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1 POROČILO DEKANA 
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (v nadaljnjem besedilu: fakulteta) je v študijskem letu 2008/09 vpisala v svoje študijske programe tretjo 

generacijo študentov. Tako dodiplomski kot tudi oba magistrska programa so koncesionirani. Fakulteti je v letu 2008 uspelo zapolniti vsa 

koncesionirana mesta na vseh treh programih, na vse študijske programe pa se je vpisalo tudi veliko izrednih študentov. Zanimanje za študijske 

programe fakultete je očitno veliko, saj se število študentov iz leta v leto povečuje. V študijskem letu 2008/09 je fakulteta prvič začela izvajati dva 

triletna doktorska študijska programa.  

V preteklem letu je fakulteta uspela uresničiti večino ciljev, postavljenih v programu dela za leto 2008. Vsa predavanja, predvidena po urniku, so bila 

v celoti izvedena oziroma so bila, v primeru, da so odpadla, ustrezno nadomeščena. Urnik predavanj je objavljen na spletni strani fakultete in 

dnevno posodobljen.  

Fakulteta je v študijskem letu 2008/09 začela izvajati dva nova doktorska programa. Število vpisanih študentov je bilo v skladu s predvidenim in 

razpisanim številom vpisnih mest. 

Fakulteta iz leta v leto povečuje svoj pedagoški kader in trenutno sodeluje že s približno 73 različnimi strokovnjaki s pravnega področ ja. Fakulteta 

vodi tudi postopke habilitacije, ki so bili za nekatere kandidate že uspešno zaključeni. Senat fakultete je do danes namreč v naziv docenta imenoval 

dva kandidata, v naziv asistenta 12 kandidatov, za enega kandidata za imenovanje v naziv izredni profesor ter za dva kandidata za imenovanje v 

naziv asistenta še čaka na soglasje Sveta RS za visoko šolstvo, hkrati pa vodi postopek še za 2 nova kandidata. V preteklem letu je fakulteta redno 

zaposlila dva docenta. 

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. Tudi študentje sami so v opravljenih anketah potrdili, da so tako z delom referata kot s samo 

izvedbo pedagoškega procesa 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 redno skrbi za posodabljanje informacijskega sistema. V 

preteklem letu je bila prvič uvedena tudi možnost elektronske prijave za vpis, kar se je izkazalo za zelo uspešno. Vpis je fakulteta izvajala po pošti in 

tako študentom prikrajšala nepotrebno pot do sedeža fakultete v Novi Gorici. 

Fakulteta izvaja predavanja in vaje v najetih prostorih v Novi Gorici, ki jih zagotavljata lokalna skupnost in lokalno gospodarstvo ter fakulteta sama, 

predavanja za podiplomski študij pa se izvajajo tudi v najetih prostorih v Kranju. Na lokalni ravni so v teku dogovori glede zagotovitve dodatnih 

prostorov v skladu s povečanjem števila študentov, predvidenim za študijsko leto 2009/10. 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. Kljub 

zglednemu sodelovanju pa je projekt izgradnje študentskega kampusa v Novi Gorici, v katerega bi bila vključena tudi naša fakulteta, šele v fazi 

načrtovanja. 

Fakulteta sodeluje tudi z drugimi tujimi in domačimi visokošolskimi institucijami.  Za namene mednarodnega sodelovanja je v letu 2008 pridobila 

Erasmus univerzitetno listino, ki je podlaga za kandidiranje na razpisih vseživljenjskega učenja. V letu 2008 je fakulteta aktivno (s študenti in profesorji) 

sodelovala v programu poletne šole, ki jo je organizira Univerza  Vidmu. Enako sodelovanje je predvideno tudi za leto 2009. Z Dunajsko diplomatsko 
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akademijo  pa je fakulteta podpisala pogodbo o medsebojnem sodelovanju, zlasti za izvajanje programa poletnih šol. Fakulteta je bila uspešna tudi 

pri prijavi na razpis za mobilnost študentov in učnega osebja v programu Erasmus. 

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.  

V okviru fakultete delujejo trije raziskovalni inštituti, ki so že vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS 

in v okviru katerih je bilo izvedenih več raziskav za lokalno gospodarstvo. Fakulteta se je s kvalitetnimi raziskovalnimi programi prijavila tudi na razpise 

objavljene pri ARRS, na katerih pa žal zaradi velikega števila prijav ni bila uspešna.  

Rezultati anket, ki jih fakulteta med študenti izvede ob zaključku študijskega leta, kažejo na to, da je kvaliteta izvedbe študijskega programa na 

visokem nivoju. Zaključimo lahko torej z ugotovitvijo, da je fakulteta v treh letih svojega delovanja s skrbjo za kvalitetno izvedbo pedagoškega, 

znanstvenega in raziskovalnega dela povečala svojo prepoznavnost tako doma kot v tujini ter v slovenski visokošolski prostor vnesla veliko 

pozitivnega. 
 

2 POSLANSTVO IN VIZIJA  
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (v nadaljnjem besedilu fakulteta) je prva tovrstna pravna 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 ter 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 ter skrb za mednarodno izmenjavo študentov in profesorjev. V ta namen je fakulteta že pridobila 

Erasmus univerzitetno listino. 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 ter 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 VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 
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 je Svet RS za visoko šolstvo s 

sklepom št. 1/13-2006 dal pozitivno mnenje k spremembi imena v Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici ter prenosu sedeža fakultete v Novo 

Gorico.  

