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JAVNI RAZPIS 
'PROJEKTNO 

DEtO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM - sTUDENTSKI

rNovATtvNt pRoJEKTt zA DRUZBENo KoRtsr 2016-2018(

xorrriruo poRoirr-o o oosrZrlrrx crurn

1. Stevilka pogodbe: navedite Stevilko pogodbe o sofinanciranju, ki jo je prejel samostojni visokosolski

zavod oz. univerza.

2. Podatki o proiektu

2.1 Osnovni podatki
Naziv proiekta: navedite polni naziv projekta, kot ie bil naveden v vlo8i

Akronim: navedite akronim projekta, v kolikor ga uporabljate

lzvaialec/no Iec oroiekta: navedite samostojni visokosolski zavod oz. univerzo ter ilanico univerze, v

okviru katere se projekt izvaja.

Traianie oroiekta: navedite dejanski zaietni in konani datum obdobja izvajanja proiekta.

gAl]lnell: navedite negospodarsko ali neprofitno organizaci.io, ki je sodelovala pri izvedbi projekta kot

partner 1 (v kolikor je med trajanjem projekta priilo do zamenjave partnerja 1, navedite oba).

Strokovni sodelavec 1: navedite strokovn ega sodelavca prvega partnerja, kije sodeloval pri projektu (v

kolikor je med trajaniem projekta priilo do zamenjave strokovnega sodelavca 1, navedite oba).

e3-ttcI2: navedite organizacijo z gospodarskega ali z druibenega podroija, kije sodelovala pri izvedbi

projekta kot partner 2 (v kolikor je med trajanjem projekta priilo do zamenjave partnerja 2, navedite

oba).
strokovni sodelavec 2: navedite strokovnega sodelavca drugega partnerja, kije sodeloval pri pro.iektu (v

kolikorje med trajanjem projekta priSlo do zamenjave strokovnega sodelavca 2, navedite oba).

Pedasoiki mentor/ii: navedite pedagoskega mentorja, ki je izvajal proiektne aktivnosti (v primeru ved

vkljuienih pedagoikih mentorjev, jih ustrezno dodajte, tudi de je med trajanjem projekta priSlo do

zamenjav).

za ostale toike poroaila so morebitna dodatna kratka navodila navedena znotrai poroiila spodaj.

lzstavitev konEnega poroiila

k n roiila e bi izadn a zahtevka za sofinanciran e

Na6in oddaje konlnega poroaila

Konino poroiilo s pripadajoao dokumentaci.io se oddaja v fizieni obliki. Skupa.i z zadnjim zzs se posreduje ppjosli
na naslov: Javni Stipendijski, razvojni, invalidski in preiivninski sklad Republike slovenije, Dunajska 20, 1000

Ljubljana, s pripisom ))zzs - SIPK(. ee zavod zadnji zzs (skupaj s konanim poroeilom) poilje priporoieno po posti,

se za dan prejema steje dan oddaje na poSto. Ce zavod zadnji zzs (skupaj s konanim porodilom) ne poilje
priporoaeno, se za dan prejema iteje dan prejema zzs (skupaj s koninim poroailom) na skladu.

Dunaj5k. ce'l. 2o. looo Liubtiana o1 414 10 81 r info@sktad-tadri.5i

a

,t

Navodila

H konanemu poroiilu sodi tudi izjava, ki se nahaja ob koncu dokumenta, katero ie potrebno obvezno izpolniti in
priloiiti h koninemu porotilu.

ob zakljutku projekta je zavod dolian predloiiti konano poroiilo, ki vsebuje poroailo o vsebinskem izvajanju
projekta ter o doseienih ciljih, skladno z naErtom v vsebinski zasnovi pro.iekta.
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Prilota 6: KONCNO POROetLO o DosEZENtH ctutH

.,AVNI RAZPIS
,)PROJEKTJ{O DELO Z T{EGOSPODARSKIM IN NEPROfITNIM SEKIORJEM - STUDENTSI(I INOVATIVNI PROJEKTI

zA DRUZBENO KORTST 2016-2018(

v okviru

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politlke v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev
operacije "Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju -
Studentski inovativni projekti za druibeno korist"; prednostne osi LO. Znanje, spretnosti in vseiivljenisko uaenje
za boljso zaposljivost; prednostne naloibe 10.1 lzboljianje enakega dostopa do vseiivljenjskega uaenja za vse

starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priloinostnih oblikah uienja, posodobitev znanja, spretnosti in
kompetenc delovne sile ter spodbujanje proinih oblik uienja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem
pridobljenih kompetenc, specifiinega cilja 3: spodbujanje proinih oblik uaenja ter podpora kakovostni karierni
orientaciji za iolajoao se mladino na vseh ravneh izobraievalnega sistema.

