
 
 
 
 
 
 

 

APRIL/MAJ/JUNIJ 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
   



 

2 
 

 
 

2 

 

 

 
 

VSEBINA 

 
 

 

PREDAVANJA, OKROGLE MIZE, FORUMI ..................................................................................................... 5 

AKADEMSKI FORUM NU TEMELJNE PRAVICE V EU ........................................................................................................................ 5 

AKADEMSKI FORUM NU EU............................................................................................................................................................. 6 

ECONOMIC AND SOCIAL RECOVERY AFTER COVID-19 ................................................................................................................... 6 

AKADEMSKI FORUM NU SKUPNA VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA EU: VSI ZA ENEGA, EDEN ZA VSE ALI VSAK SAM 
ZASE? ................................................................................................................................................................................................ 7 

PREDSTAVITEV KNJIGE IDEOLOGIJA NA SODIŠČIH ......................................................................................................................... 8 

AKADEMSKI FORUM KOSOVO ACCESSION TO THE EU AND THE ROLE OF SLOVENIA  .................................................................. 9 

PRIHODNOST EVROPE – POGOVOR O STRATEŠKIH IZZIVIH OB PRIČETKU VSEEVROPSKE RAZPRAVE  ..................................... 10 

USTAVNA DEBATA COVID 19 ODLOČBA U-I-79/20, Z DNE 13.5.2021 – SODBA IN USTAVNO SODIŠČE: PRO ET CONTRA  ....... 11 

GOSTUJOČA PREDAVANJA DR. EVE LITINA................................................................................................................................... 13 

PREDAVANJE PROF. DR. JERNEJA LETNARJA ČERNIČA  ................................................................................................................ 15 

GOSTUJOČE PREDAVANJE DOC. DR. MARIA KREŠIĆA »PRAVNA FILOZOFIJA ALFA ROSSA IN KONCEPT PRAVNE ZAVESTI« .. 16 

TISKOVNA KONFERENCA OB IZIDU PRISPEVKOV ZA ENCIKLOPEDIJO SLOVENSKE OSAMOSVOJITVE, DRŽAVNOSTI IN 
USTAVNOSTI ................................................................................................................................................................................... 17 

AKADEMSKA RAZPRAVA OB IZDAJI KNJIGE 30 LET SLOVENSKE DRŽAVE ................................................................................... 18 
 

OBVESTILA NOVE UNIVERZE....................................................................................................................... 19 

PRISPEVEK PROF. DR. MILANA JAZBECA ...................................................................................................................................... 19 

ČLANEK AS. EVE JAMBREK ............................................................................................................................................................. 20 

file://///nova-uni.si/files/LJusers/knjiznica1/Desktop/E-NOVICE_NU_april_maj_junij.docx%23_Toc75957432
file://///nova-uni.si/files/LJusers/knjiznica1/Desktop/E-NOVICE_NU_april_maj_junij.docx%23_Toc75957446


 

3 
 

 
 

3 

SODELOVANJE PROF. DR. JERNEJA LETNARJA ČERNIČA PRI PRIPRAVI PISNE INTERVENCIJE  .................................................... 21 

PRISPEVEK PROF. DR. JERNEJA LETNARJA ČERNIČA  .................................................................................................................... 22 

PROF. DR. MATEJ AVBELJ V ODDAJI GLOBUS ............................................................................................................................... 23 

PROF. DR. PETER JAMBREK V ODDAJI INTERVJU ......................................................................................................................... 24 

DOC. DR. IGOR SENČAR V ODDAJI INTERVJU ............................................................................................................................... 26 

PRISPEVEK PROF. DR. MATEJA AVBLJA ........................................................................................................................................ 27 

PROF. DR. MATEJ AVBELJ NA MEDNARODNI KONFERENCI ......................................................................................................... 28 

SPOMLADANSKA ŠOLA NOVE UNIVERZE 2021 Z NASLOVOM EPIDEMIJA IN SLOVENSKA DRUŽBA.......................................... 29 

ŠTIPENDISTKA ASEF GOSTUJE NA NOVI UNIVERZI ....................................................................................................................... 31 

SERIJA INHUMANUM: UMORI NA SLOVENSKEM ......................................................................................................................... 32 

KOMENTAR NOVE UNIVERZE (ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA U-I-480/20-17 Z DNE 11.3.2021) .......................................... 33 

OKROGLA MIZA ODBORA ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE: PRIHODNOST UPRAVLJANJA EU ....................................................... 34 
 

OBVESTILA EVRO-PF ..................................................................................................................................... 35 

PRVI PRIJAVNI ROK ZA VPIS NA PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME .................................................................................... 35 

SPLETNI INFORMATIVNI DNEVI ZA PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE NU .................... 36 

OKREPLJENO MEDNARODNO SODELOVANJE .............................................................................................................................. 37 

NADALJEVALNO IZOBRAŽEVANJE ZA MEDIATORJE ..................................................................................................................... 38 

ŠTUDENTI EVRO-PF NA TEKMOVANJU ŠTUDENTSKA PRAVDA ................................................................................................... 39 

ČESTITKE KOLEGOMA .................................................................................................................................................................... 41 

 

OBVESTILA FDŠ ............................................................................................................................................... 43 

PRVI PRIJAVNI ROK ZA PODIPLOMSKE ŠTUDENTE  ....................................................................................................................... 43 

DR. GORAZD JUSTINEK NA ERASMUS+ VIRTUALNI MOBILNOSTI NA SVEUČILIŠTVU V DUBROVNIKU ..................................... 44 
 

OBVESTILA FSMŠ ............................................................................................................................................ 45 

PRVI PRIJAVNI ROK ZA PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME  .................................................................................................. 45 

 

file://///nova-uni.si/files/LJusers/knjiznica1/Desktop/E-NOVICE_NU_april_maj_junij.docx%23_Toc75957461
file://///nova-uni.si/files/LJusers/knjiznica1/Desktop/E-NOVICE_NU_april_maj_junij.docx%23_Toc75957467
file://///nova-uni.si/files/LJusers/knjiznica1/Desktop/E-NOVICE_NU_april_maj_junij.docx%23_Toc75957471


 

4 
 

 
 

4 

KNJIŽNICA IN ZALOŽBA ................................................................................................................................ 46 

DELAVNICA OBLIKOVANJA ZAKLJUČNIH DEL................................................................................................................................ 46 

ZAMUDNINE V UKNU ..................................................................................................................................................................... 47 

NOVOSTI ZALOŽBE NU ................................................................................................................................................................... 48 

 

KARIERNI KOTIČEK ....................................................................................................................................... 52 

ZELENO JAVNO NAROČANJE.......................................................................................................................................................... 52 

KORISTNE POVEZAVE ..................................................................................................................................................................... 53 
 

ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI .......................................................................................................................... 54 

VIRTUALNI OBISK EVROPSKE CENTRALNE BANKE (ECB) .............................................................................................................. 54 

ERASMUS+ IZKUŠNJA ..................................................................................................................................................................... 55 
 

 
 
 
 
 

 

 
  

E-BILTEN NOVE UNIVERZE Nosilec avtorskih pravic:  
Nova univerza 
Kraj izdaje: Ljubljana 
Leto izdaje: 2021 

Številčenje: letnik VI, številka 4 
Uredila: Valerija Stopar  
Pišite nam na:  

knjiznica@nova-uni.si 

file://///nova-uni.si/files/LJusers/knjiznica1/Desktop/E-NOVICE_NU_april_maj_junij.docx%23_Toc75957473
file://///nova-uni.si/files/LJusers/knjiznica1/Desktop/E-NOVICE_NU_april_maj_junij.docx%23_Toc75957476
file://///nova-uni.si/files/LJusers/knjiznica1/Desktop/E-NOVICE_NU_april_maj_junij.docx%23_Toc75957480


 

5 
 

 
 

5 

AKADEMSKI FORUM NU 
TEMELJNE PRAVICE V EU 
 
 
V sredo, 14. aprila 2021, je ob 15.00 potekal akademski forum Nove 
univerze v sodelovanju s Slovenskim društvom za evropsko pravo na temo 
Temeljne pravice v EU. Dogodek je potekal po spletni aplikaciji Zoom. 
 
Akademski forum je bil namenjen predstavitvi knjige prof. dr. Verice 
Trstenjak z naslovom Temeljne pravice v Evropski uniji. Povzetek knjige si 
lahko preberete TUKAJ. 
 
Vodji akademskega foruma, prof. dr. Mateju Avblju, so se v razpravi 
pridružili: 

 g. Peter Svetina, Varuh človekovih pravic RS, 

 prof. dr. Damjan Možina, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 

 doc. dr. Petra Weingerl, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 

 prof. dr. Verica Trstenjak, avtorica knjige, Univerza v Ljubljani, 
Nova univerza in SFU Univerza na Dunaju. 
 

 

 
 
 
Če se foruma niste uspeli udeležiti, si ga lahko ogledate na YouTube kanalu 
Nove univerze.  
 
 

PREDAVANJA, OKROGLE MIZE, FORUMI 

https://www.gvzalozba.si/temeljne-pravice-v-evropski-uniji
https://www.youtube.com/watch?v=CP3YEQ5Xe0I
https://www.youtube.com/watch?v=CP3YEQ5Xe0I
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AKADEMSKI FORUM NU EU 
ECONOMIC AND SOCIAL 
RECOVERY AFTER COVID-19 
 
 
Nova univerza je v sodelovanju z Univerzo v Vidmu organizirala akademski 
forum z naslovom EU Economic and Social Recovery after Covid-19.  
Dogodek je potekal v četrtek, 15. aprila 2021, od 11.00 do 12.30 po spletni 
aplikaciji Zoom. Potekal je v angleškem jeziku.  
 
 
Vodji akademskega foruma, prof. dr. Jerneju Letnarju Černiču, so se v 
razpravi pridružili:  
 

 prof. Elisabetta Bergamini, Univerza v Vidmu, 
 

 dr. Francesco Deana PhD, Univerza v Vidmu, 
  

 prof. dr. Matej Avbelj, Nova univerza. 
 