Trenutno izvaja fakulteta naslednje akreditirane programe: 



Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici        

 8 

 Pravo 1. stopnje: sklep SVŠ št. 2/29-2005 z dne 22.11.2005, za izvajanje študijskega programa v Portorožu; sklep SVŠ št. 1/13-2006 z dne 

23.2.2006 za izvajanje študijskega programa v Novi Gorici; 

 Pravo 2. stopnje: sklep SVŠ št. 1/13-2006 z dne 23.2.2006; sklep SVŠ št. 5/24-2006 z dne 6.7.2006 za izvajanje magistrskega programa tudi v 

dislocirani enoti v Kranju; 

 Pravo in management nepremičnin 2. stopnje: sklep SVŠ št. 2/157-2007 z dne 7.3.2007; 

 Doktorski študijski program Pravo 3. stopnje: sklep SVŠ št. 2-160/2008 z dne 5.5.2008; 

 Doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin 3. stopnje: sklep SVŠ št. 2-160/2008 z dne 5.5.2008. 

 

Programi so bili vpisani v razvid visokošolskih zavodov: 

 dne 8.11.2006 - študijska programa Pravo I. stopnje ter Pravo II. stopnje; 

 dne 3.9.2007 - študijski program Pravo in management nepremičnin II. stopnje; 

 dne 22.8.2008 – doktorska študijska programa Pravo III. stopnje ter Pravo in management nepremičnin III. stopnje. 

 

 

Fakulteta je pridobila koncesijo za naslednje študijske programe: 

PRAVO 1. STOPNJE  

Vlada RS je fakulteti podelila koncesijo z odločbo št. 01405-13/2006/5 z dne 13.12.2006. Fakulteta je pridobila koncesijo za 70 mest rednih študentov 

1. letnika. 

 

PRAVO 2. STOPNJE TER PRAVO IN MANAGEMENT NEPREMIČNIN 2. STOPNJE 

Vlada RS je fakulteti podelila koncesijo z odločbo št. 01405-18/2007/5 z dne 15.05.2007 (za Pravo in management nepremičnin 2. stopnje) oziroma št. 

01405-19/2007/5 (za Pravo 2. stopnje). 

Koncesija za posamezni program: 70 mest rednih študentov 1. letnika (skupaj 140 mest za 2. stopnjo) 

 

Pogodba o koncesiji za vse tri programe je bila podpisana 28.09.2007. Fakulteta je pričela izvajati koncesionirane študijske programe v študijskem 

letu 2007/08. 

 

 

 

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 II. stopnja ter na doktorska študijska programa 

Pravo 3. stopnje ter Pravo in management nepremičnin III. stopnje. 

 

Fakulteta je prvo generacijo študentov vpisala v študijskem letu 2006/07. Število vpisanih študentov od leta 2006/07 do 2008/09 je naslednje:  
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V študijskem letu 2006/07  

dodiplomski študijski program Pravo I. stopnje - 150 študentov  

magistrski študijski program Pravo II. stopnje - 63 študentov. 

SKUPAJ = 213 

 

V študijskem letu 2007/08 

dodiplomski študijski program Pravo I. stopnje - 134 študentov  

magistrski študijski program Pravo II. stopnje - 88 študentov. 

magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin II. stopnje – 99 študentov 

SKUPAJ = 321 

 

V študijskem letu 2008/09 

 

dodiplomski študijski program Pravo I. stopnje - 160 študentov  

magistrski študijski program Pravo II. stopnje - 109 študentov  

magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin II. stopnje – 91 študentov  

doktorski študijski program Pravo III. stopnje - 27 študentov. 

doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin III. stopnje – 22 študentov 

SKUPAJ = 409 

 

Trenutno je na fakulteto vpisanih 928 študentov. 

 

Od leta 2006/07 do danes je na dodiplomskem študiju diplomiralo 16 diplomantov (vsi izredni, saj se 3. letnik koncesiniranega rednega študija še ne 

izvaja), na magistrskem študiju Pravo II. stopnje pa štirje (vsi izredni).  

 

V pedagoški proces študijskih programov je vključenih naslednje število sodelujočih: 

 

Učitelji število 

Visokošolski učitelji skupaj 41 

Redni profesorji 11 

Izredni profesorji 12 

Docenti 15 

Višji predavatelji 2 

Predavatelji 1 

Visokošolski sodelavci skupaj 17 

Asistenti 15 
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Znanstveni delavci 1 

Znanstveni sodelavci 1 

  

Skupaj 58  

  

Sodelujočih brez pedagoškega naziva je 

cca. 

15 

Vsi skupaj 73 

 

 

Kadrovska slika zaposlenih na fakulteti je naslednja : dekan, prodekan, v. d. glavne tajnice, 2 raziskovalna sodelavca, računovodkinja ter dve 

referentki (7 FTE). 

 

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. 
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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; 

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; 
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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.  

 

 

Fakulteta ima  prodekana ter prodekana za študijske zadeve. Prodekana pomagata dekanu pri opravljanju njegovih nalog s posameznega 

področja. 

 

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. 

 

 

V okviru fakultete delujejo trije inštituti (raziskovalne skupine): 

1. Inštitut za managment nepremičnin 

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. 

Posebna organizacijska enota fakultete je tudi Center za upravno izobraževanje, ustanovljen v letu 2008. V okviru centra bo fakulteta organizirala 

seminarje in druge oblike vseživljenjskega učenja. 
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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 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 
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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 podobno pokrivajo 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. 

 

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

 

Fakulteta razpolaga s sredstvi iz koncesije za dodiplomski in oba magistrska študijska programa, šolninami izrednega študija in donatorskimi sredstvi. 

Skušala bo pridobiti tudi dodatna sredstva s prijavo na razpise MVZT in ARRS.  

