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1 POROČILO DEKANA  
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (v nadaljnjem besedilu: fakulteta) je v študijskem letu 

2007/08 vpisala v svoje študijske programe drugo generacijo študentov. V tem letu je prvič 

vpisovala koncesionirane študente ter začela izvajati nov podiplomski študijski program. 

Oboje je fakulteti prineslo velik uspeh, saj so koncesionirana mesta na vseh treh programih 

zapolnjena, vpisanih pa je tudi veliko izrednih študentov. Zanimanje za študijske programe 

fakultete je očitno veliko, saj se je število študentov glede na študijsko leto 2006/07 povečalo 

za več kot 300. V februarju 2008 je fakulteta organizirala že dva informativna dneva za 

kandidate, ki se zanimajo za vpis v študijskem letu 2008/09. Sodeč po udeležbi je 

zainteresiranih kandidatov veliko, zato fakulteta tudi v naslednjem študijskem letu pričakuje 

povečanje števila študentov za več kot 300. Poleg tega sta v postopku akreditacije dva 

doktorska programa, ki jih bo fakulteta začela izvajati v prihodnjem študijskem letu in za 

katera je že sedaj precej zanimanja. 

Pedagoški proces na fakulteti poteka brez večjih motenj. Vsa predavanja, predvidena po 

urniku, so v celoti izvedena oziroma so, v primeru, da odpadejo, ustrezno nadomeščena. 

Urnik predavanj je objavljen na spletni strani fakultete in dnevno posodobljen. Sprememb  

urnika predavanj ni veliko, kljub temu, da fakulteta nima redno zaposlenih predavateljev. 

Fakulteta že v letu 2008 načrtuje redne zaposlitve in s tem namenom pridobiva mlad 

pedagoški kader.  V ta namen vodi tudi postopek habilitacije, ki je bil za nekatere kandidate 

že uspešno zaključen. Senat fakultete je namreč v naziv asistenta imenoval že 6 kandidatov, 

za tri kandidate za imenovanje v naziv docenta še čaka na soglasje Sveta RS za visoko 

šolstvo, hkrati pa vodi postopek še za 13 novih kandidatov. 

Za organizacijo izvedbe pedagoškega procesa skrbita dve referentki, ki preko tajništva 

fakultete prejemata navodila dekana. V tajništvu sta zaposlena dva univerzitetna 

diplomirana pravnika, ki pod nadzorom dekana skrbita za delovanje fakultete v skladu z 

zakonskimi in drugimi pravnimi podlagami. Na Brdu pri Kranju ima fakulteta eno zaposleno, ki 

skrbi za računovodske zadeve ter organizacijo podiplomskega študija. Komunikacija med 

pisarno na Brdu in pisarno v Novi Gorici je zgledna. Študentje so z delom referata zadovoljni. 

Fakulteta za vodenje evidenc o študentih uporablja visokošolski informacijski sistem (VIS). 

Preko VIS-a se študentje lahko prijavljajo na izpite, prejemajo obvestila, imajo dostop do 

študijskega gradiva in pravilnikov fakultete. 

Fakulteta izvaja predavanja in vaje v najetih prostorih, ki jih zagotavljata lokalna skupnost in 

lokalno gospodarstvo, predavanja za podiplomski študij pa se izvajajo tudi na gradu Jable v 

Loki pri Mengšu. Na lokalni ravni so v teku dogovori glede zagotovitve dodatnih prostorov v 

skladu s povečanjem števila študentov, predvidenim za študijsko leto 2008/09. Fakulteta na 

lokalni ravni sodeluje tudi z Visokošolskim in razvojnim središčem Primorske in sicer predvsem  v 

zvezi z zagotavljanjem predavalnic ter nastanitev in interesnih dejavnosti za študente. 

Fakulteta sodeluje tudi z drugimi tujimi in domačimi visokošolskimi institucijami. Kot ena izmed 

članic je na Svet RS za visoko šolstvo vložila vlogo za akreditacijo Nove univerze. Za namene 

mednarodnega sodelovanja je v letu 2007 vložila vlogo za pridobitev Erasmus univerzitetne 

listine, ki je podlaga za kandidiranje na razpisih vseživljenjskega učenja. V letu 2008 bo 

fakulteta sodelovala v programu poletne šole, ki jo organizira Univerza  Vidmu, sama pa bo 

poletno šolo organizirala v septembru skupaj z European University Institute iz Firenc ter 

Dunajsko diplomatsko akademijo. S slednjo je fakulteta v februarju 2008 podpisala tudi 

pogodbo o medsebojnem sodelovanju. 

Dekan vodi, usmerja, nadzoruje in usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in drugo 

delo fakultete. O tem najmanj enkrat letno poroča senatu, upravnemu odboru in 

ustanoviteljema. Senat in upravni odbor se redno oziroma po potrebi sestajata na sejah in 

usklajeno odločata. Predlogi dekana so v večini primerov potrjeni, kar kaže na pravilno 

usmerjenost dekana pri vodenju fakultete. V zadnjem letu je bilo oblikovanih šest kateder: za 

ustavno pravo, mednarodno in evropsko pravo, upravno pravo, civilno pravo, kazensko 

pravo ter katedra za teorijo prava. Predstojniki kateder sestavljajo kolegij dekana, ki se 

posveča predvsem vprašanjem pedagoškega dela na fakulteti. 

V okviru fakultete delujejo trije raziskovalni inštituti, ki so bili v letu 2007 vpisani v evidenco 

raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS. Inštituti trenutno 
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izvajajo raziskave predvsem  za lokalna podjetja. V letu 2008 pa načrtujejo tudi druge 

raziskovalne programe, aplikativne projekte ter CRP-je. 

Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da je fakulteta, kljub temu, da deluje šele dve leti, v slovenski 

visokošolski prostor  vnesla veliko pozitivnega. 

2 POSLANSTVO IN VIZIJA  
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (v nadaljnjem besedilu fakulteta) je prva tovrstna 

fakulteta v slovenskem prostoru, ki deluje v skladu s sodobnimi evropskim bolonjskim modelom 

študija in ki poudarja evropsko razsežnost svojega delovanja, saj slednje zajema tako 

program kot način študija in zasnovo dejavnosti fakultete. Sledeč trendom in usmeritvam v 

Evropski uniji je fakulteta odprta za povezovanje po modelu partnerstva med zasebno in 

javno sfero v skladu z Lizbonsko strategijo. Cilj fakultete je razvijanje sodelovanja s sorodnimi 

pedagoškimi in raziskovalnimi institucijami v sosednjih državah članicah EU in skrb za 

mednarodno izmenjavo profesorjev. V ta namen se je fakulteta prijavila na razpis za 

pridobitev Erasmus študentske listine. Študij na vseh področjih je oblikovan tako, da upošteva 

sedanje in bodoče evropske razsežnosti slovenskega pravnega sistema. Poslanstvo fakultete 

je prispevati k povečanju števila podiplomskih študentov in diplomantov podiplomskega 

študija na področju pravnih znanosti in zagotoviti možnosti za redni študij pravnih znanosti 

večjemu deležu potencialno zainteresiranih kandidatov. Poleg tega predstavlja vizijo 

fakultete študij, pri katerem se poudarja pomen povezanosti pravne teorije in pravne prakse. 

