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FOTO: Akademski forum Nove univerze »Država in svobodna podjetniška pobuda« (foto: Matija Kranjec)
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DOSEŽKI

Izr. prof. dr. Matej Avbelj:
intervju za Insajder.com
Vabimo vas k branju intervjuja z izr. prof. dr. Matejem Avbljem, ki je bil
objavljen na spletni strani Insajder.com.

Povezava: https://insajder.com/intervju/matej-avbelj-prihaja-do-slabljenjainstitucij-pravne-demokraticne-drzave

Povezava: https://insajder.com/intervju/matej-avbelj-sovraznega-govora%E2%80%93-v-pravnem-zato-edinem-pravem-pomenu-besede%E2%80%93-v-sloveniji
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Izvolitev v naziv
As. Niki Hudej čestitamo za ponovno imenovanje v naziv asistentka za
področje "Javna uprava".
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Bojana Muršič je nova
predsednica Državnega zbora
Bojana Muršič, ki je leta 2013 magistrirala na Fakulteti za državne in
evropske študije, je nova podpredsednica DZ.
Več si lahko preberete na spodnji povezavi:
https://www.lokalec.si/novice/bojana-mursic-nova-podpredsednica-dz/
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Tehnična navodila za diplomska
in magistrska dela ter doktorske
disertacije, veljavna od
11.10.2018
Obveščamo vas, da je Upravni odbor Nove univerze dne, 11.10.2018,
sprejel sklep o veljavi novih Tehničnih navodil za izdelavo zaključnih del
Nove univerze. Vsa zaključna dela, ki bodo prijavljena od vključno
1.10.2018 dalje morajo biti izdelana skladno s temi navodili. Zaključna dela,
ki so bila prijavljena do vključno 30.9.2018 pa so lahko izdelana skladno s
prejšnjimi navodili ali temi navodili, glede na odločitev študenta in
njegovega mentorja. Tehnična navodila za izdelavo zaključnih del so
objavljena na spletni strani Nove univerze, v sklopu Univerzitetne knjižnice
Nove univerze: https://nova-uni.si/index.php/sl/tehnicni-pregledi
Nekaj glavnih sprememb glede na prejšnja navodila:
1) OBSEG BESEDILA od Uvoda do Zaključka:
- Diplomsko delo: najmanj 75.000 do 120.000 znakov s presledki,
- Magistrsko delo: najmanj 150.000 do 200.000 znakov s presledki,
- Doktorska disertacija: najmanj 250.000 znakov s presledki, brez
zgornje omejitve obsega.
Morebitne priloge niso vštete v navedeni obseg!
2) IZVLEČEK vsebuje od 180 do največ 250 besed. Za pisanje uporabite
shemo IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussion) in
napišete:
- bistvo obravnavane teme (uvod),
- uporabljene raziskovalne metode,
- namen in cilje raziskave, ključne ugotovitve oz. ključne rezultate ter
- izvirnost/uporabnost vaših ugotovitev oz. ev. omejitve (diskusija).
3) NAČIN CITIRANJA: Nova univerza uporablja za vsa zaključna dela in
druge izdaje citiranje v opombah pod črto.
4) Večje spremembe so tudi pri navajanju pravnih virov, sodne prakse ter
spletnih virov. Preberite v dokumentu!
Mentor je pred odobritvijo ustreznosti zaključnega dela za zagovor dolžan
zagotoviti spoštovanje Tehničnih navodil za izdelavo zaključnih del Nove
univerze. V primeru suma o neustreznosti vsebine zaključnega dela je
dolžan zaprositi pristojno strokovno službo za poročilo detektorja podobnih
vsebin o plagiatorstvu.

8
KNJIŽNICA IN ZALOŽBA

8

Testni dostop do baze ProQuest
za člane knjižnice Nove univerze
Spoštovani,
obveščamo vas, da lahko na spletni strani Univerzitetne knjižnice Nove
univerze testno dostopate do baze ProQuest Central, ki je ena največjih
združenih multidisciplinarnih baz podatkov s polnimi besedili. Pokriva več
kot 160 področji, med drugim tudi področje prava, ekonomije,
izobraževanja, humanistike, medicine, poslovanja, ekonomije, družbenih
ved, umetnosti, vojske in multidisciplinarnih področji ter obsežno zbirko
časopisov, kot so Wall Street Journal, Globe & Mail, New York Times, Times
of India, Financial Times, Le Monde in The Guardian.
Več informacij o viru najdete na spletni strani IZUM, kjer boste našli tudi
spletni obrazec za oddajo ocene oz. mnenja o Proquest Central. Mnenje
lahko posredujete tudi po elektronski pošti na: knjiznica@nova-uni.si .
Proquest Central je na voljo iz lokacij Nove univerze ter za člane UKNU prek
oddaljenega dostopa.
Vabljeni k raziskovanju!
Testni dostop je omogočen do 10. decembra 2018 na
naslovu: https://nova-uni.si/index.php/sl/baze-znanja
Termini webinarjev o uporabi ProQuest Central:
Datum
25.10.2018
29.10.2018
12.11.2018