 

Fakulteta ima sedež v Novi Gorici, kjer se tudi izvajajo dodiplomski ter oba magistrska študijska programa. Slednja se izvajata tudi v dislocirani enoti v 

Kranju, kjer se izvajata tudi doktorska študija. 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. 
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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 2008 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete so: 

- 95% izvedljivost predvidene študijske dejavnosti (predavanj in vaj) na dodiplomskem in podiplomskem študiju; 

- 90% prehod študentov v višji letnik; 

- 10 diplomantov; 

- začetek aktivnega delovanja vseh treh raziskovalnih skupin (glede na izvedeno registracijo pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost v letu 2007); 

- akreditacija dveh doktorskih študijskih programov in začetek izvajanja doktorskega študijskega programa; 

- habilitacija novih kadrov; 

- vzpostaviti stike z Univerzo v Reki, Diplomatsko fakulteto v Gorici (Italija), T.M.C. Assper Instituut (Haag) ter pridobiti tuje gostujoče profesorje; 

- prijava na razpise vseživljenjskega učenja (Erasmus mobilnost); 

- organizacija poletne šole evropskega prava; 

- pridobivanje predvidene literature za dodiplomski in podiplomski študij; 

- izvedba študentske ankete; 

- izdelava letnega poročila smoevalvacije; 

- poskrbeti za interesno dejavnost študentov s pomočjo Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske ter lokalne skupnosti; 

- izdaja brošure z informacijami o študijskih programih; 

- pravno svetovanje za pravne osebe; 

- omogočiti študentom fotokopiranje in drugo razmnoževanje v referatu; 

- založniška dejavnost: samozaložništvo učbenikov. 
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5 Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev po področjih dejavnosti 

5.1 Izobraževalna dejavnost  

 

Kratkoročni prednostni cilji Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
 

akreditacija dveh doktorskih študijskih programov   

 

 

25 prijav za doktorski študij 

 

26 vpisanih na študijski program Pravo III. stopnje 

22 vpisanih na študijski program Pravo in 

management nepremičnin III. stopnje 

Ker gre za nov bolonjski doktorski program, 

fakulteta ni pričakovala tako velikega zanimanja 

in vpisa. Kljub temu pa je na vsakem programu 

razpisala po 30 vpisnih mest. 

 

95% izvedljivost predvidene študijske dejavnosti 

 

izvedba programa v celoti 

 

 

izvedba programa v celoti 

 

habilitacija novih kadrov 

 

 

12 habilitacij 

 

8 habilitacij 

Realizacija je manjša zaradi dolgotrajnosti 

postopkov, težav pri imenovanju primernih članov 

komisije za oceno strokovne usposobljenosti in 

nepopolnih vlog kandidatov. 

5.1.1 Dodiplomski in podiplomski študij 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
95 % izvedba programa izvedba programa v celoti izvedba programa v celoti 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici        

 17 

Kazalniki: 

Kazalnik 

Študijsko leto 2007/2008 

(Leto 2007) 

Pričakovani rezultati v 

študijskem letu 2008/2009 

(Leto 2008) 

Realizacija v študijskem letu 

2008/2009 

(Leto 2008) 

Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 

letnik v visokošolskih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004, v % 

      

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 

letnik v univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004, v % 

      

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 

letnik v študijskih programih prve 

stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, 

v % 

 

86% 

 

57% 

 

90% 

 

60% 

 

96% 

 

55% 

Odstotek ponavljavcev v 

visokošolskih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

      

Odstotek ponavljavcev v 

univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

      

Odstotek ponavljavcev v 

študijskih programih prve 

stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 

 

0,8% 

  

0,5% 

  

0,3% 

 

0,1% 

Povprečno število let trajanja 

študija na študenta – v 

visokošolskih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

      

Povprečno število let trajanja 

študija  v univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 
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2004 

***Povprečno število let trajanja 

študija v  študijskih programi prve 

stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 

***/ ***/ ***/ ***/ ***/ ***/ 

Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev iz gospodarstva na 

dodiplomskih študijskih 

programih  

      

Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev iz domačih 

raziskovalnih zavodov na 

dodiplomskih študijskih 

programih  

      

Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev iz gospodarstva na 

podiplomskih študijskih 

programih  

      

Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev iz domačih 

raziskovalnih zavodov na 

podiplomskih študijskih 

programih 

      

Gospodarstvo - gospodarske družbe, ustanovljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. 

 

 

 

***V letu 2008 so diplomirali le študentje, 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. 
 

 

 

Kazalnik 

Študijsko leto 2007/2008 
Pričakovani rezultati v študijskem 

letu 2008/2009 

Realizacija v študijskem letu 

2008/2009 

V 

sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 

V sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 

V sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 
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**Prehodnost 

študentov iz 1. v 2. 

letnik študijskega 

programa za 

pridobitev 

magisterija 

znanosti v % 

      

**Fakulteta ne izvaja študijskega programa za pridobitev magisterija znanosti. 
 

 

Realizacija vpisa v 1. letnik študija 1., 2.  in 3. stopnje v študijskem letu 2008/2009: 

 

V študijskem letu 2008/09 fakulteta izvaja vse študijske programe, za katere je razpisala prosta vpisna mesta. Prvič se izvajata dva doktorska študijska 

programa (Pravo III. stopnje ter Pravo in management nepremičnin III. stopnje). Za vse študijske programe se je pokazalo veliko zanimanja, zato je 

fakulteta zapolnila vsa razpisana vpisna mesta. 

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 50 mest in vpisanih je 50 študentov.  

Za 1. letnik podiplomskega študijskega programa Pravo 2. stopnje je bilo za redni študij razpisanih 70 mest, vpisanih 70 študentov, za izredni študij je 

bilo razpisanih 35 prostih mest, vpisanih pa 27 študentov.  

Za 1. letnik podiplomskega študijskega programa Pravo in management nepremičnin je bilo za redni študij razpisanih 70 mest, vpisanih 70 študentov, 

za izredni študij je bilo razpisanih 35 prostih mest, vpisanih pa je 7 študentov.  

