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NADALJEVANJE DELAVNIC ZA 
PISANJE ZAKLJUČNIH DEL  

 
 

Zaradi velikega zanimanja za "Delavnico za pisanje zaključnih del z 
individualnim svetovanjem" smo v avgustu, poleg treh torkov (13., 20. in 27.) 
razpisali še dodatna termina ob četrtkih 22. ter 29. avgusta. Glede na interes 
študentov potekajo pogovori o organizaciji delavnic tudi tekom študijskega 
leta.  
Pobirali smo tudi prijave za delavnice v Novi Gorici in Kranju. Za Novo Gorico 
žal ni bilo dovolj prijavljenih, smo pa izpeljali izobraževanje v Kranju v petek, 
23. avgusta. 
 
Če vas zanima obisk izobraževanja lahko javite svoje zanimanje v knjižnico na 
knjiznica@nova-uni.si, tudi če trenutno delavnice niso razpisane. Vse 
zainteresirane bomo obvestili ob naslednjem razpisanem terminu. 
 

 
 
Delavnice potekajo predvidoma 2 uri v manjših skupinah, predvidoma do 6 
udeležencev, razen v Kranju ali Novi Gorici, kjer mora biti prijavljenih več. 
Poudarek je na praktičnih vidikih, s pregledom tehničnih navodil in 
izpostavljanjem pogostejših napak, študente pa pozivamo, da prinesejo tudi 
lastne primere.  
Manjše skupine bodo, upamo, spodbudile diskusijo in vprašanja s strani 
udeležencev. Delavnice prirejamo z mislimi na študente, ki pišejo oz. ravno 
končujejo zaključne naloge, čeprav se lahko prijavijo vsi, ki študirajo na Novi 
Univerzi.  

PREDAVANJA, OKROGLE MIZE, FORUMI 

mailto:knjiznica@nova-uni.si
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JESENSKA ŠOLA 2019 O 
ALTERNATIVNEM REŠEVANJU 
SPOROV V 21. STOLETJU 
 
S 3. septembrom so se zaključile prijave za letošnjo jesensko šolo, saj so bila 
zapolnjena vsa prosta mesta. Jesenska šola ni bila namenjena le študentkam 
in študentom Nove univerze, so pa, podlagi aktivne udeležbe, udeleženci 
prejeli kreditne točke v višini enega izbirnega predmeta. Poleg študentov so 
bili na jesensko šolo vabljeni tudi mediatorji in mediatorke 

 

 

PREDAVATELJI 
 
Gordana Ristin je višja sodnica svetnica in predavateljica na magistrskem 
programu Alternativno reševanje sporov na Evropski pravni fakulteti. 
Mediatorka je od leta 2001. Osnovno izobraževanje za mediatorje je opravila 
v Bostonu in nadaljevala z izobraževanjem za mediacijo v družinskih in v 
gospodarskih sporih, ter izobraževanjem za trenerje. Od 2001 aktivno dela v 
programu sodišču pridružene mediacije pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in 
vodi program pri Višjem sodišču v Ljubljani. Je članica upravnih odborov v 
mednarodnih mediatorskih organizacijah: EMNI, SEEMF in GEMME. Od 2006 
do 2011 prva predsednica Društva mediatorjev Slovenije, sedaj častna 
predsednica. V letu 2019 je pridobila naziv doktorice pravnih znanosti na 
Evropski pravni fakulteti. Od leta 2013 vodi svojo pravno in mediacijsko 
pisarno, ki je specializirana za pravno šolsko problematiko.  

(slika Gorenjski glas) 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Katarina Nemec je diplomirala »Cum laude« na Pravni fakulteti v Ljubljani. V 
letu 2009 je postala odvetnica v Odvetniški družbi Križaj & Trpin. V letu 2012 
se je udeležila izobraževanja pri Društvu mediatorjev Slovenije, na podlagi 
katerega lahko opravlja delo kot mediatorka. Leta 2015 je ob preoblikovanju 
družbe postala partnerica v Odvetniški družbi Trpin & Nemec o. p., d. o. o., 
v kateri opravlja tudi delo direktorice. Bogate izkušnje ima z zastopanjem 
gospodarskih subjektov v gospodarskih sporih ter reševanjem sporov s 
pomočjo mediacije. Je članica upravnega odbora Združenja mediacijskih 
organizacij Slovenije ter članica Društva Madiatorjev Slovenije.  
 
 
Alan Uzelac je redni profesor in predstojnik katedre za Civilno procesno 
pravo na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu. Diplomiral je iz prava, filozofije 
in primerjalne književnosti ter iz prava tudi doktoriral na Univerzi v Zagrebu. 
Glavno področje njegovega znanstvenega raziskovanja in poučevanja je 
civilno procesno pravo, aribtraža, alternativno reševanje sporov. Prof. Uzelac 
je bil generalni sekretar Stalnega arbitražnega sodišča pri Hrvaški 
gospodarski zbornici (1992 – 2002). Kot delegat Hrvaške je sodeloval v 
Komisiji ZN za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) v delovni skupini 
za arbitražo in konciliacijo (1998 – 2007). Sodeluje tudi pri pripravi hrvaške 
zakonodaje: Zakon o sodiščih, Zakon o sodnem svetu, Zakon o arbitraži, 
Zakon o konciliaciji, Zakon o pravni pomoči. Je avtor mnogih znanstvenih 
člankov in monografij s področja alternativnega reševanja. 
 
