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VIII. MEDNARODNA 
DOKTORSKA ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNA KONFERENCA 

 
 

Doktorski študenti so bili povabljeni k sodelovanju na VIII. Mednarodni 
doktorski znanstveno-raziskovalni konferenci na področju prava, uprave in 
nepremičnin, ki so jo organizirale članice Nove univerze: Fakulteta za 
državne in evropske študije, Evropska pravna fakulteta in Fakulteta za 
slovenske in mednarodne študije. 
 
Doktorska konferenca je potekala v petek, 14. junija 2019, v prostorih 
Fakultete za državne in evropske študije, Žanova ulica 3, Kranj, s prispevki 
v slovenskem ali angleškem jeziku. 
 
Prispevki, predstavljeni na doktorski konferenci, bodo po recenzentskem 
pregledu objavljeni  v konferenčnem zborniku, izbrani prispevki pa bodo 
objavljeni kot članki v reviji DIGNITAS. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
       

PREDAVANJA, OKROGLE MIZE, FORUMI 
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DEKANJA FSMŠ NA SIMPOZIJU V 
LJUBLJANI 

 
Dekanija Fakultete za slovenske in mednarodne študije, doc. dr. Ines 
Vodopivec, je v petek, 7. junija 2019, na mednarodnem znanstvenem 
simpoziju Likovna dela na pergamentu in papirju na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani predstavila svoj prispevek. Simpozij, ki sta ga v 
sodelovanju organizirala Arhiv Republike Slovenije in Filozofska fakulteta v 
Ljubljani je drugače potekal med 6. in 8. junijem 2019. 
 
Predavala je o tiskanih inicialah, ki jih je pripravil renesančni mojster Hans 
Weiditz ml. in jih najdemo v knjigah hranjenih v Slovenski narodni knjižnici. 
 
Znanstveno srečanje je bilo po naravi interdisciplinarno in je zato 
nagovarjalo predstavnike vseh strok, ki raziskujejo in skrbijo za dobrobit 
kulturne dediščine, ki jo predstavljajo dela na pergamentu in papirju. V 
središču pozornosti so bila likovna dela v najširšem pomenu, katerih videz je 
odvisen od staranja/stanja materialov, od izražanja z linijo in/ali barvo, od 
uporabljenih materialov in tehnik ter od možnosti in znanja konservatorjev-
restavratorjev. 
 

 
 

  



6 
 

6 

AKADEMSKI FORUM O 
SLOVENSKEM NARODU 
 
V četrtek, 20. 6. 2019, je v luči prihajajočega državnega praznika, s katerim 
obeležujemo rojstvo Slovenske samostojne države, na Novi univerzi potekal 
Akademski forum, ki smo ga tokrat pripravili v sodelovanju s Katedralo 
svobode. Foruma so se udeležili dr. Peter Jambrek, dr. Dimitrij Rupel, dr. 
Janko Kos, ddr. Igor Grdina in dr. Ines Vodopivec. Razpravo je moderiral dr. 
Matej Avbelj.  
 
Zadnji v letošnjem sklopu Akademskih forumov je bil namenjen razpravi o 
temeljnem, konstruktivnem elementu vsake države, kot ga razumemo skozi 
pojma »narod« in »ljudstvo«.  
V duhu uvodnega epigrafa, ki se je glasil »Ni važno, kaj drugi počnejo z nami, 
važno je, kaj Slovenci počnemo s sabo«, so zbrani govorci poskušali osvetliti 
temeljna vprašanja o tistem, kar definira Slovenski narod oz. ljudstvo in o 
njegovi umeščenosti v mednarodni (evropski) prostor skozi preteklost in 
danes. 
Pričujoči dogodek je služil tudi razpravi o uvedbi in pomenu študijskega 
programa Slovenski študiji Fakultete za slovenske in mednarodne študije 
Nove univerze, ki je edinstven tako v narodnem kot tudi v mednarodnem 
smislu, a vendar neupravičeno ostaja prezrt s strani države. Dekanja 
fakultete, doc. dr. Ines Vodopivec, je ob tem opozorila na vidno pešanje 
zgodovinskega spomina in kritične zavesti o slovenski državnosti. 
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Razpravo je dr. Matej Avbelj zaključil z mislijo, da je v vsakem narodu nekaj, 
kar je izjemno lepega, nekaj, kar nas povezuje, obenem pa je v vsakem 
narodu tudi nekaj izključujočega, nekaj, kar nas napravlja tudi nevarnega do 
drugih, izziv vsake civilizirane družbe pa je v tem, da najde sorazmerje med 
to temno in svetlo platjo. 
 

