
 

 

 

 

 

 

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 

LETNO POROČILO ZA LETO 2011 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dekan:  prof. dr. Arne Marjan Mavčič     

 

Sprejet na 130. seji senata, dne 27.2.2012 in na 14. seji upravnega odbora, dne 23.2.2012. 

 

 

 

Nova Gorica, februar, 2012 



Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizitka fakultete: 
 

Ime zavoda:Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 

Krajše ime zavoda: Evro-pf 

Ulica: Kidričeva 9 

Kraj: 5000 Nova Gorica 

Spletna stran: www.evro-pf.si 

Elektronski naslov: info@evro-pf.si 

Telefonska številka: 05 338 44 00 

Številka faksa: 05 338 44 01 

Matična številka:2146916 

Identifikacijska številka: 78769108 

Transakcijski podračun: 02309-0255246829 

Ustanovitveni sklep: sklep št. 1/4-2005, z dne 07.07.2005  

Drugi pomembni podatki po oceni zavoda. 

 



Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 

 3 

 

 
VSEBINA 

 

1 POSLANSTVO IN VIZIJA ............................................................................................................................................................................................................ 7 

2 PREDSTAVITEV ............................................................................................................................................................................................................................ 7 

3 USMERITVE IN CILJI ................................................................................................................................................................................................................. 16 

3.1 Zakonske in druge pravne podlage ..................................................................................................................................................................................................... 16 

3.2 Dolgoročni cilji ............................................................................................................................................................................................................................................ 16 

3.3 Kratkoročni prednostni cilji v letu 2011 ................................................................................................................................................................................................. 16 

4 POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011 ........................................................... 17 

4.1 Izobraževalna dejavnost .......................................................................................................................................................................................................................... 18 
4.1.1 Visokošolsko izobraževanje ................................................................................................................................................................................................................. 19 
4.1.2 Programi za izpopolnjevanje .............................................................................................................................................................................................................. 21 
4.1.3 Oblike neformalnega učenja ............................................................................................................................................................................................................. 21 

4.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost ...................................................................................................................................................................................................... 22 

4.3 Umetniška dejavnost ................................................................................................................................................................................................................................. 22 

4.4 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih ...................................................................................................................................................... 22 

4.5 Knjižnična dejavnost .................................................................................................................................................................................................................................. 24 

4.6 Dejavnost študentskih domov ................................................................................................................................................................................................................. 26 

4.7 Upravne, pravne in druge naloge ......................................................................................................................................................................................................... 26 



Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 

 4 

4.8 Nacionalno pomembne naloge ............................................................................................................................................................................................................ 27 
4.8.1 Skrb za slovenščino ................................................................................................................................................................................................................................ 27 
4.8.2 Visokošolska prijavno-informacijska služba .............................................................................................................................................................................................. 27 
4.8.3 Pisarna za študentske domove ..................................................................................................................................................................................................................... 28 

4.9 Univerzitetni šport ........................................................................................................................................................................................................................................ 28 

4.10 Interesna dejavnost študentov ............................................................................................................................................................................................................... 29 

4.11 Druga dejavnost ............................................................................................................................................................................................................................................. 29 

4.12 Investicije in investicijsko vzdrževanje .................................................................................................................................................. Napaka! Zaznamek ni definiran. 
4.12.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin ............................................................................................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran. 
4.12.1 Nakup opreme ............................................................................................................................................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran. 
4.12.2 Investicijsko vzdrževanje ............................................................................................................................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran. 
4.12.3 Drugo ................................................................................................................................................................................................. Napaka! Zaznamek ni definiran. 

