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OKROGLA MIZA O ODLOČBI 
USTAVNEGA SODIŠČA ŠT. U-I-
83/20 Z DNE 27. 8. 2020 O DVEH 
ODLOKIH VLADE ZA ZAJEZITEV IN 
OBVLADOVANJA EPIDEMIJE  

 
V sredo, 23. 9. 2020, je potekala okrogla miza o odločbi Ustavnega sodišča 
št. U-I-83/20 z dne 27. 8. 2020 o dveh odlokih vlade za zajezitev in 
obvladovanja epidemije. 
 
Na okrogli mizi so sodelovali: 
 

 doc. dr. Samo Bardutzky, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 

 red. prof. dr. Jurij Toplak, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 

 red. prof. dr. Saša Zagorc, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 

 red. prof. dr. Matej Avbelj, Evropska pravna fakulteta Nove 
univerze, 

 izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič, Evropska pravna fakulteta Nove 
univerze. 
 

Vabljeni k ogledu posnetka debate. 
 

  

PREDAVANJA, OKROGLE MIZE, FORUMI 

https://www.youtube.com/watch?v=zUTmSXE9Tj4&t=1s


 

6 
 

 
 

6 

DR. BOJAN GRUM IMENOVAN V 
NAZIV REDNI PROFESOR 
 
 
V okviru habilitacijskega postopka za imenovanje v naziv redni profesor je 
v sredo, 26. 8. 2020,  ob 15. uri v prostorih Nove univerze, Evropske pravne 
fakultete (Mestni trg 23, 1000 Ljubljana) potekalo javno predavanje dr. 
Bojana Gruma z naslovom Interdisciplinarni pristopi k vrednotenju 
grajenega prostora. Skladno z Merili za izvolitev v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih sodelavcev in raziskovalnih 
sodelavcev na Novi univerzi je bil dr. Bojan Grum izvoljen v naziv redni 
profesor za predmetno področje Pravo in management nepremičnin. 
 
Dr. Bojan Grum že od leta 2010 pedagoško sodeluje z Evropsko pravno 
fakulteto Nove univerze, tu izvaja predavanja na študijskih programih Pravo 
in management nepremičnin. Med drugim je tudi član Inženirske zbornice 
Slovenije, član Društva sodnih cenilcev in izvedencev Slovenije, član 
uredniškega odbora (glavni urednik) znanstvene revije ESTATE (Nove 
univerza) in tudi glavni organizator in predsednik organizacijskega odbora 
mednarodne konference CIRRE (Conference of Interdisciplinary research 
on Real Estate). Leta 2018 je prejel pohvalo za izjemen mednarodni dosežek 
pri objavi znanstvenih člankov v tujini: 2018 Highly Commended Award, 
Facilities, Esmerald Publishing. V letu 2019 pa je bil »Guest Editor« 
mednarodne revije Facilities. Leta 2019 je bil dekan Evropske pravne 
fakultete Nove univerze, sedaj pa opravlja funkcijo prodekana. Je vodja 
raziskovalnega Inštituta za management nepremičnin na Evropski pravni 
fakulteti Nove univerze in vodja raziskovalne skupine. 
 
Dr. Grumu ob izvolitvi v naziv redni profesor iskreno čestitamo. 
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JESENSKA ŠOLA NOVE UNIVERZE 
2020: »TOTALITARIZEM SKOZI 20. 

STOLETJE: ZGODOVINSKI, DRUŽBENI, 
HUMANISTIČNI IN PRAVNI VIDIKI« 
 
Slovenija po treh totalitarizmih 
 
Jesenska šola Nove univerze 2020, ki se je je udeležilo kar 120 slušateljev, 
je potekala med 14. in 18. septembrom 2020 preko spletne aplikacije Big 
Blue Button. Idejno zasnovo in vsebino je pripravila prodekanja Fakultete 
za slovenske in mednarodne študije Nove univerze, dr. Manca Erzetič. 
Sodelovalo je osem predavateljev in na okrogli mizi en pričevalec, mag. 
Andrej Aplenc. 
 
Totalitarizem je zagotovo eden tistih fenomenov 20. stoletja, h kateremu ni 
mogoče pristopiti enoznačno. Za razumevanje njegove razsežnosti v 
zgodovinski situaciji preteklega stoletja je zato nujen interdisciplinarni 
pristop. Totalitarizmi kot nasledki političnih ideologij so bili pretežno 
obravnavani s stališča ideološke kritike, hkrati pa se postavlja vprašanje, 
kako je totalitarno nasilje opredelilo humanost in individualnost človeka kot 
posameznika in skupnosti. 
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PREDAVATELJI 
 
Dr. Jože Možina je doktor znanosti s področja zgodovine, avtor številnih 
člankov in monografij o polpretekli zgodovini, novinar, režiser, voditelj in 
urednik mnogih znanih dokumentarnih oddaj na RTV SLO (Intervju, 
Pričevalci …). Ukvarjanje s temno platjo slovenske polpretekle zgodovine in 
razkrivanje vojnih in povojnih zločinov je avtor zabeležil v knjigah, ki so 
večkrat ponatisnjene.  
 
Dr. Renato Podberšič je doktor znanosti s področja zgodovine, avtor 
monografij, ki se podrobneje ukvarjajo s prvo in drugo svetovno vojno ter 
povojnim stanjem na Slovenskem. Zaposlen je v Študijskem centru za 
narodno spravo in kot predavatelj na FH UNG. 
 
Dr. Žarko Paić (HR) je doktor znanosti s področja sociologije, filozof, 
politolog, glavni in odgovorni urednik časopisa Tvrđa, član uredniških 
odborov Europski glasnik in Art-e-fakt, prevajalec, avtor številnih knjig in 
znanstvenih člankov s področja sodobne umetnosti; predava na Studiju 
modnog dizajna Tekstilno-tehnološke fakultete v Zagrebu in na zagrebški 
Akademiji likovnih umjetnosti. 
 
Dr. Bernard Nežmah je doktor znanosti s področja sociologije, glavni 
urednik, kolumnist in novinar Mladine, komentator na RTV Slovenija, 
znanstveni sodelavec Inštituta Nove revije. Predava na Filozofski fakulteti 
in Fakulteti za medije v Ljubljani. 
 
Dr. Dean Komel je doktor znanosti s področja filozofije, redni profesor na 
Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete UL, raziskovalni vodja Inštituta 
Nove revije, avtor številnih znanstvenih člankov in monografij, ki zadevajo 
fenomenologijo, hermenevtiko, sodobno filozofijo, filozofijo kulture itd. Je 
organizator mednarodnih konferenc, simpozijev, okroglih miz; član 
organizacijskega sveta Svetovnega fenomenološkega društva in predsednik 
slovenskega fenomenološkega društva. 
 
Dr. Manca Erzetič je doktorica znanosti s področja filozofije, avtorica več 
znanstvenih člankov, prejemnica mednarodnih nagrad s področja literature 
in kulture, zaposlena je kot prodekanja Fakultete za slovenske in 
mednarodne študije Nove univerze; znanstvena raziskovalka na Inštitutu 
Nove revije; predava na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije Nove 
univerze.  
 
Dr. Jernej Letnar Černič je doktor znanosti s področja prava, dekan 
Evropske pravne fakultete Nove univerze, predava tudi na Fakulteti za 
državne in evropske študije NU, vodja znanstvenih projektov, avtor 
številnih znanstvenih člankov in monografij s področja prava in etike, 
posebno vprašanj glede prava človekovih pravic, ustavnega in 
mednarodnega prava … 
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Dr. Urška Lampe je doktorica znanosti s področja zgodovine, sodelovala je 
na več mednarodnih konferencah, ukvarja se z vojaško in diplomatsko 
zgodovino ter pravnim in humanitarnim vidikom; bila je vodja 
podoktorskega projekta. Je štipendistka projekta Marie Skłodowska-Curie 
in urednica znanstvene revije Acta histriae in Annales Series historia et 
sociologia; predava na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije Nove 
univerze. 
 
 
 

PROGRAM 
 
Jesenska šola Nove univerze 2020 se je začela v ponedeljek, 14. 9. 2020, s 
predavanji, ki so se osredotočila na ZGODOVINSKI VIDIK totalitarizmov.  
 
Slovenci smo bili v 20. stoletju deležni dveh svetovnih spopadov in treh 
totalitarističnih režimov: fašizma, nacizma in komunizma. Zgodovinski vidik 
nas izziva, da se spoprimemo z vprašanjem, kako je mogoče razumeti tri 
totalitarne režime v bivanju enega naroda. S področja zgodovine smo tako 
preučevali in prevpraševali totalitarizem v treh segmentih: nasilje fašizma 
in nacizma z okupacijo ter revolucionarno komunistično nasilje. Zgodovinski 
vidik sta predstavila dr. Jože Možina s predavanjem z naslovom Izvor 
slovenskega totalitarizma in dr. Renato Podberšič s predavanjem z 
naslovom Totalitarizmi na Slovenskem: enotni v različnosti?! 
 
V torek, 15. 9. 20202, je sledila obravnava DRUŽBOSLOVNEGA VIDIKA 
totalitarizmov. Razpravljanje v družboslovnem sklopu se je najprej zadržalo 
ob vprašanju: kaj torej sploh označujemo s »totalitarnim« in ko govorimo o 
»izvorih« totalitarizma? In kakšni so družbeni nasledki? Je 
etnonacionalizem morda podaljšek totalitarizma? V okviru družboslovnega 
vidika sta predavala dr. Žarko Paić (HR) o Dobi totalne kontrole: 
Totalitarizam i tehnosfera in dr. Bernard Nežmah o Govoricah 
totalitarizma. 
 