S spodbujanjem in usmerjanjem aktivnega raziskovalnega dela študentov, zlasti na 

podiplomski ravni, ter s spodbujanjem vključevanja v temeljne in aplikativne raziskovalne 

projekte in objavljanjem raziskovalnih izsledkov v domačih in tujih znanstvenih publikacijah, pa 

želi fakulteta prispevati k razvoju slovenske pravne znanosti. 
 

3 PREDSTAVITEV  
Podatki o izobraževalni dejavnosti: 

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici je samostojni visokošolski zavod. Ustanovljena je bila 

1. julija 2005. Njena ustanovitelja sta Inštitut za človekove pravice, svetovanje in 

izobraževanje, d.o.o. ter Inštitut za mednarodno pravo – zavod. S strani Sveta Republike 

Slovenije za visoko šolstvo je akreditirana po sklepu Št. 1/4-2005, z dne 07.07.2005. Fakulteta je 

bila prvotno ustanovljena v Portorožu, dne 23.2.2006 pa je bil sedež fakultete prenesen v 

Novo Gorico. V razvid visokošolskih zavodov je fakulteta vpisana pod zaporedno številko 18 in 

sicer z dnem 8.11.2006 za študijski programa Pravo I. stopnje ter Pravo II. stopnje ter z dnem 

3.9.2007 za študijski program Pravo in management nepremičnin. 

Študijski programi tvorijo povezano celoto. Triletni univerzitetni dodiplomski program prava 

(Pravo I. stopnja) izobražuje za pridobitev širokega strokovnega znanja s področja pravnih 

znanosti ter usposabljanja za določene pravne poklice, hkrati pa omogoča vpis na strokovna 

magisterija - dvoletni podiplomski študijski program Pravo II. stopnja oziroma Pravo in 

management nepremičnin.  

Fakulteta je prvo generacijo študentov vpisala v študijskem letu 2006/07 in sicer v program 

Pravo I. stopnja  150 študentov, v program Pravo II. stopnja pa 62 študentov. V letu 2007 sta 

na dodiplomskem študiju diplomirali prvi diplomantki, v letu 2008 pa trenutno ena. Vse tri so se 

v letu 2006/07 na fakulteto vpisale po merilih za prehode. V tekočem študijskem letu 2007/08 

je na dodiplomski študijski program vpisanih skupaj 273 študentov, na podiplomski študijski 

program Pravo II. stopnje skupaj 147 študentov, na podiplomski študijski program Pravo in 

management nepremičnin pa skupno 102 študenta.  

V pedagoški proces študijskih programov je vključenih 11 rednih profesorjev, 6 izrednih 

profesorjev, 8 docentov ter 10 asistentov, vsi na podlagi pogodbe o delu. Kadrovska slika 

zaposlenih na fakulteti pa je naslednja: v. d. glavne tajnice, raziskovalna sodelavka, 

računovodkinja ter dve referentki (5 FTE).  V februarju 2008 je fakutleta na delovno mesto 

raziskovalnega sodelavca zaposlila osebo za nadomeščanje odsotne delavke. 

 

Podatki o raziskovalni in razvojni dejavnosti 

V okviru fakultete delujejo trije inštituti (raziskovalne skupine): 

1. Inštitut za managment nepremičnin 
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2. Center za intelektualno lastnino 

3. Center za primerjalno pravo 

Vsi trije inštituti so bili v letu 2007 vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji 

za raziskovalno dejavnost RS. 

Na vsakem inštitutu je zaposlen trenutno po en raziskovalec, ki je hkrati tudi vodja in sicer vsak 

za 0,1 FTE. 

 

 

INŠTITUT ZA MANAGEMENT NEPREMIČNIN na Evropski pravni fakulteti je prvi trans-disciplinarni 

zavod v Sloveniji ustanovljen za nepremičninske raziskave. Njegov namen je prispevati k 

razvoju znanosti interdisciplinarnega nepremičninskega področja, ki ima pravne, ekonomske, 

tehnične, socialne in organizacijske značilnosti.  

Raziskovalno in razvojno dejavnost izvaja Inštitut za management nepremičnin v obliki 

programov in projektov, ki so usmerjeni predvsem v temeljno in uporabno raziskovanje. V 

prihodnosti bo inštitut načrtoval tudi industrijske raziskave. 

Temeljne raziskave se izvajajo predvsem na področjih: lastniških odnosov znotraj posameznih 

držav ali Evropske unije, razvoja in učinkovanja nepremičninskega trga v Sloveniji in Evropi, 

nepremičninskih vprašanj glede prostorskega, okoljskega razvoja države in Evropske unije ter 

blaginje, razvoja družbe in identitete naroda.  

Uporabne raziskave vsebinsko pokrivajo področja: mednarodnopravnega dela evropskega 

nepremičninskega prava, institucionalnih vidikov evropskega prava na področju prostora in 

okolja, prava nepremičninskih pravic, evropskega finančno-nepremičninskega prava, 

socialne psihologije nepremičninske problematike in razvoja nepremičninskega 

managementa. 

 

Program CENTRA ZA INTELEKTUALNO LASTNINO na Evropski pravni fakulteti je osredotočen na 

dve glavni dejavnosti.  

Prva dejavnost je raziskovalne narave. Center raziskuje in proučuje nove trende v pravnem 

varstvu intelektualne lastnine, ki so posledica neslutenih tehnoloških sprememb po eni strani, 

ter globalizacije konkurence po drugi strani. Center se pri tem posveča predvsem številnim 

vprašanjem, ki zadevajo Evropsko Unijo, kateri navkljub dolgoletnim naporom ni uspelo 

doseči nekaterih temeljnih ciljev (n.pr. enotni patent EU, ki bi veljal za celotno območje 

notranjega trga – t.i. Community patent). V tem okviru so raziskovalni projekti in morebitna 

kasnejša magistrska ali doktorska dela usmerjena tudi k analizi vprašanj, ki so relevantna za 

Slovenijo kot članico EU. V slovenskem gospodarstvu prevladujejo mala in srednjevelika 

podjetja, ter nekaj tehnološko naprednih podjetij, ki so prisotna na svetovnih trgih, čeprav v 

ozkih tržnih segmentih (tržnih nišah). Takšna gospodarska struktura zahteva poleg poznavanja 

vseh pravnih načel varstva tudi razvoj in oblikovanje ustrezne ekonomske in poslovne 

interpretacije posameznih pravic intelektualne lastnine. To tudi pomeni, da je raziskovalno-

razvojno delo neizbežno multidisciplinarne narave, in torej presega proučevanje zgolj pravnih 

vidikov intelektualne lastnine.  

Multidisciplinarni pristop obenem predstavlja vez z drugo glavno dejavnostjo Centra, ki je 

svetovalno-praktične narave. Poslovno svetovanje na področju intelektualne lastnine je 

relativno slabo razvito v Sloveniji ; po drugi strani pa je plasma izdelkov slovenskih podjetij 

preko meja majhnega slovenskega trga ključnega pomena za gospodarsko rast in blaginjo. 

