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Novi znanstveni objavi izr. 
prof. dr. Jerneja Letnarja 
Černiča 

 

 

Znanstvena monografija: Corporate Accountability funder Socio-
Ecnomic Rights 
 
Obveščamo vas, da je pri ugledni britanski založbi Routledge je izšla 
nova znanstvena monografija Jerneja Letnarja Černiča z naslovom : 
Corporate Accountability funder Socio-Ecnomic Rights. 
 
Naročila so možna na tej povezavi.  
 
Znanstveni članek: The European Court of Human Rights in the States 
of the Former Yugoslavia 
 
Jernej Letnar Černič je objavil nov znanstveni članek : The European 
Court of Human Rights in the States of the Former Yugoslavia, East 
European Yearbook on Human Rights (1), 1, str. 32-54. Več si 
preberite na tej povezavi.  
 
Povzetek članka: 
 
The countries of the former Yugoslavia have in past decades failed 
to fully meet both the challenges of the socio-economic 
environment and of the full-fledged functioning of the rule of law 
and the protection of human rights. Their development was in the 
first decade halted by the inter-ethnic wars, while in the second 
decade their institutions have been hijacked by various populist 
interest groups. All the countries of the former Yugoslavia have been 
so far facing a constant crisis of liberal democratic institutions of the 
modern state, based on the rule of law. Only a small number of them 
have decided to accept effective measures to break away from such 
crises. In order to present the problems of the newly established 
democracies in the former Yugoslavia, this article presents and 
analyses the contributions of the European Court of Human Rights 
to establishing the rule of law and effective human rights protection 
in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia 
and Slovenia. In the closing part of the article, conclusions are drawn 
on how those countries should proceed to internalize the values of 
human rights protections in liberal democracies. 

 

 

  

DOSEŽKI 

https://www.routledge.com/Corporate-Accountability-under-Socio-Economic-Rights/Cernic/p/book/9781138288782
https://www.researchgate.net/profile/publication/327228306_The_European_Court_of_Human_Rights_in_the_States_of_the_Former_Yugoslavia_East_European_Yearbook_on_Human_Rights_1_1_pp_32-54
https://www.researchgate.net/profile/publication/327228306_The_European_Court_of_Human_Rights_in_the_States_of_the_Former_Yugoslavia_East_European_Yearbook_on_Human_Rights_1_1_pp_32-54
https://www.researchgate.net/profile/publication/327228306_The_European_Court_of_Human_Rights_in_the_States_of_the_Former_Yugoslavia_East_European_Yearbook_on_Human_Rights_1_1_pp_32-54
https://www.elevenjournals.com/tijdschrift/25897764/2018/1
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Odmevi: Izr. prof. dr. Matej 
Avbelj o postopku proti 
Madžarski 
 
Obveščamo vas, da je bil izr. prof. dr. Matej Avbelj, profesor s področja 
mednarodnega prava na Novi univerzi, gost oddaje Odmevi, kjer je podal 
mnenje o aktualnem postopku proti Madžarski. 
 
Vabljeni k ogledu posnetka na spodnji povezavi.  
 

 
 
Povezava: https://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174561892  

 

  

https://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174561892
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/avbelj_matej_nova_univerza.jpg
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Evropska pravna fakulteta 
podprla podpis sporazum o 
sodelovanju med iniciativo 
SEESARI in SHIFT2RAIL 
 
Obveščamo vas, da je predsednik iniciative SEESARI, v katero je kot 
partnerica vključena tudi Evropska pravna fakulteta Nove univerze, in 
direktor Prometnega instituta, podjetja v Skupini Slovenske železnice, dr. 
Peter Verlič, ter izvršni direktor SHIFT2RAIL, Carlo Borghini, 18. 9. 2018, na 
prvi dan mednarodnega železniškega sejma Innotrans v Berlinu, ob 
navzočnosti evropske komisarke Violete Bulc, podpisala sporazum o 
sodelovanju. 
 

 
 
SEESARI, South East Europe Strategic Alliance for Rail Innovation oziroma 
v prevodu Zveza za spodbujanje raziskav in inovacij na področju železnic v 
Jugovzhodni Evropi, katerega aktivna članica je tudi Evropska pravna 
fakulteta Nove univerze, je bil ustanovljen leta 2016 na pobudo 
Prometnega instituta Ljubljana, in ob podpori Mednarodne železniške 
zveze, UIC, Temeljni cilj SEESARI je povezovanje zainteresiranih deležnikov 
s področja železnic ter iskanje inovativnih rešitev in projektov, ki bodo 
prispevali k podpori in razvoju železnic in transporta v Jugovzhodni Evropi 
ter tudi k širšemu evropskemu železniškemu in prometnemu sistemu. 

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/cessari.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Iniciativo SEESARI danes sestavlja že več kot 60 z železnicami povezanih 
železniških podjetij iz štirinajstih držav. SHIFT2RAIL je javno-zasebno 
partnerstvo za raziskave in inovacije v železniškem transportu,ki ga je 
potrdila Evropska komisija, da bi na evropskih železnicah povečala obseg 
prevoza potnikov in tovora.  
 
Poudarek podpisanega sporazuma je izmenjava informacij o tekočih in 
načrtovanih aktivnostih ter programih raziskav in inovacij. Poleg tega 
poudarja tudi izmenjavo izkušenj in dobrih praks pri preoblikovanju 
železniškega sistema, in predvsem digitalizacijo in interoperabilnost. 
 
S tem se iniciativa SEESARI vključuje v delovne skupine SHIFT2RAIL JU in ima 
možnost sodelovati pri pripravi načrtov za krepitev razvoja železnic na 
področju Jugovzhodne Evrope. 

 
Več o projektu: https://www.evro-pf.si/dejavnosti/raziskovalni-
projekti/seesari/  

  

https://www.evro-pf.si/dejavnosti/raziskovalni-projekti/seesari/
https://www.evro-pf.si/dejavnosti/raziskovalni-projekti/seesari/
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/cessari2.jpg


9 
 

9 

 

Bomo Prusi ali Rusi? NOVA knjiga 
prof. dr. Dimitrija Rupla 
 
Obveščamo vas, da je izšla nova knjiga prof. dr. Dimitrija Rupla “Bomo Prusi 
ali Rusi”. Nakup je možen v Univerzitetni knjižnici Nove univerze ali 
prekoeKnjigarne Nove univerze (strošek pošiljanja po pošti znaša 4,00 eur 
z ddv). 
 
 Cena knjige je 15,00 eur z ddv. 
 
»Gre za izjemno zanimivo delo, ki je rezultat dolgotrajnih raziskav in 
razmislekov. Je nekako večplastno: prisotni so teoretični razmisleki o 
razvoju mednarodne skupnosti od Vestfalskega kongresa (1648) do 
sedanjega obdobja, ko se konstituira multipolarni svetovni red. Tekst s 
teoretičnimi ambicijami in o vlogi slovenskih elit. Posebej zanimivo je 
avtorjevo raazglabljanje o geopolitičnih vidikih položaja Slovencev po prvi 
in drugi svetovni vojni. Hkrati pa je zlasti analiza novejših dogajanj 
prepletena tudi z osebno vlogo in razmisleki prof. Dr. Rupla, ki je v raznih 
vlogah osebno deloval pri koncipiranju in uresničevanju slovenske zunanje 
politike.« 
 (Iz recenzije prof. dr. Ernesta Petriča.) 
 
“Monografija Geopolitični Vidiki Slovenske Osamosvojitve in Državnosti 
je izredno zanimiva knjiga, v kateri bralec naleti na edinstvena spoznanja, 
vezana na geopolitično realnost ter na prisotnost slovenskega 
nacionalnega interesa v mednarodnem prostoru.  
Več kot četrt stoletja po osamosvojitvi skuša avtor z določeno distanco, a 
hkrati tudi z neposrednim osebnim pogledom, ki ga od nekdaj zaznamuje, 
obrazložiti in umestiti številne zgodovinske trenutke v širši geo-politični 
kontekst. Dr. Dimitrij Rupel pripomore k jasnejšemu razumevanju 
kompleksnosti in zapletenosti zgodovinskih trenutkov, katerih 
pomembnosti se splošna slovenska javnost malokdaj zaveda. Umeščanje 
(geo)političnih dogodkov v širši kulturni, zgodovinski in filozofski kontekst 
je redkost v slovenskem prostoru, ki kaže na razgledanost in odprtost 
avtorja pri spremljanju tako lokalnih kot mednarodnih dogajanj.”  
(Iz recenzije doc. dr. Larisa Gaiserja, doktorja geopolitike in geopolitične 
ekonomije) 
 
Poglejte si kazalo in povzetek. 

 

  

KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica
https://nova-uni.si/index.php/sl/zalozba/e-knjigarna/knjige/bomo-prusi-ali-rusi
https://nova-uni.si/images/nu-aktualno/2018/Knjige/prelom_1-3-5.pdf
https://nova-uni.si/images/nu-aktualno/2018/Knjige/prelom_1-7-8.pdf
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Naberite si knjig s področja prava 
in javne uprave! 
 
 
Obveščamo vas, da smo v Univerzitetni knjižnici Nove univerze odpisali 
večjo količino knjig-duplikatov. 
 
Študentke in študente Nove univerze vabimo, da brezplačno vzamejo nekaj 
knjig, da bo študij v štud. letu 2018/2019 še uspešnejši!   
 
UKNU: https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica 

 

📙 📚📕📖📗 
 

  

