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Novoletni žur Nove univerze –
govor prof.dr. Dimitrija Rupla
Ko razmišljam, s katero besedo naj označim leto, ki se izteka, ugotavljam, da je še najboljša
beseda “zanimivo”. Življenje v letu 2018, sto let po koncu prve svetovne vojne in po smrti
Ivana Cankarja, petdeset let po študentovski revoluciji in sovjetski okupaciji Češkoslovaške;
trideset let po pojavu večstrankarske demokracije v Sloveniji… je bilo zares zanimivo. To je
bilo leto paradoksov.
Pred letom 1989 je v deželah za železno zaveso, med katerimi je bila, če upoštevamo
geopolitiko Winstona Churchilla, tudi Jugoslavija, veljalo nezaupanje do pametnih in
izobraženih ljudi. Pri izbiranju funkcionarjev pa tudi manj važnih uradnikov se je utrdilo
pravilo, ki bi ga lahko ponazorili s stavkom: Ni važno, če je pismen, važno je, da je naš! ali
Bolje naš bedak kot njihov učenjak! Na vprašanje, ali se kaj takega dogaja še danes v
demokratični in neodvisni Sloveniji, ne bom odgovoril, opozoril pa bom, da je to pravilo
skrajno zanimivo za izobraževalne, še posebej za univerzitetne ustanove, ki se posvečajo
učenju in znanju. To pravilo v bistvu pravi, da so bedaki boljši od učenjakov, neumni ljudje
boljši od pametnih, neizobraženi boljši od izobraženih. Zanimivi sta tudi besedici “naš” in
“njihov”. Na najnovejših lokalnih volitvah so namreč mnoge naše in njihove premagali župani,
ki so trdili, da niso niti naši niti njihovi.
Na lokalni ravni se je Nova univerza spoprijemala z nekaterimi težavami. Na ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport so prepričani, da Nova univerza ni njihova, vendar
nasprotujejo temu, da bi bila naša, čeprav pri nas verjamemo, da je univerza pač univerzalna
in da je za vse. Ob teh težavah je bila NU uspešna, postala je vidna in prepoznavna, veliko
pozornosti so zbudili naši javni dogodki kot npr. Akademski forumi. Akademski forum je
postal nekakšno intelektualno zbirališče in duhovno središče.
Glavna težava Slovenije, ki je nad vsemi težavami, je namreč pomanjkanje duha. Celo
pomanjkanje duha je mogoče označiti na duhovit način, kot je to storil pesnik Niko
Grafenauer, nekdanji urednik nekdanje Nove revije.
Ko je bila slovenska država samo privid,
smo zanjo kar naprej rinili z glavo v zid.
Zdaj ko jo imamo, ne umišljeno, ampak pravo,
se pa iz dneva v dan bolj držimo za glavo.
Literarna duhovitost se je začela s Prešernom, Levstikom in Cankarjem. Prvi je napisal polno
zabavnih (in zabavljivih) pesmi, drugi je avtor očarljive povesti Martin Krpan, tretji pa najmanj
dveh klasičnih satiričnih del: Za narodov blagor in Pohujšanje v Dolini Šentflorijanski. Redkeje
se je šalil Edvard Kocbek, čeprav nas lahko precej rafinirano zabava njegova pesem o
lipicancih:
…Drugi so častili svete krave in zmaje,
tisočletne želve in leve s perutmi,
samoroge, dvoglave orle in fenikse,
mi pa smo si izbrali najlepšo žival,
izkazala se je na bojiščih in v cirkusih.

6
6

prepeljevala je kraljične in zlato monštranco,
zato so dunajski cesarji govorili
francosko s spretnimi diplomati,
italijansko z zalimi igralkami.
špansko z neskončnim Bogom
in nemško z nešolanimi hlapci,
s konji pa so se pogovarjali slovensko…
Kadar govorimo o zgodovinskih premikih in političnih prelomih, govorimo pravzaprav o
velikih duhovih. Veliki duhovi so bili gotovo britanski prvi minister Winston Churchill, ameriški
predsednik F. D. Roosevelt in pobudnika Evropske unije Robert Schuman in Jean Monnet.
Poleg navedenih slovenskih literarnih duhov je bil nemara največji, vendar dolgo nepriznani
slovenski duh Jože Pučnik. Posebej sem občudoval ruskega Andreja Kozireva in nemškega
Hansa Dietricha Genscherja. Prvi je spravil v strah in veselje vse evropske zunanje ministre v
Stockholmu decembra 1992, ko je najprej govoril v jeziku hladne vojne in napovedal podporo
Miloševiću, nato pa prebral nasprotni govor, v katerem je razložil, da bi se lahko Rusija v
primeru Jelcinovega neuspeha sprevrgla v sovražno državo iz prvega govora. Genscher je bil
neizčrpna zakladnica političnih šal in anekdot, s katerimi je zabaval slovenske gostitelje na
Brdu februarja 1992.
So ljudje, ki menijo, da je mogoče duha - potem ko je ušel iz steklenice - stlačiti nazaj vanjo.
Ti ljudje, ki tlačijo - po Prešernu tarejo - duha nam dopovedujejo, da demokracija pomeni
enakopravnost vseh mogočih vrednot, tudi negativnih, neduhovitih, mračnjaških, sovražnih…
(V primeru, da bi kdo tlačiteljem oporekal njihove hudobije, bi to seveda imenovali sovražni
govor!) Enakopravnost vseh teh vrednot je posledica neskončne malomarnosti in
brezbrižnosti, ki se jima praktično nihče več ne upira.
Na Slovenskem so se nekoč z duhovitostjo najbolj odlikovali pesniki in pisatelji. Do neke mere
je k temu prispevala cenzura, zaradi katere so se izogibali preprostemu in neposrednemu
jeziku. Po drugi strani so bili postavljeni v središče in ospredje ustvarjanja narodne
istovetnosti, kar jih je - razen v trenutkih malodušja - moralo navdajati z veseljem in
navdušenjem. Konservativno zagovarjanje veljavnih razmer in pravil ni ravno zabaven posel.
Duh se je izvijal iz steklenice v času graditeljske, vendar skrbno nadzorovane evforije po drugi
svetovni vojni; duhovita, sproščena in zabavna pa so bila tudi šestdeseta leta z gospodarsko
reformo, z odstavitvijo Rankovića in kratkotrajno krizo Udbe. V osemdesetih letih se je duh v
slovenski politiki udomačil, zdržal pa je nemara deset, dvajset let. Najbolj duhovit dogodek
slovenske zgodovine je bila ustanovitev samostojne države po koncu hladne vojne.
Ob teh ugotovitvah (domnevah?) se postavlja še neko vprašanje: ali si akademska in politična
duhovitost konkurirata? Se izključujeta? Na neki način - in po definiciji - duh bolj od politike
ljubi univerzo z njenimi študenti in profesorji. Če bomo skrbeli zanj, ima Slovenija še nekaj
možnosti. Nova univerza pa tudi.

14. decembra 2018
Dr. Dimitrij Rupel
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Slavnostna prireditev Nove Univerze
December je čas, ko se ozremo na osvojene uspehe leta v izteku, hkrati pa pogled
usmerimo k novim ciljem, ki nas čakajo v prihajajočem letu. Prav to smo, zdaj že
tradicionalno, naredili v družbi prijateljev Nove univerze v petek, 14. 12. 2018, kjer
smo na slovesni prireditvi podelili priznanja tistim, ki so v letu 2018 pustili največji
pečat na svojem področju ustvarjanja.
Zlato plaketo Nove univerze za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega in
pedagoškega ustvarjanja Nove univerze in za krepitev njenega ugleda je prejela dr.
Sara Ahlin Doljak, samostojna odvetnica in docentka za področje civilnega prava na
Evropski pravni fakulteti. Dr. Ahlin Doljakove bolezen ni zaustavila pri opravljanju
njenega poslanstva. Še vedno uspešno zastopa stranke na sodišču in s tablo piši-briši
predava v študijskih centrih fakultete v Ljubljani in v Novi Gorici. Je odlična
predavateljica, predana delu s študenti, ki jim poleg teoretičnega znanja nudi tudi
bogate izkušnje iz prakse. Ob vsem tem pa je tudi ena glavnih promotork Nove
univerze in njenih članic.

Ob tej priložnosti želimo deliti tudi nekaj besed, ki jih je namenila dr. Ahlin Doljakova
ob prejetju zlate plakete:
Osebna odločitev, da v bolezni nadaljujem doktorski študij prava je bila težka, veliko
vprašanj je bilo še nerešenih: Pridobivala sem znanje, danih je bilo veliko informacij,
z drugimi besedami, veliko je bilo "dela z možgani" in zelo malo "dela s srcem". Sedaj,
ko sem malo starejša in gledam na študij iz nekoliko drugačne perspektive, močno
verjamem, da "učiti se nekaj s srcem" pomeni veliko več kot memorizirati besedilo ali
pesem, naučiti se določene formule ali razumeti naravoslovna pravila. "Učiti se nekaj
s srcem" pomeni na čuten način lotiti se svojega področja študija. To pomeni
uporabljati možgane, da, ampak v povezavi z uporabo vseh ostalih čutov: vida, sluha,
dotika in vonja! To lahko zveni zelo nenavadno. A jaz to verjamem in vem, da je tako.

8
8

Za zaključek naj izpostavim dve besedi: sočutje in vztrajnost.
Rada bi poudarila, da je sočutje (usmiljenje) osnova vseh karakteristik vsake stroke.
Strokovnjak brez sočutja je pošast ali pa robot. Naj še dodam, da je sočutje brez
znanja (spretnosti) zmešnjava in da je znanje brez sočutja smrtno nevarno.
Vztrajnost. Velikokrat sem bila zaradi bolezni skušana, da odneham, se predam.
Vsakokrat sem morala pomisliti, da je bilo oljčno drevo še ne dolgo nazaj seme v
zemlji. Res je, da je vsako oljčno drevo seme, ki je vztrajalo. Ampak seme ni vztrajalo
v tem, da bi ostalo seme. Vztrajalo je, da postane oljčno drevo. V celotnem procesu
(času) vztrajanja se je seme radikalno in povsem spremenilo.
Uporabljajoč to metaforo, lahko rečem, da sem svojo pot doktorskega študija zmogla
prehoditi, ne da bi ostala trmasta in uporna sadika, ampak da bi se preoblikovala v
močno oljčno drevo. In to terja vztrajnost. Danes vem, da sem lahko oljčno drevo, ki
bo bogato obrodilo. Prejeto priznanje ni za zasluge, je motivacija za danes in jutri.
Hvaležna sem.

