DECEMBER
2020

2
2

Vsebina
PREDAVANJA, OKROGLE MIZE, FORUMI ....................................................................................................... 4
AKADEMSKI FORUM SVOBODNA GOSPODARSKA POBUDA IN JAVNE POLITIKE .................................................................... 4
AKADEMSKI FORUM IMPACT OF COVID 19 ON EU FUTURE DEFENSE EXPENDITURE .............................................................. 5
USTAVNA DEBATA VLADAVINA PRAVA V EVROPSKEM USTAVNEM PROSTORU..................................................................... 6
AKADEMSKI FORUM REVITALIZATION OF EU CONSTITUTIONALISM ..................................................................................... 7
AKADEMSKI FORUM VAROVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC V SLOVENSKI DRUŽBI ...................................................................... 8
NASTOPNO PREDAVANJE IZR. PROF. DR. JERNEJA LETNARJA ČERNIČA .................................................................................. 9

OBVESTILA NOVE UNIVERZE ......................................................................................................................... 10
ODLIČNI V ZNANOSTI – PRISPEVEK V PUBLIKACIJI LETNO POROČILO ARRS ......................................................................... 10
PROF. DR. MATEJ AVBELJ KOT GOST NA OKROGLI MIZI IZZIVI USTAVNEGA PRAVA V NENAVADNIH RAZMERAH ................ 11
OBJAVI PROF. DR. MARKA NOVAKA V DVEH POMEMBNIH REVIJAH V SEVERNI AMERIKI .................................................... 12
NOVOLETNA ČESTITKA REKTORJA NOVE UNIVERZE ............................................................................................................. 13
IZKUŠNJE ERASMUS ŠTUDENTOV ......................................................................................................................................... 15
IZOBRAŽEVANJE TUTORJEV.................................................................................................................................................. 18

OBVESTILA EVRO-PF......................................................................................................................................... 19
SPOZNAVNI DNEVI ZA ŠTUDENTE ........................................................................................................................................ 19

3
3

SPORAZUM O IZMENJAVI ŠTUDENTOV IN PROFESORJEV S PRAVNO FAKULTETO UNIVERZE V ST. LOUISU .......................... 20
SPOZNAJTE NAŠE TUTORJE .................................................................................................................................................. 21

OBVESTILA FSMŠ ................................................................................................................................................ 25
PROF. DR. POLONA TRATNIK NA 5. SIMPOZIJU SLOVENSKIH RAZISKOVALCEV V TUJINI ...................................................... 25
ČLANEK PROF. DR. POLONE TRATNIK ................................................................................................................................... 26

KNJIŽNICA IN ZALOŽBA .................................................................................................................................... 27
DOSTOP DO LITERATURE ..................................................................................................................................................... 27
E-DOSTOP DO KURS 2019..................................................................................................................................................... 29
AKCIJSKE CENE V ZNANSTVENI ZALOŽBI NU ......................................................................................................................... 30

ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI ............................................................................................................................. 32
ČLANKI NAŠE ŠTUDENTKE V PRAVNI PRAKSI O FORUMIH NOVE UNIVERZE ......................................................................... 32

E-BILTEN NOVE UNIVERZE

Nosilec avtorskih pravic:
Nova univerza
Kraj izdaje: Ljubljana
Leto izdaje: 2020

Številčenje: letnik V, številka 8
Uredila: Valerija Stopar
Pišite nam na:
knjiznica@nova-uni.si

PREDAVANJA, OKROGLE MIZE, FORUMI

AKADEMSKI FORUM SVOBODNA
GOSPODARSKA POBUDA IN
JAVNE POLITIKE
V četrtek, 3. 12. 2020, je potekal e-akademski forum Nove univerze z
naslovom Svobodna gospodarska pobuda in javne politike. E-akademski
forum je potekal v okviru raziskovalnega projekta, ki ga vodi izr. prof. dr.
Jernej Letnar Černič in je sofinanciran s strani Agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije. Forum je potekal v slovenskem jeziku.
V okviru razprave so se dotaknili povezanosti in vplivov različnih javnih
politik na poslovanje gospodarskih družb, pri čemer so posebno
pozornost namenili področju spoštovanja človekovih pravic pri poslovanju
gospodarskih družb, še zlasti pri njihovem mednarodnem udejstvovanju.
Vodji e-akademskega foruma, doc. dr. Gorazdu Justinku, so se tokrat v
razpravi pridružili:
•
•
•
•
•

doc. dr. Petra Weingerl, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru,
g. Mark Boris Andrijanič, UBER,
ga. Polona Čufer Klep, CEDARS,
g. Matej Smrekar, TAM EUROPE,
izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič, Nova Univerza.

Posnetek foruma je na voljo na YouTube kanalu Nove univerze.
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AKADEMSKI FORUM IMPACT OF
COVID 19 ON EU FUTURE
DEFENSE EXPENDITURE
V torek, 8. 12. 2020, je potekal e-akademski forum NU z naslovom Impact
of Covid 19 on EU Future Defense Expenditure. E-akademski forum je
potekal v okviru raziskovalnega projekta na temo »Integral theory on the
future of the EU«, sofinanciranega s strani Agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije. Potekal je v angleškem jeziku.
»The academic forum »Impact of Covid 19 on EU Future Defense
Expenditure«, will focus on the EU's future Common Security and Defense
Policy. Within this, the focus will be on the defense expenditure of the EU
and the Member States in the future, given the current COVID 19 situation.
In recent years, EU Member States have sought to increase defense
spending also due to relations with NATO and, above all, due to changed
security circumstances. The pandemic will affect several areas of society,
health, economy. How will all this affect Member States' defense budgets
and the EU security in the future? Should there be more EU's Common
Security and Defense Policy in the future, less or should it stay as it is?«
Vodji e-akademskega foruma, izr. prof. dr. Liliani Brožič, so se pridružili:
•
•
•

Boris Rutar, PhD, Ministry of Defence, Ljubljana,
Olivera Injac, PhD, University of Donja Gorica, Montenegro,
Thomas-Durel Young, PhD, Center for Civil-military relations,
Monterey.