Za 1. letnik doktorskega študijskega programa Pravo III.  stopnje je bilo razpisanih 30 mest, vpisanih 27 študentov. 

Za 1. letnik doktorskega študijskega programa Pravo in management nepremičnin III. stopnje je bilo razpisanih 30 mest, vpisanih 22 študentov. 

Glede na to, da je bilo za dodiplomski izredni študij veliko zanimanja kandidatov iz osrednje Slovenije, fakulteta 1. letnik dodiplomskega študija prvič 

izvaja v dislocirani enoti v Kranju. Tam izvaja tudi oba magistrska ter doktorska študija.  

 

5.1.2 Programi za izpopolnjevanje 

Fakulteta nima programa za izpopolnjevanje. 
 

5.1.3 Oblike neformalnega učenja 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
 

vsakoletna izvedba poletne šole 

 

udeležba slovenskih ter več tujih 

 

Poletna šola ni bila organizirana, saj se fakulteta z 
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 predavateljev in študentov 

 

izbranimi partnerji-tujimi visokošolskimi institucijami, 

ni uspela pravočasno (do oddaje vloge na javni 

razpis vseživljenjskega učenja programa Erasmus 

za sofinanciranje izvedbe poletne šole) dogovoriti 

o vsebini sodelovanja. 

 

 

možnost opravljanja posameznih izpitov 

študijskega programa 

 

 

omogočiti opravljanje posameznih izpitov 

zaradi potreb službe ali posebnih interesov 

posameznika 

 

 

predavanja in izpiti so bili za vse zainteresirane v 

celoti izvedeni 

 

 

5.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
 

sodelovanje z gospodarstvom 

 

 

najmanj 4 raziskave letno 

 

7 raziskav za lokalno gospodarstvo 

 

CRP 

 

 

raziskave v okviru programov 

 

Fakulteta se je prijavila na razpise ARRS vendar pri 

pridobivanju finančnih sredstev, kljub kvalitetnim 

programom, ni bila uspešna zato raziskav ni 

izvedla.  

  

 

 

5.3 Umetniška dejavnost 

 

Fakulteta nima umetniške dejavnosti. 
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5.4 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 

 

Kratkoročni prednostni cilji Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
 

intenzivni programi 

 

 

izvedba poletne šole 

 

Poletna šola ni bila organizirana, saj se fakulteta z 

izbranimi partnerji-tujimi visokošolskimi institucijami, 

ni uspela pravočasno (do oddaje vloge na javni 

razpis vseživljenjskega učenja programa Erasmus 

za sofinanciranje izvedbe poletne šole) dogovoriti 

o vsebini sodelovanja. 

 

 

študijska mobilnost 

 

 

izmenjava študentov in predavateljev 

 

Fakulteta je bila uspešna na razpisu za pridobitev 

finančnih sredstev iz evropskega programa 

vseživljenskega učenja Erasmus. S Pravno 

fakulteto Univerze v Vidmu je podpisala sporazum 

o izmenjavi študentov za študij. 

 

 

Kazalniki: 

Kazalnik 

Dodiplomski študij 

 

Podiplomski študij 

Študijsko 

leto 

2007/08 

Načrt za 

študijsko leto 

2008/09 

Realizacija za 

študijsko leto 

2008/09 

Študijsko leto 

2007/08 

Načrt za 

študijsko leto 

2008/09 

Realizacija za 

študijsko leto 

2008/09 

Število študentov, ki opravljajo del študija v 

tujini 

0 3 3 0 2 0 

Število tujih študentov, ki opravijo del študija 

v Sloveniji 

0 3 2 0 2 0 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki 

sodelujejo pri pedagoškem procesu 

1 3 2 0 3 2 

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo 

pri pedagoškem procesu v tujini kot 

gostujoči profesorji 

5 7 5 5 7 5 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 

izobražujejo v tujini 

3 5 3 2 3 2 

Število gostujočih raziskovalcev in 0 0 0 0 0 0 
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strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v 

Slovenijo 

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz 

Slovenije v tujino 

0 0 0 0 0 0 

 

5.5 Knjižnična dejavnost 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
 

zagotoviti nabavo celotnega študijskega gradiva 

za dodiplomski in podiplomski  študij 

 

 

nabava vse potrebne literature 

 

nabava vse potrebne literature 

 

Uporabniki knjižnice 

Kategorije uporabnikov Leto 2007 Načrt za leto 2008 Realizacija 2008 

Študenti – dodiplomski, redni    

Študenti – dodiplomski, izredni    

Študenti – podiplomski    

Srednješolci    

Zaposleni    

Upokojenci    

Tuji državljani    

Drugi uporabniki    

Kazalniki 

Kazalnik Leto 2007 Načrt za leto 2008 Realizacija 2008 

Število aktivnih uporabnikov 

knjižnice 

 
  

Delež aktivnih uporabnikov z 

visokošolskih zavodov 

(študenti, visokošolski učitelji in 

sodelavci, raziskovalci in 
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strokovni sodelavci) 

Letni prirast tiskanih enot 

gradiva in število zakupljenih 

ali nabavljenih elektronskih 

enot  

 

  

Število pregledanega gradiva 

v elektronski obliki  

 
  

Število organiziranih 

izobraževanj za uporabnike 

 
  

Komentar: 

Fakulteta je v skladu s Pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri vzpostavitvi fakultete ter študija prava v Novi Gorici za leto 2008 pridobila od 

lokalne skupnosti sredstva za nabavo literature za dodiplomski in podiplomski študij. V skladu z ustreznimi seznami predvidene literature posameznih 

nosilcev predmetov na dodiplomskem ter podiplomskih študijskih programih je fakulteta v letu 2008 preko Goriške knjižnice 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. 