Zlato plaketo Nove univerze za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega in
pedagoškega ustvarjanja Nove univerze in za krepitev njenega ugleda je prejel dr.
Matej Avbelj, izredni profesor za evropsko pravo na Fakulteti za državne in evropske
študije, kjer hkrati deluje kot vodja raziskovalne skupine in predsedujoči akademskim
forumom. Poleg tega sodeluje tudi kot izredni profesor na Evropski pravni fakulteti,
kjer je podpredsednik Centra za mednarodne študije. Visoko cenjen je tudi s strani
študentske populacije, ki mu je več let zapored dodelila naziv »naj profesor«.
Zlato plaketo Nove univerze za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega in
pedagoškega ustvarjanja Nove univerze in za krepitev njenega ugleda je prejel dr.
Jernej Letnar Černič, izredni profesor za področje človekovih pravic na Fakulteti za
državne in evropske študije in na Evropski pravni fakulteti, z izjemnimi dosežki na
področju raziskovalne dejavnosti. Je tudi odgovorni urednik znanstvene revije
Dignitas, ki se izdaja pod okriljem Fakultete za slovenske in mednarodne študije.
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Zlato plaketo Nove univerze za izjemne zasluge pri razvoju Nove univerze in krepitvi
njenega ugleda sta prejela ustanovitelja Arhitektov Počivašek Petranovič, Davorin
Počivašek in Urban Petranovič, ki pripravljata in vodita arhitekturne in urbanistične
projekte ter oblikujeta notranje prostore ter opremo. Zlato plaketo sta prejela za
natančno in skrbno izvedeni nadzor nad izvedbo prenove prostorov Nove univerze
na Mestnem trgu 23 v Ljubljani.
Zlato plaketo Nove univerze za izjemne zasluge pri razvoju Nove univerze in krepitvi
njenega ugleda je prejel g. Vojko Šiler, ki že več desetletij uspešno vodi družbo ARETE
d.o.o., katere glavna dejavnost je opravljanje računovodskih in knjigovodskih del, ter
računovodsko, finančno in davno svetovanje. Zlato plaketo je g. Šiler prejel za
brezhibno svetovanje in nadzorovanje finančnega in računovodskega poslovanja
Nove univerze in njenih članic že več kot 15 let.
Listino odličnosti je prejela gospa Lidija Kadivec, strokovna sodelavka Nove univerze
in računovodja, ki dolga leta brezhibno upravlja in izvaja finančno in računovodsko
poslovanje Nove univerze in z njo povezanih visokošolskih zavodov.
Listino odličnosti je prejela gospa Irena Knific, strokovna sodelavka Nove univerze in
računovodja, ki že vrsto let skrbi za vodenje finančnih in računovodstvih poslov Nove
univerze, Evropske pravne fakultete in Fakultete za slovenske in mednarodne
študije.

Listino odličnosti za najboljše študijske dosežke in posebne dosežke na področju eštudija je prejel Jure Švigelj, magister prava in doktorski študent na Evropski pravni
fakulteti. Poleg izjemnih študijskih uspehov, ki so prerasli v pridobitev naziva asistent
za področje civilnega prava, je zaslužen tudi za vzpostavitev in razvoj e-študija.
Listino odličnosti za najboljše študijske dosežke in posebne dosežke na
humanitarnem področju je prejela ddr. Mira Delavec Touhami, doktorska študentka
Fakultete za državne in evropske študije z izjemnimi študijskimi dosežki, ki je poleg
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naziva doktorica znanosti s področja literarnih ved pridobila tudi naziv doktorica
prava. Dejavna je na področju humanitarnega dela, kjer se posveča predvsem
humanitarnim projektom za revne otroke in ženske v afriških državah.

Slovesni podelitvi je sledilo še sproščeno druženje v avli Ivana Hribarja.



11
DOSEŽKI

11

Akademski forum ob izidu
nove knjige dr. Letnarja
Černiča
V sredo, 14. novembra, je v prostorih Fakultete za državne in
evropske študije na Žanovi ulici 3 v Kranju potekal akademski forum
Nove univerze ob izidu nove knjige dr. Letnarja Černiča z
naslovom Corporate Accountability under Socio-Economic Rights.
Na akademskem forumu je bilo govora o spoštovanju človekovih
pravic v gospodarstvu, na forumu pa so 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.
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Fakulteta za državne in evropske
študije uspešna na javnem
razpisu
Fakulteta za državne in evropske študije NU v sodelovanju s Cleveland State
University je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in ZDA 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 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).
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Nastopno predavanje - dr.
Robert Drobnič
Skladno z Merili za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev Nove univerze je imel dr. Robert
Drobnič pred imenovanjem v naziv docent za predmetno področje Javna
uprava pred strokovno habilitacijsko komisijo: prof. dr. Jernej Letnar Černič,
prof. dr. Liliana Brožič in prof. dr. Slobodan Dujić, inavguracijsko predavanje
z naslovom:
»Cilji in usmeritve regionalne politike v Republiki Sloveniji v luči aktualne
priprave regionalnih razvojnih programov za programsko obdobje 20212027«.
Predavanje je potekalo v sredo, 21. 11. 2018, ob 16.00. uri, na Fakulteti za
državne in evropske študije.
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Diplomant Evro-PF na lestvici
mladih slovenskih milijonarjev
Obveščamo vas, da je časopis “Moje finance” objavil lestvico najbogatejših
slovenskih milijonarjev, mlajših od 40 let, na katero se je uvrstil tudi
diplomant Evropske pravne fakultete Nove univerze.
Vir: https://mojefinance.finance.si/8941135?cctest&

Zaključno delo je dostopno v repozitoriju
Revis: http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2576&lang=slv
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Tehnična navodila za diplomska
in magistrska dela ter doktorske
disertacije
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. 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!
5)Vloga mentorja:
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.
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Nov učbenik: “Učinkovita raba
energije in stavbe”
Obveščamo vas, da je izšel nov e-učbenik za predmet Energetska
infrastruktura (doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl).
E-učbenik je dostopen na spletni strani knjižnice: https://novauni.si/index.php/sl/baze-znanja
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NOVO: Ocenite in aktivno
sodelujte pri sooblikovanju vaše
knjižnice!
Samo v tednu od 26. 11. do 30. 11. vam z lokacij vaše univerze v Ljubljani,
Kranju in Novi Gorici nudimo testni dostop do zbirke več kot 50.000 eknjig
ponudnika DE GRUYTER: https://www.degruyter.com/
Do zbirke lahko dostopate preko IP naslovov univerze, tako, da uporabite
naš osebni prenosni računalnik ali računalnike na lokaciji. Poiščite želene
vsebine in izpolnite vprašalnik ter nam pomagajte do kvalitetnih
vsebin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKh_pHrQJG5YoGW
UPkT2CIwyZ1_AtXalpUbZ3SJjW_TcO53A/viewform?vc=0&c=0&w=1
Povezava do baz znanja: https://nova-uni.si/index.php/sl/baze-znanja
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Testni dostop do Proquest
Central
Spoštovani,
na spletni strani Univerzitetne knjižnice Nove univerze lahko 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 z lokacij Nove univerze ter za člane UKNU prek
oddaljenega dostopa.
Vabljeni k raziskovanju!
Testni dostop je omogočen do 10. decembra 2018!
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Največkrat izposojene knjige v
Univerzitetni knjižnici Nove
univerze v letu 2018
Največkrat izposojena knjiga v letu 2018 je bila monografija Sodno pravo
Evropske unije, avtorja dr. Mateja Avblja, ki je kraljevala na lestvici
največkrat izposojenih knjig tudi v letu 2017. Ostale naslove knjig lahko
preberete v spodnji tabeli.
Tabela 1: Največkrat izposojene knjige v letu 2018, v Univerzitetni knjižnici
Nove univerze

1.

Sodno pravo Evropske
unije

2.

Komentar Ustave
Republike Slovenije

Avbelj,
Matej

21

COBISS.SI-ID

17

COBISS.SI-ID

Upravno pravo - teme
3. predavanj : (študijsko
gradivo)

Čebulj,
Janez

17

COBISS.SI-ID

Pravo EU : ustavno,
4. procesno in gospodarsko
pravo EU

Trstenjak,
Verica

16

COBISS.SI-ID

5. Rimsko pravo

Kranjc,
Janez

14

COBISS.SI-ID

Petrič,
Ernest

14

COBISS.SI-ID

11

COBISS.SI-ID

9

COBISS.SI-ID

8

COBISS.SI-ID

8

COBISS.SI-ID

6.

Zunanja politika : osnove
teorije in praksa

Komentar Ustave
7. Republike Slovenije :
dopolnitev - A

8.

Temelji mednarodnega
prava

Türk,
Danilo

International legal English Krois9. : a course for classroom or Lindner,
self-study use
Amy

10.

Lizbonska pogodba : z
uvodnimi pojasnili
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Vabilo k oddaji prijave za
Erasmus+ mobilnost v
študijskem letu 2018/19
Obveščamo vas, da je objavljen razpis za oddajo prijave za
Erasmus+ mobilnost v študijskem letu 2018/19.
Razpis je objavljen na spletni
strani: http://www.fds.si/index.php/studij/erasmus/razpis-zastudente
Dopis-Erasmus+
Seznam partnerskih
institucij: http://www.fds.si/index.php/studij/erasmus/seznampartnerskih-univerz-in-fakultet

Erasmus+ je več kot le mobilnost za namene izobraževanja,
program je namenjen tudi sklepanju mednarodnih prijateljstev,
druženju in obogatitvi vaših izkušenj. Če vas udeležba na
mednarodni Erasmus+ izmenjavi na eni izmed partnerskih univerz
zanima, vas prijazno vabimo k oddaji prijavnice. Seznam
partnerskih univerz si lahko ogledate v prilogi. Seznam je bil
pravkar posodobljen, saj je Fakulteta ravno sklenila nov sporazum z
univerzo v Franciji - Universitè d'Orlèans, Francija.
Prijavnico lahko oddate do 14. decembra 2018.
Lep pozdrav,
Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze
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Poziv k predlogom –
mednarodna poletna šola
Spoštovani,
Universidade de Coruña, Erasmus+ partnerica Evropske pravne fakultete,
organizira mednarodno poletno šolo, ki se bo odvila v španskem mestu A
Coruña poleti 2019. Predavanja/tečaji bodo v celoti v angleškem jeziku.
Vsako intenzivno predavanje/tečaj naj bi imelo skupno 42 ur poučevanja,
razdeljenih v obdobju dveh tednov (od 22. julija do 2. avgusta 2019).
K sodelovanju vabijo gostujoče predavatelje, da posredujejo ideje/predloge
za predavanja na poletni šoli.
Pogoji sodelovanja so opisani na
povezavi: https://www.udc.es/en/iss/info_teachers/course_propos

als/
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Jean Monnet Modul –
predavanja v 1. semestru š. l.
2018/2019
Evropska pravna fakulteta je v množici več kot 730 prijav iz vse Evrope
pridobila Jean Monnet Module, sofinanciran s strani Evropske komisije za
obdobje 3 let od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019. Namen modula, katerega nosilec
je izr. prof. dr. Marko Novak, dekan Evropske pravne fakultete, je organizirati
predavanja na temo “Argumentacija Sodišča Evropske unije kot zgled za
argumentacijo slovenskih sodišč”.
Razpored predavanj (1. semester, š. l. 2018/2019)
13. 11. 2018 (Nova Gorica): Argument precedensa SEU med evropskim
kontinentalnim pravom in common law; Argument večine
ARGUMENT-FROM-MAJORITY-IN-JUDICIAL-CONTEXT
Kultura-precedensa
NOSILNI-IN-POSTRANSKI-RAZLOGI
UPORABA-PRECEDENSA-V-PRAKSI
ARGUMENT FROM MAJORITY IN JUDICIAL CONTEXT – Trento-paperMarkoNovak