Posnetek e-foruma je dostopen na našem YouTube kanalu.
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USTAVNA DEBATA VLADAVINA
PRAVA V EVROPSKEM
USTAVNEM PROSTORU
V četrtek, 10. 12. 2020, je potekala spletna ustavna debata Nove univerze
z naslovom Vladavina prava v evropskem ustavnem prostoru. Ustavna
debata je potekala v okviru raziskovalnega projekta, podprtega s strani
ARRS, na temo “Integralna teorija prihodnosti EU” pod vodstvom dr.
Mateja Avblja. Potekala je v slovenskem jeziku.
Vodji ustavne debate, prof. dr. Mateju Avblju, so se v razpravi pridružili:
•
•
•
•

izr. prof. dr. Veronika Fikfak, Univerza v Københavnu,
prof. dr. Peter Jambrek, Nova univerza,
prof. dr. Ernest Petrič, Nova univerza,
prof. dr. Dimitrij Rupel, Nova univerza.

Posnetek debate je na voljo na našem YouTube kanalu.
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AKADEMSKI FORUM
REVITALIZATION OF EU
CONSTITUTIONALISM
V ponedeljek, 14. 12. 2020, je potekal e-akademski forum Nove univerze z
naslovom Revitalization of EU Constitutionalism. E-akademski forum je
potekal v okviru raziskovalnega projekta na temo »The integral theory on
the future of the European Union«, sofinanciranega s strani Agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Potekal je v angleškem jeziku.
»Today EU constitutionalism, at best, functions as tacit constitutionalism. It
is conducted in silence, this time around perhaps even without invoking the
small ‘c’. Why is this so? Why are the explicit constitutional questions of the
European Union, even in the moments of the deepest crises, not addressed
in a constitutional way? Why are these questions not approached as
constitutional questions situated in a constitutional register? How can we
explain the curious absence of constitutional language not just from the
preparatory works for the Conference on the Future of Europe, but from the
wider public discourse with relation to the European Union over the last
decade, as the crises have challenged its very constitutional foundations?
Could or even should this be changed and EU constitutionalism revitalized?«
Vodji foruma, prof. dr. Mateju Avblju, so se v razpravi pridružili:
•
•
•

Gráinne de Búrca, New York University,
Neil Walker, Edinburgh University,
Jan Komárek, Copenhagen University.

Posnetek foruma je na voljo na našem YouTube kanalu.
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AKADEMSKI FORUM VAROVANJE
ČLOVEKOVIH PRAVIC V
SLOVENSKI DRUŽBI
V ponedeljek, 21. 12. 2020, je potekal e-akademski forum Nove univerze z
naslovom Varovanje človekovih pravic v slovenski družbi. E-akademski
forum je potekal v okviru raziskovalnega projekta, ki ga vodi izr. prof. dr.
Jernej Letnar Černič in je sofinanciran s strani Agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije.
Akademski forum je potekal v obliki pogovora izr. prof. dr. Jerneja Letnarja
Černiča z gospo Vlasto Nussdorfer, nekdanjo varuhinjo človekovih pravic in
trenutno svetovalko predsednika Republike Slovenije, o varstvu človekovih
pravic v slovenski družbi, njeni novi biografski knjigi ter o njeni poklicni in
življenjski poti. Gospa Nussdorfer je v pogovoru podala tudi nekaj nasvetov
za študentke in študente na njihovi bodoči poklicni in življenjski poti.
Posnetek foruma je na voljo na našem YouTube kanalu.
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NASTOPNO PREDAVANJE IZR.
PROF. DR. JERNEJA LETNARJA
ČERNIČA
Skladno z Merili za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev, visokošolskih sodelavcev in raziskovalnih sodelavcev na Novi
univerzi je imel dr. Jernej Letnar Černič pred imenovanjem v naziv redni
profesor za predmetno področje »Pravo človekovih pravic« nastopno
predavanje z naslovom:
»Organizacija Združenih narodov in varstvo človekovih pravic: Med
utopijo in resničnostjo«
Predavanje je potekalo v torek, 22. 12. 2020, ob 12. uri preko aplikacije
ZOOM.
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ODLIČNI V ZNANOSTI –
PRISPEVEK V PUBLIKACIJI LETNO
POROČILO ARRS
Z veseljem vam sporočamo, da je bila knjiga z naslovom The Impact of
European Institutions on the Rule of Law and Democracy: Slovenia and
Beyond, katere avtorja sta prof. dr. Mateja Avblja in izr. prof. dr. Jerneja
Letnarja Černič, izbrana med 21 najbolj odličnih dosežkov v slovenski
znanosti za leto 2020. Knjiga vključuje tudi članek doc. dr. Gorazda
Justinka.
Izbor so pripravile članice in člani znanstvenih svetov ved, potrdil pa ga je
Znanstveni svet agencije. Del dosežkov je bil predstavljen v okviru dogodka
Dan ARRS, ki se je letos zaradi trenutnih razmer, izvedel virtualno, in sicer v
sredo, 16. decembra 2020.
Celoten izbor dosežkov Odlični v znanosti 2020 bo v pisni obliki predstavljen
v Letnem poročilu agencije za leto 2020, ki bo izšlo v prvi polovici leta 2021.
»Vse od leta 2010 se EU šibi pod pritiskom kriz demokracije in vladavine
prava, ki so se, na presenečenje mnogih, razširile iz Srednje in Vzhodne
Evrope. Ta knjiga trdi, da je razglašeni uspeh velike širitve 2004 predstavljal
le Potemkinovo vas, ki so jo na svoji poti v Evropo postavile bodoče nove
države članice. Med temi je prednjačila Slovenija. Ta je bila vse od svoje
osamosvojitve in tekom celotnega pridružitvenega postopka predstavljana
kot najboljša učenka, vzor t.i. Nove Evrope. Ta knjiga dokazuje, da je sicer
široko sprejeto prepričanje o slovenski zgodbi o uspehu samo mit. V številnih
pogledih Slovenija deluje mnogo slabše kot druge države Srednje in Vzhodne
Evrope, ki so se za razliko od Slovenije znašle pod drobnogledom EU. S
predstavitvijo širine in globine krize ustavne demokracije v Sloveniji ta
knjiga prispeva k intelektualnemu ozaveščanju in bolj celovitemu
razumevanje resničnih vzrokov za ustavno nazadovanje v EU, ki lahko ogrozi
celo obstoj Unije same, kakor tudi Sveta Evrope. Samo na podlagi tega
boljšega razumevanja krize bo mogoče oblikovati primerne rešitve zanjo na
nacionalni, transnacionalni in nadnacionalni ravni.«
PREDLOG DOSEŽKA ZA IZBOR ODLIČNI V ZNANOSTI 2020
Knjiga je na voljo za nakup TUKAJ. Študentom NU pripada 30 % popust. Če
želite prejeti KODO za popust, pošljite e-sporočilo s svojimi podatki o
študiju in vpisno številko na knjiznica@nova-uni.si.