5 KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA ..................................................................................................................................................................... 30 

5.1 Kadrovska politika ..................................................................................................................................................................................................................................... 30 

5.2 Kadrovski načrt in realizacija .................................................................................................................................................................................................................. 31 

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ........................................................................................................................................... 38 

6.1 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ........................................................................................... 38 

6.2 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let ................................................... 38 

6.3 Ocena uspeha doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v letu 2011 .................................................................................................................................... 39 

6.4 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila pristojnega ministrstva in ukrepi za izboljšanje 

učinkovitosti ter kakovosti poslovanja ............................................................................................................................................................................................................... 40 

6.5 Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ ...................................................................................................................................................................... 40 



Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 

 5 

6.6 Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi ........................................................................................................................................................ 40 

6.7 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora ... 42 

6.8 Izvajanje varčevalnih in protikriznih ukrepov ..................................................................................................................................................................................... 42 

6.9 Druga pojasnila ........................................................................................................................................................................................................................................... 42 

7 FAKULTETA V ŠTEVILKAH ......................................................................................................................................................................................................... 42 

7.1 Izobraževalna dejavnost ................................................................................................................................................................................................................................ 43 
Tabela 1: Stari  študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2010/2011 in  2011/2012: primerjava med leti ...................................................................... 43 
Tabela 2: Novi  študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2011/2012, v primerjavi z letom 2010/2011 ............................................................................ 43 
Tabela 3: Število programov izpopolnjevanja, ki se v študijskem letu 2011/2012, v primerjavi s študijskim letom 2010/2011 ................................................. 44 
Tabela 4: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2010/2011 in 2011/2012: primerjava 
med leti .................................................................................................................................................................................................................................................................... 44 
Tabela 5: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2010/2011 in 2011/2012: primerjava 

med leti .................................................................................................................................................................................................................................................................... 45 
Tabela 6: Število diplomantov, ki so končali stare študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2010 in 2011 .................................................... 45 
Tabela 7: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2010 in 2011 ................................................... 46 

7.2 Raziskovalna dejavnost ................................................................................................................................................................................................................................. 46 
Tabela 8: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2010 ter načrt in realizacija za leto 2011 .................................... 46 

7.3 Poročilo o izvedbi interesnih dejavnosti za leto 2011, ki ga je sprejel študentski svet ............................................................................................................................. 47 



Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 

 6 

 

 

 

 

     

        POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011



Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 

 7 

 

1 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. 
 

2 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 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: 

 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 in management infrastrukture in nepremičnin 1. Stopnje: sklep Sveta NAKVIS št.: 6033-307/2009/19 z dne 16.6.2011, za izvajanje 

študijskega programa v Novi Gorici in Ljubljani 

 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. 
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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. 

 

Na zadnje akreditirani program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. Stopnje je v postopku vpisa v razvid.  

 

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. 

 

Število študentov in diplomantov po vrstah študijskih programov v študijskem letu 2011/2012 je sledeče:         

 
Program Število vpisanih študentov Število diplomantov 

Pravo I. stopnje 696 9 

Pravo II. stopnje 430 43 

Pravo III. stopnje 86 1 

Pravo in management 

infrastrukture in 

nepremičnin 1. 

16 0 
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stopnje 

Pravo in management 

nepremičnin II. stopnje 

293 20 

Pravo in management 

nepremičnin III. 

stopnje 

56 1 

 

Podatki se nanašajo na obdobje od 1.10.2011 do 16.2.2012 

Komentar: podatki zajemajo prvič, in ponovno vpisane študente ter pavzerje 

 

 
 

Kadrovska slika zaposlenih na fakulteti  na dan 31.12.2011 je naslednja : dekan, prodekan, glavna tajnica, 1 raziskovalna sodelavka, računovodkinja, 

4 referentke.  

 

 

Zaposleni: 

 
IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO % ZAPOSLITVE 

prof.dr. Arne M. 

Mavčič 

Dekan 1 

Izr. prof. dr. Marko 

Novak 

Prodekan 1 

Nina Pegan, 

mag.prav. 

Glavna tajnica 1 

Mag. Nana 

Lavrenčič 

Raziskovalna  sodelavka 1 

Irena Knific, 

ekonomsko-

komercialni tehnik 

Računovodja 1 

Katarina Colja, 

poslovni tehnik 

Referentka 1 

Katja  Podlogar 

Kos, gimnazijski 

maturant 

Referentka 1 

Tina Besednjak, 

univ.dipl.soc. 