Ura
14:00-15:00
11:00-12:00
15:00-16:30

Tečaj/Povezava
tečaj
tečaj
tečaj

Potrebna je predhodna registracija, ki jo izvedete po kliku na povezavo
tečaj.
Vaše mnenje o ProQuest Central bo zelo pomembno pri odločitvi za
naročilo, zato vas prosimo, da ga podate prek spletnega obrazca ali
pošljete na naslov podpora@izum.si.
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Paketi študijske literature
2018/2019
Obveščamo vas o možnosti nakupa paketov študijske literature
2018/2019.
Akcija velja do 30. 11. 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).
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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).
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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).
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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.
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Erasmus+ izmenjava in
gostujoča predavanja doc. dr.
Brede Mulec v Španiji
Doc. dr. Breda Mulec se je od letošnjega 7. maja do 11. maja
udeležila Erasmus+ izmenjave (v sklopu izmenjave je opravila tudi
gostujoča predavanja) na španski Univesidad de Leon.
Nekaj utrinkov o sodelovanju med FDŠ in špansko univerzo si lahko
ogledate v priloženem videu.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1UgtQfLyu1A

Nedavni intervju s profesorico je dostopen tudi na povezavi:
https://www.student.si/izpostavljeno/svetovalnica/profesorstudentu-in-vsem-ki-bodo-to-se-postali/
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Študijska izmenjava v ZDA
Spoštovani,
vabimo vas, da si ogledate posnetek informativnega dne, v katerem vas bo
dr. Matej Avbelj podrobneje seznanil s študijsko izmenjavo na Mississippi
College School of Law, ki jo omogoča Evropska pravna fakulteta v
sodelovanju z Mississippi College School of Law, Jackson, ZDA.
Video je dostopen
na: https://www.youtube.com/watch?v=8I8ZQ90Tem0 .

Vpis na program je omogočen študentom/-kam 3. letnika dodiplomskega
študijskega programa Pravo ter študentom/-kam vseh letnikov
magistrskega in doktorskega študijskega programa Prava. Kandidatka oz.
kandidat za študijsko izmenjavo v ZDA mora najprej uspešno zaključiti
Nadstandardni program izobraževanja na Evropski pravni fakulteti, ki bo
potekal predvidoma od novembra 2018 do marca 2019.
Na Nadstandardni program izobraževanja za pripravo na mednarodno
študijsko izmenjavo se lahko prijavite najkasneje do 12. 11. 2018 preko
elektronskega naslova: cms@epf.nova-uni.si
Več informacij o programu izobraževanja za mednarodno izmenjavo
Mississippi
se
nahaja
na
spletni
strani: https://www.evropf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/program-izobrazevanja-zamednarodno-izmenjavo-mississipi/ .
Vabljeni k sodelovanju!
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Vabljeni k oddaji prijave na Jean
Monnet Modul (JMM)
Spoštovani,
v letošnjem šolskem letu 2018/19 se bo tretje leto zaporedoma izvajal
projekt Jean Monnet Module (JMM), projekt Evropske komisije, ki ga
vodi izr. prof. dr. Marko Novak. Naslov projekta je Argumentacija Sodišča
Evropske unije (SEU) kot zgled za argumentacijo slovenskih sodišč.