Sreda, 16. 9. 2020, je bila namenjena HUMANISTIČNEMU VIDIKU 
totalitarizmov. Humanistično razumevanje totalitarizma se 
najneposredneje oblikuje na podlagi pričevanj žrtev totalitarizma. 
Pričevanje namreč samo po sebi izraža smisel humanosti, ki ga 
totalitaristično nasilje zastre in tudi stre. Prevpraševali smo, ali naj se 
totalitarizem obravnava zgolj kot družbeni pojav, ali njegovo pojavljanje še 
bolj temeljno zadeva humanost samo. O humanističnem vidiku sta 
predavala dr. Dean Komel, ki je predavanje naslovil Totalitarium in dr. 
Manca Erzetič, ki je predstavila Totalitarno izkušnjo in pričevanje. 
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V četrtek, 17. 9. 2020, je bil predstavljen PRAVNI VIDIK, v sklopu katerega 
je bila tema oprta na vprašanje, kakšna je pravna definicija totalitarizma. 
Kako razložiti totalitarizem kot pravno in brezpravno stanje? Obravnavali 
smo probleme, kot so rehabilitacije žrtev totalitarističnega nasilja in 
preostajanje vprašanja o zločinu; vprašanja medvojnih in povojnih pobojev; 
vprašanje rehabilitacije golootočanov … Dr. Jernej Letnar Černič je pravni 
vidik predstavil s predavanjem z naslovom Varstvo človekovega 
dostojanstva kot zadnja obramba zoper totalitarizme. Sledilo je 
predavanje dr. Urške Lampe z naslovom Rehabilitacija žrtev 
totalitarističnega nasilja: vprašanje etike ali prava. 
 
Zadnji dan, v petek, 18. 9. 2020, je sledila OKROGLA MIZA S PRIČEVALCEM 
PREŽIVELIH TOTALITARIZMOV, mag. Andrejem Aplencem, ki jo je vodila dr. 
Manca Erzetič. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mag. Aplenc (Foto: Nova univerza) 
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AKADEMSKI FORUM: Vladavina 
prava in prihodnost Evropske 
unije 
 
 
Akademski forum Nove univerze z naslovom Vladavina prava in prihodnost 
Evropske unije je potekal v okviru raziskovalnega projekta, podprtega s 
strani ARRS, na temo »Integralna teorija prihodnosti EU« pod vodstvom dr. 
Mateja Avblja. Dogodek je potekal v sredo, 7. oktobra 2020, med 15. in 16. 
uro preko spletne aplikacije Zoom. 
 
Akademski forum je bil posvečen vprašanju vladavine prava v Evropski uniji. 
Obstoj vladavine prava je temeljna predpostavka delovanja Evropske unije. 
V zadnjem desetletju so se na tem področju v državah članicah Evropske 
unije pokazale hude razpoke. Marsikatere so obstajale že prej, spet druge 
so se pojavile na novo in pomenijo sistemsko grožnjo vladavini prava. 
Iztočnica za razpravo je bilo prvo letno poročilo o stanju vladavine prava, ki 
ga je Evropska komisija objavila 30. 9. 2020. 
 
Vodji okrogle mize, dr. Mateju Avblju, sta se v razpravi pridružila: 
 

 dr. Katja Rejec Longar, direktorica Urada za mednarodno 
sodelovanje in mednarodno pravno pomoč, Ministrstvo za 
pravosodje, 

 dr. Zoran Stančič, Vodja predstavništva Evropske komisije v 
Sloveniji. 

 
Če se foruma niste uspeli udeležiti, si lahko pogledate posnetek, ki je 
objavljen na našem YouTube kanalu. 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4nm4qnrCnj8
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AKADEMSKI FORUM: Slovenski 
državni holding d. d. in 
spoštovanje človekovih pravic 
 
 
Akademski forum Nove univerze z naslovom Slovenski državni holding d. d. 
in spoštovanje človekovih pravic, sofinanciran s strani Agencije za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, je potekal 12. 10. 2020 ob 
15.00 preko spletne aplikacije Zoom.  
 
Na forumu so sodelovali: 
 

 doc. dr. Anja Strojin Štampar, Evropska pravna Fakulteta Nove 
univerze, 
 

 doc. dr. Gorazd Justinek, Fakulteta za državne in evropske študije 
Nove univerze, 

 

 izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič, Evropska pravna fakulteta Nove 
univerze, 

 

 doc. dr. Til Rozman, Fakulteta za državne in evropske študije Nove 
univerze. 

 
 

Če se foruma niste uspeli udeležiti, si lahko pogledate posnetek, ki je 
objavljen na našem YouTube kanalu.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=78KtA1k5I_0
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OKROGLA MIZA: Business and 
Human Rights: Research Trends 
 
 
Dogodek je potekal 23. 9. 2020 preko spletne aplikacije Zoom. Na okrogli 
mizi so sodelovali: 
 

 Mr. Jernej Letnar Černič, PhD, Faculty of Government and 
European Studies, Nova Univerza, Slovenia: The Rule of Law in 
Business and Human Rights, 
 

 Ms. Beata Faracik, President of the Polish Institute on Human 
Rights and Business, Poland: “Substantive Elements of Potential 
Legislation on Human Rights Due Diligence” in the EU, 

 

 Ms. Ekaterina Deikalo, PhD, Associate Professor of the 
International Law Chair, Faculty of International Relations of the 
Belarusian State University, Belarus. Elections and Protect 
Movement-2020 in Belarus: Challenges and New Perspectives for 
Business and Human Rights Research, 

 

 Mr. Arnas Liauksminas, member of Human Rights Laboratory, 
Mykolas Romeris University, Lithuania: Access to Remedy in the 
Area of Business and Human Rights, 
 

 Ms. Yuliya Razmetayeva, PhD, Associate Professor, Yaroslav 
Mudryi National Law University, Ukraine. Business and Human 
Rights in Digital Era: Global Perspective and Features in the Central 
and Eastern Europe. 

 
Program je dostopen TUKAJ. 
 
 

  

https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2020/09/Program-Business-and-Human-Rights-1-%E2%80%93-kopija-1.pdf
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OKROGLA MIZA O »VARSTVU 
ČLOVEKOVIH PRAVIC V ČASU 
EPIDEMIJE« 
 
 
E-okrogla miza o »Varstvu človekovih pravic v času epidemije« je 
potekala v sredo, 21. oktobra, ob 15. uri preko spletne aplikacije Zoom 
Webinars.  
 
Potekala je v okviru ustavnih debat Nove univerze. V razpravi so sodelovali:  
 

 izr. prof. dr. Marko Bošnjak, sodnik v imenu Slovenije na ESČP, 
 

 prof. dr. Rajko Knez, predsednik Ustavnega sodišča RS, 
 

 prof. dr. Marko Novak, Nova univerza, 
 

 izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič, Nova univerza. 
 
 
Če se e-okrogle mize niste uspeli udeležiti, si lahko pogledate posnetek 
razprave, ki je objavljen na našem YouTube kanalu ali na naši spletni strani.  

 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PFwWiRlDF5E&t=3s
https://www.nova-uni.si/akademski-forum-nove-univerze-o-vladavini-prava-in-prihodnosti-evropske-unije-2/
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IZVEDBA PEDAGOŠKEGA 
PROCESA NA NOVI UNIVERZI 
 
 
Študijsko leto 2020/2021 je že v polnem teku in v njem se ponovno 
srečujemo z določenimi izzivi, povezanimi s trenutno epidemiološko 
situacijo. Upamo, da ste si med študijskimi počitnicami nabrali novih moči 
in elana ter ste pripravljeni na nova znanja in priložnosti, ki vas čakajo v 
novem akademskem letu. 
 
Zaradi spremenjenih epidemioloških razmer smo se na Novi univerzi 
odločili, da bo študij v predavalnicah do nadaljnjega zamenjal hibridni oz. 
kombinirani model. V prvem semestru se bodo pedagoške dejavnosti 
organizirale v živo v predavalnicah na vseh članicah Nove univerze samo na 
programih, na katere je vpisanih manj kot 10 študentov, če se bodo 
študentje in profesorji za to dogovorili (seveda ob predpostavki, da to 
dopušča epidemiološka situacija in ob upoštevanju priporočil vlade ter 
NIJZ). Na vseh drugih študijskih programih se vse pedagoške dejavnosti 
izvajajo v živo v e-učilnici. Da bo ogled predavanj omogočen prav vsem 
študentom; ne glede na to, ali gre za redni ali izredni študij, in ne glede na 
lokacijo študenta; se predavanja snemajo in prenašajo v živo preko 
platforme Moodle/Big Blue Button, posnetki predavanj pa so shranjeni in 
študentom na voljo v e-učilnici do konca študijskega leta. Ob začetku 
študijskega leta ste v ta namen prejeli uporabniško ime in geslo, s katerima 
lahko dostopate do e-učilnice in se tako vključite v sam izobraževalni 
proces. Za študente brez statusa (pavzerji) še vedno velja, da se, če želite 
predavanja obiskovati in na njih sodelovati, na tajništvo fakultete obrnete 
s prošnjo po pridobitvi uporabniškega imena in gesla za e-učilnico. 
 
Za vsakršno pomoč in dodatne informacije smo vam seveda na voljo. Želimo 
vam uspešno študijsko leto 2020/2021  ter vas hkrati pozivamo, da čuvajte 
svoje zdravje in zdravje vaših bližnjih – da se epidemiološka situacija čim 
prej izboljša in da se kmalu lahko ponovno snidemo v študijskih klopeh. 
 

