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MAJSKI AKADEMSKI FORUM NA 
TEMO URESNIČEVANJA 
ČLOVEKOVIH PRAVIC 
 
 
Na Fakulteti za državne in evropske študije je 8. maja potekal akademski 
forum Nove univerze na temo uresničevanja človekovih pravic v slovenski 
družbi ob izidu nove knjige izr. prof. dr. Jerneja Letnarja Černiča "Slovenija 
na razpotju: geneza človekovih pravic v slovenski družbi". 
 
V zanimivi razpravi so sodelovali: 

 Jan Zobec, sodnik Vrhovnega sodišča 

 izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič 

 dr. Rok Svetlič 

 moderator dr. Gorazd Justinek 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
       

PREDAVANJA, OKROGLE MIZE, FORUMI 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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AKADEMSKI FORUM NA TEMO 
ŠERIATA V EVROPI 
 
Na Akademski forumu Nove univerze 23. 5. 2019 je v prostorih Nove 
univerze na Mestnem trgu 23, v Ljubljani prof. dr. Maurits Berger spregovoril 
na temo šeriata v Evropi. 
 
Dr. Berger, ki je odvetnik in arabist dela v Laiden University Centre for the 
Study of Religion (LUCSoR) in je raziskovalec povezan tudi z Clingendael 
Institute for International Relations v Hagu. Delal je kot odvetnik v 
Amsterdamu in kot raziskovalec in novinar v Kairu in Damasku.  
Njegova področja raziskav vključujejo islamsko pravo, politični islam in 
svobodo veroizpovedi. Posebej zanimiv se mu zdi odnos med pravom - v 
najširšem pomenu besede - in religijo. Trenutni interes se izraža na dveh 
oblikah šeriata: vlogi in vplivu šeriata v zahodnih državah ter pojmu 
„zelenega islama“ v muslimanskem svetu. 
Več o predavatelju na povezavi. 
 
V sklopu svojega predavanja je pojasnil pomen in prakso šeriata v Evropi. 
Poskušal je odgovoriti na vprašanja: 

- ali obstaja razlika med obstoječimi praksami verskih prav v Evropi? 
- kaj natančno sploh mislimo s frazo "šeriat v Evropi"? 
- in zakaj so edina "šeriatska sodišča" v Evropi v Grčiji, ne pa tudi v 

Angliji? 
 

  

https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/maurits-berger#tab-1
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ZAKAJ IN KOMU SO V NAPOTO 
ZASEBNE RAZISKOVALNE IN 
VISOKOŠOLSKE ORGANIZACIJE? 
 
 
V torek, 14. maja, je na povabilo Inštituta Nove revije potekala javna razprava 
z naslovom "Komu in zakaj so v napoto zasebne raziskovalne in visokošolske 
organizacije?". Namen razprave, ki sta se je udeležila tudi izr. prof. dr. Jernej 
Letnar Černič iz Fakultete za državne in evropske študije in prof. dr. Dean 
Komel, predavatelj na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije, je bil v 
diskusiji izraziti mnenja in pripombe na predlog Zakona o 
znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je v javni obravnavi do 18. 
maja. 
 

 
 
Udeleženci razprave so bili enotni v misli, da je predlog diskriminatoren, saj 
omogoča monopolno in privilegirano pozicijo omejenemu krogu ustanov in 
raziskovalnih organizacij. Po mnenju izr. prof. dr. Jerneja Letnarja Černiča je 
predlog v nasprotju človekovimi pravicami, temeljnimi ustavnimi načeli in 
demokratičnimi vrednotami, ki izhajajo iz ustave. 
Udeleženci diskusije so se strinjali, da se raziskovalna dejavnost na 
Slovenskem podreja interesom privilegiranih državno-javnih organizacij, 
uzakonja diskriminatorno sofinanciranje raziskovalne dejavnosti, ki ga 
podpirajo tudi veljavni podzakonskimi akti Agencije za raziskovalno 
dejavnost RS. 
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TEKAŠKI KLUB NOVE UNIVERZE IN 
DOBRODELNI TEK 

 
 

Z mesecem majem je s svojim delovanjem počasi začel Tekaški klub Nove 
univerze, ki se je konec maja udeležil 26. Decathlonovega študentskega teka 
na grad. 
Ker je prireditev dobrodelne narave, smo se na Novi univerzi odločili, da jih 
pri tem podpremo z zbiranjem prostovoljnih prispevkov. Organizatorji 
tekaške prireditve zbirajo prehrambne izdelke ali izdelke, namenjene osebni 
higieni, ki jih bodo namenili družinam v stiski v Sloveniji. Izdelki morajo biti 
zapakirani, pri tem pa morajo imeti prehrambni izdelki rok uporabe vsaj en 
mesec. 
Prispevke se je zbiralo do ponedeljka, 27. maja 2019, v avli Ivana Hribarja v 
Ljubljani, na Mestnem trgu 23. 
 
Za vašo pomoč se vam zahvaljujemo. 
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PRILOŽNOST ZA NOVE STIKE IN 
PRIJATELJSTVA IZ DRUŠTVA 
MLADI EVROPEJCI 
 
 
Evropska pravna fakulteta je v sodelovanju z društvom Mladi Evropejci v 
okviru Esasmus+ projekta iVote organizirala predavanje na temo volitev v 
Evropski parlament. O postopku volitve je v angleškem jeziku predavala doc. 
dr. Katarina Vatovec. 
Predavanje je potekalo v ponedeljek, 20. 5. 2019, ob 10. uri v predavalnici 
Jožeta Pučnika v prostorih Evropske pravne fakultete na Mestnem trgu 23, v 
Ljubljani. 
 