https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica
https://sl-si.facebook.com/evropska.fakulteta/photos/a.296941460410896/1714316332006728/?type=3&eid=ARDKhqntifVFvdv3G83gqwzxgj1U3Iw2JBE__ZTaei5jhTTGRtBNmOm4GWNFLcqbd8z5WymsfbFReSqx&__xts__%5B0%5D=68.ARDa7GQvfpppXWS24Se9dWOV1V4ujoGgqYbo7uw1eV_G3IJTsmDCToLzz39dol8pWLZe6xBeT-IqnTGDwWkvgUXg18WyMVB26EB2rDvYRVRqjM3s5pfSDYQM_udtFMqaiIRc7MYXuUDWDWgkaTeb3PZOZExVV5ZY6lxIVPx3A0iTYttqdogXJQ&__tn__=EEHH-R
https://sl-si.facebook.com/evropska.fakulteta/photos/a.296941460410896/1714316332006728/?type=3&eid=ARDKhqntifVFvdv3G83gqwzxgj1U3Iw2JBE__ZTaei5jhTTGRtBNmOm4GWNFLcqbd8z5WymsfbFReSqx&__xts__%5B0%5D=68.ARDa7GQvfpppXWS24Se9dWOV1V4ujoGgqYbo7uw1eV_G3IJTsmDCToLzz39dol8pWLZe6xBeT-IqnTGDwWkvgUXg18WyMVB26EB2rDvYRVRqjM3s5pfSDYQM_udtFMqaiIRc7MYXuUDWDWgkaTeb3PZOZExVV5ZY6lxIVPx3A0iTYttqdogXJQ&__tn__=EEHH-R
https://sl-si.facebook.com/evropska.fakulteta/photos/a.296941460410896/1714316332006728/?type=3&eid=ARDKhqntifVFvdv3G83gqwzxgj1U3Iw2JBE__ZTaei5jhTTGRtBNmOm4GWNFLcqbd8z5WymsfbFReSqx&__xts__%5B0%5D=68.ARDa7GQvfpppXWS24Se9dWOV1V4ujoGgqYbo7uw1eV_G3IJTsmDCToLzz39dol8pWLZe6xBeT-IqnTGDwWkvgUXg18WyMVB26EB2rDvYRVRqjM3s5pfSDYQM_udtFMqaiIRc7MYXuUDWDWgkaTeb3PZOZExVV5ZY6lxIVPx3A0iTYttqdogXJQ&__tn__=EEHH-R
https://sl-si.facebook.com/evropska.fakulteta/photos/a.296941460410896/1714316332006728/?type=3&eid=ARDKhqntifVFvdv3G83gqwzxgj1U3Iw2JBE__ZTaei5jhTTGRtBNmOm4GWNFLcqbd8z5WymsfbFReSqx&__xts__%5B0%5D=68.ARDa7GQvfpppXWS24Se9dWOV1V4ujoGgqYbo7uw1eV_G3IJTsmDCToLzz39dol8pWLZe6xBeT-IqnTGDwWkvgUXg18WyMVB26EB2rDvYRVRqjM3s5pfSDYQM_udtFMqaiIRc7MYXuUDWDWgkaTeb3PZOZExVV5ZY6lxIVPx3A0iTYttqdogXJQ&__tn__=EEHH-R
https://sl-si.facebook.com/evropska.fakulteta/photos/a.296941460410896/1714316332006728/?type=3&eid=ARDKhqntifVFvdv3G83gqwzxgj1U3Iw2JBE__ZTaei5jhTTGRtBNmOm4GWNFLcqbd8z5WymsfbFReSqx&__xts__[0]=68.ARDa7GQvfpppXWS24Se9dWOV1V4ujoGgqYbo7uw1eV_G3IJTsmDCToLzz39dol8pWLZe6xBeT-IqnTGDwWkvgUXg18WyMVB26EB2rDvYRVRqjM3s5pfSDYQM_udtFMqaiIRc7MYXuUDWDWgkaTeb3PZOZExVV5ZY6lxIVPx3A0iTYttqdogXJQ&__tn__=EEHH-R
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Paketi študijske literature 
2018/2019 
 

Obveščamo vas o možnosti nakupa paketov študijske literature 
2018/2019.  

Akcija velja do 31. 10. 2018.  

Ob nakupu prihranite več kot 20%, 
prejmete pa tudi darilo*! 
Pakete študijske literature lahko kupite v Univerzitetni knjižnici Nove 
univerze (plačilo je v knjižnici možno le z gotovino).  
 
Pakete lahko naročite tudi preko spletne knjigarne Nove univerze. Strošek 
odpreme in pošiljanja na dom znaša 4,00 EUR. DDV se obračuna po stopnji 
22 % in je vključen v ceno. 

 
Paket študijske literature 1  
Namenjen študentom 1. stopnje Evropske pravne fakultete (Pravo). 
Cena: 42,99€, redna cena: 53,90€ 
 
Vsebuje naslednje knjige: 

1. Bomo Prusi ali Rusi, D. Rupel, 2018, 
2. Ustanovitev Slovenije, P. Jambrek, 2018, 
3. Razvoj in glavne značilnosti tipskih modelov organizacije državne 

oblasti, S. Dujić, 2017, 
4. Uvod v pravo, M. Novak, 2010, 
5. Poglavja iz filozofije in teorije prava, M. Novak, 2008, 
6. Izbrane teme mednarodnega prava, M. Pogačnik, E. Petrič, 2010, 
7. Praktikum za kazensko materialno pravo : s predstavitvijo 

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

 
+ DARILO* po izboru: Ustavna demokracija (P. Jambrek) ALI Primerjalno 
ustavno pravo (A. Mavčič).   

https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica
https://nova-uni.si/index.php/sl/knjiznica
https://nova-uni.si/index.php/sl/zalozba/e-knjigarna/studijski-paketi/
https://nova-uni.si/index.php/sl/zalozba/e-knjigarna/studijski-paketi/paket-stud-lit-1
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Paket študijske literature 2 
Namenjen študentom 2. stopnje Evropske pravne fakultete (Pravo) 
Cena: 47,99€, redna cena:  72,27€ 
 
Vsebuje naslednje knjige: 

1. Uvod v pravo, M. Novak, 2010, 
2. Poglavja iz filozofije in teorije prava, M. Novak, 2008, 
3. Ustanovitev Slovenije, P. Jambrek, 2018, 
4. Razvoj in glavne značilnosti tipskih modelov organizacije državne 

oblasti, S. Dujić, 2017, 
5. Izbrane teme mednarodnega prava, M. Novak, 2008, 
6. Challenges of contemporary international law and international 

relations, Liber amicorum in honour of Ernest Petrič, 2011, 
7. Bomo Prusi ali Rusi, D. Rupel, 2018 

 
+DARILO* po izboru: Ustavna demokracija (P. Jambrek) ALI Primerjalno 
ustavno pravo (A. Mavčič).  

 

 
Paket študijske literature 3 
Namenjen študentom 1. in 2. stopnje Fakultete za državne in evropske 
študije (Javna uprava, Upravno pravo, Mednarodne in diplomatske 
študije). 
Cena: 49,99€, redna cena:  62,80€ 

 
Vsebuje naslednje knjige: 

1. Bomo Prusi ali Rusi, D. Rupel, 2018, 
2. Ustanovitev Slovenije, P. Jambrek, 2018, 
3. Razvoj in glavne značilnosti tipskih modelov organizacije državne 

oblasti, S. Dujić, 2017, 
4. Upravno procesno pravo, T. Jerovšek, 2009, 
5. Uvod v pravo, M. Novak, 2010, 
6. Evropska Slovenija, M. Avbelj idr., 2013 

 
+ DARILO* po izboru: Ustavna demokracija (P. Jambrek) ALI Primerjalno 
ustavno pravo (A. Mavčič).  

  

https://nova-uni.si/index.php/sl/zalozba/e-knjigarna/studijski-paketi/paket-studijske-literature-2
https://nova-uni.si/index.php/sl/zalozba/e-knjigarna/studijski-paketi/paket-studijske-literature-3
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/DSC00253-copy-500x500.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Paket študijske literature 4 
Namenjen študentom 1. in 2. stopnje Evropske pravne fakultete (Pravo 
in management infrastrukture in nepremičnin, Pravo in management 
nepremičnin) 
Cena: 24,99€, redna cena:  33,00€ 
 
Paket študijske literature 4 vsebuje naslednje knjige: 

1. Attitude towards real estate and organizational environment, A. 
Temeljotov Salaj, D. Zupančič, 2018, 

2. Vrednotenje nepremičnin, D. Nahtigal, B. Grum, 2015, 
3. Uvod v pravo, M. Novak, 2010, 
4. Interdisciplinarni vidiki nepremičnin, B. Grum, A. Temeljotov Salaj, 

2011 
+ DARILO* po izboru: Ustavna demokracija (P. Jambrek) ALI Primerjalno 
ustavno pravo (A. Mavčič).  
 

 
  
Paket študijske literature 5 
Namenjen študentom 3. stopnje FDŠ in Evro-PF (Pravo, Pravo in 
management nepremičnin, Javna uprava, Mednarodne in diplomatske 
študije) 
Cena: 84,99€, redna cena:  107,25€ 
 
Paket študijske literature 5 vsebuje naslednje knjige: 

1. Bomo Prusi ali Rusi, D. Rupel, 2018, 
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 

+DARILO* po izboru: Ustavna demokracija (P. Jambrek) ALI Primerjalno 
ustavno pravo (A. Mavčič).   

https://nova-uni.si/index.php/sl/zalozba/e-knjigarna/studijski-paketi/paket-studijske-literature-4
https://nova-uni.si/index.php/sl/zalozba/e-knjigarna/studijski-paketi/paket-studijske-literature-5
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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Paket študijske literature 6 
Cena: 99,99€, redna cena:  125,55€ 
 

Nadstandardni paket študijske literature, 
namenjen študentom z željo po dodatnem znanju 
in boljših ocenah 
 
Vsebuje naslednje knjige: 

1. Ustanovitev Slovenije, P. Jambrek, 2018, 
2. Železo in žamet, D. Rupel, 2017, 
3. Ustava in svoboda : ustavna ureditev Slovenije – izvori, temelji in 

razvoj, P. Jambrek, 2014, 
4. Evropska Slovenija, M. Avbelj idr., 2013 
5. Nation’s transitions : social and legal issues of Slovenia’s 

transitions,  P. Jambrek, 2014, 
6. Theory of rights : theory of human rights and fundamental 

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

 
+ DARILO*: Publikacija “Program nacionalne in ustavne osvoboditve 
Slovenije 1987-1988”  
*Do razprodaje zalog. 

 
 
 

 

 

  

https://nova-uni.si/index.php/sl/zalozba/e-knjigarna/studijski-paketi/paket-studijske-literature-6
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Pozdrav Erasmus+ študentom – 
Erasmus+ Welcome Day 
 
 

Letošnji incoming študenti FDŠ in EVRO-PF so imeli 2. 10. 2018 Erasmus+ 
welcome day, ki ga je organizirala Mednarodna pisarna Nove univerze,  v 
sklopu katerega so si ogledali tudi znamenitosti Ljubljane in spoznali svoje 
Erasmus tutorje za št. leto 2018/2019. 
 
 

Priponka: ERASMUS+ WELCOME DAY 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

ERASMUS+ 

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/10/ERASMUS-WELCOME-DAY.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/10/20181002_134058-e1538559713323.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/10/Erasmus_Welcome_2018.jpg
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Študij v tujini? Izkušnja Ize 
Lapajne, LLM 
 
Razmišljate o študiju v tujini? Pomembno je, da pretehtate čim več 
možnosti, da se odločite za pravo priložnost. Eden izmed načinov, da 
pridobite relevantne informacije iz prve roke so izkušnje študentov, ki so v 
tujini pred kratkim zaključili študij. Iza Lapajne je leta 2015 diplomirala na 
Evropski pravni fakulteti na temo »Mednarodnopravni režim morja« in se 
kasneje odločila študij nadaljevati na Nizozemskem. Z vami delimo njeno 
pozitivno izkušnjo. 
 

 
 
Celotni prispevek preberite v priponki: Študij na Nizozemskem-Iza_Lapajne 

 

Zakaj Nizozemska?  
 
Študij na Nizozemskem je znan po svoji kvaliteti. V raziskavi, ki jo je opravila 
Univerza v Shanghaju, je bila Univerza v Utrechtu razglašena za najboljšo 
Univerzo na Nizozemskem, na evropski ravni pa je bila uvrščena na 13. 
mesto. Pri izbiri univerze, je primarno vlogo igral program, in ne toliko 
država univerze. Nizozemske univerze imajo pestro ponudbo programov z 
različnih področij. Konkretno Univerza v Utrechtu ponuja kar 11 različnih 
programov za študente prava in večina teh poteka v angleškem jeziku. 
Mene osebno je najbolj pritegnil študij Mednarodnega javnega prava, smer 
Človekove pravice. Program je bil letos nominiran za najboljši magistrski 
program na Nizozemskem. Deli se na dve smeri, in sicer na Človekove 
pravice ter na Okolje in pomorsko pravo. Študij traja eno leto, ob koncu 
magisterija pa študentje pridobijo LLM naziv.  
 