Projekt se sestoji iz 70 ur predavanj (predvidoma 35 v prvem in 35 v drugem
semestru, tj. vse skupaj 14 srečanj). Pri predavanjih se ukvarjamo z
nekaterimi teoretičnimi temami (npr. razlagalni argumenti, ki jih uporablja
SEU, argument precedensa, pravne politike), pretežno pa z zadevami
zahtev za predhodno odločanje – večinoma iz Slovenije, pa tudi iz drugih
držav. Kot že sam naslov projekta pove, nas predvsem zanima, kaj se iz
argumentacije SEU lahko naučijo slovenska sodišča – predvsem ko gre za
zadeve predhodnega odločanja.
Tudi letos nas bosta v okviru projekta, vsakič po enkrat v semestru, obiskala
prof. dr. Giovanni Tuzet iz Univerze Bocconi v Italiji, sicer eden vodilnih
evropskih strokovnjakov s področja argumentacije v pravu, ter mag. Saša
Sever s SEU, ki vsakič predstavi najnovejše primere predhodnih in drugih
najzanimivejših odločitev na SEU (letos bodo še posebej zanimive njegove
predstavitve zadnjih poljskih zadev na SEU glede vladavine prava).
Sodelovanje na projektu je odprto vsem doktorskim in magistrskih
študentom prava, letos pa prvič tudi študentom tretjega letnika
dodiplomskega študija prava. Vsem prijavljenim, ki bodo sodelovali na
najmanj 40 urah predavanj, se prizna obveznost v obsegu enega izbirnega
predmeta in prejmejo poseben certifikat o sodelovanje (to je sicer
omenjeno tudi v prilogi k diplomi).
Vsi zainteresirani se prosim javite do 31. 10. 2018 na naslov
natasa.kolavcic@epf-nova-uni.si in marko.novak@epf.nova-uni.si . Svoji
prijavi priložite tudi kratek življenjepis z navedbo letnika študija in
dosedanjega povprečja ocen. Srečanja so izmenično v Novi Gorici in
Ljubljani, pri čemer se prilagajamo tudi željam študentom. Prvo srečanje je
predvideno za 13. 11. 2018 v Novi Gorici, sicer pa bo v kratkem objavljen
tudi urnik srečanj s tematikami v prvem semestru.
Izr. prof. dr. Marko Novak, Vodja projekta JMM
Ljubljana, Nova Gorica, 17. 10. 2018
Vabilo – JMM 2018-19
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Ali ste vedeli? – Erasmus+
statistike
Mednarodno sodelovanje v številkah (2007 – 2017)
http://statistike.cmepius.si/
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Dan “Mednarodne mobilnosti od
A do Ž”
18.10.2018 je potekal Dan mednarodne mobilnosti od A do Ž. Dogodek je bil
namenjen predstavitvi programa mednarodnih mobilnosti, ki jih izvaja
Evropska pravna fakulteta. Udeleženci so 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
je 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).
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.
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Strokovni obisk Državnega zbora
in Ustavnega sodišča
Spoštovani,
v sklopu Kariernega centra vas vabimo na strokovno ekskurzijo, v sklopu
katere si bomo ogledali Državni zbor in Državni svet RS.
Strokovna ekskurzija bo potekala 14.11.2018, s pričetkom ob 8:40 uri.
Dogodek bo trajal predvidoma 4 ure.
Obvezna je predhodna prijava na
povezavi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKmyBHnLR3sQ2P
UU1TcpD2d5CzeqP8C0ajHCITARN6EQp3yA/viewformdo vključno 12. 11.
2018.
Več informacij najdete tukaj –> Vabilo – ogled Drzavnega zbora in
Ustavnega sodiscaa RS
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Dobre prakse in orodja v
vseživljenjski karierni
orientaciji za mlade
22.10.2018 je v Ljubljani potekala konferenca z naslovom »Ko bom
velik-a, bom … Dobre prakse in orodja v vseživljenjski karierni
orientaciji za mlade«, katerega se je udeležila tudi ga. Nataša
Kolavčič iz Kariernega centra Evropske pravne fakultete.
Na dogodku je sodelovalo več kot 250 kariernih svetovalcev iz cele
Slovenije.
Foto:
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Delavnica “Kako
(do)študirati?”
Spoštovani,
obveščamo vas o nadomestnem terminu delavnice »Kako
(do)študirati?«. Dogodek je namenjen vsem študentom, ki bi radi
izboljšali svoje študijske rezultate, predvsem pa pavzerjem, ki bi
radi po daljšem premoru dokončali študij.
Delavnica se bo izvedla dne 14. 11. 2018, v popoldanskem času, v
Ljubljani.
Prijava na dogodek je možna prek spletne
povezave https://goo.gl/forms/s4GQ2rNciCkOwEuO2 .
Vse dodatne informacije se nahajajo v priloženem vabilu spodaj.
Vabljeni k sodelovanju!
Vabilo kako dokončati študij 14.11.2018
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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
Gostu: https://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
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Razpis - študentsko delo v
odvetniški pisarni
Odvetnik Martin Bregant iz odvetniške pisarne BM Odvetniki, ki se nahaja v
Mengšu, išče študenta za pomoč pri pravno administrativnih delih. Študent
naj ima zaključen vsaj 3.letnik fakultete oz. naj bo absolvent, ki ima več
prostega časa.
Od študenta se pričakuje osnovno znanje administrativnih del, delovni čas
od 7:45-12:00/13:00 ure ter lasten prevoz do službe.
Prošnje naj študentje pošljejo na e-mail: z.bregant@gmail.com
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Akademski forum Nove univerze:
Država in svobodna podjetniška
pobuda
Akademski forum Nove univerze na temo Država in svobodna podjetniška
pobuda je potekal v prostorih univerze na Mestnem trgu 23 v Ljubljani.
Razpravo je začel dr. Matej Avbelj, ustavni pravnik in strokovnjak za pravo
Evropske unije, sicer moderator dogodka, ki je uvodoma ugotovil, da kritični
opazovalci v Republiki Sloveniji že dalj časa opazujejo paradigmatični
premik hkratnega poteka dveh dogodkov – po eni plati se dogaja nekaj, kar
je v demokratični in pravni državi nujno za razvoj avtentičnega zasebnega
gospodarstva, ki je neodvisno od oblasti, to je razcvet podjetništva, po drugi
strani pa se vodi ustroj proti gospodarstvu. Najbolj zgovoren pokazatelj tega
je morebiti to, da je ne le v parlamentu, temveč v koaliciji, stranka, ki je
odkrito proti gospodarstvu. Videti je, da se na nek način ustvarja novo,
obenem pa se oživlja staro.