Sam projekt je v Ljubljani privabil mlade iz osmih držav Evropske unije in jim 
v sklopu različnih aktivnosti približal delovanje EU. Ravno zato, ker so se 
predavanja udeležili tudi člani društva iz tujine, je bila to odlična priložnost 
za navezavo novih stikov in prijateljstev. 
 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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INFORMATIVNI DAN ZA 
ŠTUDENTE DRUGE STOPNJE 
EVROPSKE PRAVNE FAKULETE  
 

Odločitev o tem, kje in kako nadaljevati študij, sodi med eno 

pomembnejših odločitev v življenju. Tudi za to smo poskušali pomagati s 

predstavitvijo podiplomskih študijskih programov na Evropski pravni 

fakulteti. 

Informativni dnevi Evropske pravne fakultete so potekali v: 

 torek, 21. 5., v Novi Gorici, EDA center, Delpinova 18B, ob 16.00 

 sreda, 22. 5., v Ljubljani, Mestni trg 23, ob 16.00 

Na informativni dneh so predstavili nadaljevanje študija in podiplomske 

študijske programe: 

 magistrski in doktorski študijski program Pravo 

 magistrski in doktorski študijski program Pravo in management 

nepremičnin 

 magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo 

 magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov 

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

 

 

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

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA 

FAKULTETI ZA DRŽAVNE IN 

EVROPSKE ŠTUDIJE 

V mesecu maju je Fakulteta za državne in evropske študije organizirala 

informativni dan za vse, ki so želeli izvedeti kaj več o naših podiplomskih 

študijskih programih. Informativni dan je potekal v torek, 21. maja v:  

• Kranju, na Žanovi ulici 3, 

• Ljubljani, na Mestnem trgu 23 in 

• Mariboru, na Črtomirovi ulici 1. 

 

Na informativni dneh so predstavili nadaljevanje študija in podiplomske 

študijske programe: 

• magistrski in doktorski študijski program Javna uprava ter 

• magistrski in doktorski študijski program Mednarodne in 

diplomatske študije.  

Več o naših študijskih programih: http://www.fds.si/index.php/vpis. 

  

http://www.fds.si/index.php/vpis
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SPOMLADANSKA ŠOLA NATO 
70/15 
 
Na Fakulteti za državne in evropske študije je v tednu od 13. – 17. maja 2019 

potekala spomladanska šola z naslovom NATO 70/15. V prvih štirih dneh so 

se zvrstila predavanja na temo:  

- zgodovine transatlantskih odnosov  dr. Andreja Finka,  

- Evrope in NATO v obdobju predsednika Trumpa dr. Bogomila Ferfile,   

- Vidika spola, varnosti in miru dr. Suzane Tkavc,  

- predstavitve rezultatov raziskave »Ženske v Slovenski vojski« dr. Liliane 

Brožič,   

- NATO koncepta strateških komunikacij in #MiSmoNato mag. Nine 

Raduha,   

- liberalnega globalnega reda in NATO dr. Mateja Avblja ter  

- NATO in njegove odgovornosti pri varovanju človekovih pravic dr. 

Jerneja L. Černiča.  

  

      



12 
 

12 

 

Spomladanska šola se je zaključila s tradicionalno javno okroglo mizo. Uvodni 

nagovor je imel prof. dr. Dimitrij Rupel, razpravljavci pa so bili:  

- gospod Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS,  

- njena ekselenca Edit Szilágyiné Bátorf, veleposlanica Madžarske v 

Sloveniji,  

- njegova ekselenca Czerwiński Paweł, veleposlanik Poljske v Sloveniji,  

- gospod Peter Grk, generalni sekretar Bled strateškega foruma in  

- veleposlanik Igor Senčar. 

Razpravo je moderiral doc. dr. Gorazd Justinek.  
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PREDAVANJI GOSTUJOČE 
PREDAVATELJICE DR. ZLATE 
DJURJEVIĆ 

 
 

V četrtek, 16. 5., in v petek, 17. 5., sta na Evropski pravni fakulteti na 
Mestnem trgu 23, v Ljubljani potekali gostujoči predavanji prof. dr. Zlate 
Djurdjević.  
 
Prof. dr. Zlata Đurđević je redna profesorica na Pravni fakulteti v Zagrebu in 
predstojnica oddelka za kazensko procesno pravo. Prof. Đurđević je priznana 
strokovnjakinja za kazensko procesno pravo, kazensko pravo Sveta Evrope, 
kazensko pravo EU in mednarodno kazensko pravo.  Usposabljala se je in bila 
gostujoča profesorica, med drugim na Yale Law School, Berkeley Law School, 
Univerza v Luxembourgu, Inštitut Max Planck. Sodelovala je tudi pri 
pogajanjih Republike Hrvaške pri pristopu k EU (poglavje 24 - pravosodje, 
svoboda in varnost in poglavje 32 a finančna kontrola). Bila je med drugim 
tudi članica etične komisije pri HRT, sodelovala pri spremembi hrvaške 
kazenske zakonodaje, kandidatka Mednarodnega kazenskega sodišča in je 
avtorica številnih pravnih člankov in del na Hrvaškem in v tujini. CV:  

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2017/Nominations/
Pages/DURDEVIC.aspx 
 
V sklopu predmeta Kazensko procesno pravo je v predavalnici K. J. Wojtyle 
(P3) potekalo četrtkovo predavanje na temo »Kazenski postopek v Republiki 
Hrvaški – primer postopka s tožilsko preiskavo«. 
 
