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AKADEMSKI FORUM NU 
VARSTVO NARODNOSTNIH 
MANJŠIN V SLOVENSKI DRUŽBI 
 
 
7. decembra 2021 je po spletu potekal akademski forum Nove univerze z 
naslovom Varstvo narodnostnih manjšin v slovenski družbi, ki ga je 
organizirala Evropska pravna fakulteta, članica Nove univerze. Forum je 
potekal v okviru ARRS projekta Analiza stanja hrvaške, nemške in srbske 
skupnosti v Republiki Sloveniji. Več informacij o projektu najdete TUKAJ. 
 
Vodji e-akademskega foruma, prof. dr. Jerneju Letnarju Černiču, dekanu 
Evropske pravne fakultete Nove univerze so se v razpravi pridružili: 

 doc. dr. Dejan Valentinčič, državni sekretar na Uradu Vlade 
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, 

 doc. dr. Gregor Maučec, visokošolski učitelj na Fakulteti za državne 
in evropske študije Nove univerze, 

 prof. dr. Marko Novak, visokošolski učitelj na Evropski pravni 
fakulteti Nove univerze, 

 doc. dr. Gregor Jenuš, višji svetovalec in znanstveni sodelavec v 
Arhivu Republike Slovenije, 

 mag. Erazem Bohinc, asistent na Fakulteti za državne in evropske 
študije Nove univerze. 

 
Več informacij najdete TUKAJ. Posnetek foruma si lahko ogledate na FB 
profilu FDŠ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDAVANJA, OKROGLE MIZE, FORUMI 

https://epf.nova-uni.si/raziskovanje/razvojni-projekti/aktualni/
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/11/Vabilo-AF_Varstvo-narodnostnih-manj%C5%A1in-v-slovenski-dru%C5%BEbi-7.12._slo.pdf
https://www.facebook.com/100070552988550/videos/231729239033070
https://www.facebook.com/100070552988550/videos/231729239033070
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RAZPRAVA RECENT 
DEVELOPMENTS IN EU LAW AND 
HUMAN RIGHTS LAW 
 
 
9. 12. 2021 je po spletu potekala razprava Recent Developments in EU Law 
and Human Rights Law, ki jo je organizirala Pravna fakulteta Univerzitete 
Union v Beogradu.  
 
 
Sodelovali so tudi rektor Nove univerze dr. Matej Avbelj, dekan Evropske 
pravne fakultete dr. Jernej Letnar Černič in dekan Fakultete za državne in 
evropske študije dr. Gorazd Justinek. 
 
 
Več informacij o dogodku najdete TUKAJ.  
 
 
Spletna stran fakultete: https://pravnifakultet.edu.rs/     

https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/12/Panel-Announcement-with-Zoom-link_Recent-Developments-in-EU-Law-and-Human-Rights-Law.pdf
https://pravnifakultet.edu.rs/
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RAZPRAVA O PRIHODNOSTI EU Z 
GAŠPERJEM DOVŽANOM 
 
 
V okviru obiska Vlade Republike Slovenije na Gorenjskem, v petek, 10. 
decembra 2021, ob 14.00 uri na Fakulteti za državne in evropske študije s 
sedežem v Kranju, so pripravili predstavitev predsedovanja Slovenije Svetu 
Evropske unije in pogovor o prihodnosti Evrope. Dogodek je potekal v 
virtualni obliki. 
 
Gost razprave je bil državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve g. 
Gašper Dovžan, ki je aktivno vpet v projekt predsedovanja. Pogovor je 
povezovala dr. Katarina Vatovec, prodekanja Fakultete za državne in 
evropske študije ter docentka za evropsko pravo. Več informacij o dogodku 
najdete v priloženem VABILU. 
 
Posnetek pogovora si lahko ogledate na FB profilu FDŠ.  
 

   

https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/12/Vabilo-Pogovor-o-prihodnosti-EU.pdf
https://www.facebook.com/fakultetafds/videos/454245879400215
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AKADEMSKI FORUM NU 
VARSTVO DOSTOJANSTVA V 
SLOVENSKI DRUŽBI 
 
 
21. decembra je po spletu potekal akademski forum Nove univerze z 
naslovom Varstvo dostojanstva v slovenski družbi. Forum je potekal v obliki 
pogovora prof. dr. Jerneja Letnarja Černiča z izr. profesorico in odvetnico 
dr. Saro Ahlin Doljak. 
 
Več podrobnosti najdete TUKAJ. 
 
Posnetek forma si lahko ogledate na FB profilu FDŠ.   
 
 

 
 
 
 
 
  

https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/12/Vabilo-AF_Varstvo-dostojanstva-v-slovenski-druzbi-21.12._slo.pdf
https://www.facebook.com/108038138216405/videos/1586731684998026
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ISKRENO SOŽALJE OB SMRTI 
PROF. DR. LOVRA ŠTURMA 
 
 
V spomin na profesorja Lovra Šturma  
 
Na Novi univerzi nas je pretresla novica, da nas je zapustil profesor Lovro 
Šturm, naš prvi rektor, redni profesor, prijatelj in kolega.  
 
Profesor Šturm je bil dolgoletni profesor upravnega in ustavnega prava. 
Svojo poklicno pot je začel v šestdesetih letih prejšnjega stoletja na Pravni 
fakulteti v Ljubljani, na kateri je leta 1965 doktoriral na temo »Uporaba 
kibernetske teorije v javni upravi«. V začetku devetdesetih let prejšnjega 
stoletja je bil izvoljen v prvi mandat Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 
ki mu je med letoma 1997 in 1998 tudi predsedoval. Profesor Šturm je 
skupaj s kolegi v prvem mandatu vzpostavil sodobne standarde vladavine 
prava in varstva človekovih pravic. Njegova vloga je bila še posebej 
pomembna v odzivu prvega mandata slovenskega Ustavnega sodišča na 
zlorabe pravne države in sistematične kršitve človekovih pravic v 
nedemokratičnem režimu. Ustavno sodišče je v tej luči prepoznalo in 
obsodilo kršitve človekovih pravic kot zanikanje temeljne ustavne vrednote 
človekovega dostojanstva.   