Postavlja se vprašanje, ali je sploh mogoče zatreti svobodno podjetniško
pobudo na način, ki je skladen s slovensko ustavno ureditvijo?
Prof. dr. Peter Jambrek, nekdanji ustavni sodnik, je izpostavil, da Ustava RS
ureja zasebno lastnino in svobodno gospodarsko pobudo v členih 33 in 74.
Poleg tega je izpostavil, da pravica svobodnega izražanja pomeni, da vsak
lahko izraža, kar želi. Vsled tega politična stranka ne deluje protiustavno, če
izraža svoje mnenje in se zavzema za cilje, ki so protiustavni, če jih poskuša
doseči na miren način. Vendar pa opozarja, da bi takšna ustavna
sprememba pomenila odstop od načel prava EU ter EKČP, ki zavezujejo
Slovenijo.
Doc. dr. Gorazd Justinek, dekan FDŠ, je poudaril, da kljub deklarativni
poziciji, da se podpira podjetništvo, je veliko načinov, kako to omejevati –
dolgi, preveč birokratizirani postopki, težave pri financiranju, samo
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negativno javno mnenje. Z zgodovinskim pregledom je ponazoril, kako
pomembna je svobodna gospodarska pobuda za blagostanje neke države.
Prof. dr. Žiga Turk je predstavil svoj pogled na zasebno lastnino, ki izvira iz
posameznikovega dela in ustvarjalnosti in je tako vir časti ter legitimne
oblasti. Zaradi ostalin preteklega sistema, kjer zasebna lastnina ni bila
vrednota, podjetniška pobuda v Sloveniji še danes ostaja nekaj slabega,
nekaj, kar je treba upravičiti v splošnem družbenem interesu.

Doc. dr. Anže Burger je poudaril, da je podjetništvo nujno za napredek.
Večina učbenikov ekonomije ne omenja neučinkovitosti vlade, temveč
omenja neučinkovitost trgov. Dr. Burger je hkrati pozval k dialoškemu
razreševanju problemov v družbi, tudi na področju ekonomije. Razpravi so
se priključili tudi gosti iz uglednih vrst podjetnikov. Tako gosti kot tudi
govorniki so se strinjali, da je pomembno ohranjati inkluziven diskurz vseh
udeleženih, poleg tega pa se morajo pojmi pravilno razlagati.
Dr. Avbelj je večer zaključil z optimistično noto, da Slovenija že ima jasne
ustavne temelje za delovanje svobodne družbe, demokratične in pravne
države, katerih nujni sestavni del je spoštovanje zasebne lastnine in
svobodnega podjetništva. Ti postulati pa potrebujejo akterje za svoje
udejanjanje v praksi.
Vabilo na akademski forum
Besedilo za uvodno razpravo – dr. Jambrek
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Vabilo na akademski forum ob
izidu nove knjige dr. Letnarja
Černiča
Spoštovani,
vljudno vas vabimo na akademski forum Nove univerze ob izidu nove
knjige dr. Jerneja Letnarja Černiča z naslovom Corporate Accountability
under Socio- Economic Rights, ki je izšla pri priznani založbi iz tujine
Routledge - CRC Press.