Vsem profesorjem iskreno čestitamo za dosežek.
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PROF. DR. MATEJ AVBELJ KOT
GOST NA OKROGLI MIZI IZZIVI
USTAVNEGA PRAVA V
NENAVADNIH RAZMERAH
V torek, 8. decembra, je potekala okrogla miza z naslovom Izzivi ustavnega
prava v nenavadnih razmerah, ki jo je organiziralo Društvo za ustavno pravo
Slovenije. V razpravi je sodeloval tudi rektor Nove univerze, prof. dr. Matej
Avbelj.
Posnetek okrogle mize je na voljo za ogled TUKAJ.
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OBJAVI PROF. DR. MARKA
NOVAKA V DVEH POMEMBNIH
REVIJAH V SEVERNI AMERIKI
Prof. dr. Marku Novaku sta v letu 2020 uspeli prestižni objavi v dveh
najpomembnejših revijah v Severni Ameriki s področja argumentacije:
•

Članek z naslovom »Multi-modal argumentation and rhetoric in
judicial proceedings« v reviji Argumentation and Advocacy, let.
56, št. 1 (2020), str. 41–60.
»Multi-modal argumentation is a relatively new approach in
argumentation theory. In Gilbert’s approach to multi-modality, it
focusses not only on the logical mode of argumentation but also on
the emotional, the kisceral, and the visceral: the so-called
“alternate” modes. Due to the formal institutional constraints in
law, the logical mode (in its dialectical variant) is a normative
imperative due to the demands of the rule of law. However,
especially in the so-called unclear cases, we can find traces of the
alternate modes, either in their dialectical or rhetorical dimensions.
If it already has been claimed that logic is only one part of legal
“business,” a multi-modal argumentation analysis of law, in a
Gilbertarian style, is presented here for the first time.«