Stevilka pogodbe // ol3- /9 h,oP
1. PODATKI O PROJEKTU

1.1 Osnovni podatki

Naziv proiekta SOCIALNA PRAVNA URGENCA: BREZPLA.NA PRVA PRAVNA POMO. ZA

SOCIALNO RANUIVE SKUPINE

Akronim proiekta SPU

lzvajalec/nosilec projekta Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

Traianie proiekta od: marec 2018 do:julij 2018

Partner I
(negospodarska oz. neprofitna
organizaciial

Ustanova Fundacija BIT Planota

Strokovni sodelavec 1
lme in priimek: mag. Darijan Krpan
FunkcUa: izvrini vodia

Partner 2
(organizacija iz gospodarskega ali
druibenega podroaia)

Strokovni sodelavec 2

lme in priimek: izr. prof. dr. Marko Novak
Zavod/ilanica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

lme in priimek
zavod/ebnicai
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lme in priimek:
Funkcija:

Pedatolki mentor/ii

lme in priimek:
zavod/alanica:



lme in priimek

Studenta

Zavodlilanica, kjer
je Student vpisan

Naziv Studijskega
programa

Bolonjska

stopnja
Studija

Klasius - P

Vkljuaeni od/do

Emanuela

Eduard

Nova univerza,
Evropska pravna

fakulteta
Pravo 1

st.

UNI

380
marec 2018 julij 2018

lnes Fabjan

Fakulteta za

uporabne druibene
5tudije

Socialni
menediment

1 st.
VS

340
marec 2018 .iulij 2018

Kristina Grm

Nova univerza,
Evropska pravna

fakulteta
Pravo 1

1 st.
UNI

380
marec 2018 julij 2018

Anja

Karafatska

Nova univerza,
Evropska pravna

fakulteta
Pravo 1

7 st.

UNI

380
marec 2018 julij 2018

SaSo Krope Fakulteta za medije
1, st.

VS
marec 2018 julij 2018

Daria
Miroshnikova

Fakulteta za

uporabne druibene
5tudije

Psihosocialna
pomoi

1 st.
VS

311
marec 2018

Anja Mirt
Fakulteta za

uporabne druibene
Stud'rje

Psihosocialna
pomoa

st.
MA
G

311

marec 2018 julij 2018

Maja Staniiit
Nova univerza,

Evropska pravna
fakulteta

Pravo 1
1 st.

UNI

380
marec 2018 julij 2018

Nina

Stembergar

Nova univerza,
Evropska pravna

fakulteta
Ptavo 2

2 st.

G

380
marec 2018 julij 2018

Anja Trobec
Nova univerza,

Evropska pravna

fakulteta
Prcvo 2

2.st.
MAG

380
marec 2018 julij 2018

1.2 Seznam sodeluioiih 5tudentov
(Navedete vse Studente, ki so sodelovali na projektu in so uveljavljali stroike. V kolikor je v iasu traianja
projekta priSlo do zamenjave 5tudenta, poleg imena in priimka Studenta, navedite oba).

1.3 v katero podroEle na prvi klasifikacijskl ravni KLASIUSP se uvrsEa projekt glede na vsebinsko zasnovo
proiella (neustrezno podroaie izbri5ite):