 
Rudi Tavčar, direktor zavoda Mirabi, je diplomiral iz psihologije na ljubljanski 
Filozofski fakulteti. V letu 1991 je končal MBA na IEDC. Bil je soustanovitelj 
podjetja Gral Marketing, ki je pod njegovim vodstvom postalo najhitreje 
rastoče tržnoraziskovalno podjetje v Sloveniji. Je avtor knjige Psihologija 
pogajanj - Kako doseči kar želite in obenem ohraniti odnos, soavtor knjige 
Poslovna pogajanja ter knjige Mediacija v teoriji in praksi. Rudi Tavčar je 
ustanovni član Društva mediatorjev Slovenije, kjer je bil dva mandata 
podpredsednik. Je aktiven mediator na Ljubljanskem okrožnem sodišču. 
Sodeluje in vodi seminarje ter delavnice o poslovnih pogajanjih, reševanju 
medosebnih konfliktov in konfliktov v skupinah, komuniciranju, ipd.  
 
 
Maja Ovčak Kos je doktorirala (2013) na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 
in je docentka za področje civilnega in gospodarskega prava, zaposlena na 
Univerzi v Novi Gorici in na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne 
študije. Je odvetnica, specialistka za civilno in gospodarsko pravo. Pred tem 
je bila zaposlena na Vrhovnem sodišču RS. Je redna predavateljica na pravnih 
izobraževanjih tudi s področja alternativnega reševanja sporov. Kot media-
torka od leta 2007 sodeluje v programih sodišču pridružene mediacije, zlasti 
pri Okrajnem sodišču v Ljubljani in na Višjem sodišču v Ljubljani. Kot trenerka 
za izobraževanje mediatorjev redno sodeluje pri osnovnih in nadaljevanjih 
izobraževanjih mediatorjev pri Društvu mediatorjev Slovenije. Bogate 
izkušnje ima tudi z vzpostavljenem mediacijskih centrov.  
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Tanja Pia Metelko je univerzitetna diplomirana pravnica in doktorica znanosti 
(doktorirala je na Univerzi v Ljubljani, iz socialne pedagogike z disertacijo 
»Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini«). Je direktorica 
Inštituta za mediacijo Concordia in družbe PRO CREAThOR, prva predsednica 
Združenja mediacijskih organizacij Slovenije – Medios in članica Sveta za 
alternativno reševanje sodnih sporov pri Ministrstvu za pravosodje. Je 
predavateljica na Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za socialno delo. 
Opravila je preko 400 mediacij (gospodarska, družinska, delovna mediacija).  
 
 
Matej Čujovič je študiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2007 je 
bil izvoljen za sodnika. Od leta 2007 do marca 2012 je sodil v civilnih zadevah 
na Okrajnem sodišču v Ljubljani, od tedaj pa je višji sodnik na civilnem 
oddelku Višjega sodišča v Ljubljani, kjer sodi tudi v družinskih zadevah. V letih 
2009 do 2012 je bil član Sodnega sveta Republike Slovenije. Ima bogate 
predavateljske izkušnje s področja izobraževanja sodnikov, sodnega osebja, 
odvetnikov in študentov, tako doma kot v tujini.  

Slika: gorenjci.si 

 
Nana Weber je diplomirala leta 2003 na Pravni fakulteti v Ljubljani in na isti 
fakulteti doktorirala leta 2013. Ima delovne izkušnje na različnih stopnjah 
sodišč, na okrajnem, višjem ter vrhovnem sodišču. Delo je nadaljevala na 
Državnem pravobranilstvu in v odvetniški pisarni. Nekaj časa je bila 
zaposlena tudi v kabinetu ministrstva za javno upravo. Danes vodi 
Odvetniško družbo Weber. Ker si prvenstveno prizadeva za mirno reševanje 
sporov je na listi mediatorjev v Mediacijskem centru Ljubljana in 
Mediacijskem centru Odvetniške zbornice Slovenije ter na listi mediatorjev 
pri Odvetniški zbornici Slovenije v individualnih delovnih sporih med 
delodajalci in zaposlenimi.  
 
 

PROGRAM 
Jesenska šola se je začela v ponedeljek, 16. 9. s predavanji na temo Razvoj in 
normativna ureditev alternativnega reševanja sporov. Mag. Gordana Ristin, 
dr. Nina Ana Jäger, prof. dr. Alan Uzelac in Katarina Nemec so predavali o: 
- globalni trendi, razvoj in normativna ureditev ARS v RS in svetu, 
- teoretični koncept alternativnega reševanja sporov, s posebnim 

poudarkom na mediaciji, 
- standardi mediacijskih usposabljanj in standardi za izvajanje mediacij.  
 
Po prispevkih je sledila okrogla miza, kjer se je govorcem pridružila tudi doc. 
dr. Tanja Pia Metelko.  
 