  

OBVESTILA NOVE UNIVERZE 
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#MISMOEU NA SREDNJIH ŠOLAH 
 
 
Konec septembra so se v sklopu raziskovalnega projekta Prihodnost 
Evropske unije začela predavanja na srednjih šolah. Prof. dr. Matej Avbelj 
in doc. dr. Gorazd Justinek sta dijakom predavala o aktualnih tematikah na 
področju evropske unije. 
 
»Glavno raziskovalno vprašanje tega raziskovalnega projekta, kakšna je 
prihodnost Evropske unije in kako jo lahko uresničimo?, je tako velikega 
teoretičnega in praktičnega pomena. V teoretičnem smislu gre za 
najpomembnejši izziv, s katerim so danes soočeni raziskovalci evropske 
integracije. To vprašanje je umeščeno v jedro nacionalnih in nadnacionalnih 
političnih razprav in je zaradi tega nujno seglo tudi do državljank in 
državljanov EU. V bistvu gre za prvenstveno politično vprašanje EU, saj 
zadeva njeno vzdržnost, obstoj integracijskega procesa danes in v bodoče. 
Politični odgovori na politična vprašanja so vselej usmerjeni v prakso, v 
smeri doseganja konkretnih institucionalnih sprememb. Vendar pa je cilj 
političnih odgovorov lahko uspešno dosežen le, upoštevaje druge omejitve 
procesa družbene konstrukcije realnosti, če so ti odgovori utemeljeni s 
koherentnimi teorijami.« 

  

https://eufuture.nova-uni.si/o-projektu/
https://eufuture.nova-uni.si/o-projektu/
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ODPRTJE GALERIJE NOVE 
UNIVERZE 
 
 
V torek, 29. septembra 2020, je ob 19. uri v avli Nove univerze v Ljubljani 
potekalo odprtje Galerije Nove univerze. V okviru dogodka je bila 
predstavljena razstava slikarskih del avtorice prof. dr. Polone Tratnik z 
naslovom Odpiranje.  

 
Galerijo Nove univerza sta 
odprla rektor prof. dr. Matej 
Avbelj in dekanja Fakultete za 
slovenske in mednarodne 
študije ter vodja Galerije Nove 
univerze prof. dr. Polona 
Tratnik. Vesna Krmelj pa je 
predstavila spremno besedo, ki 
sta jo pripravili skupaj s Tjašo 
Šavorič.  
 

 
Avtorici, akademski slikarki, Poloni Tratnik slikarstvo pomeni odpiranje, 
čuječnost. Slikarstvo je zanjo ustvarjalen medij, ki omogoča izhod iz 
aparatske družbe in pristen stik z utripom življenja. Energetsko izredno 
močne slike Polone Tratnik, ki so nastajale v zadnjih dveh letih, so javnosti 
razstavljene prvič. Predane so naprej. Odprte so za razmislek in čudenje.  
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VIRTUALNA SLOVESNA 
PODELITEV DIPLOM NU 
 
 
Nova univerza je skupaj s članicama, Evropska pravna fakulteta in Fakulteta 
za državne in evropske študije, dne 21. oktobra 2020 s pričetkom ob 16. uri 
organizirala prvo virtualno slovesno podelitev diplom.  
 
Diplomsko listino smo podelili 253 študentom, med njimi pa je kar nekaj 
študentov prejelo tudi pohvalo za nadpovprečno zaključno delo.  

 
 

V imenu Nove univerze Vam iskreno čestitamo za Vaš uspeh in Vam želimo 
veliko novih priložnosti na Vaši nadaljnji poti. 
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OBVESTILO O ŠTIPENDIJAH 
ŠVICARSKE VLADE  
 
 
Švicarska vlada razpisuje štipendije za akademsko leto 2021/2022. 
Zainteresirani kandidati se lahko prijavijo za umetniške, doktorske, 
podoktorske in raziskovalne štipendije. Prijavni rok je od 2. 9. do 1. 12. 
2020.  
 
Več informacij je na voljo na naslednjih povezavah:  
 

 Obvestilo,  
 

 Smernice za prijavo za študijsko leto 2020-2021, 
 

 Razpis za umetniške štipendije, 
 

 Razpis za doktorske štipendije, 
 

 Razpis za podoktorske štipendije, 
 

 Razpis za raziskovalne štipendije. 
 
 
  

 

  

https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/09/Nota-st.-32.pdf
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/09/01_ESKAS_Guidelines4Applicants_2020_2021_e.pdf
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/09/155_arts_en_2021-22.pdf
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/09/155_PhD_en_2021-22.pdf
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/09/155_Postdoc_en_2021-22.pdf
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/09/155_research_en_2021-22.pdf
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VOLITVE V ZDA 
 
 
Iz ameriške ambasade so nam posredovali brošuro o prihajajočih 
predsedniških volitvah. V publikaciji najdete osnovne informacije o volitvah 
in odgovore na vprašanja, kako in kdaj potekajo, kdo glasuje, kdo lahko 
opravlja politično funkcijo, kako se izbirajo kandidati za mesto predsednika, 
kako kandidati financirajo svoje kampanje, kdo izvaja volitve idr. 
 
»Volitve pomagajo zagotavljati, da se moč na miren in urejen način prenese 
od državljanov na njihove izvoljene predstavnike, kot tudi iz enega 
izvoljenega uradnika na njegovega naslednika.« 
 
 
 
 

 

 

 

  

https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2020/10/ElectionsUSASLO.pdf
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PRIROČNIK STANOVANJE V 
STAROSTI  
 
 
V okviru raziskovalnega projekta ARRS in založbe Urbanističnega inštituta 
Republike Slovenije je izšel priročnik Stanovanje v starosti. Med avtorji je 
poleg Barbare Železnik in Richarda Sendija tudi profesor Evropske pravne 
fakultete dr. Boštjan Kerbler. Knjiga ima podnaslov Prilagoditve domačega 
okolja za kakovostno bivanje. Obsega 240 strani besedil ter barvnih skic in 
fotografij. Namenjena je strokovnjakom, ki se ukvarjajo s proučevanjem in 
načrtovanjem prostora, in posameznikom, ki si zase in za svoje bližnje želijo, 
da bi lahko v svojih domovih čim dalj časa živeli samostojno, varno, zdravo 
in zadovoljno. 
 
Več je na voljo TUKAJ. 
    
 
 
   

http://www.uirs.si/Novice/ArtMID/515/ArticleID/198/Priro%c4%8dnik-Stanovanje-v-starosti?fbclid=IwAR3iCbcJqW42J7ZgbNgwRu0NdTJFq6-YRYriaaEq9uBmKli0xWZPFUqG_2I
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NAGOVOR REKTORJA OB DNEVU 
NOVE UNIVERZE IN ZAČETKU 
NOVEGA AKADEMSKEGA LETA   
 

Posnetek nagovora rektorja ob dnevu Nove univerze in začetku novega 
akademskega leta si lahko ogledate TUKAJ. Besedilo pa objavljamo spodaj.  

 

 

  Drage študentke in študenti, spoštovani člani akademskega zbora, dragi alumni, veseli me, da vas kot 
rektor lahko nagovorim ob dnevu Nove univerze in vam hkrati zaželim uspešen začetek novega 
akademskega leta. 
 
Nova univerza predstavlja akademsko skupnost, ki jo sestavljajo več tisoč študentov, alumni in širok 
akademski zbor na treh ustanovnih članicah in že šestih pridruženih članicah iz Slovenije in tujine. 
 
Ko sem pred enim letom sprejel izziv rektorovanja, je bil naš glavni cilj zagotoviti odličnost Nove univerze 
na vseh treh temeljnih stebrih njenega delovanja. 
 
Najprej smo si prizadevali za zagotovitev stabilnosti delovanja univerze. Ta cilj je bil dosežen s strokovno 
kadrovsko okrepitvijo, ki je prispevala k dejanski in formalni reorganizaciji univerze, tako da je ta v boljši 
organizacijski formi kot kadarkoli prej. Pripravljeni smo, da bomo služili kot učinkovit servis obstoječim 
in novim študentom v novem akademskem letu. 
 
Drugo naše prizadevanje je bilo usmerjeno k dviganju kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela na 
univerzi. Tudi na tem področju smo v sodelovanju z akademskim zborom napravili pomembne korake. 
Akademski zbor smo razširili s številnimi novimi sodelavci. Prenovili smo vse učne načrte na vseh naših 
študijskih programih. Pripravljajo se in na akreditacijo čakajo novi oziroma spremenjeni študijski 
programi. Pedagoški programi Nove univerze so se torej poglobili in razširili. Vsebine, o katerih 
predavamo na Novi univerzi, gredo v korak s časom, prilagajajo se novim izzivom, tako da boste naši 
študentje opremljeni z najsodobnejšim znanjem. 
 
To znanje črpamo iz raziskovalnih projektov. V zadnjih mesecih so v okviru raziskovalnih projektov na 
temo prihodnosti Evropske unije, družbene odgovornosti podjetij, ideologije na sodiščih, enciklopedije 
o osamosvojitvi Slovenije nastala številna znanstvena in strokovna dela ter bili organizirani številni 
strokovni dogodki. Njihove vsebine se neposredno prelivajo v naš študijski proces. 
 
