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        Ljubljana, dne 24.1.2002 
 
 
 
Spoštovani, 
 
dne 28.12.2001 je bil ustanovljen Inštitut za evropske študije, kar je vsekakor edinstvena 
ustanova v tem prostoru. Pobudniki in ustanovitelji so 4 posamezniki, ki so v eni od držav 
članic EU uspešno končali evropske študije na podiplomskem nivoju. Zagotovo koga izmed 
nas že osebno poznate (Gregor Krajc, Danijel Ramšak, Saša Sever, Matija Vidmar). Namen 
Inštituta je uporabljanje pridobljenega znanja in izkušenj pri izvajanju konkretnih projektov in 
spodbujanje zavesti o pomembnosti evropske integracije, prav gotovo pa tudi druženje. Na 
podlagi pogodbe o ustanovitvi in vpisa v sodni register opravlja Inštitut, ki je organiziran kot 
zavod, zlasti naslednje naloge: 
• spodbujanje zavesti o pomembnosti evropskih integracijskih procesov; 
• spodbujanje zavesti o komparativnih prednostih Republike Slovenije; 
• poučevanje mladih z namenom lažjega vključevanja v evropski prostor; 
• izdelava analitičnih in aplikativnih raziskav v luči slovenskega pridruževanja Evropski 

uniji na različnih področjih; 
• svetovanje in izvedbo “EU projektov”; 
• zbiranje informacij, ki se nanašajo na področja delovanja zavoda (Info center); 
• študije evropskih integracij v obliki seminarjev, praktičnih delavnic, izobraževanja na 

daljavo, podiplomskega študija; 
• izdajanje strokovnih publikacij s področja evropskih študij; 
• stiki s sorodnimi organizacijami doma in v tujini; 

  vvooddeennjjee  iinn  oobbddeellaavvaa  rreeffeerreennččnniihh  rreeggiissttrroovv  ppoossaammeezznniikkoovv,,  kkii  ssoo  kkoonnččaallii  eevvrrooppsskkee  
ššttuuddiijjee  nnaa  ppooddiipplloommsskkeemm  nniivvoojjuu..  

Namen registra posameznikov je sestava baze, ki nam bo v pomoč pri iskanju posameznikov 
za izvedbo določenega projekta. Baza bo delovala podobno kot npr. baza sodnih izvedencev 
in bo dostopna: 
• vsem, ki so že vključeni v bazo,  
• inštitutu ter  
• ob dovoljenju tudi tretjim osebam. 
Pomembno je, da to bazo vzpostavimo čimprej, kajti nekateri  projekti so že v teku. V kolikor 
vas zanima tovrstno sodelovanje, pri katerem bi lahko uporabili vaše pridobljeno znanje ali pa 
želite zgolj izmenjati izkušnje, nam pošljite izpolnjena obrazca, ki sta pripeta temu 
dokumentu. Zaželeno je, da obvestite tudi vse druge, ki jih tovrstne aktivnosti zanimajo, kajti 
le tako bo naša evidenca popolna in bo služila svojemu namenu. 
  
  
 Lep pozdrav! 
  
 

Svet zavoda
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    Slika   
         
      

Prošnja za vpis v bazo podatkov 
 
(Izpolnite s tiskanimi črkami) 
 
Inštitut za evropske študije vodi dve bazi podatkov:  
1. V prvo bazo so vključeni posamezniki, ki so končali evropske študije na podiplomskem nivoju ali temu 

primerljiv študij. 
2. V drugo bazo so vključene institucije s podobno dejavnostjo kot Inštitut. 
 
 
Za vstop v bazo podatkov zaprošam(o) kot (ustrezno označite):  

 posameznik, ki je končal evropske študije na podpilomskem nivoju ali   
 temu primerljiv študij  

  (obrazložite)........................................................................................................ 
  ............................................................................................................…………  
  (priložite kopijo diplome) 

 institucija s podobno dejavnostjo kot Inštitut  
  (obrazložite)........................................................................................…………  
  ………................................................................................................................  
  (priložite izpisek iz sodnega registra ali drug ustrezen dokument) 
 
Osebni/statusni podatki: 
 

 Priimek in ime / firma: 
 EMŠO / matična št.:      Davčna št.: 
 Naslov / sedež: 
 Kontaktni naslov:  
 Telefon:          Faks: 
 E-mail:         URL, če obstaja: 

 
Podatki vezani na izobrazbo in na zaposlitev: 
 

 Najvišja dosežena izobrazba (v angleščini in slovenščini): 
 

 Vrsta izobrazbe (v angleščini in slovenščini): 
 

 Delodajalec, delovno mesto in njegov opis, lahko tudi opis prejšnjih zaposlitev: 
 
 
Podpisani izjavljam, da so navedeni podatki točni, in soglašam z vnosom zgoraj navedenih podatkov v 
bazo podatkov Inštituta ter z njihovo dostopnostjo vsem posameznikom in institucijam, ki so že 
vključeni v to bazo, zlasti za ustvarjanje poslovnih (predvsem za skupno izvajanje projektov), 
družabnih in drugih stikov. Soglašam, da Inštitut ne odgovarja za napačno vnesene podatke. 
 
 
(Kraj)            ,  (datum)                  (podpis)_________________ 
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Izjava posameznika / institucije 
glede objave in uporabe podatkov 

 
 
 

Priimek in ime: 
 
Naslov: 
 
 
1. Soglašam, da je moje ime na listi, ki jo Inštitut občasno posreduje drugim tujim in domačim 

organizacijam, ki želijo določeni ciljni publiki promovirati seminarje, delavnice, publikacije in 
podobno. 

 
 Ne želim, da je moje ime na takšnih listah. 

 
2. Soglašam, da so moji podatki (ime, naslov, telefon, e-mail, izobrazba, opis delovnega mesta in 

kariere) dostopni na svetovnem spletu, kar pomeni tudi uporabnikom izven meja Slovenije, in 
dovoljujem njihovo vključitev v mednarodne baze podatkov in informacijske sisteme. 

 
 Ne želim, da so moji podatki dosegljivi na spletu, razen na intranetu (omogoča dostop samo 
tistim, ki so že vključeni v bazo podatkov). 

 
 Ne želim, da bi bili na spletu dosegljiva moj naslov ter telefon. 

 
 
 
 
 
 
________________,        _______________   _____________________ 
           kraj    datum       podpis 
 
 