20. 11. 2018 (Ljubljana): Novejši primeri zadev predhodnega odločanja SEU
in ostale tamkajšnje aktualnosti – gost mag. Saša Sever (Sodišče Evropske
unije)
23. 11. 2018 (Ljubljana): Pravna argumentacija SEU
4. 12. 2018 (Nova Gorica): Purposive Interpretation and the Court of
Justice of the EU – gost prof. dr. Giovanni Tuzet (Univerza Bocconi, Italija)
12. 12. 2018 (Nova Gorica): Argument načel in argument teže
4. 1. 2019 (Ljubljana): Argument pravne politike in SEU
Več si preberite na spletni strani: https://www.evropf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/jean-monnet-modul/
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Erasmus+ izkušnja študenta
Evropske pravne fakultete –
Univerza v Zagrebu
V spomladanskem semestru študijskega leta 2017/2018 sem se odločil za
študijsko izmenjavo Erasmus+ programa na pravni fakulteti, Univerze v
Zagrebu.
Prva izbira je bila univerza na Nizozemskem, ker možnost bilateralnega
sporazuma med našo in gostujočo univerzo ni bila mogoča, sem se odločil
oditi v sosednjo Hrvaško. Pomemben kriterij za navedeno je bila bližina
Univerze, saj sem zaradi delovanja v Študentskem svetu in ostalih osebnih
okoliščin potreboval redno obiskovati Slovenijo.
Kljub dejstvu, da je Zagreb najbližja prestolnica Ljubljani, sem jo pred
izmenjavo obiskal le dvakrat. Zaradi tega sem potreboval nekaj časa, da so
mi tramvaji in avtobusne linije postale znane in razumljive, ter mi omogočale
ogled in prevoz po arhitekturno zanimivem Zagrebu. Ker sem stanoval v
centru mesta, je pot do fakultete potekala peš.
Bil sem pozitivno presenečen z utečenim delovanjem Študentskih organizacij
in manj s komuniciranjem in posredovanjem informacij s strani fakultete.
Poleg vseh študentskih obveznosti sem si vzel čas za družabne dogodke in
izlete, katere so organizirali člani ESN Zagreb. V bok prednostim formalnega
izobraževanja v tujini se lahko postavi med evropsko/svetovno druženje z
ostalimi udeleženci Erasmus+ programa.
Študij na pravni fakulteti v Zagrebu je kompleksen, časovno obsežen, a na
koncu je pridobljeno znanje vredno truda. Profesorski kader in asistenti so
dobro usposobljeni. Imel sem nekaj zapletov glede izvedbe določenih
predmetov, ker so se predmeti med seboj prekrivali in začetki izvajanja
predmeta časovno razlikovali, se prekrivanje ni moglo predvidevati oz. se
nanje pravočasno odzvati.
Nova mednarodna prijateljstva odtehtajo vsako majhno življenjsko težavo ali
neprijetnost na izmenjavi. Da se takšna prijateljstva tudi časovno ohranjajo
je dokaz moje novoletno potovanje v Makedonijo, kjer me čakata Lisa in Ana.
Vsem, ki se za izmenjavo Erasmus+ še niste odločili, to toplo priporočam.
Leon Bernot
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Predstavitev možnosti
zaposlovanja v pravosodju od A
do Ž
Dne 26.11.2018 je v Ljubljani v prostorih Evropske pravne fakultete Nove
univerze potekala predstavitev različnih možnosti zaposlovanja v
pravosodju.
Asistent Jure Švigelj in Tjaša Modic sta študentom predstavila svojo karierno
pot od študenta prava do dela na sodišču. Študente je predvsem zanimalo
kako poteka priprava na pravniški državni izpit, kakšne so možnosti
zaposlovanja z ali brez PDI. Spoznali so učinkovite postopke iskanja
zaposlitve v pravniških poklicih in tudi zaposlitvene možnosti izven
pravosodja.
Študenti so namenili veliko vprašanj predavateljema o njunih izkušnjah o
prehodu iz študentskega statusa na trga dela kot mladi diplomanti.
Več na:
https://www.evro-pf.si/media/website/2013/08/Vabilo-mo%C5%BEnostizaposlovanja-v-pravosodju-od-A-do-%C5%BD.pdf

25
25

Informativni dan za dijake
»Izberi si svoj študij«, 22.11.2018
V četrtek 22.11.2018 se je Evropska pravna fakulteta predstavila dijakom na
informativnem dnevu »Izberi si svoj študij«, ki je potekal v Novi Gorici v
organizaciji RRA Severne Primorske d.o.o. in Ljudske univerze Nova Gorica.
Dijaki so spoznali študijske programe Evropske pravne fakultete Nove
univerze, kako poteka vpis, kje lahko pridobijo več informacij in kakšne
mednarodne ter obštudijske dejavnosti so na voljo študentom.
Karierni center Evropske pravne fakultete je za dijake srednjih šol izvedel
delavnico »Izbira poklica in uspešno načrtovanje karierne poti od A do Ž«.
Dijaki so razmišljali o izbiri pravega študija glede na lastne želje in interese
ter kako pomembno je pravočasno načrtovanje lastne karierne poti.
Veliko zanimanja je bilo tudi na stojnici, kjer so se predstavljale vse fakultete
Nove univerze. Dijaki so se tu pogovarjali z obstoječimi študenti fakultete in
dobili informacije o študiju iz prve roke.
Več

informacij

o

dogodku

najdete

na

:

http://www.lung.si/brezplacno/izberi-si-svoj-studij-2018informativni-dan-za-dijake/
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Informativni dan za študente:
“Predstavitev obštudijskih
dejavnosti”
Obveščamo Vas, da smo začeli z zbiranjem prijav za delavnico “Predstavitev
obštudijskih dejavnosti”.
Opis: Karierni center Evropske pravne fakultete vas vljudno vabi na
predstavitev obštudijskih dejavnosti. Spoznali boste kako si lahko že v času
študija pridobite izkušnje in kompetence, ki vam bodo pomagale k hitrejši
zaposljivosti.
Predstavili bomo:
-domača in tuja tekmovanja,
-Študentski svet EVRO-PF,
-društvo študentov prava ELSA Nova Gorica
ter številne druge možnosti obštudijskega udejstvovanja in pridobivanja
kompetenc.
Termin in lokacija: 13.12.2018, ob 14:00
Evropska pravna fakulteta, Delpinova ul. 18/b, Nova Gorica, predavalnica 3
Trajanje: 3 šolske ure
Več na: Vabilo (povezava) ali karierni.center@nova-uni.si
Prijave zbiramo TUKAJ do vključno 12. 12. 2018
Vabljeni!
Priponka: Vabilo-PREDSTAVITEV OBŠTUDIJSKIIH DEJAVNOSTI-13.12.2018
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Obštudijske dejavnosti
študentov Evropske pravne
fakultete
Obštudijske dejavnosti so odlična priložnost za pridobivanje praktičnih
veščin pa tudi strokovnih kompetenc študentov. Karierni center Evropske
pravne fakultete Nove Univerze je študentom 13.12.2018 predstavil
možnosti obštudijskega udejstvovanja in jih povabil k udeležbi v društvu
ELSA Nova Gorica in Svetu študentov Evropske pravne fakultete, kar na
primer pripomore k razširjanju mreže poznanstev in povezovanju s študenti
in delodajalci v stroki.
Strokovna pravniška znanja in veščine lahko študenti urijo na slovenskih in
tujih tekmovanjih za študente prava. Študenti so spoznali kako se pripraviti
na tekmovanja ter kaj pomeni takšna izkušnja za njihovo karierno pot.
Več na tej povezavi.
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Strokovni obisk Komisije za
preprečevanje korupcije RS
Obveščamo Vas, da smo začeli z zbiranjem prijav na dogodek “Strokovni
obisk Komisije za preprečevanje korupcije RS”.
Opis: Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze vas vabi na
strokovno ekskurzijo na Komisijo za preprečevanje korupcije RS.
Vizija delovanja KPK je družba z nič korupcije in država integritete,
transparentnosti, pravičnosti, enakih možnosti za vse ter družbena blaginja.
Med drugim delujejo na področjih odkrivanja in preiskovanja korupcijskih
ravnanj, krepitve transparentnosti in integritete javnega sektorja ter
izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja.
V sklopu ekskurzije nam bodo zaposleni predstavili delo Komisije. Udeleženci
bodo spoznali tudi kakšna znanja in kompetence so potrebne za delo na
Komisiji ter kakšne so možnosti zaposlitve ali opravljanja prakse.
Termin in lokacija: 17.12.2018, ob 12:45
Zbirno mesto: Dunajska c. 56, Ljubljana, pred poslopjem KPK.
Trajanje: 2 šolski uri
Več na: Vabilo ali karierni.center@nova-uni.si
Prijave zbiramo TUKAJ do vključno 13.12.2018
Priponka: Vabilo-strokovna-ekskurzija-KPK-2018
Vabljeni!
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Delavnica Kariernega centra
Evro-PF “Kako do službe”
Obveščamo Vas, da smo začeli z zbiranjem prijav za delavnico Kako do
službe.
Opis:
Danes je pri iskanju (prve) zaposlitve ključen prvi stik z potencialnim
delodajalcem. Skozi prizmo psihologije si bomo pogledali katere tehnike in
načini so bolj in manj učinkoviti za vzbujanje zanimanja zaposlovalca ter se
praktično sprehodili čez zaposlitveni postopek, kjer bomo spoznali »trike«,
ki se jih delodajalci na zaposlitvenih razgovorih pogosto poslužujejo.
Program:
Uvodni nagovor, prelet tematik, namen delavnice.
Življenjepis (kaj zaposlovalce pritegne; katere informacije zaposlovalci iščejo
v življenjepisu; alternativne oblike življenjepisov -npr. Linkedin); Vaja 1:
hitro in učinkovito navajanje ključnih informacij o sebi.)
Razgovor (triki zaposlovalcev na razgovoru za službo in najpogostejša
vprašanja; neverbalna komunikacija na razgovoru; Vaja 2: Simulacija
zaposlitvenega razgovora)
Psihološko ocenjevanje (ocenjevanje osebnosti; nasveti kako pristopi k
ocenjevanju).
Delavnico bo vodil Nik Krivec, diplomirani psiholog (UN).
Termin in lokacija: 12.12.2018, ob 16:00
Evropska pravna fakulteta, Mestni trg 23, Ljubljana, predavalnica Leona
Štuklja (P2)
Trajanje: 3 šolske ure
Več na:i karierni.center@nova-uni.si
Prijave zbiramo TUKAJ do vključno 11.12.2018
Vabljeni!
Priponka: Vabilo-DELAVNICA-KAKO-DO-SLUŽBE-12.12.2018
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Delavnica kako do službe
V decembru je Karierni center Evropske pravne fakultete organiziral
delavnico za študente, na kateri so se učili kako poteka uspešna
prijava na delovno mesto. Delavnico je vodil diplomiran psiholog Nik
Krivec iz podjetja Kompetenca d.o.o.
Udeleženci so spoznali kaj pritegne zaposlovalce v življenjepisu,
kakšne so alternativne oblike življenjepisov in kako hitro in
učinkovito navajati ključne informacije o sebi. Skozi prizmo
psihologije so preizkušali različne pristope za vzbujanje zanimanja
zaposlovalce, s praktično vajo so se poizkusili v zaposlitvenem
postopku in spoznali »trike«, ki se jih delodajalci na zaposlitvenih
razgovorih pogosto poslužujejo.
Več na povezavi.
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Vabilo na delavnico »Kako
(do)študirati?«
Spoštovani,
vabimo vas na motivacijsko delavnico »Kako (do)študirati?« 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.
Delavnica se bo izvedla dne 14. 11. 2018, v popoldanskem času, v Ljubljani.
Prijava na dogodek je obvezna. Prijave sprejemamo do vključno 12. 11. 2018 preko
spletnega obrazca: 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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Strokovni obisk Državnega zbora
in Ustavnega sodišča 14.11.2018
V sklopu Kariernega centra je 14.11.2018 potekala strokovna ekskurzija, v
sklopu katere so si udeleženci ogledali Državni zbor in Državni svet RS.
Strokovna ekskurzija je potekala 14.11.2018, s pričetkom ob 8:40
uri. Dogodek je trajal 4 ure.