Vpisni postopek  
 
Za vpis se zahteva določeno predznanje s področja smeri, znanje 
angleškega jezika z akademske ravni ter motiviranost oz. talent študenta. 
Večina univerz zahteva opravljen IELTS ali pa TOEFL izpit akademske ravni z 
najnižjo oceno 7. Za vpis sem potrebovala še motivacijsko pismo, 
življenjepis ter dve priporočilni pismi, ki sta ju prijazno napisala prof. dr. 
Marko Novak in prof. dr. Peter Jambrek. Začetni vpisni strošek znaša 100€, 
šolnina za evropske študente pa 2000€. 

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/%C5%A0tudij-na-Nizozemskem.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/niz.jpg
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Prednosti študija na Nizozemskem  
 
Študij je bil sicer zelo zahteven, vendar ima študij na Nizozemskem tudi 
določene prednosti. Glavna prednost je, da se na Nizozemskem nahaja 
ogromno mednarodnih organizacij ter mednarodnih sodišč, s katerimi je 
Univerza povezana. V okviru programa smo tako obiskali Mednarodno 
sodišče (ICJ) ter nizozemski Inštitut za človekove pravice. Poleg profesorjev 
so nam predavali različni predstavniki mednarodnih organizacij, 
raziskovalci, aktivisti ter tudi člani organov Združenih Narodov. Vsak 
semester so organizirani dogodki, kjer se študentje in profesorji družijo ter 
bolje spoznajo.  
 
Profesorji so zelo dostopni in odzivni. Vzdušje na tovrstnih dogodkih je 
sproščeno. Klepeti potekajo po navadi stoje, s kozarčkom vina ali piva v roki. 
Poleg obveznih predavanj so organizirane tudi obvezne vaje. Vaje potekajo 
v manjših skupinah, kar omogoča večjo interakcijo med študenti in 
predavatelji. Študentje morajo biti na vaje pripravljeni ter predhodno 
obdelati predpisano literaturo. Profesorji spodbujajo študente, da delijo 
svoja mnenja ter poglede, saj študentje prihajajo iz različnih delov sveta in 
z različnimi izkušnjami.  
 

 
 
Življenje na Nizozemskem  
 
Nizozemska je znana po tulipanovih poljih, siru, slabem vremenu in kolesih. 
Javni prevoz je sicer zelo dober, vendar drag, zato se večina ljudi vozi s 
kolesi. Ena izmed največjih težav s katerimi se srečujejo študentje je 
nedvomno nastanitev. Univerza rezervira določeno število nastanitev, 
vendar je povpraševanje večje od kapacitete. Čakalne vrste so dolge, 
nekateri študentje čakajo na nastanitev tudi več let. To seveda ne pride v 
poštev za študente, ki se odpravljajo na študij le za eno leto, zato so 
primorani poiskati nastanitev sami. Nastanitve na Nizozemskem so na 
splošno znane kot precej skromne, študentov pa je ogromno. Zato so 
nekateri študentje prisiljeni, da najamejo karkoli se jim ponudi, v nekaterih 



18 
 

18 

primerih tudi sobe brez oken. Težava je tudi v tem, da nepremičninske 
agencije niso zainteresirane za sodelovanje s študenti. Povpraševanje je 
veliko, zato raje izberejo stranke, ki so že zaposlene. Tudi sama sem se 
znašla v tej neprijetni situaciji, vendar se mi je po več-mesečnem iskanju le 
nasmehnila sreča. Preko nepremičninske agencije sem najela stanovanje in 
si poiskala sostanovalko iz Francije. Združila naju je skupna težava, skupaj 
sva si uredili prijeten dom, danes pa sva zelo dobri prijateljici.  
 
Ko je stanovanjski problem rešen, je prijava na občini za državljane EU 
precej lahka. Za prijavo je potreben le oseben dokument in najemna 
pogodba. Ob prijavi vsak prejme BSN (burgerservicenummer) številko, s 
katero se potem urejajo vse administrativne zadeve, od odprtja bančnega 
računa do zaposlitve. So pa študentje na Nizozemskem prikrajšani za 
kakšno ugodnost, ki jo ponuja Slovenija, kot na primer subvencionirana 
prehrana in prevoz.  
 
Financiranje  
 
Na voljo so različne možnosti financiranja; državna in Zoisova štipendija, 
štipendija za Erasmus študente, Ad Futura štipendija. Obstajajo pa tudi tuje 
štipendije ter študentsko posojilo. Slednje je na Nizozemskem možno pod 
pogojem, da študent dela vsaj 54 ur na mesec.  
 
 

Kaj priporočate študentom Evrop-
PF, ki se odločajo o možnosti 
študija v tujini?  
 
Študij v tujini ni le izjemna 
življenjska izkušnja, temveč tudi 
življenjska preizkušnja. Poleg tega, 
da se lahko veliko naučimo za 
šolskimi klopmi, se kot tujec v 
drugi deželi znajdemo v različnih 
situacijah in pred različnimi izzivi, 
ki nas velikokrat porinejo izven 
cone našega udobja. S študijem v 
tujini si lahko izjemo razširimo 
svoja obzorja in spoznamo 
neverjetno mrežo ljudi. Vsem, ki si 

želijo na študij ali pa izmenjavo v tujino, svetujem, da naj jih ne bo strah 
povprašati za nasvete svoje kolege ali pa prijatelje, ki so to izkusili. S 
svojimi vprašanji se lahko obrnejo tudi na univerze, ki jim bodo znale 
ustrezno svetovati ali pa jih preusmeriti na osebo, ki jim bo podala željene 
informacije.  
 
Iza Lapajne, LLM 
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Novo: prakse v Državnem svetu 
Republike Slovenije za študente 
Evropske pravne fakultete 
 
Spoštovani študenti Evropske pravne fakultete, 
obveščamo vas, da je Evropska pravna fakulteta na pobudo Kariernega 
centra ter na podlagi Protokola o sodelovanju med Državnim svetom RS in 
Evropsko pravno fakulteto NU v septembru 2018 uspešno 
sklenila Sporazum o sodelovanju študentov Evropske pravne fakultete pri 
opravljanju prakse v Državnem svetu Republike Slovenije. 
 
Na podlagi sporazuma bodo študenti imeli možnost opravljati 
prostovoljno praktično usposabljanje od 14 dni do 1 meseca v pravni 
službi Državnega seta RS pod mentorstvom tamkajšnjih zaposlenih. 
 
Praksa bo študentom omogočila pridobivanje sodobnih praktičnih zanj s 
področja delovanja DS RS ter osvojitvi novih znanj in kompetenc z 
namenom hitrejšega in lažjega napredovanja na trg dela. 

 

 

  

KARIERNI KOTIČEK 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/karierni.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Razpis za opravljanje PRAKSE V 
DRŽAVNEM SVETU RS 
 
S ponosom vas obveščamo o razpisu za opravljanje prakse v Državnem 
svetu RS, katerega je razpisal Karierni center Evropske pravne fakultete 
Nove univerze. Rok za prijavo je do vključno 19.10.2018. 

 

Razpis za opravljanje 
PRAKSE V DRŽAVNEM SVETU RS 

(Služba za pravne in analitične zadeve) 
 

Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze, na podlagi Protokola o sodelovanju med Državnim svetom 
RS in Evropsko pravno fakulteto ter Sporazuma o sodelovanju študentov Evropske pravne fakultete pri opravljanju 
prakse v Državnem svetu Republike Slovenije, objavlja razpis za prakse v Državnem svetu Republike Slovenije. 

 
VSEBINA RAZPISA 

 
Na podlagi sklenjenega Sporazuma o sodelovanju študentov Evropske pravne fakultete pri opravljanju prakse v 
Državnem svetu Republike Slovenije bo Državni svet izbral enega študenta za opravljanje prakse v Službi za pravne 
in analitične zadeve Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana. 
Praksa bo potekala od 5.11.2018 do 30.11.2018, v obsegu 8 ur na dan, praviloma med 7:00 -17:00. V primeru 
kakšnih posebnih okoliščin, se lahko urnik prilagodi drugače. 
Prednost pri izboru bodo imeli študenti magistrskega študija Pravo 2. stopnje, ki so zaključili tudi dodiplomski študij 
Pravo 1. stopnje, ter študenti 3. letnika dodiplomskega programa Pravo 1. stopnje. Kandidati morejo izkazati dobro 
poznavanje področja ustavnega prava in prava EU oz. imeti opravljen izpit Pravo EU ter odlično predznanje 
angleškega jezika (najmanj C1, C2). 
Fakulteta bo preko koordinatorja projekta fakultete študente seznanila z obveznostmi, ki izhajajo iz sporazuma in z 
njimi podpisala izjavo o sodelovanju na projektu. Prav tako bo preko koordinatorja projekta izvajala svetovanje in 
nadzor nad izvajanjem prakse ter karierno spremljala študente pri njihovem praktičnem delu. Vsakršno neprimerno 
ravnanje študentov bo fakulteta sankcionirala v skladu s sporazumom in pravili fakultete. 
Za čas trajanja praktičnega usposabljanja bo fakulteta študenta ustrezno zavarovala oziroma zanje plačala prispevek 
za zavarovanje za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, v skladu 
z določbami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06, s spremembami in 
dopolnitvami) in v skladu s prvim odstavkom 4. člena Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja 
(Uradni list RS, št. 25/13, s spremembami in dopolnitvami). 
Državni svet Republike Slovenije bo študente seznanil z obveznostjo varovanja osebnih in tajnih podatkov v skladu 
z veljavnimi predpisi, s katerimi se seznanijo med izvajanjem projekta, ter jim v podpis predložil izjavo o varovanju 
pridobljenih podatkov. V skladu z veljavno zakonodajo bo DS RS skrbel za varnost in zdravje pri delu ter študente 
zavaroval za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v skladu s prvim odstavkom 17. člena Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06, s spremembami in dopolnitvami). 
Študente bo med opravljanjem nalog spremljal strokovno usposobljen javni uslužbenec oz. svetovalec, ki jih bo 
usmerjal, jim pomagal, svetoval in nadzoroval ter skrbel za izvajanje ciljev projekta. 
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OBVEZNOSTI ŠTUDENTA 
Študenti se obvežejo: 
– da bodo redno in vestno opravljali naloge projekta, 
– da bodo pri opravljanju nalog upoštevali navodila in pravila delovanja Državnega sveta Republike Slovenije 
(delovni čas, način komuniciranja ipd.) ter navodila javnega uslužbenca oz. svetovalca v Državnem svetu Republike 
Slovenije, 
– da bodo varovali osebne in tajne podatke v skladu s predpisi, s katerimi se seznanijo med opravljanjem projekta, 
– da bodo varovali in razvijali ugled Državnega sveta Republike Slovenije in fakultete, pri čemer bodo z vso resnostjo 
izkoristili možnost pridobitve praktičnih znanj in veščin, 
– da bodo morebitne izostanke (zaradi bolezni ipd.) med trajanjem projekta javili koordinatorju projekta in javnemu 
uslužbencu oz. svetovalcu v Državnem svetu Republike Slovenije na način, 
– da bo izdelal poročilo o opravljeni praksi po navodilih fakultete in v dogovoru z Državnim svetom. 
 