2. Povzetek proiekta:

Vsebina projekta je bila nudenje prve pravne pomoei 5tudentov pripadnikom ranljivih socialnih skupin. Namen projekta
je bil izbranim studentom omogoaiti prakso, s tem da lahko pridobljeno teoretiEno znanje uporabijo v konkretnih
praktiinih primerih s podroija socialnega prava in splosnega prava v primeru ljudi v stiski. Na ta naiin se je poleg
uporabe teoretianega znanja v praksi pri studentih razvijal tudi socialni iut oziroma socialne vesiine.5e posebej na
podroaju ranljivih socialnih skupin so konkretni pravni nasveti izjemno pomembni, sai imajo pripadniki teh skupin
veliko pravnih problemov, malo ali skoraj nie strokovnega pravnega znanja, predvsem pa so praviloma brez denarnih
sredstev ali z izjemno skromnimi finananimi sredstvi, raznisistemi brezplaanih pravnih pomoii pa so omejeni, ie pa so

vendarle upraviieni do teh, pa zanje pogosto sploh ne vedo.
Studenti na pro.iektu, ki so se oblikovali v skupine, so pa med seboj tudi redno izmeniavali izkuinje, so pomagali
itevilnim socialno ranljivim na podrotju Gori5ke, na katero.ie bil projekt omejen. Projekt oziroma angaima itudentov
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od do

1.

Mediji in
novinarstvo

julij 2018

)

3 - Druibene, poslovne, upravne in pravne vede
7 - Zdravstvo in sociala



je v lokalnem okolju, predvsem na podroaju socialno ranljivih skupin postal prepoznaven, saj se je dobra praksa hitro
razsirila naokrog. To nam bo omogoialo nadalinje sodelovanje med Novo univerzo, Evropsko pravno fakulteto,
partnerjem na projektu Fundacijo BIT Planoto ter razliinimi nevladnimi organizacijami in zavodi s podroija socialno
ranljivih skupin v okviru izbirnega predmeta Pravna klinika na drugi stopnji magistrskega Studija. Sicer pa imajo tudi
dodiplomski itudenti moinost sodelovanja v okviru izbirnega predmeta Pravne vesaine. Oba sta namrea namenjena
sodelovanju studentov v okviru nudenja praktiinih pravnih nasvetov, seveda na neki enostavni, zadetni fazi, ki je
primerna njihovemu pridobljenemu znanju. Toda ie to je nadvse koristno za pripadnike ranljivih socialnih skupin, saj

tem navadno ni omogoaeno pravno svetovanje oziroma je obseg tega zelo omejen (npr. na nivoju centrov za socialno
delo, pri nevladnih organizacijah, kot brezplaina pravna pomof na okroZnih sodisdih). Sicer pa so potrebo po tak5nem
nadal.ievanju projekta izrazili tako uporabniki teh nasvetov oziroma organizacije, ki se institucionalno ukvarjajo z

njihovimi problemi, kot tudi Studenti sami.

3. lzvaianie prolekta:

Skupino desetih Studentov na projektu je skupaj s pedagoikim mentorjem z doloaenimi socialno ranljivimi
skupinami povezal partner na proiektu. Studenti so se razdelili po skupinah glede na tip ranljive skupine in
pravne probleme, s katerimi so se ukvarjali. Prva skupina se je na.ivei ukvarjala z Medobiinskim centom slepih
in slabovidnih Nova Gorica in sicer s tematiko varstva osebnih podatkov. Glede na novo veljavno uredbo EU

6OPR so Studenti v tei skupni sestankovali v prostorih tega druitva in mu pomagali pri sestavi oziroma
prilagoditvi potrebnih pravnih aktov na to temo. Skupina je materiio preueevala v knjiinici Evropske pravne

fakultete, redno med seboj diskutirala, se udeleievala izobraievanj na to temo in tudi aktivno sodelovala na

izobraievanju pripadnikov razliinih nevladnih organizacij. Neposredni prispevek skupine je tudi protokoliran
v aktualnih pravnih aktih omenjenega centra.
Druga skupina se je ukvarjala s pravnim svetovanjem uporabnikom VDC Stara Gora (po veiini pacienti s

pridobljenimi moiganskimi poskodbami). V ta namen so se studentke udeleievale sestankov na centru in

raziskovale v knjiinici Evropske pravne fakultete. Najprej so svetovale nekaterim uporabnikom glede relevanja
doloienih pravnih problemov na dednopravnem podrofju in v ta namen izdelale posebno broiuro glede
(omejitve) dedovanja v primeru prejemanja socialnih pomoti. Njihova glavna aktivnost je bila organizacija
pravne plati prvega vseslovenskega druStva pacientov s pridobljenimi moiganskimi po5kodbami. V ta namen

so druitvu napisale statut in sicer tudi drugaae pravno pomagale pri organizaciji.