Neposredna posledica prodaje na mednarodnih trgih je takšno ali drugačno srečevanje s 

problematiko pravic intelektualne lastnine. Zato je usmeritev v poslovno svetovanje 

slovenskim podjetjem pomembna dejavnost, ki je po drugi strani seveda tudi vir za vprašanja 

in izzive, ki so predmet teoretičnega raziskovanja. Na ta način se obe dejavnosti medsebojno 

sinergistično dopolnjujeta. Svetovalno delo Centra poteka tako individualno, torej na zahtevo 

posameznega podjetja, kakor tudi preko raznih seminarjev, delavnic ali posvetov odprtega 

tipa.  

 

CENTER ZA PRIMERJALNO PRAVO je raziskovalno in svetovalno usmerjen inštitut. Usmerjen je k 

razvoju pravne znanosti, predvsem iz multidisciplinarnega pristopa k teoretični in praktični 

pravni problematiki. 

Center ima tako po svoji naravi dve funkciji. Prva, praktična vloga inštituta je pravno 

svetovanje goriškemu in širšemu slovenskemu gospodarstvu. Center za primerjalno pravo 
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namreč vključuje sodelujoče na fakulteti, ki zajema širok spekter pravnikov in drugih 

strokovnjakov s področja gospodarskega prava, evropskega in mednarodnega prava. 

Inštitut nudi svetovanja glede ustanavljanja pravnih subjektov, kot njihov suport v posameznih 

konfliktnih situacijah. Druga, to je teoretična vloga inštituta pa je predvsem v sodelovanju v 

raziskovalnih projektih, tako zasebnega kot javnega tipa, kjer je težišče na dogmatičnih 

dognanjih posameznih pravnih strok, ki se izraža skozi prizmo primerjalnega prava. 

Raziskovalno in razvojno dejavnost izvaja inštitut v obliki programov in projektov, ki so 

usmerjeni predvsem v temeljno in uporabno raziskovanje. Temeljne raziskave se bodo izvajale 

primarno na obeh poglavitnih področjih, to sta jvno in zasebno pravo. Zaradi modernih 

evroatlantskih integracij je povdarek raziskovalnega dela tudi na evropskem pravu. Skupni 

imenovalec temeljnih raziskav, kot je razvidno iz programa in imena inštituta, je primerjalno 

pravo iz vidika specifičnih pravnih vprašanj in problemov. 

Uporabne raziskave bodo podobno pokrivale posebna in specializirana pravna področja, 

med drugim lastninskopravne vidike v evropski dimenziji, trende javnega in zasebnega 

gospodarskega prava v Evropski uniji, razvoj mednarodnega javnega prava, trende pravne 

prakse Evropskega sodišča za človekove pravice in njihov pomen za slovensko pravno 

ureditev ter seveda drugo sorodno pravno problematiko. 

 

Podatki o premoženju 

Fakulteta nima lastnih poslovnih prostorov, dejavnost izvaja v najetih prostorih.  

 

Sredstva, s katerimi razpolaga visokošolski zavod 

podatki so v računovodskem poročilu v poglavju 1.5 

 

Opis organiziranosti visokošolskega zavoda 

Organizacijske enote niso pravne osebe in nimajo pooblastil v pravnem prometu. 

Organizacijske enote so sledeče: dekanat, tajništvo, referat. 

 

Organi fakultete so: senat, upravni odbor, akademski zbor, dekan in študentski svet.  

 

Senat fakultete  

1. sprejema študijske programe; 

2. določa merila za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev; 

3. voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv; 

4. odloča o odvzemu naziva visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski 

sodelavec; 

5. sprejema program raziskovalnega in razvojnega dela; 

6. sprejema študijski koledar in letni delovni načrt fakultete;  

7. sprejema teme doktorskih disertacij; 

8. imenuje tri člansko komisijo za oceno tem doktorskih disertacij in usposobljenost 

kandidatov za opravljanje doktorskih disertacij; 

9. imenuje tri člansko komisijo za oceno in zagovor predloženih doktorskih disertacij; 

10. sprejema strokovno mnenje o mladih raziskovalcih in odloča o njihovi kandidaturi; 

11. razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta fakultete s področja njegove 

pristojnosti; 

12. imenuje svoja delovna telesa za opravljanje nalog s posameznega področja; 

13. skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela; 

14. je pristojen za uveljavljanje Evropskega prenosnega kreditnega sistema (ECTS) in 

usklajevanje s tem povezanih nalog; 

15. odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom, tem statutom in pravilniki fakultete. 

 

Upravni odbor  

Upravni odbor odloča o vseh materialnih, finančnih, poslovnih, organizacijskih in personalnih 

vprašanjih delovanja fakultete in sprejema vse splošne notranje akte fakultete kot so statut, 

akt o sistematizaciji, pravilniki, ceniki, merila, ipd. in skrbi za nemoteno materialno poslovanje 

fakultete, zlasti pa: 

1. sprejema merila za oblikovanje načrta financiranja fakultete; 
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2. sprejema načrt financiranja in zaključni račun fakultete; 

3. imenuje glavnega tajnika; 

4. imenuje disciplinsko komisijo; 

5. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest na fakulteti; 

6. odloča o delovnih razmerjih; 

7. sprejema sklepe o višini šolnin in cenik drugih storitev; 

8. sprejema druge odločitve s področja materialnega poslovanja; 

9. sprejema načrt za investicijska vlaganja; 

10. imenuje dekana in prodekana oziroma prodekane; 

11. imenuje predstojnike organizacijskih enot  fakultete; 

12. odloča o uvedbi, organizaciji in financiranju novih študijskih programov fakultete; 

13. odloča o vseh drugih programih ali projektih znanstvene, raziskovalne, svetovalne, 

založniške ali kakršnekoli druge narave s področij dejavnosti, za katere je registrirana 

fakulteta; 

14. sprejema statut in druge akte fakultete.  

 

Akademski zbor  

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, 

ki v tekočem semestru študijskega leta opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno 

dejavnost na podlagi veljavnega pogodbenega razmerja s fakulteto. Pri njegovem delu 

sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov 

akademskega zbora. 

 

Akademski zbor:  

1. voli člane senata v skladu z določbami Akta o ustanovitvi fakultete in njenega 

statuta;  

2. daje senatu splošne usmeritve v zvezi s študijskimi programi in njihovim 

izvajanjem; 

3. obravnava poročila o delu visokošolskega zavoda; 

4. opravlja druge naloge določene s tem statutom in pravilniki fakultete. 

 

Dekan  

Dekan je poslovodni organ in strokovni vodja fakultete. Upravnemu odboru, senatu in drugim 

organom fakultete predlaga v sprejem splošne akte, odločbe in usmeritve in odgovarja za 

njihovo izvrševanje.  

Dekan fakultete ima pooblastila in odgovornosti v skladu z Aktom o ustanovitvi fakultete in 

tem statutom. Opravlja pa zlasti naslednje naloge:  

1. vodi, usmerja, nadzoruje in usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in drugo 

delo  fakultete; 

2. skrbi in odgovarja za zakonitost delovanja fakultete in za izvrševanje njenih obveznosti, 

določenih z zakonom in drugimi predpisi; 

3. najmanj enkrat letno poroča o delu fakultete senatu, upravnemu odboru in 

ustanoviteljema; 

4. promovira doktorje znanosti; 

5. sklicuje in vodi seje senata fakultete; 

6. odloča o disciplinski odgovornosti zaposlenih in izreka disciplinske ukrepe, kadar je za 

to pristojen;  

7. odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi 

predpisi ter z Aktom o ustanovitvi fakultete in tem statutom. 