Goriška knjižnica Franceta Bevka 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 Upravne in pravne naloge  

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
 

odločanje o prošnjah in pritožbah študentov v 

zakonitih rokih 

 

 

100% uspešnost 

 

100% uspešnost 

 

zagotovitev ustreznih prostorov 

 

 

ustrezni prostori za študijsko dejavnost 

 

zagotovitev primernih prostorov s sklenitvijo novih 

najemnih pogodb 
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promocija fakultete v slovenskem prostoru 

 

prepoznavnost fakultete v širšem prostoru s 

pomočjo medijev 

 

prepoznavnost fakultete v širšem prostoru s 

pomočjo medijev, kar se kaže v povečanem 

vpisu na vse študijske programe 

 
 

Kazalniki: 

Kazalniki 

Študijsko leto 

2007/2008 

(Leto 2007) 

Načrt za študijsko 

leto  2008/2009 

(Leto 2008) 

Realizacija za študijsko leto  2008/2009 

(Leto 2008) 

*Število študentov na računalnik 

 

   

**Odstotek elektronskih prijav na izpite 100% 100% 100% 

o Število študentov na računalnik: število računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti, se deli s številom študentov rednega dodiplomskega študija brez 

absolventov. 

o Odstotek elektronskih prijav na izpite: število vseh prijav na izpite se deli s številom elektronskih prijav na izpite ter se izračuna odstotek. Upoštevajte študente 

rednega dodiplomskega študija brez absolventov. 

 

*Fakulteta ne razpolaga z računalniki, ki bi jih lahko uporabljali študentje. Študentje se na izpite prijavljajo preko spletne strani fakultete iz lastnih 

računalnikov. 

**Vsi študentje se na izpite prijavljajo preko visokošolskega informacijskega sistema, kjer so objavljeni tudi vsi izpitni roki. 

 

 

5.7 Nacionalno pomembne naloge  

 

5.7.1 Skrb za slovenščino 

 

5.7.2 Visokošolska prijavno-informacijska služba 

 

Fakulteta nima posebne prijavno informacijske službe, kot je ta organizirana na Univerzi v Ljubljani ali Univerzi v Mariboru. Prijave za koncesionirana 

mesta 1. letnika dodiplomskega študija po pooblastilu fakultete zbira ter odloča o izpolnjevanju pogojev za vpis Visokošolsko prijavno-informacijska 

služba Univerze v Ljubljani. Vse ostale prijave zbira referat fakultete, obravnava pa jih vpisna študijska komisija. 
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5.7.3 Pisarna za študentske domove 

 

Fakulteta nima pisarne za študentske domove. 

5.8 Univerzitetni šport  

Fakulteta v letu 2008 ni pripravila programa za univerzitetni šport. 
 

5.9 Interesna dejavnost študentov 

Študentski svet fakultete za leto 2008 ni pripravil programa interesne dejavnosti. 

Fakulteta je v letu 2008 spodbujala interesno dejavnost študentov s pomočjo Visokošolskega in razvojnega središča primorske ter lokalne skupnosti. 

Fakulteta za študente vsakoletno organizira obisk sodišč (tudi Ustavnega sodišča) in drugih institucij. 

 

5.10 Druga dejavnost  

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
 

založniška dejavnost 

 

 

izid prvega učbenika fakultete 

 

izid in uspešna prodaja prvega učbenika fakultete 

 

pravno svetovanje 

 

 

periodična strokovna podpora lokalni 

skupnosti in drugim pravnim osebam 

 

 

7 raziskav za lokalno gospodarstvo in 2 pravni 

mnenji 

 

fotokopiranje in drugo razmnoževanje 

 

 

tekoča oskrba študentov z gradivi 

 

gradiva za študente so povečini objavljena v 

informacijskem sistemu zato si jih študentje lahko 

sami priskrbijo, sicer pa je na voljo tudi 

fotokopiranje v referatu 
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5.11 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

 

5.11.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin 

Fakulteta v letu 2008 ni načrtovala gradnje, obnove ali nakupa nepremičnine.  
 

5.11.2 Nakup opreme 

 

Št. 

priorit

ete iz 

progra

ma 

dela 

za leto 

2008 

Članica Oprema 

Namen 

opreme 

 

Vrednost 

opreme 

v letu 

2008 v 

EUR 

Viri sredstev in njihov delež pri 

opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2008 Viri sredstev in njihov delež pri opremi v 

letu 2008 - realizacija (v EUR) 

Obrazložitev 

razlik med 

načrtom in 

realizacijo 
        Drugo 

 
 

 računalnišk
a oprema 

raziskova
lna 
dejavnost 

2.855,06      donacije    zaradi povečanega 
obsega dela je bilo 
nabavljene več 
računalniške 
opreme 

 
 

 oprema v 
kabinetih 
(pohištvo) 

raziskova
lna in 
drugo 

3.365,57     donacije     

  klimatske 
naprave 

 2.069,28     donacije     

5.11.3 Investicijsko vzdrževanje 

 

Zaporedna 
številka 

Št. 
prioritete 

Opis in vrsta del 

Načrtovana 
vrednost v 
letu 2008 v 

EUR 

Realizirana 
vrednost v 
letu 2008 v 

EUR 

Predvideni viri 
financiranja v 

EUR 
2008  

Realizacija po virih 
financiranja v EUR 

2008 
 

Obrazložitev razlik 

med načrtom in 

realizacijo 

…… Drugo …….. Drugo 

  vzdrževanje in nadgradnja  9.265,55   proračun   
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 računalniške opreme 

 
 

         

 
 

         