NAČIN IZBORA 
Državni svet bo izbral 1 kandidata za opravljanje prakse v obdobju od 5.11.2018 do 30.11.2018. V primeru dodatnih 
možnosti za praktično udejstvovanje, se bo obstoječi razpis ponovil. V primeru, da bo na razpis prijavljenih več 
kandidatov, se bodo pri izboru upoštevali sledeči kriteriji: 

 
NAGRADA 

Praksa je prostovoljna in brezplačna! Kljub temu bo Državni svet študentom za opravljeno delo izplačal simbolično 
nagrado in regres za prehrano v skladu z veljavno zakonodajo. 
Študenti, ki bodo uspešno opravili praktično udejstvovanje, bodo prejeli tudi potrdilo o opravljeni praksi, na podlagi 
ocene strokovno usposobljenega javnega uslužbenca. 

 
ROK IN NAČIN ZA PRIJAVE 

Zainteresirani kandidati naj svojo prošnjo, skupaj s priloženim motivacijskim pismom (s poudarkom na opisu, zakaj 
vas zanima delo v Državnem svetu) in življenjepisom, pošljejo na e-naslov: aldijana.ahmetovic@ds-rs.si, do 
vključno 19.10.2018. 
Koordinatorica projekta na strani Državnega sveta RS je ga. Aldijana Ahmetović, Državni svet Republike Slovenije, 
Služba za pravne in analitične zadeve , Svetovalka za pravna vprašanja , na strani Evropske pravne fakultete pa ga. 
Nataša Kolavčič, Vodja kariernega centra Evropske pravne fakultete Nove univerze. 
Rok za prijavo je do vključno 19.10.2018. 
 
 

DODATNA VPRAŠANJA V ZVEZI Z RAZPISOM 
Nataša Kolavčič, 

Vodja Kariernega centra 
E: karierni.center@nova-uni.si 

T: 05338 44 06 
Vabljeni k sodelovanju! 

 
Priponka z razpisom: RAZPIS ZA PRAKSE V DS RS 2018 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/12/NOVA-UNIVERZA_logo_2017.jpg
mailto:aldijana.ahmetovic@ds-rs.si
mailto:karierni.center@nova-uni.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/RAZPIS-ZA-PRAKSE-V-DS-RS-2018.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/kriteriji.png
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Vabilo na MOTIVACIJSKO 
DELAVNICO – KAKO 
(DO)ŠTUDIRATI 
Spoštovani! 
 
Karierni center Evropske pravne fakultete vas vabi na motivacijsko 
delavnico s koristnimi nasveti za boljši in učinkovitejši študij. Dogodek bo 
namenjen vsem študentom, ki bi radi izboljšali svoje študijske rezultate, 
predvsem pa pavzerjem, ki bi radi po daljšem premoru dokončali študij. 
 
Kdaj: 8.11.2018 
 
Termin: 16:00 – 19:00 
 
Kje: Predavalnica Leona Štuklja (P2), Evropska pravna fakulteta, Mestni trg 
23, Ljubljana. 
 
Prijava na dogodek je obvezna!  
 
Več pa v priloženem vabilu tukaj –> Vabilo KAKO (DO)ŠTUDIRATI 
 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/10/Vabilo-KAKO-DO%C5%A0TUDIRATI.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Vabilo na predavanje “Slovenian 
Australian Academic Association 
– predstavitev možnosti študija 
in dela v Avstraliji ” 
 
V sklopu Kariernega centra Evropske pravne fakultete vas vabimo 
na predavanje prof. dr. Hermanna “Slovenian Australian Academic 
Association – predstavitev možnosti študija in dela v Avstraliji ”. 
Dogodek je namenjen vsem študentom, ki bi radi izvedeli več o možnostih 
študija in štipendiranja izobraževanja v Avstraliji.   
  
Termin in lokacija: 24.10.2018 ob 16:00, EVRO-PF (LJ), Predavalnica Jožeta 
Pučnika (P1) 
Trajanje: 2 šolski uri 
Sodelujoči:  Prof. dr. Aaron Hermann – koordinator Slovenian Australian 
Academic Association(www.saaa.si), organizacije, ki povezuje Slovenijo in 
Avstralijo preko študijskega, akademskega in poslovnega 
povezovanja.  Več informacij o 
gostuhttps://researchers.adelaide.edu.au/profile/aaron.hermann. 
  
Več informacij najdete v priloženem vabilu spodaj. 
  
Prijave na dogodek zbiramo TUKAJ. 
  
VABILO – predstavitev Slovenian Australian Academic Association 
 

 

http://www.saaa.si/
https://researchers.adelaide.edu.au/profile/aaron.hermann
https://goo.gl/forms/LBRFfg3T4z3oNZDV2
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/10/VABILO-predstavitev-Slovenian-Australian-Academic-Association.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Informativni dan: Mednarodne 
mobilnosti od A do Ž 
 
Dogodek bo namenjen predstavitvi programa mednarodnih mobilnosti, ki 
jih izvaja Evropska pravna fakulteta. Udeleženci bodo izvedeli vse o 
mobilnostih v okviru programa Erasmus+, izmenjave v ZDA na Missisippi 
College School of Law (MCL), vse o možnostih opravljanja pripravništev in 
praks v tujini. Dogodek bo popestrila prisotnost aktualnih Erasmus+ 
študentov ter alumni študentov programa izmenjave na MCL 2017. 
  
Termin in lokacija: 18.10.2018 ob 15:00, EVRO-PF (LJ), Predavalnica Karola 
Jozefa Wojtyle (P3). 
Trajanje: 3 šolske ure. 
  
Sodelujoči:   
prof. dr. Matej Avbelj 
Nataša Kolavčič, Erasmus+ koordinator 
Eva Jambrek, Center za mednarodne študije 
študentka Margerita Jurković, udeleženka izmenjave na MCL 2017 
študentka Klemen Wagner, Ana Rezar Dečman, alumni študentka 
Erasmus+ 2017/2018 
letošnji tuji incoming Erasmus+ študenti NU 
  
Več si lahko ogledate tukaj –> VABILO – Mednarodna izmenjava od A do 
Ž 2018 
  
Prijave zbiramo preko spletnega obrazca TUKAJ. 
 
 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/10/VABILO-Mednarodna-izmenjava-od-A-do-%C5%BD-2018.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/10/VABILO-Mednarodna-izmenjava-od-A-do-%C5%BD-2018.pdf
https://goo.gl/forms/Kc9WyfWcXOxPoUM92
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Predsedstvo društva ELSA Nova 
Gorica, mandatno obdobje 
2018/2019 
 
Obveščamo vas, da je bilo 17. 9. 2018 izvoljeno novo predsedstvo 
društva ELSA Nova Gorica, za mandatno obdobje 2018/2019.  
 
Novo izvoljeno predsedstvo sestavljajo:  
– predsednica: Anja Karafatska (president.novagorica@si.elsa.org) 
– generalna sekretarka: Emanuela Eduard (secgen.novagorica@si.elsa.or) 
– podpredsednica za marketing: Snježana Barišić 
– podpredsednica za organizacijo konferenc in strokovnih seminarjev: 
Kelly Mencinger 
– podpredsednica za akademske aktivnosti: Aida Imamovič 
– podpredsednica za izmenjavo študijskih praks (STEP): Karin Nešić 
  

 

  

mailto:president.novagorica@si.elsa.org
mailto:secgen.novagorica@si.elsa.or
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Uspešno zaključena Jesenska 
pravna šola Nove univerze 2018  
 
Jesenska pravna šola Nove univerze 2018 je potekala v tednu od 17. do 21. 
septembra 2018,  v prostorih Nove univerze, Evropske pravne fakultete, v 
Ljubljani. Skupno se je v petih dneh razvrstilo 9 predavateljev, ki so, vsak s 
svojega profesionalnega vidika, iskali vzporednice med dvema aktualnima 
temama »blockchain« in »GDPR«. Prijavljeni študenti Nove univerze, ki so 
zadostili pogojem prisotnosti, so dobili potrdila o udeležbi in KT v višini enega 
izbirnega predmeta. 
 
Program jesenske pravne šole si lahko ogledate na tej povezavi. 

 
V uvodnem nagovoru je dekan Evropske pravne fakultete, dr. Marko 
Novak, udeležence pozdravil in jih za dobrodošlico opogumil z odgovorom 
na vprašanje Ali bodo nove tehnologije nadomestile pravniški poklic? Sam 
je (bil) prepričan, da ne, je pa to priložnost, da bi lahko le-ti imeli več 
prostega časa, saj bodo nove tehnologije pohitrile določene pravne prakse.  
 

 
 

OBVESTILA NOVE UNIVERZE 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/08/Program_Jesenska-sola2018.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/20180920_162439.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/08/slika-Jesenska-pravna-%C5%A1ola.jpg
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V prvem predavanju je Bojan Tavčar, univ. dipl. iur., študente Nove 
univerze, ki so pravočasno oddali prijavnico in si zagotovili udeležbo na 
letošnji pravni šoli, uvedel v “blockchain” tehnologijo oz. tehnologijo 
veriženja blokov. Gre za idejo, da tehnologija omogoča prenos vrednosti 
brez vmesnega posrednika (posli se sklepajo brez pravnikov). Ker računalnik 
še dolgo ne bo zmogel predvideti vseh okoliščin v realnem svetu, imajo tako 
imenovane »pametne pogodbe« zaenkrat še omejeno možnost delovanja. 
Kljub vsem nerešenim tehničnim in pravniškim dilemam, nekaj slovenskih 
podjetij tako zavarovalnic, kot odvetniških pisarn, že uporablja tehnologijo 
»blockchain« za sklepanje pametnih pogodb. 
 

 
 
Eden vidnejših slovenskih strokovnjakov za področje kriptovalut, Peter 
Trček, je predstavil tehnični vidik kriptovalut in blockchaina. Pri tem je 
poudaril pomen decentralizacije shranjenih podatkov in trenutno 
nezdružljivost idej GDPR-ja (npr. pravica do pozabe) in blockchaina (vse 
ostane vedno zapisano in vidno vsem). Upravičeno se torej sprašujemo 
katera stran se bo prilagodila kateri? 
 

 
 
Naslednji dan je dr. Peter Merc v predavanju »ABC trgovanja s kripto 
valutami« predstavil različne kriptovalute in njihove značilnosti. Čedalje 

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/IMG-1240.jpg
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/IMG-1231-1.jpg
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bolj se izkazuje, da gre tudi »kripto« v smer prave ekonomije. O uporabnosti 
blockchain tehnologije v javni upravi je razmišljala Anja Blaj, ki je povedala 
nekaj primerov, ki jih uvaja slovenska javna uprava. Domen Romih je tretji 
dan predaval na temo »Kriptovalute in davki«. Opozoril je, da oprostitev 
plačila davka za virtualne valute ne bo mogoče doseči. Virtualne valute so 
novo sredstvo, ki ga Zakon o dohodnini ne pozna, kar bo potrebno 
spremeniti. 
 