Na petkovo predavanje je vabil Karierni center Evropske pravne fakultete 
Nove univerze. Predavanje je imelo naslov »Ekskluzija dokazov – 
primerjalno pravni pogled«. Več o dogodku. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2017/Nominations/Pages/DURDEVIC.aspx
https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/elections/judges/2017/Nominations/Pages/DURDEVIC.aspx
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/05/Predavanje-petek-17.5.2019.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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GOSTUJOČE PREDAVANJE 
PROF. DR. GIOVANNIJA TUZETA 
 
V ponedeljek, 20.5., ob 16. uri v je prostorih Evropske pravne fakultete 

na Mestnem trgu 23, v Ljubljani potekalo gostujoče predavanje. Gre za 

dogodek v okviru Modula Jean Monnet. Predaval bo gost prof. dr. 

Giovanni Tuzet z Univerze Bocconi v Milanu, Italija. Naslov predavanja je 

Teleološka razlaga v italijanskem pravu.  

 

 
 

Modul Jean Monnet je kratek učni program (ali tečaj) na področju študija 

Evropske unije na visokošolskem zavodu. Modul se mora osredotočiti na 

posamezno disciplino v evropskih študijah ali biti multidisciplinaren in 

zahtevati akademski prispevek več profesorjev in strokovnjakov. 

 

Namen modulov je spodbujanje raziskovalnih in pedagoških izkušenj med 

mladimi raziskovalci, znanstveniki in strokovnjaki na področju vprašanj 

EU, pospeševanje objav in razširjanje akademskih raziskav, ipd.  

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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HUMANISTIČNE 
KORESPONDENCE * HUMANISTIC 
CORRESPONDENCES 

 
Od 27. maja do 11. junija 2019 v Ljubljana Zavod za humanistiko Inštituta 
Nove revije, Forum za humanistiko in Fakulteta za slovenske in mednarodne 
študije Nove univerze prirejajo dogodek z naslovom Humanistične 
korespondence.  

     
 
V smislu humanističnega vedenja je, da povezuje svet v tistem, kar tvori 
njegove identitete in različnosti. Iskanje odgovornosti za dogajanja v svetu 
vse prepogosto pozablja, da sveta, kolikor nismo zmožni odgovarjati na 
vprašanja, ki nas bivanjsko zadevajo, sploh nimamo, kvečjemu kak polsvet ali 
nobensvet. Pisanje pesmi, branje knjig, izdelovanje podob, razstave slik, 
zidanje stavb, arheološke najdbe, gledališke predstave, glasbeni dogodki, 
ekrani, računalniki, telefoni, pisma, arhivi, muzeji, dnevniški zapiski, kritika, 
življenjepisi, rokopisi, potopisi, predavanja, poročila, razprave, razlage, vesti, 
molitve, prošnje, zaobljube … so načini korespondiranja v bivanju, ki si ga 
delimo in nas morda deli, predvsem pa si ga podeljujemo. Nekaj takšnega 
sobivanja v pogovoru skušajo ponuditi »Humanistične korespondence«. 
 
It is the nature of humanistic knowledge to entail the interweaving of the 
world with regard to its identities and its differences. The search for 
responsibility for contemporary occurrences in the world often forgets that—
insofar as we are unable to respond to existentially concerned questions—
we do not have a world at all, only perhaps a halfworld or a non-world. 
Writing of poems, reading of books, creation of images, exhibitions of 
painting, building of edifices, archeological finds, theatre performances, 
musical events, screens, computers, telephones, letters, archives,museums, 
journal entries, critique, biographies, manuscripts, travel diaries, lectures, 
reports, discussions, explanations, news, prayers, pleas, promises… all these 
are ways of corresponding within existence, which we share and which 
perhaps divide us, but which—first and foremost—are bestowed upon us. 
The “Humanistic Correspondences” attempt to offer such cohabitation 
through conversation. 
 
 
PROGRAM na naslednjih straneh >> 
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ponedeljek, 27. maj 2019, ob 16:30 
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (Gospodinjska ulica 8, Ljubljana) 
Dean Komel: »Uvodni nagovor ob pričetku humanističnih korespondenc«  
Jeff Malpas: “In What Kind of World Do We Live?”   

»V kakšnem svetu živimo?« 
Predavanje in delavnica v angleškem jeziku.  
Avstralski filozof Jeff Malpas je zaslužni profesor na Tasmanski univerzi v 
Hobartu. Poznan je po svojem delu na področju analitičnih in kontinentalnih 
tradicij, obenem je eden vodilnih sodobnih filozofskih premišljevalcev 
pojmov kraja in prostora. Kot komentator se udejstvuje v debatah glede 
sodobne etike in politike v tasmanskih in avstralskih medijih. Njegovo 
predavanje bo obravnavalo vprašanje sodobnega sveta kot sveta, ki ga 
obvladuje tehnologija: »Celo podnebna in okoljska kriza, ki grozi sodobnemu 
izkustvu, je na sebi posledica našega zanašanja na tehnologije fosilnih goriv, 
povezanega z neznansko in tehnološko pogojeno rastjo človeške populacije 
v zadnjih stotih letih. Potemtakem lahko rečemo, da je svet, kakršnega zdaj 
naseljujemo, tehnološki svet. To morda najjasneje potrjuje vseprisotnost 
sodobnega mobilnega telefona, ki ga lahko zagledamo v rokah skorajda 
vsakogar na planetu, od New Yorka do Nairobija, od Šanghaja do Sydneyja.« 
  