Na akademskem forumu bo govora o spoštovanju človekovih pravic v
gospodarstvu, na njem pa bodo sodelovali:
- izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič, izredni profesor prava človekovih pravic
- gospa Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic v RS
- prof. dr. Ernest Petrič, nekdanji predsednik Ustavnega sodišča RS
- doc. dr. Gorazd Justinek, dekan FDŠ NU
- doc. dr. Zoran Vaupot, dekan Fakultete za poslovne vede pri Katoliškem
inštitutu v Ljubljani
Akademski forum bo potekal v sredo, 14. novembra 2018, ob 16:30 v
prostorih Fakultete za državne in evropske študije, na Žanovi ulici 3 v
Kranju.
Veseli bomo vaše udeležbe na dogodku in vašega morebitnega prispevka k
razpravi.
Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite do ponedeljka, 12. novembra
2018, na alesia.koletic@epf.nova-uni.si .
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Vabilo na akademski forum o
aktualnem mednarodnem
položaju Republike Slovenije
Vljudno vas vabimo na udeležbo na akademskem forumu o aktualnem
mednarodnem položaju Republike Slovenije.
O mednarodnem položaju Slovenije se bo razpravljalo skozi luč slovenske
zunanje politike v odnosih s sosednjimi državami in članicami Evropske
unije.
Na akademskem forumu bodo sodelovali:
 dr. Dimitrij Rupel
 dr. Ernest Petrič
 veleposlanik Iztok Mirošič
 Igor Senčar
Razpravo bo moderiral prof. dr. Peter Jambrek.
Akademski forum bo potekal v torek, 13. novembra 2018, ob 17:00 v avli
Ivana Hribarja, v prostorih Nove univerze na Mestnem trgu 23, v
Ljubljani.
Prosimo vas, da vašo udeležbo potrdite do ponedeljka, 12. novembra
2018, na alesia.koletic@epf.nova-uni.si.
Spodaj si lahko ogledate bolj podrobno vabilo, v priponki pa najdete tudi
gradivo, ki bo služilo kot izhodišče za razpravo.
Vljudno vabljeni!
Vabilo na akademski forum - 13.11.2018.pdf
dr. Rupel - Kaj Slovenci počnemo sami s sabo.pdf
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Sejem štipendiranja in visokega
šolstva v Zagrebu in Reki
Obveščamo vas, da sta se Fakulteta za državne in evropske študije in
Evropska pravna fakulteta Nove univerze udeležili sejma štipendiranja in
visokega šolstva, ki je potekal 16. in 18. oktobra 2018 v Zagrebu in v Reki na
Hrvaškem.
Sejem je namenjen hrvaškim dijakom in študentom, ki razmišljajo o vpisu
na fakultete (tudi v tujini). Že tretje leto se je Nova univerza sejma udeležila
z namenom, da bi med hrvaškimi študenti vzpodbudili željo po vpisu na
članice NU. Poleg Nove univerze, se je predstavilo več kot 20 tujih univerz,
več kot 20 hrvaških fakultet, ter slovenske univerze: Univ. na Primorskem,
Univ. v Novi Gorici in Univ. v Ljubljani. Stojnica Nove univerze je bila
zgledno urejena, posledično privlačna dijakom in ostalim mimoidočim. V
primerjavi z Zagrebom, kjer je več zanimanja za magistrski in doktorski
študij, je bilo v Reki tudi letos več zanimanja za dodiplomska študijska
programa Pravo ter Javna uprava. Bodočim študentom so bile na voljo
informacije v zvezi s študijem na Novi univerzi v Sloveniji.
Več informacij o sejmu, ki ga je organiziral hrvaški inštitut ” Institut za
razvoj obrazovanja” je dostopno na spletni
strani: http://www.stipendije.info/hr/sajam
Nova univerza si prizadeva, da bi pridobila čim več tujih študentov, saj se
zaveda prednosti pri prenosu znanj in izkušenj med slovenskimi in tujimi
študenti in profesorji.
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Sejem Moje delo
18. oktobra je potekal Karierni sejem Moje delo, na katerem se je
predstavil tudi Karierni center Nove unvierze.
Povezava: http://kariernisejem.com/evropska-pravna-fakulteta-noveuniverze/
Foto:
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Dan odprtih vrat
Evropska pravna fakulteta Nove univerze je 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 Mestni trg 23 (predavalnica P3), 1000
Ljubljana organizirala “Dan odprtih vrat” za novo generacijo dodiplomskih
in podiplomskih študentov.
Namen srečanja je bil približati fakulteto študentom ter predstaviti njene
dejavnosti, profesorje in administracijo za zagotovitev uspešnejšega študija
vsem novim generacijam študentov.
Na dogodku so 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.
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1. redna seja Študentskega sveta
Evropske pravne fakultete v
štud. letu 2018/2019
Na podlagi 13. člena poslovnika ŠS Evro-PF sklicujem 1. redno
sejo Študentskega sveta Evropske pravne fakultete, ki bo v ponedeljek 5.
novembra 2018 ob 10:00 v prostorih ljubljanske izpostave fakultete,
Mestni trg 23, 1000 Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Volitve v študentski svet
3. Potek študija in priporočila fakulteti
4. Razno
V kolikor meniti, da je potrebna dodatna točka dnevnega reda, predlog do
2.11.2018 pošljite na elektronski naslov ssevropf@gmail.com .
Predsednik študentskega sveta
Leon Bernot
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Dogodek društva ELSA Nova
Gorica : »Study skupine«
Prvi letošnji dogodek društva ELSA Nova Gorica, poimenovan »study
skupine«, je potekal v sredo 10. 10. 2018 v prostorih knjižnice na Evropski
pravni fakulteti v Ljubljani. Namenjen je bil prvim letnikom dodiplomskega
programa (ob 15. uri), drugim letnikom (ob 15:30) in tretjim letnikom (ob
16. uri).
Na »study skupinah« so študenti, ki so že opravili obveznosti na
dodiplomski stopnji, svetovali glede izbire literature, obsega učenja, kako
izgledajo izpiti in kakšne so zahteve profesorjev… Študenti so spoznali tudi
knjižničarke, zaposlene na Univerzitetni knjižnici Nove univerze.
Foto:
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Anketa – preoblikovanje spletne
strani Evropske pravne fakultete
Spoštovani,
spletna stran Evropske pravne fakultete se bo preoblikovala, ob tem pa
tudi vas prosimo za pomoč. Pripravili smo sklop vprašanj (anketo), vaši
odgovori pa nam bodo pomagali bolje razumeti, kako naj oblikujemo novo
spletno stran, ki bo izpolnjevala vaše potrebe in bo čimbolj uporabna.
Anketa je dostopna tukaj –> https://docs.google.com/forms/d/1H6Ex0XVleKP9BZ4HP_a4T3vDR9H9ePKYw2WtkWCVtM/viewform?edit_reques
ted=true
Že vnaprej se vam zahvaljujemo za odgovore in vaš čas!
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Fakulteta za državne in evropske
študije uspešna na javnem
razpisu
Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze je bila, v sodelovanju
s Cleveland State University, uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020.
Pod vodstvom izr. prof. dr. Mateja Avblja in Johna Plečnika s sodelovanjem
izr. prof. dr. Jerneja Letnar Černiča je fakulteta pridobila sredstva v višini
3000 eur na javnem razpisu za izvedbo projekta z naslovom Primerjava
razumevanja in uporabe načela vladavine prava v slovenskem in ameriškem
ustavnem sistemu (Comparison between understanding and application of
the concept of the rule of law in the constitutional systems of Slovenia and
the United States of America).
Več na povezavi:
https://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/ZDA/rezultati/18/inc/Rezul
tati-ZDA-2018-2020.pdf
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Poročilo o samoevalvaciji za
2017
Fakulteta za državne in evropske študije ob koncu leta pripravi
letno poročilo o samoevalvaciji in ga skladno z 9. členom
koncesijskih pogodb št. 3211-07-000285 in 3211-088-000398,
sklenjenih med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo in Fakulteto za državne in evropske študije.
Letna poročila Fakultete za državne in evropske študije so
objavljena na spletni strani:
http://www.fds.si/index.php/fakulteta/informacije/javne-objave
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Začetek študijskega leta
2018/2019 –utrinki z Maribora
Predavanja Fakultete za državne in evropske študije potekajo tudi v
Mariboru. Uvodno predavanje v Mariboru so študenti imeli 14. 10. 2018. Na
dogodku so študente pozdravili dekan Fakultete za državne in evropske
študije, doc. dr. Gorazd Justinek, predsednik študentskega sveta Fakultete za
državne in evropske študije g. Ivan Kramberger, ga. Urška Jambrek, zaposlena
na Fakulteti za državne in evropske študije ter predsednik Alumni kluba
Fakultete za državne in evropske študije, dr. Leon Slak.
Uspešno študijsko leto želimo vsem študentkam in študentom Fakultete za
državne in evropske študije Nove univerze!