 Dr. Miha Šepec je skozi konkretne primere v predavanju »Kibernetični 
kriminal I. in II. del« razložil kdaj je nek primer protipraven oz. kdaj gre za 
kaznivo dejanje. O državni regulativi blockchain tehnologije in pametnih 
pogodbah je predaval Aljaž Jadek, odvetnik, ki vidi največ izzivov ob 
implementaciji blockchain tehnologije v vsakdanje življenje ravno na 
pravnem področju. Pri tem je opozoril na načelo tehnološke nevtralnosti, ki 
mu mora zadostiti zakonodaja. Nejc Novak, LL.M. (UCL) je zaključil četrti 
dan jesenske pravne šole na temo »Uporabnost Blockchain tehnologije v 
gospodarstvu«. Zadnji dan sta Blaž Jamšek, univ. dipl. iur. v predavanju 
»Uredba GDPR v teoriji in praksi I. in II. del« in Bojan Tavčar s predavanjem 
»Uredba GDPR in kolizija prava in tehnologije« udeležencem odgovorila na 
zahtevna vprašanja in s tem se je uspešno zaključila še ena akademska šola, 
ki so jo organizirale članice Nove univerze.   
 

 
 
Za konec še vabilo vsem ambicioznim študentkam in študentom – Postanite 
člani/članice neprofitnega društva Blockchain Think Tank Slovenia, ki 
združuje vse, ki jih zanima blockchain tehnologija in je nastalo v okviru 
pobude Ministrstva za javno upravo Strategija razvoja informacijske družbe 
do leta 2020 – DIGITALNA SLOVENIJA 2020.  
Info: https://blockchainthinktank.si/ 

 
 

 

  

https://blockchainthinktank.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/20180920_190918.jpg
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Vabilo na Dan odprtih vrat (1. in 
2. oktober) 
 
Evropska pravna fakulteta Nove univerze bo 1.oktobra 2018 ob 8.00 uri v 
Eda centru (predavalnica P1), Delpinova 18b, 5000 Nova Gorica ter dne 2. 
oktobra 2018 ob 15.30 uri na naslovu Cankarjevo nabrežje 11 (predavalnica 
P3), 1000 Ljubljana organizirala “Dan odprtih vrat” za novo generacijo 
dodiplomskih in podiplomskih študentov. 
 
Namen srečanja je približati fakulteto študentom ter predstaviti njene 
dejavnosti, profesorje in administracijo za zagotovitev uspešnejšega študija 
vsem novim generacijam študentov. 
 
Na dogodku bodo sodelovali dekan izr. prof. dr. Marko Novak, prodekan za 
študijske in študentske zadeve doc. dr. Aljoša Dežman ter 
predstavniki Referata fakultete, Študentskega sveta, Kariernega centra, 
Mednarodne pisarne, Knjižnice in Založbe fakultete. 
Vljudno vabljeni! 

 

  

OBVESTILA EVRO-PF 

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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3. prijavni rok za vpis na 
dodiplomski študij Pravo 
 

Evropska pravna fakulteta obvešča, da razpisuje 3. prijavni rok za vpis na 
dodiplomski študij Pravo, in sicer na redni in izredni študij. 
Prijava bo mogoča od 26.9.2018 do 27.9.2018, do 12:00 ure, preko portala 
eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/.   
 
V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo: 
– kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku, 
– kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku 
tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih 
programov, 
– kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski 
program, ki se ne bo izvajal. 

 
 
 
 
 
  

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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Zadnji rok za zapolnitev še 
prostih vpisnih mest – 
informacije 
 
Približuje se rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo trajal od 26. do 
27. septembra 2018 do 12. ure. V skupnih določbah Razpisa za vpis v 
dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 
2018/19 za javne in koncesionirane študijske programe je zapisano: 
Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest traja od 26. do 27. septembra 
2018 do 12. ure. 
V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo: 
– kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku, 
– kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku 
tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih 
programov, 
– kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski 
program, ki se ne bo izvajal. 
 
Podatki o študijskih programih, ki bodo razpisali še prosta vpisna mesta, 
bodo 26. septembra 2018objavljena na spletnem portalu eVŠ in na spletnih 
straneh visokošolskih zavodov. 
 
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem 
portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda 
največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za 
katerega izpolnjuje pogoje za vpis , in sicer, če se prijavlja: 
 
       s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne 
pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 27. septembra 2018 do 12. 
ure. Visokošolskemu zavodu mora po pošti poslati ali osebno dostaviti tiste 
priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti 
naveden sklic na številko prijave za vpis). Vse priloge mora visokošolski 
zavod prejeti najkasneje do 27. septembra 2018 do 18. ure. 
 
       brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in 
geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 27. 
septembra 2018 do 12. ure, ga nato natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki 
so zahtevane pod VII. točko razpisa, osebno dostaviti ali poslati po pošti 
pristojnemu visokošolskemu zavodu, ki jih mora prejeti najkasneje 27. 
septembra 2018 do 18. ure. 
 
Kot pravočasna se upošteva: 
 
       prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 
eVŠ do 27. septembra 2018 do 12. ure, vse morebitne priloge pa je 
visokošolski zavod prejel do 27. septembra 2018 do 18. ure in 

https://portal.evs.gov.si/prijava/
https://www.evro-pf.si/media/website/2017/05/NU-EPF_logo_2017.jpg
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       prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 27. septembra 2018 do 12. ure, 
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v 
eVŠ, podpisana in osebno dostavljena visokošolskemu zavodu ali po pošti 
poslana na naslov, naveden v levem zgornjem kotu prijave za 
vpis. Visokošolski zavod mora prijavo za vpis z morebitnimi prilogami 
prejeti najkasneje do 27. septembra 2018 do 18. ure. 
 
Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 27. septembra 
2018 do 18. ure, ne glede na način dostave prispele pristojnemu 
visokošolskemu zavodu. Nepravočasno prispele prijave bodo zavržene. 
 
V skladu z razpisnimi določili morate visokošolski zavodi poskrbeti, da bodo 
kandidati lahko prijavo za vpis, v kolikor jo bodo izpolnjevali z uporabniškim 
imenom in geslom, in morebitne priloge dostavili osebno do četrtka, 27. 9. 
2018 do 18. ure, kot izhaja iz skupnih določb Razpisa z avpis v dodiplomske 
in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2018/19 za javne 
in koncesionirane študijske programe. 
 
Lepo pozdravljeni, 
 
Upravljavec eVŠ: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Sektor za visoko šolstvo 
Masarykova cesta 16 
1000 Ljubljana 
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Vabilo k projektu “Brezplačna 
pravna pomoč” 
 
Obveščamo vas, da bosta Okrožni sodišči v Novi Gorici in Kopru skupaj z 
Evropsko pravno fakulteto tudi v študijskem letu 2018/2019 nadaljevali s 
projektom Brezplačne pravne pomoči. Študente vljudno vabimo k vložitvi 
prijave. 
 
Rok za prijavo je ponedeljek, 15.10.2018. 
 
Več v spodnjih priponkah. 
BPP KOPER 3. rok – prijavnica, navodila, pogoji, … 
BPP NOVA GORICA 4. rok – prijavnica, navodila, pogoji, … 
 

 

 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/10/BPP-KOPER-3.-rok-prijavnica-navodila-pogoji-....pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/10/BPP-NOVA-GORICA-4.-rok-prijavnica-navodila-pogoji-....pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/10/logo-koper.png
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3. prijavni rok za vpis na I. 
stopnjo Fakultete za državne in 
evropske študije  
 
Spoštovani, 
  
Obveščamo vas, da v poteka 3. prijavni rok za vpis na I. stopnjo Fakultete 
za državne in evropske študije Nove univerze. Prijava je mogoča 
preko  spletnega portala eVŠ. 

 
 

Dodiplomski študij - Javna uprava 
3. prijavni rok: 26. 9. - 27. 9. 2018 do 12:00 
Več na: http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/dodiplomski-
studij-javna-uprava 
 
 

Dodiplomski študij - Upravno pravo 
3. prijavni rok: 24. 9. - 27. 9. 2018 
Več na: http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/dodiplomski-
studij-upravno-pravo  

  

  

OBVESTILA FDŠ 

http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1827-3-prijavni-rok-za-vpis-na-i-in-iii-stopnjo-fakultete-za-drzavne-in-evropske-studije-nove-univerze
http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1827-3-prijavni-rok-za-vpis-na-i-in-iii-stopnjo-fakultete-za-drzavne-in-evropske-studije-nove-univerze
http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1827-3-prijavni-rok-za-vpis-na-i-in-iii-stopnjo-fakultete-za-drzavne-in-evropske-studije-nove-univerze
http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/dodiplomski-studij-javna-uprava
http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/dodiplomski-studij-javna-uprava
http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/dodiplomski-studij-upravno-pravo
http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/dodiplomski-studij-upravno-pravo
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3. prijavni rok za vpis na III. 
stopnjo Fakultete za državne in 
evropske študije  
Spoštovani, 
  
Obveščamo vas, da v poteka 3. prijavni rok za vpis na III. stopnjo Fakultete 
za državne in evropske študije Nove univerze. Prijava je mogoča 
preko  spletnega portala eVŠ. 

 
Doktorski študij - Javna uprava 
3. prijavni rok: 24. 9. - 27. 9. 2018 
Več na: http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/doktorski-
studij-javna-uprava 
  
 

Doktorski študij - Mednarodne in diplomatske 
študije 
3. prijavni rok: 24. 9. - 27. 9. 2018 
Več na: http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/doktorski-
studij-mednarodne-in-diplomatske-studije 
  

  
  

 
 

  

http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1827-3-prijavni-rok-za-vpis-na-i-in-iii-stopnjo-fakultete-za-drzavne-in-evropske-studije-nove-univerze
http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1827-3-prijavni-rok-za-vpis-na-i-in-iii-stopnjo-fakultete-za-drzavne-in-evropske-studije-nove-univerze
http://www.fds.si/index.php/aktualno/fds/1827-3-prijavni-rok-za-vpis-na-i-in-iii-stopnjo-fakultete-za-drzavne-in-evropske-studije-nove-univerze
http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/doktorski-studij-javna-uprava
http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/doktorski-studij-javna-uprava
http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/doktorski-studij-mednarodne-in-diplomatske-studije
http://www.fds.si/index.php/vpis/prijava-in-vpis/doktorski-studij-mednarodne-in-diplomatske-studije
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Vabilo na 4. SoLaR delavnico – 
11. oktober 

 

Raziskovalna skupina SoLaR vas vabi na 4. SoLaR delavnico z naslovom »EU 
Competition and State Aid Soft Law and its Reception in the Member 
States«, ki bo potekala v četrtek 11. oktobra. Vljudno prosimo, da si za več 
informacij ogledate prilogo na spodnji povezavi. 
 