Tretja skupina se je ukvarjala z dodatkom za pomof in postreibo uporabnikov VDC Stara Gora, s pravnim

svetovanjem Drustvu Sent (uporabniki z razlianimi du5evnimi motnjami) ter svetovanjem glede socialnih
prejemkov uporabnikom VDC Dom na Krasu (Dutovlje). V ta namen so Studentke pomagale izpolnjevati vloge
uporabnikom ter izdelale priroEnik oziroma druga podporna gradiva.

Deseti Student se je ukvarjal z medijsko podporo projektu, pedagoiki mentor in strokovni sodelavec sta
pomagala pri navezovanju stikov, Studente spremliala na terenu in jim nudila strokovne konzultacije.

4. odstopanja od predvidenih aktivnosti

Bistvenih odstopanj od predvidenih aktivnosti ni bilo. Na zaaetku je imel vodja projekta nekaj teiav pri zbiran.iu

studentov izven Evropske pravne fakultete, zato da bi zagotovili interdisciplinarnost projekta. Sicer pa se je
bilo ob velikem Stevilu pravnih problemov socialno ranljivih skupin treba omejevati na konkretne projekte, ki
jih je bilo realno moa izpeljati v relativno kratkem aasovnem obdobju trajanja projekta.

5, Pridobliene kompetence, znania in praktiane izkuinie Studentov

Navedite poklicno specifiane kompetence, ki so jih Studenti pridobili z vkljuiitvijo v projekt, in naain
pridobitve kompetence (za vsakega <tudenta posebe.i).

lme in priimek itudenta Opis

Emanuela Eduard Studentka ie pridobila nekaj izkuSeni s podroeja praktianega re5evanja
pravnih problemov, kar ii bo koristilo pri nadaljevaniu 5tudija na drugi
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stopnji (saj bo njeno dosedan.ie znanje obogateno tudi s praktiano
izkuinjo), pridobila pa je tudi dodatna znanja s podrotja varovanja
osebnih podatkov po GDPR in uvid glede njene uporabe v praksi.

lnes Fabjan Studentka je pridobila praktiano izkuinjo glede uporabe prava socialne
varnosti v praksi, kar ji bo nedvomno koristilo pri njenem poznavanju

upravljanja (menediiranja) socialnih sistemov.
Kristina Grm Studentka le pridobila izku5nje s podroaja praktiinega reievanja

pravnih problemov, kar ii bo koristilo pri nadaljevaniu Studija na drugi
stopnji. Na podlagi praktiane izkuSnje je Studij primera pravne

praznine pri mladih invalidih brez zavarovane dobe obdelala v svoji
diplomski nalogi.

Anja Karafatska Studentka je pridobila izkusnje s podrotja praktidnega reievanja
pravnih problemov, kar ji bo koristilo pri nadaljevanju Studija na drugi
stopnji.

Saio Krope Student je prek praktiane udeleibe spoznal, s kaksnimi problemi in

kak5nimi dobrimi praksami se lahko sooii, ko zagotavlja medUsko
podporo takinemu projektu. To ie obo8atilo njegovo teoretiano
znanje.

Darla Miroshnikova Kot bododa diplomantka visokoiolskega programa psihosocialne
pomodije itudentka spoznala doloiene profile uporabnikov socialnih
storitev, na praktifen natin je tudi spoznala, kako pomembno je
zagotavljanje pravne pomoii taksnim ranljivim skupinam.

Anja Mirt Kot bodoia magistra psihosocialne pomoii ie Studentka spoznala
pomen zagotavljanja tudi pravne pomoai taksnim ranljivim skupinam,
kar kaie, da je njihova teiava zelo kompleksna in da je potreben
celosten pristop.

Maja StaniSii Studentka je pridobila nekaj izkusenj s podroaja praktienega reievanja
pravnih problemov, kar ji bo koristilo pri nadaljevanju Studija na drugi
stopnji. 5e posebej se je poglobila v praktitne pravne probleme
ustanavljanja druStva.

Nina Stembergar Studentka je pridobila izkuinje s podroija praktiinega reievanja
pravnih problemov, kar ji bo, glede na to, da zakliuiuje magistrski
itudij, kmalu zelo prav prislo kot neposredna izkuln.ia praktifnega
udejstvovan.ia in.ii bo nemara pomagalo izbrati poklicno pot.