Torek je bil namenjen Sposobnosti za razreševanje konfliktov – ključna 
kompetenca 21. stoletja.  Rudi Tavčar, univ. dipl. psih., MBA je predaval o: 
• dinamika konflikta, 
• razumevanje lastne osebnosti in odzivov v konfliktnih situacijah, 
• odgovornost posameznika za razreševanje sporov 
• kako uspešno komunicirati v osebnih in poslovnih odnosih?  
Sreda je bila posvečena temi Potek mediacijskega postopka in etične 
odločitve v mediaciji. Dr. Maja Ovčak Kos je govorila o: 
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• Struktura mediacijskega postopka 
• značilnost posamezne faze mediacije in temeljna načela: prostovoljnost, 

nepristranost in zaupnost, 
• etične dileme v mediacijskem postopku – študije primerov 
 
Posebnosti mediacije v gospodarskih sporih je v četrtek predstavila dr. Tanja 
Pia Metelko. Osredotočila se je na:  
• koncept, posebnosti in pravne podlage gospodarskih sporov, 
• vloga mediatorja v gospodarskih sporih, 
• strategije in tehnike pogajanj – študije primerov 
•  

 
 
Zadnji dan, v petek, 20. septembra, je bil program razdeljen na dva dela. Prvi 
del, Družinska mediacija in varovanje otrokovih koristi po družinskem 
zakoniku je predstavil mag. Matej Čujovič, ki je govoril o: 
• normativna ureditev mediacije v družinskih sporih po Družinskem 

zakoniku,  
• varstvo otrokovih koristi v postopku po Družinskem zakoniku 
• pogled sodnika na alternativne metode reševanja sporov.  
 
Drugi del je vodila dr. Nana Weber. Vloga odvetnika v družinski mediaciji se 
je poleg naslovne teme dotaknila tudi etične dileme mediatorja in odvetnika 
v družinski mediaciji preko študije primerov. 
 

Jesenska šola Nove Univerze  

 

  

https://fds.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/07/Jesenska-%C5%A1ola-Nove-univerze-ARS-kon%C4%8Dni-program.pdf
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DAN ODPRTIH VRAT EVROPSKE 
PRAVNE FAKULTETE  

 
 
Bliža se prvi dan novega študijskega leta 2019/2020, ko pripravimo za vse 
nove študente Evropske pravne fakultete dogodek »Dan odprtih vrat«. Na 
dogodku se predstavijo dekan in prodekan, podporne službe fakultete, 
Študentski svet in ELSA. Svoj trenutek pa bo imel tudi portal eUniverza.  
 
Tudi letos se bo dogodek odvijal v dveh različnih terminih, tako za študente 
v prestolnici, kot na primorskem: 
- Nova Gorica, 1. 10. 2019 ob 15h: na dogodku bo dr. Marko Novak, 

predstavnica referata, ki vam bo predstavila tudi knjižnico in portal 
eUniverza, predstavnica kariernega centra, pri kateri lahko več zveste 
tudi o svojih možnostih glede Erasmus programov, ter predstavniki 
študentske sveta in ELSE, 

- Ljubljana, 2. 10. 2019 ob 16h: na dogodku bosta sodelovala dr. Marko 
Novak in dr. Bojan Grum, predstavnice referata, knjižnice ter 
kariernega centra, pri kateri lahko več zveste tudi o svojih možnostih 
glede Erasmus programov, ter predstavniki študentske sveta in ELSE. 

 

 
  
Lepo vabljeni na dogodek in uspešno študijsko leto! 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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KONFERENCA O IDEOLOŠKIH 
PROFILIH SODNIKOV 
 
 
Raziskovalna skupina Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze 
je v sodelovanju z Re-forma d.o.o. organizirala mednarodno konferenco z 
naslovom »Judicial Ideology under Empirical Scrutiny«, ki je potekala v 
ponedeljek, 16. 9. 2019, na Mestnem trgu 23 v Ljubljani. 
 
Konferenca je posvečena empiričnemu preučevanju ideoloških profilov 
sodnikov in bo potekala v okviru raziskovalnega projekta Ideologija na 
sodiščih, s katerim je raziskovalna skupina izvedla empirično raziskavo 
večdimenzionalne ideologije slovenskega ustavnega sodišča. 
 

 
 
Konferenca je bila sestavljena iz dveh vabljenih predavanj in štirih odborov, 
na katerih so izbrani učenjaki lahko predstavili svoje delo v teku. 
 
V ponedeljek je bilo po uvodnem nagovoru Gorazda Justinka in Mateja 
Avblja ob 9.15 na sporedu prvo predavanje, ki ga podaja prof. Arthur Dyevre 
(KU Leuven), ki mu je sledil pogovor o Sodni ideologiji v primerjalni teoretični 
perspektivi.  Udeleženci so: 

 Pietro Faraguna, Roots and justification of the ideology’s taboo on 
the Italian Constitutional Court 

 Tamara Ćapeta, Rule of law and ideology of a judge 

 Konrad Lachmayer, The authority of the Austrian Constitutional 
Court 

 Matyas Bencze, Judicial ideologies in an illiberal democracy 

 Alun Gibbs (Chair and Discussant) 
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Popoldne se je začelo ob 13:30 s predavanjem prof. Chrisa Hanretty (Royal 
Holloway University of London), ki mu je sledilo nadaljevanje debate:  