Dekan predstavlja fakulteto in jo zastopa v pravnem prometu. Vse pogodbe in druge akte, ki 

se nanašajo na finančne ali druge obremenitve fakultete, na statusne, organizacijske in 

institucionalne spremembe fakultete ter njenih organizacijskih enot, sopodpisujejo ustanovitelji 

fakultete oziroma jih morajo parafirati na izvodu, ki ostane fakulteti pred izročitvijo prvopisa 

nasprotni stranki.  

 

 

Fakulteta ima enega prodekana. Prodekan pomaga dekanu glede nalog, ki jih določi 

dekan. 
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Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov. Študentski svet obravnava in daje pristojnim 

organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov.  

 

Habilitacijska komisija je delovno telo senata fakultete,ki daje mnenje v postopku za izvolitev 

v naziv visokošolski učitelj in znanstveni delavec oziroma v postopku za odvzem naziva.  

 

Študijska komisija: 

1. potrjuje teme diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog in določi mentorja 

kandidatu, ki je prijavil temo dodiplomskega, magistrskega ali doktorskega dela; 

2. imenuje strokovno komisijo za oceno diplomskega, magistrskega ali doktorskega 

dela; 

3. na podlagi prošnje študenta odloča o vpisu študenta v višji letnik, če le-ta ni 

opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik; 

4. na podlagi prošnje študenta izdaja obrazloženo mnenje o hitrejšem napredovanju 

študenta. 
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EEVVRROOPPSSKKAA  PPRRAAVVNNAA  

FFAAKKUULLTTEETTAA  

VV  NNOOVVII  GGOORRIICCII  

Dejavnost 

Izobraževalna 

dejavnost 

Raziskovalna 

dejavnost 

Vodstvo fakultete 

DEKAN,PRODEKAN 

Dodiplomski študijski 
Program 

(Pravo I. stopnja) 

Podiplomski študijski  
Program 

(Pravo II. Stopnja, Pravo in 

menagement nepremičnin) 

Inštitut za 
menagement 

nepremičnin 

Center za primerjalno 

pravo 

Senat fakultete 

Upravno – 

administrativne enote 

Študijska komisija 

Habilitacijska komisija 

Center za 
intelektualno 

 lastnino 

Glavno 

tajništvo 

Referat 

Služba za 
medn.sodelovanje 
In sodelovanje z 

drugimi fakultetami 

Služba za kadrovske, 
 pravne, 

In splošne 
zadeve 

 

Akademski zbor 
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Opis okolja, v katerem fakulteta deluje 

Fakulteta ima sedež v Novi Gorici, kjer se tudi izvajajo dodiplomski ter oba podiplomska 

študijska programa. Slednja se izvajata tudi na gradu Jable v Loki pri Mengšu. Regionalno je 

fakulteta vezana na goriško regijo in sosednjo Furlanijo Julijsko krajino v Republiki Italiji, v 

Evropski in mednarodni prostor pa je usmerjena tudi vsebina predmetov s poudarki na 

evropskem in primerjalnem pravu. Nenazadnje se je fakulteta ustanovila ravno v času 

pristopanja Republike Slovenije k Evropski uniji in je tako izhodiščno usmerjena v monistične 

poglede na razmerje med pravom EU in slovenskim pravnim redom. Posebno pozornost bo 

fakulteta namenila tudi prenosu pravnega znanja na področju držav Jugovzhodne Evrope 

ter načrtuje v tem okviru tesnejše sodelovanje z državo in pristojnimi evropskimi institucijami. Z 

akreditacijo visokošolskega zavoda s strani Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, je 

poudarjen pomen fakultete tudi na državni ravni, saj omogoča vpis večjemu številu 

kandidatov na področju pravnih znanosti. Gledano v celoti, lokacija in družbeno okolje v 

katerega je vpletena fakulteta, predstavljata dobro možnost razvoja študijske dejavnosti, saj 

se na Primorskem in posebej v Novi Gorici le ta čedalje bolj širi. Obmejna lokacija pa hkrati 

omogoča tesnejše stike z institucijami čez mejo in sodelovanje z organizacijami zamejskih 

Slovencev na pravnem področju. 

 

 

4 USMERITVE IN CILJI  

4.1 Zakonske in druge pravne podlage  

Fakulteta pri svojem delovanju upošteva vse veljavne zakone in podzakonske akte na 

področju visokega šolstva, ki jih je sprejel Državni zbor RS oziroma pristojni državni organ. Na 

podlagi predmetnih splošnih aktov in Akta o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda 

Pravna fakulteta v Portorožu ter Aneksom št. 1 in št. 2  k Aktu o ustanovitvi samostojnega 

visokošolskega zavoda Pravna fakulteta v Portorožu, je Upravni odbor fakultete dne 

20.08.2006 sprejel Statut Evropske pravne fakultete. Fakulteta je na podlagi statuta sprejela 
več pravilnikov, ki podrobneje urejajo delovanje fakultete. Dne 22.11.207 so bile sprejete 

spremembe statuta fakultete. 

4.2 Dolgoročni cilji 

Glede na temeljna izhodišča ustanovitve, si je fakulteta kot dolgoročne cilje postavila 

sledeče postavke: 

- povečati število vpisnih mest v dodiplomskem izobraževanju za pravne poklice na 

nacionalni ravni in zagotoviti možnosti za redni študij pravnih znanosti večjemu deležu 

potencialno zainteresiranih kandidatov; 

- prispevati k povečanju števila podiplomskih študentov in diplomantov podiplomskega 

študija na področju pravnih znanosti; 

- poudariti pomen povezanosti pravne teorije s pravno prakso z vključevanjem prakse v 

zasnovani kreditni sistem na ravni podiplomskega študija; 

- zagotoviti popolno mobilnost študentov na nacionalni in mednarodni ravni z jasno 

zasnovano strukturo kreditnega sistema, v celoti izhajajoč iz evropskega kreditnega sistema 

(ECTS); 

- povečati in poudariti pomen samostojnega študijskega in raziskovalnega dela ob 

mentorstvu, kar bo zagotavljalo predvsem ovrednotenje takšnega načina dela v okviru 

kreditnega sistema; 

- prispevati k razvoju slovenske pravne znanosti s spodbujanjem in usmerjanjem aktivnega 

raziskovalnega dela študentov, zlasti na podiplomski ravni, ter s spodbujanjem vključevanja v 

temeljne in aplikativne raziskovalne projekte in obnavljanjem raziskovalnih izsledkov v 

domačih in tujih znanstvenih publikacijah; 

- pridobiti lastne prostore za izvajanje študijske dejavnosti. 