 
 

Posnetek foruma si lahko ogledate na YouTube kanalu Nove univerze.  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hICn2SAcUF8
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AKADEMSKI FORUM NU SKUPNA 
VARNOSTNA IN OBRAMBNA 
POLITIKA EU: VSI ZA ENEGA, 
EDEN ZA VSE ALI VSAK SAM 
ZASE? 
 
 
V sredo, 5. maja 2021, je ob 15.00 potekal akademski forum Skupna 
varnostna in obrambna politika EU: Vsi za enega, eden za vse ali vsak sam 
zase? Forum je potekal v okviru raziskovalnega projekta, ki ga vodi prof. dr. 
Matej Avbelj in je sofinanciran s strani Agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije. Dogodek je potekal po spletni aplikaciji Zoom.  
 

»Konferenca o prihodnosti Evropske unije in slovensko predsedovanje 
Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021 ponujata priložnosti za 

izmenjavo mnenj, predlogov in izkušenj tudi na področju Skupne varnostne 
in obrambne politike EU. Globalna strategija za zunanjo in varnostno 
politiko Evropske unije iz leta 2016 je prispevala veliko sprememb, za 
katere želimo skupaj z gosti preveriti, kako uspešne so pet let kasneje. 

Zanima nas, kako učinkoviti so projekti v Stalnem strukturnem sodelovanju 
(PESCO), delovanje Evropskega obrambnega sklada (EDF), prednosti 

letnega pregleda na področju obrambe (CARD) in kako lahko Republika 
Slovenija prispeva k bolj kakovostni Skupni varnostni in obrambi politiki 

Evropske unije v času svojega predsedovanja in po njem.« 
 
Vodji akademskega foruma, dr. Liliani Brožič, so se v razpravi pridružili: 

 dr. Jelena Juvan, Univerza v Ljubljani,  

 dr. Klemen Grošelj, poslanec evropskega parlamenta, 

 dr. Andrej Sotlar, Univerza v Mariboru. 
 

Posnetek foruma si lahko ogledate TUKAJ.   

https://www.youtube.com/watch?v=5lkYTq3K6-o
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PREDSTAVITEV KNJIGE 
IDEOLOGIJA NA SODIŠČIH 
 
 
10. maja je ob 15.00 po spletni aplikaciji Zoom potekala predstavitev knjige 
Ideologija na sodiščih, ki je nastala v okviru raziskovalnega projekta 
»Ideologija na sodiščih: vpliv svetovnonazorskih in družbenih stališč 
sodnikov na njihove odločitve«, pod vodstvom dr. Mateja Avblja in dr. 
Janeza Šušteršiča. 
 
V raziskavi je raziskovalna skupina 
analizirala več kot 250 sodb Ustavnega 
sodišča, na podlagi katerih so bili 
izoblikovani ideološki profili treh sestav 
Ustavnega sodišča v obdobjih 1993−1997; 
2001−2006 ter 2011−2016. Čeprav so vsa 
teoretična in praktična dognanja 
raziskovalne skupine, vključno z zbirko 
empiričnih analiz vseh izbranih sodb 
Ustavnega sodišča, zbrana na enem mestu 
na spletni strani raziskovalnega projekta, se 
je raziskovalna skupina svoje 
najpomembnejše ugotovitve odločila 
predstaviti še v znanstveni monografiji in z 
njimi seznaniti tudi širšo javnost. 
 
 
Posnetek predstavitve si lahko ogledate na našem YouTube kanalu.  

 

 

 

  

https://trgovina.nova-uni.si/izdelek/ideologija-na-sodiscih/
https://judiology.nova-uni.si/
https://www.youtube.com/watch?v=NDbEwqymQrI
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AKADEMSKI FORUM KOSOVO 
ACCESSION TO THE EU AND THE 
ROLE OF SLOVENIA 
  
 
Nova univerza je v sodelovanju z »University for Business and Technology« 
izvedla akademski forum z naslovom Kosovo accession to the EU and the 
role of Slovenia. Dogodek je potekal v angleškem jeziku.  
 
Vodji akademskega foruma, prof. dr. Jerneju Letnarju Černiču, so se v 
razpravi pridružili: 
 

 prof. dr. Blerim Reka, former Minister of EU Integration of Kosovo 
and Professor, University for Business and Technology, 

 assoc. prof. Behar Selimi, University for Business and Technology, 

 dr. Bekim Sejdiu, member of Constitutional Court of Kosovo and 
Professor, University for Business and Technology, 

 prof. dr. Matej Avbelj, New University, 

 assist. prof. Gorazd Justinek, New University, 

 prof. dr. Marko Novak, New University. 
 

 
Dogodek je potekal v sredo, 12. maja 2021, ob 15.00 po spletni aplikaciji 
Zoom. 
 
 
Če se foruma niste uspeli udeležiti, si lahko ogledate posnetek na YouTube 
kanalu Nove univerze.  

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=l4tzE-9_fKU
https://www.youtube.com/watch?v=l4tzE-9_fKU
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PRIHODNOST EVROPE – 
POGOVOR O STRATEŠKIH IZZIVIH 
OB PRIČETKU VSEEVROPSKE 
RAZPRAVE  
 
»Na dan Evrope, 9. maja, je s svojim delo pričela Konferenca o prihodnosti 
Evrope. Gre za edinstven demokratični projekt, v okviru katerega bomo 
Evropejci izmenjali poglede in iskali odgovore glede smeri prihodnjega 
razvoja naše celine, glede vloge in umestitve Unije v spremenjenih 
geopolitičnih razmerjih in nenazadnje glede naše lastne biti. Kaj so tisti 
temelji, ki nas bodo, Evropejce, združevali in povezovali ne le danes, ampak 
tudi v prihodnje? Odgovornost za izvedbo tega velikega projekta skupaj z 
Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo nosi Svet EU, ki ga bo 
glavnino delovanja konference vodila prav Slovenija. V vlogi predsedujoče 
bo Slovenija usklajevala in zastopala stališča držav članic pri vodenju 
konference.« (Vir: GOV.SI) 
 
V četrtek, 20. maja, je ob 17. uri potekala razprava z naslovom Prihodnost 
Evrope – pogovor o strateških izzivih ob pričetku vseevropske razprave v 
sejni sobi Grad Brdo, na Brdu pri Kranju. V razpravi so poleg predsednika 
Vlade RS Janeza Janša sodelovali predsednik republike Borut Pahor, 
svetovalec predsednika republike dr. Ernest Petrič (prek AVK), nekdanji 
minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel, pravnik dr. Matej Avbelj, 
pravnik dr. Jurij Toplak in nekdanja evropska poslanka Zofija Mazej 
Kukovič. Posnetek razprave si lahko ogledate TUKAJ.   

  

Vir: GOV.SI 

https://www.gov.si/dogodki/2021-05-20-predsednik-vlade-janez-jansa-pricenja-z-razpravo-o-prihodnosti-evrope/
https://www.gov.si/novice/predsednik-vlade-janez-jansa-razprava-o-prihodnosti-evrope-mora-biti-odprta-in-vkljucujoca/
https://www.gov.si/novice/predsednik-vlade-janez-jansa-razprava-o-prihodnosti-evrope-mora-biti-odprta-in-vkljucujoca/?fbclid=IwAR3ep-f1vqFwjzt1Axz2fUj8t8gV0gxY73DYSkalH0LI9Tj1nvJ5THDnb1s
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USTAVNA DEBATA COVID 19 
ODLOČBA U-I-79/20, Z DNE 
13.5.2021 – SODBA IN USTAVNO 
SODIŠČE: PRO ET CONTRA 
 
 
15. junija 2021 je ob 15.00 potekala ustavna debata Nove univerze z 
naslovom Covid 19 odločba U-I-79/20, z dne 13.5.2021 Sodba in Ustavno 
sodišče: PRO et CONTRA. Dogodek je za osebno vabljene goste potekal v 
živo na Mestnem trgu 23, v avli Nove univerze.  
 
 
Vsebina debate:  
 

 otvoritev predstojnika akademskega foruma: prof. dr. Matej 
Avbelj,  

 moderator: prof. dr. Peter Jambrek v sodelovanju z dr. Polono 
Batagelj, 

 uvodni analizi odločbe z vidika načel legalitete in sorazmernosti: 
prof. dr. Lovro Šturm, prof. dr. Matej Avbelj, 

 analiza aktualne in relevantne ustavnosodne prakse z vidika načela 
pravne države: prof. dr. Jurij Toplak, 

 prelomnost in precedenčnost odločbe U-I-79:20 z vidika 
inštitucionalne kakovosti ter integritete sodišča: prof. dr. Tone 
Jerovšek, prof. dr. Jernej Letnar Černič, vrhovni sodnik Jan Zobec, 

 razprava s poslušalci v živo in online, 

 sklepni povzetek analize in razprave: prof. dr. Peter Jambrek in dr. 
Polona Batagelj. 
 
 

Če se debate niste uspeli udeležiti, si lahko posnetek ogledate TUKAJ.  
 
 
Kratek povzetek debate je dostopen TUKAJ.  

 
 

 
  

https://vimeo.com/564406879
https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2021/06/POVZETEK-RAZPRAVE-NA-AF-NU.pdf


 

12 
 

 
 

12 

Kratke biografije razpravljavcev: 
 

 dr. Matej Avbelj je profesor za evropsko pravo, rektor Nove 
univerze in urednik KURS 2019, 

 dr. Polona Batagelj je asistentka za evropsko pravo in vodja 
kabineta rektorja Nove univerze, 

 dr. Peter Jambrek je profesor za ustavno pravo, predsednik Nove 
univerze, prvi predsednik Ustavnega sodišča in prvi slovenski 
sodnik na ESČP, 

 dr. Tone Jerovšek je profesor za upravno pravo in nekdanji 
predsednik Ustavnega sodišča, 

 dr. Jernej Letnar Černič je profesor za pravo človekovih pravic in 
dekan Evropske pravne fakultete, 

 dr. Lovro Šturm je profesor za upravno pravo, nekdanji predsednik 
Ustavnega sodišča in ustanovni urednik KURS, 

 dr. Jurij Toplak je profesor za ustavno pravo, 

 Jan Zobec je vrhovni sodnik in nekdanji sodnik Ustavnega sodišča. 
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GOSTUJOČA PREDAVANJA DR. 
EVE LITINA 

 
 

Od 5. maja 2021 do 6. maja 2021 so v okviru programa Erasmus+ potekala 
gostujoča predavanja med Evropsko pravno fakulteto Nove univerze in 
Oddelkom za ladijski promet, trgovino in promet Egejske Univerze iz Grčije. 
Dr. Eva Litina z Egejske univerze je bila povabljena na predavanja o 
mednarodni trgovinski arbitraži in pomorskem pravu v tesnem sodelovanju 
z dr. Anjo Strojin Štampar pri predmetu Gospodarsko pravo. 
 