  

OBVESTILA NOVE UNIVERZE 
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Profesorja Šturma so na Ustavnem sodišču odlikovala njegova skrbno 
obrazložena mnenja. Kasneje se je znova vrnil v institucije slovenske pravne 
in demokratične države, ko je med letoma 2004 in 2008 opravljal funkcijo 
ministra za pravosodje. Zaslužen je, da je v času svojega mandata izpeljal 
reformo Lukenda, ki je v naslednjih letih občutno skrajšala zaostanke pred 
slovenskimi sodišči. Februarja lansko leto mu je predsednik republike podelil 
tudi srebrni red za zasluge. 
 
Profesor Šturm je vrhunec svoje akademske kariere na področju objav 
dosegel dvakrat. Založba Nove revije je leta 1998 objavila njegovo izvirno 
znanstveno monografijo z naslovom »Omejitev oblasti«. Leta 2002 pa je bil 
kot glavni urednik zaslužen za koordinacijo in urejanje prispevkov 
najuglednejših slovenskih pravnih strokovnjakov, ki so pri Fakulteti za 
državne in evropske študije Nove univerze objavili prvi komentar slovenske 
Ustave. Profesor Šturm je komentar uredil skrbno in natančno ter postavil 
standarde za prihodnje generacije. Profesor Lovro Šturm je leta 2011 uredil 
tudi dopolnjeno izdajo Komentarja Ustave. V svojem zadnjem znanstvenem 
prispevku, objavljenem v reviji Dignitas, slovenski reviji za varstvo 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pa je objavil svojo kritično analizo 
presoje Ustavnega sodišča v zvezi s covid ukrepi in legalitetnim načelom, ki 
jo je predstavil kot uvodni referat na akademskem forumu Nove univerze 
maja tega leta.  
 
Njegovi kolegi se profesorja Šturma spominjamo kot človeka, ki si je 
vsakodnevno prizadeval za izboljšanje slovenske ustavne demokracije in 
pravne države. V času svoje kariere je predaval na več kot desetih 
fakultetah. Vseskozi je bil tudi aktiven član Akademskega zbora Nove 
univerze, kot redni profesor in tudi kot njen prvi rektor. Profesor Šturm je 
objavil številne znanstvene članke tako v domačih revijah kot v tujini. 
Izjemno je bil dejaven tudi na področju civilne družbe, podpiral je številne 
civilnodružbene in človekoljubne projekte.  
 
Slovenska država je s smrtjo profesorja Lovra Šturma izgubila steber svoje 
ustavne demokracije in pravne države. Izgubila je človeka z neomajno 
integriteto, ki si je vseskozi prizadeval za slovensko stvar in skupno dobrobit 
prebivalcev slovenske države. Življenjska pot Lovra Šturma dokazuje, kako 
močno lahko en sam predan posameznik pripomore k vzpostavitvi in 
delovanju vladavine prava ter varstva človekovih pravic. 
 
Na Novi univerzi bomo profesorja Šturma pogrešali. V spominu ga bomo 
ohranjali kot svetel zgled sedanjim in prihodnjim generacijam pravnic in 
pravnikov. 
 
V imenu Akademskega zbora Nove univerze izrekamo družini iskreno 
sožalje. 
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ČLANEK PROF. DR. MILANA 
JAZBECA 
 
 
V začetku junija letos je prof. dr. Milan Jazbec kot prvi uvodničar z daljšim 
referatom nastopil na mednarodni konferenci o vlogi družbenih znanosti v 
sedanji mednarodni in znanstveni skupnosti, ki jo je organizirala 
Mednarodna balkanska univerza (International Balkan University – IBU) v  
Skopju, s katero ima Nova univerza od letošnjega poletja dalje sklenjen 
sporazum  o sodelovanju v programu Erasmus+. 
 
Dr. Jazbec je v svojem nastopu orisal vlogo družbenih znanosti v 
proučevanju diplomacije od njenih začetkov pa vse do danes. Njegov 
referat je bil objavljen v mednarodni znanstveni reviji Journal of Law and 
Politics, ki jo izdaja Pravna fakulteta na IBU. Članek THE EVOLUTION OF 
DIPLOMACY AND SOCIAL SCIENCES je dostopen na njihovi spletni strani.  
 
»Abstract 
 
Diplomacy as a management of relations between states has millennia long 
tradition. Developed through four main phases (early, classical, modern and 
postmodern), it has always been in a function of a concrete social and 
historical situation as well as dependent on it. Diplomacy is a highly complex 
social term and phenomenon. Its appearance within the context of social 
sciences started with the approach of history (Thucydides), continued with 
political sciences (Machiavelli) and followed by international law (Grotius). 
Nicolson and Satow launched focused research of diplomacy that led 
through theories of international relations, law and political sciences to a 
forming of diplomatic studies (Berridge) a few decades ago. Researched by 
sociology of diplomacy (Jazbec), diplomacy demonstrates its vitality, 
continuity and interdisciplinary substance. Social sciences remain to be the 
main research frame for contemplating, implementing and use of 
diplomacy in understanding and managing relations among international 
actors.« (Vir: IBU)  

https://www.ibu.edu.mk/jlp/
https://www.ibu.edu.mk/jlp/
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ISKRENE ČESTITKE PROF. DR. 
JERNEJU LETNARJU ČERNIČU 
 
  
S ponosom iskreno čestitamo prof. dr. Jerneju Letnarju Černiču za izjemen 
dosežek!  
 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je 
knjigo Corporate accountability under socio-economic rights prof. dr. 
Jerneja Letnarja Černiča uvrstila med dosežke Odlični v znanosti 2021.  
 
V okviru dneva ARRS je potekala virtualna predstavitev knjige. Posnetek si 
lahko ogledate TUKAJ.  
 
Več informacij je na voljo TUKAJ.  
 
Knjiga bo v kratkem na voljo za izposojo tudi v UKNU.  
 