Fotografije:
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Nagovor predsednika ŠS FDŠ NU
ob otvoritvi študijskega leta
2018/19
Spoštovane študentke, spoštovani študentje!
Danes je za vas velik dan, saj vas je večina danes prvič prestopilo prag na
Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze. Sam sem bil v vaši
vlogi pred nekaj leti. Z velikim zanimanjem sem poslušal
dekana, predstavitev kateder in najbolj so se mi v glavi vtisnile besede
dekana, da samo najboljši študentje diplomirajo in da na FDŠ ni prostora za
tiste, ki študija ne bodo jemali resno oziroma jih študij ne bo zanimal. Danes
s ponosom stojim tukaj pred vami in vam povem, da študijska pot, ni bila niti
malo lahka, raven znanja, ki ga študent mora osvojiti je zelo visok, diploma
na koncu pa zaslužena.
Zato pa smo Fakulteta, ki študentom nudi več od drugih in od vas je odvisno,
koliko boste od tega znali izkoristiti.
V študentskem svetu Fakultete se trudimo, da vam bo študij potekal malo
lažje, da se boste po predavanjih in izpitnih obdobjih lahko tudi sprostili, z
nami šli na spoznavanje evropskih institucij, si ogledali kakšno predstavo,
»športali«, organizirali okrogle mizo ali esejsko tekmovanje.
Študentski svet FDŠ NU sodeluje tudi v organih fakultete, v projektu
tutorstvo in Erazmus, sodelujemo tudi s Študentskim svetom evropske
pravne fakultete in Nove univerze ter Študentsko organizacijo zasebnih
visokošolskih zavodov.
Pri učenju in izpitih pa majhen nasvet. Več dela boste morali vložiti pri
mlajših profesorjih, pri starejših se pa tudi kakšna vejica in strešica
spregledata.
Čeprav smo omejeni tako s finančnimi sredstvi kot s časom, smo vam vedno
na voljo za nove ideje in seveda za vašo pomoč pri izvedbi projektov, ki smo
si jih zadali.
Vsakemu izmed vas so vrata študentskega sveta FDŠ na široko odprta in
veselimo se sodelovanja z vami.
Pišite nam na studentski.svet@fds.nova-uni.si.
Želim vam uspešen študij in naj zaključim s prirejenimi besedami dr. Antona
Trstenjaka »študentje moremo skup držati«, naj vas ta misel spremlja skozi
ves študij vse do želene diplome.
Kranj, 1. 10. 2018
Ivan Kramberger
predsednik ŠS FDŠ NU
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Akademski forum ob izidu knjige
Bomo Prusi ali Rusi
Akademski forum ob izidu knjige prof. dr. Dimitrija Rupla »Bomo Prusi ali
Rusi je potekal 16. 10. 2018.
Knjigo lahko kupite v Univerzitetni knjižnici Nove univerze, ali jo naročite v
spletni
knjigarni
Nove
univerze:
https://novauni.si/index.php/sl/zalozba/e-knjigarna/knjige/bomo-prusi-ali-rusi.
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Objava razpisa – stalno
arbitražno sodišče v Haagu
Spoštovani,
Ministrstvo za pravosodje je v Uradnem listu RS, št. 68 z dne 26. 10. 2018,
objavilo razpis: – do treh prostih mest članice ali člana Stalnega
arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu.
Kandidati lahko oddajo prijave v 30 dneh od objave razpisa v Uradnem listu
RS, rok za prijavo pa se izteče dne 26. 11. 2018.
Objavo razpisa pripenjamo v spodnji priponki.
RAZPIS – STALNO ARBITRAŽNO SODIŠČE S SEDEŽEM V HAAGU
Razpis je objavljen tudi na spletni strani Ministrstva za pravosodje.
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Nagrade Evropskega združenja
pravnih fakultet (ELFA)
Spoštovani,
Evropska pravna fakulteta je članica Evropskega združenja pravnih fakultet
(s kratico ELFA), ki ponuja prestižne nagrade, za katere lahko kandidirate.
Vse podrobnosti so navedene spodaj.
Več informacij najdete tukaj –> https://elfa-edu.org/awards/