 
Izmenjava izkušenj in uporaba interaktivnih učnih metod je prispevala k 
sodelovanju študentov, ki so vsekakor pridobili nekaj posebnega znanja o 
pomorskem pravu in arbitraži. 
 
 
Doktorica Eva Litina je podoktorska učiteljica na oddelku za ladijski promet, 
trgovino in promet na Egejski univerzi v Grčiji in odvetnica, sprejeta v 
Atenah in New Yorku. Njeni glavni raziskovalni interesi vključujejo 
mednarodno arbitražo, pomorsko in gospodarsko pravo, primerjalno pravo 
in pravo informacijske tehnologije. Je doktorica znanosti v mednarodni 
pomorski arbitraži z Egejske univerze. Študirala je pravo na Univerzi v 
Atenah in magistrirala iz pravne fakultete na Univerzi v New Yorku. Delala 
je v grških odvetniških pisarnah in kot pravna svetovalka grškega 
namestnika ministra za finance. 
 
 
Za svoje raziskave je Eva prejela štipendije Univerze na Egejskem morju v 
Grčiji, štipendije Mednarodnega odvetniškega združenja za reševanje 
sporov 2017 in štipendije Inštituta Max Planck 2017 (Luksemburg) in 2018 
(Hamburg). Pred kratkim je pri Kluwer Law International objavila 
monografijo z naslovom Teorija, pravo in praksa pomorske arbitraže: 
primer mednarodnih pogodb o prevozu blaga po morju. 
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Dr. Eva Litina je o svojih izkušnjah povedala: »It was a pleasure and honor 
to be invited by the New University to teach subjects that I am passionate 
about. I truly enjoyed the lectures, the contact with the students and all the 
help and support I received from Dr. Anja Strojin Štampar and the staff of 
the New University. I look forward to further future opportunities for 
collaboration.« 
 
 
Posnetek predavanj si lahko ogledate na spodnjih povezavah:  
 

 https://vimeo.com/545507690  
 

 https://vimeo.com/546399030  
 

 
Veseli smo, da smo kljub pandemiji lahko gostili profesorico in upamo, da 
se v prihodnosti poslužimo predavanja ex cathedra. 
 
 
 

  

https://vimeo.com/545507690
https://vimeo.com/546399030
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PREDAVANJE PROF. DR. JERNEJA 
LETNARJA ČERNIČA 
 
 
Prof. dr. Jernej Letnar Černič je 10. junija 2021 v Tolminskem muzeju 
predaval dijakom 2. letnika Gimnazije Tolmin. 
 
 
Na predavanju so razpravljali o vrednotah varstva človekovih pravic.   
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GOSTUJOČE PREDAVANJE DOC. 
DR. MARIA KREŠIĆA »PRAVNA 
FILOZOFIJA ALFA ROSSA IN 
KONCEPT PRAVNE ZAVESTI« 
 
 
 
V torek, 22. junija 2021, je ob 18. uri v prostorih Evropske pravne fakultete 
v Ljubljani v Avli Ivana Hribarja potekalo gostujoče predavanje doc. dr. 
Maria Krešića z naslovom »Pravna filozofija Alfa Rossa in koncept pravne 
zavesti«. 
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TISKOVNA KONFERENCA OB 
IZIDU PRISPEVKOV ZA 
ENCIKLOPEDIJO SLOVENSKE 
OSAMOSVOJITVE, DRŽAVNOSTI 
IN USTAVNOSTI 
 
 
23. 6. 2021 je na Novi univerzi potekala tiskovna konferenca ob izidu knjige 
Osamosvojitev: prispevki za enciklopedijo slovenske osamosvojitve, 
državnosti in ustavnosti, s katerimi smo na svoj način obeležili trideseto 
obletnico ustanovitve slovenske narodne države. 
 
Ob tej priložnosti smo se zahvalili sodelavcem, predvsem pa ustanovam, ki 
so prispevale k natisu knjige, ki po našem mnenju predstavlja tudi 
pomemben akademski dosežek. 
 
Publikacija je odličen učni, študijski ali raziskovalni vir za vse zgodovinarje, 
pravnike, zakonodajalce, publiciste, diplomate in druge, ki se želijo 
seznaniti z ustvarjanjem samostojne slovenske države v narodnem in 
mednarodnem kontekstu. 
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AKADEMSKA RAZPRAVA OB 
IZDAJI KNJIGE 30 LET SLOVENSKE 
DRŽAVE 
 
 
V četrtek, 24. 6, 2021, je ob 11. uri na Novi univerzi potekala akademska  
razprava ob izdaji knjige z naslovom 30 LET SLOVENSKE DRŽAVE avtorjev in 
avtoric: Matej Avbelj, Gorazd Bajc, Mihael Brejc, Darko Darovec, Brane 
Dobnikar, Emil Erjavec, Darko Friš, Stane Granda, Igor Grdina, David 
Hazemali, Karl Hren, Marjan Horvat, Andrej Hozjan, Peter Jambrek, Mitja 
Kaligarič, Tomaž Kladnik, Marko Koščak, Maja Kožar, Jernej Letnar Černič, 
Janez Malačič, Marko Novak, Ernest Petrič, Jasna Potočnik Topler, Barbara  
Riman, Dimitrij Rupel, Anton Stres, Marko Štrovs, Polona Tratnik, Anton 
Travner, Matevž Tomšič, Tomaž Zalaznik, Jure Zupan.  
 
Glavni urednik monografije je prof. dr. Darko Darovec, odgovorni urednik 
pa prof. dr. Dimitrij Rupel.  
 
 Celotno monografijo 30 let slovenske države si lahko ogledate TUKAJ. 
 
 

  

https://issuu.com/zaloznistvo_padre/docs/knjiga_30_let_slovenske_dr_ave_final_lowress
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PRISPEVEK PROF. DR. MILANA 
JAZBECA  
 
 
V zborniku Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, ki je nastal 
v okviru mednarodne konference 2020, je bil objavljen prispevek prof. dr. 
Milana Jazbeca z naslovom Globalizacija kot izziv v luči C-19 krize in 
nekatere aktualne implikacije. 
 
 
»Prispevek obravnava globalizacijo kot fenomen in izziv, ki je trideset let po 
koncu hladne vojne samoumeven. Pri tem izhajamo iz predpostavke, da 
pandemija novega korona virusa leta 2020 ni bistveno vplivala na 
globalizacijo: okrepila je nekatere njene trende, značilnosti in način 
vplivanja ter poudarila pomen lokalnih razsežnosti v globaliziranem svetu. 
Globalizacija ima večstoletno zgodovino, ki v osnovi pomeni naraščajočo 
integracijo in soodvisnost mednarodne skupnosti. To je instrument 
multiplikativnega prenašanja dobrin, informacij in vplivanja, ki progresivno 
krepi trende ter ustvarja strukture. Prispevek je razdeljen v tri dele, in sicer 
pandemija in geopolitika, strukturne spremembe in sinergija vrednot. 
Ugotavljamo, da je pandemija okrepila nekatere vidike delovanja, kot so 
dihotomija bogati – revni in država – družba v odnosu do posameznika in 
njegove zasebnosti, ter digitalizacijo vsakdanjega življenja in delovanja 
družbenih sistemov ter institucij. Kriza je aktualizirala odnos globalno – 
lokalno v smeri bistveno večje soodvisnosti in medsebojnega vplivanja. 
Fizično in virtualno je v največji stopnji dopolnjevanja in sinergije dosedaj.  
Postopno zapiranje družbenih sistemov, umik v izolacijo in fizično distanco 
je povečalo digitalizacijo ter povzročilo večji obseg duševnih travm. Izkušnje 
delovanja javnih sistemov, zlasti osnovnega šolstva, so pokazale, da mora 
biti internet dobrina javnega značaja, kar morajo jamčiti vlade. Pri 
obvladovanju pandemije se je nasploh pokazalo, da so države oz. 
nacionalne vlade tiste, ki morajo voditi krizno upravljanje. Države z javnim 
zdravstvom, socialo in izobraževanjem, kot so Finska, Nemčija in Nova 
Zelandija, so bile uspešnejše v obvladovanju pandemije.« 
 
 
Celoten prispevek si lahko preberete TUKAJ.  
 
 

  

OBVESTILA NOVE UNIVERZE 

https://fei.uni-nm.si/uploads/_custom/01_unmfei/konferenca/zbornik/UNMFEI_MZK_2020_zbornik_prispevkov.pdf
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ČLANEK AS. EVE JAMBREK 
 
 
V reviji Socialno delo, let. 60, št. 1 (2021), je bil objavljen članek as. Eve 
Jambrek z naslovom Participacija otrok v razvezni mediaciji po Družinskem 
zakoniku: od koncepta do implementacije.  
 
 
»Prispevek prek interdisciplinarnega povezovanja teoretskih konceptov 
mediacije, socialnega dela in družinskega prava prikaže vlogo otroka v 
mediaciji ob razvezi staršev. Mediacijski postopek mora kljub svoji 
neformalni naravi zagotoviti primerljivo raven varstva pravice otrok do 
participacije, kot ga lahko otroci pričakujejo od formalnih družinskopravnih 
postopkov. Pomemben korak k utrditvi položaja otrok v mediaciji je bil v 
slovenskem prostoru dosežen leta 2017 s sprejetjem Družinskega zakonika, 
ki mediatorju omogoča vključitev otroka v mediacijo. Ciljev participacije 
otrok v mediaciji je več: zagotavlja spoštovanje otrokove procesne pravice 
do izjave, omogoča raziskovanje otrokovega doživljanja razveze in spodbuja 
zaupno osebo, da krepi moč otroka. V prispevku sta ob upoštevanju 
slovenske normativne ureditve participativnih pravic otrok in mediacije 
predstavljena celovit koncept vključevanja otrok v mediacijo in njegova 
implementacija.« 
 
 
Članek si lahko preberete TUKAJ.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://www.revija-socialnodelo.si/arhiv/2021#mag1
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SODELOVANJE PROF. DR. 
JERNEJA LETNARJA ČERNIČA PRI 
PRIPRAVI PISNE INTERVENCIJE  
 
 
Prof. dr. Jernej Letnar Černič je sodeloval v skupini več organizacij za 
varstvo človekovih pravic in akademikov, ki je pripravila pisno intervencijo 
v podporo pritožnikom v zadevi Claudia Duarte Agostinho in drugi proti 
Portugalski in 32 drugim državam (št. 29371/20) pred Evropskim sodiščem 
za človekove pravice. Pritožbo je na Evropsko sodišče za človekove pravice 
vložilo šest portugalskih otrok in mladih odraslih zaradi negativnih vplivov 
podnebnih sprememb.   
 