Referentka 1 
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Sabina Alibabić, 

poslovna 

sekretarka 

Referentka 1 

 

 

 

Kadrovska slika zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 

 

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO % ZAPOSLITVE 

   

 

Fakulteta nima zaposlenih visokošolskih učiteljev ali sodelavcev.  

 

 

 

V pedagoški proces študijskih programov je vključenih naslednje število sodelujočih: 

 

 
Učitelji število 

Visokošolski učitelji skupaj 44 

Redni profesorji 15 

Izredni profesorji 9 

Docenti 18 

Višji predavatelji 2 

Predavatelji 0 

Visokošolski sodelavci skupaj 14 

Asistenti 14 

Znanstveni delavci 0 

Znanstveni sodelavci 0 

  

Skupaj 58 

  

Sodelujočih brez pedagoškega naziva je cca.  4 

Vsi skupaj 62 
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Sodelujoči niso zaposleni na fakulteti, ampak imajo s fakulteto sklenjene Pogodbe o pedagoškem sodelovanju ter Podjeme pogodbe. 

 

PODATKI O RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI 

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. 

 

Trenutno sta na fakulteti zaposlena dva raziskovalca 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 

 

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 prev ladujejo mala in srednjevelika 

podjetja, ter nekaj tehnološko naprednih podjetij, ki so prisotna na svetovnih trgih, čeprav v ozkih tržnih segmentih (tržnih  nišah). Takšna gospodarska 
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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 dejavnost i 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 področ ja 

gospodarskega prava, evropskega in mednarodnega prava. Inštitut nudi svetovanja glede ustanavljanja pravnih subjektov, kot nj ihov 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. 

 

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. 
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V letu 2010 je bil ustanovljen Inštitut za kazensko pravo, vendar še ni bil vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ARRS. Zaradi 

kadrovskih sprememb na kazenskopravni katedri, fakulteta v letu 2011 inštituta ni vpisala v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti 

ARRS. Slednje bo uredila v letu 2012. Naloge inštituta zajemajo raziskovanje, zunaj akademsko izobraževanje, publiciranje, prevajanje tujih pravnih 

virov in literature, sodelovanje s sorodnimi ustanovami v Sloveniji in v Evropi, kasneje pa tudi po drugih kontinentih, skrb za knjižnični fond s področja 

kazenskega prava ter logistična podpora vsem dejavnostim katedre za kazensko pravo. Inštitut si sodelavce išče predvsem med mladimi slovenskimi 

magistri in doktorji, ki so se izobrazili ali pa si pridobili naknadne izkušnje s področja kazenskega prava v tujini, želijo pa še naprej znanstveno delovati 

na domačih tleh. 

 

Fakulteta se je v sodelovanju z drugimi partnerji v letu 2011 prijavila na dva mednarodna projekta, in sicer Support for the Ministry of Environment 

and Spatial Planning (MESP) in Water Management in Monitoring of Water Resources ter Promoting Energy Efficiency and Renewable Energy. 

 

V letu 2011 se je dr. Polona Mozetič preko Evro-PF prijavila na podoktorski projekt »Avtonomna subjektiviteta v pravu kot izziv kazenskega postopka«. 

V sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije se je fakulteta v letu 2011 prijavila tudi na raziskovalni projekt »Rev izija razvoja teorij kaznovanja po 

2. svetovni vojni in legitimacija uporabe prisile danes«. 

 

 

OPIS ORGANIZIRANOSTI 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: 

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; 
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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; 

16. voli člane senata Nove univerze, ki zastopajo znanstvene discipline ter strokovna področja, ki jih goji fakulteta. 

 
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; 

15. imenuje predstojnika kateder za obdobje 2. let. 

 

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. 
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Dekan  

Dekan je strokovni vodja fakultete. Dekan predlaga upravnemu odboru, senatu in drugim organom fakultete 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. je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti fakultete, znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega dela in pripravo 

letnega poročila o kakovosti ( samoevalvacija fakultete); 

4. tekoče poroča o svojem delu upravnemu odboru; 

5. najmanj enkrat letno poroča o delu fakultete senatu;  

6. promovira doktorje znanosti; 

7. sklicuje in vodi seje senata fakultete; 

8. odloča o disciplinski odgovornosti zaposlenih in izreka disciplinske ukrepe, kadar je za to pristojen;  

9. Upravnemu odboru daje predloge v zvezi z delovnimi razmerji in o drugih vprašanjih iz svoje pristojnosti. 

10. odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter z Aktom o ustanovitvi fakultete in tem 

statutom. 