 
 
 
 
        
  

https://danarrs.si/?fbclid=IwAR33Ngn2khP9Buq2qVVzN_xSOYioeYg8k2Vy7A6YWg48fyWzX7B94Rqhe1c
https://danarrs.si/?fbclid=IwAR33Ngn2khP9Buq2qVVzN_xSOYioeYg8k2Vy7A6YWg48fyWzX7B94Rqhe1c
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INTERVJU S PROF. DR. SARO 
AHLIN DOLJAK    
 
 
»Multipla skleroza mi je vzela glas, hojo, sposobnost požiranja in 
samostojnega dihanja, vendar govorim glasneje s svojim življenjem.« 
 
Prof. dr. Sara Ahlin Doljak je nedavna prejemnica naziva najuglednejše 
pravne strokovnjakinje in po mnenju bralcev portala IUS-INFO ena od 
desetih najvplivnejših pravnikov.  
 
V intervjuju odgovarja na vprašanja, vezana na naslednje teme: 

 njen način predavanja, 

 temo njene doktorske disertacije, 

 oceno slovenskega zdravstvenega sistema in sistema socialnega 
varstva, 

 odnos do invalidov v Sloveniji, 

 odziv družbe na epidemijo COVID-19. 
 

Do članka lahko dostopate TUKAJ. 
 
 

 

Foto: osebni arhiv. Vir: N1. 

https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/10-najvplivnejsih-pravnikov
https://n1info.si/novice/intervjuji/sara-ahlin-doljak-zato-da-sem-dobra-odvetnica-moram-neprestano-delati-na-sebi/?fbclid=IwAR0Nq8TPG7MRI-Hkw5RXr36mdsLtYnqdqOENY-BMAH-CKVSvF7KMdSIJZDI
https://n1info.si/novice/intervjuji/sara-ahlin-doljak-zato-da-sem-dobra-odvetnica-moram-neprestano-delati-na-sebi/?fbclid=IwAR0Nq8TPG7MRI-Hkw5RXr36mdsLtYnqdqOENY-BMAH-CKVSvF7KMdSIJZDI
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NOVA UNIVERZA NA KARIERNEM 
DNEVU I. GIMNAZIJE CELJE 
 
 
V torek, 21. 12. 2021, so se Nova univerza in njene članice udeležile 
neformalnega informativnega dneva: Karierni dan I. gimnazije Celje. Sejem 
za mlade, bodoče študente, na katerega so bile povabljene Nova univerza 
in članice, je potekal v virtualni sejemski obliki med 10.00 in 12.30. Prvotna 
sejemska izvedba dogodka je bila načrtovana v živo, vendar nam 
poslabšanje epidemioloških razmer to ni dopuščalo. 
 
Na Kariernem dnevu nas je zastopala Nataša Kolavčič, vodja Kariernega 
centra Nove univerze in članic, ki je mladim predstavila naše članice in z 
njimi povezane različne možnosti razvoja kariernih poti. Gimnazija Celje je 
želela z virtualnim sejmom javnih in zasebnih višjih ter visokošolskih 
ustanov dijakom zaključnih letnikov predstaviti pregled najrazličnejših 
možnosti študija. 
 

Doris Horvat, PR 
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AKCIJA ZA ANINO ZVEZDICO 
 
 
Iskrena hvala vsem, ki ste pokazali, da znamo stopiti skupaj in pomagati 
ljudem v stiski. December – mesec radosti, prazničnega vzdušja, razkošne 
dekoracije, obdarovanj – je zagotovo najbolj čaroben mesec v letu. Skupaj 
se veselimo in nazdravljamo doseženim ciljem iztekajočega se leta, hkrati 
pa pridno snujemo nove za prihajajoče leto. Večina nas pridno ustvarja 
sezname želja in samoumevno načrtuje, kako bomo razveselili svoje 
najdražje. Med nami pa so žal tudi tisti, ki so v stiski, finančnih ali drugih 
težavah, in jim mesec december predstavlja pravo nočno moro, ki jo prinaša 
praznična potrošna kultura in posledično dodatno finančno breme, 
nezadovoljstvo, žalost in nelagodno počutje. Ker mesec december 
imenujemo mesec dobrodelnosti, smo tudi mi priskočili na pomoč.  Nova 
univerza in njene članice smo pokazale, da nam ni vseeno za ljudi v stiski.  V 
sodelovanju s študentskim društvom MPM Ekonomske fakultete v Ljubljani 
smo pristopili k dobrodelni akciji za Anino zvezdico. V tednu med 13. 12. in 
17. 12. smo zbirali živila z daljšim rokom uporabe, kozmetiko in čistila. 
Dobrodelni zaboj smo povsem napolnili. V imenu študentskega društva 
MPM in Anine zvezdice se iskreno zahvaljujemo za vse zbrane izdelke, ki so 
marsikomu polepšali praznike.  
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RAZPISI ZA ERASMUS+  
 
 
Spoštovane študentke, spoštovani študenti Nove univerze,  
 
 
obveščamo vas, da so odprte prijave za udeležbo na izmenjavi Erasmus+ za 
namene študija ali prakse za študijsko leto 2021/2022 ter 2022/2023.  
Prijazno vas vabimo k oddaji vaše prijave! Rok za prijavo je do 14. 1. 2022 
oziroma vse do porabe razpisnih sredstev.  
 
 
Več informacij o programu Erasmus+, odprtih razpisih in pripadajoči 
prijavni dokumentaciji najdete TUKAJ.  
 
 
Za vsa vprašanja in pomoč smo vam na voljo tudi na e-naslovu 
international@nova-uni.si in na telefonski številki 05 338 44 06. 
 
 

Center za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze 
 

  

https://www.nova-uni.si/about/mednarodna-sodelovanja/
mailto:international@nova-uni.si
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NOV FB PROFIL NOVE UNIVERZE 
 
 
Nova univerza je dobila profil na Facebooku. Vabljeni študenti, zaposleni na 
NU in vsi zainteresirani, da se pridružite skupnosti novega krovnega profila.  
 
Na profilu boste prvi izvedeli za: 
 

 dodatna izobraževanja,  

 akademske forume,  

 konference,  

 obštudijske dejavnosti,  

 dogodke, 

 se povezali s svojimi kolegi in kolegicami ter 

 še veliko več. 
 
 

Vabljeni k sledenju novemu profilu Nove univerze in tudi profilom njenih 
članic EVRO-PF, FDŠ, FSMŠ ter profilu Kariernega centra.   
 