»The group argues that the European Court should rule on cases brought by 
people facing drought, heatwaves, fires and other climate-related harms 
against foreign states who are party to the European Convention of Human 
Rights and who have failed to take adequate steps to phase out greenhouse 
gas emissions. Those affected by climate change should not be prevented 
from making claims against governments other than their own.« (Vir: ETOs) 
 
Več si lahko preberete TUKAJ.  
 
 
 

 
  

https://www.etoconsortium.org/en/news/news/first-climate-change-case-at-the-european-court-of-human-rights-justice-must-not-stop-at-borders-182/
https://www.etoconsortium.org/en/news/news/first-climate-change-case-at-the-european-court-of-human-rights-justice-must-not-stop-at-borders-182/
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PRISPEVEK PROF. DR. JERNEJA 
LETNARJA ČERNIČA 
 
 
Prof. dr. Jernej Letnar Černič je 18. 6. 2021 sodeloval na simpoziju o 
filozofiji mednarodnega prava na beograjski pravni fakulteti.  
 
Več informacij je na voljo TUKAJ.   

http://www1.ius.bg.ac.rs/2021/05/18/bltg-simposium-the-philosophy-of-interantional-law/
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PROF. DR. MATEJ AVBELJ V 
ODDAJI GLOBUS 
 
 
Prof. dr. Matej Avbelj je 6. 5. 2021 kot gost nastopil v oddaji Globus, v kateri 
so razpravljali o prihodnosti Evrope in iskanju Evrope po meri Evropejcev. 
 
 
Oddajo si lahko ogledate v arhivu RTV.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Posnetek zaslona) 

  

https://4d.rtvslo.si/arhiv/globus/174773737?fbclid=IwAR3UroZFDjZJ6IDs3WNdQ34O9qFr6DRA8Ulu4moWjDMe03_EuadjUbbCOp0
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PROF. DR. PETER JAMBREK V 
ODDAJI INTERVJU 
 
 
9. maja je prof. dr. Peter Jambrek nastopil kot gost v oddaji Intervju, ki jo 
vodi dr. Jože Možina. 
 
 
Dr. Peter Jambrek v intervjuju, ki ga vodi Jože Možina, oriše slovensko pot 
od prvih svobodnih volitev in plebiscita leta 1990 do današnjega obdobja, ki 
ga na sebi lasten način kritično analizira. Po njegovem mnenju ravno v tem 
času doživljamo zlom tranzicijskega sistema oziroma globoke države, ki se 
krčevito bori za obstanek s poskusi ustvarjanja kaosa in razdora, med katere 
Jambrek uvršča tudi kolesarske proteste, ki jih ima za farso. Ob tem dodaja: 
»Socialna in gospodarska struktura Slovenije je sijajna, smo v dobri 
kondiciji. Če pa se 1 do 2 odstotka prebivalstva Ljubljane pojavi na cestah z 
nekimi trapastimi slogani, ubite Janšo in podobno, je to dokaz slabega 
okusa in antiintelektualne drže.« Jambrek meni, da so ti protesti brez 
programa, v nasprotju s tistimi v času slovenske pomladi in pozneje, ko so 
na mirnih demonstracijah svoje koncepte predstavljali najvidnejši slovenski 
intelektualci iz kroga Nove revije. Jambrek je oster in pravi: »Na teh 
demonstracijah, ki jih zdaj poslušam ali gledam, saj jih televizija nenehno 
poudarja, ne vidim drugega kot transparente, z rdečo barvo prelite stole, 
metanje kock. Vse tisto, kar spominja na rjave srajce, preden je Hitler 
prevzel oblast.« Prepričan je, da je zgodovinsko gledano pojav kolesarjev na 
ulicah tudi sredstvo zastraševanja: »Terorja, ne intelektualnega diskurza, 
ampak fizične prisotnosti z namenom ustrahovanja.« Histerične in živčne 
reakcije akterjev levice kažejo, da se čutijo šibke, meni Jambrek. Zavedajo 
se, da se slovenska družba normalizira in čedalje bolj približuje 
zahodnoevropski: »Edino, kar je še v resnici pristno, tranzicijsko ali 
postkomunistično levega, skladno z nostalgičnimi predstavami o Titu in 
Jugoslaviji, so mediji, je aktualna medijska konstrukcija realnosti petih 
partijskih medijev v Sloveniji, Dela, Dnevnika, RTV Slovenija … pa nimam nič 
proti RTV.«  
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Glede prihodnosti je optimističen. Mlado generacijo vidi kot svobodno in 
podjetno, zdravstveni sistem se je okrepil, želi si le več tekmovalnosti na 
vseh področjih, tudi v javnih službah. Ob 30-letnici Slovenije se mu zdi 
temeljno spoštovanje tega dosežka: »Spoštovanje tega, da smo v Sloveniji 
prišli do suverene države in svobode ljudi in želja, da nas to znotraj Evropske 
unije ohrani v dobri kondiciji še naprej.« (Vir: RTV) 
 
 
 
Posnetek intervjuja si lahko ogledate v arhivu RTV.  
 
 
 
 

(Posnetek zaslona) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

https://4d.rtvslo.si/arhiv/intervju/174774200
https://4d.rtvslo.si/arhiv/intervju/174774200
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DOC. DR. IGOR SENČAR V 
ODDAJI INTERVJU 
 
Doc. dr. Igor Senčar je 13. 6. 2021 nastopil kot gost v oddaji Intervju, ki jo 
vodi dr. Jože Možina. Posnetek oddaje si lahko ogledate v arhivu RTV.  
 
Dr. Igor Senčar je bil ključna oseba slovenskega predsedovanja Evropski uniji 
v Bruslju leta 2008, v kabinetu predsednika vlade pa kot državni sekretar za 
koordinacijo mednarodnih in evropskih zadev koordinira tudi letošnje 
predsedovanje. V pogovoru, ki ga vodi dr. Jože Možina, dr. Senčar 
spregovori o prihodnosti Evrope in poglavitnih ciljih, ki jih naša država želi 
doseči. Predsedovanje leta 2008 je še minilo v »romantični« dobi Unije, 
sedaj so se težave nakopičile, na preizkušnji je evropska solidarnost, ki je 
poglavitno vezivo povezave, ugotavlja Senčar. V svojem obsežnem 
doktoratu se je ukvarjal prav s tem področjem, predvsem ob spopadanju EU 
z gospodarsko krizo, krizo v Ukrajini in migrantsko krizo. Uvodoma je 
komentiral prizadevanja slovenskih levih političnih sil in medijev, ki jih 
podpirajo, da bi kar najbolj kompromitirali Slovenijo pred predsedovanjem 
EU. Kot vrhunski slovenski diplomat, ki je osem let delal na najbolj 
odgovornih položajih v Bruslju, ocenjuje, da česa podobnega nobena 
opozicija doslej ni počela svoji vladi. Kaj meni o kritičnem pisanju evropskih 
medijev o tem, da v naši državi vlada obvladuje medije? Po Senčarjevem 
mnenju te ocene izvirajo v Sloveniji in so potem izvožene v tujino, na ugled 
Slovenije v evropskih inštitucijah pa nimajo večjega vpliva. Tema pogovora 
je tudi t. i. mehka moč EU, ki se je na zunanjepolitičnem področju pogosto 
izkazala za naivno. Glede prihodnosti EU, ki je v marsičem negotova, Senčar 
izpostavlja, da bo za njeno konsolidacijo dolgoročno potrebna vrnitev h 
koreninam, k idejam ustanovnih očetov evropske povezave. Podobno meni 
tudi za Slovenijo, ki se bo po njegovih besedah razvijala le, če se bomo znali 
povezati in spoštovati razlike. (Vir: RTV) 
 

(Posnetek zaslona)  

https://4d.rtvslo.si/arhiv/intervju/174783056
https://4d.rtvslo.si/arhiv/intervju/174783056
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PRISPEVEK PROF. DR. MATEJA 
AVBLJA  
 
 
Vabljeni k branju prispevka prof. dr. Mateja Avblja z naslovom Rewarding 
in EU Law, ki je bil objavljen 10. 6. 2021 na portalu Völkerrechtsblog.  
 
 
»The Court of Justice of the European Union (CJEU), as a principle voice of 
the EU legal order, has long ago severed the link between EU law and 
international law by pursuing the so-called constitutionalization thesis on 
the basis of which EU law has been converted into an autonomous legal 
order with its own constitutional charter. As EU law has thus been 
widely theorized and practiced as separate and distinct from international 
law, does that also mean that EU legal theory and practice cannot profit 
from the highly insightful findings by van Aaken and Simsek (hereinafter: 
the authors) on the benefits of rewarding, as opposed to mere sanctioning, 
when pursuing compliance under international law? In what follows, this 
question will be approached in three steps. First, we will examine the 
capacity and scope of translation of the authors’ argument to EU law. 
Second, it will be argued that the utility of rewarding in EU law depends on 
the type of violations committed. Finally, it will be claimed that rewarding 
under EU law can only go as far as it does not run counter to the 
fundamental values of the Union.« (Vir: Völkerrechtsblog) 
 
 
Celoten prispevek najdete TUKAJ.  