petek, 31. maj 2019, ob 19:00 
Slovenska matica (Kongresni trg 8, Ljubljana) 
Neža Zajc: Igla v mrku (pogovor ob izidu pesniške zbirke) 
Sodelujoči: Neža Zajc, Dean Komel, Denis Poniž, Brane Senegačnik 
Moderator: Andrej Božič 
Rusistka in slovenistka dr. Neža Zajc, kot raziskovalka zaposlena na Inštitutu 
za kulturno zgodovino ZRC SAZU, avtorica številnih znanstvenih člankov in 
monografskih publikacij s področij bizantinskih in zgodnjekrščanskih študij, 
medievistike, semiotičnega jezikoslovja ter problematike historičnih in 
osebnih poetik, s svojo drugo pesniško zbirko, »Knjigo miniatur« Igla v mrku, 
pusti spregovoriti protislovne, narazen stremeče silnice sveta, znotraj 
katerih se najdeva, znotraj katerih se zgublja človekovo prebivanje, spričo 
končnosti, a z želom želje neskončnega, napoteno na neprestano 
premerjajoče, tehtajoče nastanjevanje razprtosti, na iskanje mere 
uravnoteženja, (če)tudi tistega brezmernega. 
  
ponedeljek, 3. junij 2019, ob 17:00 
Nova univerza (Mestni trg 23, Ljubljana)  
Jožef Muhovič: Vidno in nevidno (pogovor ob izidu knjige) 
Sodelujoči: Jožef Muhovič, Dean Komel, Črtomir Frelih  
Moderator: Jurij Selan 
Znanstvena monografija Jožefa Muhoviča, likovnega teoretika, slikarja, 
rednega profesorja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje UL ter 
izrednega člana SAZU, je prvo izvirno slovensko delo o formalni likovni 
analizi. V uvodu knjiga opozarja, da je izkustvo umetniškega dela proces. 
Podobno kot njegovo ustvarjanje. Formalna likovna analiza je vstopni 
terminal zanj. Ker likovna umetnost komunikacijo stalno in namerno otežuje, 
je formalna likovna analiza nenehno na preizkušnji, njeni prijemi in metode 
pa se morajo v hermenevtični konkretnosti vedno znova prilagajati novim 
okoliščinam. Knjiga je, ker gre za likovno umetnost, bogato opremljena s 
slikovnim gradivom.  
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torek, 4. junij 2019, ob 17:00 
Nova univerza (Mestni trg 23, Ljubljana) 
Ines Vodopivec: Vivitur ingenio (pogovor ob izidu knjige) 
Sodelujoči: Ines Vodopivec, Luka Vidmar, Eva Kodrič Dačić, Polona Tratnik 
Znanstvena monografija Ines Vodopivec, univerzitetne diplomirane 
bibliotekarke in doktorice znanosti s področja umetnostne zgodovine, je 
prvo izvirno slovensko delo, ki sloni na večletnem raziskovalnem 
preučevanju originalnih tiskanih knjižnih del 16. stoletja. Vsebuje izbor, popis 
ter analizo nekaterih mojstrskih upodobitev – tj. ilustracij in okrasja tistega 
časa – v logičnem in kronološkem sosledju. Avtorica se osredotoča na tri 
vidike. Prvi je pogled evropskih provenienc in slogovnega razvoja tiskane 
knjižne ilustracije in okrasja v omenjenem stoletju. Drugi vidik obravnava 
avtorje likovnih predlog za tiskane knjige, ki jih še lahko zasledimo v 
ohranjenih knjigah na naših tleh in pri katerih lahko v njihovem ustvarjalnem 
opusu najdemo likovne predloge za knjižno grafiko. Tretji vidik obravnava 
vsebine in slogovne značilnosti grafičnih predlog z okoljem ter nenazadnje 
tudi grafični medij, v katerem je končna upodobitev nastala. 
 
sreda, 5. junij 2019, ob 17:00 
Nova univerza (Mestni trg 23, Ljubljana) 
Ramsey Eric Ramsey: “Enduring the Humanities Again and Again” 

 »Brez prestanka pretrpevati humanistiko« 
Predavanje in pogovor v angleškem jeziku.  
Ameriški filozof in komunikolog prof. dr. Ramsey Eric Ramsey, ki poučuje na 
Barrett, The Honors College v okviru Arizona State University, avtor knjige 
Dolga pot k bližini (The Long Path to Nearness; 1998) in ob biologinji Lindi 
Wiener soavtor knjige Dopuščati čudenje (Leaving Us to Wonder; 2005), bo 
v predavanju spregovoril o vprašanju, kako lahko radikalna hermenevtika 
pripomore k trajnemu zagovoru humanistike, ne da bi ob kritiki dobesed-
nosti podlegla skušnjavi nostalgije ali zapadla lastni obliki fundamentalizma. 
Ob kreativni uporabi pojma prebolevanja [twisting away] (Verwindung) 
obravnava štirih temeljnih besed priskrbi interpretacijo pesmi, ob kateri 
predavanje skuša pokazati, kako naj kritika napreduje, ne da bi se ujela v 
poznane pasti, s kakršnimi se hermenevtično mišljenje nenehno sooča. 
 