 

Fakulteta ima  prodekana. Prodekan pomaga 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; 

5. odloča o vpisu študentov v študijske programe 
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OPIS OKOLJA, V KATEREM DELUJE 

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 Ital iji, 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. 

 

 

3 USMERITVE IN CILJI  

3.1 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 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 22.11.2007 in dne 22.12.2009 so bile sprejete spremembe statuta fakultete. 

 

Zaradi vstopa novega lastnika, je bil dne 21. marca 2011 sprejet nov Akt o ustanovitvi samostojnega in zasebnega visokošolskega zavoda Evropska 

pravna fakulteta v Novi Gorici. Dne 7.12.2010 je Upravni odbor sprejel spremembe in dopolnitve Statuta Evropske pravne fakultete v Novi Gorici. 

Dne 1.7.2010 in dne 21.12.2011 so bile sprejete spremembe statuta fakultete. 

 

 

 

3.2 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 za 10% in zagotoviti možnost i za redni študij 

pravnih znanosti večjemu deležu potencialno zainteresiranih kandidatov; 
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- prispevati k povečanju števila podiplomskih študentov in diplomantov magistrskih in doktorskih študijskih programov na področ ju pravnih znanosti 

za 10%; 

- 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; 

- vzpostavitev študija na daljavo; 

- prenoviti obstoječe obvezne in izbirne vsebine; 

- Okrepiti povezavo med  pravno teorijo in  pravno prakso z vključevanjem prakse na ravni dodiplomskega in podiplomskega študija; 

- okrepiti mednarodno sodelovanje fakultete z drugimi fakultetami v okviru pedagoškega sodelovanje (npr. izmenjava profesorjev in raziskovalcev, 

skupne poletne šole), kar naj bi prispevalo k večji mednarodni prepoznavnosti fakultete 

- okrepiti delovanje lastne knjižnične dejavnosti s povečanjem fonda knjižnih enot in razširiti njeno domače in mednarodno povezovanje 

- Povečati vpis na doktorska študijska programa 

- ponuditi nove, interdisciplinarne dodiplomske in podiplomske programe 

- Zapolniti vsa razpisana mesta za izredni študij na prvi stopnji in vsaj polovico mest za izredni študij na magistrskem programu Pravo in management 

nepremičnin II. stopnje 

- povečati število izbirnih predmetov na dodiplomskih in podiplomskih programih  
 

 

 

3.3 Kratkoročni prednostni cilji v letu 2011 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete so: 

- 100% izvedljivost predvidene študijske dejavnosti (predavanj in vaj) na dodiplomskem in podiplomskem študiju; 

- povečanje prehodnosti študentov v višji letnik na dodiplomskih in magistrskih študijskih programih; 

- povečanje števila diplomantov in doktorandov; 

- povečanje prehodnosti študentov v višji letnik na doktorskem programu 

- vzpostavitev in akreditacija novega študijskega programa prve stopnje; 

- habilitacija novih kadrov; 

- izvedba predavanj gostujočih profesorjev iz sosednjih držav; 

- organizacija mednarodne konference iz pravne argumentacije; 

- izvedba študentske ankete; 

- izdelava letnega poročila samoevalvacije; 
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- spodbujati in podpirati študente pri izvedbi interesnih dejavnosti; 

- priprava pravnih mnenj; 

- založniška dejavnost: samozaložništvo učbenikov 

- udeležba študentov in predavatelja na poletni šoli v Vidmu 

- Vzpostavitev inštituta za kazansko pravo 

- vzpostavitev novih bilateralnih sporazumov v sklopu Erasmusa 

- povečanje števila enot knjižničnega gradiva (vsaj 700 na leto) 

- pridobiti lastne prostore za izvajanje študijske dejavnosti 

4 Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev po dejavnostih v letu 2011  

4.1 Izobraževalna dejavnost 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2011 Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik 
100% izvedljivost predvidene študijske 

dejavnosti 

izvedba programov v celoti Vsa predavanja in vaje so bila 100% izvedena. 