  

https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/questioning-eu-constitutionalisms/34449966926C4C8DAF32B7F0C14A00BF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62005CJ0402
https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1975_num_27_3_16481
https://voelkerrechtsblog.org/rewarding-in-eu-law/?fbclid=IwAR1Nm_MPdCBpBndF9OnNh6oWTxyDgDgoziOPxO53aRCc4XjI3e29adTacFE
https://voelkerrechtsblog.org/rewarding-in-eu-law/?fbclid=IwAR1Nm_MPdCBpBndF9OnNh6oWTxyDgDgoziOPxO53aRCc4XjI3e29adTacFE
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PROF. DR. MATEJ AVBELJ NA 
MEDNARODNI KONFERENCI 
 
 
Rektor Nove univerze, prof. dr. Matej Avbelj, je sodeloval na mednarodni 
konferenci Rule of Law in the EU: Consensus and Discontents, ki je potekala 
po spletu 10. in 11. junija 2021. 
 
Več informacij je na voljo v programu konference.  
 
 
 
 
 
  

https://apps.eui.eu/EUI_API/EVENTSV2/Attachments/Index?id=18603
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SPOMLADANSKA ŠOLA NOVE 
UNIVERZE 2021 Z NASLOVOM 
EPIDEMIJA IN SLOVENSKA 
DRUŽBA 
 
 
Spomladansko šolo NU z naslovom EPIDEMIJA IN SLOVENSKA DRUŽBA je 
organizirala Evropska pravna fakultete Nove univerze skupaj s Fakulteto za 
slovenske in mednarodne študije Nove univerze ter Fakulteto za državne in 
evropske študije Nove univerze.  
 
Slovenska družba tako kot ves svet od marca 2020 preživlja epidemijo in 
trpi za njenimi posledicami. V tem času so bile zaradi boja proti epidemiji 
sprejete številne omejitve svoboščin. Epidemija je neposredno povzročila 
čez štiri tisoč presežnih smrti. Številni posamezniki so zaradi nižjega 
povpraševanja in gospodarske rasti izgubili delovna mesta. Spomladanska 
šola je analizirala posledice epidemije, za življenje na različnih področjih 
slovenske države in družbe. V tej smeri bo skušala podati odgovore o tem, 
kako naprej v zadnji fazi epidemije in po njenem koncu? 
 
Spomladanska šola je potekala od 17. do 21. maja 2021 po spletni aplikaciji 
Zoom.  
 
Šola je bila razdeljena na 5 dni, znotraj katerih je potekalo 10 predavanj, in 
sicer:  
 

 Epidemija in načela notranjega trga Evropske unije; dr. Petra 
Weingerl, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, 
 

 Okrevanje gospodarstva po epidemiji; dr. Gorazd Justinek, 
Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze, 

 

 Epidemija in varstvo človekovih pravic; dr. Marko Bošnjak, 
Evropsko sodišče za človekove pravice, 

 

 Dostojanstvo, svoboščine in epidemija; dr. Jernej Letnar Černič, 
Evropska pravna fakultete Nove univerze,  

 

 Epidemija – razgaljenje zamaskiranega neznanja in egoističnega 
narcizma: ali bi znanost zmogla več?; dr. Tina Bregant, Ministrstvo 
za zdravje RS in CIRIUS Kamnik, 

 

 Zoonoze, virusi, imunost, cepljenje; dr. Matevž Arko, Uprava RS za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 
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 Preference potencialnih kupcev nepremičnin, v obdobju po 
epidemiji; dr. Bojan Grum, Evropska pravna fakulteta Nove 
univerze, 

 

 Vpliv epidemije na trg stanovanjskih nepremičnin; dr. Boštjan 
Kerbler, Evropska pravna fakulteta Nove univerze, 

 

 K(bolj)trajnostnemu razvoju?; dr. Jerneja Penca, Evro- 
sredozemska univerza, 

 

 Stopiti skupaj ali se (še bolj) raziti: Kaj pandemija pove o 
(ne)enotnosti slovenske družbe v primerjalni perspektivi?; dr. Aleš 
Maver, Filozofska fakulteta Univerza v Mariboru. 
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ŠTIPENDISTKA ASEF GOSTUJE NA 
NOVI UNIVERZI 
 
 
Dne 9. junija 2021 je na Evropski pravni fakulteti Nove univerze potekal 
sprejem Milene Javeršek, nemške študentke slovenskih korenin, ki bo kot 
ASEF štipendistka gostovala na Novi univerzi kar 12 tednov. Študentka bo 
pod mentorstvom prof. dr. Jerneja Letnarja Černiča raziskovala področje 
človekovega dostojanstva, sobivanje in migracije. Prihaja iz Univerze v 
Kölnu, Nemčija.  
 
Prav tako bo Nova univerza predvidoma aprila 2022 gostila ASEF štipendista 
Rena Gregorčiča iz Avstralije pod mentorstvom prof. dr. Polone Tratnik, 
dekanje Fakultete za slovenske in mednarodne študije Nove univerze.  
 
S tem se Nova univerza uspešno odpira v svet in aktivno promovira svoje 
znanstveno-raziskovalno delo in inovativno učno okolje doma in v tujini.  
 
Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF) povezuje mlade 
izobražene Slovence doma in po svetu ter jim s svojimi programi omogoča 
priložnosti za rast in razvoj. Glavna programa fundacije sta štipendijski 
program za raziskovalni obisk pri slovenskih profesorjih na priznanih tujih 
univerzah (npr. Stanford, Harvard, Princeton) in štipendijski program, ki 

Slovencem po svetu omogoča 
raziskovalni obisk na slovenskih 
univerzah, raziskovalnih inštitutih 
in v podjetjih. V zadnjih letih je 
prišlo do razvoja novih programov, 
ki prvotno idejo le še nadgrajujejo 
(npr. ASEF Speaker Series, ASEF 
mladi umi, ASEF tutorstvo). Več 
informacij o ASEF fundaciji najdete 
TUKAJ.  
 
 
  

https://www.asef.net/
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SERIJA INHUMANUM: UMORI NA 
SLOVENSKEM 
 
 
12. aprila 2021 so v Ljubljani začeli s snemanjem igralno-dokumentarne 
serije z naslovom Inhumanum: Umori na Slovenskem, njen avtor in 
scenarist je član akademskega zbora Nove univerze izr. prof. dr. Boštjan 
Brezovnik.  
  
Prva sezona bo posneta letos med 12. aprilom in 15. julijem, njeni 
ustvarjalci pa želijo objektivno prikazati vse razsežnosti in posledice, do 
katerih privede dejanje umora, ter s tem prispevati h kulturi nenasilja v 
družbi.  
 
 
Več informacij je na voljo TUKAJ.  
 
 

          

            Vir: Slovenski filmski center; foto: Aleksander Petrič 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.film-center.si/sl/novice/8016/zacetek-snemanja-igrano-dokumentarne-serije-inhumanum-umori-na-slovenskem/
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KOMENTAR NOVE UNIVERZE 
(ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA 
U-I-480/20-17 Z DNE 11.3.2021)  
 
 
Nova univerza ob ustavno skladni in nomotehnično pravilni razlagi Zakona 
o visokem šolstvu izpolnjuje vse pogoje za reakreditacijo. Nova univerza 
sicer s to odločbo Ustavnega sodišča nič ne izgubi, ker tudi s PKP6 ob 
spoštovanju načela ustavnosti in zakonitosti ni ničesar pridobila.  
 
Celotna zadeva pa je, vsaj za kritičnega opazovalca, še en dokaz več, kako 
je za oviranje delovanja neke zasebne univerze, ki traja že več kot 
desetletje, v Sloveniji, ko se to nekomu zdi potrebno, mogoče uporabiti 
prav vsa sredstva, vključno z ustavnim sodiščem.  
 
O tem, da je bila ta določba pisana na kožo Novi univerzi je res, pogosto 
tudi grobo, na način, ki se v demokratični družbi ne spodobi, protestiral del 
politike ter politično angažirani visokošolski deležniki. Ti so nenazadnje tudi 
sprožili spor pred ustavnim sodiščem, ki jim je slednjič ugodilo. Po 
rektorjevem strokovnem mnenju ustavnopravno povsem neprepričljivo, saj 
pritožnik niti ni izpolnjeval pogojev za sprožitev spora pred ustavnim 
sodiščem. Skliceval se je namreč na svojo pravico do referenduma, ki je 
sploh ni nikdar uveljavljal, razen ex post facto pred ustavnim sodiščem.  
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OKROGLA MIZA ODBORA ZA 
ZADEVE EVROPSKE UNIJE: 
PRIHODNOST UPRAVLJANJA EU 
 
 
21. 6. 2021 je potekala seja odbora za zadeve Evropske unije na temo 
Prihodnost upravljanja EU, na kateri so sodelovali tudi člani akademskega 
zbora Nove univerze.  
 
Moderator dogodka je bil predsednik Odbora za zadeve Evropske unije 
mag. Marko Pogačnik, njegov osrednji del so predstavljale debate med 
tremi dvojicami akademikov: 
 

 prof. dr. Peter Jambrek in prof. dr. Franc Grad: Institucionalna 
reforma EU, 

 

 prof. dr. Matej Avbelj in dr. Katja Triller Vrtovec: Prožna integracija 
EU, 

 

 prof. dr. Ernest Petrič in doc. dr. Katarina Vatovec: Zunanji vidik 
EU. 

 
 
Razpravo sta povzela prof. dr. Anže Erbežnik in doc. dr. Igor Senčar. 
 
Posnetek okrogle mize si lahko ogledate TUKAJ.  
 
 

(Posnetek zaslona)   

https://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-odbora-za-zadeve-evropske-unije/174785287?fbclid=IwAR2LKVhaQBU0hZFjESGv9P6jzJLlMuvT5a0-MCZWXSKQNhWgl-nPuRBX4KM
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PRVI PRIJAVNI ROK ZA VPIS NA 
PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE 
PROGRAME 
 
 
Obveščamo vas, da se je 14. 6. 2021 odprl prvi prijavni rok za študente, ki 
želijo študirati na podiplomskih študijskih programih. Prvi prijavni rok bo 
potekal od 14. 6. do 13. 8. 2021. Prijavite se lahko na naslednje študijske 
programe: 
 
Magistrski študijski programi 

 Civilno in gospodarsko pravo, 

 Alternativno reševanje sporov, 

 Pravo in management nepremičnin (brezplačen/koncesioniran 
program), 

 Pravo (brezplačen/koncesioniran program). 
 