Anja Trobec Studentka .ie pridobila izkusn.ie s podroija praktienega re5evanja
pravnih problemov, kar ji bo, glede na to, da zakljuauje magistrski
Studij, kmalu zelo prav prislo kot neposredna izkusnja praktidnega

udejstvovanja in ji bo nemara pomagalo izbrati poklicno pot. Pri tem
je tudi spoznala, kakine probleme pomeni za prakso nek nov predpis,

katere uporabo v praksije 5ele treba vzpostaviti.

6. Doprinos morebitnih reiitev/rezultatov projekta za vkljuteno netospodarsko oz, neprofitno organizacijo
(PARTNER 1}

Fundacija BIT Planota je kot partner na projektu odigral kljuino vlogo pri vzpostavljanju kontaktov med
uporabniki storitev brezpladne prve socialne pravne pomoii in skupinami 5tudentov. Partner je kot stieisie
nevladnih organizacij na GoriSkem pred priaetkom projekta prepoznal najbolj perete probleme glede socialno
ranljivih skupin v regiji in usmeril vodjo projekta skupaj s Studenti na te skupine. Do zakljuaka projekta so

skupine Studentov veainoma ostale pri uporabnikih, ki jih je za sodelovanje priporoiil partner, saj ie
sodelovanje potekalo vea kot zgledno, pa tudi problemi, ki.iih te organizacije imajo, so bili za studente glede

na njihovo teoretiano znanje obvladllivi. S partnerjem nadaljujemo sodelovanje s podobno nalogo in sicer
povezovanje z nevladnimi organizacijami glede pravnih problemov socialno ranljivih skupin tudi pri zgorai
omenjenih izbirnih predmetih. Na ta nadin je prek sodelovanja z naSo fakulteto partner pridobil dolgoroinej5o
moinost vkl.iuaenosti Studentov glede nudenja brezplaine prve pravne pomoii socialno ranljivim skupinam,
kijo bo lahko zagotavljal nevladnim organizacijam, vkljuienim v njegove povezave.
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7. Doprinos morebitnih reiitev/rezultatov proiekta za vkljuEeno organizacijo iz tospodarsketa ali druibenega
podroEja (PARTNER 2)

Ni bil predviden

8. lzkazovanje druibene koristi morebitnih reSitev/rezultatov proiekta v lokalnem/regionalnem okolju, uEinek
na 5ir5o lokalno skupnost ter prispevek k enakim moinostim

Projekt se ie hitro Dprijel( v lokalnem okolju Goriske regije, saj so itevilni uporabniki predvsem socialnih
storitev prifeli povpraievati po pravnih nasvetih sodelujoiih itudentk. O teh moinostih so izvedeli od
nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s socialnimi riziki, kot tudi od drugih uporabnikov socialnih storitev. To
govori o tem, kako so takine storitve zaielene in bijih kazalo spodbujati ter nadalie razvijati, kajti na podroiju
socialne problematike manjka strokovnjakov, ki bi nudili pravne nasvete. Studenti sicer 5e niso strokovniaki,
precei znanja pa ie imajo, tako da lahko vendarle nudijo dragoceno pravno pomoi uporabnikom oziroma jih
v bolj zapletenih primerih napotijo na ustrezne strokovnjake. Kot posledica dobre prakse na Evropski pravni
fakulteti uvajamo izbirni predmet Pravna klinika, ki bo Studentom omogodil stalno institucionalno udele:bo
pritovrstni pravni pomoii, ki bo kot del izobraievanja tudi ocenjena in za katero bodo Studenti prejeli ustrezne
kreditne todke. V ta namen ostajamo v strokovnem stiku s partnerjem BIT Planoto ln nevladnimi organizaciji
ter zavodi, s katerimi smo sodelovali v tem proiektu.