 Janez Šušteršič, Voting patterns in constitutional court: 
backgrounds, collegiality and ideology 

 Tamas Gyorfi, HunConCourt – an empirical analysis of the 
jurisprudence of the Hungarian Constitutional Court 

 Pocza Kalman, Attitudinal model applied to the judges of the 
Hungarian Constitutional Court. A refined analysis of judicial 
behavior from 1990 to 2018 

 Robert Zbiral (Chair and Discussant) 
 

Po krajšem odmoru ob 16.30 pa še zadnja debata na isto temo z udeleženci: 

 Krisztina Blazkova: Justice, expediency and legal certainty: the effect 
of judicial philosphy on adjudication 

 Monika Glavina: Referral and Referral-Free Behaviour of National 
Judges: What Motivates the Use of EU Law Inside and Outside of the 
Preliminary Ruling Procedure? 

 Jernej Letnar Černič (Chair and Discussant) 
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DOC. DR. ANA POLAK PETRIČ NA 
JAPONSKEM  

 
»Spoštovani kolegi, prijatelji, najprej vas lepo pozdravljam iz Tokia, kjer sem 
pred dnevi nastopila mandat. Vse je novo, spoznavam se z novim delom, 
sodelavci, mestom, navadami... kljub temu, da je vsak začetek težak, je ta 
izredno zanimiv in verjamem, da bo Tokio kmalu postal moj drugi dom.« 
Te besede je prof. Polak Petrič, nova veleposlanica Slovenije na Japonskem 
poslala na Evropsko pravno fakulteto.  
 
Prejšnja zaposlitev dr. Polak Petrič je bila kot Visoka predstavnica Republike 
Slovenije za nasledstvo na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 
 
Leta 2002 Univerzitetna diplomirana pravnica je zagovarjala diplomsko 
nalogo na temo nasledstva držav na Pravni Fakulteti Univerze v Ljubljani. 
Sledil je Pravniški državni izpit (pravosodni izpit) leta 2005, s pripravništvo 
za izpit na Višjem sodišču v Ljubljani.  
Šolanje na magistrski stopnji (Master of Advanced International Studies- 
M.A.) je nadaljevala na Dunaju, na Diplomatski Akademiji Dunajske 
Univerze. Magistrska naloga se je osredotočila na temo nasledstva držav 
(2004-2005). 
Doktorat na temo mednarodnopravne zaščite posameznikov v primeru 
naravnih katastrof je 2014 končala na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. 
 
Profesorica je tudi avtorica monografij in znanstvenih ter strokovnih 
člankov s področja mednarodnega in evropskega prava, prava človekovih 
pravic ter nasledstva držav. 
 

 
 
Če vas zanima več o naši novi veleposlanici je njen Intervju potekal 4. 9. 
2019 ob 13.35 na RTV Slo 1. 
 
 

  

PROFESORJI IN PROJEKTI 
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NAŠI PROFESORJI V 
TRONDHEIMU NA CIRRE 2019  

 
CIRRE ali Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate se je začel 

leta 2016 v Ljubljani ob deseti obletnici Evropske pravne fakultete. Že takrat 

so bili na konferenci prisotni udeleženci iz več kot 13 držav.  

Letna konferenca je bila organizirana tudi Cartegna v Španiji (2017), potem 

pa se je preselila v Groningen, na Nizozemsko (2018). Država je letos ostala 

ista, spremenilo se je le mesto, saj je konferenca potekala 12. in 13. 

septembra v Trondheimu. 

 

Dekan Evropske pravne fakultete dr. Bojan Grum je napisal: »V imenu vseh 

se Evropski pravni fakulteti zahvaljujem za delno sponzorstvo konference.« 

Drugi sponzor je bila Norwegian University of Science and Technology.  
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Soorganizatorja sta bila naša dr. Alenka Temeljotov Salaj ter vodja oddelka 

sodelujoče Norveške univerze (Department for Civil engineering and 

Environment) Vikas Thakur.  

 

Konference so se udeležili in imeli na njej predavanja (po razporedu):  

 dr. Bojan Grum: Positions regarding the value of real estate linked to 

the location of the neighborhood and a sense of security in it 

 dr. Sonja Miculinić: Identity as a concept of design – Slovenian 

parliament 

 dr. Kaliopa Dimitrovska Andreas: Mastering the Post-socialist City: 

three decades of urban transformation 

 Ivan Stanič: Legitimacy of Urban Planning Typologies in Planning 

Documents 

 dr. Eneja Drobež: The Right to Home – Who is Obliged to Ensure 

Proper Housing to Elderly?  

 ddr. David Bogataj: Lifetime neighbourhoods: Literature review and 

research agenda 

Več podatkov na uradni spletni strani konference.  

 

  

  

http://www.cirre.eu/
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ŠTUDIJSKI KOLEDAR NOVE 
UNIVERZE ZA ŠTUDIJSKO LETO 
2019/2020  
 
 
Študijski koledar za leto 2019/2020 od 1. oktobra do 30. septembra.  
 