Doktorski študijski programi 

 Pravo in management nepremičnin, 

 Pravo. 
 

Prijavnico lahko izpolnite preko eVŠ portala, ki jo najdete na tej povezavi. 
 
Navodila za uporabnike eVŠ portala pa so objavljena na tej povezavi. 
 
Podporo prijaviteljem nudi tudi Enotni kontaktni center državne uprave 
(EKC) po e-pošti: ekc@gov.si in telefonski št.: 080 2002 (za klice iz tujine 
+386 1 478 8590). 
 
Za vse, ki ste zamudili informativne dneve Evropske pravne fakultete Nove 
univerze, si lahko posnetek še vedno ogledate TUKAJ.  

  

OBVESTILA EVRO-PF 

https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/04/e-EPF-zlozenka_MAGISTRSKI-CGP_2021.pdf
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/04/e-EPF-zlozenka_MAGISTRSKI-ARS_2021.pdf
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/04/e-EPF-zlozenka_MAGISTRSKI-PMN2_2021.pdf
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/04/e-EPF-zlozenka_MAGISTRSKI-PRAVO2_2021.pdf
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/04/e_EPF-zlozenka_DOKTORSKI-PMN3_2021.pdf
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/04/e_EPF-zlozenka_DOKTORSKI-PRAVO3_2021.pdf
https://portal.evs.gov.si/prijava/
https://portal.evs.gov.si/vstop-v-prijavo
mailto:ekc@gov.si
https://epf.nova-uni.si/prvi-prijavni-rok-za-vpis-na-podiplomske-studijske-programe-2/
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SPLETNI INFORMATIVNI DNEVI 
ZA PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE 
PROGRAME EVROPSKE PRAVNE 
FAKULTETE NU 
 
 
Evropska pravna fakulteta Nove univerze je vse zainteresirane vljudno 
povabila na spletni informativni dan, ki je potekal v četrtek, 20. 5. 2021, ob 
16. uri po aplikaciji Zoom. Na informativnem dnevu so udeleženci prejeli 
konkretne odgovore na vsa vprašanja. 
 
 
Fakulteto so na dogodku predstavljali:  

 dekan Evropske pravne fakultete Nove univerze,  

 referat fakultete,  

 vodja knjižnice Nove univerze, 

 vodja mednarodne pisarne in kariernega centra,  

 predstavnica Študentskega sveta.   
 
 
Posnetek informativnega dne je na voljo TUKAJ.   
 
 
  

https://vimeo.com/manage/videos/554666732
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OKREPLJENO MEDNARODNO 
SODELOVANJE  
 
 
Obveščamo vas, da je Evropska pravna fakulteta Nove univerze v okviru 
programa Erasmus+ sklenila nov bilateralni sporazum s Cankiri Karatekin 
University. 
 
 
                          
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Več informacij o fakulteti najdete TUKAJ.  
 
S sklenitvijo novega Erasmus+ bilateralnega  sporazuma se je okrepila 
možnost študijskih izmenjav za študente in predavatelje, ki bodo v 
naslednjih študijskih letih kandidirali za Erasmus+ mobilnosti. 
Več o Erasmus+ programu Nove univerze in njenih članic je na voljo TUKAJ.    
        
  
 
  

https://international.karatekin.edu.tr/en
https://www.nova-uni.si/about/mednarodna-sodelovanja/
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NADALJEVALNO IZOBRAŽEVANJE 
ZA MEDIATORJE 
 
 
Evropska pravna fakulteta Nove univerze se je z leti uveljavila kot uspešna 
visokošolska institucija, ki v okviru svojih podiplomskih študijskih 
programov ponuja poleg prava tudi inovativna znanja s področja 
alternativnega reševanja sporov. 
 
Tudi letos je v sklopu naših aktivnosti potekalo intenzivno 12-urno 
Nadaljevalno izobraževanje za mediatorje, ki je bilo usmerjeno k nadgradnji 
obstoječih znanj s področja mediacije. Izobraževanje je potekalo v 
ponedeljek, 3. maja 2021, po aplikaciji ZOOM. 
 
Izobraževanje je bilo namenjeno mediatorjem, ki so registrirani pri sodiščih, 
odvetniški zbornici in centrih za socialno delo. Vsebinski program 
izobraževanja si lahko ogledate TUKAJ.  
 

  

https://fsms.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/04/Vsebinski-program-Nadaljevalnega-izobraz%CC%8Cevanja.pdf
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ŠTUDENTI EVRO-PF NA 
TEKMOVANJU ŠTUDENTSKA 
PRAVDA 
 
 
Tekmovanje Študentska pravda je vseslovensko tekmovanje študentov 
prava iz znanja civilnega procesnega in materialnega prava. Kot ocenjevalci 
na tekmovanju vsako leto sodelujejo odvetniki in sodniki iz prakse, ki 
tekmovalcem nudijo pomemben uvid v delo in položaj pooblaščencev ter s 
simulacijo sodnega postopka omogočajo študentom prava, da se že tekom 
študija znajdejo v realni vlogi odvetnikov.  
 
 
V hipotetičnem primeru Študentske pravde, ki je bila letos sestavljena iz 
tožbe zdravnice zoper vplivneža (»influencerja«), so študenti obravnavali 
vprašanja: svobode izražanja, varovanja javnega zdravja, vpliva 
»influencerjev« na naša življenja, obstoja »fake news« ter odškodninske 
odgovornosti.  
 
 
Več informacij o tekmovanju je na voljo TUKAJ.  
 

  

https://studentska-pravda.si/
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Ekipa, ki so jo sestavljali študenti Laura Glaner, Eva Krapež, Urša Ravnikar 
Šurk in Andraž Slatnar, so se kot prva skupina iz Evropske pravne fakultete 
Nove univerze prebili do polfinala (ki je potekal 9. 6. 2021 v prostorih 
Pravne fakultete v Mariboru) in s tem do ustne faze tekmovanja, na kateri 
so pred senatom predstavili odgovor na tožbo letošnjega primera. Čeprav 
je senat ugodil v prid stranki (in ovrgel vse tožbene zahtevke tožnikov), se 
jim žal ni uspelo uvrstiti v finalni del tekmovanja.  
 
 
V imenu Evropske pravne fakultete Nove univerze vam za doseženi uspeh 
čestitamo in sporočamo, da smo izredno ponosni na vas in vaš dosežek. 
 
 
 

  

https://www.facebook.com/andraz.slatnar?__cft__%5b0%5d=AZXwwUE3MOYjWANslauJhCbgwtswpW_kvTObHJYr1MIla_B99BAjss8N1DZGDYMPxznOYp9X5t2NxZBro8r1gFrcsfHqXNkD5PEWeYaL5pPqT0WuO0zVEjOmVI783MGgnb7dXfgRRvTVAmuDQNiL4LCJ&__tn__=-%5dK-R
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ČESTITKE KOLEGOMA   
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PRVI PRIJAVNI ROK ZA 
PODIPLOMSKE ŠTUDENTE 
 
 
Obveščamo vas, da se je 14. 6. 2021 odprl prvi prijavni rok za študente, ki 
želijo študirati na podiplomskih študijskih programih. 
 
Prvi prijavni rok bo potekal od 14. 6. do 13. 8. 2021. 
 
Vse druge informacije najdete na tej povezavi. 
 
Prijavite se lahko na naslednje podiplomske študijske programe: 
 

 magistrski študijski program Javna uprava II. stopnje, 

 magistrski študijski program Mednarodne in diplomatske študije II. 
stopnje, 

 doktorski študijski program Javna uprava III. stopnje in 

 doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske študije III. 
stopnje. 

 
Prijavnico lahko izpolnite na eVŠ portalu. Najdete jo na tej povezavi. 
 
Navodila za uporabnike eVŠ portala pa so objavljena na tej povezavi. 
 
Podporo prijaviteljem nudi tudi Enotni kontaktni center državne uprave 
(EKC) po e-pošti: ekc@gov.si in telefonski št.: 080 2002 (za klice iz tujine 
+386 1 478 8590). 
 
Za vse, ki ste zamudili informativne dneve Fakultete za državne in evropske 
študije, si lahko posnetek še vedno ogledate TUKAJ.  
 

  

OBVESTILA FDŠ 

https://fds.nova-uni.si/izobrazevanje/vpis/razpisi-za-vpis/
https://fds.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/04/e-JavnaUprava_2stopnja_BrosuraFDS_2021.pdf
https://fds.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/04/e-MednarodneDiplomatske_2stopnja_BrosuraFDS_2021.pdf
https://fds.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/04/e-MednarodneDiplomatske_2stopnja_BrosuraFDS_2021.pdf
https://fds.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/04/e-JavnaUprava_3stopnja_BrosuraFDS_2021.pdf
https://fds.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/04/e-MednarodneDiplomatske_3stopnja_BrosuraFDS_2021.pdf
https://fds.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/04/e-MednarodneDiplomatske_3stopnja_BrosuraFDS_2021.pdf
https://portal.evs.gov.si/prijava/
https://portal.evs.gov.si/vstop-v-prijavo
mailto:ekc@gov.si
https://fds.nova-uni.si/prvi-prijavni-rok-za-podiplomske-studente/
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DR. GORAZD JUSTINEK NA 
ERASMUS+ VIRTUALNI 
MOBILNOSTI NA SVEUČILIŠTVU V 
DUBROVNIKU  
 
 
Doc. dr. Gorazd Justinek se je med 31. 3. in 7. 4. 2021 udeležil Erasmus+ 
mobilnosti za poučevanje na Univerzi v Dubrovniku na Hrvaškem. Predaval 
je dodiplomskim in podiplomskim študentom s področja Strateškega 
managementa. Predavanj se je udeležilo več kot 50 študentov. Velik 
doprinos mobilnosti se kaže v internacionalizaciji fakultete, okrepljenemu 
medinstitucionalnemu sodelovanju ter mednarodnem pretoku znanja. S 
tem Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze uresničuje cilje 
Erasmus+ programa, ki se odražajo na kakovosti celotnega študijskega 
procesa in zadovoljstvu uporabnikov. Erasmus+ izmenjava je prav tako 
omogočila vpogled v prakse in spoznavanje načina izvajanja univerzitetnega 
študija v sosednji državi, ki je nekoliko drugačna v kulturnem in družbenem 
kontekstu. Na ta način izmenjava spodbuja in pripomore k izmenjavanju 
najboljših praks pri poučevanju in raziskovanju. 
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PRVI PRIJAVNI ROK ZA 
PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE 
PROGRAME 
 
 
Obveščamo vas, da se je 14. 6. 2021 odprl prvi prijavni rok za študente, ki 
želijo študirati na podiplomskih študijskih programih. Prvi prijavni rok bo 
potekal od 14. 6. do 13. 8. 2021. 
 