5.11.4 Drugo  

Tabela 6: Realizacija nakupa za leto 2008 in primerjava z načrtom 

Št. prioritete 
Zaporedna 

številka 
Namen 

 
Članica 

Načrtovana 
vrednost v 
letu 2008 v 

EUR 

Realizirana 
vrednost v 
letu 2008 v 

EUR 

Predvideni viri sredstev v letu 

2008 (v EUR) 

Realizacija po virih sredstev v 

letu 2008 (v EUR) 

Lastni viri …….. Drugo 
Lastni 

viri 
…….. Drugo 
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5.12 Kadrovski načrt in kadrovska politika 

5.12.1 Kadrovska politika 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
 

v sorazmerju s koncesioniranimi sredstvi redna 

zaposlitev kadra pedagoških delavcev za polni 

delovni čas 

 

 

redna zaposlitev profesorjev, docentov in 

asistentov 

 

Fakulteta je v letu 2008 načrtovala zaposlitev treh 

docentov, zaposlila pa je dva. Ker se študijski 

programi izvajajo šele tretje leto, je fakulteta 

nadaljnje zaposlovanje pedagoškega kadra 

odložila, saj je odvisno tudi od števila vpisanih 

študentov. 

 
 

Pojasnila z analizo kadrovanja in kadrovske politike  

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

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

fakulteta redno, za polni delovni čas zaposlila dva docenta. 

Med kadrovskim načrtom in njegovo realizacijo ni velikih odstopanj. Fakulteta je sicer v letu 2008 načrtovala zaposlitev treh docentov. Vendar ker se 

študijski programi izvajajo šele tretje leto, je fakulteta nadaljnje zaposlovanje pedagoškega kadra odložila, saj je le to odvisno tudi od števila vpisanih 

študentov. Ena zaposlena je bila dlje časa odsotna zaradi bolniške, nato pa je pričela koristiti dopust za vzgojo in nego otroka. Fakulteta je zato 

zaposlila dodatno osebo za določen čas (za čas nadomeščanja odsotnosti). 

Fakulteta trenutno zaposluje 8 oseb, od tega je 5 ženskega in trije moškega spola. Dva zaposlena imata  3. stopnjo izobrazbe (doktorat znanosti), 

trije zaposleni imajo 2. stopnjo izobrazbe, dva 1. stopnjo izobrazbe ( vse v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Ur. l. RS št. 119/06), ena zaposlena pa 

ima končano srednjo šolo. Povprečna starost zaposlenih je 32,25 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.  

Študijski programi se izvajajo v večini s pogodbenimi pedagoškimi delavci. Fakulteta ima sklenjene pogodbe o delu oziroma avtorske pogodbe s 

približno 70 pedagoškimi delavci in sodelavci.  

5.12.2 Kadrovski načrt in realizacija 

 

Število redno zaposlenih: načrt za leto 2008 in stanje na dan 31. 12. 2008   
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Tarifna 

skupin

a 

Delovno mesto oz. naziv 

Število zaposlenih na 

dan 31. 12. 2008 - 

NAČRT 

Število zaposlenih na dan 

31. 12. 2008 - 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       

 Izredni profesor       

 Docent 3 3 2 2 -1 -1 

 Lektor z doktoratom       

 Asistent z doktoratom       

 Bibliotekar z doktoratom       

VIII. Lektor z magisterijem       

 Višji predavatelj       

 Asistent z magisterijem       

 Bibliotekar z magisterijem       

VII. Predavatelj       

 Lektor       

 Asistent       

 Bibliotekar       

 Učitelj veščin       

 Strokovni svetnik       

 Višji strokovni sodelavec       

 Strokovni sodelavec       

VI. Laborant, tehniški sodelavec       

SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI, SODELAVCI IN LABORANTI 3 3 2 2 -1 -1 
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RAZISKOVALCI IN SODELAVCI  

IX. Znanstveni svetnik       

 Višji znanstveni sodelavec       

 Znanstveni sodelavec 3 0,3 2 0,2 -1 -0,1 

 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 3 3 0 0 -3 -3 

 Raziskovalec       

 Višji raziskovalec       

 Samostojni raziskovalec       

 Strokovni sodelavec v humanistiki       

 Asistent       

VI.  Laborant (tehniški sodelavec)       

V. Laborant       

SKUPAJ RAZISKOVALCI IN SODELAVCI 6 3,3 2 0,2 -4 -3,1 

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       

 IK od 4,00 do 4,40       

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

VI.  2 2 2 2 0 0 
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V.  1 1 1 1 0 0 

IV.        

III.        

II.        

I.        

SKUPAJ ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH 5 5 6 6 1 1 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI 10 7,3 11 8,2 -4 -3,1 

 

 

Izvolitve v naziv v letu 2008 

 

Naziv 

Načrtovano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2008 

Realizirano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2008 

Število 

zaposlenih, ki 

so bili v letu 

2008 vsaj 30 

dni brez 

ustrezne 

izvolitve v 

naziv 

Obrazložitev  

Redni profesor     

Znanstveni svetnik     

Izredni profesor     

Višji znanstveni sodelavec     

Docent 5 2  fakulteta je 

prejela le dve 

vlogi 

Znanstveni sodelavec     

Višji predavatelj     

Predavatelj     

Asistent 7 6  nepopolnost 

vlog in 

dolgotrajnost 

postopkov 

Učitelj veščin     
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Strokovni svetnik     

Višji strokovni sodelavec     

Strokovni sodelavec     

Bibliotekar     

 

Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2008 

 

 
Pridobivanje formalne 

izobrazbe  

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša usposabljanja in 

tečaji 

Daljša usposabljanja 

(več kot 1 mesec) v 

tujini 

Načrt 2008 4 

 (Pridobivanje izobrazbe 

na podravni 6/2) 

   

Realizacija 

2008 

4 

 (Pridobivanje izobrazbe 

na podravni 6/2) 

   

 

Komentar:  v letu 2008 so se nekateri zaposleni izobraževali v okviru študijskih programov na fakulteti. 