4.3 Kratkoročni prednostni cilji v letu 2007 

Kratkoročni prednostni cilji so cilji fakultete so: 
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- 95% izvedljivost predvidene študijske dejavnosti/predavanj na dodiplomskem študiju; 

- 90% prehod študentov v višji letnik; 

- 4 diplomante; 

- registracija fakultete kot raziskovalne organizacije ter vpis v evidenco treh raziskovalnih 

skupin; 

- habilitacija novih kadrov; 

- vzpostaviti stike s Univerzo v Vidmu (Universita di Udine, Italia)`, Diplomatsko fakulteto v 

Gorici (Italija), T.M.C. Assper Instituut (Haag) ter pridobiti tuje gostujoče profesorje; 

- v celoti pridobiti predvideno literaturo za dodiplomski študij; 

- izdelava letnega poročila smoevalvacije; 

- s pomočjo VIRS-a  urediti interesno dejavnost študentov; 

- izdaja Študijskega vodnika; 

- pravno svetovanje; 

- omogočiti študentom fotokopiranje in drugo razmnoževanje v referatu;  

5 Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih 

ciljev po področjih dejavnosti 

5.1 Izobraževalna dejavnost 

 

5.1.1 Visokošolsko izobraževanje 

 

 

Kratkoročni prednostni 

cilji  

Pričakovani rezultati v letu 

2007 

Realizacija v letu 2007 z 

obrazložitvijo razlik 
95 % izvedba programa 

Pravo I. stopnja 

izvedba programa v celoti izvedba programa v celoti 

habilitacija novih kadrov 14 habilitacij 6 habilitacij, zaradi 

dolgotrajnosti postopkov in 

nepopolnih vlog 
 

 

 

Kazalniki: 
 

Kazalnik 

Pričakovani rezultati v 

študijskem letu 2007/2008 

(Leto 2007) 

Realizacija v študijskem letu 

2007/2008 

(Leto 2007) 

Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 

letnik v % (študijski programi s 

koncesijo) 

90% 60%   

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 

letnik v % (študijski programi 

brez koncesije) 

  86% 57% 

Odstotek ponavljavcev – 

študijski programi s koncesijo 

0,5% 0,10%   

Odstotek ponavljavcev – 

študijski programi brez 

koncesije 

0,5% 0,10% 0,8%  

Povprečno število let trajanja 

študija na študenta – visoki 

strokovni programi s koncesijo 

    

Povprečno število let trajanja 

študija na študenta – 
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visokošolski strokovni študijski 

programi brez koncesije 

***Povprečno število let 

trajanja študija na študenta – 

univerzitetni študijski programi s 

koncesijo 

    

Povprečno število let trajanja 

študija na študenta – 

univerzitetni študijski programi 

brez koncesije 

    

 

***V letu 2007 sta diplomirali dve študentki, ki sta se vpisali neposredno v 3. letnik po merilih za 

prehode. Ker fakulteta izvaja študijski program dodiplomskega študija šele drugo leto, 

povprečnega števila let trajanja študija ni mogoče izračunati. 

 

 
 

5.1.2 Podiplomski študij 

 

Kratkoročni prednostni cilji  
Pričakovani rezultati v 

letu 2007 

Realizacija v letu 2007 z 

obrazložitvijo razlik 
95 % izvedba programa izvedba programa v celoti izvedba programa v celoti 

habilitacija novih kadrov 6 habilitacij 0, zaradi dolgotrajnosti 

postopkov 
 

 

 

 

Kazalnik 

Pričakovani rezultati v študijskem 

letu 2007/2008 

Realizacija v študijskem letu 

2007/2008 

V 

sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 

V sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 

Odstotek 

prehodnosti 

študentov iz 

prvega  v drugi 

letnik magistrskega 

študija  

90%   97% 

 

 

Vpis v 1. letnik študija 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2007/2008 

Za 1. letnik dodiplomskega študija (1. stopnje) je fakulteta razpisala 70 koncesioniranih mest 

za redni študij, na katera se je vpisalo 70 študentov, za izredni študij pa je bilo razpisanih 100 

mest, vpisanih pa je 35 študentov. V študijskem letu 2006/07 fakulteta ni razpisala 

koncesioniranega študija. V 1. letnik je bilo vpisanih 109 študentov.  

Za 1. letnik podiplomskega študijskega programa Pravo 2. stopnje je bilo za redni študij 

razpisanih 70 mest, vpisanih pa 68 študentov, za izredni študij je bilo razpisanih 20 prostih mest, 

vpisan pa en študent. V študijskem letu 2006/07 fakulteta ni razpisala koncesioniranega 

študija. V 1. letnik je bilo vpisanih 29 študentov.  

Za 1. letnik podiplomskega študijskega programa Pravo in management nepremičnin je bilo 

za redni študij razpisanih 70 mest, vpisanih pa 69 študentov, za izredni študij je bilo razpisanih 

15 prostih mest, vpisani pa so 3 študenti. Program se izvaja šele prvo leto. 
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5.1.3 Programi za izpopolnjevanje 

Fakulteta nima programa za izpopolnjevanje. 

5.1.4 Oblike neformalnega učenja 

Fakulteta ne izvaja oblik neformalnega izobraževanja. 

 

5.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 

 

Kratkoročni prednostni cilji  
Pričakovani rezultati v 

letu 2007 

Realizacija v letu 2007 z 

obrazložitvijo razlik 
 

vpis raziskovalnih inštitutov v 

evidenco raziskovalnih 

organizacij 

 

vpis raziskovalnih inštitutov 

v evidenco raziskovalnih 

organizacij 

 

vpis raziskovalnih inštitutov v 

evidenco raziskovalnih 

organizacij ter aktivno 

delovanje inštitutov 

 

 

5.3 Umetniška dejavnost 

Fakulteta nima umetniške dejavnosti. 

5.4 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 

 

Kratkoročni prednostni cilji  
Pričakovani rezultati v 

letu 2007 

Realizacija v letu 2007 z 

obrazložitvijo razlik 
Univerza v Vidmu 

 

organizacija seminarja sodelovanje na poletni šoli kot 

partner v programu Erasmus v 

letu 2008 zaradi prijave na 

razpis in pridobitve finančnih 

sredstev šele za leto 2008 

 

 

 

 

 

 

Kazalniki: 

Kazalnik 

Dodiplomski študij 

 
Podiplomski študij 

Načrt za 

študijsko 

leto 

2007/08 

Realizacija za 

študijsko leto 

2007/08 

 

Načrt za 

študijsko leto 

2007/08 

 

Realizacija za 

študijsko leto 

2007/08 

 

Število študentov, ki opravljajo del študija v 

tujini 

    

Število tujih študentov, ki opravijo del študija 

v Sloveniji 

razpisanih 

30 mest 

1   

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki 

sodelujejo pri pedagoškem procesu 

1 1   

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo 

pri pedagoškem procesu v tujini kot 

gostujoči profesorji 

    

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 

izobražujejo v tujini 

1 1   
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Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v 

Slovenijo 

    

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz 

Slovenije v tujino 

    

 

5.5 Knjižnična dejavnost 

Komentar:  

Fakulteta je v skladu s Pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri vzpostavitvi fakultete ter 

študija prava v Novi Gorici za leto 2007 pridobila od lokalne skupnosti sredstva za nabavo 

literature za dodiplomski študij. V skladu z ustreznimi seznami posameznih nosilcev 

dodiplomskih predmetov je fakulteta v letu 2007 naročala literaturo, ki se hrani in izposoja v 

prostorih Goriške knjižnice Franceta Bevka v Novi Gorici.  

 

Ker fakulteta nima svoje lastne knjižnice, tudi nima pregleda nad obiskom uporabnikov 

storitev ter nad povpraševanjem po storitvah. Zato kazalnikov ni mogoče izračunati. 

 

Knjižnica izposoja knjige po sledečem urniku: ponedeljek, torek, sreda, petek od 9:00 do 19:00 

ter ob četrtkih od 11:00 do 19:00 in sobotah od 7:00 do 12:00. 