Prijavite se lahko na naslednja podiplomska študijska programa: 

 magistrski študijski program druge stopnje Slovenski študiji II in 

 doktorski študijski program tretje stopnje Slovenski študiji III. 
 

Prijavnico lahko izpolnite preko eVŠ portala. Najdete jo na tej povezavi. 
 
Navodila za uporabnike eVŠ portala pa so objavljena na tej povezavi. 
 
Podporo prijaviteljem nudi tudi Enotni kontaktni center državne uprave 
(EKC) po e-pošti: ekc@gov.si in telefonski št.: 080 2002 (za klice iz tujine 
+386 1 478 8590). 
 
NOVOST: Pohitite s prijavo, saj prvih pet študentov, ki  se bodo v študijskem 
letu 2021/2022 prvič vpisali v 1. letnik magistrskega ali doktorskega 
študijskega programa prejmejo ZNIŽANO šolnino oz. popust v znesku 1.000 
evrov. 
 
Za vse, ki ste zamudili informativni dan Fakultete za slovenske in 
mednarodne študije, si lahko posnetek še vedno ogledate TUKAJ.  
 

  

 OBVESTILA FSMŠ 

https://fsms.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/04/Bro%C5%A1ura_FSM%C5%A0_2_stopnja_2021_compressed.pdf
https://fsms.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/04/Bro%C5%A1ura_FSM%C5%A0_3_stopnja_2021_compressed.pdf
https://portal.evs.gov.si/prijava/
https://portal.evs.gov.si/vstop-v-prijavo
mailto:ekc@gov.si
https://fsms.nova-uni.si/znizana-solnina-2/
https://fsms.nova-uni.si/prvi-prijavni-rok-za-podiplomske-studijske-programe/
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DELAVNICA OBLIKOVANJA 
ZAKLJUČNIH DEL  
 

 

Univerzitetna knjižnica Nove univerze redno (vsaj enkrat mesečno) 

organizira delavnico oblikovanja zaključnih del. 

 

Delavnice še vedno potekajo v spletni obliki, kar pa ima tudi svoje 

prednosti, saj ni potrebnih omejitev pri številu udeležencev. Veseli nas, da 

je odziv in zanimanje študentov veliko. Trudimo se, da bi vam pomagali pri 

zaključku študija s posredovanjem uporabnih informacij in jasno razlago 

Tehničnih navodil.  

 

Naslednja delavnica bo v četrtek, 8. 7. 2021, ob 15.00. 

Prijave so mogoče do dneva pred delavnico (7. 7.) 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 

https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2019/12/TEHNIC%CC%8CNA-NAVODILA-cistopis-5.9.2019.pdf
mailto:knjiznica@nova-uni.si
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ZAMUDNINE V UKNU 
 

 

S 15. junijem 2021 se je v Univerzitetni knjižnici Nove univerze ponovno 

začelo zaračunavanje zamudnin po veljavnem ceniku UKNU. 

 

 

Če izposojenega gradiva več ne potrebujete, vas prijazno prosimo, da ga 

vrnete oziroma ga pravočasno podaljšate osebno v knjižnici, po e-pošti 

(knjiznica@nova-uni.si) ali po telefonu (01 251 44 85). Odprti smo od 

ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00. 

 

 

Ob zaračunavanju zamudnin smo ponovno začeli tudi z 

zaračunavanjem neprevzetega rezerviranega gradiva. Da bi se izognili 

nepotrebnim  stroškom, bodite tako pozorni tudi na naročeno gradivo. 

 

 

 

  

https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/11/CENIK-KNJIZNICE-IN-ZALOZBE-NU-ZA-STUDIJSKO-LETO-2020-2021-%E2%80%93-kopija-1.pdf
mailto:knjiznica@nova-uni.si
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NOVOSTI ZALOŽBE NU 
 

 

Obveščamo vas, da so v založbi Nove univerze izšle nove knjige. 

 

 IDEOLOGIJA NA SODIŠČIH, urednika dr. Mateja Avblja in dr. Janeza 

Šuštaršiča. Izvod knjige stane 25,00 EUR. Naročite jo lahko v naši 

spletni knjigarni ali nam pišete po e-pošti: knjiznica@nova-uni.si. 

 

Knjiga je na voljo tudi v UKNU za izposojo. 

 

»Ta znanstvena monografija predstavlja prvo poglobljeno raziskavo 

ideološkega profila nosilcev sodne oblasti v Sloveniji. Pravo samo na sebi 

namreč ni nekaj objektivnega, ampak je produkt pravnikov, ki so ljudje iz 

krvi in mesa, z izdelanim ideološkim profilom, kot se od odrasle, razvite 

osebe in pravnega strokovnjaka tudi pričakuje. Prav tako so sodniki aktivni 

člani družbe in izgrajene osebnosti s svojim družbenim nazorom in 

vrednostnimi prepričanji. Čeprav delujejo kot strokovnjaki na podlagi 

pravnih norm, njihov individualni ideološki profil, ki ga ne smemo razumeti 

v pejorativnem smislu, vpliva na njihovo razumevanje pravnih norm in 

odločitve. Ta knjiga na metodološko rigorozen način pokaže in razloži ta 

vpliv.« 

  

https://trgovina.nova-uni.si/izdelek/ideologija-na-sodiscih/
mailto:knjiznica@nova-uni.si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/53723139
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 PRAVILO POSLOVNE PRESOJE, dr. Jožeta Ruparčiča. Izvod knjige 

stane 24,01 EUR. Naročite jo lahko v naši spletni knjigarni ali nam 

pišete po e-pošti: knjiznica@nova-uni.si. Knjiga je na voljo tudi v 

UKNU za izposojo. 

 

»Pravilo poslovne presoje (business judgement rule) nudi zaščito 

direktorjem, pred vlaganjem odškodninskih zahtevkov pri sprejemanju 

poslovnih odločitev. Obstaja predvsem zato, da se poslovodnim organom 

omogoči, da tudi v negotovih in nepredvidljivih (rizičnih) situacijah 

sprejmejo nujne (tvegane) poslovne odločitve, ki se v določenem trenutku z 

njihovega vidika zdijo najboljše (in niso najvarnejše), ne da bi zanje 

odškodninsko odgovarjali. Pravilo dovoljuje organom upravljanja, da 

poslujejo brez strahu, če so ravnali v dobri veri. Ker večina ljudi ni nagnjena 

k tveganjem in če bi bili direktorji zaskrbljeni glede vsake sprejete poslovne 

odločitve, bi se veliko organov upravljanja raje odločalo za sprejemanje le 

varnih odločitev, kar pa bi zmanjšalo inovativnost, ustvarjalnost in dobičke 

podjetij. Obstaja namreč povezanost med tveganjem in zaskrbljenostjo 

organov upravljanja glede osebne odgovornosti v zvezi s tveganjem pri 

sprejemanju poslovnih odločitev. V tem smislu moramo upoštevati dejansko 

stanje ex ante – to pomeni, da moramo imeti pred očmi stanje, v katerem 

so bile poslovodeče osebe v trenutku sprejemanja odločitev, ko so bili njihovi 

dejanski učinki še negotovi. Upravi družbe zato pripada širok manevrski 

prostor delovanja – polje proste podjetniške presoje (safe harbour), saj si 

brez njega preprosto ni mogoče zamisliti podjetniške dejavnosti.« 

  

https://trgovina.nova-uni.si/izdelek/pravilo-poslovne-presoje/
mailto:knjiznica@nova-uni.si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/uknu/44090627
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 OSAMOSVOJITEV: PRISPEVKI ZA ENCIKLOPEDIJO SLOVENSKE 

OSAMOSVOJITVE, DRŽAVNOSTI IN USTAVNOSTI, urednika dr. 

Dimitrija Rupla. Izvod knjige stane 35,00 EUR. Naročite jo lahko v 

naši spletni knjigarni ali nam pišite po e-pošti na knjiznica@nova-

uni.si. Knjiga je na voljo tudi za izposojo v UKNU.   

 

Knjiga poleg samega dogajanja osamosvojitve opisuje in opredeljuje 

predvsem pojave oz. pojme, kot so narodno-osvobodilne pobude in 

prizadevanja v zgodovini, osvoboditev, samostojnost, razpad Jugoslavije in 

postavitev samostojne slovenske države. 

Razlage teh pojmov seveda niso mogoče brez upoštevanja zgodovinskih 

procesov, ki spodbujajo in omogočajo nastanek novih držav. Nove države 

so nastajale v kontekstu kupčij in merjenja moči med verskimi, ideološkimi, 

vojaškimi, rodovnimi in narodnimi oblastmi. Največkrat so nastajale zaradi 

pešanja politične, vojaške, gospodarske ali kulturne moči (kolonialnih) 

imperijev in drugih mednarodnih povezav (Avstro-Ogrska, Britansko 

cesarstvo, Francija, Otomansko cesarstvo, Rusija, Sovjetska zveza …), 

nastajanje pa so praviloma spremljale vojne, krize, mednarodni kongresi in 

konference, mednarodne pogodbe, resolucije OZN, novi miselni tokovi itn. 