Foto: MLC Fakulteta za
management in pravo Ljubljana

Več na spletni strani.
•

Članek z naslovom »Rooting Gilbert's Multi-Modal Argumentation
in Jung, and its Extension to Law« v reviji Informal Logic, let. 40,
št. 2 (2020), str. 383–421.
»This paper discusses how an understanding of Jung's psychological
types is important for the relevance of Gilbert's multi-modal
argumentation theory. Moreover, it highlights how the types have
been confirmed by contemporary neuroscience and cognitive
psychology. Based on Gilbert's approach, I extend multi-modal
argumentation to the area of legal argumentation. It seems that
when we leave behind the traditional fortress of “logical” legal
argumentation, we "discover" alternate modes (such as the
intuitive, emotional, and sensory) that have always been present,
concealed in the theoretically underestimated rhetorical skills of
arguers.«
Članek je dostopen TUKAJ.
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NOVOLETNA ČESTITKA REKTORJA
NOVE UNIVERZE
Spoštovane študentke in študenti, alumni, dragi člani akademskega zbora, kolegice in kolegi, prijatelji Nove
univerze,
skoraj neslišno in tako drugače kot vselej smo letos vstopili v ta praznični čas. Čas, ki smo ga od nekdaj
izkoristili za druženje, zabavo, za srečanje z vsemi tistimi, s katerimi med letom ni bilo priložnosti za
snidenje.
To leto je bilo povsem drugačno. Dva valova epidemije, prvi spomladanski in ta jesensko-zimski, sta naše
življenje, naše aktivnosti postavila povsem na glavo. Vse, kar je bilo pred tem več kot samoumevno, osnovni
medčloveški odnosi v obliki druženja, je postalo privilegij ali celo začasno nedosegljiva dobrina.
Marsikdo bi zato pričakoval, da si bomo ob tem prazničnem voščilu rekli, naj gre leto 2020 čim prej v pozabo.
Pa tega ne bomo storili. To pa zato, ker bomo iz preizkušenj, pred katere nas je postavilo turbulentno leto
2020, izšli še močnejši. Krizo 2020 bomo izkoristili za to, da bomo postali še boljši.
Nova univerza je prvovrstni dokaz tega. S hitrim, a premišljenim ukrepanjem smo že na samem začetku
akademskega leta vse naše aktivnosti prenesli v e-učilnice. Pedagoški in raziskovalni proces sta tako tekla
nemoteno. Univerza pa je nove izzive izkoristila za okrepitev digitalizacije ter za prenovo študijskih
programov in posameznih predmetov.
Velika večina študentov je zadovoljnih z novim, začasnim načinom dela. Ta nam je omogočil, da ste
pravočasno diplomirali, magistrirali in doktorirali. Ta je zagotovil, da iz naslova pedagoškega dela Nove
univerze ni izvirala nobena covid okužba, da smo torej študirali redno in živeli varno.
Tu gre zahvala vsem, študentom za vaše razumevanje, strokovnemu osebju za vso pomoč in tudi
profesorjem za vašo prizadevnost.
In ko že govorim o profesorjih, dovolite mi, da razglasim najboljše profesorje po izboru študentov na vseh
treh polnopravnih članicah Nove univerze:
FDŠ: izr. prof. dr. Petra Ferk,
FSMŠ: doc. dr. Ines Vodopivec,
EVRO-PF: doc. dr. Benjamin Lesjak, izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič.
Vsem imenovanim iskreno čestitam in želim še naprej tako uspešno delo.
Pred nami so zdaj božič, dan samostojnosti in enotnosti ter novo leto. Najlepši dnevi v letu, vrhunec
prazničnega decembra. Ker so letos drugačni, nam ponujajo tudi priložnost, da se vrnemo k njihovemu
izvornemu pomenu. Ta ni v darilih, pompu in glamurju, temveč v obljubi novega začetka, rojstva nečesa
novega.
Na Novi univerzi, kjer stavimo na nove priložnosti, se tega dobro zavedamo.
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Zato vam kot njen rektor v prazničnem pričakovanju izrekam zahvalo za vse opravljeno delo v preteklem
letu in želim zares vse dobro v prihodnje.
Ko bo enkrat to težko zgodovinsko obdobje za nami, bodo prišle nove priložnosti, ki jih bomo zgrabili z
obema rokama. Na Novi univerzi to znamo!
Zato: vesele praznike, srečno novo leto in ostanite zdravi.

Prof. dr. Matej Avbelj,
rektor Nove univerze

Posnetek novoletne čestitke je na voljo na naši spletni strani.

(Posnetek zaslona)
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IZKUŠNJE ERASMUS ŠTUDENTOV
Vabljeni k branju zapisov dveh študentov o Erasmus izkušnji.
Prvi je od našega doktorskega študenta Žana Marinkoviča, ki je na
izmenjavi v Leipzigu. V njem boste izvedeli, kako lepa, delovna ter hkrati
sproščujoča izkušnja je lahko izmenjava tudi v teh negotovih časih ...

»Z Erasmus + nič ne izgubiš, samo pridobiš!«

16
16

17
17

Drugi zapis je od naše študentke Maje Stanišič, ki opravlja Erasmus +
pripravništvo na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri OZN, OVSE
in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju.