5.6 Dejavnost študentskih domov 

Fakulteta ne izvaja te dejavnosti. 

 

5.7 Upravne naloge   

Kratkoročni prednostni cilji  
Pričakovani rezultati v 

letu 2007 

Realizacija v letu 2007 z 

obrazložitvijo razlik 
odločanje o prošnjah 

študentov v zakonitih rokih 

90% 100% 

zagotovitev ustreznih prostor 95% 100% 

promocija fakultete v 

slovenskem prostoru 

100% 100% 

 

Kazalniki: 

Kazalniki 

Načrt za 

študijsko 

leto  

2007/2008 

Realizacija 

za študijsko 

leto 

2007/2008 

***Število študentov na računalnik 

 

  

Odstotek elektronskih prijav na izpite 100% 100% 

 

***Fakulteta ne razpolaga z računalniki, ki bi jih lahko uporabljali študentje. Študentje se na izpite 

prijavljajo preko spletne strani fakultete iz lastnih računalnikov. 

 

 

5.8 Univerzitetni šport  

Fakulteta v letu 2007 ni imela programa za univerzitetni šport. 
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5.9 Interesna dejavnost študentov 

 

Fakulteta v letu 2007 ni imela programa interesnih dejavnosti, je pa interesno dejavnost 

študentov spodbujala  s pomočjo Visokošolskega in razvojnega središča Primorske ter lokalne 

skupnosti. 
 

 

5.10 Druga dejavnost visokošolskega zavoda 

 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 

letu 2007 

Pričakovani rezultati v 

letu 2007 

Predvideni viri 

financiranja 
 

izdaja študijskega 

vodnika za leto 2007 

 

priprava gradiva za 

študijski vodnik 

 

priprava študijskega 

gradiva za 

posamezne 

predmete 

izdaja vodnika pred 

začetkom študijskega 

leta 2007/2008 

drugo 

pravno svetovanje vzpostavitev 

svetovalne skupine 

periodična strokovna 

podpora lokalni 

skupnosti in drugim 

drugo 

fotokopiranje in drugo 

razmnoževanje 

omogočiti študentom 

fotokopiranje 

študijskega gradiva, ki 

ga pripravijo nosilci 

predmetov 

tekoča oskrba 

študentov z gradivi 

drugo 

 

Odstopanja med načrtom in realizacijo za leto 2007: 

- študijskega vodnika fakulteta ni izdala, je pa izdala novo brošuro z informacijami o 

študijskih programih, ki je v bistvu skrajšana oblika študijskega vodnika; 

- fakulteta redno izvaja pravno svetovanje za lokalno skupnost in pravne osebe; 

- fakulteta redno oskrbuje študente z gradivom, ki ga priporočajo nosilci posameznih 

predmetov, gradivo se fotokopira na fakulteti. 

6 Investicije in investicijsko vzdrževanje 
 

Kratkoročni 

prednostni cilji  
Izvedbene naloge v letu 2007 

Pričakovani rezultati v 

letu 2007 
   

   

6.1.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin 

Fakulteta v letu 2007 ni načrtovala gradnje, obnove ali nakupa nepremičnine.  
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6.1.2 Nakup opreme 

Načrt nakupa opreme za leto 2007: 

Št. 

priorit

ete 

Zap. 

št. 
Oprema 

Namen 

opreme  

 

Vrednost 

opreme v letu 

2007 v EUR 

Viri sredstev v letu 

2007 (v EUR) - 

načrt 

Viri sredstev v 

letu 2007 (v EUR) 

- realizacija 
    

2  računalnišk

a oprema 

raziskovalna 

dejavnost 

     

3  oprema v 

kabinetih 

raziskovalna in 

drugo 

     

1  dodatna 

oprema za 

požarno 

varnost 

drugo      

 

 

Odstopanja med načrtom in realizacijo za leto 2007: 

odstopanj ni. 
 

6.1.3 Investicijsko vzdrževanje 

Investicijsko vzdrževanje je vzdrževanje nepremičnin in opreme, tako da se poveča njihova 

vrednost ali doba uporabe.  

Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2007 

 

Št. 

prioritete 

Zaporedna 

številka 
Opis in vrsta del 

Vrednost 

v letu 

2007 v 

EUR 

Viri sredstev v letu 

2007 (v EUR) - načrt 

Viri sredstev v letu 

2007 (v EUR) - 

realizacija 

    

1  vzdrževanje in 

nadgradnja obstoječe 

računalniške opreme 

     

 

Odstopanja med načrtom in realizacijo za leto 2007: 

odstopanj ni. 
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7 Kadrovski načrt in kadrovska politika 
Dodajte komentar oziroma obrazložitev posameznih tabel. 

7.1 Kadrovska politika 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2007 Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik 
 

v sorazmerju s koncesioniranimi sredstvi redna 

zaposlitev kadra pedagoških delavcev za polni 

delovni čas 

 

 

redna zaposlitev profesorjev, docentov in 

asistentov 

 

zaradi pridobitve sredstev iz koncesije šele za 

študijsko leto 2007/08, bo fakulteta zaposlovala 

pedagoški kader  v letu 2008 

 

 

 

Pojasnila z analizo kadrovanja in kadrovske politike  

Vsi trije študijski programi na fakulteti so koncesionirani vendar so trenutno upravičeni do sofinanciranja le študentje prvih letnikov. Vse študijske 

programe izvajajo predavatelji, s katerimi ima fakulteta sklenjene ustrezne pogodbe o delu in niso v rednem delovnem razmerju. V letu 2008 

fakulteta načrtuje redne zaposlitve pedagoškega kadra  za polni delovni čas. 

Med kadrovskim načrtom in njegovo realizacijo ni odstopanj. 

Fakulteta trenutno zaposluje 6 oseb, od tega je 5 ženskega in ena moškega spola. Trije zaposleni imajo 2. stopnjo izobrazbe, dva 1. stopnjo 

izobrazbe (v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Ur. l. RS št. 119/06) in ena zaposlena ima končano srednjo šolo. Povprečna starost zaposlenih je 

26,6 let. 

V letu 2007 je bilo na fakulteti zaposlenih 5 oseb. V tajništvu fakultete je ena oseba odpovedala delovno razmerje zaradi odhoda na opravljanje 

pripravništva za opravljanje pravniškega državnega izpita in nadomestila jo je druga. Ena oseba je bila zaradi bolniške odsotnosti nadomeščena. V 

referatu pa je fakulteta zaposlila dodatno osebo.  
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7.2 Kadrovski načrt 

 

Tarifna 

skupin

a 

Delovno mesto oz. naziv 

Število zaposlenih na 

dan 31. 12. 2007 - 

NAČRT 

Število zaposlenih na dan 

31. 12. 2007 - REALIZACIJA 

Odstopanje realizacije od 

načrta  

Št. vseh 

zaposleni

h 

Št. 