četrtek, 6. junij 2019, ob 17:00 
Nova univerza (Mestni trg 23, Ljubljana) 
Tina Bilban: Hvala za škarje (pogovor ob izidu romana) 
Sodelujoči: Tina Bilban, Sašo Dolenc. Moderator: Dean Komel 
Roman Hvala za škarje dr. Tine Bilban, ki kot raziskovalka, pisateljica, 
urednica in literarna kritičarka deluje na preseku sodobne filozofije, 
literature in znanosti, 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. 
Pri tem prepleta fikcijske in stvarne reference, zgodbo pa vzpostavlja skozi 
dialog med različnimi perspektivami – filozofsko, znanstveno in izkustveno –
, ki omogočajo kompleksen vpogled v obravnavano tematiko. Tematizacija 
dialoga med znanostjo, filozofijo in družbo ter dialoga med umetnostjo, 
filozofijo in znanostjo bo osrednja nit pogovora ob izidu knjige. 
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petek, 7. junij 2019, ob 17:00 
Nova univerza (Mestni trg 23, Ljubljana) 
Harry Lehmann: “The Political Polarization of Liberal Democracies. A Model 
for the Analysis of the Current Situation”  

»Politična polarizacija liberalnih demokracij. Model za analizo 
sodobne situacije« 

Predavanje in pogovor v angleškem jeziku.  
Harry Lehmann je filozof, ki trenutno živi in dela v Berlinu v Nemčiji. 
Teoretsko se ukvarja s področji estetike, filozofije umetnosti, filozofije 
glasbe, sistemske teorije in družbene teorije. Njegovo predavanje zastopa 
tezo, da kriza liberalnih demokracij, kakršna se je pojavila v zadnjih letih, ni 
le politična kriza, temveč medijska kriza, ki jo je sprožil pojav novega medija 
komunikacije. Tako kot je izum tiskanja povzročil resne družbene prevrate, 
danes novi digitalni komunikacijski mediji povzročajo presežno 
komunikacijo, ki se odraža v naraščajoči politični polarizaciji družbe. Takšna 
polarizacija postavlja liberalne zahodne demokracije na preizkušnjo. V 
predstavitvi skuša avtor predstaviti model, ki bi lahko pomagal opisati in 
razumeti mehanizme, kakršni so privedli do tovrstne politične polarizacije. 
 
torek, 11. junij 2019, ob 18:00 
Trubarjeva hiša literature (Stritarjeva ulica 7, Ljubljana) 
Mateja Kurir: Arhitektura moderne in das Unheimliche 
Predavanje in pogovor ob izidu knjige. 
Sodelujoči: Mateja Kurir, Dean Komel, Moderatorka: Urška Jurman 
Knjiga Arhitektura moderne in das Unheimliche dr. Mateje Kurir, filozofinje 
in projektne vodje, prinaša skupno branje filozofije (Heidegger), psihoanalize 
(Freud) in arhitekture (Le Corbusier) na ravnini tesnobe moderne. To 
grozljivo nedomačnost, ki jo označuje nemška beseda »das Unheimliche«, 
povezuje predvsem z domom in bivanjem v moderni, ki jo preči uveljavitev 
razsvetljenstva. 
 
 

 

  

NAŠI PROFESORJI 



19 
 

19 

DOC. DR. SARA AHLIN DOLJAK V 
LOGAŠKIH NOVICAH 
 

 
Naša priljubljena predavateljica doc. dr. Sara Ahlin Doljak v članku 
objavljenem v Logaških novicah, pravi: "Dovolim si zgolj biti v danem 
trenutku in biti za ta trenutek hvaležna. Ne osredotočam se na to, kaj vse bi 
morala narediti, želim le preprosto živeti. Nezmožnost govora mi je dala 
spoznanje, da gre za pripravljenost srca, mimiko obraza in lesket v mojih 
očeh." 
 
Vljudno vabljeni k branju. Členek je objavljen v majski številki na straneh 28 
in 29. 

 
 
 

 
  

http://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2019/4.pdf
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NOVO IMENOVANJE DR. VERICE 
TRSTENJAK  
 
Našo profesorico dr. Verico Trstenjak, strokovnjakinjo za področje 
evropskega in civilnega prava, je Državni zbor 21. maja potrdil za članico 
Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu.  
 

 
Fotografija: siol.net 

 
Gre za neplačano in častno funkcijo. Člani s šestletnim mandatom 
predstavljajo nabor, iz katerega lahko države, ki nameravajo rešiti spor z ad 
hoc arbitražo, izberejo arbitre. 
 
Stalno arbitražno sodišče (v angleščini Permanent Court of Arbitration – 
PCA) je medvladna organizacija. Ni sodišče v tradicionalnem smislu, ampak 
opravlja storitve arbitražnega sodišča za reševanje sporov, ki izhajajo iz 
mednarodnih sporazumov med državami članicami, mednarodnimi 
organizacijami ali zasebnimi strankami. Zadeve zajemajo vrsto pravnih 
vprašanj, ki vključujejo ozemeljske in pomorske meje, suverenost, človekove 
pravice, mednarodne naložbe idr. Organizacija ni agencija Združenih 
narodov, ampak je s sporazumom o partnerstvu in sodelovanju uradni 
opazovalec Združenih narodov. 
PCA je ena najstarejših institucij za reševanje mednarodnih sporov. 
Ustanovljena je bila leta 1899 na prvi Haaški mirovni konferenci v skladu s 
členi 20 – 29 Haaške konvencije za mirno reševanje mednarodnih sporov.  
 