 

 

  

 
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 



16 
 

16 

UTRINKI Z DELAVNIC ZA 
PISANJE ZAKLJUČNIH DEL  
 
Delavnice so bile zasnovane in so tudi potekale na neformalen način, kot 
voden pogovor. Pregledali smo tehnična navodila in izpostavili 
najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri pisanju zaključnih del, ter 
predebatirali kako se jim najlažje izogne. Vprašanja so bila ne samo 
pričakovana, ampak tudi dobrodošla in, vsaj upamo, smo nanje tudi 
odgovorili.  

 

 
 
V skupaj 11 urah se je s pomočjo 6 delavnic 39 udeležencev podrobneje 
spoznalo s pravili in pogostimi napakami. Vedno pa smo tudi zagotavljali, 
da smo na voljo za vprašanja in pomoč vsak delavnik med 10.00 in 18.00. 
Če imate kakšna vprašanja nam lahko pišete, nas kličete ali obiščete v 
prostorih knjižnice v Ljubljani. 
 

  

KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 
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IZPOSOJA GRADIVA TUDI V 
KRANJU IN NOVI GORICI 
 
Poleg glavne enote v Ljubljani, v četrtem nadstropju stavbe na Mestnem trgu 
23, ima knjižnica še dve manjši enoti. Eno v Kranju in eno v Novi Gorici. 
Pozivamo vas, da si ogledate izbor temeljne literature in si kakšno knjigo tudi 
izposodite – samo dogovorite se v referatu.  
 

 
 

Da si lahko izposodite gradivo morate biti včlanjeni v knjižnico, kar lahko, če 
še niste, naredite tako, da izpolnite vpisnico na spletni strani knjižnice 
(https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica) in jo prinesete ali pošljete v 
knjižnico, po navadni pošti ali sken e-pošti. 
Dobili boste povratno informacijo z geslom, ki vam bo omogočilo, da 
uporabljate tudi informacijske vire dostopne na daljavo, ki so dostopni preko 
spletne strani »Baze znanja« (https://nova-uni.si/index.php/sl/baze-znanja). 

https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica
https://nova-uni.si/index.php/sl/baze-znanja
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IZŠLA NOVA ŠTEVILKA REVIJE 
DIGNITAS 

 
 
Septembra je izšla nova številka revije za človekove pravice Dignitas. Članke 
s področij ustavnega prava in prava človekovih pravic, upravnega prava, 
mednarodnih odnosov in mediacije so pisali:  

- Sara Adanič Dežman,  
- Roza Kodelja Kovač,  
- Sebastjan Prosenc,  
- Tine Jurič Klander,  
- Maja Ščuka,  
- Simon Hrovat,  
- Bojan Grum,  
- Polona Dovečar,  
- Zala Tomašič in  
- Sara Ahlin Doljak.   

 

 
 
O polemikah sta pisala Dimitrij Rupel v »Poslabšanje slovensko-evrpskih, 
slovensko-ameriških in evropsko-ameriških odnosov« in Matej Avbelj v 
»Integralna teorija prihodnosti Evropske Unije«. Jernej Letnar Černič je poleg 
uvodnika prispeval tudi utrinek s terena z naslovom »Nacionalni park v 
spominu na žrtve leta 93«. 
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PAKETI ŠTUDIJSKE LITERATURE 

 
 
V knjižnici so z novim študijskim letom na voljo tudi prenovljeni paketi 
študijske literature glede na smer in stopnjo študijskih programov Evropske 
pravne fakultet in Fakultete za državne in evropske študije.  
 
PAKET 1 – za študente 1. stopnje študijskega programa PRAVO (36€) 

1. Uvod v pravo, M. Novak, 2010, 
2. Praktikum za kazensko materialno pravo : s predstavitvijo 

institutov splošnega dela kazenskega zakonika, I. Bele, M. Šepec, 
2011 

3. Izbrane teme mednarodnega prava, M. Pogačnik, E. Petrič, 2010, 
4. Bomo Prusi ali Rusi, D. Rupel, 2018, 
5. Razvoj in glavne značilnosti tipskih modelov organizacije državne 

oblasti, S. Dujić, 2017, 

DARILO Primerjalno ustavno pravo (A. Mavčič) ali Pravo socialne varnosti 

 

PAKET 1+ zgoraj opisanemu Paketu 1 doda še knjigo z 12% popusta za 
skupaj 80€: 

6. Delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja, A. Strojin 
Štampar, 2018 
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PAKET 2 – za študente 2 stopnje študijskega programa PRAVO (50€) 

1. Poglavja iz filozofije in teorije prava, M. Novak, 2008, 
2. Razvoj in glavne značilnosti tipskih modelov organizacije državne 

oblasti, S. Dujić, 2017, 
3. Evropska Slovenija, M. Avbelj et al (ur.), 2013, 
4. Challenges of contemporary international law and international 

relations, Liber amicorum in honour of Ernest Petrič, 2011, 
5. Ustanovitev Slovenije, P. Jambrek, 2018, 

DARILO Primerjalno ustavno pravo (A. Mavčič) ali Ustavna demokracija (P. 
Jambrek) 

 

     

PAKET 3 – za študente FAKULTETE ZA EVROPSKE IN DRŽAVNE ŠTUDIJE (45€) 

1. Ustanovitev Slovenije, P. Jambrek, 2018, 
2. Upravno procesno pravo, T. Jerovšek, 2009, 
3. Evropska Slovenija, M. Avbelj idr., 2013,  
4. Slovenija na razpotju, J. Letnar Černič, 2018. 