 
Slika: Vlada RS 

 
Že pred samim akademskim forumom so za spodbujanje razprave pripravili 
nekaj točk, ki so tudi drugače vredne razmisleka: 

✔️ Slovensko nacionalno in socialno vprašanje v luči osamosvojitve in 
osvoboditve naroda. 

✔️ Vprašanje slovenskega narodnega značaja: hlapčevstvo in upor, enakost 
in zavist, sproščenost in zavrtost. 

✔️ Pobude za preoblikovanje slovenskega narodnega značaja: Ivan Cankar, 
Edvard Kardelj, OF, Edvard Kocbek, Dušan Pirjevec, Josip Vidmar. 

✔️ Slovenski narod kot ustavna kategorija - deklaracija, program, norma. 

✔️ Slovenci v Evropi narodov danes: komu prisluhniti - populistom, 
suverenistom, bruseljskim politikom, evroskeptikom, nacionalistom? Ali pa 
je važno le kaj Slovenci storimo zase, ne pa, kaj drugi storijo za nas? 

✔️ Kdo je subjekt samoodločbe v evropski zgodovini in danes? Narodi, 
ljudstva, nacije, etnije? Katalonci in Baski ali Španci? Škoti ali Britanci? 
Evropska unija narodov ali nacij? 

✔️ Zakaj je bila ustanovljena slovenska država? Je Republika Slovenija 
nacionalna država? Kako naj varuje narodno istovetnost, samobitnost, 
kulturo in jezik? 

✔️ Slovenija kot matična in edina država Slovencev in Slovenk za varovanje in 
razvoj civilizacijskih podlag naroda in njegovega nacionalnega interesa. 

✔️ In ne nazadnje: uvedba in izvedba ter javna veljava univerzitetnega 
študijskega programa slovenoslovja - edinega v Sloveniji in v svetu. 
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ELSA POLETNA ŠOLA 
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HUMANISTIČNE 
KORESPONDENCE  

 
11. junija 2019 se je zaključil dogodek z naslovom Humanistične 
korespondence. Organizirali so ga Zavod za humanistiko Inštituta Nove 
revije, Forum za humanistiko in Fakulteta za slovenske in mednarodne študije 
Nove univerze.  

     
 
V prostorih Nove univerze so se odvijala predavanja in pogovori od 3. do 7. 
junija. Trije dogodki so bili pogovori ob izidu knjig. V ponedeljek Vidno in 
nevidno Jožefa Muhoviča likovnega teoretika, slikarja, rednega profesorja na 
ALUO ter izrednega člana SAZU. Gre za prvo izvirno slovensko delo o 
formalni likovni analizi. V torek je dekanija Fakultete za slovenske in 
mednarodne študije doc. dr. Ines Vodopivec predstavila svojo novo knjigo 
Vivitur ingenio, izvirno slovensko delo, ki sloni na večletnem raziskovalnem 
preučevanju originalnih tiskanih knjižnih del 16. stoletja. V četrtek pa je bil 
predstavljen roman Tine Bilban Hvala za škarje. Raziskovalka, pisateljica, 
urednica in literarna kritičarka odpira nekatere deficitarne teme slovenskega 
romanopisja, med njimi (filozofski) premislek sodobne znanosti ter odnosa 
družbe do novega znanja, ki ga prinaša znanost, in aplikacij, ki jih omogoča. 
 