  
 

  

https://www.facebook.com/nova.univerza/?__cft__%5b0%5d=AZX3INFSFG-e017nm0L-8dWS1dsllbMJ25FPUm9lZlhtGbL99ekIfx71I3Py-pDF0YLY0aub9NoyuBxpSZtWEuW1g_CMsk5Id_cWH1745JIXj48dGq_K9Ax30ZSXINBU3KUj_-bNvGOerj6YCu5sXIA0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/nova.univerza/?__cft__%5b0%5d=AZX3INFSFG-e017nm0L-8dWS1dsllbMJ25FPUm9lZlhtGbL99ekIfx71I3Py-pDF0YLY0aub9NoyuBxpSZtWEuW1g_CMsk5Id_cWH1745JIXj48dGq_K9Ax30ZSXINBU3KUj_-bNvGOerj6YCu5sXIA0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evropska.fakulteta
https://www.facebook.com/fakultetafds
https://www.facebook.com/fsms.si
https://www.facebook.com/kariernicenter.evropf
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DEKAN O EVROPSKI PRAVNI 
FAKULTETI  
 
 
Katere so tiste lastnosti, vrednote, ki Evropsko pravno fakulteto, članico 
Nove univerze, ločijo od drugih fakultet?  
 
 
Predvsem se predstavljamo kot ena izmed vodilnih fakultet na svojem 
področju v Sloveniji. Naša velika prednost je, da imamo kombinacijo 
odličnih profesorjev in strokovnjakov iz prakse, ki so študentom vedno na 
voljo. Ponosni smo tudi na vključevanje študentov v aplikativne in temeljne 
projekte. 
 
 
 

 
 

  

OBVESTILA EVRO-PF 
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VOŠČILO ŠTUDENTA EVROPSKE 
PRAVNE FAKULTETE 
 
 
»V prazničnih dneh se veselimo doseženih uspehov in izpolnjenih ciljev.  
Razmišljamo o morebitnih napakah in se skušamo iz njih učiti. Kujemo nove 
načrte, vizije, postavljamo cilje za prihodnje leto.  
Ob prazniku, ko je Bog postal človek, nam želim, da ne bi pozabili, da je 
bistvo naših prizadevanj človek in njegovo dostojanstvo. 
 
Želim nam, da bi v novem letu dali vse od sebe, dosegli velike uspehe, 
presegli zastavljene cilje. 
 
Blagoslovljen Božič in srečno v letu 2022.« 
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GOSTUJOČI PREDAVATELJ 
 
 
27. 12. 2021 je začel svoje 3-mesečno pedagoško in raziskovalno gostovanje 
akademik dr. Robert Gordon Walters iz Victoria University Melbourne 
(Avstralija), ki bo potekalo na Evropski pravni fakulteti Nove univerze vse 
do konca marca 2022. Gostovanje poteka v okviru javnega razpisa 
»Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih za 
leto 2021 (300. JR)«, ki ga je razpisal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 
preživninski sklad RS v letu 2021. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
pedagoškega in/ali raziskovalnega gostovanja slovenskih strokovnjakov, ki 
že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih, za od eno 
do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v Republiki 
Sloveniji. Namen gostovanja je krepitev internacionalizacije študijskega 
procesa na Novi univerzi ter prenos inovativnega znanja in izkušenj na 
študente.  
 
Dr. Robert Walters je profesor prava na Victoria University, Avstraliji, ter 
pridružen predavatelj na Evropski pravni fakulteti Nove univerze. Njegova 
primarna področja raziskovanja in poučevanja so mednarodno trgovinsko 
pravo, kibernetsko pravo, varstvo osebnih podatkov. Predavatelj je član 
številnih uglednih mednarodnih združenj (ASEAN Law Association – 
Singapur, LawAsia-Australia,) ter član odbora Komisije Združenih narodov 
za mednarodno trgovinsko pravo za Avstralijo (UNCITRAL)  ter mreže »Asia 
Pacific Scholar Network (Privacy/Data Protection)«. Sodeluje kot zunanji 
svetovalec s področja kibernetske varnosti in varstva podatkov pri številnih 
vladah držav članic EU ter zastopa avstralske vladne službe v različnih 
odborih pri reformah zakonodaje.  
 
Dr. Robert Walters bo tekom gostovanja vključen v pedagoški proces na 
Evropski pravni fakulteti Nove univerze ter svoje znanje in izkušnje delil s 
študenti pri predmetih Tuja (angleška) pravna terminologija, Primerjalno 
pravo in veliki pravni sistemi ter Primerjalno ustavno pravo. Strokovnjak bo 
tekom gostovanja vsem študentom na voljo za študijsko pomoč in 
usmeritve pri seminarskih ali zaključnih nalogah, sodeloval pa bo tudi pri 
številnih akademskih forumih, ki se bodo odvijali tekom 2. semestra 
študijskega leta 2021/2022. 
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VABILO NA NADALJEVALNO 
IZOBRAŽEVANJE MEDIATORJEV  
 
 
Evropska prava fakulteta Nove univerze se je z leti uveljavila kot uspešna 
visokošolska institucija, ki v okviru svojih podiplomskih študijskih 
programov ponuja poleg prava tudi inovativna znanja s področja 
alternativnega načina reševanja sporov. 
 
Mediacija postaja vse bolj pogost način reševanja sporov, zato sta bogata 
teoretična in praktična podkovanost mediatorjev bistvenega pomena za 
zagotavljanje kakovosti izvedbe mediacijskega postopka. 
 
Letošnje intenzivno 12-urno izobraževanje mediatorjev, ki ga organizira 
Evropska pravna fakulteta, je usmerjeno k vsebinski in praktični nadgradnji 
obstoječih znanj. Pri njegovi izvedbi bodo sodelovali uveljavljeni 
strokovnjaki, ki bodo svoje znanje in izkušnje delili z udeleženci dogodka. 
 
Izobraževanje bo potekalo 18. januarja 2022 od 8.45 do 18.30, v prostorih 
Hit, d. d., Nova Gorica Perla, Resort & Entertainment****, konferenčna 
dvorana »PINTA«. 
 
Na izobraževanje se prijavite po spletnem obrazcu, ki je dostopen TUKAJ. 
Prijave zbiramo do vključno 10. januarja 2022 oziroma do zapolnitve prostih 
mest (75 udeležencev). 
 