Povečanje prehodnosti študentov v višji letnik 

na dodiplomskem in magistrskih programih 

Prehodnost v letu 2010 je bila 50 % na 

dodiplomskem programu, in 44,5% na 

magistrskih programih. Prizadevali si bomo, da 

bo prehodnost v letu 2011 55 % na 

dodiplomskem programu, in 50% na magistrskih 

programih 

Prehodnost v letu 2011 je bila 56 % na 

dodiplomskem programu, in 45% na magistrskih 

programih. Prehodno na dodiplomskem študiju 

je bila uspešno povečana, na magistrskem 

študiju se je prehodnost tudi povečala vendar 

ne do zastavljene vrednosti 

vzpostavitev in akreditacija novega 

študijskega programa prve stopnje Pravo in 

menedžment infrastrukture in nepremičnin 

akreditacija študijskih programov s strani Nakvis-

a 

Program je bil akreditiran s sklepom Sveta 

NAKVIS št.: 6033-307/2009/19 z dne 16.6.2011 

Povečanje  števila  diplomantov in 

doktorandov 

V letu 2010 je diplomiralo 50 dodiplomskih 

študentov in  77 magistrskih študentov. 

Doktorirala sta 2 študenta. Prizadevali si bomo, 

da bo število diplomantov in doktorandov  v 

letu 2011 naraslo vsaj za 5% 

 

V letu 2011 je diplomiralo 70 dodiplomskih 

študentov in  99 magistrskih študentov. 

Doktoriralo je 5 študentov. Prizadevali si bomo, 

da bo število diplomantov in doktorandov  v 

letu 2011 naraslo vsaj za 5% 

 

Povečanje prehodnosti študentov v višji letnik 

na doktorskem študijskem programu 

Prehodnost v letu 2010 je bila 46 %. Prizadevali si 

bomo, da bo prehodnost v letu 2011 50 %. 

Prehodnost v letu 2011 je bila 43 %. Prizadevali si 

bomo, da bo prehodnost v letu 2012 45 %.  

Kljub prizadevanju fakultete, da bi študenti 

doktorskih študijskih programov sproti opravljali 
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obveznosti, se to ni zgodilo. 

 

habilitacija novih kadrov nove habilitacije V letu 2011 je bilo vloženih 8 vlog za imenovanje 

v naziv. Končani sta bili 2 vlogi, ki sta bili vloženi 

v letu 2011 oziroma 2010. Pri eni vlogi se je 

postopek ustavil, zaradi smrti kandidata, en 

vloga je bila umaknjena, ostale vloge so še v 

postopku. 

izvedba predavanj gostujočih profesorjev iz 

sosednjih držav  

 

Vabila profesorjem in gostom k sodelovanju. 

 

Fakulteta je v letu 2011 sodelovala  z dvema 

gostujočima profesorjema iz Italije in Hrvaške ter 

gosti iz prakse. 

 

 

4.1.1 Visokošolsko izobraževanje 

 
 

Kazalniki:    

 

Kazalnik 

Študijsko leto 2010/2011 

(Leto 2010) 

Pričakovani rezultati v 

študijskem letu 2011/2012 

(Leto 2011) 

Realizacija v študijskem letu 

2011/2012 

(Leto 2011) 

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

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 

letnik v študijskih programih prve 

stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, 

v % 

96% 74% 97% 75% 71% 28% 

Odstotek ponavljavcev v 

študijskih programih prve 

stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 

12% 1% 10% 1% 11% 3% 

Povprečno število let trajanja 

študija v  študijskih programi prve 

stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 

4 4 4 4 4 4 

Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev iz gospodarstva na 

dodiplomskih študijskih 
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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 

      

 
 