Prvi dve knjigi in Obeležje smisla avtorja Deana Komela so na voljo tudi za 
nakup v Univerzitetni knjižnici Nove Univerze. 
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UNIVERZITETNA KNJIŽNICA 
NOVE UNIVERZE IN UNIVERZA V 
BUFFALU SODELUJETA V 
RAZISKAVI 

 
Univerzitetna knjižnica Nove univerze sodeluje v raziskavi o knjižničnih 
informacijskih storitvah, ki jih vodi Univerza v Buffalu, ZDA. Gre za eno 
najbolj priznanih univerz, ne samo v državi New York, ampak tudi na 
splošno v Ameriki. Univerza je usmerjena v raziskovanje.  
 
14. junija 2019 je UKNU obiskala izr. prof. dr. Amy VanScoy iz Oddelka za 
informacijsko znanost Univerze v Buffalu ter se v sodelovanju z Barbaro 
Kavčič iz informacijsko-dokumentacijskega centra za dediščino (INDOK 
center) pri Ministrstvu za kulturo pogovarjala z dekanjo Fakultete za 
slovenske in mednarodne študije doc. dr. Ines Vodopivec o informacijskih 
zahtevah ter komunikacijskih tehnikah in veščinah, ki so nujne za 
optimalno delovanje bibliotekarjev v referenčnih službah.  
Raziskava je del širše raziskave, ki zajema poleg ZDA še druge države. V 
Sloveniji sodelujejo knjižnice in bibliotekarji iz različnih tipov knjižnic.  
 
Izr. prof. dr. Amy VanScoy se zahvaljujemo za obisk in dragocen pogovor.  
 
 

 

 
 
 

 
  

NAŠI PROFESORJI IN PROJEKTI 
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NASTOPNO PREDAVANJE DR. 
MATEJA AVBLJA PRED 
IMENOVANJEM ZA REDNEGA 
PROFESORJA 

 
 

Skladno z Merili za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev, visokošolskih sodelavcev in raziskovalnih sodelavcev na Novi 
univerzi bo imel dr. Matej Avbelj pred imenovanjem v naziv redni profesor za 
predmetno področje »Evropsko pravo« javno predavanje z naslovom: 
»Integralna teorija prihodnosti Evropske unije«. 
 
Predavanje bo v četrtek, 11. 7. 2019, ob 12. uri na Evropski pravni fakulteti, 
Mestni trg 23, 1000 Ljubljana (avla Ivana Hribarja). 
 
Vljudno vabljeni! 

 
 

 

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 pa poučuje tudi na številnih drugih 

slovenskih fakultetah in tujih univerzah.  

Po doktoratu, ki ga je zagovarjal leta 2009 na European University Institute v 

Firencah, je leta 2010 postal visokošolski učitelj (docent). V akademskem letu 

2015/16 je prejel še nagrado za najboljšega predavatelja po izboru 

študentov na Fakulteti za državne in evropske študije.  

Ima zelo veliko objav, je pa tudi član več domačih in tujih stanovskih 

organizacij, ter sodeluje z uredniškimi odbori več pravnih revij. 

Več o predavatelju na spletni strani >>  

  

http://www.avbelj.eu/
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OBISK SKUPINE 
STROKOVNJAKOV NAKVIS NA 
NOVI UNIVERZI  
 
NAKVIS je okrajšava za Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu. 
Agencija je samostojna in neodvisna ter deluje po načelih strokovnosti, 
nepristranskosti, zakonitosti in politične nevtralnosti. Deluje v skladu s 
standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem 
visokošolskem prostoru. Ustanovljena je bila leta 2010, s članstvom v 
mednarodnih združenjih pa utrjuje ugled in veljavnost slovenskega visokega 
šolstva. Več na spletni strani >> 