zaposleni

h v FTE 

Št. vseh 

zaposleni

h 

Št. zaposlenih 

v FTE 

Št. vseh 

zaposleni

h 

Št. zaposlenih 

v FTE 

a b c d e f g=e-c h=f-d 

DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU 

 Rektor       

 Glavni tajnik 1 1 1 1 0 0 

 Strokovni direktor oz. strokovni vodja       

 Namestnik direktorja       

 Pomočnik direktorja       

 Dekan       

 Direktor       

SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH 

DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU 

1 1 1 1 0 0 

VISOKOŠOLSKI UČITELJI,  VISOKOŠOLSKI SODELAVCI IN LABORANTI 

IX. Redni profesor 3 3 0 0 -3 -3 

 Izredni profesor 2 2 0 0 -2 -2 

 Docent 1 1 0 0 -1 -1 

 Lektor z doktoratom       

 Asistent z doktoratom       

 Bibliotekar z doktoratom       

VIII. Lektor z magisterijem       

 Višji predavatelj       

 Asistent z magisterijem 1 1 0 0 -1 -1 

 Bibliotekar z magisterijem       

VII. Predavatelj       

 Lektor       

 Asistent 1 1 0 0 -1 -1 

 Bibliotekar       

 Učitelj veščin       

 Strokovni svetnik       

 Višji strokovni sodelavec       
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 Strokovni sodelavec       

VI. Laborant, tehniški sodelavec       

SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI, SODELAVCI IN LABORANTI 8 8 0 0 -8 -8 

RAZISKOVALCI IN SODELAVCI  

IX. Znanstveni svetnik       

 Višji znanstveni sodelavec       

 Znanstveni sodelavec       

 Višji raziskovalno-razvojni asistent       

 Višji raziskovalno-razvojni sodelavec       

 Samostojni strokovni sodelavec       

 Asistent z doktoratom       

VIII. Mladi raziskovalec z magisterijem       

 Raziskovalec z magisterijem       

 Višji raziskovalec z magisterijem       

 Samostojni raziskovalec z magisterijem       

 Asistent z magisterijem       

VII. Mladi raziskovalec       

 Raziskovalec       

 Višji raziskovalec       

 Samostojni raziskovalec       

 Strokovni sodelavec v humanistiki       

 Asistent       

VI.  Laborant (tehniški sodelavec)       

V. Laborant       

SKUPAJ RAZISKOVALCI IN SODELAVCI       

ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH 

IX. IK od 6,80 dalje       

 IK od 5,60 do 6,40       

 IK od 4,70 do 5,30       

 IK od 4,00 do 4,40       

VIII. IK od 6,80 dalje       

 IK od 5,60 do 6,40       

 IK od 4,70 do 5,30       

 IK od 4,00 do 4,40       

VII. IK od 6,80 dalje       

 IK od 5,60 do 6,40       

 IK od 4,70 do 5,30       



Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici        

 21 

 IK od 4,00 do 4,40       

 IK od 3,25 do 3,80 2 2 1 1 -1 -1 

VI.    2 2 +2 +2 

V.  1 1 1 1 0 0 

IV.        

III.        

II.        

I.        

SKUPAJ ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH 3 3 4 4 1 1 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI 12 12 6 6 -7 -7 
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Izvolitve v naziv v letu 2007 

Naziv 

Načrtovano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2007 

Realizirano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2007 

Obrazložitev razlik med 

načrtom in realizacijo 

Redni profesor 1 0 ni bilo vlog 

Znanstveni svetnik    

Izredni profesor    

Višji znanstveni sodelavec    

Docent 4 0 prejete so bile 3 vloge, ki so 

še v postopku 

Znanstveni sodelavec    

Višji predavatelj    

Predavatelj    

Asistent 9 6 prejetih je bilo 6 vlog in vse 

so bile uspešno rešene 

Učitelj veščin    

Strokovni svetnik    

Višji strokovni sodelavec    

Strokovni sodelavec    

Bibliotekar    

 

 

Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v 

letu 2007 

 

 

Pridobivanje 

izobrazbe 

na peti ravni 

Pridobiva

nje 

izobrazbe 

na 

podravni 

6/1 

Pridobi

vanje 

izobraz

be na 

podrav

ni 6/2 

Pridobiva

nje 

izobrazb

e na 

sedmi 

ravni 

Pridobivanje 

izobrazbe na 

osmi ravni 

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanj

a in tečaji 

Načrt 

2007 

   2    

Realiza

cija 

2007 

   2    

 

 

Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter 

laborantov, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2007 

 

 

Pridobivanje 

izobrazbe na 

osmi ravni 

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanja 

in tečaji 

Sobotno leto 

Načrt 

2007 

    

Realizacija 

2007 
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Število registriranih raziskovalcev 

 

 

Št. vseh visokošolskih 

učiteljev, 

visokošolskih 

sodelavcev, 

raziskovalcev in 

strokovnih 

sodelavcev 

Število registriranih 

raziskovalcev 

Vsi 

od tega s 

statusom 

mladi 

raziskovalci 

Načrt  31. 12. 2007    

Realizacija 31. 12. 

2007 

   

 

 

8 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

8.1 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju 

programa dela 

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih in nepričakovanih posledic. 

8.2 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 

preteklega leta ali več preteklih let 

Glede na to, da je fakulteta začela z delovanjem šele v študijskem letu 2006/07, primerjava ni 

mogoča. 

8.3 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in 

merila pristojnega ministrstva in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti 

poslovanja 

8.4 Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ 

V letu 2007 fakulteta še ni razpolagala z javnimi sredstvi iz koncesije. 

8.5 Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Fakulteta vidi razlog za nedoseganje nekaterih ciljev v tem, da deluje šele drugo leto.  

Glede zaposlovanja pedagoškega kadra si je fakulteta zadala previsoke cilje, ki jih v prvem 

letu še ni mogla doseči, letos pa so povsem realni. 

Fakulteta ni uspela izvesti načrtovanega števila habilitacij zaradi dolgotrajnosti postopkov in 

odvisnosti od soglasja Sveta RS za visoko šolstvo. 

8.6 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, 

varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 

Delovanje fakultete se je predvsem na lokalni ravni izkazalo za zelo uspešno. V Novo Gorico 

tako dnevno prihaja  veliko študentov, nekateri pa so nastanjeni v mestu tudi ves teden. S 

tem fakulteta prispeva k regionalnemu razvoju in razvoju mesta. 

S pridobitvijo koncesijskih sredstev tudi za podiplomski študij fakulteta omogoča študij 

vsakomur, ki izpolnjuje predpisane pogoje za vpis. 
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V okviru fakultete delujejo trije raziskovalni inštituti, ki opravljajo raziskave tudi za lokalno 

gospodarstvo.  
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9 VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH 

Izobraževalna dejavnost 

Tabela 1: Število starih študijskih programov, ki se izvajajo v študijskem letu 2007/2008, in primerjava z načrtom 

Stari študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko leto 

2007/2008 

NAČRT 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko leto 

2007/2008 

REALIZACIJA 

Univerzitetni 

programi 

študijsko 

leto 

2007/2008 

NAČRT 

Univerzitetni 

programi 

študijsko leto 

2007/2008 

REAČIZACIJA 

Specialistični 

programi za  

študijsko leto 

2007/2008 

NAČRT 

Specialistični 

programi 

za študijsko 

leto 

2007/2008 

REALIZACIJA 

Magistrski 

programi 

za 

študijsko 

leto 

2007/2008 

NAČRT 

Magistrski 

programi 

za študijsko 

leto 

2007/2008 

REALIZACIJA 

Doktorski 

programi 

za študijsko 

leto 

2007/2008 

NAČRT 

Doktorski 

programi 

za študijsko 

leto 

2007/2008 

REALIZACIJA 

          