Vsi ti projekti potekajo tudi v tesnem sodelovanju z mednarodnimi partnerji. To se je v tem letu še 
okrepilo, postavilo se je na novo, višjo institucionalno raven. Obnovljen je bil sporazum z našim 
izraelskim partnerjem, sklenjen je bil nov sporazum z zelo ugledno ameriško univerzo. Nova univerza 
krepi tudi svoj mednarodni položaj v regiji. Po prejemu britanske akreditacije, za katero je Nova univerza 
že zaprosila, pa bomo svoja vrata še bolj na široko odprli tujim študentom s perspektivnih novih 
akademskih trgov. 

https://www.nova-uni.si/nagovor-rektorja-ob-dnevu-nove-univerze-in-skorajsnjem-zacetku-novega-akademskega-leta/
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Vse to je bilo uresničeno v enem samem akademskem letu, za katerega pa vemo, da ni bilo povsem 
navadno. V marcu nas je prizadela epidemija novega koronavirusa. Ustavilo se je vse javno življenje, 
omejili so se fizični stiki med ljudmi. To je neposredno poseglo v naš pedagoški proces in na Novi univerzi 
smo morali praktično čez noč vse svoje izobraževalne in raziskovalne aktivnosti prenesti v virtualno 
obliko. Uspelo nam je. Pedagoški proces je bil, čeprav v drugi obliki, izpeljan v celoti. Študentje so 
opravili vse svoje obveznosti in, kot so pokazale ankete, je bilo zadovoljstvo nad izvedbo e-študija 
visoko. 
 
To nam je dalo še dodaten zagon, da se na novo študijsko leto, ki je tik pred vrati, tehnološko še bolje 
pripravimo. Čeprav je naša velika želja, da bi se čim prej vsi vrnili v predavalnice ter se v skladu s 
sodobnim pedagoškim pristopom učili drug od drugega v neposrednem dialogu, se zdi, da nam tega 
epidemiološke razmere še ne bodo dopustile. Zato smo se na Novi univerzi pripravili, da, če bo treba, 
ves pedagoški proces izpeljemo v virtualni obliki, v živo, s predavanji v našem novem sistemu e-učilnic. 
 
Vsi študenti, obstoječi in novi, boste z začetkom novega študijskega leta dobili svoje univerzitetne e-
poštne naslove, s katerimi boste vstopili v e-učilnice, v katerih vas bodo že pričakali posodobljeni 
predmeti za novo študijsko leto. Ker je vsaka kriza tudi priložnost, verjamem, da bo tudi ta, čeprav v teh 
težkih časih, omogočila Novi univerzi pomemben digitalni korak naprej v razvoju v najsodobnejšo 
univerzo, ki bo ostala zvesta svojemu motu: Nova univerza, nove priložnosti. 
 
Dragi študentje, posebej tisti, ki se naši akademski skupnosti pridružujete v teh dneh, od vsega srca vam 
kot rektor želim, da novo študijsko leto zares čim bolje izkoristite v profesionalnem in družabnem 
smislu, da dobite čim več znanja in izkušenj, s katerimi boste lahko užili vaše karierno življenje ter si 
hkrati ustvarjali nove življenjske priložnosti. 
 
Dragi profesorji ter vsi strokovni sodelavci Nove univerze, vam pa želim obilo profesionalnega 
zadovoljstva ob polnjenju znanja željnih glav ter čim več novih idej, za nove raziskave, ki jih bodo kot 
vedno porajale razprave v predavalnicah. 
 
Nova normalnost je ta, da bomo vsaj v začetku tega akademskega leta najbrž v manj tesnem fizičnem 
stiku. Čeprav se bomo manj srečevali na hodnikih in v predavalnicah, bomo pa več zrli drug v drugega 
skozi zaslone. Izkoristimo to kot izziv, kot izkušnjo za tisti čas, ko bo ta epidemija končno za nami in ko 
se bo treba z osvojenim znanjem spopasti z ekonomskimi, pravnimi in družbenimi posledicami, ki jih 
naš čas prinaša. 
 
Ob dnevu Nove univerze tako čestitam vsej naši akademski skupnosti ter vsem skupaj želim veliko 
zdravja in elana v novem študijskem letu. 
 
Srečno! 
 

Prof. dr. Matej Avbelj, 
rektor Nove univerze 
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PROTOKOL V PRIMERU OKUŽBE 
 
 
Obveščamo vas, da je NIJZ dne 8. 10. 2020 sprejel nov protokol 
epidemioloških preiskav. NIJZ z epidemiološkim poizvedovanjem še vedno 
obravnava vse osebe s potrjeno okužbo, a do preklica ne išče stikov 
potrjenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v študentskih domovih in v 
visokošolskih zavodih. V ta namen so na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) pripravili postopkovnik, ki je 
objavljen na spletni strani Direktorata za visoko šolstvo (na voljo bo tudi v 
angleščini): 
 

 Odločitev o tem, ali mora okužena oseba v izolacijo ali ne, poda 
osebni ali lečeči zdravnik (dežurna ambulanta) glede na 
zdravstveno stanje okužene osebe; ta presodi, ali bo okuženo 
osebo napotil v izolacijo domov, v študentski dom ali v COVID 
namestitvene kapacitete. 

 Namestitev v COVID namestitvene kapacitete določi zgolj zdravnik. 
Ta mora izpolniti ustrezen obrazec, ki ga posreduje Ministrstvu za 
zdravje (MZ), ki uredi sanitetni prevoz do teh kapacitet. Zdravstveni 
domovi so navodila Ministrstva za zdravje prejeli 8. 9. 2020 in so na 
voljo:  
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavi
rus/Nastanitvene-kapacitete-za-potrebe-izvajanja-ukrepa-
osamitve-izolacije-8.-9.-2020.pdf.  

 Študent ali študentka morata podati soglasje, ki je del tega obrazca. 
Za nujne primere so na MIZŠ prevedli obrazec in soglasji, ki sta na 
voljo na spletni strani MIZŠ v slovenščini (Obrazci) in angleščini 
(Forms) v Word obliki. (Obrazca in soglasji so uradno prevedli na 
MIZŠ in jih posredovali MZ; obstaja verjetnost, da jih zdravstveni 
domovi ne bodo imeli, zato jih najdete 
na: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-
izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/direktorat-za-
visoko-solstvo/.  

 Premeščanje v kapacitete Ministrstva za zdravje je zgolj začasno; te 
so že zelo omejene in smo jih uporabili zgolj zaradi nujnosti danih 
razmer. 

 Zdravnik presodi, ali naj študent ali študentka izvajata izolacijo 
doma ali na drugi lokaciji (ob izpolnjevanju pogojev je ta dovoljena 
tudi v študentskem domu). V tem primeru je treba ravnati skladno 
z navodili za izvajanje izolacije oseb, ki ne potrebujejo bolnišnične 
oskrbe: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-bolnika-s-covid-19-ki-
ne-potrebuje-bolnisnicne-obravnave.  

 
 
Ostanite zdravi! 

  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Nastanitvene-kapacitete-za-potrebe-izvajanja-ukrepa-osamitve-izolacije-8.-9.-2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Nastanitvene-kapacitete-za-potrebe-izvajanja-ukrepa-osamitve-izolacije-8.-9.-2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Nastanitvene-kapacitete-za-potrebe-izvajanja-ukrepa-osamitve-izolacije-8.-9.-2020.pdf
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/direktorat-za-visoko-solstvo/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/direktorat-za-visoko-solstvo/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/direktorat-za-visoko-solstvo/
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-bolnika-s-covid-19-ki-ne-potrebuje-bolnisnicne-obravnave
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-bolnika-s-covid-19-ki-ne-potrebuje-bolnisnicne-obravnave
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SPOROČILO ZA JAVNOST NOVE 
UNIVERZE Z DNE 29. 10. 2020 
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ČLANEK Constitutional Pluralism 
and Authoritarianism 
 
 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS je v reviji German Law Journal objavil 
članek prof. dr. Mateja Avblja z naslovom Constitutional Pluralism and 
Authoritarianism.  
 
»This article examines the relationship between constitutional pluralism 
and authoritarianism. It does so since the Weiss decision of the FCC spurred 
unusual attacks on constitutional pluralism. This particular theoretical 
vision of European integration has been described as inherently dangerous 
and its abandonment has been called for out of chiefly instrumentalist 
reasons, in order to prevent constitutional pluralism turning into an 
autocrats’ refuge. The article argues this critique of constitutional pluralism 
does not succeed. Due to its truncated, exclusively positivist understanding 
of constitutional pluralism, it has failed to take into account pluralism’s 
normative core. The latter presents itself an antipode to authoritarianism, 
which means that the autocratic regimes simply cannot credibly avail 
themselves of the theory of constitutional pluralism to justify their 
authoritarian actions.« 
 

  

https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/constitutional-pluralism-and-authoritarianism/82351410D0BE416FB06146436D8103D2/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/constitutional-pluralism-and-authoritarianism/82351410D0BE416FB06146436D8103D2/core-reader
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PROF. DR. AVBELJ V ODDAJI 
ODMEVI  
 
 
Prof. dr. Avbelj je 3. 9. 2020 nastopil kot gost v oddaji Odmevi, v kateri so 
razpravljali o tem, kako se bo razpletla tožba Evropske komisije proti 
Sloveniji. Po mnenju generalne pravobranilke Sodišča EU je Slovenija kršila 
evropski pravni red s tem, ko so kriminalisti vstopili v prostore Banke 
Slovenije in zasegli dokumentacijo. 
 
Oddaja je na voljo v arhivu RTV. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Posnetek zaslona) 
  

https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174715712?s=mmc
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PROF. DR. AVBELJ V ODDAJI 
GLOBUS 
 
 
Prof. dr. Avbelj je 10. 9. 2020 nastopil kot gost v oddaji Globus. Razglabljali 
so o vladavini prava v Evropi in svetu,  politikah pravne države med teorijo, 
interpretacijo in izvedbo ter o tem, kaj bomo konec meseca brali v poročilu 
Evropske komisije o stanju vladavine prava v Evropi. 
 
Oddaja je na voljo v arhivu RTV.  
 