4th Solar workshop 

 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/10/4th-Solar-workshop.pdf
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Slovesna otvoritev Slovenskih 
študijev na FSMŠ za prvo vpisno 
generacijo študijskega leta 
2018/2019 
 

Ob častnem pokroviteljstvu predsednika Republike Slovenije Boruta 

Pahorja, je 2. oktobra 2018 ob 17. uri potekala slovesna otvoritev 

Slovenskih študijev na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije za prvo 

vpisno generacijo 2018/2019.  

Prireditev je potekala v prenovljeni in prvič na ogled postavljeni avli Ivana 

Hribarja v Drofenikovi hiši na ljubljanskem Mestnem trgu 23, v prostorih 

Nove univerze.  

 

 

  

OBVESTILA FSMŠ 
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Zadnji prijavni rok za 
dodiplomski študijski program 
SLOVENOSLOVJE za štud. leto 
2018/2019 
 
Spoštovani, 
Obveščamo vas, da je odprt ZADNJI PRIJAVNI ROK za prijavo na NOV 
dodiplomski študijski program SLOVENOSLOVJE. 
 

 
 
POMEMBNI DATUMI 
Tretji prijavni rok: 24. 9. – 26. 9. 2018 
Tretji vpisni rok: 27. 9. – 28. 9. 2018 
 
Prijava je mogoča preko spletnega portala eVŠ.  
 
Več informacij na: http://fsms.si/ 

 

  

https://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=sl
http://fsms.si/
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Vabilo na 
CODE.INNOVATE.CONNECT 

 
Obveščamo vas, da Zavod Ypsilon vabi na CODE.INNOVATE.CONNECT 
projekt, ki ga organizira skupaj s SAP Slovenija. Projekt je zasnovan v treh 
delih, mladi od 16. do 30. leta pa se lahko udeležijo enega ali več sklopov 
dogodka. 
 
#CODE so brezplačni tečaji programiranja v septembru, kjer se bodo 
mladi učili kode HTML5, JavaScript, CSS, Chatbot, tehnologije kriptovalut 
(Blockchain), ter postavitve spletne strani na platformo SCP. 
Tečaji programiranja bodo potekali v treh krajih – Novi Gorici, Ljubljani in  
Mariboru. 
 
Za Novo Gorico lahko najdete več informacij 
tukaj: https://www.facebook.com/events/301527917264441/ 
 
Samo v Ljubljani bodo potekali sledeči dogodki: 
#INNOVATE projekt, kjer bodo udeleženci iskali kreativne poslovne 
rešitve za tri različne izzive – Smart Cities, Smart Villages, Sports Data – s 
pomočjo mentorjev ter imeli možnost osvojiti izlet v Beograd in glavno 
nagrado v višini 3500 EUR. Odvijal se bo oktobra v Ljubljani. 
#CONNECT je zaključni dogodek celotnega projekta s posebnimi gosti, kjer 
bodo udeleženci iz petih držav predstavili svoj pitch pred strokovno 
komisijo, temu pa bo sledilo mreženje. 
Dogodek bo 20. oktobra 2018 v Ljubljani. 
 
Projekt CODE.INNOVATE.CONNECT je namenjen vsem, ki bi radi: 

 se naučili programiranja,  

 iskali nove business rešitve s pomočjo mentorjev, 

 osvojili digitalna znanja in mehke veščine, 

 spoznali enako misleče posameznike iz petih držav. 
 
Delavnice se bodo odvijale v slovenskem jeziku. Udeležba je brezplačna, 
udeležence prosimo le, da prinesejo svoje računalnike 
PRIJAVE IN INFORMACIJE NA: https://cicproject.org/ 
Več informacij o dogodku na Facebooku (link) in v 
priponki: Code.Innovate.Connect vabilo.  

OSTALA OBVESTILA IN VABILA 

 

https://www.facebook.com/events/301527917264441/
https://cicproject.org/
https://www.facebook.com/events/301527917264441/
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/Code.Innovate.Connect-vabilo.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/NG-CIC-vabilo.png
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Vabilo: Cmepius, 
VALORIZACIJSKA KONFERENCA 
“Pripovedujemo zgodbe”  
Obveščamo vas o valorizacijski konferenci CMEPIUS “Pripovedujemo 
zgodbe”, ki bo potekala v Grand Hotelu Union, v Ljubljani, 11. oktobra 
2018. 
 
Vse informacije: CMEPIUS konferenca_vabilo in program 
Spletna stran: http://konferenca.cmepius.si/  
 
 
Valorizacijska konferenca CMEPIUS je eden izmed vidnejših in 
pomembnejših letnih dogodkov našega zavoda. Odkar skrbimo za 
programe EU, je konferenca postala naša stalnica. Z njo želimo pokazati 
rezultate številnih primerov dobre prakse ter projektov na področju 
mednarodnega sodelovanja, s katerimi slovenske izobraževalne institucije 
bogatijo in spreminjajo naš izobraževalni prostor. 
 
Letos, bolj kot kadarkoli prej, dajemo glas, vlogo in prostor našim 
deležnikom, projektom, s katerimi že 15 let pletemo skupno zgodbo 
internacionalizacije izobraževanja. Skupaj bomo predstavili zgodbe, ki 
pričajo o strokovnem in osebnem razvoju učitelja (pri tem mislimo na vlogo 
učitelja v najširšem smislu, in sicer od vzgojitelja, do izobraževalca odraslih) 
ter izobraževalnih institucij skozi mednarodne projekte, sodelovanja, 
partnerstva, mobilnosti. 
 
Mi številne zgodbe že poznamo, saj smo v tesnem stiku z našimi projekti. 
Širši javnosti ostajajo skrite in nepoznane. So pa to tiste prave zgodbe, 
katerim prisluhnemo in jih posrkamo z vsemi čutili. Srčne, posebne in 
osebne. So zgodbe, zaradi katerih se spreminja človek, institucija in širši 
prostor. Vse se začne in konča s človekom in učitelj, s svojim delovanjem 
vpliva na razvoj vseh ravni, ki jih želimo nasloviti. 
V 15 letih smo skupaj pripeljali do konca veliko razvojnih projektov, še več 
je bilo posameznikov, ki jim je tujina odprla srce, um in obzorja. Trenutek je 
pravi, da skupaj ovrednotimo pomen mednarodnega delovanja ter njegov 
vpliv na osebni, strokovni in institucionalni razvoj, da pogledamo nazaj na 
vse dosežke in uspehe ter si pripravimo pot za naprej. 
Hvaležni bomo, če boste tudi to veliko in pomembno zgodbo spisali skupaj 
z nami! 
 
Vaš CMEPIUS 

  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/CMEPIUS-konferenca_vabilo-in-program.pdf
http://konferenca.cmepius.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2012/10/Cmepius-SLO-HRes9.jpg
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44. Dnevi slovenskih pravnikov 
 
Spoštovani, obveščamo vas, do bodo 44. Dnevi slovenskih pravnikov 
potekali 11. do 13. oktobra 2018 v hotelu GH Bernardin, Portorož. 
Pred nami je največji strokovni in družabni pravniški dogodek v letu. 
 
Vodje sekcij: dr. Miha Juhart, dr. Suzana Kraljić, 
dr. Janja Hojnik, dr. Senko Pličanič, Franci Gerbec, dr. Marijan Kocbek, dr. 
Damjan Korošec, dr. Peter Grilc, dr. Luka Tičar, 
dr. Igor Kaučič, Mojca Prelesnik, dr. Marijan Pavčnik, dr. Vesna Rijavec in 
Marijan Papež. 
 
CELOTNA KOTIZACIJA: 
440,00 EUR brez DDV 
DVODNEVNA KOTIZACIJA: 
380,00 EUR brez DDV 
 
 
 

Več informacij: https://www.gvzalozba.si/44-dnevi-slovenskih-pravnikov 
  

https://www.gvzalozba.si/44-dnevi-slovenskih-pravnikov
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/dsp2018.jpg
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Si želiš študirati v tujini, a ne veš, 
kje začeti?  

 
Na predstavitvi se bomo pogovarjali o možnostih študija v tujini v izbranih 
državah, ki so dijakom in študentom zelo zanimive. 
 
Kje: pisarna agencije IntegralEdu na Poljanski cesti 22c v Ljubljani 
Kdaj: 4. 10. 2018 ob 15. uri 
  
Kaj boste izvedeli med predstavitvijo: 
Zakaj bi se odločil za študij v tujini?  
Kako se lahko prijavim? 
Kdaj naj se prijavim?  
Katere dokumente potrebujem? 
Ali potrebujem certifikat angleščine? 
Kateri programi so najbolj priljubljeni?  
  
Za prijave na univerze, kot so Coventry University, Demontfort University 
in University of Northampton v Angliji, Tillbug University, Radboud 
University in Saxion University of Applied Sciences na Nizozemskem in 
Business Academy Aarhus ter University of Southern Denmark je naša 
pomoč BREZPLAČNA! 
 
*Prijava za predstavitev je potrebna le za ugotavljanje števila udeležencev. 
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Štipendije odličnosti švicarske 
vlade za 2019–2020 
 
Obveščamo vas o možnosti pridobitve štipendije odličnosti švicarske vlade 
za študij. leto 2019–2020. 
Zainteresirani kandidati se lahko prijavijo za štipendijo za področja: 
– študija likovne umetnosti, 
– doktorskih študijev, 
– podoktorskih študijev in 
– raziskav. 
  
Razpis je odprt od 1. 9. 2018 in se zaključi 30. 11. 2018. Več informacij o 
različnih tipih štipendij in pogojih vpisa najdete na spletni strani Zvezne 
komisije za štipendije za tuje študente  
 
FCS: ww.sbfi.admin.ch/scholarships_eng.  
 
Švicarsko veleposlaništvo v Sloveniji bo zainteresiranim posredovalo 
prijavno dokumentacijo po elektronski pošti. 
  
Za dodatne informacije so na voljo preko elektronskega 
naslova: ljubljana[@]eda.admin.ch. 
 

http://www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng
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3rd All-European International 
Humanitarian and Refugee Law 
Moot Court Competition 
 
Obveščamo vas o možnosti udeležbe na mednarodnem študentskem 
tekmovanju o poznavanju mednarodnega prava oboroženih spopadov in 
mednarodnega prava beguncev (3rd All-European International 
Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition), ki se bo med 
20. in 24. novembrom 2018, v sodelovanju z Mednarodnim odborom 
rdečega križa in Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce, že 3. 
zapored odvijalo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. 
Tekmovanje ni strogo omejeno le na študente prava, kar ponazarja tudi 
dejstvo, da je lansko leto v finalu nastopila ekipa študentov mednarodnih 
odnosov iz Beograda, k udeležbi na tekmovanju vabijo tudi študentke in 
študente Evropske pravne fakultete ter Fakultete za državne in evropske 
študije. Študenti potrebujejo tudi mentorja, ki bo nastopal 
kot coach oz. academic supervisor ekipe. (Obrnete se lahko tudi na izr. 
prof. dr. Jerneja Letnarja Černiča oz. drugega profesorja.) 