Za vse dodatne informacije nas 
lahko pokličete na telefonsko 
številko 05 338 44 06, vsak dan od 
8.30 do 12.00 (kontaktna oseba 
ga. Nataša Kolavčič), ali pa nam 
pošljite vaša vprašanja po e-pošti 
na natasa.kolavcic@epf.nova-
uni.si.  
 
 
Vljudno vabljeni! 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkpPywcOPRQhlOcwf-PQy5jHGwqxXMGAvNKMprXxyE2tzB8w/viewform
mailto:natasa.kolavcic@epf.nova-uni.si
mailto:natasa.kolavcic@epf.nova-uni.si
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TUTORSTVO NA FDŠ 
 
 
KAJ JE TOTORSTVO?  
 
Tutorstvo je organizirana oblika pomoč študentom in študentkam, ki se 
srečujejo s težavami pri študiju. S tutorstvom želimo olajšati vključevanje 
študentov v univerzitetno okolje in jim svetovati pri študiju in pri reševanju 
morebitnih problemov, s katerimi se soočajo.  
 
Tutorstvo pomeni proces podpore izobraževanju, v katerem tutor 
(ponudnik tutorske pomoči), ki je strokovnjak z izkušnjami na določenem 
področju, na tutorande (prejemnike tutorske pomoči) prenaša svoja znanja, 
izkušnje in kompetence.  
 
 
TUTORSKI SISTEM FAKULTETE ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE  
 
V tutorski sistem Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze so 
vključeni:  
 
• prodekanja za študentske in študijske zadeve: doc. dr. Katarina Vatovec,  
 
• komisija za tutorstvo v sestavi: doc. dr. Katarina Vatovec (predsednica 
komisije), Zdenka Volarič (strokovna sodelavka), Laura Gril (študentka),  
 
• študentski tutorji (uvajalno tutorstvo in tutorstvo za podporo, 
povezovanje in usmerjanje).  
 
Tutorski sistem Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze 
ureja Pravilnik o sistemu tutorstva Fakultete za državne in evropske študije 
Nove univerze. Tutorstvo na ravni Nove univerze pa je urejeno v skladu s 
Pravilnikom o sistemu tutorstva Nove univerze.  
 
Zainteresirani kandidati za opravljanje tutorstva lahko svojo namero za 
sodelovanje oddate na Center za karierni razvoj in mednarodno mobilnost 
Nove univerze: karierni.center@nova-uni.si.  
 
Več informacij o tutorskem sistemu se nahaja TUKAJ.  

  

OBVESTILA FDŠ 

https://fds.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/02/Pravilnik-o-sistemu-tutorstva-FD%C5%A0-NU.pdf
https://fds.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/02/Pravilnik-o-sistemu-tutorstva-FD%C5%A0-NU.pdf
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2019/12/Pravilnik-o-sistemu-tutorstva-NU-c%CC%8Cistopis-5.-9.-2019.pdf
mailto:karierni.center@nova-uni.si
https://fds.nova-uni.si/dejavnosti/tutorstvo/
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PREDSTAVITEV TUTORJEV  
 

 LAURA GRIL 
 
KDO SEM? Laura Gril, 3. letnik UNI Javna uprava (dodipl.), Fakulteta za 
državne in evropske študije. 
 
VRSTA TUTORSTVA: tutorka za podporo, povezovanje in usmerjanje. 
 
ZAKAJ BOM IZVAJALA TUTORSTVO? Želim pomagati vsem, ki se »lovijo« ali 
se še niso popolnoma udomačili v celotnem sistemu.  
 
KAKO BOM IZVAJALA TUTORSTVO? Vprašanja bom zbirala in jih 
posredovala v referat fakultete vsak mesec. Pri tem bom skušala študentom 
posredovati povratne informacije v čim krajšem možnem času.  
 
KONTAKT: laura.gril13@gmail.com   
 
 
 

 MIRAN MURNIK 
 
KDO SEM? Miran Murnik, študent 2. letnika podiplomskega študija, smer 
Javna uprava na Fakulteti za državne in evropske študije.  Študent na 
omenjeni fakulteti sem že od leta 2014, ko sem se vpisal na dodiplomski 
študij, smer Javna uprava. Skozi vsa leta študija sem spoznaval sam proces 
študija in delovanje fakultete. Na omenjeni fakulteti mi je bila zaupana 
funkcija predsednika Študentskega sveta, v okviru katerega organiziram 
razne projekte in dogodke.  
  
KATERA TUTORSTVA IZVAJAM? ZAKAJ TUTORSTVO? Izvajam uvajalno 
tutorstvo, v okviru katerega študentom nudim informacije o predmetih in 
izpitih ter jih s svojim znanjem usmerjam, da bodo čim lažje opravili 
študijske obveznosti. Sem tudi tutor za podporo, povezovanje in 
usmerjanje, organiziram razne družabne dogodke na fakulteti, predvsem pa 
sem vezni člen med študenti in organi fakultete. Za tutorstvo sem se odločil, 
saj želim študentom prenašati svoje znanje in izkušnje ter jim s tem olajšati 
študij. Na fakulteti organiziram že tradicionalni dogodek »Druženje ob 
prednovoletni večerji s profesorji«, na kateri se v sproščenem vzdušju še 
bolje med seboj spoznamo in stkemo nova prijateljstva.  
  
KAKO BOM IZVAJAL/-A TUTORSTVO? Na fakulteti vsako leto na začetku 
študija organiziram dogodek »Izmenjava izkušenj, zapiskov«, na katerem 
študentje pridobijo informacije glede posameznih predmetov in 
profesorjev. Če študentje izrazijo željo po dodatnem srečanju, se z njimi 
dogovorim individualno.  
  
KONTAKT: miran.murnik@student.nova-uni.si  

mailto:laura.gril13@gmail.com
mailto:miran.murnik@student.nova-uni.si
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DEKAN O FAKULTETI ZA 
DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE 
 
 
Katere so tiste lastnosti, vrednote, ki Fakulteto za državne in evropske 
študije, članico Nove univerze, ločijo od drugih fakultet? 
 