 
Evropska pravna fakulteta Nove univerze je v okviru vzorčne evalvacije 
gostovala presojevalce Nakvis, v sestavi profesorjev in študenta priznanih 
fakultet. Na gostovanju, ki je poteklo v mesecu juniju, so strokovnjaki 
ocenjevali doseganje standardov kakovosti  izbranega študijskega programa. 
V času svojega obiska so kakovost študijskega programa ocenjevalci 
preverjali tudi s poglobljenim intervjuju in se ob tem srečali z različnimi 
deležniki fakultete:  

- predstavniki vodstva fakultete,  
- akademskega in strokovnega osebja,  
- študenti,  
- predstavniki gospodarstva in  
- člani Alumni kluba. 

 

  

https://www.nakvis.si/


13 
 

13 

DVE NOVI IMENOVANJI ZA 
NAZIV ASISTENT 

 
 

Evropska pravna fakulteta se ponaša z  dvema novima imenovanjema v 
naziv asistent za področje evropsko pravo, in sicer Polona Batagelj in Maja 
Cigoj. Obe sta doktorskih študentki na Evropski pravni fakulteti, smer 
Pravo. 
 
Po Pravilniku o raziskovalnih nazivih ARRS mora za izvolitev v naziv 
asistenta kandidat/ka izpolnjevati minimalne pogoje: 

- univerzitetna izobrazba in izpolnjeni pogoji za vpis na podiplomski 
študij za pridobitev znanstvenega naziva oziroma II stopnja 
bolonjskega študijskega  programa in vpis na podiplomski študij, 

- sposobnost za raziskovalno delo. 
 

 
 
Polona Batagelj je leta 2012 uspešno zagovarjala diplomsko delo z 
naslovom Raznolikost in prožnost pravnega reda Evropske unije; tri leta 
kasneje pa je pridobila naziv magistre z delom Skladnost protidopinških 
pravil z vrednotami demokratične in pravne države ter človekovimi 
pravicami. Njeno ime je komu morda znano tudi iz kolesarskih krogov, saj 
je bila članice slovenske profesionalne ženske ekipe, leta 2012 pa je 
nastopila tudi na olimpijskih igrah.  
 
Maja Cigoj, rojena Gregorič, je diplomirala leta 2011 z nalogo z naslovom 
Institucionalni vidiki v razvoju organizacije za varnost in sodelovanje v 
Evropi. Magistrski študij je končala leta 2015. Tudi njeno magistrsko delo 
se je ukvarjalo z evropskih pravom, saj je imelo naslov Medsebojno 
vplivanje ustavnih sodišč v Evropi. 

 
 
 

  

http://www.arrs.si/sl/akti/priprava/inc/Pravilnik-raziskovalni-nazivi-170708.pdf
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INFORMATIVNI DAN EVROPSKE 
PRAVNE FAKULTETE V ZAGREBU 

 
 

V četrtek, 13. junija 2019 je Evropska pravna fakulteta na informativnem 

dnevu v Zagrebu predstavila svoj študijski program druge stopnje, Pravo in 

management nepremičnin. Informativni dan je organizirala visokošolska 

institucija Effectus, s katero Fakulteta sodeluje že več let.  

  

Evropska pravna fakulteta nadaljuje uspešno sodelovanje z visokošolsko 

institucijo  Effectus, eno najkvalitetnejših visokošolskih ustanov na 

Hrvaškem, ki svojim študentom ponuja študij financ in prava. Bodoči 

študenti so se na informativnem dnevu lahko seznanili s Fakulteto in 

njenim delovanjem, samim študijskim programom PMN, kot tudi sistemom 

oddajanja prijav in roki za oddajo le teh ter vpisnimi roki. Predvsem pa jih 

je zanimala možnost vpisa na doktorski študij.  