Profesorici ob imenovanju v to častno funkcijo izrekamo iskrene čestitke! 
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#MOJANEVIDNAMS 
 
 

30. maja zaznamujemo svetovni dan multiple skleroze, kronične 
avtoimunske bolezni, ki prizadene osrednji živčni sistem. Združenje 
multiple skleroze Slovenije s kampanjo #MojaNevidnaMS opozarja na 
nevidne simptome te bolezni, ki lahko bolniku in njegovim najbližjim čez 
noč povsem spremeni življenje. Kampanji, v kateri bolniki odkrito 
spregovorijo o tem, kar drugi ne vidijo, se je pridružila tudi naša priljubljena 
predavateljica, doc. dr. Sara Ahlin Doljak 
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GOSTOVANJE DR. AVBLJA NA 
UNIVERZI V KOBENHAVNU  

 
 
Dr. Matej Avbelj se je od 19. do 22. maja 2019 kot predavatelj udeležil 
mednarodne konference o pomenu in vlogi mednarodnih sodišč ter 
workshopa o ideološki izgradnji Evropske unije na Univerzi v Kobenhavnu. 
 
Začetna konferenca iCourts z naslovom »The Power of International Courts« 
je potekala 20. in 21. maja 2019. Nnamen je bil raziskati moč mednarodnih 
sodišč v 21. stoletju. 
 
Odkar je leta 2012 odprl svoja vrata, se iCourts osredotoča na empirične 
procese, povezane z institucionalizacijo, avtonomizacijo in legitimacijo 
mednarodnih sodišč. 2019 pomeni novo leto za Center z novo raziskovalno 
agendo, ki razširja perspektivo in namesto tega raziskuje moč in učinke teh 
pravosodnih institucij. 
 
Udeleženci konference so skupaj z raziskovalnim osebjem iCourtsa in 
vodilnimi znanstveniki s tega področja: 
- razvijali nova konceptualna in teoretična orodja za razlago moči 

mednarodnih sodišč 
- uporabljali nove metode za ocenjevanje spremenljivih vplivov 

mednarodnih sodišč na pravo, družbo in politiko 
- oceniti učinke mednarodnega pravosodja v sodobnem svetu. 
 
Več in slika povzeta po: https://jura.ku.dk/icourts/calendar/2019/power-of-
international-courts/ 
 

  

https://jura.ku.dk/icourts/calendar/2019/power-of-international-courts/
https://jura.ku.dk/icourts/calendar/2019/power-of-international-courts/
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Okrogla miza ob 30-letnici 

Majniške deklaracije 

 
 
Nova univerza je v sodelovanju s Slovensko matico, Društvom slovenskih 
pisateljev in Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve, organizirala 
okroglo mizo ob 30-letnici Majniške deklaracije, ki je pomembno začrtala 
prihodnost takratne Slovenije. Kot soavtor deklaracije je v razpravi sodeloval 
tudi zasl. prof. dr. Dimitrij Rupel, nekdanji rektor Nove univerze. 
 
Okrogla miza je potekala v sredo, 8. maja 2019, ob 17. uri v Dvorani 
Slovenske matice, na Kongresnem trgu 8/I, v Ljubljani. 
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ČESTITKE IZR. PROF. DR. JERNEJU 
LETNARJU ČERNIČU  
 
 
Študentski svet FDŠ je v letošnjem letu v okviru natečaja Naj profesor pohvalo 
podelil izr. prof. dr. Jerneju Letnar Černiču. Iskrene čestitke!  
 
Jernej Letnar Černič je izredni profesor za področje človekovih pravic. 
Diplomiral je na Univerzi v Ljubljani. Ima tudi diplomo iz prava človekovih 
pravic na European University Institute in René Cassin Institut International 
des droits de l’homme. Doktoriral je leta 2009 na Univerzi v Aberdeenu.  
Je član upravnega odbora Agencije Evropske unije za temeljne pravice in 
soavtor komentarja Ustave Republike Slovenije. Govori pet jezikov in je 
veliko pisal o pravu človekovih pravic in mednarodnem pravu v slovenščini, 
angleščini, italijanščini, španščini in švedščini.  
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NOVI KURS V PRAVNI PRAKSI  
 
V novi številki Pravne prakse (2019, 17-18) so spregovorili o novem 
Komentarju ustave Republike Slovenije. Med drugim si lahko preberete 
uvodnik izr. prof. dr. Mateja Avblja o pomenu komentiranja ustave in 
recenzijo dr. Jadranke Sovdat: 
 
»Komentar Ustave je nepogrešljivi spremljevalec juristov, ki delajo v organih 
vseh vej državne oblasti in v organih lokalnih skupnosti. Še posebej 
pomemben je za nosilce neodvisne sodne oblasti, saj so sodniki tisti, ki z 
avotritativno odločajo o pravicah obveznostih in pravnih koristih 
posameznikov (in pravnih oseb) ali o obtožbah proti njim.« 
 
Revijo lahko prelistate tudi v Univerzitetni knjižnici Nove univerze, kjer lahko 
obiskovalci brezplačno dostopajo do spletne izdaje revije. 
 
Obenem vas obveščamo, da je nov Komentar ustave Republike Slovenije še 
zmeraj na voljo. Svoj izvod v tiskani ali spletni izdaji lahko naročite na 
povezavi. 
 