»Moje pripravništvo poteka na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije
pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju. S
pripravništvom sem začela oktobra in prvi mesec je moje delo še vedno
potekalo v pisarni, smo pa morali nositi maske in seveda upoštevati drug
predpisan protokol. Kar hitro za tem pa smo začeli s prakso dela od doma,
najprej vsak drugi dan, nato pa vsak dan do nadaljnjega.
Moje zadolžitve zajemajo predvsem udeležbo na zasedanjih oz. sestankih v
imenu slovenske delegacije znotraj OVSE, ki so se skladno s COVID-19
razmerami preselili na virtualne platforme. Enako velja tudi za naše
tedenske sestanke v pisarni; enega izmed njih lahko vidite na sliki. S
pripravništvom sem zelo zadovoljna in tekom (trenutno) dveh mesecev sem
se že veliko naučila: zaposleni so mi dali dobra navodila in usmeritve; na
svoje delo pa tudi redno dobivam ‚feedback‘, kar je za mlade zaposlene oz.
pripravnike ključnega pomena. Čeprav COVID-19 pandemija mogoče ni
imela bistvenega vpliva na samo vsebino mojega dela, pa je zagotovo
vplivala na omejene možnosti preživljanja prostega časa na Dunaju. V
tednih policijske ure so bili in ostajajo sprehodi po Dunaju moja glavna
dejavnost preživljanja prostega časa. Študentom toplo priporočam
izmenjavo.«
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IZOBRAŽEVANJE TUTORJEV
V sredo, 2. 12. 2020, je na Novi univerzi potekalo izobraževanje, namenjeno
tutorjem študentom, ki bodo svoja tutorska srečanja izvajali v letošnjem
študijskem letu.
Izobraževanje smo začeli z uvodnim pozdravom dr. Marka Novaka,
prodekana za študijske zadeve, ki je vseh 10 tutorjev študentov nagovoril s
spodbudnimi besedami in poudaril pomen in naloge tutorja.
Nato smo strokovni sodelavci poskrbeli za vzpostavitev stika z udeleženci in
pripravili krajše naloge s t. i. »ledolomilci«.
Prvi del izobraževanja je vodila naša prof. dr. Polona Selič, ki je predstavila
pomen besedne in nebesedne komunikacije, vpliv čustev in socialnih vlog
na podajanje sporočil. Predavanje je profesorica podkrepila z dobrimi
primeri, prav tako pa so jih podali tudi udeleženci.
V drugem delu izobraževanja je sodeloval doc. dr. Boštjan Bajec s Filozofske
fakultete v Ljubljani z Oddelka za psihologijo. Udeležence je dodobra ogrel
z »icebreakerji« in vse povabil k sprotnemu sodelovanju ter komentiranju.
Nadaljeval je s pomembnimi informacijami o fazah razvoja manjših skupin
– od vzajemnega povezovanja, faze pretresa, kohezivnosti in normiranja ter
faze vzpostavitve funkcionalnih odnosov in končne faze odlaganja.
Udeleženci so tako spoznali teoretsko ozadje razvoja vsake skupine, ki jim
bo služilo tudi pri njihovem delu s tutorandi. Tutorji so spoznali tudi sloge
navezanosti, ki pomembno vplivajo na delovanje skupine, saj so eden izmed
pomembnejših dejavnikov posameznikovega vstopanja in delovanja v
skupini. Za konec pa je dr. Bajec spregovoril še o teoriji postavljanja ciljev in
podrobneje predstavil SMART model ciljev.
Skozi celotno izobraževanje so udeleženci aktivno sodelovali, prav tako so
teoretično znanje skupaj s predavatelji tudi praktično podkrepili z dobrimi
primeri. Menimo, da je izobraževanje našim tutorjem študentom prineslo
kar nekaj novega znanja, ki jim bo pomagalo pri boljšemu vzpostavljanju
stikov s svojo skupino študentov.
Tutorjem želimo uspešno delo ter se hkrati zahvaljujemo predavateljem za
uspešno izpeljano izobraževanje!
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SPOZNAVNI DNEVI ZA ŠTUDENTE
Zaradi epidemioloških razmer se študijski proces na Evropski pravni
fakulteti Nove univerze izvaja »v živo« preko platforme Moodle. Zavedamo
se, da so študentje s tem prikrajšani za fizični stik s svojimi kolegi v
predavalnicah fakultete.
Ker vemo, kako pomembni so stiki med novimi generacijami študentov, je
fakulteta v sodelovanju s Študentskim svetom organizirala spletne
dogodke, na katerih so se lahko študentje med sabo povezali, spoznali ter
pridobili informacije glede načinov komuniciranja in povezovanja.
16. 12. je potekal spoznavni dan za PMIN, 22. 12. pa za Pravo +.
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SPORAZUM O IZMENJAVI
ŠTUDENTOV IN PROFESORJEV S
PRAVNO FAKULTETO UNIVERZE
V ST. LOUISU
Pred kratkim smo sklenili sporazum o izmenjavi študentov in profesorjev s
pravno fakulteto Univerze v St. Louisu, ZDA.
Za študente velja možnost opravljanja enoletnega magisterija (LL.M.) že od
prihodnjega šolskega leta, pri čemer ameriški kolegi štipendirajo naše
študente s polovico zahtevane šolnine. Tako se ponuja odlična priložnost za
nadgraditev pravne izobrazbe z izkušnjo z ene najboljših svetovnih univerz
(omenjena univerza je na 17. mestu Šanghajske lestvice, njihova pravna
fakulteta pa okoli 15. mesta v ZDA).
Iz lastne izkušnje opravljanja magisterija na Georgetown University Law
School lahko povem, da te takšna nadvse pozitivna izkušnja zaznamuje za
vse življenje – ne le v strokovnem, temveč tudi v splošnem življenjskem
smislu. Je pomembna stopnička za pravniško kariero doma in pravzaprav
nujna pot za kariero v mednarodni skupnosti.
Vse, ki vas ta pot zanima, prosimo, da izrazite interes čim prej, saj bi naša
fakulteta v sodelovanju z ameriškimi partnerji želela potencialne kandidate
dobro pripraviti za študij čez lužo v prihodnjem šolskem letu.
Prof. dr. Marko Novak
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SPOZNAJTE NAŠE TUTORJE
KAZENSKO PROCESNO PRAVO – tutorka Eva Robida; prvo predizpitno
srečanje bo v januarju. Termin bo še objavljen na obvestilih in socialnih
omrežjih.

»Živijo, moje ime je Eva in sem študentka 3. letnika. Moji hobiji variirajo od
popoldanskega spanca do potovanj po svetu. Zakaj tutorstvo? Ker tudi
sama vem, kako prav prideta pomoč in nasvet starejšega študenta, ki ima
za sabo že kar nekaj izkušenj z učenjem pravnih predmetov, ki so
nemalokrat zelo obsežni. Svoje znanje bom s študenti delila pri predmetu
Kazensko procesno pravo. Študij tega je posebej zahteven. Moja želja je, da
predmet študentom približam in pokažem, da se lahko v še tako veliki
poplavi informacij najde rdeča nit. Upam, da se bodo študentje z mojo
pomočjo na izpit odpravili pogumno in samozavestno. Kakršnakoli
vprašanja, želje, predloge mi lahko študentje zastavijo na Facebook skupino
Tutorstvo za kazensko procesno pravo ali pa na e-mail:
kpp.tutorstvo1@gmail.com.«