 

Tabela 2: Število novih študijskih programov, ki se izvajajo v študijskem letu 2007/2008 in primerjava z načrtom 

 

Novi študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2007/2008 

NAČRT 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2007/2008 

REALIZACIJA 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2007/2008 

NAČRT 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2007/2008 

REALIZACIJA 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko leto 

2007/2008 

NAČRT 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko leto 

2007/2008 

REALIZACIJA 

Študijski 

programi 

3. stopnje 

za 

študijsko 

leto 

2007/2008 

NAČRT 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko leto 

2007/2008 

REALIZACIJA 

  Pravo 1. 

stopnja 

Pravo 1. 

stopnja 

Pravo 2. 

stopnje; 

Pravo in 

management 

nepremičnin 

Pravo 2. 

stopnje; 

Pravo in 

management 

nepremičnin 
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Tabela 3: Število programov izpopolnjevanja, ki se izvajajo v študijskem letu 2007/2008 in primerjava z načrtom 

Število 

programov za 

izpopolnjevane 

v študijskem letu 

07/08 

NAČRT 

Število študentov  

v programih za 

izpopolnjevanje v 

študijskem letu 

07/08 

REALIZACIJA 

Število 

študentov  v 

programih za 

izpopolnjevanje 

(od tega zadnji 

letnik) v 

študijskem letu 

07/08 

NAČRT 

Število 

študentov  v 

programih za 

izpopolnjevanje 

(od tega zadnji 

letnik) v 

študijskem letu 

07/08 

REALIZACIJA 

    

 

Tabela 4: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2007/2008 in primerjava z načrtom 

Stari študijski programi 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 

Visokošolski strokovni 

študijski programi 

Univerzitetni 

študijski programi 

 

Univerzitetni  

študijski programi 

Specialistični 

študijski programi 

Magistrski študijski 

programi 

Doktorski študijski 

programi 

Redni 

študij 

07/08 

načrt 

Redni 

študij 

07/08 

realizacij

a 

Izredni 

študij 

07/08 

načrt 

Izredni 

študij 

07/08 

realizacij

a 

Redni 

študij 

07/08 

načrt 

Redni 

študij 

07/08 

realiza

cija 

Izredni 

študij 

07/08 

načrt 

Redni 

študij 

07/08 

načrt 

Redni 

študij 

07/08 

realizacij

a 

Izredni 

študij 

07/08 

načrt 

Izredni 

študij 

07/08 

realizac

ija 

Redni 

študij 

07/08 

načrt 

Redni 

študij 

07/08 

realiza

cija 

Izredni 

študij 

07/08 

načrt 

              

Navodilo za izpolnjevanje tabele: V stolpce se vpiše podatke o številu študentov. Za študijsko leto 2007/2008 je treba upoštevati podatke, poslane Ministrstvu za 

visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Upoštevajo se prvič vpisani študenti in ponavljavci, brez absolventov. 
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Tabela 5: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2007/2008 in primerjava z načrtom 

 

Novi študijski programi 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. stopnje 

Visokošolski strokovni 

študijski programi 1. 

stopnje 

Univerzitetni 

študijski programi 

1. stopnje 

 

Univerzitetni  

študijski programi 

1. stopnje 

Študijski programi 2. 

stopnje 

Študijski programi 2. 

stopnje 

Študijski programi 

3. stopnje 

Redni 

študij 

07/08 

načrt 

Redni 

študij 

07/08 

realizacij

a 

Izredni 

študij 

07/08 

načrt 

Izredni 

študij 

07/08 

realizacij

a 

Redni 

študij 

07/08 

načrt 

Redni 

študij 

07/08 

realiza

cija 

Izredni 

študij 

07/08 

načrt 

Izedni 

študij 

07/08 

realiza

cija 

Redni 

študij 

07/08 

načrt 

Redni 

študij 

07/08 

realizac

ija 

Izredni 

študij 

07/08 

načrt 

Izredni 

študij 

07/08 

realizacij

a 

Redni 

študij 

07/08 

realiza

cija 

Izredni 

študij 

07/08 

načrt 

    70 70 120 35 140 137 35 35   

 

Tabela 6: Število diplomantov, ki so končali stare študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2007 in primerjava z načrtom 

 

Stari študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 

programi – 

redni študij 

Visokošolski 

strokovni 

programi – 

izredni študij 

Univerzitetni 

programi – 

redni študij 

 

Univerzitetni 

programi – 

izredni študij 

Specialistični 

programi 

Magistrski 

programi 

Doktorski 

programi 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

realiza

cija 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

realiza

cija 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

realiza

cija 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

realiz

acija 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

realiz

acija 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

realiza

cija 

Leto 

2007 

načrt 

    3 2 1 0       
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Tabela 7: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2006 in načrt za leto 2007 

 
Novi študijski programi 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. 

stopnje – redni 

študij 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. stopnje 

– izredni študij 

Univerzitetni študijski 

programi 1. stopnje – 

redni študij 

 

Univerzitetni  

študijski programi  

1. stopnje – 

izredni študij 

Študijski programi 2. 

stopnje – redni študij 

Študijski programi 2. 

stopnje – izredni 

študij 

Študijski programi 

3. stopnje 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

realizaci

ja 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 2007 

realizacij

a 

Leto 2007 

načrt 

Leto 

2007 

realiza

cija 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 2007 

realizacija 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

realizac

ija 

Leto 2007 

načrt 

Leto 

2007 

realiza

cija 

Leto 

2007 

načrt 

              

 

Tabela 7: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2006/2007 in načrt za študijsko leto 2007/2008 

 

Študijska skupina 

Št. študentov rednega 

dodiplomskega študija 

po študijskih programih* 

Št. diplomantov 

rednega 

dodiplomskega 

študija po študijskih 

programih* 

Št. študentov 2. stopnje 

rednega študija po 

novih študijskih 

programih 

Št. diplomantov 2. 

stopnje rednega 

študija po novih 

študijskih programih 

Študijsko 

leto 07/08 

načrt 

Študijsko 

leto 07/08 

realizacij

a 

Leto 2007 

načrt 

Leto 2007 

realizacij

a 

Študijsko 

leto 07/08 

načrt 

Študijsko 

leto 07/08 

realizacij

a 

Leto 2007 

načrt 

Leto 2007 

realizacij

a 

1. skupina 70 70 3 2  137   

2. skupina         

3. skupina         

4. skupina         

5. skupina         

6. skupina         
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Raziskovalna dejavnost 

Tabela 8: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2007 in primerjava z načrtom 

Obdobje 

Raziskovalni 

programi 

Infrastrukturni 

programi  

Temeljni 

projekti 

Aplikativni 

projekti 

Podoktorski 

projekti Število 

CRPov v 

letu 2007 

Število 

znanstvenih 

sestankov/konf

erenc v letu 

2007 

Št. drugih 

projektov v 

letu 2007 Število 
Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 

Stanje 

31.12.07 

             

Št. novih 

projekto

v v letu 

07 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova Gorica, 26.2.2008                                                                                                                                                       prof. dr. Miha Pogačnik 

                                                                                                                                                                          dekan Evropske pravne fakultete v Novi Gorici 