Z veseljem lahko dodamo, da je bilo zanimanje za vpis na Evropsko pravno 

fakulteto izjemno veliko, kar potrjuje kvalitetno delovanje le te.    
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INFORMATIVNI DAN EVROPSKE 
PRAVNE FAKULTETE V KRANJU 
 

 

Evropska pravna fakulteta je v sredo, 26. junija 2019, sodelovala na 

informativnem dnevu na Visoki šoli za gradbeno inženirstvo Kranj, kjer je 

predstavila svoj enovit študijski program Pravo in management 2. stopnje.  

Na informativnem dnevu je sodelovala tudi profesorica Evropske pravne 

fakultete s področja nepremičnin in načrtovanja zgradb, izr. prof. dr. Živa 

Kristl, ki je predstavila študijski program in njegovo vsebino ter samo 

izvedbo predavanj. Bodočim študentom je bilo prav tako predstavljeno 

delovanje Fakultete in prijavni ter vpisni roki, največ zanimanja pa je bilo 

glede zaposljivosti po opravljenem študiju.  
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KAJ VSE PONUJA 
UNIVERZITETNA KNJIŽNICA 
NOVE UNIVERZE – UKNU   

 
 

V šolskem letu 2019 je Univerzitetna knjižnica Nove Univerze presegla 
15.000 fizičnih enot gradiva. To pomeni, da ponuja svojim uporabnikom 
15.000 knjig, zaključnih del in revij, v Ljubljani, pa tudi manjših 
izposojevalnicah v Kranju in Novi Gorici.  
In vse to poleg baz podatkov, do katerih lahko študentje večinoma 
dostopajo od doma. Na slednje se knjižnica osredotoča, saj zaradi 
enostavne dostopnosti in sočasne uporabe menimo, da so bolj zanimivi 
za naše uporabnike. Ponudba je na voljo s prijavo preko spletne strani. 
 
 
Pravni informacijski portal IUS-INFO, do katerega je omogočen oddaljen 
dostop za člane knjižnice, je slovenski vir z revijami, knjigami, sodno 
prakso in drugimi podobnimi viri. Vsebuje tudi arhiv več revij, od katerih 
je najbolj znana Pravna praksa, vendar je pri slednji, po izbiri založnika,  
omogočen dostop samo do številk izdanih pred več kot 12 meseci. Iz 
računalnikov v knjižnice se lahko dostopa do vseh številk. Druge zanimive 
revije so še Podjetje in delo, Odvetnik, Delavci in delodajalci. Za pregled 
zakonov pa še vseeno svetujemo PISRS, ki je, sploh odkar vključuje tudi 
sodno prakso uporaben in izredno hitro posodobljen. 
 
Naša univerza je v okviru projekta DEUS - vpeljava in aplikacija pravne 
digitalne enciklopedije in učilnice Slovenije v razvoj študijskega procesa, 
s pomočjo sofinanciranja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport RS na spletu uredila E-KURS. Elektronski Komentar Ustave 
Republike Slovenije je prosto dostopen preko spleta, od doma, brez 
prijav in z iskalnikom. Neomejeno sta dostopni izdaji 2002 in 2011, iz 
računalnikov v knjižnici pa tudi izdaja 2019, ki je izšla letos marca in katere 
odgovorni urednik je bil dr. Matej Avbelj. 
 
Zanimiv je tudi priročnik in portal e-Gradbenik, ki zagotavlja: 

 strokovne razlage, navodila, preverjene primere in ukrepanja za 
pravočasno in pravilno vpeljavo novosti v prakso, 

 ažurne zakonodajne in strokovne novosti ter obveščanje o le-teh, 

 odgovore na vaša konkretna vprašanja; 

 dostop do portala Nova gradbena zakonodaja 2018, 

 brezplačno svetovanje strokovnjakov 
 
Za vse, ki pišete diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo je lahko prvi 
naslov portal ReVIS, na katerem objavljamo zaključna dela naših fakultet, 
ali pa kar Nacionalni portal odprte znanosti, kjer so zbrana zaključna dela 
vseh slovenskih fakultet. Poleg zaključnih del pa tudi nekatera druga 
znanstvena besedila. Kjerkoli in brez omejitev. 

KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

https://nova-uni.si/index.php/sl/baze-znanja
https://e-kurs.si/
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Verjetno najbolj znana tuja baza je EBSCO, ki je bila tudi predstavljena na 
izobraževanju začetek tega leta. Predstavitev je bila organizirana, saj  
knjižnica od letos dalje zagotavlja dostop do zbirke Academic Search 
Premier, ki pokriva področje humanistike, družboslovja, naravoslovja in 
tehnike. Vključuje 3379 revij s celotnimi besedili, od tega je 1995 revij 
indeksiranih v Web of Science. Pred tem pa je že bil omogočen dostop do 
Military and Government Collection, ki je zbirka strokovne in znanstvene 
literature s področja vladnih zadev, vojaških ved, veščin, tehnike in 
zgodovine, obrambne in zunanje politike, zakonodaje itn. 

 
SPRINGERLINK je dostop na lokaciji knjižnice, sam servis pa omogoča 
dostop do približno 1900 znanstvenih in strokovnih revij ter preko 30.000 
knjig različnih založb, združenih v skupini Springer Science+Business 
Media. Pokrivajo različna strokovna področja: pravo, poslovne vede in 
ekonomijo, biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede,  humanistiko, 
psihologijo, sociologijo itd 
 
SCOPUS (oddaljen dostop za člane knjižnice) je največja baza povzetkov 
in citatnim indeksom strokovne literature, vključno z znanstvenimi 
revijami, knjigami in zborniki. Zajema raziskovalne teme vseh znanstvenih 
in tehničnih disciplin, od medicine in družboslovja do umetnosti in 
humanistike.  
Gradi jo največji založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier in 
vključuje več kot 22.000 naslovov revij in preko 150.000 knjig 5.000 
založnikov.  

 
 
Do SAGE je omogočen oddaljen dostop za člane knjižnice. Zbirka SAGE 
Journals Online je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature 
ter branju člankov s področij družbenih ved in humanistike, medicine, 
tehnike in naravoslovja. Objavlja več kot 1.000 revij in 600 knjig, 
referenčnih del in podatkovnih baz o podjetništvu, humanistiki, 
družboslovju, znanosti, tehnologiji in medicini. 
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 Od tujih odprtodostopnih virov izpostavljamo BASE. Bielfield Academic 
Search Engine je eden najbolj obsežnih iskalnikov za akademske spletne 
vire. Od več kot 140 milijonov indeksiranih dokumentov je približno 60 % 
na voljo brezplačno. Ponaša se z odprtim dostopom (open access), ki 
pomeni, da stroške objave nosijo avtorji oz. njihove institucije, zato da so 
potem znanstvena besedila in dognanja v njih dostopna brez omejitev.  
 
 
Za dostop do baz podatkov za katere morate biti člani knjižnice se morate 
najprej včlaniti. Za študente Evropske pravne fakultete, Fakultete za 
državne in evropske študije in Fakultete za slovenske in mednarodne 
študije je včlanitev brezplačna.  
Vse kar morate narediti je izpolniti vpisnico, ki jo na voljo tudi na spletni 
strani knjižnice, ter jo poslati ali prinesti v knjižnico, kjer vas vpišemo in 
vam dodelimo geslo. S slednjim se lahko vpišete tudi v Moj COBISS, kjer 
lahko podaljšujete izposojeno gradivo, rezervirate gradivo ali spremenite 
geslo.  
Za vsa vprašanja je knjižnica na voljo vsak delavnik med 10.00 in 18.00.  