 
Naša fakulteta je prisotna tudi regionalno – v Kranju in Mariboru, zato nam 
je omogočeno, da na tem gradimo našo prednost. Akademski zbor je 
sestavljen iz predavateljev najvišje ravni, ki imajo neposredne izkušnje iz 
prakse ter skladne akademske dosežke. Velika prednost za naše študente 
pa je ta, da predavanja lahko spremljajo hibridno – torej ali v predavalnici 
ali od doma. Študentje si lahko predavanja ogledajo tudi za nazaj.  
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VOŠČILO FAKULTETE ZA 
DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE 
 
 
 
 
V letu 2022 vam želimo predvsem veliko zdravja, sreče in uspeha pri študiju! 
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GOSTUJOČI PREDAVATELJ  
 
 
S študijskim letom, 1. oktobra 2021, je na Fakulteti za državne in evropske 
študije začel svoje 3-mesečno pedagoško in raziskovalno gostovanje doc. 
dr. Gregor Maučec, iz University of Copenhagen (Danska), v okviru javnega 
razpisa »Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih 
zavodih za leto 2021 (300. JR)«, ki ga je razpisal Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski sklad RS v letu 2021. Predmet javnega razpisa je 
sofinanciranje pedagoškega in/ali raziskovalnega gostovanja slovenskih 
strokovnjakov, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih 
zavodih, za od eno do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno 
gostovanje v Republiki Sloveniji. Namen gostovanja je krepitev 
internacionalizacije študijskega procesa na Novi univerzi ter prenos 
inovativnega znanja in izkušenj na študente.  
 
Dr. Gregor Maučec je gostujoči docent za pravo na Novi univerzi, Fakulteti 
za državne in evropske študije in sodelavec Marie Skłodowska-Curie na 
iCourts – centru odličnosti za mednarodna sodišča na Pravni fakulteti 
Univerze v Københavnu. Je strokovnjak za mednarodno kazensko pravo in 
pravo človekovih pravic. Pred tem je bil Gregor podoktorski sodelavec Maxa 
Webra iz prava na Evropskem univerzitetnem inštitutu (Firence, Italija) in 
podoktorski sodelavec JSPS na Pravni fakulteti Univerze v Kjotu (Japonska). 
Na Univerzi v Mariboru (Slovenija) je doktoriral iz mednarodnega javnega 
prava. Njegovo raziskovanje in pisanje se osredotoča na mednarodno 
sodno funkcijo, zlasti na to, kako jo razumejo in izvajajo sodniki različnih 
mednarodnih sodnih organov; mednarodno sodno vedenje in odločanje; 
zaščita manjšin in avtohtonega prebivalstva na mednarodnih sodiščih; 
diskriminacija, pošteno sojenje, kazenska obsodba in smrtna kazen; različna 
vprašanja tranzicijske pravice; in kako so se države in nedržavni akterji 
odzvali proti mednarodnim sodiščem. Gregor trenutno dela na svojem 
projektu Marie Curie, v okviru katerega aziskuje načine, kako sodniki 
Mednarodnega kazenskega sodišča dojemajo sodno funkcijo sodišča in 
kako to posledično vpliva na njihovo pravno prakso. V času študija na Pravni 
fakulteti Univerze v Mariboru je poučeval pri predmetu Mednarodno javno 
pravo na dodiplomskem študiju in sorodnih magistrskih predmetih. 
Gostoval je tudi na Univerzi v Kopenhagnu, Novi univerzi, Univerzi v 
Firencah in University College London. 
 
Dr. Gregor Maučec bo tekom gostovanja vključen v pedagoški proces na 
Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze ter svoje znanje in 
izkušnje delil s študenti pri predmetih Sodno in ustavnosodno varstvo, 
Mednarodno položaj in zunanja politika Slovenije, Pravo človekovih 
pravic/Človekove pravice in pri izbirnem predmetu Globalno pravo migracij. 
Strokovnjak bo tekom gostovanja vsem študentom na voljo za študijsko 
pomoč in usmeritve pri seminarskih ali zaključnih nalogah. 
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USPEŠNE KARIERNE POTI 
 
 
1. Predstavljamo vam Liliano Brožič, ki je svoj doktorat iz sociologije 
nadgradila na naši Fakulteti za državne in evropske študije, in sicer je pri nas 
specializirala varnostne študije.  
 
Danes je priljubljena profesorica na Fakulteti za državne in evropske študije 
in ena izmed predstavnic vrhunskega Akademskega zbora Nove univerze.  
Zaposlena je tudi na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, kjer je 
začela svojo kariero. Poleg tega tudi aktivno sodeluje kot raziskovalka pri 
projektu ARRS, ki ga vodi rektor Nove univerze.  
 
Izr. prof. dr. Liliana Brožič je le ena izmed mnogih, ki so kakovostno 
teoretično podlago Fakultete za državne in evropske študije izkoristili sebi 
v prid in danes delujejo v najvišjih slovenskih in evropskih organih!  
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2. Dr. Anže Logar, aktualni minister za zunanje zadeve, je svoj magisterij 
opravil na naši Fakulteti za državne in evropske študije v Kranju. Znanje 
Fakultete za državne in evropske študije, mu je pomagalo, da je svoje 
karierne uspehe vsakodnevno nadgrajeval. Imenovan je bil za direktorja 
Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, med predsedovanjem 
Slovenije Svetu EU je opravljal funkcijo uradnega govorca slovenskega 
predsedstva Svetu EU, poleg vsega pa je v Direktoratu za gospodarsko 
diplomacijo Ministrstva za zunanje zadeve v nazivu pooblaščeni minister 
deloval na področju odnosov z OECD. 
 
Dr. Anže Logar je teoretično podlago, pridobljeno na naši fakulteti, dobro 
podkrepil s praktičnim znanjem in ustvaril uspešno kariero! 
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ŠTUDIJ SLOVENOSLOVJA 
 
 
Naš edinstven univerzitetni dodiplomski program slovenoslovja stopa ob 
bok tujim programom, kot so American studies, Irish studies ter mnogi 
drugi. Zavedamo se bogastva naše skupnosti, ozemlja ter posameznika v 
našem okolju. 
 
Vendar, kaj sploh je študij slovenoslovja ter zakaj ga izbrati? 
 