PAKET 4 – za študente PRAVO IN MANAGEMENT NEPREMIČNIN (33€) 

1. Uvod v pravo, M. Novak, 2010, 
2. Interdisciplinarni vidiki nepremičnin, B. Grum in A. Temeljotov 

Salaj, 2011 
3. Vrednotenje nepremičnin, D. Nahtigal in B. Grum, 2015 
4. Attitude towards real estate and organizational environment, A: 

Temeljotov Salaj in D. Zupančič, 2017 

DARILO Primerjalno ustavno pravo (A. Mavčič) ali Ustavna demokracija (P. 
Jambrek) 
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PAKET 5 – za študente 3. stopnje na Evropski pravni fakulteti in fakulteti za 
državne in evropske študije (90€) 

1. Uvod v pravo, M. Novak, 2010, 
2. Challenges of contemporary international law and international 

relationsLiber amicorum in honour of Ernest Petrič, 2011, 
3. Izbrane teme mednarodnega prava,  M. Novak, 2008, 
4. Demokracija in država : slovenska demokracija in država - 

ustanovitev, krize in vizije, P. Jambrek, 2014, 
5. Ustava in svoboda : ustavna ureditev Slovenije - izvori, temelji in 

razvoj, P. Jambrek, 2014, 
6. Nation's transitions : social and legal issues of Slovenia's 

transitions : 1945-2015,  P. Jambrek, 2014, 
7. Theory of rights : theory of human rights and fundamental 

freedoms - behavioral, social and normative approaches,  P. 
Jambrek, 2014, 

8. The new draft Treaty for the Constitution of the European Union, 
Institute of human rights, 2016 

 
PAKET 6 – nadstandardni študijski paket (190€) 

1. Ustanovitev Slovenije, P. Jambrek, 2018, 
2. Bomo Prusi ali Rusi, D. Rupel, 2018, 
3. Delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja, Strojin, 2018,  
4. Komentar Ustave RS (tiskana in e-verzija z dostopom za 5 let), ur. 

M. Avbelj, 2019 

 

Komentar Ustave Republike Slovenije (tiskana in e-verzija), 2019 

Študenti Nove Univerze si lahko ob predložitvi dokazila o statusu kupite tudi 
svoj izvod novega Komentarja Ustave Republike Slovenije, izdanega leta 
2019, za akcijskih 120,00 €. Ponudba vključuje tiskano in e-verzijo (z dostopi 
za obdobje 5 let)  Komentarja in je v veljavi od oktobra 2019 do konca akcije.  
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BREZPLAČNI SPLETNI SEMINAR: 
KAKO OBJAVITI ZNANSTVENE 
PRISPEVKE 
 
 
COSEC je v sodelovanju z EIFL organiziral brezplačni spletni seminar z 
naslovom Kako objaviti znanstvene prispevke (How to get published), ki je 
potekal 25. septembra 2019 ob 11. uri. Na njem nam je Chloe Turner 
predstavila, kakšen pristop pri objavi člankov ima v svojih časopisih 
založba SAGE. Spletni seminar je namenjen avtorjem in knjižničarjem, ki 
pomagajo avtorjem pri objavljanju prispevkov in je potekal v angleškem 
jeziku.  

 
 
Znanstveni in strokovni časopisi vsakodnevno prejmejo veliko število 
kvalitetnih raziskav in imajo visoke kriterije objave prispevkov. Na 
seminarju je bilo predstavljeno, kako v takem okolju povečati možnosti 
objav prispevkov, npr. s primerno raziskovalno metodologijo, z izbiro 
pravega časopisa, s pripravo prispevka in s pravilnim odzivom na 
strokovni pregled prispevka. 

 
Predhodno znanje ni potrebno, priporočen pa je ogled spletne strani oz. 
predvsem obeh video vsebin na povezavi: https://uk.sagepub.com/en-
gb/eur/how-to-get-published.  
Predstavitev je trajala eno uro, s 30 minutami namenjenimi vprašanjem 
udeležencev. Od slednjih se je zahtevala registracija na spletni seminar in 
pa namestitev aplikacije Zoom meetings. 
 
Za vse, ki ste zamudili izobraževanje si lahko pomembnejše točke 
ogledate v SAGE vodiču (SAGE guide).  

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/how-to-get-published
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/how-to-get-published
https://journals.sagepub.com/pb-assets/PDF/Author%20Gateway%20PDF/N8J1907%20-%20How%20to%20get%20published%20Author%20Gateway_FINAL.pdf
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9. POLETNA ŠOLA O 
VARNOSTNIH ŠTUDIJAH NA 
KOSOVU 
 
 
KYATA (Kosovo Youth Atlantic Treaty Association) je organiziral poletno 
šolo v varnostnih vedah »Summer University for Security Studies« v 
Prištini na Kosovu. In sicer med 30. avgustom in 2. septembrom. 
 