This is a reminder of the 2018 European Law Faculties Association
Awards for the best thesis in European law. The period for submitting
applications will be open until the 15th of November 2018.
Any European jurist having his or her doctoral thesis / Ph.D. accepted and
approved between 1st October 2017 and 31st October 2018 is eligible. The
doctoral thesis must deal with European Law issues, considered in a broad
sense, and including comparative law. It may be written in any of the
languages of the ELFA statutes (English, German, French or Spanish).
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ELFA novica
Dear Colleagues,
We are pleased to circulate among all ELFA members information regarding
the International Seminar about the European Higher Education Area and
Law Studies (Jornadas Internacionales sobre el Espacio Europeo de
Educación Superior y los estudios de Derecho), which will take place in the
premises of the Universidad de Cádiz (Spain) in Jerez de la Frontera, on 22nd
and 23rd November 2018.
The Seminar is organized by the Faculty of Law of the University of Cádiz. By
this message we are happy to share the invitation to participate in this
Seminar that Professor Jesús Sáez González, Dean of the Faculty, wishes to
extend to all ELFA members and their Professors.
The sessions will be held in Spanish.
The Seminar is organized allowing distant or virtual participation, as the
presentations and debates will be broadcasted through internet videostreaming for the participants. Also, a whatsapp number will be available for
participants to allow them to send questions to the speakers (the questions
may be drafted in Spanish, English or French). Interested colleagues may
also send papers focusing on the subject of the Seminar.
Please find attached documents with information about the Seminar and the
registration form. The deadline for registration is 20th November.
Registration is free of charge.
For further information and registration, kindly refer to the Seminar’s email
address, jornadas.eeesderecho@uca.es
Best regards,
Milagros Orozco Hermoso
ELFA Secretary
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16. Dnevi evropskega prava
Obveščamo vas o dogodku “16. Dnevi evropskega prava”, ki bo
potekal 21. novembra v Zlati predavalnici Pravne fakultete Univerze v
Ljubljani.
Na letošnjih Dnevih evropskega prava, bodo podrobneje obravnavali
teme, ki so trenutno aktualne tako v Evropski uniji kot v Sloveniji: aktualna
vprašanja sodne prakse Sodišča EU, sodni nadzor nad izvrševanjem prava
EU v slovenski državni upravi in pomen volitev v Evropski parlament
prihodnje leto za prihodnost Evropske unije, o čemer bo ob zaključku
konference potekala tudi okrogla miza. Na konferenco so vabljeni
strokovnjaki z navedenih področij.
Vljudno vas prosimo, da zaradi lažje izvedbe dogodka, vašo prisotnost
potrdite na elektronski naslov dnevi2018@gmail.com (navedba imena,
priimka, zaposlitev).
Udeleženci prejmejo tudi potrdilo o udeležbi.
Program dogodka najdete v spodnji priponki.
Program – 16. Dnevi evropskega prava
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Vabilo Kolegice – Nova Gorica in
Ajdovščina
Spoštovani, v Novi Gorici in Ajdovščini odpirajo nova mesta za udeleženke
v projektu Kolegice. Sodelovanje pomeni, da vam lahko pomagajo najti
mentorico, ki je na poti do svojega kariernega razcveta zasledovala podobne
cilje kakor vi.
Kolegice vas
vabijo,
da
se prijavite
tukaj: https://app.nefiks.si/activity/1082 in jesen 2018 preživite v njihovi
družbi.
Na kratko o Kolegicah
Na Zavodu Nefiks želijo mladim ženskam − eni izmed najbolj ranljivih skupin
na trgu dela − pomagati pri pridobitvi novih kariernih izkušenj. To je bila
osnova, na podlagi katere se je leta 2012 rodil projekt Kolegice, ki ga od
takrat naprej leto za letom uspešno razvijajo v lokalnem okolju. Delovanje
projekta je na praktični ravni zasnovano na podlagi neposrednega pretoka
znanja med starejšo uspešno žensko in mlado iskalko zaposlitve, ki je šele na
začetku svoje poti.