 
O tekmovanju 
Tekmovanje poteka deloma kot simulacija sestankov med različnimi 
udeleženci izmišljenega konflikta, opredeljenega v primeru tekmovanja 
(Case Study, ki bo objavljen 15. septembra 2018), in deloma kot simulacija 
pravnih postopkov, ki so namenjeni preverjanju znanja študentov s strani 
zunanjih strokovnjakov s področja, ki nastopajo kot sodniki. Zaključni del 
tekmovanja poteka na Ustavnem sodišču RS. 
 
 Gre torej za izjemno priložnost, da se študenti, ki jih to področje zanima, 
z drugimi študenti iz tujine na strokoven način spopadejo z aktualnimi 
problemi na področju oboroženih spopadov in beguncev. 
 

Rok za prijavo na tekmovanje je 14. september 2018. V priponki najdete uradni letak, več informacij pa lahko dobite 
na: http://www.pf.uni-lj.si/en/international-cooperation/all-european-international-humanitarian-and-refugee-
law-moot-court-competition/.  Priponka: CALL FOR APPLICATIONS   

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/CALL-FOR-APPLICATIONS.pdf
http://www.pf.uni-lj.si/en/international-cooperation/all-european-international-humanitarian-and-refugee-law-moot-court-competition/
http://www.pf.uni-lj.si/en/international-cooperation/all-european-international-humanitarian-and-refugee-law-moot-court-competition/
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/CALL-FOR-APPLICATIONS.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/law.jpg
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Razprava o stanju EU v 
Evropskem parlamentu v 
Strasbourgu 
 
Spoštovani, 
Z vami delimo informacijo Evropskega parlamenta.  
 
Pozdravljeni, poletja je konec, začenjajo se politične razprave. Med najbolj 
pomembnimi bo septembrska razprava o stanju EU v Evropskem 
parlamentu v Strasbourgu. Poslanci bodo s predsednikom Evropske 
komisije Jean-Claudom Junckerjem govorili o dosežkih Unije in izzivih, s 
katerimi se bo soočala v prihodnje. 
 
Letos se bo razprave na plenarnem zasedanju Parlamenta v Strasbourgu 
udeležilo tudi 10 zmagovalcev našega tekmovanja, ki so uspeli v okviru 
pobude ‘Tokrat grem volit’ prepričati največ ljudi. Razpravo bodo 
spremljali v plenarni dvorani Parlamenta in se srečali z njegovim 
predsednikom Antonijem Tajanijem. 
 
Spremljate jih lahko na socialnih omrežjih, kjer bodo objavljali svoje vtise: 
Gon çalo Gomes @goncalo.gomes.712 
Karim Hallal Peche @karim_hallal/ 
Narcis George Matache Facebook 
Dénes András Nagy Facebook 
Jan Portisch @janothan_parker 
Anastasia Veneziano @anastasiaveneziano 
Diana Hliboceanu-Codreanu Facebook 
Danijela Svircic @croqueen  
Mária Pluhárová @ampurediva   
Šimon Podešva @simon.podesva 
Poslanci se bodo v razpravi o stanju EU posvetili prihodnjim izzivom pred  
 
Unijo, kot so Brexit, priseljevanje in trgovinski sporazumi. Ocenili bodo 
tudi dosežke EU v preteklem letu. 
Razpravo lahko spremljate v živo 12. septembra ob 9.00 
na http://www.europarl.europa.eu/plenary/sl/home.html, na Twitterju 
pa jo lahko komentirate s ključnikom #SOTEU.  
Ob tem pa ne pozabite – glas o evropskih volitvah 2019 želimo širiti še 
naprej. Delite svojo povezavo s prijatelji in jih prepričajte, da tokrat gredo 
volit: http://www.thistimeimvoting.eu/sl?recruiter_id=56146 
 
Hvala, Evropski parlament 

 
 

https://www.thistimeimvoting.eu/r?u=6hyvAYXBs1PELL28GD73yxWXGP5F8TEkupO_WvHz9vGb6CT7kdHqw3pHm1ughWtBhnDLlgjW0afgOJOlmSohxw&e=118acbea248f0e7955fda99f8a4b286f&utm_source=europarlhq&utm_medium=email&utm_campaign=20180910_sl_soteufollowwinners&n=1
https://www.thistimeimvoting.eu/r?u=6hyvAYXBs1PELL28GD73yxHCJ-X66y2NyZFUgJlmU64nG9mD_Etsjx4T75wthhrG&e=118acbea248f0e7955fda99f8a4b286f&utm_source=europarlhq&utm_medium=email&utm_campaign=20180910_sl_soteufollowwinners&n=2
https://www.thistimeimvoting.eu/r?u=27Ax0UmWOX2J8J_QwK9Z6gSxMBGcFXEKYuNr08jq3AiSfUmHAW_2OGzo_AResu-k&e=118acbea248f0e7955fda99f8a4b286f&utm_source=europarlhq&utm_medium=email&utm_campaign=20180910_sl_soteufollowwinners&n=3
https://www.thistimeimvoting.eu/r?u=27Ax0UmWOX2J8J_QwK9Z6n3p-6waKahut1RmrZSQjGvaP_4dKGlG9_6tOFBFzeB6&e=118acbea248f0e7955fda99f8a4b286f&utm_source=europarlhq&utm_medium=email&utm_campaign=20180910_sl_soteufollowwinners&n=4
https://www.thistimeimvoting.eu/r?u=6hyvAYXBs1PELL28GD73yy6M2DZOOQTEkx8UVAsEalmkqZ0z5jvnRua1FHVCuC6B&e=118acbea248f0e7955fda99f8a4b286f&utm_source=europarlhq&utm_medium=email&utm_campaign=20180910_sl_soteufollowwinners&n=5
https://www.thistimeimvoting.eu/r?u=6hyvAYXBs1PELL28GD73y9Lhsj3PZEMeMiKIZHB-GsdAYnvu--GjDDPM-RoL3u13&e=118acbea248f0e7955fda99f8a4b286f&utm_source=europarlhq&utm_medium=email&utm_campaign=20180910_sl_soteufollowwinners&n=6
https://www.thistimeimvoting.eu/r?u=27Ax0UmWOX2J8J_QwK9Z6kw4fJSHbXhoApBUjIsvkL0VZ5XZT4_IQ8Q0OV34i8N7WjdSkGahFwW9LA3ZZMJ0ng&e=118acbea248f0e7955fda99f8a4b286f&utm_source=europarlhq&utm_medium=email&utm_campaign=20180910_sl_soteufollowwinners&n=7
https://www.thistimeimvoting.eu/r?u=6hyvAYXBs1PELL28GD73y3G1ATOlGlpuVj-ytge_CS5vdUMJq883LqRE6Jst9imd&e=118acbea248f0e7955fda99f8a4b286f&utm_source=europarlhq&utm_medium=email&utm_campaign=20180910_sl_soteufollowwinners&n=8
https://www.thistimeimvoting.eu/r?u=6hyvAYXBs1PELL28GD73y1dw1tLYMUyA4LfpC7acq5GPXETscnKF5jryGDOq5FBh&e=118acbea248f0e7955fda99f8a4b286f&utm_source=europarlhq&utm_medium=email&utm_campaign=20180910_sl_soteufollowwinners&n=9
https://www.thistimeimvoting.eu/r?u=6hyvAYXBs1PELL28GD73y8GunPpwr1aUfKNbo_xUqvu638njrjNkim6tp0NKoEGV&e=118acbea248f0e7955fda99f8a4b286f&utm_source=europarlhq&utm_medium=email&utm_campaign=20180910_sl_soteufollowwinners&n=10
https://www.thistimeimvoting.eu/r?u=zQrO3lHUh8YLFl9SqYytdHUvSTAmW45t4mGlzdtRyVx8JHvGiutiZd7HlRDYJN7N_gmfSy-CuHpzcELp7k0WNw&e=118acbea248f0e7955fda99f8a4b286f&utm_source=europarlhq&utm_medium=email&utm_campaign=20180910_sl_soteufollowwinners&n=11
http://www.thistimeimvoting.eu/sl?recruiter_id=56146
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/slika1.jpg
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Vabilo k sodelovanju v ekipi 
“Pravo za VSE” 
 
Zaradi izjemnega zanimanja za sodelovanje pri projektu humanitarnega 
društva Pravo za VSE in povečanega obsega dela, se je ekipa Pravo za VSE 
odločila, da bo k sodelovanju povabila nove svetovalce. 
 
Pogoj za sodelovanje: 
– zaključena prva stopnja študijskega programa pravne fakultete, 
– pripravljenost posvetitve delu ekipe vsaj nekaj ur tedensko, 
– želja po dolgoročnem sodelovanju v ekipi. 
 
V tej zvezi lahko vsi zainteresirani pošljete vaše CV-je in motivacijsko 
pismo (največ 300 besed) zakaj bi želeli sodelovati v ekipi Pravo za VSE, 
na ana.pravozavse@gmail.com najkasneje do dne 1. 10. 2018(prav tako 
smo vam za vse ostale informacije na voljo na tem naslovu). 
Vsak kandidat bo po pregledu prijav prejel pravne primere, katere bo 
moral v določenem roku rešiti in na podlagi tega se bo ekipa odločila, ter 
izbrane kandidate povabila še na osebni razgovor. 
 
Nekaj malega o dosedanjem delu ekipe: 
→ sodelovali smo na različnih strokovnih konferencah v okviru Ministrstva 
za pravosodje RS,  objavili smo članek v strokovni publikaciji Pravosodni 
bilten, v študijskem letu 2014/15 smo pričeli sodelovati s Pravno fakulteto 
Univerze v Mariboru pri izvajanju študijskega predmeta Pravne metode, 
veščine in informatika na 2. bolonjski stopnji, 
→ ustanovili smo prvi brezplačni pravni pisarni za občane v občinah 
Beltincih in Črenšovci, 
→ februarja 2015 smo pričeli tri-letni projekt v sodelovanju z Varuhinjo 
človekovih pravic RS pri izvajanju nalog in pooblastil državnega 
preventivnega mehanizma, 
→ nastopili smo na konferenci TEDx University of Maribor, 
→ na mesečni ravni smo objavljali poljudne članke na spletnem portalu 
delo.si, na mesečni ravni objavljamo strokovne članke v reviji Pravna 
praksa, v sklopu projekta »Pravna klinika« v Mariboru na tedenski ravni 
delujemo že od leta 2016, od začetka leta 2018 pa tudi na Ravnah na 
Koroškem. 

 
V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo! 
Ekipa Pravo za VSE 

  

mailto:ana.pravozavse@gmail.com
http://www.pravozavse.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/pravo_za_vse.jpg
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Izzivi nove kripto ekonomije 
 

Obveščamo vas o dogodku “IZZIVI NOVE KRIPTO EKONOMIJE”, ki bo 
potekal v četrtek, 4. 10. 2018 v Tehnološkem parku Ljubljana. 
 
Bodo tokenizacija premoženja in kripto borze v prihodnosti ključni 
dejavnik prepleta kripto in fiat ekonomije? 
 