  

https://trgovina.nova-uni.si/izdelek/osamosvojitev-prispevki-za-enciklopedijo-slovenske-osamosvojitve-drzavnosti-in-ustavnosti/
mailto:knjiznica@nova-uni.si
mailto:knjiznica@nova-uni.si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/uknu/64550659
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Iz uvodne besede urednika:  

»Pobuda za »Enciklopedijo slovenske osamosvojitve« je menda stara kar 

desetletje, izvira pa iz množice vtisov (ki je naraščala posebej po letu 2008), 

da javnost in še posebej mladi državljani nimajo dovolj informacij o 

slovenskem osamosvajanju, ki je bilo prvovrsten in odločilen zgodovinski 

dogodek. Vedno več ljudi se je pritoževalo, da pri šolskem pouku zgodovine 

zmanjka časa za jugoslovansko krizo in slovensko pomlad, tj. za dogajanje 

po letu 1987; in da se nekakšna brezbrižnost do tega časa pojavlja tudi v 

medijih. Vzrok temu je po vsej verjetnosti tudi pomanjkanje sistematičnega 

raziskovanja propada evropskega socializma in slovenskih dogodkov ob 

koncu hladne vojne.  

Naši prispevki za enciklopedijo se osredotočajo na kulturne, politične, 

pravne, vojaške, diplomatske in zgodovinske vidike slovenske samoodločbe. 

V slovenski ustavi piše, da »smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno 

osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo 

državnost«. Ta svečana izjava po mnenju avtorjev naše enciklopedije 

potrebuje podrobnejše zgodovinske, sociološke in kulturološke utemeljitve; 

predvsem pa smo prepričani, da je treba na pretehtan, znanstveno 

utemeljen način predstaviti tista dejanja, ki so vgrajena v proces 

osamosvajanja med letoma 1987 in 1992. Poznamo najmanj štiri 

pripravljalna dejanja osamosvojitve: 57. številko Nove revije (1987), 

Pisateljsko ustavo (1988), Majniško deklaracijo (1989) in plebiscit (1990). 

Štirim pripravljalnim dejanjem so sledila najmanj tri izvršilna/konstitutivna 

dejanja: vojna za Slovenijo (junij 1991), slovenska ustava (december 1991) 

in mednarodno priznanje (januar–maj 1992). Sledilo je najmanj sedem 

zunanjepolitičnih potrditev: dunajski sporazum o nasledstvu SFRJ (2001), 

referendum o EU in NATU (2003), vstop v NATO in EU (2004), predsedovanje 

OVSE (2005), prevzem evra (januar 2007), vključitev v schengenski sistem 

(december 2007) in predsedovanje Evropskemu svetu (prvi semester 2008). 

Za ustanovitev države je bilo potrebnih 5 let in 7 korakov; nadaljnjih 7 

korakov in 16 let je bilo potrebnih za brezhibno/popolno, mednarodno 

dejavno in prepoznavno slovensko državnost.« 

 

Publikacija je dostopna tudi na spletnem portalu: e-Enciklopedija slovenske 

osamosvojitve, državnosti in ustavnosti.  

 

 

  

https://enciklopedija-osamosvojitve.si/
https://enciklopedija-osamosvojitve.si/
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ZELENO JAVNO NAROČANJE 
 
 
Dne 5. 5. 2021 je Karierni center Nove univerze organiziral spletno 
izobraževanje na temo Zelenega javnega naročanja v Republiki Sloveniji. 
 
Dogodek je potekal pod vodstvom ekipe za zeleno javno naročanje, ki 
deluje pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. 
 
V 90-minutnem izobraževanju, ki je bil s strani študentov Nove univerze 
obiskan v lepem številu, so udeleženci prejeli kar nekaj koristnih informacij 
o temi, ki postaja vedno bolj pomembna ne samo na ravni držav, temveč je 
tudi globalno podprta.  
 

 
 
 

 
Predstavljeni so bili vsi postopki in prednosti zelenega javnega naročanja 
ter pravna podlaga, pri kateri je bila predvsem izpostavljena Uredba o 
zelenem javnem naročanju. Izobraževanje se je nadaljevalo s splošno 
razlago o tem, kaj sploh spada pod javno naročilo ter kakšna so glavna 
načela javnega naročanja. Udeleženci so bili posebej opozorjeni na to, 
kakšne so oznake izdelkov, ki spadajo med t. i. »zelene produkte«. 
 
Ker je tema zelenega javnega naročanja trenutno še zelo neraziskana, so 
bili študentje Nove univerze posebej povabljeni k pisanju zaključnih del, ki 
bi vsebinsko pokrivala zgoraj omenjeno področje. 
 
Prav tako je treba poudariti, da so znanja iz zelenega javnega naročanja pri 
delodajalcih zaželena in iskana, zato ne dvomimo, da bodo izdana potrdila 
o udeležbi na izobraževanju dodatno okrepila karierne kompetence 
študentov. 
 
Študentje so bili navdušeni nad organizacijo in kvalitetno izvedbo 
izobraževanja, zato smo prepričani, da bomo dogodek v naslednjem 
akademskem letu ponovili. 

 
Kristina Slejko, strokovna sodelavka  

KARIERNI KOTIČEK 



 

53 
 

 
 

53 

KORISTNE POVEZAVE 
 
 
1. SPLETNO ORODJE ZA STROJNO POSTAVLJANJE VEJIC 
 
Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL) 
objavlja spletno orodje za strojno postavljanje vejic – Vejice 1.0. 
Spletno orodje preverja postavitev vejic v slovenskih besedilih s pomočjo 
jezikovnega modela BERT, izpopolnjenega za problem postavljanja vejic. 
Orodje je zasnovano kot pomoč pri postavljanju vejic in ni nadomestek za 
lektorski pregled besedil. Glede na teste program trenutno deluje uspešno 
v 94 odstotkih primerov. Izhodiščna verzija orodja je bila izdelana v okviru 
diplomskega dela Martina Božiča Globoke nevronske mreže za postavljanje 
vejic v slovenskem jeziku na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL, 
pod mentorstvom prof. Marka Robnika Šikonje. (Vir: Univerza v Ljubljani) 
 
2. NATEČAJ CRYSTAL SCALES OF JUSTICE JUNIOR EDITION – 2022 
 
3. Call for Papers – 30 YEARS SINCE THE ADOPTION OF THE REPUBLIC OF 

MACEDONIA’S CONSTITUTION – International Conference 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

https://orodja.cjvt.si/vejice/
https://www.cjvt.si/blog/vejice/
https://epf.nova-uni.si/natecaj-crystal-scales-of-justice-junior-edition-2022/
https://us.edu.pl/wydzial/wpia/2021/04/28/30-years-since-the-adoption-of-the-republic-of-macedonias-constitution-konferencja-skopje-10-grudnia-2021/
https://us.edu.pl/wydzial/wpia/2021/04/28/30-years-since-the-adoption-of-the-republic-of-macedonias-constitution-konferencja-skopje-10-grudnia-2021/
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VIRTUALNI OBISK EVROPSKE 
CENTRALNE BANKE (ECB)  
 
 
Študentski svet Evropske pravne fakultete Nove univerze je skupaj s 
Kariernim centrom Nove univerze organiziral virtualni obisk Evropske 
centralne banke oz. ECB. Čeprav je bil celoten postopek sodelovanja, 
prijave in dejanskega začetka sodelovanja bolj kompleksen od običajnih 
postopkov v trenutnih razmerah, so same predstavitve in diskusija potekale 
nemoteno.  
 
Študentje smo tako v prvem delu po nagovoru gostiteljice lahko izvedeli 
nekaj več o sami strukturi ECB s poudarkom na pravniških poklicih. Zelo 
dobrodošlo in morda študentom najzanimivejše pa je bilo predavanje 
oziroma predstavitev možnosti izvedbe praktičnega usposabljana na ECB. 
Tudi v času pandemije je to mogoče. Sama »praktikantka« je skozi svojo 
perspektivo bežno opisala svojo izkušnjo s procesom izbire in postopka, s 
katerim se bodo morebitni prijavitelji soočili. Celoten obisk se je zaključil še 
z diskusijo g. Aljoše Šege, ki deluje na ECB kot pravnik lingvist. V sproščenem 
vzdušju smo lahko tako dobili informacije iz prve roke, kakšne so naloge 
pravnika lingvista.  
Dogodek je bil poučen, zanimiv in zelo koristen, v kratkem času smo lahko 
spoznali bistvene lastnosti ECB, njeno strukturo, pravniške poklice in kako 
postati del ECB, kako se zaposliti pri ECB ali opravljati prakso. Takšnih 
dogodkov si študentje lahko želimo samo še več; če povzamem besede 
gospe Nataše Kolavčič (vodje kariernega centra NU).  Upamo, da bo 
naslednji obisk v Frankfurtu nevirtualen.   
 

Peter Antolin 
  

ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI 
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ERASMUS+ IZKUŠNJA  
 
 
Študentka Dijana Čataković se je po pozitivni izkušnji Erasmus+ študijske 
izmenjave na pravni fakulteti v Lizboni odločila, da izkusi še Erasmus+ 
študijsko prakso. V mesecu maju je v Bruslju začela s svojim petmesečnim 
delom pri okoljski organizaciji Seas at Risk. Ta na evropskem nivoju zastopa 
številne okoljske organizacije držav članic EU, ki si skupaj prizadevajo, da bi 
bilo življenje v naših morjih in oceanih bogato, raznoliko, odporno na 
podnebje in neogroženo zaradi človeških dejavnosti. Poslanstvo 
organizacije je spodbujanje ambicioznih politik za zaščito morja. Dijana 
deluje v oddelku za biodiverziteto kjer se ukvarja z morskimi prostorskimi 
načrti držav članic, osrednji fokus pa posveča zaščitenim morskim 
površinam, obnovljivim virom energije na morju in akvakulturi.  
 
Dijana sporoča: »Življenje v Bruslju me je pozitivno presenetilo, pričakovala 
sem veliko mesto polno nebotičnikov in hitečih ljudi, pričakale pa so me 
simpatične ulice z barvitimi manjšimi stanovanjskimi hišami, ljudje, ki ne 
glede na vreme posedajo po živahnih barih in restavracijah in čas preživljajo 
v mestnih parkih ali pa nasmejani kolesarijo skozi mesto. Veliko je lokalnih 
tržnic, ekoloških trgovin, trgovin brez embalaže, prepletajo pa se tudi 
številne kulture, ki mestu dajo še poseben čar, zato so raznolika hrana in 
kulturni dogodki dostopni na vsakem koraku.« 
 
Dijana je svojo izkušnjo delila tudi po Study in Slovenia.  
 
 

https://www.facebook.com/StudyinSlovenia/posts/4303507033046345