 
 
 

Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2008 

 

 
SKUPAJ Pridobivanje formalne 

izobrazbe 
Strokovno usposabljanje 

Krajša usposabljanja in 

tečaji 
Sobotno leto 

NAČRT 2008  1 (Pridobivanje izobrazbe 

na osmi ravni) 

   

REALIZACIJA 

2008 

 1 (Pridobivanje izobrazbe 

na osmi ravni) 
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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. 2008 55 10 3 

Realizacija 31. 12. 

2008 

60 5 0 

 
 

Število zaposlenih glede na izvolitev v naziv (neobvezno) 

 

 

Št. vseh visokošolskih 

učiteljev, visokošolskih 

sodelavcev, 

raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev 

Št. vseh visokošolskih 

učiteljev, 

visokošolskih 

sodelavcev, ki imajo 

tudi izvolitev v 

znanstveno 

raziskovalni oziroma 

strokovno raziskovalni 

naziv 

Št. vseh raziskovalcev 

in strokovnih 

sodelavcev, ki imajo 

tudi izvolitev v naziv 

visokošolskega 

učitelja oziroma 

visokošolskega 

sodelavca 

Načrt  31. 12. 2008    

Realizacija 31. 12. 

2008 

   

Opomba: Kot izhodišče se upošteva zasedba delovnega mesta 
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Podatki o izvajalcih študijskih programov  

 Prva stopnja Druga stopnja Tretja stopnja 

 
Stanje  

06/07 

Ocena 

07/08 

Ocena 

08/09 

Stanje  

06/07 

Ocena 

07/08 

Ocena 

08/09 

Stanje  

06/07 

Ocena 

07/08 

Ocena 

08/09 

Število zunanjih pogodbenih izvajalcev za izvedbo 

študijskih programov  

         

Število zaposlenih, ki študijske programe izvajajo na 

podlagi avtorskih ali drugih pogodb 

20 23 25 18 26 28   19 

 

 

 

 
Prva stopnja 

realizacija 2008 

Druga stopnja 

realizacija 2008 

Tretja stopnja 

 realizacija 2008 

Vrednost pogodb 

zunanjih pogodbenih 

izvajalcev za izvedbo 

študijskih programov 

   

Vrednost pogodb 

zaposlenih, ki študijske 

programe izvajajo na 

podlagi avtorskih ali 

drugih pogodb 

   

 

Povprečno plačilo na pogodbenega delavca znaša 3631,76 bruto mesečno po avtorskih pogodbah in 1512,63 bruto mesečno po podjemnih 

pogodbah (skupno za vse tri stopnje). 

 



Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici        

 35 

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

6.1 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 

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

6.2 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let 

Fakulteta je pričela z izvajanjem študijskih programov v letu 2006/2007 in sicer samo z novimi, bolonjskimi študijskimi programi. Vsa razpisana 

koncesionirana, redna vpisna mesta so bila vsa leta zasedena, tudi vpis izrednih študentov je bil uspešen. Delež prehodnosti študentov se je po letih 

zviševal in je bil skladen z načrtovanim, skladen z načrtom je bil tudi odstotek ponavljavcev. 

Ker je fakulteta šele na začetku delovanja, šele vzpostavlja mednarodno sodelovanje ter sodelovanje z drugimi fakultetami. Iz tega razloga je 

gostujočih profesorjev malo, domači profesorji in študentje pa so v okviru programa Erasmus že sodelovali na tujih institucijah. Kljub temu se je v 

primerjavi s prejšnjimi leti mednarodno sodelovanje povečalo, v skladu s sklenjenimi sporazumi pa si fakulteta še naprej prizadeva povečati 

mednarodno sodelovanje ter število gostujočih profesorjev iz tujine. Že v letu 2009 bo tako organizirala seminar z mednarodno udeležbo na temo 

argumentacija v pravu. 

Fakulteta trenutno izvaja raziskave in pripravlja pravna mnenja za gospodarske subjekte na lokalni in državni ravni. V prvem letu delovanja 

raziskovalni inštituti še niso bili ustanovljeni, v drugem letu pa jih je fakulteta ustanovila in vpisani so bili v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS. V 

letu 2008 se je fakulteta prijavila na več razpisov za sofinanciranje raziskovalnih projektov, vendar kljub kvalitetnemu programu na razpisih ni bila 

uspešna. V letu 2009 si bo fakulteta prizadevala širiti raziskovalno dejavnost ter pridobiti mlade raziskovalce. 
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6.3 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila pristojnega ministrstva in 
ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti poslovanja 

6.4 Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ 

6.5 Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Fakulteta je bila v drugem letu svojega delovanja uspešna na vseh področjih,  zastavljeni cilji so bili doseženi ali celo preseženi. Ni pa fakulteta 

dosegla postavljenih ciljev na raziskovalnem področju, saj ni bila uspešna pri pridobivanju dodatnih sredstev za sofinanciranje raziskovalnih 

programov.  Zato bo tudi v letu 2009 pripravila raziskovalne programe ter se na javne razpise tudi prijavila. 

6.6 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in 
urejanje prostora 

Fakulteta s svojim delovanjem pozitivno vpliva na regionalni razvoj na goriškem. V samo mesto Nova Gorica prihaja dnevno vsaj 150 študentov, 

nekateri študenti pa tu bivajo ves teden.  

Vsa leta delovanja fakulteta sodeluje tudi z lokalnim gospodarstvom ter s samo Mestno občino Nova Gorica. Omenjena vsako leto zagotavljata  

med drugim tudi 5 štipendij. Štipendisti imajo po zaključku študija možnost zaposlitve pri štipenditorjih. 