   
 
Na poletni šoli so predstavili različne stopnje varnosti in inštitucije, ki jih 
morajo razumeti študenti in mladi raziskovalci.  O temah na dnevnem 
redu so informacije podajali strokovnjaki in gostujočih predavateljih. 
Beseda „varnost“ je pogosto prisotna v medijih, politiki in vsakodnevnih 
pogovorih. Toda kaj pravzaprav pomeni? Zakaj se človek počuti varnega? 
In kar je še pomembneje, kako se organizira in s tem izboljša varnost ter 
kakšni so učinkoviti načini za reševanje (nasilnih) konfliktov?  
Enotedenski program je študentom podal poglobljen prikaz, kako se 
razmišljanje in govor o varnosti sčasoma spreminjata, in kako se 
udeleženci na različnih ravneh spopadajo s konflikti in varnostjo. 
 
Področja razprav: 

- mednarodna varnost in nekonvencionalne grožnje, 
- nacionalna varnost v globalnem svetu, 
- mednarodne varnostne organizacije 

ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI 
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- kaj je NATO in kako sprejema odločitve 
- demokratični nadzor nad institucijami nacionalne varnosti 
- vpliv zunanje politike majhnih držav na regionalne varnostne 

pobude, itd. 
 
Kulturni program, ki je bil prav tako vključen v dnevni red je poleg ogledov 
Kosova vključeval celo jahanje konj. 
 

 
 
Poletna šola je bila namenjena študentom z različnih smeri z zanimanjem 
za varnost, evroatlantske integracije, mednarodne odnose, diplomacijo 
itd. V prejšnjih letih so skupine sestavljali redni študenti, pa tudi praktiki, 
kot so javni uslužbenci, strokovnjaki za komuniciranje, mladi politiki, 
uslužbenci mednarodnih organizacij in celo parlamentarni uradniki. 
Šola ni zahtevala predznanja o varnostnih politikah in institucijah, 
evropski politiki, pravu, zgodovini ali kulturi, vendar je moralo udeležence 
zanimati več kot le njihovo področje specializacije. Udeležba pri pouku, 
zlasti v pogovorih s strokovnjaki, pa je bila bistveni sestavni del  predmeta 
in je imela pomembno vlogo pri ocenjevanju. 
 
Šolnina je za tujce znašala od 125 do 140 € in je pokrivala poleg šolanja 
(vsa predavanja, delavnice, razprave) tudi študijske obiske Nacionalnega 
parlamenta Kosova, Ministrstva za zunanje zadeve Kosova in Ministrstva 
za notranje zadeve Kosova, objavo članka, kulturne in družabne dogodke 
ter bivanje z dvema obrokoma na dan (zajtrk in kosilo). 
 
Več o dogodku na:  
https://www.facebook.com/events/579497209242148/  

https://www.facebook.com/events/579497209242148/
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OSEBNE IZKUŠNJE S 
PRIPRAVNIŠTVOM V BERLINU  
Pikon Maša 

 
 

Med letošnjim poletjem sem se za tri mesece udeležila prakse na 
Veleposlaništvu v Berlinu preko Erasmus+ programa. Gre za eno 
pomembnejših predstavništev Slovenije v Evropi. Tekom teh treh mesecev 
sem uspela spoznati kako poteka delo na veleposlaništvu ter v javni 
diplomaciji in predhodnemu teoretičnemu znanju dodala še praktične 
izkušnje.  
Vključena sem bila v dela iz različnih oddelkov delovanja veleposlaništva, 
od splošnega, pravnega, ekonomskega ter političnega. Kljub temu, da si 
naziv praktikant mnogi predstavljajo le kot administrativno pomoč, sem 
bila v Berlinu deležna veliko priložnosti za učenje in sem tako sodelovala 
pri različnih dogodkih, sestankih in s tem pridobila neprecenljive izkušnje. 
Prav tako sem imela srečo, saj sem bila tu v času dneva državnosti in tako 
pridobila možnost sodelovanja pri sprejemu, kar je svojevrsten dogodek, 
saj se ga je udeležil (kot primer) tudi ameriški veleposlanik v Berlinu. 
Predznanje nemščine je potrebno (vsaj B1, B2), saj se tekom dela dnevno 
srečuješ s prevajanjem iz nemščine v slovenščino (in obratno) in načeloma 
že omenjeni dogodki in sestanki potekajo v nemščini, tako da bi bil študent 
brez nje izgubljen, je pa odlična priložnost za nadgradnjo znanja tujega 
jezika. 
 

 
Sprejem za dan državnosti, v predstavništvu nemške zvezne dežele 
Nordrheim-Westfalen 
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Trenutno diplomatsko osebje kot tudi lokalni sodelavki so mi bili ob vsaki 
preizkušnji več kot pripravljeni pomagati in so bili na kakršnokoli vprašanje 
pripravljeni odgovoriti, še pred samim prihodom v Berlinu, so mi pomagali 
z nasveti glede same namestitve v Berlinu, mesečne vozovnice za javni 
promet, ki je za študente cenejša, torej nekaj praktičnih napotkov. Moj 
prihod in generalno potek celotnega pripravništva so mi zelo olajšali. Po 
koncu pripravništva, ker so bili zadovoljni z našim sodelovanjem so mi 
napisali tudi priporočilo, kar je dodana vrednost pri iskanju bodoče 
zaposlitve.  
 