Več informacij najdete v priloženem vabilu spodaj.
Vabilo - ogled Drzavnega zbora in Ustavnega sodiscaa RS.pdf
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Strokovni obisk Okrožnega
sodišča v Novi Gorici
Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze je dne 12. 11.
2018, s pričetkom ob 10:00h, organiziral strokovno ekskurzijo na Okrožno
sodišče v Novi Gorici.
Program ekskurzije:
• 10:00: Ogled sodišča ter srečanje z Višjo sodnico go. Darinko Kogoj, vodjo
kazensko preiskovalnega oddelka, ki bo študentom predstavila delovanje
okrožnega sodišča in slovenskega sodnega sistema;
• 10:30: Pogovor s sodnico civilnopravnega področja, go. Suzano
Kontestabile, ki bo študente seznanila z novostmi iz področja družinskega
prava ter jim predstavila poklic sodnika in karierne priložnosti za študente
in diplomante.
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Strokovna ekskurzija: Strokovni
obisk Varuha človekovih pravic
RS
Obveščamo Vas, da smo začeli z zbiranjem prijav na STROKOVNI OBISK
VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC RS.
Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze vas vabi na
strokovno ekskurzijo k Varuhu človekovih pravic RS. V sklopu ekskurzije nam
bodo zaposleni predstavili inštitut Varuha človekovih pravic, organizacijo in
delovna področja. Udeleženci bodo spoznali tudi kaj je potrebno za uspešno
delo Varuha ter kakšne so možnosti opravljanja prakse in zaposlitve.
Več o Varuhu človekovih pravic: http://www.varuh-rs.si/
Termin in lokacija: 7.1.2019, ob 9.45
Zbirno mesto: Dunajska c. 56, Ljubljana, pred poslopjem VČP (križišče
Dunajske in Križičeve ul.).
Trajanje: 2 šolski uri
Več na: Vabilo ali karierni.center@nova-uni.si
Prijave zbiramo TUKAJ do vključno 4.1.2019
Vabljeni!
Facebook
dogodek: https://www.facebook.com/events/217810859139288/
Priponka: Vabilo-strokovna_ekskurzijaVCP-2019
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Strokovni obisk komisije za
preprečevanje korupcije RS
Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze je v decembru
organiziral strokovno ekskurzijo na Komisijo za preprečevanje korupcije RS.
Vizija delovanja KPK je družba z nič korupcije in država integritete,
transparentnosti, pravičnosti, enakih možnosti za vse ter družbena blaginja.
Med drugim deluje na področjih odkrivanja in preiskovanja korupcijskih
ravnanj, krepitve transparentnosti in integritete javnega sektorja ter
izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja.
Študente je sprejel in nagovoril predsednik Komisije Boris Štefanec.
Podrobno pa je delo komisije predstavila Katja Mihelič Sušnik. Udeleženci so
spoznali posamezne organe Komisije, postopke prijave suma korupcije,
pooblastila Komisije in s kakšnimi težavami se soočajo pri svojem delu.
Študenti so spoznali tudi kakšni so prijavni postopki za razpisana delovna
mesta.

Več na povezavi.
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Novosti s področja zaposlovanja
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»Raziskave in razvoj«… Ali ste
vedeli, da….
Ministri v Bruslju potrdili program Obzorje Evropa 2020-2027
Ministri v Svetu EU za konkurenčnost, med njimi slovenski minister za
izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo, so potrdili besedilo uredbe okvirnega
programa za raziskave in inovacije 2021-2027 Obzorje Evropa in dali zeleno luč za
pogajanja z Evropskim parlamentom. Po ocenil Pikala gre za enega najboljših
evropskih programov.

Več na: http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10583/

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi okvirnega
programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za
sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov je dostopen na:
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/SL/COM-2018-435-F1-SLMAIN-PART-1.PDF
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Z ustreznimi kompetencami do
zagotavljanja uspešnosti na trgu
dela
V Državnem svetu RS je v torek, 4. decembra 2018, potekal posvet
»Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v Republiki Sloveniji za uspešno
trajnostno gospodarsko rast«. Sodelovala je tudi direktorica Javnega
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike
Slovenije Irena Kuntarič Hribar, ki je predstavila vlogo razvojnega sklada.
Slovenski delodajalci vedno pogosteje poročajo o težavah pri iskanju
ustrezno kvalificiranih kadrov. Zato v ospredje vedno bolj prihaja zavedanje
o pomenu človeškega kapitala in vseživljenjskega učenja. Prihodnost
podjetij, ki se tega zavedajo, bo uspešnejša, pomembno pa je, da se tega
zavedajo tudi vsi zaposleni. Z ustreznimi kompetencami bodo namreč
uspešnejši na trgu dela.
Pomembno pa je tudi vlaganje v izobraževanje zaposlenih, se posebej
starejših zaposlenih, ob tem pa je postregla s podatkom ene od raziskav, da
delodajalci svoje zaposlene nehajo izobraževati, ko so ti stari 41 let. Sklad
izvaja projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, v
katerega je vključenih 410 podjetij, izvedenih pa je bilo 7.200 izobraževanj
zaposlenih, starejših od 45 let.
Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov omogoča pripravo modelov
kompetenc. Letos deluje že 17 kompetenčnih centrov, v katere je vključenih
več kot 300 panožno združenih podjetij, realiziranih pa je bilo več kot 37.000
vključitev zaposlenih v usposabljanja. Sklad izvaja tudi programe kot so Po
kreativni poti do znanja, s katerim povezuje univerze in študente s podjetji,
Študentski inovativni projekti za družbeno korist, kjer povezuje univerze in
študente z negospodarskim sektorjem, s programom Povezava sistema
poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami na trgu dela spodbuja
praktično usposabljanje, s programom Dvig izobrazbene ravni in
pridobivanje poklicnih kompetenc pa spodbuja posameznike k pridobivanju
oziroma dokončanju poklicne izobrazbe ali izobrazbe do vključno 5. stopnje.
Več pozornosti je treba usmeriti v izobraževanje najširše skupnosti, v
sodelovanje pri prenosu znanja in dobrih praks ter v ta proces vključiti vse
zainteresirane deležnike, da bi lahko hitreje sledili trajnostnim ciljem (SDG)
in pravočasno pridobili za to ustrezne kompetence, so zapisali v Državnem
svetu RS in dodali, da se bo v virtualnem okolju posvet nadaljeval vse do
konca leta. Brez učinkovite digitalne transformacije izobraževanja v kratkem
času ni mogoče pridobiti novih znanj in kompetenc, kot jih zahtevajo delovna
mesta prihodnosti.
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Akademski forum Nove univerze:
Mednarodni položaj Slovenije
V prostorih Nove univerze, v avli Ivana Hribarja, na Mestnem trgu 23 v
Ljubljani, je 13.11.2018 potekal akademski forum o aktualnem
mednarodnem položaju Slovenije. Razpravljalo se je skozi luč slovenske
zunanje politike v odnosih s sosednjimi državami in članicami Evropske
unije. Govorci so bili prof. dr. Peter Jambrek, prof. dr. Dimitrij Rupel, prof.
dr. Ernest Petrič, veleposlanik Iztok Mirošič in mag. Igor Senčar, foruma pa
so se udeležili številni ugledni gostje, študenti, predstavniki medijev in
ostali, ki so dodobra napolnili avlo Ivana Hribarja.
Povzetek zanimive razprave si lahko preberete v priponki (Akademski
forum NU 13.11.2018 – Mednarodni položaj Slovenije), spodaj pa si lahko
ogledate nekaj foto utrinkov z dogodka.
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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 pocnemo sami s sabo.pdf
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Akademski forum: “Vpliv
svetovnonazorskih in družbenih
stališč sodnikov na njihove
odločitve«
Akademski forum v okviru projekta Ideologija na sodiščih: Vpliv
svetovnonazorskih in družbenih stališč sodnikov na njihove odločitve je
potekal v petek, 30. 11. 2018, ob 16:00 v prostorih Nove univerze na
Mestnem trgu 23 v Ljubljani.
Prosimo, da si za več informacij ogledate priponko iz priloge: Akademskiforum30.11.2018

Vodjema raziskovalne skupine,✅ izr. prof. dr. Mateju Avblju in✅ prof. dr
Janezu Šušteršiču, so se v razpravi pridružili:
✅ prof. dr. Peter Jambrek,
✅mag. Matevž Krivic,
✅ Jan Zobec, Vrhovni sodnik.
Več o raziskovalnemu
projektu: http://www.fds.si/index.php/fakulteta/raziskovanje-insvetovanje/raziskovalni-projekti/1231-reforma-demokraticne-in-pravnedrzave-v-sloveniji
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Akademski forum Nove univerze:
Država in svobodna podjetniška
pobuda
V prostorih Nove univerze na Mestnem trgu 23 v Ljubljani je 25. oktobra
potekal akademski forum na temo Država in svobodna podjetniška pobuda.
Govorci so bili: prof. dr. Peter Jambrek, izr. prof. dr. Matej Avbelj, doc. dr.
Gorazd Justinek, prof. dr. Žiga Turk in doc. dr. Anže Burger.
Povzetek zanimive razprave si lahko preberete v priponki, v fotogaleriji pa
si lahko ogledate nekaj foto utrinkov iz dogodka.
Več fotografij: https://www.evro-pf.si/akademski-forum-nove-univerzedrzava-in-svobodna-podjetniska-pobuda/

Priponka: Akademski forum NU 25. 10. 2018 - Drzava in svobodna podjetniska pobuda.pdf
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Posnetek razprave “Legal
Pluralism and EU Law”, 22. 11.
2018
Na akademskem forumu ob izidu knjige izr. prof. dr. Mateja Avblja in prof.
dr. Garetha Daviesa z naslovom Legal Pluralism and EU Law sta se v
razpravi pridružila še izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič in izr. prof. dr. Pietro
Faraguna. Razprava je bila posvečena ustavnopravnim izzivom pravnega
pluralizma v Evropski uniji (Constitutional Challenges of Legal Pluralism in
the European Union), moderiral pa jo je doc. dr. Gorazd Justinek.
Posnete razprave si lahko ogledate v eUniverzi: tukaj .
Akademski forum je potekal v četrtek, 22. novembra 2018, v prostorih
Nove univerze na Mestnem trgu 23 v Ljubljani.
Dogodek je potekal v okviru projekta ARRS št. J5-7359.
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Akademski forum na temo
vladavine prava, podjetništva in
davkov
Akademski forum na temo vladavine prava, podjetništva in davkov, je
potekal 23. novembra 2018 v prostorih Fakultete za državne in evropske
študije v Mariboru.
V razpravi, ki jo je vodil Stojan Auer, alumni magistrskega študijskega
programa na FDŠ NU, so sodelovali doc. dr. Gorazd Justinek, izr. prof. dr.
Matej Avbelj, prof. dr. Jurij Toplak in doc. dr. Jernej Podlipnik.
Razpravo si lahko ogledate v eUniverzi: tukaj.