 
 

 

 (Posnetek zaslona) 
  

https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174717222?s=tv
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VIRTUALNI KARIERNI SEJEM 
MOJE DELO 

 

 
V četrtek, 22. 10. 2020, je potekal Virtualni karierni sejem Moje delo, ki se 
ga je udeležila tudi Nova univerza s članicami. 
 
Sejem je iskalcem zaposlitve, študentom in dijakom ponujal pestro 
dogajanje. Organizirana so bila spletna predavanja, namenjena kariernemu 
razvoju in osebnostni rasti, in različne nagradne igre ter hekatoni, v katerih 
so si udeleženci lahko priborili odlične nagrade. Obiskovalci so si ogledali 
ter obiskali stojnice univerz, fakultet in potencialnih delodajalcev.  
  
V dvorani »MLADI« je imela svojo stojnico tudi Nova univerza skupaj z 
njenimi članicami. Udeleženci so nam v klepetalnici, preko video klica ali 
sporočila, postavljali razna vprašanja v povezavi s študijem na naših 
članicah ter o možnosti zaposlitve pri nas. Hkrati pa so si lahko ogledali tudi 
naše predstavitvene video posnetke in brošure.   
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YOUTUBE KANAL NOVE 
UNIVERZE 

 
 
Ob začetku novega študijskega leta in s tem tudi novih dogodkov, ki jih 
organizira Nova univerza, smo aktivirali YouTube kanal Nove univerze, na 
katerem si lahko ogledate posnetke naših dogodkov, kot so okrogle mize, 
akademski forumi idr. 
 
Vljudno vas vabimo k ogledu in spremljanju aktualnih dogodkov.  
 
Povezava do YouTube kanala: 
https://www.youtube.com/channel/UCJqtUKhl3Xe7Usthdwn_3SA. 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCJqtUKhl3Xe7Usthdwn_3SA
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PREVENTIVNI UKREPI FAKULTETE 
ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE 
ŠTUDIJE 
 
 
Zaradi trenutnih epidemioloških razmer bomo zaposleni na fakulteti in v 
referatu v večji meri opravljali delo na daljavo, zaradi česar vas vljudno 
naprošamo, da se v času uradnih ur za urejanje administrativnih postopkov 
ali pridobitev informacij obrnete na referat po telefonu ali elektronski pošti. 
 
Za osebni obisk se v nujnih primerih odločite le študenti, ki ne kažete znakov 
okužbe dihal (npr. nahoda, bolečin v žrelu, kašlja, slabega počutja, 
oteženega dihanja, vročine). Če bi želeli priti na fakulteto, nas morate 
predhodno o tem obvestiti in se dogovoriti za točen termin. V primeru 
obiska fakultete se morate držati aktualnih priporočil in navodil Vlade RS in 
NIJZ, sicer vstop na fakulteto ne bo mogoč. Ob prihodu na fakulteto vam 
bomo izmerili telesno temperaturo, ves čas obiska pa je obvezno nošenje 
lastne zaščitne maske in razkuževanje rok (razkužilo je na voljo takoj ob 
vhodu). Upoštevati je treba tudi varno medsebojno razdaljo 1,5 metra. 
 
Protokol v primeru okužbe si lahko preberete na: https://www.nova-
uni.si/protokol-v-primeru-okuzbe/. 
 
 
Tajništvo fakultete 
 
Glavna tajnica fakultete: 
Tel.: 04/ 260 18 53 
E-pošta: zdenka.volaric@fds.nova-uni.si 
 
Strokovna sodelavka: 
Tel.: 04/ 260 18 59 
E-pošta: ana.kozar@fds.nova-uni.si 
 
Uradne ure:  
od ponedeljka do petka: 8.30–15.30 
  
 
Referat za študentske in študijske zadeve 
 
Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze 
Žanova ulica 3, 4000 Kranj 
 
Referentka za študentske zadeve: 
Tel.: 04/ 260 18 57 
E-pošta: referat@fds.nova-uni.si 

OBVESTILA FDŠ 

https://www.nova-uni.si/protokol-v-primeru-okuzbe/
https://www.nova-uni.si/protokol-v-primeru-okuzbe/
mailto:zdenka.volaric@fds.nova-uni.si
mailto:ana.kozar@fds.nova-uni.si
mailto:tina.besednjak@epf.nova-uni.si
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Vodja referata za študentske zadeve: 
Tel.: 04/ 260 18 50 
E-pošta: info@fds.nova-uni.si 
 
Uradne ure:  
od ponedeljka do petka: 8.30–15.30 
  
Navedene ukrepe smo sprejeli, ker se zavedamo, da je za upočasnitev in 
zaustavitev širjenja virusa COVID-19 ter omilitev negativnih posledic in 
preprečitve preobremenjenosti zdravstvenega sistema nujno zmanjšati 
število medsebojnih stikov povsod, kjer je to mogoče brez hujših posledic 
za življenje in delo. 
 
Hvala za razumevanje. 
 
Z željo, da ostanete zdravi in da se kmalu spet srečamo, vas lepo 
pozdravljamo. 
 
 

Foto: V fokusu 
 

  

mailto:referat@epf.nova-uni.si
https://vfokusu.com/post/539061/svet-in-koronavirus-v-stevilkah
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»ERASMUS WELCOME DAY«  
 
 
V torek, 6. 10. 2020, smo na Novi univerzi, na dislocirani enoti v Ljubljani, 
priredili »Erasmus welcome day«. 
 
Srečanje smo začeli s kratko predstavitvijo delovanja Nove univerze in 
njenih treh članic. Študentom smo predstavili študijske programe, 
akademski zbor, strokovno osebje in knjižnico ter jih informirali glede 
poteka študijskega procesa. Predstavnica študentov iz Fakultete za državne 
in evropske študije je nato podrobneje predstavila Študentski svet ter 
obštudijsko življenje.  
Sledil je voden ogled Ljubljane, na katerem so se študentje sprehodili čez 
staro mestno jedro, spoznali mestno hišo ter vse arhitekturne mojstrovine 
Jožeta Plečnika. Vodič nas je nato popeljal na vožnjo z ladjico po Ljubljanici, 
tako smo uživali ob pogledu na Tromostovje, ljubljansko plažo s Špico, 
Čevljarski most … Dan smo zaključili z vožnjo z vzpenjačo na Ljubljanski grad, 
kjer smo ujeli vse sončne žarke in razgled nad celotno Ljubljano.  
 
Hvala vodiču Anžetu iz Visit Ljubljana za tako duhovito in poučno ekskurzijo 
po naši zeleni prestolnici.   
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IMENOVANJA V NAZIVE NA 
FAKULTETI ZA DRŽAVNE IN 
EVROPSKE ŠTUDIJE  
 
 
Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze se ponaša z novimi 
imenovanji v zaprošene nazive na podlagi Meril za izvolitev v nazive 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih sodelavcev in 
raziskovalnih sodelavcev na Novi univerzi, in sicer: 
 

 dr. Petra Ferk je bila izvoljena v naziv izredni profesor za področje 
Javna uprava (od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2025), 
 

 Lydia Frece je bila izvoljena v naziv lektor za področje Tuja 
terminologija (od 28. 10. 2020 do 27. 10. 2025), 

 

 dr. Igor Senčar je bil izvoljen v naziv docent za področje 
Mednarodni politični, ekonomski in poslovni odnosi (od 28. 10. 
2020 do 27. 10. 2025). 

 
 
 
Vsem iskreno čestitamo za imenovanja v zaprošene nazive!  
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PREVENTIVNI UKREPI EVROPSKE 
PRAVNE FAKULTETE 
 
 
Zaradi trenutnih epidemioloških razmer bomo zaposleni na fakulteti in v 
referatu v večji meri opravljali delo na daljavo, zaradi česar vas vljudno 
naprošamo, da se v času uradnih ur za urejanje administrativnih postopkov 
ali pridobitev informacij obrnete na referat po telefonu ali elektronski pošti. 
 
Za osebni obisk se v nujnih primerih odločite le študenti, ki ne kažete znakov 
okužbe dihal (npr. nahoda, bolečin v žrelu, kašlja, slabega počutja, 
oteženega dihanja, vročine). Če bi želeli priti na fakulteto, nas morate 
predhodno o tem obvestiti in se dogovoriti za točen termin. V primeru 
obiska fakultete se morate držati aktualnih priporočil in navodil Vlade RS in 
NIJZ, sicer vstop na fakulteto ne bo mogoč. Ob prihodu na fakulteto vam 
bomo izmerili telesno temperaturo, ves čas obiska pa je obvezno nošenje 
lastne zaščitne maske in razkuževanje rok (razkužilo je na voljo takoj ob 
vhodu). Upoštevati je treba tudi varno medsebojno razdaljo 1,5 metra. 
 
Protokol v primeru okužbe si lahko preberete na https://www.nova-
uni.si/protokol-v-primeru-okuzbe/. 
  
 
Referat za študentske in študijske zadeve – študijski center Nova Gorica 
 
Tel.: 05/ 338 44 00 
E-pošta: info@epf.nova-uni.si 
Tel.: 05/ 338 44 03 
E-pošta: referat@epf.nova-uni.si  
 
Uradne ure: 
od ponedeljka do četrtka:  8.30–15.30 
petek: 08.30–14.30 
 
 
Referat za študentske in študijske zadeve – študijski center Ljubljana 
 
Tel.: 01/251 44 80 
E-pošta: referat.ljubljana@epf.nova-uni.si 
Tel.: 05/ 934 47 62 
E-pošta: info.ljubljana@epf.nova-uni.si 
 
Uradne ure: 
od ponedeljka do četrtka: 8.30–17.00 
  

  

OBVESTILA EVRO-PF 

https://www.nova-uni.si/protokol-v-primeru-okuzbe/
https://www.nova-uni.si/protokol-v-primeru-okuzbe/
mailto:info@epf.nova-uni.si
mailto:referat@epf.nova-uni.si
mailto:referat.ljubljana@epf.nova-uni.si
mailto:info.ljubljana@epf.nova-uni.si
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Navedene ukrepe smo sprejeli, ker se zavedamo, da je za upočasnitev in 
zaustavitev širjenja virusa COVID-19 ter omilitev negativnih posledic in 
preprečitve preobremenjenosti zdravstvenega sistema nujno zmanjšati 
število medsebojnih stikov povsod, kjer je to mogoče brez hujših posledic 
za življenje in delo. 
 