TUTORSTVO ŠTUDENTOV S POSEBNIMI POTREBAMI – tutorka Neja Marc

»Živijo, sem Neja Marc, študentka dodiplomskega univerzitetnega
študijskega programa Pravo. V letošnjem študijskem letu bo moj študij,
poleg že večletnega prostovoljstva, dopolnjevalo tudi tutorstvo študentov s
posebnimi potrebami.
Za izvajanje tutorstva sem se odločila zaradi hitrega tempa življenja, ki s
seboj prinaša številne pritiske, s katerim se vsakodnevno spoprijemam tudi
sama. Zavedam se, da veliko študentov s prej omenjenim statusom tem
pritiskom podleže in zatorej živi v prepričanju, da so šibki oziroma manj
kompetentni konkurirati svojim študijskim kolegom. Kar pa seveda ne drži.
Ker se tudi sama večkrat srečujem s podobnimi situacijami, se še kako dobro
zavedam pomembnosti podpore, ki jo lahko študent v takšnem položaju
prejme. Želim jim pomagati po svojih najboljših močeh ter jim nuditi
podporo tako na področju študija kot tudi študentskega življenja. Pomoč
vam bom nudila v obliki individualno dogovorjenih srečanj s pomočjo
spletne aplikacije Zoom. Za kakršnakoli vprašanja me lahko kontaktirate na
elektronski naslov: neja.marc@gmail.com. Skupaj lahko dosežemo vsak
cilj!«
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PRAVOZNANSTVO – tutor Sebastjan Svete
»Pot študija prava je sicer dolga in ne najlažja, hkrati pa tudi lepa in
zabavna. Sestavljena je iz več kamnov, med katerimi je eden prvih in
temeljnih tudi Pravoznanstvo. Dober temelj omogoča trdno zgradbo znanja,
uspešno dokončanje poti, dosego zastavljenih ciljev. Sem Sebastjan Svete,
študent 3. letnika prava na Evro-pf in vam bom kot predmetni tutor
pomagal doseči cilje, ki ste si jih zastavili, dokončati pot in/ali zgraditi dober
temelj. Tutorstvo razumem kot pomoč študenta študentom pri razumevanju
snovi, z dodatno razlago, nasveti za študij, odgovori na vprašanja in
nejasnosti, namigi za pripravo na izpit, skratka, kot pomoč pri samostojnem
doseganju zastavljenega cilja. Tutorska srečanja so namenjena vsem, ki bi
radi izpit opravili in vsem tistim, ki bi izpit radi opravili najbolje. Namenjena
so tistim, ki ponovno opravljajo izpit, in tistim, ki izboljšujejo oceno. Glede
na cilj, ki si ga je vsak posameznik zastavil pri predmetu pravoznanstva, bo
potekalo tudi sodelovanje.«

MEDNARODNA SKUPNOST IN MEDNARODNI ODNOSI – tutorka Maša
Tomažič
»Živijo. Moje ime je Maša. Sem študentka prvega letnika druge stopnje
prava, delam pa tudi kot pravnica v gospodarski družbi. Obožujem šport in
naravo – predvsem sem zaljubljena v morje (sem zraven nujno sodi tudi
wind-surf) in v gore. Zakaj sem se odločila za tutorstvo? Svet je lepši, če si
pomagamo – ali ne? Sem tutorka pri predmetu MSMO. Predmet je relativno
obširen, ampak res zelo zanimiv! S tutorstvom ti želim pomagati pri tem, da
bo študij zate enostavnejši in uspešnejši. Z veseljem bom s teboj delila
informacije o literaturi, ti razložila stvari, ki te bodo še zanimale in ti
pomagala pri pripravi za izpit.«

CIVILNO IN PROCESNO PRAVO IN JAVNA UPRAVA – tutorka Barbara
Hribar. Za vsa vprašanja, predloge, gradivo ter informacije se pridružite
Facebook skupinama: »CPP tutorstvo 2020/21« in »Javna uprava –
tutorstvo 2020/21«. Prvo predizpitno tutorstvo pri obeh predmetih bo v
januarju.
»Živijo, moje ime je Barbara in sem študentka 2. letnika magistrskega
študija Prava ter balerina. V prostem času vodim svoje Baletno društvo
Barbarela, rada pogledam kakšen dober film ali preberem zanimivo
kriminalko.
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Pri predmetih, pri katerih sem tutorka, sem v času študija zelo rada
študirala. Ti dve področji me še danes zelo veselita, saj tudi delam na
področju civilistike. Rada bi pomagala študentom čim lažje opraviti izpita,
jim pomagati z literaturo, po kateri sem posegla tudi sama ter
najpomembneje: jim pomagala doseči visoke ocene.«

RIMSKO PRAVO IN OBLIGACIJSKO PRAVO – tutor Žiga Omejec

»Sem Žiga in na Evropski pravni fakulteti opravljam tutorstvo pri Rimskem
pravu in Obligacijskem pravu. Menim, da sta to predmeta, ki študentom na
splošno povzročata precej preglavic, hkrati pa sta to temeljna predmeta, ki
jih mora dobro znati vsak pravnik. Zato sem se odločil, da ju bom poskušal
predstaviti študentom na preprost in jasen način, zato da študij ne bi bil tako
naporen.«