Za več informacij vas prosimo, da si ogledate vabilo — >Vabilo na
akademski forum – 23.11.2018
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Vabilo na predavanje mag. Saše
Severja s Sodišča Evropske unije
Spoštovani,
vljudno vas vabimo na predavanje mag. Saše Severja s Sodišča Evropske
unije, ki bo predaval na temo “Najnovejša sodna praksa SEU glede
slovenskih zahtev za predhodno odločanje in drugi aktualni primeri”.
Predavanje bo potekalo v torek, 20. novembra 2018, ob 16.00 v prostorih
Evropske pravne fakultete Nove univerze v Ljubljani (Mestni trg 23).
Za več informacij prosimo, da si ogledate vabilo –>Vabilo – DOGODEK
20.11.2018
Vljudno vabljeni!
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Odprto predavanje pri predmetu
Sodno in alternativno reševanje
sporov
Spoštovani!
Vljudno vas vabimo na odprto predavanje pri predmetu Sodno in
alternativno reševanje sporov, ki ga bosta izvedla dr. Alan Uzelac in mag.
Gordana Ristin. Predavanje bo potekalo 21.12.2018 od 16. ure dalje v
predavalnici Jožeta Pučnika v Ljubljani. V primeru udeležbe je prijava
obvezna preko elektronske pošte: referat.ljubljana@epf.nova-uni.si
najkasneje do 20.12.2018. Za več informacij vas prosimo, da si
ogledate vabilo.
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Sprejete spremembe sestavin
dodiplomskega študijskega
programa Pravo 1. stopnje
ter dodiplomskega
študijskega programa Pravo
in management
infrastrukture in nepremičnin
1. stopnje
Obveščamo vas, da so bile po predhodnem soglasju Študentskega
sveta Evropske pravne fakultete Nove univerze, na seji senata
Evropske pravne fakultete Nove univerze dne 27.11.2018 ter na
seji senata Nove univerze dne 29.11.2018, sprejete v nadaljevanju
navedene spremembe sestavin dodiplomskega študijskega
programa Pravo 1. stopnje ter dodiplomskega študijskega programa
Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje.
Spremembe veljajo od vključno študijskega leta 2019/20 dalje.
Za več informacij si oglejte priponke.
Spremembe sestavin dodiplomskega študijskega programa Pravo 1.
stopnje:
Priponka: Pravo I. stopnje od štud. leta 2019/2020 naprej
Spremembe sestavin dodiplomskega študijskega programa Pravo in
management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje:
Priponka: Pravo in management infrastrukture in nepremičnin od
2019/2020 naprej
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PREDAVANJE: Teleološka
metoda razlage med evropskim
kontinentalnim pravom in
common law
Spoštovani,
Vljudno vas vabimo na predavanje prof. dr. Giovannija Tuzeta z Univerze
Bocconi iz Italije, ki bo predaval na temo »Teleološka metoda razlage med
evropskim kontinentalnim pravom in common law«. Prof. Tuzet je eden
izmed vodilnih evropskih strokovnjakov za pravno argumentacijo.
Predavanje bo v okviru Jean Monnet Modula z naslovom “Argumentacija
SEU kot zgled za argumentacijo slovenskih sodišč”, ki ga izvaja vodi prof. dr.
Marko Novak.
Predavanje bo potekalo v torek, 4. decembra 2018, ob 16.00 v prostorih
Evropske pravne fakultete Nove univerze v Novi Gorici (Delpinova 18b).
Dogodek bo trajal predvidoma do 20.00 ure.
Vabljeni!
Priponka: Vabilo na predavanje – prof.
dr. Giovanni Tuzet – Jean_Monnet Modul
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Razpis za člane volilne komisije
za volitve v Študentski svet
Evropske pravne fakultete
V skladu z 9. členom Pravilnika o volitvah v Študentski svet Evropske pravne
fakultete (https://www.evro-pf.si/media/website/2012/11/pravilnik-ovolitvah-v-SS-.pdf), predsednik Študentskega sveta imenuje tri člane volilne
komisije. Za člana volilne komisije ne more biti imenovan član ŠS EVRO-PF
ali študent, ki kandidira za predstavnika študentov v ŠS EVRO-PF.
Člani volilne komisije bodo za svoje delo prejeli finančno nadomestilo.
Vse zainteresirane študente/ke pozivam, da se javijo na razpis na
elektronski naslov: ssevropf@gmail.com
Razpis poteka do srede 5. decembra 2018. Izmed vseh zainteresiranih
kandidatov, bodo trije imenovani za člane volilne komisije za volitve v
Študentski svet Evropske pravne fakultete.
Za ostala vprašanja mi pišite na zgoraj navedeno elektronsko pošto.
Za vaš odziv se vam že v naprej zahvaljujem.
Predsednik Študentskega sveta
Leon Bernot
Priponka: Razpis za člane volilne komisije za volitve v Študentski svet
Evropske pravne fakultete
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Razpis volitev v študentski svet
evropske pravne fakultete
Pozdravljen/a!
Če si aktiven/na študent/ka in želiš biti seznanjen/a z delovanjem fakultete
in s konstruktivnimi predlogi le to še izboljšati, te Študentski svet Evropske
pravne fakultete vabi, da vložiš kandidaturo za člana/ico v Študentskem
svetu Evropske pravne fakultete.
Več si lahko prebereš v prilogi.
RAZPIS VOLITEV V ŠS – OBJAVA
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Odprto predavanje pri
predmetu Sodno in
alternativno reševanje
sporov
Vljudno vas vabimo na odprto predavanje pri predmetu Sodno in
alternativno reševanje sporov, ki ga bosta izvedla dr. Alan Uzelac in
mag. Gordana Ristin.
Predavanje bo potekalo 21.12.2018 od 16. ure dalje v predavalnici
Jožeta Pučnika v Ljubljani.
V primeru udeležbe je prijava obvezna preko elektronske
pošte: referat.ljubljana@epf.nova-uni.sinajkasneje do 20.12.2018.
Za več informacij vas prosimo, da si ogledate vabilo.
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Jesenska šola ELSA Nova Gorica:
Teoretični in praktični vidiki
gospodarskega prava
Spoštovani,
vabljeni na Jesensko šolo 2018: Teoretični in praktični vidiki gospodarskega
prava, ki bo organizirana na Evropski pravni fakulteti v Ljubljani.
Na enem mestu boste lahko spoznali priznane odvetnike, pravnike v
pravnih službah največjih slovenskih podjetij, strokovnjake na področju
gospodarske kriminalitete in ostale praktike, ki vam bodo zaokroženo
predstavili to področje od blizu.
Vsi, ki boste predavanja redno obiskovali, boste na koncu dogodka prejeli
potrdila o udeležbi, kjer bo jasno zapisano, katera znanja ste pridobili z
udeležbo na jesenski šoli. Kot bonus pa boste lahko uveljavljali tudi
priznanje kreditnih točk v višini enega izbirnega predmeta.
Več informacij najdete v prilogi – Jesenska šola 2018
Vabljeni!
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Jesenska šola “Teoretični in
praktični vidiki gospodarskega
prava”
Društvo ELSA Nova Gorica v mesecu decembru organizira jesensko šolo,
tokrat na temo “Teoretični in praktični vidiki gospodarskega prava”.
Jesenska šola se je pričela v ponedeljek, 3. 12. 2018 in se bo zaključila v
petek, 21. 12. 2018 s svečano podelitvijo spričeval in pogostitvijo, ki bo
potekala v avli Evropske pravne fakultete v Ljubljani.
Prvo predavanje na temo gospodarskih pogodb (Odvetniška pisarna Kirm
Perpar) je bilo uspešno izvedeno. V galeriji si lahko ogledate nekaj fotografij
z zadovoljnimi udeleženci letošnje jesenske šole in program.

55
55

Ciljni raziskovalni program
»Zagotovimo.si hrano za jutri«
Raziskovalni projekt “Pravna opredelitev statusa kmeta in kmetije, vključno z
gospodarskimi, okoljskimi in socialnimi ukrepi” v okviru Ciljnega
raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri«
Projekt je financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Vodilni partner projekta je Evropska pravna fakulteta, soizvajalec
pa MEDIFAS.
Trajanje projekta: 2 leti, 2016-2018
Vrednost projekta: 60.000,- Eur
Realizacija projekta
V pričujoči raziskavi smo analizirali obstoječe definicije kmeta in kmetije in
posledice za izvajanje različnih ukrepov (SKP ter davčna, delovnopravna,
socialna in pokojninska zakonodaja) ter pripravili usmeritve za sistemsko
ureditev statusa kmetije za enotno podlago za izvajanje vseh vrst ukrepov.
Pripravljen je primerjalno-pravni pregled statusno-pravne ureditve
družinske kmetije v Avstriji, Nemčiji in Italiji. Pri pripravi smo se oredotočili
na formalne pravne vire in strokovne članke na temo statusno-pravne
ureditve kmetije v teh državah ter podali primerjavo davčnih, pokojninskih,
zdravstvenih in socialno- varstvenih rešitev. Zaključno poročilo in
prezentaciji z Javne razprave dne 29.11.2018 so v prilogi.
V okviru raziskovalnega projekta je bilo objavljenih nekaj znanstvenih
člankov:
AVER, Boštjan, KUNC, Marijana, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Opredelitev
kmetije za potrebe izvajanja davčne politike. Dignitas : revija za človekove
pravice, ISSN 1408-9653, 2017, št. 75/76, str. 63-88.
AVER, Boštjan, KUNC, Marijana, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. The problems
of farm definitions for the needs of the implementation of tax policy. V:
GRUM, Bojan (ur.), TEMELJOTOV SALAJ, Alenka (ur.). Proceedings.
Ljubljana: Institute of Real Estate Studies. 2017, [Str.] 373-392.
DROBEŽ, Eneja. Opredelitev zaščitene kmetije za namene
dedovanja. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno
pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2017, 43, [št.] 8, str. 1442-1458.
En članek je v postopku objave:
KUNC, Marijana, AVER, Boštjan, STARMAN, Marko, SIRK, Monika,
TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. The problem of leasing agricultural land in
Slovenia. Dignitas.
Priponke:
Zaključno poročilo V5-1607,
Prezentacija CRP V5-1607 in Prezentacija CRP V5-1607-1
Več na https://www.evro-pf.si/dejavnosti/raziskovalni-projekti/crp/

56
OBVESTILA FAKULTETE ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE

56

Sprejete spremembe sestavin
dodiplomskih programov
Sprejete spremembe sestavin dodiplomskega univerzitetnega
študijskega programa Javna uprava 1. stopnje ter dodiplomskega
visokošolskega študijskega programa Upravno pravo 1. stopnje
Spoštovani bodoči študenti, kandidati za vpis
Obveščamo vas, da so bile po predhodnem soglasju Študentskega
sveta Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze, na seji
senata Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze, dne
27. 11. 2018, ter na seji senata Nove univerze, dne 29. 11. 2018,
sprejete
v
nadaljevanju
navedene
spremembe
sestavin dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Javna
uprava 1. stopnje ter dodiplomskega visokošolskega študijskega
programa Upravno pravo 1. stopnje.
Spremembe obsegajo način zaključka študija tako, da se iz
predmetnika odstrani diplomsko delo kot zaključna naloga
posameznega dodiplomskega programa, skladno s tem pa se v
predmetnik dodajo nove vsebine s področja digitalizacije uprave.
Spremembe bodo veljale za vse novo vpisane študente od vključno
študijskega leta 2019/20 dalje.
Za več informacij si oglejte priponke.
Spremembe sestavin dodiplomskega univerzitetnega študijskega
programa Javna uprava 1. stopnje:

PREDMETNIK JAVNA UPRAVA 2019/2020
Spremembe sestavin dodiplomskega visokošolskega študijskega
programa Upravno pravo 1. stopnje:

PREDMETNIK UPRAVNO PRAVO 2019/2020
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Konferenca “The Future of the
Rule of Law and Democracy in
Europe”
Obveščamo vas o konferenci za naslovom “The Future of the Rule of Law
and Democracy in Europe“, ki se bo odvila v petek, 14. decembra 2018.
Konferenca označuje konec raziskovalnega projekta o reformi pravne države
in demokracije v Sloveniji.
Več informacij in vabilo najdete v
FutureOftheRuleofLawandDemocracyinEurope

prilogi: Konferenca-The-
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4. delavnica raziskovalne skupine
SoLar
Spoštovani, v četrtek, 11.10.2018 in v petek, 12.10.2018 je v prostorih Nove
univerze (Mestni trg 23, Ljubljana) potekala 4. delavnica raziskovalne
skupine SoLar z naslovom »EU Competition and State Aid Soft Law and its
Reception in the Member States«
Prvi dan delavnice, ki je bil odprt za javnost, je bil posvečen pomembnosti
mehkega prava v državnih praksah in predstavljen skozi poročila SoLaR
ekipe. Poleg tega so na dogodku sodelovali tudi številni uveljavljeni gosti, ki
so preučevali vlogo mehkega prava v praksi.
Govorci so bili:
-izr. prof. dr. Matej Avbelj
-doc. dr. Gorazd Justinek, dekan Fakultete za državne in evropske študije,
-dr. Rajko Knez, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru
-Imelda Maher, profesorica in dekanica pravne fakultete v irskem
Sutherlandu
-Francis Snyder, profesor prava, Univerza v Pekingu,
Liisa Tarkkila (Univerza v Helsinkih),
-Andreas Hofmann (Univerza v Berlinu),
-Nathalie Rubio in Marie Lamoureux (Univerza v Marseillu),
-Jacopo Alberti in Filippo Croci (Univerza v Milanu),
-Oana Stefan (King’s College London),
-Caroline Caufmann in Niels Philipsen (Univerza v Maastrichtu) ter
-Verena Rošic Feguš (Fakulteta za državne in evropske študije)
SoLaR (The Soft Law Research Network) sicer združuje pravnike in politične
strokovnjake z namenom multi- in interdisciplinarnega raziskovanja
mehkega prava EU in delovanja le-tega na državnem nivoju.
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Razpis za člane volilne komisije
ŠS FDŠ NU.
Predsednik Študentskega svet FDŠ NU v skladu s Pravilnikom o volitvah v
Študentski svet FDŠ NU in Poslovnikom ŠS FDŠ NU razpisuje imenovanje
treh (3) članov Volilne komisije za izvedbo volitev članov in funkcionarjev ŠS
FDŠ NU.
Vse zainteresirane študentke in študente naprošamo, da svojo prijavo
oddajo na e-naslov studentski.svet@fds.nova-un.si do vključno 15. 11.
2018.
Član volilne komisije ne more kandidirati za člana ŠS FDŠ NU oz.
funkcionarja. Člane Volilne komisije bo na podlagi prispelih prijav izbral ŠS
FDŠ NU.
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Vabilo na prednovoletno večerjo
s profesorji FDŠ in sodelovanje v
projektu izmenjava izkušenj
Študentski svet FDŠ vabi vse študente na prednovoletno večerjo s
profesorji FDŠ in sodelovanje pri projektu Izmenjava izkušenj.
Oba dogodka bosta potekala v torek, 4. 12. 2018 v restavraciji Skleda v
Predosljah.
Dodatne informacije in potrditev udeležbe je možno na
naslov: miran.murnik@gmail.com.
Lep pozdrav,
Študentski svet FDŠ
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Prodekanja, doc. dr. Ines
Vodopivec prejela prestižno
nagrado konference The Magic
Of The Renaissance On Social
Sciences & Arts
V dneh od 23. do 26. oktobru 2018 se je prodekanja FSMS, doc. dr. Ines
Vodopivec, aktivno udeležila interdisciplinarne mednarodne znanstvene
konference The Magic Of The Renaissance On Social Sciences & Arts SGEM
v organizaciji naslednjih prestižnih akademij znanosti in umetnosti:
The Czech Academy Of Sciences, Latvian Academy Of Sciences, Polish
Academy Of Sciences, Russian Academy Of Sciences, Bulgarian Academy Of
Sciences, Serbian Academy Of Sciences And Arts, Slovak Academy Of
Sciences, National Academy Of Sciences Of Ukraine, National Academy Of
Sciences Of Armenia, Science Council Of Japan, European Academy Of
Sciences, Arts And Letters, Academy Of Sciences Of Moldova, Montenegrin
Academy Of Sciences And Arts, Croatian Academy Of Sciences And Arts,
Croatia, Georgian National Academy Of Sciences, Academy Of Fine Arts
And Design In Bratislava in Turkish Academy Of Sciences.
Doc. dr. Ines Vodopivec je sodelovala kot predavateljica in vodja sekcije.
Med 91 predstavljenimi prispevki je za temo z naslovom Mastery of the
human fabrica: seeking Titian in Vesalius anatomy prejela prestižno nagrado
konference za najboljši znanstveni prispevek.
Več na spletni strani: https://www.sgemflorence.org/index.php/sgemflorence-programs-and-deadlines/conference-programme
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Spoštovanje principa
subsidiarnosti v Evropski uniji in
Sloveniji
Državni svet Republike Slovenije je 12. novembra 2018 organiziral posvet o
Spoštovanju principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji.
Spoštovanje načela subsidiarnosti v Evropski uniji in v Sloveniji ter vloga
nacionalnih parlamentov pri tem je bila osrednja tema strokovnega
posveta 12. novembra v dvorani Državnega sveta. Namen posveta je bilo
osvetliti pomembnost uporabe načela subsidiarnosti v Sloveniji in Evropski
uniji. Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je razpravo začel s
pojasnilom, da je subsidiarnost načelo, ki uveljavlja primarnost odločanja na
najnižji možni ravni, s čimer se preprečuje zloraba oblasti kot posledica
koncentracije oblasti na neprimernih ravneh. Načelo je tako tesno povezano
s koncepti nujnosti, učinkovitosti, sorazmernosti, demokratičnega odločanja
in s preprečevanjem avtonomije oblasti, kar je v svojem nagovoru poudaril
tudi pobudnik strokovnega posveta Anton Kokalj. Subsidiarnost je mogoča le
v odprtih in svobodnih družbah, ne pa v enoumju, je pritrdil še Tomaž Merše,
predsednik Družinske pobude. Iz naštetega je jasno razvidna teža, ki jo v
Lizbonski pogodbi opredeljeno načelo subsidiarnosti nosi v zakonodajnih
postopkih in postopkih odločanja na nacionalni ravni. Koncept subsidiarnosti
se odraža predvsem kot ovira, ki preprečuje, da bi Evropska unija pri svojem
delovanju posegala na področja, ki niso v njeni izključni pristojnosti, hkrati
pa se omogoča način sprejemanja odločitev, ki je bližje državljanom
Evropske unije.

Tudi Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije
PERGAM, je poudaril pomen decentralizacije in odločanja po pristopu »od