Hvala za razumevanje. 
 
Z željo, da ostanete zdravi in da se kmalu spet srečamo, vas lepo 
pozdravljamo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Vocal Europe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.vocaleurope.eu/with-radoslaw-sikorski-on-the-european-project-corona-virus-and-geopolitics/
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IMENOVANJA V NAZIVE NA 
EVROPSKI PRAVNI FAKULTETI  
 
 
Evropska pravna fakulteta Nove univerze se ponaša z novimi imenovanji v 
zaprošene nazive na podlagi Meril za izvolitev v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih sodelavcev in raziskovalnih 
sodelavcev na Novi univerzi, in sicer: 
 

 dr. Božena Lipej je bila ponovno izvoljena v naziv docent za 
področje Pravo in management nepremičnin (od 10. 9. 2020 do 9. 
9. 2025), 

 dr. Ana Polak Petrič je bila ponovno izvoljena v naziv docent za 
področji Mednarodno pravo in diplomacija in Evropsko pravo (od 
22. 9. 2020 do 21. 9. 2025), 

 Urška Hočevar, univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva, 
je bila izvoljena v naziv predavatelj za področje Pravo in 
management nepremičnin (od 29. 9. 2020 do 28. 9. 2025). V okviru 
habilitacijskega postopka je dne 22. 9. 2020 uspešno opravila 
nastopno predavanje z naslovom Soglasja, priključki, kataster – 
kako izboljšave prispevajo k večji varnosti oskrbe s pitno vodo, 

 dr. Peter Merc je bil izvoljen v naziv docent za področje Civilno in 
gospodarsko pravo (od 12. 10. 2020 do 11. 10. 2025). V okviru 
habilitacijskega postopka je dne 30. 9. 2020 uspešno opravil 
nastopno predavanje z naslovom Pravo in tehnologija, 

 dr. Lidija Kegljevič Zagorc je bila izvoljena v naziv predavatelj za 
področje Pravo in management nepremičnin (od 15. 10. 2020 do 
14. 10. 2025). V okviru habilitacijskega postopka je dne 7. 10. 2020 
uspešno opravila nastopno predavanje z naslovom Predstavitev 
značilnosti povezanih z vodenjem infrastrukturnih projektov, 

 dr. Bojan Grum je bil izvoljen v naziv redni profesor za področje 
Pravo in management nepremičnin za nedoločen čas. 

 
Vsem iskreno čestitamo za imenovanja v zaprošene nazive. 
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DAN ODPRTIH VRAT EVROPSKE 
PRAVNE FAKULTETE NOVE 
UNIVERZE 

 
 
Evropska pravna fakulteta Nove univerze je 1. oktobra 2020 ob 15. uri preko 
ZOOM aplikacije organizirala »Dan odprtih vrat« za novo generacijo 
dodiplomskih in podiplomskih študentov. 
 
Namen srečanja je bil približati fakulteto študentom, predstaviti njeno 
delovanje, podporne službe in obštudijske dejavnosti za zagotovitev 
uspešnega študija vsem novim generacijam študentov. V sklopu uvodnega 
dne smo podrobno predstavili prilagojen način izvedbe pedagoškega 
procesa zaradi slabše epidemiološke slike, delovanje referata za študentske 
in študijske zadeve ter univerzitetne knjižnice. 
 
Evropsko pravno fakulteto Nove univerze so predstavili dekan izr. prof. dr. 
Jernej Letnar Černič ter predstavniki referata fakultete za študentske in 
študijske zadeve, študentskega sveta, kariernega centra in mednarodne 
pisarne, knjižnice in založbe fakultete. 
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SVETOVALNE URE ZA ŠTUDENTE 
S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
 
Obveščamo vas, da bodo  izvajalci projekta PREHOD MLADIH z novembrom 
2020 začeli z nudenjem brezplačnih svetovalnih ur za študente s 
posebnimi potrebami. Svetovalne ure bodo potekale na spletu, in sicer 
enkrat na 14 dni. 
 
Vabljeni ste vsi študenti, ki se pri študiju srečujete s težavami, povezanimi s 
svojimi posebnimi potrebami, ki vas skrbi prilagajanje študijskega procesa, 
iskanje študijske prakse ali pa imate vprašanja vezana na trg dela in na 
nadaljnjo poklicno pot. Strokovno pomoč vam bodo nudili usposobljeni 
strokovni delavci. Pri svojem strokovnem delu ugotavljajo, da se s 
podobnimi težavami srečuje veliko mladih s posebnimi potrebami, v 
trenutnih razmerah pa je tovrstna pomoč mladim s posebnimi potrebami 
še posebej pomembna. 
 
Projekt PREHOD MLADIH je sicer projekt, znotraj katerega strokovni delavci 
pomagajo mladim s posebnimi potrebami pri lažjem prehodu na nadaljnjo 
stopnjo šolanja oziroma na trg dela. Z njimi sodeluje že veliko število 
vzgojno izobraževalnih ustanov s področja celotne Slovenije, tudi številne 
fakultete. Več o projektu si lahko preberete na njihovi spletni strani in v 
zloženki. Za prijavo na svetovanje jim pišite v e-svetovalnici projekta Prehod 
mladih in poslali vam bodo povezavo na Zoom svetovanje.  
 
Na voljo so vam tudi za dodatna vprašanja.   

https://prehodmladih.si/
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2020/10/Zlo%C5%BEenka-PMTD-1.pdf
https://prehodmladih.si/e-svetovalnica/
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NADALJEVALNO IZOBRAŽEVANJE 
MEDIATORJEV 2020 
 
 
Evropska pravna fakulteta, Nove univerze, je 3. 9. 2020 organizirala 
nadaljevalno izobraževanje mediatorjev. Celodnevno izobraževanje, 
katerega pobudnik je Okrožno sodišče v Novi Gorici, je potekalo že četrto 
leto.  
 
V prostorih kongresnega centra Hit, d. d., Nova Gorica Perla, Resort & 
Entertainment****, se je zbralo 55 mediatorjev iz celotne Slovenije, ki po 
večini prihajajo iz sodniških vrst. Udeležence je nagovoril rektor Nove 
univerze, prof. dr. Matej Avbelj, ki je udeležencem predstavil tudi prvo 
temo z naslovom Ustavnopravne predpostavke alternativnega načina 
reševanja sporov. Mediatorji so spoznali pomembnejše izsledke raziskave 
Ideologija na sodiščih: Vpliv svetovnonazorskih in družbenih stališč sodnikov 
na njihove odločitve ter kakšen je pomen zavedanja/poznavanja 
ustavnopravnih predpostavk za kakovostno izvajanje mediacijskih 
postopkov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doc. dr. Tanja Pia Metelko je v sklopu praktičnih delavnic spregovorila o 
Veščinah in tehnikah, ki delajo premike v mediaciji, ter predstavila 
pomembnejše izkušnje oz. izzive mediatorja  v praksi.  
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Po odmoru za kosilo je o Modelih strukturne analize socialnega vedenja v 
mediaciji spregovoril predavatelj Radovan Radetić. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sledilo je predavanje izr. prof. dr. Tomaž Erzarja na temo Soočenje s krivico, 
mentaliteta žrtve ter pripravljenost na spravo in odpuščanje, dogodek pa 
sta zaključila ga. Matejka Lozej ter Andrej Oblak, ki sta predstavila področje 
Mediacija in brezplačna pravna pomoč.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udeleženci dogodka so imeli možnost aktivnega sodelovanja v praktičnih 
delavnicah mediacije ter tekom aktivne razprave izpostaviti tudi svoje 
izkušnje/težave iz prakse in se pogovoriti o mogočih rešitvah.  
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PREVENTIVNI UKREPI FAKULTETE 
ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE 
ŠTUDIJE 
 
 
Zaradi trenutnih epidemioloških razmer bomo zaposleni na fakulteti in v 
referatu v večji meri opravljali delo na daljavo, zaradi česar vas vljudno 
naprošamo, da se v času uradnih ur za urejanje administrativnih postopkov 
ali pridobitev informacij obrnete na referat po telefonu ali elektronski pošti. 
 
Za osebni obisk se v nujnih primerih odločite le študenti, ki ne kažete znakov 
okužbe dihal (npr. nahoda, bolečin v žrelu, kašlja, slabega počutja, 
oteženega dihanja, vročine). Če bi želeli priti na fakulteto, nas morate 
predhodno o tem obvestiti in se dogovoriti za točen termin. V primeru 
obiska fakultete se morate držati aktualnih priporočil in navodil Vlade RS in 
NIJZ, sicer vstop na fakulteto ne bo mogoč. Ob prihodu na fakulteto vam 
bomo izmerili telesno temperaturo, ves čas obiska pa je obvezno nošenje 
lastne zaščitne maske in razkuževanje rok (razkužilo je na voljo takoj ob 
vhodu). Upoštevati je treba tudi varno medsebojno razdaljo 1,5 metra. 
 
Protokol v primeru okužbe si lahko preberete na https://www.nova-
uni.si/protokol-v-primeru-okuzbe/.      
   