6.7 Druga pojasnila 
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7 VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH 

7.1 Izobraževalna dejavnost 

Tabela 1: Stari študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2008/2009, primerjava načrta in realizacije 

Stari študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko leto 

2008/2009 

NAČRT 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Univerzitetni 

programi 

študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Univerzitetni 

programi 

študijsko leto 

2008/2009 

REAČIZACIJA 

Specialistični 

programi za  

študijsko leto 

2008/2009 

NAČRT 

Specialistični 

programi 

za študijsko 

leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Magistrski 

programi 

za študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Magistrski 

programi 

za študijsko 

leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Doktorski 

programi 

za študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Doktorski 

programi 

za študijsko 

leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

          

          

          

          

 

Tabela 2: Novi študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2008/2009, primerjava načrta in realizacije  

 

Novi študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 

1. stopnje 

za 

študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko leto 

2008/2009 

NAČRT 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko leto 

2008/2009 

NAČRT 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

  Pravo 1. 

stopnje 

Pravo 1. 

stopnje 

Pravo 2. 

stopnje 

Pravo 2. 

stopnje 

Pravo 3. 

stopnje 

Pravo 3. 

stopnje 

    Pravo in 

management 

Pravo in 

management 

Pravo in 

management 

Pravo in 

management 
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nepremičnin 

2. stopnje 

nepremičnin 

2. stopnje 

nepremičnin 

3. stopnje 

nepremičnin 

3. stopnje 

 

Tabela 3: Število programov izpopolnjevanja v študijskem letu 2008/2009  

Število 

programov za 

izpopolnjevane 

v študijskem letu 

08/09 

NAČRT 

Število študentov  

v programih za 

izpopolnjevanje v 

študijskem letu 

08/09 

REALIZACIJA 

Število 

študentov  v 

programih za 

izpopolnjevanje 

(od tega zadnji 

letnik) v 

študijskem letu 

08/09 

NAČRT 

Število 

študentov  v 

programih za 

izpopolnjevanje 

(od tega zadnji 

letnik) v 

študijskem letu 

08/09 

REALIZACIJA 

    

    

    

    

 

 

 

 

Tabela 4: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2008/2009  

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 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Izredni 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Redni 

študij 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realiza

cija 

Izredni 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realiza

cija 

Štud. leto 

08/09 

načrt 

Štud. 

leto 

08/09 

realizac

ija 

Štud. 

leto 

08/09 

načrt 

Štud. leto 

08/09 

realizacij

a 

Štud. 

leto 

08/09 

načrt 

Štud. 

leto 

08/09 

realizac

ija 
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Tabela 5: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2008/2009 

 

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 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Izredni 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Redni 

študij 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realiza

cija 

Izredni 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realiza

cija 

Redni 

študij 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realizac

ija 

Izredni 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Štud. 

leto 

08/09 

načrt 

Štud. 

leto 

08/09 

realizac

ija 

    205 145 316 278 277 275 

(139 

Pravo 

2. + 136 

PMN 2.) 

144 171 (120 

Pravo 2. 

+ 51 PMN 

2.) 

30 48 

 

 

 

Tabela 6: Število diplomantov, ki so končali stare študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2008  

 

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 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiz

acija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiz

acija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 
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Tabela 7: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2008 

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 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realizaci

ja 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 2008 

realizacij

a 

Leto 2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 2008 

načrt 

Leto 

2008 

realizac

ija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 2008 

realizacij

a 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realizac

ija 

    15 0 27 14 0 0 90 4 0 0 

 

 

 

Tabela 8: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2008/2009  

 

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 08/09 

načrt 

Študijsko 

leto 08/09 

realizacij

a 

Leto 2008 

načrt 

Leto 2008 

realizacij

a 

Študijsko 

leto 08/09 

načrt 

Študijsko 

leto 08/09 

realizacij

a 

Leto 2008 

načrt 

Leto 2008 

realizacij

a 

1. skupina (pravo) 205 145 15 0 277 275 (139 

Pravo 2. + 

136 PMN 

2.) 

0 0 

2. skupina         

3. skupina         

4. skupina         
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5. skupina         

6. skupina         

Opomba: *Upošteva se študente oz. diplomante starih študijskih programov dodiplomskega študija in novih študijskih programov 1. stopnje. 

 

7.2 Raziskovalna dejavnost 

 

Tabela 10: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah 

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 

Število 

projektov 

v letu 07 

             

Stanje 

31.12.08 

             

Opomba: v stolpcu »Število znanstvenih sestankov/konferenc« je vpisano število znanstvenih sestankov in konferenc, ki jih je organiziral visokošolski zavod. 

 

 

Fakulteta je v okviru svojih raziskovalnih inštitutov v letu 2008 izvedla 7 raziskav za lokalno gospodarstvo. Prijavila se je na razpis za CRP, na katerih pa 

ni bila uspešna.  

 

Tabela 11: Število patentov, blagovnih znamk in inovacij v letu 2008  

 

Obdobje Patenti Blagovne znamke 
Število 

inovacij 

Število 

projektov v 

katerih 

Število 

projektov v 

katerih 
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Prijavljeni 

 
Odobreni 

Prodani 

 
Prijavljene Odobrene Prodane 

sodeluje 

gospodarstvo 

oz. drugi 

uporabniki 

znanja in so 

krajši od 

enega leta 

sodeluje 

gospodarstvo 

oz. drugi 

uporabniki 

znanja, in so 

dolgi vsaj eno 

leto 

Realizacija 

2007 

         

Načrt 2008          

Realizacija 

2008 
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