Študij slovenoslovja ponuja znanje o slovenstvu, slovenski zgodovini, kulturi 
in državi. Zavedamo se, da je trenutno na trgu dela najbolj iskan kader s 
širokim znanjem. Študij obljublja veščine s področij humanistike in 
družboslovja: zgodovinopisja ter politologije, študija umetnosti, kulturne 
ter naravne dediščine, filozofije, jezika in književnosti, prava, migracij in 
varovanja okolja. 
 
Poleg teoretičnih veščin se zavedamo, da so za celostno znanje pomembna 
tudi praktična znanja. Našim študentom omogočamo relevantne študijske 
prakse, ki znanje, pridobljeno v šolskih klopeh, prenesejo v realni svet. 
 
Poleg celovitih znanj, ki jih ponuja naš akademski zbor, fakulteta s  
sodelovanjem s številnimi institucijami in raziskovalci ponuja možnosti 
sodelovanja v raziskovalnih dejavnostih ob podpori mentorjev. Kar pa si 
prizadevamo najbolj, je, da študent na naši fakulteti ostane posameznik in 
ima možnost za individualni razvoj ter ga nikoli ne zamenjamo zgolj za 
številko v učilnici. 
 
Za več informacij nam pišite na info@fsms.nova-uni.si. 
 
 
 

OBVESTILA FSMŠ 

mailto:info@fsms.nova-uni.si
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ZAKAJ IZBRATI ŠTUDIJ NA 
FAKULTETI ZA SLOVENSKE IN 
MEDNARODNE ŠTUDIJE? 
 
 
1. Prva prednost študija na naši Fakulteti za slovenske in mednarodne 
študije je naš ekskluziven, interdisciplinaren in primerjalen program 
slovenoslovja, ki temeljno obravnava slovensko ozemlje in identitete 
slovenskega naroda. Edini program, ki omogoča znanja z vseh teh področij! 
 
 
2. Študijski program na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije je 
kakovosten, svobodomiseln, kritičen in nepristranski. Obsega slovensko 
književnost, zgodovino, geopolitiko, kulturo ter umetnost! Program 
slovenoslovja je edini v Sloveniji, ki omogoča študij tega področja. 
 
 
3. Odličen akademski zbor, sestavljen iz vrhunskih domačih predavateljev 
in raziskovalcev.  
 
 
4. Cena študija je dosegljiva ter predstavlja odlično investicijo v 
perspektivno kariero, polno kariernih možnosti. Študentje imajo po 
zaključku študija na naši fakulteti odlične zaposlitvene možnosti ter 
možnosti za nadaljnji razvoj. 
 
 
5. Pri nas je vsak študent pomemben del celote in ga tako tudi 
obravnavamo. Verjamemo, da individualen pristop do študentov študijski 
proces izboljša in izpopolni študijske potrebe posameznika. Obvezna, 
vnaprej načrtovana študijska praksa nadgradi teoretično znanje s 
praktičnimi izkušnjami ter dodatno pripravi študente na vstop na trg dela.  
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VOŠČILO PRODEKANJE DOC. DR. 
MANCE ERZETIČ 
 
 
»Spoštovane študentke in študenti, kolegice in kolegi, 
 
v dneh, ko se izteka leto 2021, me je prešinila Heraklitova misel, da nihče ne 
stopi dvakrat v isto reko, ker to ni več ista reka, pa tudi sam ni več isti človek. 
Naj vas tok prihajajočega leta popelje v študijske vode, ki vas bodo napojile 
z znanjem in notranjim zadovoljstvom. Tudi v letu 2022 si bomo na Fakulteti 
za slovenske in mednarodne študije Nove univerze prizadevali, da bodo vaši 
študijski koraki varni in dobro premišljeni.  
 
Vstopite v novo leto srečni!« 
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PROF. DR. POLONA TRATNIK V 
DOKUMENTARNEM FILMU 
 
 
Vabimo vas k ogledu dokumentarnega filma o pravljičarkah treh generacij 
Stupica, v katerem je kot kritičarka nastopila tudi dekanja Fakultete za 
slovenske in mednarodne študije, prof. dr. Polona Tratnik.  

 

Film si lahko ogledate TUKAJ. 
 
  

https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174832369?s=tv
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NOVOSTI V KNJIŽNIČNI ZBIRKI 
 
 
Vabljeni v knjižnico UKNU, kjer si lahko ogledate in izposodite kar nekaj 
novosti v naši zbirki. Katero gradivo imamo na voljo za izposojo, lahko 
preverite na COBISS+. Po prijavi v Mojo knjižnico si lahko gradivo tudi 
rezervirate. 
 
Knjižno gradivo si lahko izposodite v centralni enoti (Mestni trg 23, 1000 LJ), 
po predhodnem naročilu pa tudi v enotah v Kranju (Žanova ul. 4) in Novi 
Gorici (Delpinova ul. 18b). Po dogovoru in po predhodnem plačilu poštnine 
lahko gradivo tudi odpošljemo po pošti. 
 
Centralna enota je odprta vsak delovnik od 9.00 do 17.00, za izposojo v 
enotah pa preverite uradne ure referatov.  
 
Študenti in zaposleni na NU lepo vabljeni k vpisu v knjižnico, če še niste 
včlanjeni. Za vpis nam osebno ali po e-pošti posredujte izpolnjeno vpisnico.  
 

 
Kot člani naše knjižnice si lahko izposojate knjižno gradivo in dostopate do 
baz znanja s te spletne strani.   

KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

https://www.nova-uni.si/knjiznica/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=uknu
https://idp.aai.izum.si/simplesaml/module.php/core/loginuserpassorg.php?AuthState=_073ed8e6db8fef00420c8aed02cadb9ec9611d7227%3Ahttps%3A%2F%2Fidp.aai.izum.si%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Fplus.si.cobiss.net%252Fshibboleth%26RelayState%3Dss%253Amem%253A870b0e57957906a0946f1b33cf5947c11e3467698e2507b3393865098231f8b9%26cookieTime%3D1640618809
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2019/12/Vpisnica_2018_KNU-A4_FINAL-3C.docx
https://www.nova-uni.si/knjiznica/baze-znanja/
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TEHNIČNA NAVODILA V 
ANGLEŠČINI 
 
 
Obveščamo vas, da so izšla tudi posodobljena tehnična navodila v 
angleščini (Technical instructions for the preparation of final theses of New 
University), ki so sicer namenjena tujim študentom. Z njimi si pa lahko 
pomagate tudi drugi, saj je v njih dodanih več primerov navajanja tujih virov 
kot v slovenski različici.  
 