 
 
Kontaktni podatki strokovnih služb fakultete: 
 
Referat za študentske in študijske zadeve: 
Tel.: +386 5 934 47 62 
E-pošta: referat@fsms.nova-uni.si 
 
Tajništvo fakultete: 
Tel.: +386 1 251 44 84 
E-pošta: petra.hrovat@fsms.nova-uni.si 
 
Uradne ure: 
od ponedeljka do četrtka: 8.30–15.30 
petek: 8.30–14.30 
 

  

 OBVESTILA FSMŠ 

https://www.nova-uni.si/protokol-v-primeru-okuzbe/
https://www.nova-uni.si/protokol-v-primeru-okuzbe/
mailto:referat@fsms.nova-uni.si
mailto:petra.hrovat@fsms.nova-uni.si


 

44 
 

 
 

44 

Navedene ukrepe smo sprejeli, ker se zavedamo, da je za upočasnitev in 
zaustavitev širjenja virusa COVID-19 ter omilitev negativnih posledic in 
preprečitve preobremenjenosti zdravstvenega sistema nujno zmanjšati 
število medsebojnih stikov povsod, kjer je to mogoče brez hujših posledic 
za življenje in delo. 
 
 
Hvala za razumevanje. 
 
 
Z željo, da ostanete zdravi in da se kmalu spet srečamo, vas lepo 
pozdravljamo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Reporter 

  

https://reporter.si/clanek/slovenija/koronavirus-v-soboto-potrdili-168-okuzb-815008
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DELAVNICA OBLIKOVANJA 
ZAKLJUČNIH DEL  
 

 

Univerzitetna knjižnica Nove univerze razpisuje tri termine za Delavnico 

oblikovanja zaključnih del, in sicer: 

 četrtek, 12. 11. 2020, ob 15.00,  

 četrtek, 10. 12. 2020, ob 15.00 in 

 četrtek, 14. 1. 2021, ob 15.00. 

 

Prijave so mogoče do dneva pred delavnico (11. 11., 9. 12. oz. 13. 1.) do 

15.00 na e-naslov knjiznica@nova-uni.si. 

 

Delavnica ima poudarek na praktičnih vidikih, s pregledom tehničnih 

navodil in izpostavljanjem pogostejših napak, študentje pa imajo lahko 

pripravljena tudi vprašanja iz lastnih nalog in seminarjev.  

 

Po zaključku delavnice sledi še neformalni del, pri katerem lahko študentje 

delijo svoje izkušnje pri pisanju in zaključevanju študija. V ta namen prijazno 

vabimo, da se nam pridružijo tudi študenti, ki so študij že zaključili.  

 

 

 

 

 

  

KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

mailto:knjiznica@nova-uni.si


 

46 
 

 
 

46 

DOSTOP DO LITERATURE 
 

 

Ob začetku študijskega leta ter ob težavah z zajezitvijo virusa COVID-19 se 

v UKNU še dodatno trudimo, da bi študenti prišli do študijskega gradiva. V 

pomoč so vam lahko že znane podatkovne baze, dostopne na spletni strani 

Baze znanje. 

  

V luči težav s širjenjem virusa ter s tem pogojenimi omejitvami 

se zamudnine do nadaljnjega ponovno ne zaračunavajo! Gradivo vam je 

na voljo za izposojo z osebnim prevzemom pred fakulteto (Mestni trg 23) 

ali po pošti. Potrebna je rezervacija gradiva in najava, kako ga boste 

prevzeli.  

 

Za osebni prevzem od 19. 10. 2020 uporabljamo sistematiziran proces, zato  

prosimo, da se ga držite.  

 

Za rezervacijo gradiva so potrebni 3 koraki:  

1. Na COBISS+ v naši knjižnici UKNU rezervirate knjige, ki jih potrebujete 

(za pošiljanje do 3 knjige, za osebni prevzem ni omejitve), rezervirate 

lahko tudi po elektronski pošti (knjiznica@nova-uni.si).  

2. Sporočite na knjiznica@nova-uni.si, ali želite osebni prevzem ali 

dostavo s pošto na dom z imenom in naslovom prejemnika. 

3. V primeru pošiljanja boste prejeli račun, za katerega prosimo, da ga 

plačate; pri osebnem prevzemu pa boste obveščeni, ko bo gradivo 

pripravljeno. 

 

Osebni prevzem je mogoč ob ponedeljkih in četrtkih od 10.00 do 17.00. 

Ob prihodu na fakulteto vas prosimo, da nas pokličete na tel. številko 01 

251 44 85. Ob prevzemu je treba priložiti osebni dokument. 

 

V primeru pošiljanja po pošti vam bomo, ko bomo prejeli potrditev o plačilu 

z računovodstva, posredovali gradivo, ki ga potrebujete. Prosimo, da 

upoštevate, da celoten proces ne bo nujno izvedljiv v enem dnevu.  

 

Če knjige ne uspete rezervirati sami, lahko seveda pošljete želene naslove 

na spletni naslov knjižnice, vendar bo knjiga, v primeru da je že bila 

rezervirana sistemsko, dodeljena tistemu uporabniku. Vam pa lahko, če ni 

drugih dostopnih izvodov, naredimo rezervacijo. 

 

Vsem, ki imate izposojene knjige, pa bomo hvaležni, če jih vrnete, da si jih 

https://www.nova-uni.si/knjiznica/baze-znanja/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/advanced?db=cobib
mailto:knjiznica@nova-uni.si
mailto:knjiznica@nova-uni.si
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bodo lahko izposodili tudi vaši kolegi. Knjige lahko prinesete na Mestni trg 

23 (v ponedeljek ali četrtek od 10.00 do 17.00) ali posredujete po pošti. 

 

V primeru nakupa gradiva vas prosimo, da v čim večji meri naročila 

opravljate v spletni knjigarni. Gradivo za nakup lahko naročite tudi po 

elektronski pošti. Po potrditvi plačila s strani našega računovodstva vam 

bomo gradivo pripravili za prevzem ali odpremili po pošti. V času osebnega 

prevzema ob vhodu v fakulteto pokličite na tel. številko knjižnice (v 

ponedeljek ali četrtek od 10.00 do 17.00). 

 

Za vse, ki še niste včlanjeni v UKNU, se lahko včlanite tudi od doma, samo 

pošljite izpolnjeno in podpisano vpisnico na knjiznica@nova-uni.si. 

 

 

 

Srečno in ostanite zdravi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Blog COBISS 

 

  

https://trgovina.nova-uni.si/
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2019/12/Vpisnica_2018_KNU-A4_FINAL-3C.docx
mailto:knjiznica@nova-uni.si
https://blog.cobiss.si/2020/04/14/cobiss-knjiznice-v-casu_pandemije-covid-19/
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LEXPERA OMOGOČA NEOMEJENI 
DOSTOP DO VSEBIN PORTALA 
IUS-INFO 
 

 

Vsem študentom Nove univerze družba Lexpera omogoča pridobitev 

osebnega uporabniškega imena in gesla za neomejeni dostop do vsebin 

portala IUS-INFO.  

 

Za pridobitev osebnega dostopa do portala IUS-INFO prosimo, da na 

elektronski naslov diplome@lexpera.si:   

 pošljete sliko svoje študentske izkaznice in potrdilo o vpisu v letu 
2020/2021, 

 podpisano priloženo Izjavo, da boste dostop do portala IUS-INFO 
uporabljali izključno za osebne študijske namene. 

Ob odločitvi za naročilo revije Pravna praksa po študentski ceni 17,45 EUR 

+ DDV (5 %) bodo tekoči članki revije vidni tudi na vašem uporabniškem 

dostopu IUS-INFO. 

 

Za komunikacijo preko elektronske pošte obravnavajo izključno vloge, ki 

imajo priloženo potrdilo o vpisu in podpisano Izjavo. 

 

 

  

mailto:diplome@lexpera.si
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/10/Izjava-za-uporabo-portala-IUS-INFO_2020.doc
https://www.gvzalozba.si/pravna-praksa-studenti
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VIRTUAL STUDENTS´ VISIT OF 
THE EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL FOR 
INTERNATIONAL COOPERATION 
AND DEVELOPMENT – »DEVCO« 
 
 
V četrtek, 12. 11. 2020 ob 15.00, vas Karierni center Nove univerze vabi na 
virtualno strokovno ekskurzijo na oddelek Evropske komisije za 
mednarodno sodelovanje in razvoj (DEVCO) pod vodstvom komisarke Jutte 
Urpilainen, odgovorne za mednarodna partnerstva. 
 
Glavna naloga tega oddelka Evropske komisije je a) sodelovati s 
partnerskimi državami po vsem svetu za doseganje trajnostnega razvoja ter 
b) oblikovanje mednarodnega partnerstva in razvojne politike EU.   
 
DEVCO skrbi za oblikovanje mednarodnega partnerstva in razvojne politike 
EU s končnim ciljem zmanjšati revščino, zagotoviti trajnostni razvoj in 
spodbujati demokracijo, človekove pravice in pravno državo po vsem svetu. 
DEVCO pri svojem delu sodeluje in se usklajuje tudi z drugimi  službami 
komisije, odgovornimi za zunanjo politiko EU,  državami članicami EU in 
njihovimi delegacijami na terenu. 
 
Program dogodka bo zajemal: 
 

 on-line predstavitev oddelka evropske komisije DEVCO, 

 karierne priložnosti za mlade (opravljanje prakse, pripravništva in 
zaposlovanje na DEVCO), 

 predstavitev področja zagotavljanja demokracije in človekovih 
pravic zunaj EU, 

 aktivno razpravo s študenti. 
 