Erasmus+ prakso priporočam vsakemu, še posebej na Veleposlaništvu v 
Berlinu.  
 

 
Stallwächter Party na stalnem predstavništvu nemške zvezne dežele 
Baden Württemberg, EU-lounge.  
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TUTORSTVO NA FAKULTETAH 
NOVE UNIVERZE 
 
Na Novi univerzi se bo v študijskem letu 2019/2020 uvedel sistem tutorstva, 
pri čemer je namen tutorstva: 

- nuditi celovito podporo študentu pri študiju in med študijem; 
- krepiti medštudentske stike in povezanost študentov z akademskim 

zborom in akademskim okoljem Nove univerze; 
- usmerjati študente pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika; 
- spodbujati študente k pridobivanju dodatnega obštudijskega 

znanja in k udeležbi pri obštudijskih dejavnostih; 
- spodbujati študente k mednarodnim izmenjavam, povezovanju s 

tujimi študenti in delovanju v tujem akademskem okolju; 
- svetovati študentom pri morebitnem nadaljevanju študija oziroma 

glede poklicne poti po zaključku študija.  
 

 
 

Foto: https://www.wcasd.net/site/Default.aspx?PageID=8020 

 
Usposabljanje za udeležence v sistemu tutorstva, predvsem tutorje študente 
in akademske tutorje, bo v primeru, da se izvede, potekal pred pričetkom 
opravljanja dela tutorjev, torej na začetku študijskega leta (oktobra). Vsebina 
usposabljanja bi vključuje teme, kot so: splošno o tutorstvu, delovnopravna 
zakonodaja oziroma prehod na trg delovne sile, sklop sporazumevanja, 
komunikacije, delo v skupini, mediacija oziroma reševanje konfliktov, 
psihološki pristopi, študijske strategije, pravice in dolžnosti študentov. 
 
Vzpostavili se bodo e-maili za tutorstvo, katerega skrbniki bodo referati. 
Vsaka fakulteta identificira na vsakem študijskem programu vsaj enega 
aktivnega člana akademskega zbora, ki bi bil pripravljen postati akademski 
tutor. Tega se vpiše v register tutorjev za akademsko leto in navede na 
spletni strani skupaj s kontaktnimi podatki.  
 
Več v pravilniku>>  

https://www.wcasd.net/site/Default.aspx?PageID=8020
https://nova-uni.si/attachments/article/40/Pravilnik%20o%20sistemu%20tutorstva%20NU%20-%20čistopis%20-%205.%209.%202019.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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TEKAŠKI KLUB NOVE UNIVERZE 
 
 

 
 
Vljudno vabljeni vsi, študenti, diplomanti, pedagoški in strokovni sodelavci 
fakultete, ki radi tečete in seveda tudi tisti, ki bi s tekom radi začeli in 
potrebujete le malo spodbude, da se včlanite v Tekaški klub Nove Univerze. 
 
Prof. dr. Matej Avbelj, ki je tudi predsednik TKNU je vabil v klub z besedami: 
»Zdrav duh živi v zdravem telesu, zato smo na Novi univerzi ustanovili Tekaški 
klub NU. Namen tekaškega kluba je druženje v sproščenem okolju in 
povezovanje ter skupinsko prijavljanje na tekaške prireditve. Glavna prvina 
vsakega tekaškega kluba so prav ljudje v njem, zato vas prijazno vabimo, da 
se nam pridružite.« 
 

Prijavnico lahko najdete na spletni strani, jo izpolnete in pošljete v referat: 
https://epf.nova-uni.si/dejavno…/tekaski-klub-nove-univerze/ 
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ELSA NOVA GORICA VABI 
AKTIVNE ČLANE 
 
Društvo ELSA Nova Gorica vas vabi, da v novem študijskem letu aktivno 
sodelujete pri različnih projektih društva, pridobite nove izkušnje in 
poznanstva. 
V ponedeljek, 30. septembra 2019, bo na Evropski pravni fakulteti (Mestni 
trg 23, 1000 Ljubljana) potekala redna letna skupščina, kjer se bodo izvolili 
novi člani lokalnega odbora ELSA Nova Gorica in sprejele nove smernice 
delovanja za študijsko leto 2019/2020. 
Vsi, ki so se zanimali za aktivno sodelovanje in želeli imeti funkcijo v odboru, 
so morali poslati svojo kandidaturo najkasneje do 23.09.2019. 
 
Pridružite se društvu ELSA Nova Gorica in postanite člani velike ELSA 
skupnosti! 
 

 
 
ELSA (European Law Students’ Association) je mednarodna neprofitna 
organizacija študentov za študente, ki jih zanimajo akademski in osebni 
dosežki poleg njihovih, s pravom povezanih, dosežkov na fakulteti.  
ELSA poskuša članom omogočiti razvoj obstoječih in pridobivanje novih 
sposobnosti, povezovanje z drugimi študenti in strokovnjaki prava iz cele 
Evrope. Svoje člane želi opremiti za profesionalno življenje v mednarodnem 
okolju, z medsebojnim razumevanjem in medkulturnim sodelovanjem.  
Več o društvu na: https://elsa.org/ 

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