64
64

spodaj navzgor«. Spoštovanje načela subsidiarnosti je med drugim
pokazatelj zaupanja in demokratične oblasti v državi, je bil prepričan dr. Blaž
Ivanc. Pazljivi moramo biti, da odločanje o stvareh, ki spadajo v pristojnost
nacionalne ravni, ne prelagamo v pristojnost Evropske unije. Na ta način
zagotavljamo izvajanje načela subsidiarnosti v praksi, je opozoril dr. Darij
Krajčič, predsednik Odbora za zadeve Evropske unije v Državnem zboru. Da
bi zagotovili dejansko spoštovanje načela subsidiarnosti in z njim
povezanega načela sorazmernosti, so nujni primerni nadzorni organi, ki
preverjajo izvajanje subsidiarnosti na državni, regionalni in lokalni ravni.
Če osnutki zakonodajnih aktov niso usklajeni z načelom subsidiarnosti, imajo
nacionalni parlamenti, skladno z mehanizmom za preverjanje subsidiarnosti,
možnost, da Evropski komisiji posredujejo obrazloženo mnenje, je pojasnil
dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, in ob
tem pozval k še pogostejši uporabi teh instrumentov. V tej luči je zaradi
prekrivanja določenih pristojnosti Evropske unije in področij v Državnem
svetu zastopanih interesnih skupin posebej primeren tesnejši nadzor
Državnega sveta nad uporabo omenjenega načela. V svojem nagovoru je dr.
Ivan Žagar, vodja slovenske delegacije v Odboru regij, med drugim pojasnil,
da je za kontrolo nad izvajanjem načela subsidiarnosti pooblaščen tudi
Odbor regij, ki lahko v primeru kršitve subsidiarnosti zaprosi za razveljavitev
nove zakonodaje Evropske unije in tako posledično skrbi za demokratično
odločanje v Evropski uniji ter boljše življenjsko okolje državljanov Evropske
unije. Pri slednjem imata veliko vlogo tako Državni svet kot tudi Državni zbor,
je poudaril Bojan Kekec, predsednik Komisije Državnega sveta za
mednarodne odnose in evropske zadeve, ter hkrati izrazil zaupanje v
sodelovanje pristojnih delovnih teles Državnega sveta ter Državnega zbora.
Nikakor pa ne smemo pozabiti, da mora biti za pravilno izvedbo načela
subsidiarnosti na najnižjih ravneh odločanja zagotovljena tudi določena
stopnja finančne avtonomije, saj lahko le tako omogočimo učinkovito ter
neodvisno odločanje, je še opozoril Darko Fras.
Zagotovo bodo takšni in podobni strokovni posveti v bodoče zelo dobrodošli,
predvsem zaradi boljšega razumevanja namena omenjenega načela in
zagotavljanja večje demokratičnosti v Evropski uniji. Subsidiarnost, ki se
pojavlja v obliki varovalke pred centralizacijo oblasti, je za Slovenijo, kot
demokratično in pravno državo, izjemnega pomena. Subsidiarnosti moramo
izkazati ustrezno mero spoštovanja, saj so takšni načini približevanja oblasti
najnižjim ravnem odločanja gotovo v interesu slehernega državljana, ki si želi
živeti v pravični in svobodni državi.
Zapisala: Tjaša Fajdiga
Izvor načela subsidiarnosti je večplasten, zato pri njegovi interpretaciji včasih
prihaja do različnih pogledov. Ne glede na to velja, da načelo subsidiarnosti
uveljavlja primarnost odločanja na najnižji možni ravni organiziranih skupin
v družbi, ki je še vzdržna. S tem se preprečuje nezadovoljstvo; z
demokratičnim odločanjem in koncentracijo oblasti na neprimernih nivojih
in s tem možna zloraba oblasti.
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Načelo je tesno povezano s koncepti nujnosti, učinkovitosti, sorazmernosti
in dobrega vladanja. V zadnjem desetletju je načelo postalo poleg načela
sorazmernosti spet bolj izpostavljeno kot način približevanja Evropske unije
državljanom. Pri preverjanju, kako spoštovanje načela subsidiarnosti poteka
v kompleksnosti življenja Evropske unije, je treba preveriti, če je načelo
spoštovano tudi na državni, regionalni, lokalni in še bolj na primarnih ravneh.
Posvet je tako osvetlil celovitost načela in njegovo spoštovanje v praksi.
"Današnji posvet je namenjen prav refleksiji koncepta subsidiarnosti in vlogi
nacionalnih parlamentov pri tem. Glede na to, da je Državni svet drugi, sicer
nepopolni parlamentarni dom in se nekatere pristojnosti Unije lepo
pokrivajo s področji v Državnem svetu zastopanih interesnih skupin, se
zastavlja tudi vprašanje primernosti Državnega sveta za demokratični
nadzor," je med drugim opozoril predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in
nadaljeval: "Pri tem izpostavljam področje kmetijstva, raziskav in razvoja in
seveda še prav posebej področje regionalne politike. Vsa ta področja niso
pomembna le zaradi prekrivanja pristojnosti, temveč tudi zaradi finančne
pozornosti, ki jim jo namenja Evropska unija. Obenem gre tudi za področja,
na katerih ukrepi Unije v vsakdanjem življenju najbolj občutijo državljani
članic, na ta način pa bi lahko morda tudi Državni svet v določeni meri
pripomogel k prizadevanjem za zmanjševanje demokratičnega deficita," je
poudaril predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.
Nagovor: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji
Tomaž Merše: Subsidiarnost med državo in družino
Video na povezavi: http://www.ds-rs.si/?q=novice/spostovanje-principasubsidiarnosti-v-evropski-uniji-sloveniji
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Vabilo na seminar: “Gradbena
zakonodaja: problemi in rešitve”
Obveščamo vas o možnosti udeležbe na seminarju: “Gradbena zakonodaja:
problemi in rešitve”.
Po nekaj mesecih uporabe nove gradbene zakonodaje se ustvarja praksa v
novih postopkih, hkrati pa se odpirajo nove dileme:
Kdo prijavi pričetek del?
Kam uvrstiti objekt po ”Uredbi o razvrščanju objektov”?
Katere so bistvene spremembe pri izdelavi projektne dokumentacije?
Kaj vse morate oddati na Upravno enoto ali MOP v postopkih pridobitve
gradbenega dovoljenja?
Kako legalizirati objekt?
Kdo lahko vodi izvajanje del in kdo je lahko vodja nadzora- pogoji za vpis v
imenik IZS?
To je samo nekaj vprašanj in dilem, ki se pojavljajo v praksi po uveljavitvi
nove gradbene zakonodaje. Tolmačenj je veliko, interpretacij nejasnosti
tudi. In kako ukrepati in delati pravilno?
O rešitvah in primerjavi s staro zakonodajo bomo govorili s priznano
strokovnjakinjo na seminarju.
GRADBENA ZAKONODAJA –
PROBLEMI IN REŠITVE
Dileme, vprašanja in odgovori
po uveljavitvi gradbene zakonodaje
Predavateljica: Aleksandra Velkovrh, dipl. inž. gr.
Maribor, 11. 12. 2018, od 9.00 do 14.00 ure, hotel Mercure Maribor City
Center
Brezovica pri Ljubljani, 12. 12. 2018, od 9.00 do 14.00 ure, Poslovna hiša
Unija hiša Unija

Več informacij v priponki: Vsebina in naročilnica in na
povezavi: https://www.zfm.si/vsi-produkti/gradbena-zakonodaja-problemiin-resitve.html?zfmr=6110-1&utm_source=61101&utm_medium=tmemail&utm_campaign=774200
NE PREZRITE – PRIZNANJE 5 KREDITNIH TOČK S STRANI IZS !
V skladu s ”Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju
pooblaščenih inženirjev”, člani vložite vlogo na IZS, za priznanje 5 kreditnih
točk za udeležbo na izobraževanju.
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Predstavitev znamenite knjige
“PROBLEMI IN PROCES:
mednarodno pravo in kako ga
uporabljamo” avtorice Rosalyn
Higgins
Vljudno Vas vabimo na predstavitev slovenskega prevoda znamenite
knjige “PROBLEMI IN PROCES: mednarodno pravo in kako ga uporabljamo”
avtorice Rosalyn Higgins, nekdanje predsednice Meddržavnega sodišča v
Haagu in ene največjih svetovnih avtoriet mednarodnega prava, ki bo v
TOREK, 4. 12. 2018, ob 17. uri, v konferenčni dvorani v pritličju stavbe TR3
(Trg republike 3, Ljubljana).
Na predstavitvi bodo sodelovali:
-mag. Bojan Grobovšek,
-veleposlanik Andrej Logar,
-prof. dr. Ernest Petrič,
-dr. Dominika Švarc Pipan,
-doc. dr. Ana Polak Petrič,
-prof. dr. Iztok Simoniti,
-prof. dr. Zlatko Šabič,
-dr. Andraž Zidar.
Priponka: Vabilo na dogodek problemi-proces
Prevod je že deveta publikacija v Zbirki Mednarodno pravo, ki nastaja pod
okriljem Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in Založbe
Fakultete za družbene vede.
Knjiga Rosalyn Higgins Problemi in proces v slovensko pravo prinaša izvirne
in pronicljive poglede na splošni del mednarodnega prava in je zanj
dobrodošla obogatitev. V uvodnem poglavju avtorica predstavi svoj
teoretični pristop k pravu. V nadaljevanju se loti vseh temeljnih tem, ki jih
mora vsebovati celovito delo o mednarodnem pravu, od virov
mednarodnega prava, do načel in pravil reševanja mednarodnih sporov pred
sodišči. Za vsako poglavje je značilno, da avtorica problemsko osvetli
področje in nato s soočanjem različnih pogledov in argumentov, ki
mnogokrat temeljijo na njenih bogatih izkušnjah iz prakse, razreši uvodno
dilemo. S svojo angažiranostjo to delo bralca pritegne, da sodeluje na miselni
poti in se neprenehoma opredeljuje do problemskih vprašanj
mednarodnega prava. Zato lahko to knjigo uporabljamo kot vir, priročnik,
učbenik ali problemsko razpravo glede perečih vprašanj, ki se zastavljajo na
problemskem obzorju mednarodnega prava.
Knjigo lahko naročite na tej povezavi:
http://www.buca.si/index.php?nav1=knjigarna&nav2=izdelek&id=6254
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Program stažiranja za mlade
strokovnjake v misiji EULEX
KOSOVO
Obveščamo vas, da Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) za mlade
strokovnjake z dokončano (najmanj triletno) univerzitetno izobrazbo
razpisuje program stažiranja v misiji Evropske unije za krepitev pravne
države na Kosovu (EULEX Kosovo), ki bo potekal od 3. marca 2019 do 2.
avgusta 2019. Rok za prijavo je 12. december 2018 do 17h (srednjeevropski
čas).
Več
informacij: http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/razpisi_
mednarodnih_organizacij_za_delovna_mesta/novica/40652/
EEAS izbranim kandidatom plača dohodek v višini 750 evrov na mesec.
Kandidati morajo sami poskrbeti za prevoz v Prištino in nazaj, namestitev in
hrano, EEAS/EULEX pa poskrbi za nezgodno in zdravstveno zavarovanje. V
priponkah so vse podrobnosti o programu in razpisnih pogojih ter prijavnica.
Rok za prijavo je12. december 2018 do 17h po srednjeevropskem času.
Priloge
Kandidati, ki se lahko prijavijo le na eno mesto, prijavo posredujejo
neposredno na e-naslov internship@eulex-kosovo.eu.
Kandidate vljudno prosimo, da nas s svojo prijavo seznanijo tudi na e-naslov
napotitve.mzz@gov.si.
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Vabilo na konferenco ob
predstavitvi rezultatov
mednarodne raziskave
EVROŠTUDENT VI
Vabimo vas na konferenco ob predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave
EVROŠTUDENT VI (2016 – 2018) – Socialni in ekonomski pogoji življenja
študentov v Evropi – v kateri je sodelovala tudi Slovenija.
Konferenca bo potekala v petek, 14. decembra 2018, na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport – Velika dvorana, Masarykova 16, Ljubljana,
s pričetkom ob 9. uri.
Na konferenci bodo predstavili mednarodne rezultate raziskave
EVROŠTUDENT VI in ključne izsledke raziskave v Sloveniji. Nekaterim
ugotovitvam se bodo posvetili v treh tematskih delavnicah:
1. Delo študentov,
2. Študenti s posebnimi potrebami,
3. Razlika v zastopanosti spolov pri študiju.
Na konferenco vabijo različne deležnike z višješolskega in visokošolskega
področja: študente, višješolske in visokošolske učitelje, dekane, rektorje,
predstavnike strokovnih služb za študijske zadeve, podpornih strokovnih
ustanov in odločevalcev z različnih ministrstev ter širšo zainteresirano
javnost. Soočili bodo mnenja o izzivih terciarnega izobraževanja, ki jih je
izpostavila raziskava EVROŠTUDENT VI, ter v diskusiji iskali možne smernice
naslavljanja problemov in izboljševanja kakovosti študija.
Vabimo vas, da se prijavite na izbrano tematsko delavnico in prispevate k
oblikovanju izhodišč za snovanje nadaljnjih politik terciarnega izobraževanja
v Sloveniji.
Več na povezavi:
http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10580/
Vabilo:
Program_ES6_(1)
Vabilo_ES6(1)
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Štipendija FashionForest za študij
ali raziskovanje na Danskem
FashionForest Scholarship je štipendija, ki je na voljo za študij ali
raziskovanje na Danskem.
Rok za prijavo za štipendijo v višini 10.000 danskih kron je 1. marec 2019.
Dodatne informacije so na voljo na naslednji spletni strani (v angleškem
jeziku tudi tukaj) ali na e-naslovu legat[@]fashionforest.dk.
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Seminar “Kako morajo javni
naročniki zaradi nove gradbene
zakonodaje prilagoditi razpisne
dokumentacije”
Obveščamo vas o možnosti udeležbe na seminarju “Kako morajo javni
naročniki zaradi nove gradbene zakonodaje prilagoditi razpisne
dokumentacije”, ki bo potekal 11. 12. 2018 od 9.00 do 15.30
v dvorani Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana.
Vabilo:
Spoštovani,
z novo gradbeno zakonodajo boste morali naročniki novosti implementirati
v svoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnih naročil gradenj,
projektiranja in nadzora.
Po novi zakonodaji boste morali naročniki:
• znati določiti nove kadrovske in kadrovske referenčne pogoje ter nova
merila
• zahtevati ustrezno kadrovsko usposobljenost, ustrezne zavarovalne
police
• zavedati se, da bodo po novem ponudbe s podizvajalci močno omejene
Novosti bodo pri angažiranju strokovnega kadra, zaradi česar stara praksa
Državne revizijske komisije v tem delu ni več aktualna.
Na seminarju bomo predelali bistvene spremembe gradbene zakonodaje ter
vprašanja, kako je treba prilagoditi razpisne dokumentacije.
Pooblaščeni inženirji se morajo po 6. členu Zakona o arhitekturni in inženirski
dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) na svojem strokovnem področju stalno
poklicno usposabljati v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem
usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18). Poklicno
usposabljanje pooblaščenih inženirjev se izvaja na podlagi letnega programa
poklicnega usposabljanja, ki ga sprejme upravni odbor IZS na predlog
komisije za izobraževanje. Komisija za izobraževanje je sprejela sklep, da
Uradnemu listu, kot izvajalcu posameznih izobraževanj, za seminar KAKO
MORAJO JAVNI NAROČNIKI ZARADI NOVE ZAKONODAJE PRILAGODITI
RAZPISNO DOKUMENTACIJO, dodeli 4 kreditne točke.
Dodatne informacije in prijava: https://www.uradnilist.si/izobrazevanja/dogodek/kako-morajo-javni-narocniki-zaradi-novegradbene-zakonodaje-prilagoditi-razpisne-dokumentacije-2
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Projekt Kolegice v Kranju
Spoštovani, na Zavodu Nefiks sredi novembra začenjajo s projektom
Kolegice v Kranju.
Gre za projekt, s katerim v okviru mentorskega sodelovanja z uspešnimi
ženskami mladim iskalkam prve zaposlitve in študentkam višjih letnikov
omogočajo lažji in bolj suveren prehod na trg dela.
Več informacij najdete v spodnjih vabilih.
Vabilo Kolegice - Kranj (Zavod Nefiks).pdf
Kolegice Kranj, jesen 2018, krajsi napovednik.pdf
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Posvet Spoštovanje principa
subsidiarnosti v Evropski uniji in
Sloveniji
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
Državni svet Republike Slovenije vabi na
POSVET
POMANJKANJE KOMPETENC NA TRGU DELA V REPUBLIKI SLOVENIJI
ZA USPEŠNO TRAJNOSTNO GOSPODARSKO RAST
v torek, 4. decembra 2018, ob 9.30, dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4,
Ljubljana.
Slovenski delodajalci vse pogosteje poročajo o težavah pri iskanju ustrezno
kvalificiranih kadrov. V gospodarstvu je bil doslej v ospredju finančni vidik,
počasi pa stopa v ospredje zavedanje o pomenu človeškega kapitala.
Prihodnost podjetja, ki se zaveda pomena vseživljenjskega učenja
zaposlenih, je uspešnejša. Tega se morajo zavedati tudi vsi zaposleni. Le z
ustreznimi kompetencami bodo uspešni na trgu dela in tudi njihova
prihodnost bo svetlejša.
Posredujemo povezavo do spletne aplikacije posveta, kjer bo dogodek
potekal v živo: https://posvet-ds.mitv.si/asset/LJFZYx9bvsbDLCNuJ.
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Dogodek za mlade Stopi v korak
s poklici digitalne dobe
Zavod Ypsilon v sodelovanju z Evropsko komisijo organizira interaktivni dogodek za
mlade Stopi v korak s poklici digitalne dobe v petek, 23. 11. 2018 od 15. do 19. ure v
prostorih Fakultete za družbene vede (Ljubljana).
Dogodek je namenjen mladim, ki se bodo v nekaj letih vključili na trg dela. Študentje
bodo imeli priložnost v živo spoznati posameznike, ki opravljajo poklice, ki jih še pred
nekaj leti ni bilo, in se pogovoriti z Evropsko komisarko Violeto Bulc, ki bo predstavila
karierne možnosti za mlade, ki jih ponuja EU.
Dogodek je brezplačen, več o njem pa lahko najdete v spodnji priponki.
Prijave na dogodek sprejemajo na www.eventbrite.com/e/stopi-v-korak-s-poklicidigitalne-dobe-tickets-51803950009.
Poklici digitalne dobe vabilo UNI
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Nacionalna kriminološka
konferenca
Spoštovani!