ERASMUS + tutor – Peter Antolin

»Kot študent magistrskega študija PRAVO EVRO-PF, študent z izkušnjo na
izmenjavi v Nemčiji na Ruprecht-Karls Universität v Heidelbergu in
dolgoletni aktiven član v evropski organizaciji Erasmus Student Network
sem se odločil, da bi svoje izkušnje in veselje do spoznavanja novih ljudi iz
drugih držav lahko ponovno zbudil. Spoznavanje in sklepanje prijateljstev iz
celotnega sveta me vzpodbuja biti novim študentom v oporo in jim
predstaviti ne samo našo fakulteto, ampak tudi našo državo, kulturo in jim
omogočiti začutiti utrip naše slovenske in študentske kulture.
Hkrati sem mnenja, da bi z mednarodno pisarno naše fakultete lahko
razširili delo ERASMUS + tutorja, ki ne opravlja nalog samo za tuje študente
na izmenjavi na naši fakulteti, ampak tudi za slovenske študente, ki bi imeli
vprašanja glede študija v tujini, ERASMUS + študija, prakse in nasploh
procesa prijave in priprav na študij v tujini.
Želel bi si, da vsak študent izkoristi možnost študija v tujini, vsaj za 1
semester.«
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KAZENSKO MATERIALNO PRAVO – tutor Janez Kocmur
»Živijo, sem Janez Kocmur in letos sem si zadal izziv postati tutor pri
predmetu Kazensko materialno pravo.
Zakaj KMP? – To pravno področje me zanima, saj je togo in eksaktno, hkrati
pa se mi zdi logično in pravično. Tekom študija je pri meni spodbudilo največ
individualnega ‚neformalnega‘ raziskovanja.
Kaj so moji cilji? – Moji cilji so kazensko pravo približati kolegom, spodbujati
zanimanje zanj in biti na voljo v primeru težav, s katerimi se študentje
srečujemo pri študiju. Želim soustvarjati spodbudno okolje, v katerem bomo
skupaj napredovali pri usvajanju kazenskopravnega znanja.
Za kakršnakoli vprašanja sem na voljo individualno po e-pošti
kocmur.jani@gmail.com, skupinsko pa na vnaprej določenih srečanjih.«

KAZENSKO PROCESNO PRAVO – tutorka Maša Pikon
»Za sodelovanje pri tutorstvu sem se odločila zaradi želje, da bi pomagala
drugim študentom. Poleg tega pa ti ,biti tutor‘ omogoča še poglabljanje
lastnega znanja. Za tutoriranje predmeta kazensko procesno pravo sem se
odločila, ker me omenjeno pravno področje najbolj pritegne in ker mislim,
da sem pri študiranju omenjenega predmeta spoznala, kaj so njegovi
kompleksnejši elementi in jih sedaj znam poenostaviti. Tudi sama sem že
hodila na tutorstva v preteklosti in lahko rečem, da so mi dala veliko
razumevanja in znanja. Upam predvsem, da bom nekaterim olajšala
študijski proces in vsaj malo pripomogla k temu, da izpit opravijo z lepo
oceno.«
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PROF. DR. POLONA TRATNIK NA
5. SIMPOZIJU SLOVENSKIH
RAZISKOVALCEV V TUJINI
V ponedeljek, 21., in v torek, 22. decembra 2020, je preko digitalne
platforme Zoom webinar potekal 5. simpozij slovenskih raziskovalcev v
tujini. Simpozij je potekal v organizaciji Društva VTIS in Ministrstva za
znanost in šport (MIZŠ). Njegov cilj je vzpostavitev in utrjevanje vezi med
slovenskimi raziskovalci v tujini in raziskovalci ter profesorji v Sloveniji, z
dolgoročnim namenom projektnega sodelovanja in deljenja dobrih praks.
Panelu z naslovom Intermedijska umetnost in kulturna dediščina, katerega
predsedujoča je bila dekanja Fakultete za slovenske in mednarodne študije
Nove Univerze, prof. dr. Polona Tratnik, so se v razpravi pridružili:
•
•
•

penalist 1: prof. dr. Matija Strlič, profesor na Institute for
Sustainable Heritage UCL, London,
penalistka 2: prof. dr. Kaja Antlej, profesorica na Univerzi Deankin,
Geelong,
penalistka 3: Valeri Wolf Gang, strokovna sodelavka na Institute of
Fine Arts Vienna.

Več informacij v programu.
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ČLANEK PROF. DR. POLONE
TRATNIK
Vljudno vabljeni k branju članka z naslovom Transgenesis as Art, Art as
Infection: The case of Adam Zaretsky, ki ga je napisala dekanja Fakultete za
slovenske in mednarodne študije Nove univerze, prof. dr. Polona Tratnik.
Članek je bil objavljen v reviji Performance Research: A Journal of the
Performing Arts, 25:3, vi pa ga lahko preberete TUKAJ.
»Adam Zaretsky’s performative art involving biotechnological methods
occupies a particular place in this ever-growing field of practitioners: His
highly subversive modus operandi unfolds as provocative VivoArts handson workshops and lectures sharing lab skills with the untrained. His purpose
is to directly include a larger public in the processes of genetic engineering
in order to demystify these procedures that usually take place in scientific
laboratories, and to viscerally confront participants with the actual
questions arising from experiencing transgenic technology as
‘nonutilitarian research creation’. Considering that ‘[m]icro-body
interventions have macro-effects on economic and political situations’
(Tratnik 2017: xiv), in turn, Zaretsky stages macroscopic actions with
kitchen and household products, blood, excrement or executed animals, and
uses sexually connoted metaphors such as ‘penetration’ and ‘injection’, in
order to address biopolitical issues on the microscopic scale. His strategy
can be analysed in the light of philosopher Vilém Flusser’s premonitory
vision that molecular biology would become an everyday tool, and of
molecular biologist François Jacob’s claim that evolution needs to be
considered a phenomenon of tinkering, rather than of engineering.«
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DOSTOP DO LITERATURE
Zaradi epidemije in izrednih razmer 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 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 stroške odpreme (4,00 EUR);
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 predložiti 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.
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Vsem, ki imate izposojene knjige in jih nič več ne potrebujete, pa bomo
hvaležni, če jih vrnete, da si jih 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 uspešno novo leto!
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E-DOSTOP DO KURS 2019
V upanju, da bi vam lahko v času drugega vala epidemije vsaj malo pomagali
pri opravljanju študijskih obveznosti, se je Nova univerza odločila, da vsem
aktivnim študentom NU ponovno omogoči brezplačen e-dostop do
Komentarja Ustave RS najprej do 30. 11. 2020. Ker se težave s širjenjem
virusa COVID-19 še kar nadaljujejo, pa smo vsem aktivnim študentom NU,
ki so za dostop zaprosili, podaljšali brezplačno uporabo Komentarja Ustave
RS do konca izpitnega obdobja – 12. 2. 2021.
Če želite brezplačen e-dostop do KURS 2019, posredujte na e-naslov
knjiznica@nova-uni.si naslednje podatke:
•
•
•