Z vstopom v novo študijsko leto je Univerzitetna knjižnica Nove univerze 
začela z obračunavanjem tehničnih pregledov zaključnih del. Študentom sta 
tako še vedno na voljo dva brezplačna pregleda tehnične ustreznosti. Če 
delo pri tretjem pregledu ni ustrezno za potrditev, se tretji pregled in vse 
nadaljnje plača po veljavnem ceniku UKNU: 
 

 zaključna dela 1. stopnje: 15 €, 

 zaključna dela 2. stopnje: 20 €, 

 zaključna dela 3. stopnje: 25 €. 
 

V ta namen smo pripravili posodobljena in dopolnjena Tehnična navodila. 
V slovenščini so na voljo TUKAJ.  
 
Študentom smo za pomoč in svetovanje še vedno na voljo od ponedeljka 
do petka od 9.00 do 17.00 na knjiznica@nova-uni.si ter po telefonu na 
01/251-44-85. 
 
 
 

 
 
 

 

  

https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/12/Technical-instructions-ENG-valid-from-1.-10.-2021-1.pdf
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/12/Technical-instructions-ENG-valid-from-1.-10.-2021-1.pdf
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/09/CENIK-KNJIZNICE-IN-ZALOZBE-NU-ZA-STUDIJSKO-LETO-2021-2022.pdf
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/10/TEHNICNA-NAVODILA-cistopis-1.10.2021-z-novimi-popravki.pdf
mailto:knjiznica@nova-uni.si
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NOVOST ZALOŽBE  
 
 

 Gospodarstvo in varstvo človekovih pravic 
 
Obveščamo vas, da je v okviru naše založbe izšla nova knjiga Gospodarstvo 
in varstvo človekovih pravic: primerjalno pravna analiza vloge in pristojnosti 
Slovenskega državnega holdinga, d. d., pri spoštovanju človekovih pravic. 
Avtorji so prof. dr. Jernej Letnar Černič, doc. dr. Anja Strojin Štampar in 
doc. dr. Til Rozman.  
 
Knjiga stane 20,00 EUR. Naročite jo lahko v spletni knjigarni ali na 
knjiznica@nova-uni.si. 
 
Na voljo je tudi za izposojo v UKNU.   
 
»Pričujoča znanstvena monografija proučuje spoštovanje človekovih pravic 
v gospodarskih družbah s kapitalsko naložbo slovenske države tako v 
domačem kot mednarodnem pravnem redu. Analizira najboljše 
mednarodnopravne in primerjalno pravne prakse z vidika upravljanja in 
nadzora gospodarskih družb z delno ali celotno državno naložbo. 
Posvečamo se normativnemu delovanju SDH, d. d., in uresničevanju 
njegovih zavez s področja spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu v 
praksi. V zaključnem delu podajamo nekaj predlogov za reformo delovanja 
SDH, d. d., pri nadzoru poslovanja državnih gospodarskih družb z delno ali 
celotno naložbo države. A reforma normativnih podlag ne zadostuje. 

Okrepiti je treba tudi mentaliteto 
korporativnega upravljanja, da bo 
mogoče izboljšati spoštovanje 
človekovih pravic v gospodarskih 
družbah z državno naložbo. Brez 
reforme mentalitete in 
ponotranjenja vrednot varstva 
človekovih pravic ne bo prišlo do 
reforme.« 
 
  

https://trgovina.nova-uni.si/izdelek/gospodarstvo-in-varstvo-clovekovih-pravic/
mailto:knjiznica@nova-uni.si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/uknu/83538691
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NAGRADNI NATEČAJ 
 
 
Zunaj Slovenije živi okoli pol milijona Slovencev in njihovih potomcev. Naši 
rojaki, ki živijo v vseh štirih sosednjih kot tudi mnogih drugih državah na 
vseh celinah, so organizirani v številna društva, obiskujejo slovenske šole, 
izdajajo časopise, revije, knjige in druge publikacije, slovenske pesmi 
prepevajo v zborih, se vrtijo v folklornih skupinah ter na številne druge 
načine ohranjajo slovensko identiteto in zavest o svojih koreninah.  
 
Če vas ta tematika zanima in ste jo prepletli s svojim študijskim 
raziskovanjem in pripravo zaključnega dela, imamo odlično novico.  
 
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu razpisuje že 20. nagradni 
natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev 
v zamejstvu in Slovencev po svetu. Do sedaj je na natečaj prispelo že več 
kot 350 zaključnih del diplomantov, magistrantov in doktorantov različnih 
študijskih smeri, ki so raziskovali delovanje in življenje slovenskih skupnosti 
v zamejstvu in po svetu. 
 
Na letošnjem natečaju bodo upoštevana dela, zagovarjana v obdobju od 1. 
1. 2021 do 31. 12. 2021. 
 
Najboljša tri dela s področja zamejstva in tri dela s področja izseljenstva 
bodo prejela denarno nagrado, in sicer: 
 

 prva nagrada v višini 800 evrov, 

 druga nagrada v višini 600 evrov in 

 tretja nagrada v višini 400 evrov. 
 

Urad bo prijave na letošnji nagradni natečaj sprejemal do vključno 28. 2. 
2022. Več o prijavi  si lahko preberete v besedilu nagradnega natečaja, ki je 
na voljo na uradni spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in 
po svetu. 
 
 
Če pa se še odločate, o čem bi lahko pisali v svojem zaključnem delu, naj bo 
to povabilo k razmisleku o temah, ki so povezane s Slovenci v zamejstvu in 
izseljenstvu, in se na nagradni natečaj morda prijavite prihodnje leto. 
 
Dodatna pojasnila in informacije dobite na tel. št. (+386) (0)1 230 80 18 ali 
po elektronski pošti: pr.urad.slovenci@gov.si. 

  

KARIERNI KOTIČEK 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/xx-nagradni-natecaj-za-diplomske-magistrske-in-doktorske-naloge-s-podrocja-slovencev-v-zamejstvu-in-slovencev-po-svetu/
mailto:pr.urad.slovenci@gov.si
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