Vljudno vabljeni na Nacionalno kriminološko konferenco »Nasilje, kultura in
kapitalizem«, ki bo 29. novembra 2018 v prostorih knjižnice Inštituta za
kriminologijo pri Pravni fakulteti, Poljanski nasip 2 v Ljubljani.
Več o dogodku in programu v priloženem vabilu.
Udeležba na konferenci je brezplačna. Število prijav je omejeno, zato
prosimo za potrditev udeležbe na e-poštni naslov: inst.crim@pf.uni-lj.si
najkasneje do 23. 11. 2018.
Organizator:
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
V imenu organizatorja:
dr. Zoran Kanduč, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.
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Evropska kava
30. novembra bo v kavarni Slamič (Kersnikova ulica 1 - Ljubljana) potekal
dogodek Evropska kava (ang. European Coffee), ki se prične ob 18. uri.↙️↙️
Gosti bodo evroposlanci, predstavniki evropskega parlamenta v Sloveniji in
predstavniki mladinskih organizacij. Osrednja tema bo namenjena
vprašanju, kako povečati družbeno participacijo mladih. Poudarek bo na
dilemi, kako mladi lahko vplivajo na družbeno in politično strukturo, ki
vpliva na njihovo življenje s pomočjo e-volitev.
Prostovoljni prispevek je 5,00 € in se bo zbiral pred samim dogodkom.
Udeleženci se lahko prijavijo preko te
povezave: https://docs.google.com/…/1LzZgomq7LY0rbjPaGxlqqok…/prefill
…
Prijave zbirajo do 20.11.
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Undergraduate Research
Diversity Fellowships in Law and
Social Science
Obveščamo vas o poletnih šolah in priložnostih za raziskovanje na področju
prava.
Undergraduate Research Diversity Fellowships in Law and Social Science
The American Bar Foundation (ABF), among the world’s leading research
institutes for the empirical and interdisciplinary study of law, is now
accepting applications for two exciting fellowship opportunities:
Summer Research Diversity Fellowship (SRDF) – Summer 2019 (8 weeks)
LSAC Research Diversity Fellowship – June 2019 to May 2020 (Chicago area
applicants only)
Supported by the Law School Admission Council (LSAC), the Kenneth F. and
Harle G. Montgomery Foundation, and Walmart, these fellowships are
designed to introduce undergraduate students to the rewards and demands
of a research-oriented career in the field of law and social science.
From June 3 to July 31, 2019, Fellows will work full-time at the ABF’s office
in Chicago and receive a stipend of $3,600. Each Fellow will be assigned to
work on a specific research project with an experienced ABF scholar,
participate in various in-house seminars, and go on field visits to law firms,
social justice nonprofits, and criminal courtrooms. They will also have the
opportunity to sit in on graduate level classes and meet with admissions
representatives from local law schools.
The LSAC Research Diversity Fellow will continue their fellowship after the
summer and work as a part-time research assistant at the ABF for a full
academic year.
Eligibility
The goal of these fellowships is to encourage a diverse and inclusive
community in the fields of law and social science. Individuals who are diverse
and underrepresented in both fields, and who demonstrate a commitment
to diversity with respect to economic background, religious affiliation, race,
ethnicity, disability, military experience, sexual orientation, and/or gender
identity, are encouraged to apply. Only sophomores and juniors attending
colleges an
d universities in the U.S. will be considered. Applicants must have a grade
point average of at least 3.0 (on a 4.0 scale). The LSAC Research Diversity
Fellow must attend a Chicago-area university or college.
Application
Candidates must apply via Interfolio. Required materials include:
Two brief essays on topics indicated in the application form online.
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A writing sample from any academic discipline.
Unofficial transcript of academic courses.
One letter of recommendation (non-confidential is acceptable) from a
faculty member familiar with the student’s academic work.
Resume or academic CV.
Applications will open on November 15, 2018. Completed applications must
be received by February 15, 2019. Due to the large volume of applications,
late applications cannot be reviewed. Selections will be announced in April
2019.
To
apply
online
for
either
fellowship,
visit: https://apply.interfolio.com/56958
For further information, please email fellowships@abfn.org or visit:

please

http://www.americanbarfoundation.org/research/Fellowshipopportunities
/SummerResearchDiversityFellowshipsinLawandSocialScience.html
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Predstavitev knjige “Spomini in
spoznanja: Diplomat, pravnik,
politik”
Obveščamo vas, da Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske
študije (IFIMES) v okviru cikla »Slovenija in EU« vljudno vabi na predstavitev
knjige prof. dr. Ernesta Petriča.
Predstavitev knjige “Spomini in spoznanja: Diplomat, pravnik, politik” bo
potekala v četrtek, 13. decembra 2018, ob 16.00 uri, v hotelu »Lev«, 13.
nadstropje, dvorana »Grad«, Vošnjakova 1, Ljubljana.
Pred kratkim je izšla knjiga prof. dr. Ernesta Petriča z naslovom »Spomini in
spoznanja-Diplomat, pravnik, politik«. Skozi knjigo spremljamo svojevrstno
življenjsko pot avtorja in njegovo udejstvovanje kot mednarodnega
pravnika, profesorja, diplomata, politika, ustavnega sodnika in
intelektualca, ki je spoštovan doma in v tujini. Knjigo je izdala Mohorjeva
založba iz Celovca.
O knjigi in avtorjevi življenjski poti bodo spregovorili:
prof. dr. Peter Jambrek, prvi predsednik Ustavnega sodišča Republike
Slovenije,
prof. dr. Srgjan Kerim, nekdanji minister za zunanje zadeve Republike
Makedonije in predsednik Generalne Skupščine OZN 2007/2008,
Roman Kirn, državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS, nekdanji
slovenski veleposlanik v ZDA, Mehiki in na Nizozemskem,
prof. dr. Ernest Petrič, avtor knjige, prvi slovenski veleposlanik v ZDA,
nekdanji predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, član in nekdanji
predsednik Mednarodnopravne komisije (ILC) OZN.
Predstavitev knjige bo potekala v slovenskem jeziku, moderator pa bo doc.
dr. Zijad Bećirović.
Prenos v živo na povezavi: http://www.ifimes.org/en/livestream
Prosimo vas, da svoje sedeže v dvorani zasedete najkasneje do 15.55.
Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar vas prosimo, da svojo prisotnost
obvezno potrdite na telefonsko številko (01) 430 15 33 oz. na elektronski
naslov ifimes@ifimes.org.
Vabljeni!
Povezava: http://www.ifimes.org/si/9607
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Program stažiranja za mlade
strokovnjake v misiji EULEX
KOSOVO
Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) za mlade strokovnjake z
dokončano (najmanj triletno) univerzitetno izobrazbo razpisuje program
stažiranja v misiji Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu
(EULEX Kosovo), ki bo potekal od 3. marca 2019 do 2. avgusta 2019.
EEAS izbranim kandidatom plača dohodek v višini 750 evrov na mesec.
Kandidati morajo sami poskrbeti za prevoz v Prištino in nazaj, namestitev in
hrano, EEAS/EULEX pa poskrbi za nezgodno in zdravstveno zavarovanje. V
priponkah so vse podrobnosti o programu in razpisnih pogojih ter
prijavnica. Rok za prijavo je 12. december 2018 do 17h po
srednjeevropskem času.
Rok za prijavo je 12. december 2018 do 17h (srednjeevropski čas).
Več informacij je na voljo
tukaj: http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/razpisi_mednar
odnih_organizacij_za_delovna_mesta/novica/40652/