V poplavi (slovenskih) projektov novih kripto borz in kripto menjalnic 
bomo poskušali najti odgovor na vprašanje, kaj je sveti gral kripto 
menjalnega posla v bližnji in daljni prihodnosti.  
Z nami bodo predstavniki uspešnih slovenskih podjetij, ki bodo odgovorili 
na najbolj aktualna vprašanja, ki nagovarjajo kripto ekosistem.  
 
Naši gostje:  
Denis Petrovčič, Blocksquare  
Igor Kregar, Limitlex  
dr. Boris Horvat, Ace.Trade,  
Srdjan Mahmutović, Kriptomat  
 

4. 10. 2018 ob 18h 
Tehnološki park Ljubljana  
 
Dogodek je omogočil partner dogodka Tehnološki park Ljubljana.  
 
Obvezna je prijava na tej povezavi. 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXyWflW6c8I6iKlcwiXtH1r6ygK2MopXE5C_1kiXnykfFhKg/viewform
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/10/logo-blockchain-think-tank-slovenia-2-3.png
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Call for Papers – Referenda on 
problematic issues and their 
impact on political system 
 
Spoštovani, 
 
Obveščamo vas o možnosti oddaje tekstov za revijo “Białostockie Studia 
Prawnicze”, ki jo izdaja Pravna fakulteta Univerze Białystok na Poljskem. 
 
Več informacij najdete v spodnji priponki. 
CfP_Referenda on Problematic Issues and their Impact on Political System 

 
  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/10/CfP_Referenda-on-Problematic-Issues-and-their-Impact-on-Political-System.pdf
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Celostno o novi GRADBENI 
ZAKONODAJI s podzakonskimi 
akti 
 
Zaradi spremenjenih oz. dopolnjenih nalog, ki jih morajo po novi Gradbeni 
zakonodaji izpolniti udeleženci pri načrtovanju, gradnji, nadzoru gradnje in 
vzdrževanju objektov, so na Agenciji POTIpripravili celovito strokovno 
predstavitev, vključno z vsemi upravnimi postopki. 
 
Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi akti 
 
Strokovno predstavitev je pripravila Avrelija Barle, univ. dipl. prav., 
odvetnica s samostojno pisarno z dolgoletno prakso v Ljubljani. 
 
Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila 
tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School) in na 
drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 
dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, 
specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo 
objektov. Udeleženci njenih strokovnih predstavitev in seminarjev so vsakič 
znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki 
jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi. 
 
Vse informacije najdete tukaj. 
 
Poglejte pa tudi kakšen vpliv ima nova gradbena zakonodaja na 
pogodbena razmerja in kako jih morate nujno uskladiti z novimi 
predpisi. Več … 
 

 

http://www.agencija-poti.si/Izobrazevanje/Vsa-izobrazevanja/ArtMID/638/ArticleID/467/Celostno-o-novi-GRADBENI-ZAKONODAJI-s-podzakonskimi-akti
http://www.agencija-poti.si/Izobrazevanje/Vsa-izobrazevanja/ArtMID/638/ArticleID/467/Celostno-o-novi-GRADBENI-ZAKONODAJI-s-podzakonskimi-akti
http://www.agencija-poti.si/Izobrazevanje/Vsa-izobrazevanja/ArtMID/638/ArticleID/516/Vpliv-nove-GRADBENE-ZAKONODAJE-na-SKLEPANJE-POGODB-v-zvezi-z-na%c4%8drtovanjem-gradnjo-nadzorom-in-vzdr%c5%beevanjem-vseh-vrst-objektov
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/600600p638EDNmain467Slika_Dobro20se20pripravite20na20novi20GRADBENI20ZAKON_optimized.jpg
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Vabilo na study skupine 
 
Spoštovani študenti in študentke! 
 
Vljudno vabljeni na naš prvi dogodek study skupine, ki bo potekal 
v sredo 10. 10. 2018 v prostorih knjižnice na Evropski pravni 
fakulteti v Ljubljani, in sicer za prve letnike dodiplomskega 
programa ob 15. uri, za druge letnike ob 15:30 in za tretje letnike 
ob 16. uri. Na study skupinah Vam bodo študenti, ki so že opravili 
obveznosti na dodiplomski stopnji, svetovali glede literature, 
obsega učenja, kako izgledajo izpiti in kakšne so zahteve 
profesorjev, par besed na to temo pa bo podala tudi naša 
knjižničarka. 
Ker boste nasvete slišali iz prve roke s strani vaših predhodnikov, 
Vam utegnejo zelo pomagati pri nadaljnjem študiju, zato upamo, da 
se boste dogodka udeležili v čim večjem številu! 
  
Lep pozdrav, 
Elsa Nova Gorica 

 
  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/10/ELSA-NG-logo.jpg
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Razpis za prostovoljce 
 
Spoštovani, 
Primorsko svetovalno središče v Kopru išče študente prava, ki bi se jim 
želeli pridružiti kot prostovoljci. 
 
Prijave zbirajo do ponedeljka, 22.10. 2018. 
 
Prošnjo skupaj z življenjepisom pošljite na elektronski 
naslov pravnik@primss.si 
 
Več informacij najdete v priloženem dokumentu spodaj. 
Razpis za prostovoljce 

 
  

mailto:pravnik@primss.si
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/10/Razpis-za-prostovoljce.pdf
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Podjetniški TOP! Program: Prijave 
odprte! 
 
Obveščamo vas, da Primorski tehnološki Park išče mlade podjetnike, ki želijo s 
svojo inovativno idejo postati tržno uspešni. Vabimo vas k prijavi v Podjetniški 
TOP! program. 
 
Zakaj v Podjetniški TOP! program ? 
6 delavnic z vrhunskimi predavatelji 
20 ur individualnega mentorstva z izkušenimi podjetniki 
 
Kar  1 leto brezplačne uporabe coworking prostora v Primorskem tehnološkem 
parku! 
 
S prijavo se potegujete za ta ekskluzivni program v vrednosti 2.852,00 EUR na 
udeleženca, ki ga bo 12 izbranih podjetij/posameznikov prejelo brezplačno.   
 
Vse, kar potrebujete, je TOP! ideja. 
 
Prijave in informacije na: 
http://www.primorski-tp.si/podjetniski-top-program 
 
Predstavitve Podjetniškega TOP programa, kjer boste izvedeli vse informacije iz 
prve roke: 
 
Ajdovščina, 10. 9. 2018 v Hiši mladih  
Tolmin 11. 9. 2018 v Coworking Baza 
Idrija, 12.9.2018 v Coworking Idrija  
Nova Gorica, 13. 9. 2018 v Eda Centru 
 
Video: https://youtu.be/l1rH1SRTWlc 
 
Program je namenjen osebam, ki potrebujejo najboljše podjetniško znanje za rast 
in razvoj njihovega podjetja. 
 
 Več info: mitja.mikuz@primorski-tp.si  
Naslednja izvedba programa bo oktobra 2019. 

 

 
  

http://www.primorski-tp.si/podjetniski-top-program
https://www.facebook.com/events/1670482686395586/
https://www.facebook.com/events/530843907344333/
https://www.facebook.com/events/309478846452662/
https://www.facebook.com/events/1848386581905729/
https://youtu.be/l1rH1SRTWlc
mailto:mitja.mikuz@primorski-tp.si
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Vabilo: “International Security and 
Multilateralism” 
 
Spoštovani, obveščamo vas o delavnici na temo mednarodne varnosti, 
multilateralizma in mednarodnega prava, ki bo v oktobru v Beogradu. 
 
Več v 
priponki: InternationalSecurityandMultilateralism_ConflictAnalysisInternationalLa
w 
 
 

 
  

https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/InternationalSecurityandMultilateralism_ConflictAnalysisInternationalLaw.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/InternationalSecurityandMultilateralism_ConflictAnalysisInternationalLaw.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/isca.png


57 
 

57 

4. Dnevi gradbenega prava, 6.-7. 11. 
2018, Laško 
Obveščamo vas o 4. dnevih gradbenega prava, ki bodo potekali 6. in 7. novembra 
2018 v Laškem. 
  

 
Vse informacije: https://dgp.uradni-list.si/  
  
Področje gradbenega prava je s sprejemom novega gradbenega trojčka doživelo 
številne spremembe. Spremenila se je vloga nadzornika, povečale so se 
obveznosti projektantov, pojavile so se nove vrste zavarovanj, za problematične 
so se izkazale določbe o pooblaščenih inženirjih … Investitorji so v dilemi, ali naj 
izvajajo vse novosti in kako, izvajalci so presenečeni nad rigorozno držo 
investitorjev pri kadrovskih zahtevah. Ker je gradbeni sektor v močnem porastu, 
po eni strani primanjkuje usposobljenih izvajalcev gradnje, nadzora in 
projektiranja, po drugi strani pa se zaradi strogih pogojev investitorjev zahteve še 
dodatno zaostrujejo. Kljub spremenjeni zakonodaji ali pa morda ravno zaradi nje v 
praksi še vedno prihaja do težav pri izvajanju gradenj in uveljavljanju jamčevalnih 
zahtevkov ter do napačnega razumevanja cenovnih klavzul. 
  
Letošnji Dnevi gradbenega prava so namenjeni podrobni obravnavi sprememb 
za vse udeležence pri gradnji, ki jih je prinesla nova gradbena zakonodaja. Poleg 
novosti gradbene zakonodaje bomo precej časa namenili tudi drugim perečim 
vprašanjem, ki se pojavljajo pri izvajanju gradnje. Tradicionalno je kongres 
gradbenega prava namreč zasnovan tako, da vprašanj ne odpira, temveč 
odgovarja nanje. V okviru vsake sekcije bo precej časa na voljo tudi za 
razčiščevanje spornih situacij iz prakse, med drugim tudi takšnih, ki se neposredno 
ne dotikajo obravnavanih tem. 
  
Programski odbor: odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, odvetnica mag. Vesna 
Sodja, odvetnica Maja Prebil 
  

  

https://dgp.uradni-list.si/
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/2018_MM_DGP.jpg
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Dogodek Evropskega parlamenta 
“MULTILINGUALISM DAY” 
 
Obveščamo vas o dogodku Multilingualism Day 2018, ki ga organizira Evropski 
parlament. Več informacij v nadaljevanju. 
 

 
 
Multilingualism Day 2018 gives you the chance to peek behind the curtain and 
find out how the European Parliament works in 24 languages. Get an insight into 
the work of interpreters and translators, and discover the Hemicycle plenary 
chamber itself. 
 
In addition, the House of European History will host a special 45-minute guided 
tour of its permanent exhibition, with a focus on language diversity. The tour will 
be available in four languages: English at 10:00; German at 11:00; French at 14:00; 
and Dutch at 15:00. To register for the tour, please write to historia-
learning@ep.europa.eu or visit the House of European History front desk on the 
day. 
Vse informacije v letaku: MULTILINGUALISM DAY_PressRelease 

 

mailto:historia-learning@ep.europa.eu
mailto:historia-learning@ep.europa.eu
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/MULTILINGUALISM-DAY_PressRelease.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2018/09/ep-multilinguism-day-website-en-website.png