Udeleženci bodo prejeli potrdilo kariernega centra o udeležbi na dogodku. 
Dogodek bo potekal preko spletne aplikacije Zoom.  
 
Prijave na dogodek zbiramo TUKAJ do vključno 10. 11. 2020. 

  

KARIERNI KOTIČEK 

https://forms.gle/NGSbNFuE4gzP8V9u5
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PROGRAM ASEF JUNIOR 
FELLOWS 2021 
 
 
Obveščamo vas, da je ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF 
objavila razpis za štipendijski program ASEF Junior Fellows – štipendije za 
raziskovalni obisk v tujini. 
 
V okviru programa izbrane študentke in študenti dobijo priložnost 10-
tedenskega raziskovalnega obiska v tujini na prestižnih univerzah po svetu 
(npr. na Univerzi Harvard, Univerzi Stanford, UC Berkeley, Univerzi 
Cambridge) pod mentorstvom slovenskega profesorja/-ice na izbranem 
področju ter se vključujejo v nadaljnja raziskovanja in druge ASEF aktivnosti 
v Sloveniji ter drugod po svetu (npr. v program ASEF tutorstvo, ASEF 
Speaker Series, ASEF mladi umi, ASEF izjemne zgodbe). 

 
 
Prijavnice oddate TUKAJ. Rok za prijavo je 1. december 2020. 
 

https://www.asef.net/
https://www.asef.net/junior-fellows/?utm_source=ASEF+Community&utm_campaign=b2250266e5-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_13_11_11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_402481645a-b2250266e5-329759089
https://www.asef.net/junior-fellows/#section_form
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DIPLOMANTI SVETUJEJO 
ŠTUDENTOM 

 

Kako postati odvetnik? Od študija do odprtja lastne odvetniške pisarne 
 
V četrtek, 17. 9. 2020, je v sklopu Kariernega centra Nove univerze potekala 
spletna predstavitev karierne izkušnje diplomanta Nove univerze, pri 
čemer je bila osrednja tema dogodka vprašanje »Kako postati odvetnik? – 
od študija do odprtja lastne pisarne«. 
Svojo karierno in študijsko pot je študentom predstavil diplomant Evropske 
pravne fakultete Nove univerze, g. Luka Švab. Udeležencem je tudi 
predstavil svojo Odvetniško pisarno Švab ter študentom odgovoril na 
vprašanja, kot so »Kako do odvetniškega pripravništva in kaj se od 
pripravnika pričakuje?«, »Kako postati odvetnik in kako dolga je ta pot?« 
ter »Katere kompetence naj bi imel odvetnik?«. 
Dogodek je bil med drugim namenjen medgeneracijskemu povezovanju 
med študenti in alumni fakultete, k dvigu karierne ozaveščenosti 
posameznikov ter spoznavanju poklica odvetnik in kariernih priložnosti v 
pravosodju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luka Švab, mag. prav, vir: Odvetniška pisarna Švab  

https://www.op-svab.com/
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REZULTATI POKLICNEGA 
BAROMETRA 2020 
 
 
Kljub sedanjim razmeram so napovedi za leto 2021 še vedno spodbudne. 
Za veliko poklicev se predvideva, da bodo potrebe delodajalcev presegle 
ponudbo na trgu dela. 
 
Poklicni barometer je raziskava, ki napoveduje predvidena razmerja med 
ponudbo in povpraševanjem na trgu dela za naslednje leto. Vključuje ocene 
za 177 poklicev. 
 
Rezultati letošnjega barometra kažejo, da bodo v letu 2021 pri velikem 
številu poklicev potrebe delodajalcev še vedno presegle ponudbo na trgu 
dela. To pomeni, da bo kadra primanjkovalo, velja pa, da se je število takih 
poklicev letos v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo za 16. 
 
Več podrobnosti na: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/rezultati-
poklicnega-barometra-2020-1. 

(Vir: ZRSZ) 
 
 

  

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/rezultati-poklicnega-barometra-2020-1
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/rezultati-poklicnega-barometra-2020-1
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KORISTNE POVEZAVE 
 
 
Karierno središče na ZRSZ je 
pripravilo publikacijo Zaposlitev ali 
nadaljnje izobraževanje? 
Informacije, zbrane v brošuri, so 
namenjene mladim, ki se ne morejo 
odločiti med nadaljnjim 
izobraževanjem ali zaposlitvijo.  
 
V kariernih središčih ponujajo vrsto 
brezplačnih storitev in aktivnosti za 
brezposelne, druge iskalce zaposlitve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na spodnji povezavi so na voljo  
najnovejše objave Zavoda RS za 
šolstvo v njihovi digitalni knjižnici: 
https://www.zrss.si/strokovne-
resitve/digitalna-bralnica. 

  

https://www.ess.gov.si/_files/13487/Zaposlitev_ali_nadaljnje_izobrazevanje_2020.pdf
https://www.ess.gov.si/_files/13487/Zaposlitev_ali_nadaljnje_izobrazevanje_2020.pdf
https://www.ess.gov.si/ncips/cips
https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica
https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica
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ŠTIPENDIJE 
 
 
Štipendijski in razvojni sklad izvaja različne programe štipendiranja in 
spodbuja razvoj znanja ter mednarodno mobilnost.  Več o različnih vrstah 
štipendijah, kot so Zoisova štipendije, štipendije za deficitarne poklice, 
štipendije Ad futura, štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu, 
kadrovske štipendije idr., je na voljo na: https://www.srips-rs.si/stipendije. 
 
 
Več informacij o drugih možnostih štipendiranja (informacije o štipendijah, 
ki jih podeljujejo druge ustanove) najdete na: https://www.srips-
rs.si/stipendije/stipendije-drugih-ustanov.   
 
 
 

Vir: SRIPS-RS 

  

https://www.srips-rs.si/stipendije
https://www.srips-rs.si/stipendije/stipendije-drugih-ustanov
https://www.srips-rs.si/stipendije/stipendije-drugih-ustanov
https://www.srips-rs.si/stipendije
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NAPOVEDUJEMO 
 
 

 Akademski forum z naslovom »THE US PRESIDENTIAL ELECTION 
AND ITS AFTERMATH« v sredo, 4. novembra 2020, ob 17.00. 
Dogodek bo potekal preko Zooma. Prijave so možne na pr@nova-
uni.si najkasneje do torka, 3. 11. 2020. Forum bo potekal v 
angleščini. Več podrobnosti najdete na spletni strani in v vabilu. 
 

 Akademski forum z naslovom »UNITED NATIONS BUSINESS AND 
HUMAN RIGHTS TREATY: BETWEEN UTOPIA AND REALITY?« v 
ponedeljek, 9. novembra 2020, ob 15.00. Prijave so možne na 
pr@nova-uni.si najkasneje do ponedeljka, 9. 11. 2020, do 12. ure. 
Akademski forum bo potekal v angleščini. Več podrobnosti o 
dogodku najdete na spletni strani. 

 

 Karierni center vabi v četrtek, 12. 11. 2020, ob 15.00 na virtualno 
strokovno ekskurzijo na oddelek Evropske komisije za 
mednarodno sodelovanje in razvoj (DEVCO) pod vodstvom 
komisarke Jutte Urpilainen, odgovorne za mednarodna 
partnerstva. Prijave na dogodek zbiramo TUKAJ do vključno 10. 11. 
2020. Več informacij o dogodku v vabilu.  
 

 UKNU bo organizirala Delavnice oblikovanja zakjučnih del ob 
četrtkih, 12. 11. 2020, 10. 12. 2020 in 14. 1. 2021 ob 15. uri po 
spletu. Prijave so mogoče do dneva pred delavnico (11. 11., 9. 12. 
oz. 13. 1.) do 15. ure na e-naslov knjiznica@nova-uni.si. Več 
informacij kmalu na spletnih straneh. Natančna navodila glede 
dostopa bodo prijavljeni prejeli po e-pošti.  

 

 16. 11. 2020 bo potekal informativni dan na temo mednarodnih 
mobilnosti na NU. Več o dogodku kmalu na naših spletnih straneh 
in socialnih omrežjih. 

 

 Akademski forum z naslovom »JUDICIAL REFORMS IN 
COMPARATIVE PERSPECTIVE: CROATIA, SLOVAKIA AND SLOVENIA« 
v četrtek, 19. 11. 2020. Več o dogodku kmalu na naših spletnih 
straneh in socialnih omrežjih. 

 

 16. 12. 2020 ob 14.00 bo v sklopu Kariernega centra potekala »on-
line« strokovna ekskurzija na Evropski komisiji. Več informacij o 
dogodku bomo objavili v novembru 2020, ko se bodo začele zbirati 
prijave. Dogodek bo objavljen na spletnih straneh NU, članic in 
Kariernega centra Nove univerze.  

 
 
 

Vljudno vabljeni, da se udeležite naših dogodkov.  

NAPOVEDNIK 

https://www.nova-uni.si/akademski-forum-nove-univerze-the-us-presidential-election-and-its-aftermath/
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/10/AF-INVITATION-4.11.2020_Slovenian.pdf
mailto:pr@nova-uni.si
https://epf.nova-uni.si/en/the-academic-forum-of-the-new-university-united-nations-business-and-human-rights-treaty-between-utopia-and-reality/?fbclid=IwAR2fH5iLGZR3Eezd_5bko9cIoqXWv-r6HvXe3jIvd-Q7xVXrV8o_rngFSM4
https://forms.gle/NGSbNFuE4gzP8V9u5
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/10/On-line-visit-DEVCO-12.11.2020.pdf
mailto:knjiznica@nova-uni.si
https://epf.nova-uni.si/dejavnosti/#karierni-center

