnosti in drugi dosežki)  
- motivacija 

 
Praksa bo potekala v prvem terminu od 2. 9. 2019 do 27. 9. 2019 in v 
drugem terminu od 2. 10. 2019 do 30. 10 2019. Obsega 8 ur na dan, 
praviloma med 7:00 -17:00. V primeru kakšnih posebnih okoliščin, se lahko 
urnik prilagodi drugače. 
 
Študenti se obvežejo:  

- da bodo redno in vestno opravljali naloge projekta,  
- da bodo pri opravljanju nalog upoštevali navodila in pravila 

delovanja Državnega sveta RS ter navodila svetovalca,  
- da bodo varovali osebne in tajne podatke v skladu s predpisi,  
- da bodo varovali in razvijali ugled Državnega sveta RS in fakultete,  
- da bo izdelal poročilo o opravljeni praksi po navodilih fakultete in 

v dogovoru z Državnim svetom. 
 
Praksa je prostovoljna in brezplačna. Kljub temu bo Državni svet 
študentom za opravljeno delo izplačal simbolično nagrado in regres za 
prehrano v skladu z veljavno zakonodajo. Študenti, ki bodo uspešno 
opravili praktično udejstvovanje, bodo prejeli tudi potrdilo o opravljeni 
praksi, na podlagi ocene strokovno usposobljenega javnega uslužbenca. 
 
Zainteresirani kandidati s svojo prošnjo, skupaj s priloženim motivacijskim 
pismom (s poudarkom na opisu, zakaj vas zanima delo v Državnem svetu) 
in življenjepisom, pošljejo na e-naslov: aldijana.ahmetovic@ds-rs.si, do 
vključno 9. 8. 2019. 
Za dodatna vprašanja je na voljo Monika Furlan, vodja Kariernega centra 
na karierni.center@nova-uni.si ali po telefonu: 05338 44 06.  
 
Več na >>> 

mailto:aldijana.ahmetovic@ds-rs.si
mailto:karierni.center@nova-uni.si
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/07/RAZPIS-ZA-PRAKSE-V-DS-RS_-sept-in-okt-2019.pdf
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JESENSKA ŠOLA 2019 
 
vabimo Vas na Jesensko šolo z naslovom Alternativno reševanje sporov – 
trendi in izzivi 21. stoletja, ki jo organizirajo članice Nove univerze: Fakulteta 
za državne in evropske študije, Evropska pravna fakulteta in Fakulteta za 
slovenske in mednarodne študije.  
 

 
Jesenska šola bo potekala od 16. do 20. septembra 2019, vsak dan od 16:30 
do 20:00, v prostorih Evropske pravne fakultete na Mestnem trgu 23 v 
Ljubljani. 
 
Rok za prijavo: 5. september 2019 oz. do zasedbe prostih mest (70). 
 
Prijavnico skupaj s potrdilom o plačilu kotizacije pošljite na e-naslov: 
referat.ljubljana@epf.nova-uni.si. Kotizacijo poravnate po predračunu  
najkasneje do 9. septembra 2019. 
 
Na podlagi aktivne udeležbe udeleženci prejmejo kreditne točke v višini 
enega izbirnega predmeta. Potrdilo o udeležbi bo izdano samo v primeru, da 
izkažejo 85 % prisotnost na predavanjih (le-ta se bo vsakodnevno preverjala). 
 

  

mailto:referat.ljubljana@epf.nova-uni.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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EU-CARICOM LAW CONFERENCE 
ZBIRA PRIJAVE 
 
Coventry University, skupaj z  University of the West Indies in Brunswick 
European Law School, sprejema eseje, ki se nanašajo na različne tematike. 
Konferenca z naslovom “Beyond Brexit: Sustaining Business and Law 
Relations” bo potekala od 10. do 11. oktobra 2019. 
 

 
 
Please submit abstracts to stuart.maclennan@coventry.ac.uk  
 
Predvidena sta dva dneva prispevkov razdeljena v dopoldanski in 
popoldanski termin. Prvi dan bi, po uvodnem nagovoru z naslovom 
»Exploring the concept of a “Global Britain,”« poslušali prispevke na temo 
»Brexit: Business and Trade Law Implications«, ki bi, med drugim, vključevali 
trgovanje, gospodarsko pravo in obdavčevanje.  
Popoldne bi bilo posvečeno dvema vzporednima sklopoma. »Law and 
Sustainable Development« bo predvidoma vključeval pravo in socialne 
pravice, globalni razvoj ter okoljsko pravo. »The Rule of Law Beyond Brexit« 
pa javno pravo, človekove pravice, postopke in pravno varstvo. 

 
Drugi dan bi bilo dopoldne posvečeno okrogli mizi na temo »Technological 
Advancements and the Courts: ‘Challenges for the law and Lawyers’«. 
Diskusija se bo gibala okoli področij umetne inteligence, digitalizacije, 
pristranskosti algoritmov in delovnega prava, pa tudi spletne varnosti in 
»blockchain«.  
Zadnje popoldne bo zaznamoval naslov »‘Our duty’ in Law to support 
entrepreneurship.« Predvidoma bo vključeval pravno izobraževanje, 
poučevanje in učenje; strokovno delovanje in raziskovanje.  
 
 
Predviden razpored še ni potrjen in se lahko spremeni. Lahko pa si 
preberete tudi vabilo. 
 

mailto:stuart.maclennan@coventry.ac.uk
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/07/vabilo.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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NAGRADNA IGRA FAKULTETE ZA 
DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE 
 
Fakulteta za državne in evropske študije je izvedla nagradno igro. Podarjali 
so dve knjigi: 

1. Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 
2. Andrej Rahten: Izidor Cankar - diplomat dveh Jugoslavij 

 
Za sodelovanje v nagradni igri je bilo potrebno:  

- všečkati Facebook ali Instagram stran Fakultete za državne in 
evropske študije 

- v komentarju označite dva prijatelja, s katerima bi delili knjigi 
- deliti novičko med prijatelje (story ali objava) 

 

 
 
Srečna nagrajenka nagradne igre, Manca Tetičkovič, je bila objavljena v 
petek, 12. julija 2019.  
Čestitke in veselo branje! 
 

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