Pred srečanji z mentorico se skupina deklet najprej dobiva na sproščenih, a
strokovno vodenih tedenskih srečanjih, na katerih udeleženke v družbi svojih
vrstnic razvijajo svoj karierni načrt. Poleg tega skupaj načrtujejo dogodke, s
katerimi želijo širšo javnost opozoriti na problematiko zaposlovanja mladih
žensk, spodbuditi lastno zaposljivost in zaposljivost drugih žensk ter
odgovorne organe pozvati k ukrepanju.
Če imate za njih še kakšno vprašanje, jih kontaktirajte na kolegice@nefiks.si.
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Večer z vrhovnima sodnikoma
JANOM & BARBARO ZOBEC v
Ljubljani
Obveščamo vas, da društvo Slovenski katoliški izobraženci vabi v
četrtek, 18. oktobra, ob 19.15 v Baragovo dvorano stolnega župnišča v
Ljubljani na pogovor z vrhovnima sodnikoma Barbaro in Janom Zobcem o
stanju v slovenskem pravosodju.
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Vabilo na konferenco v Zagrebu
Spoštovani,
Pravna fakulteta Univerze v Zagrebu organizira konferenco z
naslovom »The Digitalization in Croatia: Drawing from International
Experience – Land, Air and Maritime Autonomous Vehicles
Regulation«. Konferenca bo potekala 5. in 6. novembra v Zagrebu.
Več informacij pa v priloženem vabilu.
AVR leaflet
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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
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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
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Posvet Spoštovanje principa
subsidiarnosti v Evropski uniji
in Sloveniji
Spoštovani,
Državni svet Republike Slovenije vabi na posvet Spoštovanje
principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji v ponedeljek,
12. novembra 2018, ob 9.30 uri, v dvorani Državnega sveta,
Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
Za udeležbo na posvetu se je treba predhodno prijaviti.
Več informacij najdete v priloženem vabilu –> Vabilo na posvet –
12.11.2018
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Obravnava: 70 let splošne
deklaracije človekovih pravic