 

KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

https://bit.ly/2PWjSnf
https://bit.ly/2PWjSnf


26 
 

26 

MOŽNOST ŠTUDIJA V GIRONI V 
ŠPANIJI 
 
 
 
Pravna fakulteta Univerze v Gironi od študijskega leta 2018/19 naprej 
ponuja program v vrednosti 30 ECTS, ki se bo izvajal v angleškem jeziku v 
prvem semestru (september-januar). Program je zanimiv za vse študente 
prava, kriminologije ali političnih znanosti.  
 
Univerza se nahaja v mestu v Kataloniji, dobre pol ure od Barcelone 
(Španija).  
 
 
Več informacij o programu najdete tukaj. 
 

 
 
 
 

 

  

   ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI 

https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/05/tukaj.pdf
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STROKOVNI OBISK ODVETNIŠKE 
ZBORNICE SLOVENIJE 

 
Karierni center Evropske pravne fakultete je 9. maja 2019 organiziral obisk 
Odvetniške zbornice Slovenije. Študente sta sprejeli podpredsednica 
zbornice gospa Alenka Košorok Humar in gospa Tanja Sedušak. Predstavili 
sta poklic odvetnika in vlogo zbornice pri opravljanju odvetniškega poklica. 
 
Leta 2018 je Odvetniška zbornica Slovenije praznovala 150 let obstoja 
organiziranega odvetništva in ob tej priložnosti so pripravili dokumentarni 
film o zgodovini zbornice. Ogledati si ga lahko na povezavi: Dokumentarni 
film ob 150. obletnici Odvetniške zbornice Slovenije, Paragraf št. 1 
 
Za Univerzitetno knjižnico Nove univerze so nam podarili zbornik –
monografijo »Slavni slovenski pravdarji – slovenski odvetniki v umetnosti, 
znanosti in politiki«. 

 

 
 
Več o OZS: http://www.odv-zb.si/predstavitev/predstavitev 
Več o dogodku na tej  povezavi. 

 

 
 

 

http://www.odv-zb.si/predstavitev/film-ob-150-obletnici-odvetniske-zbornice-slovenije-paragraf-st-1
http://www.odv-zb.si/predstavitev/film-ob-150-obletnici-odvetniske-zbornice-slovenije-paragraf-st-1
http://www.odv-zb.si/predstavitev/predstavitev
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/04/Vabilo-strokovna-ekskurzija-OZS-2019-1.pdf
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SLOVESNA PODELITEV DIPLOM 
EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE 
 
 
Dne 24. 5. 2019 je v SNG Nova Gorica potekala slovesna podelitev diplom 
Evropske pravne fakultete Nove univerze.  
Diplomsko listino smo podelili 139 študentom, med njimi pa je kar nekaj 
študentov prejelo tudi pohvalo za nadpovprečno zaključno delo.  
 
Vsem diplomantom iskreno čestitamo! 

 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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SLOVESNA PODELITEV DIPLOM 
FAKULTETE ZA DRŽAVNE IN 
EVROPSKE ŠTUDIJE 
 
 
24. maja 2019 je na Gradu Jable v Loki pri Mengšu potekala slovesna 
podelitev diplomskih listin Fakultete za državne in evropske študije Nove 
univerze.  
Diplomsko listino je prejelo 51 diplomantov, pohvalo za nadpovprečno 
zaključno nalogo pa so prejeli trije študentje.   

 
Vsem diplomantom iskreno čestitamo! 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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POLETNA ŠOLA O PRAVICAH 
POTROŠNIKOV V UDINAH 
 
Vabljeni na poletno šolo »Consumer’s Rights and Market Regulation in the 
European Union 2019«, 16. - 20. julija 2019 v Udinah, v Italiji. 
 

 
 
Od leta 2008 Univerza v Vidmu organizira poletno šolo, v sodelovanje s 
konzorcijem evropskih univerz, ki sedaj vključuje tudi De Montfort 
University (Velika Britanija), University of Essex (Velika Britanija), University 
of West Timisoara (Romunija), University of East Anglia (Velika Britanija) in 
Univerza v Beogradu (Srbija). 
Evropska komisija je že več let sofinancirala poletno šolo v okviru programa 
vseživljenjskega učenja, tako da je na poletni šoli sodelovalo že več kot 300 
študentov in 30 predavateljev iz vse Evrope (vključno s prejšnjimi partnerji: 
University of Copenhagen, Riga Graduate School of Law, Radboud 
University-Nijmegen, Comillas Pontifical University of Madrid in Evropska 
Pravna fakulteta v Novi Gorici). 
 
Poletna šola, ki poteka v angleščini, se osredotoča na varstvo potrošnikov 
in ureditvijo trga v EU v sklopu prava Evropske unije, kot so: 

- splošno pravo varstva potrošnikov - Direktiva EU o potrošniških 
pravicah; 

- pogodbe B2C, nepošteni pogoji v pogodbah B2C in nepoštene 
komercialne prakse 

- posebne pogodbe; kot so potrošniški krediti; 
- spletne dražbe; 
- finančne storitve in zaščita zasebnih vlagateljev; 
- varstvo potrošnikov v mednarodnih odnosih: veljavna 

zakonodaja, pristojnost, čezmejno izvrševanje. 
 