9. Trajnost/prihodnost projekta

Kot ie omenieno se zaradi izjemno dobrih izkuienj, sicer kratkotrajni projekt SIPK spreminra v stalni izbirni
predmet Pravna klinika, ki bo pomenil nadaljevanje istega formata, kismo ga zastavili za namen projekta SlPK
(tj. partner pomaga pri vzpostavitvi stikov z nevladnimi organizacijami in javnimi zavodi, ki se ukvarjajo s

socialno riziinimi skupinami, itudenti pa jim nudiio brezplaEno prvo pravno pomoi, kije tudi ovrednotena v
studijskem procesu). Tiste Studentke, ki so na projektu sodelovale kot dodiplomske Studentke Evropske
pravne fakultete, bodo imele moinost nadaljnjega sodelovanja s partnerji v okviru omenjenega izbirnega

redmeta

10. Opredelitev izvajanja naErta/ov spreietega strateikega dokumenta zavoda

V vidu razvoja pravnega itudija se vedno boli poudarja zgodnejse vkljuievanje Studentov v praktiino delo,
sicer pa je tudi dolgorofnejia strategija Evropske pravne fakultete Nove univerze bolj praktidno naravnana kot
je to primer na drugih pravnih fakultetah v Sloveniji. Taksen praktiien angaima ne pomeni le klasiine prakse
itudentov, kier bolj ali manj pasivno spoznavajo praktiino dimenzijo pravni5kega poklica (npr. pri odvetniku,
notarju, v gospodarski druibi), ampak v niem tudi aktivno sodelujejo. Na ta naiin pro.iekt dosega sinergiane
ufinke s sicerinjo strateiko usmeritviio Evropske pravne fakultete Nove univerze.

11. Posredni uiinki na proiektu

Stevilo itudentov Opombo
Zaposlitev itudento v portnerski
orqonizociji
Moinost zaposlitve Studenta v
partnerski organizaciji (po

zakljuaku izobra;evania)

1 Partner BIT planota bi rad pritegnil vsai enega
Studenta, ki bi se po zakliuaku itudija tudi
poklicno ukvarjal s socialnopravnim

Ndvedite posredne uiinke vkljueenih oseb v projekt
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podroajem v okviru sodelovanja z nevladnimi
organizacijami.

Student nadaljuje delo v
partnerski organizaciji preko
Studentske napotnice, pogodbe,
druge oblike sodelovanja

1 Gornje bi bilo moino tudi v takSni obliki - do
tega bo najbri vodilo naie prihodnje
sodelovanje.

lzvaianie Studijskih obveznosti
(priprava magistrske, diplomske
naloge na podlagi potrebe

organizacije)

Diplomske naloge, ki so preudevale probleme,
ki so jih Studentke spoznale med izvajanjem
projekta, in katerih rezultate so namenile
reiitvi problemov pri uporabnikih. Naloge
bodo tudi dostavljene uporabnikom za

n.iihove nadaljnie potrebe.

Sodelovanje skupine itudentk na predstavitvi novosti privarstvu osebnih podatkov na podlagi GDPR

lokalnim nevladnih organizacijam (na podlagi omenjene predstavitve se je ena od Studentk
dogovorila za dolgoroinej5e poslovno sodelovanje z lokalno podjetnico, ki nudi storitve pravnega
svetovania).
lzdelava razlifnih bro5ur in letakov, ki so namenjeni kot temeljne informacije uporabnikom VDC-jev
in drugim uporabnikom socialnih pravnih storitev in.iih bodo centri uporabljali za svoje potrebe.
Oblikovanje razlidnih pravnih aktov, kijih zdaj uporabljajo nevladne organizacije.

12. lnformiranie in obveiianie

Objava informacij o prieetku projekta, sodelujoaih na projektu in zakljutno poroiilo vodje projekta na
spletni strani Evropske pravne fakultete Nove univerze ( https://www.evlg:ptsildeiavno!ti/razvoini-

7

proiekti/zakliuceni/).
- Objava informacij o projektu v e-Biltenu Nove univerze (julij-avgust 2018, str. 18-19).
- Objava ilanka o pravni pomoei v VDC Stara Gora in resevanju problematike mladih invalidov brez

invalidske pokojnine (v pripravi na podlagi diplomske naloge ene izmed sodelujodih Studentk,
predvidena objava v Primorskih novicah ali podobnem glasilu lokalnega pomena).



lzjava

S podpisom in iigom na tem obrazcu potrjujemo toinost in resniinost vseh podatkov, navedenih v konenem

porodilu in vseh priloienih prilogah (npr. fotokopiia konenega izdelka).

Kraj in datum: _Nova Gorica, 11.9.2018

lme in priimek osebe, ki je pripravila poroailo: _izr. prof. dr. Marko Novak

iic Nina Pegan

Direktor Nove univerze
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