  

https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica
https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica
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POLETNI DELOVNI ČAS V 

KNJIŽNICI IN REFERATU 

 
Tako knjižnica kot referat bosta imela poleti, od 8. julija do 16. avgusta 2019 
odprta vrata po skrajšanem delovnem času.  
 
Poletni delovni čas bo od 8.30 do 15.30.  
Delo drugače poteka nemoteno.  
 

 
 
V knjižnici smo vam vedno na voljo za vsa vprašanja osebno ali po elektronski 
pošti knjiznica@nova-uni.si  oz.  telefonu 01 251 44 85. 
 
 

  

mailto:knjiznica@nova-uni.si
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DELO V NEMŠKEM ZVEZNEM 
PARLAMENTU  
 
 
Bi radi delali v nemškem parlamentu? 
Kandidati s slovenskim državljanstvom in zaključenim univerzitetnim 
študijem se lahko potegujejo za mednarodno parlamentarno štipendijo 
(IPS) v Nemškem zveznem parlamentu Bundestagu. Iz prve roke boste 
lahko izkusili kako Bundestag deluje v petih mesecih dela, od tega treh v 
pisarni poslanca. 
 
Bundestag vsako leto v sodelovanju s Freie Universität Berlin, Humboldt-
Universität zu Berlin in Technische Universität Berlin ponuja okoli 120 
štipendij za mlade univerzitetne diplomante iz 42 držav. Program poteka 
vsako leto od 1. marca do 31. julija. Pokrovitelj programa je predsednik 
nemškega Bundestaga, štipendije pa financira nemški zvezni parlament. 

 

 
 
Cilj programa je: 

 spodbujati odnose med Nemčijo in sodelujočimi državami 

 utrjevanje demokratičnih vrednot in strpnosti 

 poglobiti razumevanje kulturne raznolikosti 

 mirnega sožitja na svetu. 
 
Program IPS vključuje številne posebne dogodke, seminarje in delovno 
prakso pri članu nemškega zveznega parlamenta. Umestitev je 
sestavljena iz polnega delovnega časa v pisarni člana, kar udeležencem 

ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI 
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omogoča, da spoznajo različne naloge, ki jih opravlja. Pričakuje se, da 
bodo igrali aktivno vlogo, vključno s pripravo poglobljenih poročil, 
govorov, člankov in pisem, pripravo sestankov in izvajanjem tajniških 
nalog. Poleg tega udeleženci spremljajo člana na seje odborov, 
parlamentarnih skupin in drugih organov ter dobijo vpogled v notranje 
delovanje Parlamenta, sisteme in postopke. Program vključuje tudi obisk 
volilne enote države članice. 
 
Udeleženci so vpisani kot študenti na Humboldt-Universität zu Berlin za 
poletni semester in, če želijo, kot gostujoči študenti na eni od drugih 
univerz. Na semestru Humboldt-Universität zu Berlin ali na eni od drugih 
univerz v mestu lahko opravijo dva tečaja. Poleg tega sodelujejo v 
spremljevalnem akademskem programu Freie Universität, Humboldt-
Universität in Technische Universität. 
 
Udeleženci, ki prejmejo štipendije dobijo tudi uvod v nemško politično, 
gospodarsko in kulturno življenje prek seminarjev, ki jih vodijo politične 
fundacije. Štipendija vključuje mesečno plačilo 500 evrov, brezplačno 
nastanitev in zavarovanje. Krije tudi stroške potovanja v Berlin in nazaj.  
 

  
 
 
Postopek izbire 
IPS je odprt za usposobljene in visoko motivirane mlade, ki so odprti za 
nove ideje, se zanimajo za politiko in želijo igrati aktivno in odgovorno 
vlogo pri oblikovanju demokratične prihodnosti svoje države. Uspešni 
kandidati bodo izbrani na podlagi strokovnih, socialnih, jezikovnih in 
medkulturnih spretnosti s strani neodvisne izbirne komisije, ki jo bo 
ustanovil nemški Bundestag z udeležbo berlinskih univerz. 
 