ime in priimek,
podatke o šolanju (fakulteta, program, letnik)
in e-naslov, na katerega vam vežemo e-dostop.
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AKCIJSKE CENE V ZNANSTVENI
ZALOŽBI NU
V mesecu decembru lahko v naši v založbi izkoristite dva praznična popusta.
Prvi je božični popust za knjigo Metodologija znanstvenega raziskovanja.
Naročite jo lahko s 30 % popustom (znižana cena: 12,60 EUR).
Drugi 30 % popust pa smo dodelili ob dnevu samostojnosti in enotnosti pri
nakupu knjige Ustanovitev Slovenije (znižana cena: 10,43 EUR).

Namen monografije Metodologija znanstvenega raziskovanja je prikazati
splošno, a ključno znanje o metodah znanstvenega raziskovanja. Kako
univerzitetni profesorji in znanstveni raziskovalci preučujejo znanstvene
probleme na svojem področju, načrtujejo raziskave, kako jih navsezadnje
tudi izvedejo ter na katere morebitne napake morajo biti pri tem procesu še
posebej pozorni. Čeprav knjigo sestavljajo prispevki več avtorjev, je
pregledna in sistematično zaokrožena celota, ki bralcem predstavlja
metodologijo znanstvenega raziskovanja s poudarkom na znanstvenih
raziskavah v družboslovnih vedah in humanistiki.
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Iz ocene znanstvene monografije zasl. prof. dr. Albina Igličarja: »Študija
prof. dr. Petra Jambreka z naslovom Ustanovitev Slovenije je izvirno
znanstveno delo, ki je ključnega pomena za javno zavest in samozavest
slovenskega naroda in njegove države. Naslovna monografija poglobljeno,
argumentirano, doživeto in analitično prikazuje zavestne procese državne
emancipacije Slovencev ter spremljajoče nezavedne in nereflektirane
silnice, ki so botrovale našemu političnemu dozorevanju. S tega vidika je
Ustanovitev Slovenije
nepogrešljiva za objektivno prikazovanje in
ocenjevanje družbenih, političnih, pravnih in splošno-kulturnih vidikov vloge
in položaja slovenske nacije v svetu. Obravnavana monografija bo dobila
mesto med kanoničnimi deli slovenske duhovne ustvarjalnosti.«

Knjigi lahko naročite po akcijski ceni do 10. 1. 2021 po spletni knjigarni,
telefonu 01 251 44 85 ali na e-naslov: knjiznica@nova-uni.si.
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ČLANKI NAŠE ŠTUDENTKE V
PRAVNI PRAKSI O FORUMIH
NOVE UNIVERZE
1. Ravnikar-Šurk Urša. (2020). Nezaupanje kot predpostavka sobivanja v
družbi? Pravna praksa, št. 39-40, 2020, str. 34–35.
»Odmevna odločitev Ustavnega sodišča o ustavnosti vladnih odlokov je
številne pravne strokovnjake spodbudila k izražanju stališč in mnenj na
javnih platformah. Za nadaljevanje strokovne diskusije je Nova univerza
organizirala okroglo mizo s profesorji treh slovenskih pravnih fakultet, ki jo
je moderiral prof. dr. Jernej Letnar Černič z Evropske pravne fakultete.
Udeleženci so razčlenili odločbo, komentirali ključne točke ter ocenili,
kakšen vpliv bo imela odločitev na bodoče odločanje.«

2. Ravnikar-Šurk, Urša. (2020). Vladavina prava in prihodnost Evropske
unije. Pravna praksa, št. 46, 2020, str. 29–30.
»Akademski forum Nove univerze 7. oktobra 2020 je bil posvečen vprašanju
vladavine prava v Evropski uniji, ki je temeljna predpostavka za delovanje
EU. V zadnjem desetletju so se v sistemih držav članic pokazale hude
razpoke. Iztočnica za razpravo je bilo prvo letno poročilo o stanju vladavine
prava v državah članicah, ki ga je Evropska komisija objavila 30. septembra
2020.«

3. Ravnikar-Šurk Urša. (2020). Po koncu ameriških volitev 2020. Pravna
praksa, št. 48, 2020, str. 29–30.
»Ob pestrem dogajanju ob ameriških predsedniških volitvah je Nova
univerza 4. novembra organizirala virtualni Akademski forum z naslovom
"The US Presidential Election and its Aftermath". Moderator, rektor Nove
univerze prof. dr. Matej Avbelj, je gostil sogovornike iz ZDA in Slovenije. V
diskusiji so želeli odgovoriti na vprašanja, kakšne bodo pravne in politične
posledice izida teh volitev in kaj se bo zgodilo, če bodo številke "preblizu",
da bi razglasili zmagovalca? Kaj v primeru neveljavnih glasov zaradi
postopkovnih nepravilnosti in če dosedanji predsednik ne bi želel predati
pisarne?«