Kratkim predstavitvam, sledijo analize sodne prakse in razprave. Učenje 
poteka z usklajevanjem formalnih predavanj in interaktivnih dejavnosti, kot 
so simulirani primeri razprav, učenje na podlagi problemov, ipd. 
 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Udeležba študentov, profesorjev in raziskovalcev iz različnih držav bo 
zagotovila več perspektiv in pristopov. Cilji poletne šole so: 

- ponuditi kakovostno in intenzivno usposabljanje na področju 
varstva potrošnikov, s poudarkom na nadnacionalni razvoj na 
ravni EU; 

- spodbujati izmenjavo znanja, izkušenj in praks med udeleženci iz 
različnih držav in spodbujati primerjava med zakonodajnimi 
rešitvami; 

- Študentom zagotoviti dobro in kakovostno znanje tečaj in jim 
pomagali pri razvoju zmožnosti razmišljanja in druge mehke 
spretnosti, kot so timsko delo, reševanje problemov in 
argumentirano sklepanje; 

- Utrditi mednarodno mrežo strokovnih znanj s področja 
potrošniškega prava.  

 
Predavatelji so: 

Prof. Raluca Bercea (Universitatea de Vest din Timisoara) 
Prof. Lucian Bojin (Universitatea de Vest din Timisoara) 
Prof. Youseph Farah (University of East Anglia) 
Prof. Tatjana Jovanic (University of Belgrade) 
Prof. Ivana Kunda (University of Rijeka) 
Prof. Martin Morgan-Taylor (DeMontfort University – Leicester) 
Prof. Chris Willett (University of Essex) 
Dr. Bernardo Calabrese (Università degli Studi di Bologna) 
Dr. Francesco Deana (Università degli Studi di Udine) 

 
Po zaključku poletne šole bodo učenci imeli dobro poznavanje pravil EU o 
varstvu potrošnikov in bodo lahko ugotovi, ali pravo EU o varstvu 
potrošnikov ureja določeno situacijo, in katera pravila veljajo v povezavi z 
nacionalno zakonodajo. Več na povezavi 
 

 
Foto: http://www.orangesmile.com/travelguide/udine/photo-gallery.htm 

  

https://www.aisdue.eu/web/wp-content/uploads/2019/05/2019-Summer-School-Udine.pdf
https://www.aisdue.eu/web/wp-content/uploads/2019/05/2019-Summer-School-Udine.pdf
http://www.orangesmile.com/travelguide/udine/photo-gallery.htm
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RUBIKON 2019 
 

23. maja 2019 je na Pravni Fakulteti Univerze v Ljubljani potekalo finale 
tekmovanja Rubikon 2019. Udeležila sta se tudi 2 študenta Evropske pravne 
fakultete Nove Univerze, Maša Tomažič ter Leon Bernot. Mentor jima je bil 
prof. dr. Arne Marjan Mavčič. 
 
Finala vseslovenskega tekmovanja Rubikon 2019 
so se udeležili tekmovalci, ki so si to pravico 
izborili na predtekmovanjih na Pravni fakulteti v 
Ljubljani, Pravni fakulteti v Mariboru, Evropski 
pravni fakulteti, Fakulteti za družbene vede in 
Fakulteti za upravo. 
 
Na finalu so imeli tekmovalci deset minut časa, 
da predstavijo sodbo ESČP (zoper Slovenijo), ki so 
si jo izbrali sami. Nato so odgovarjali na vprašanja 
ocenjevalne komisije, v kateri so bili:  
- prof. dr. Dragica Wedam Lukić, nekdanja predsednica Ustavnega 

sodišča,  
- dr. Jadranka Sovdat, nekdanja predsednica Ustavnega sodišča,  
- dr. Dominika Švarc Pipan, državna sekretarka na Ministrstvu za 

pravosodje  
- Rok Dacar, zmagovalec X. tekmovanja Rubikon.  
 
Tekmovalci so nastopali kot posamezniki, ocenjevalna komisija pa ni vedela, 
s katere fakultete je posamezen tekmovalec. Udeleženci finala so dobili 
priznanja in knjižne nagrade, zmagovalec pa tudi pokal. 
 
Obema našima študentoma iskreno čestitamo za uvrstitev ter uspešen 
nastop na finalu!     
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POLETNA ŠOLA NA NORVEŠKEM 
V SEPTEMBRU 

 
 

Vabljeni na poletno šolo Next EuroFM 2019, v okviru katere boste raziskovali 
“upravljanje objektov v skupnosti” v mestu Trondheim na Norveškem. 
Oblikovali boste postopke, s katerimi: 
- bodo vse zainteresirane strani v skupnosti delovale skupaj, 
- bo zagotovljeno ugodno okolje, v katerem lahko uspeva lokalno 

gospodarstvo, 
- bodo ustvarjene inovativnih rešitev za izpolnitev potreb, itd. 
 
V poletni šoli bo raziskano „upravljanje objektov v skupnosti“ (CbFM). 
Oblikovali bomo postopke, s katerimi bodo vse zainteresirane strani v 
skupnosti delovale skupaj; zagotoviti in ohranjati ugodno okolje, v katerem 
lahko uspeva lokalno gospodarstvo; ustvariti inovativne rešitve za izpolnitev 
teh potreb in jih izvajati (doseči) s ciljem, da lahko državljani uživajo v 
kakovosti življenja. Razvili bomo vizijo za prihodnje upravljanje CbFM.  

 
 
Poletna šola bo potekala od 2. do 6. septembra 2019. 
Več informacij lahko dobite na povezavi. 
 
 

https://www.eurofm.org/index.php/news/item/333-urban-facility-management-innovation-playgrounds-summers-school-2019-ntnu