Zahteve: 

- državljanstvo sodelujoče države (dovoljeno je dvojno državljanstvo) 
- zaključen univerzitetni študij 
- dobro znanje nemškega jezika 
- poznavanje nemške politike, družbe in zgodovine 
- mlajši od 30 let ob nastopu štipendije 

 
Več informacij najdete tukaj.  

https://www.bundestag.de/ips
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PROGRAM STAŽIRANJA ZA 
MLADE STROKOVNJAKE V MISIJI 
EULEX KOSOVO 

 
Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) za mlade strokovnjake z 
dokončano (najmanj triletno) univerzitetno izobrazbo razpisuje program 
stažiranja v misiji Evropske Unije za krepitev pravne države na Kosovu 
(EULEX Kosovo), ki bo potekal od 4. avgusta 2019 do 3. januarja 2020. 
 

 
 
EEAS petim izbranim kandidatom izplača znesek 750 evrov na mesec. 
Kandidati morajo sami poskrbeti za prevoz v Prištino in nazaj, namestitev 
in hrano, EEAS/EULEX pa poskrbi za nezgodno in zdravstveno zavarovanje. 
Rok za prijavo je bil 14. junij 2019, zadnji izbor pa je potekal po telefonu. 
 
Poleg končanega 3-letnega univerzitetnega študija so bile splošne zahteve 
za udeležence še: 

- zelo dobro obvladanje govorjenega in pisnega jezika 
- sposobnost dela v stresnem in zahtevnem okolju 
- visoka motivacija 
- opravljen e-HEST (Hostile Environment Safety Training) 

 
EULEX Kosovo je začel delovati leta 2008 kot največja civilna misija v okviru 
skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije. Poslanstvo misije 
EULEX je pomagati kosovskim oblastem pri vzpostavljanju trajnostnih in 
neodvisnih institucij pravne države. Sedanji mandat misije, za obdobje do 
14. junija 2020, temelji na podlagi Sklepa Sveta SZVP 2018/856. EULEX 
deluje v okviru Resolucije Varnostnega sveta ZN št. 1244. 
Misija EULEX podpira ustrezne institucije pravne države na Kosovu na poti 
k večji učinkovitosti, trajnosti, večetničnosti in odgovornosti, brez 
političnega vmešavanja in ob spoštovanju najboljših praks EU.  
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JESENSKA ŠOLA S PODROČJA 
ALTERNATIVNEGA REŠEVANJA 
SPOROV 
 

 
 
Evropska pravna fakulteta v sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske 
študije in Fakulteto za slovenske in mednarodne študije organizira jesensko 
šolo z naslovom: Trendi in izzivi na področju alternativnega reševanja sporov, 
ki bo potekala od 16. do 20. septembra 2019 na Evropski pravni fakulteti v 
Ljubljani. 
 
Na jesenski šoli bodo slušatelji preko teoretičnih in izkustvenih pristopov 
spoznali:  

 normativni razvoj ARS v Sloveniji in svetu,  
 pravne podlage in ureditev ARS v Sloveniji in EU,  
 faze mediacijskega postopka (na podlagi študij primerov), 
 najpogostejše etične odločitve v mediaciji (na podlagi študij 

primerov), 
 dinamika konflikta in komunikacijske veščine za uspešno 

razreševanje konfliktnih situacij, 
 posebnosti mediacije v družinsko-pravnih sporih. 

Slušatelji bodo znanje pridobili od najboljših strokovnjakov iz prakse: Rudi 
Tavčar, MBA; prof. dr. Alan Uzelac; mag. Gordana Ristin; doc. dr. Maja Ovčak 
K os; mag. Matej Čujovič in drugi.  

Podrobnejši program jesenske šole bo predstavljen v kratkem.  

Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci prejeli kreditne točke v višini 
enega izbirnega predmeta. 

 
 

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