Komentar: V letošnjem študijskem letu so številke glede prehodnosti drugačne kot v prejšnjih leti, zaradi formule izračuna prehodnosti. V letnem 

poročilu za leto 2011 smo prehodnost računali na način:  število študentov 2. letnika rednega dodiplomskega študija brez ponavljavcev v študijskem 

letu 2011/2012 se deli s številom vseh študentov vpisanih v 1. letnik v študijskem letu 2010/2011. V prejšnjih letih pri izračunu v 1. Letniku nismo 

upoštevali študentov, ki nimajo statusa – »pavzer«. Glede na nov izračun bi bila prehodnost študentov v štud. letu 2010/2011 na rednem študiju 84%, 

na izrednem pa 58%. V letošnjem študijskem letu lahko opazimo vpad vpisa v višji letnik pri rednih in  izrednih študentih. Večji vpad lahko opazimo pri 

vpisu izrednih študentov. Na izrednem študiju je v letošnjem študijskem letu vpisanih manj študentov kot jih je bilo lani. Za en procent se je zmanjšal 

delež ponavljavcev na koncesioniranem študiju. 

 

Realizacija vpisa v 1. letnik študija 1., 2.  in 3. stopnje v študijskem letu 2011/2012: 

V študijskem letu 2011/12 fakulteta izvaja vseh pet študijskih programov, za katere je razpisala prosta vpisna mesta. Za študijski program Pravo II. 

stopnje se je pokazalo veliko zanimanja, zato je fakulteta vsa koncesionirana  mesta zapolnila  v prvih prijavnih rokih. Za študijski program Pravo in 

management nepremičnin II. stopnje je bilo zanimanje v prvem prijavnem roku nekoliko manjše, zato fakulteta ni zapolnila vseh koncesioniranih 

mest. Za študijski program Pravo I. stopnje je bilo fakulteta razpisala 70 koncesioniranih mest. Zapolnila jih je 64. Razlog za nezapolnitev je predvsem 

sprememba predpisov na področju prijav, saj se po novem na redni študij lahko prijavijo kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem 

postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov. 

 

Za 1. letnik dodiplomskega študija (1. stopnje) je fakulteta razpisala 70 koncesioniranih mest za redni študij, na katera se je vpisalo 64 študentov, za 

izredni študij pa je bilo razpisanih 50 mest in vpisanih je 39 študentov.  
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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 21 študentov.  

Za 1. letnik podiplomskega študijskega programa Pravo in management nepremičnin je bilo za redni študij razpisanih 70 mest, vpisanih 31 študentov, 

za izredni študij je bilo razpisanih 35 prostih mest, vpisanih pa je 0 študentov.  

Za 1. letnik doktorskega študijskega programa Pravo III.  stopnje je bilo razpisanih 30 mest, vpisanih 11 študentov. 

Za 1. letnik doktorskega študijskega programa Pravo in management nepremičnin III. stopnje je bilo razpisanih 30 mest, vpisan ih 6 študentov. 

 

Glede na to, da je bilo za dodiplomski izredni študij veliko zanimanja kandidatov iz osrednje Slovenije, fakulteta dodiplomski izredni študij izvaja v 

dislocirani enoti v Kranju. Tam izvaja tudi oba magistrska ter doktorska študija (magistrska študijska programa se izvajata tako v Novi Gorici kot v 

Kranju ker je zanimanje po obeh enotah približno razpolovljeno).  

 

Glede na lansko leto (2010/2011) je število vpisa na dodiplomski študijski program manjši tako na rednem načinu študija, kot tudi na izrednem. Na 

magistrskem študiju Pravo 2 stopnje je fakulteta zapolnila vsa koncesionirana mesta, zmanjšal pa se je vpis na izredni študij. Občutni vpada pa je 

fakulteta doživela na magistrskem študiju Prava in managementa nepremičnin, kjer ni zapolnila niti polovice koncesioniranih mest in ni vpisala 

nobenega izrednega študenta.  Slabši vpis fakulteta pripisuje finančnemu stanju in brezposelnosti v Sloveniji ter negativni situaciji na področju 

nepremičnin. Negativna rast je fakultete opazila tudi pri vpisih v prve letnike doktorskih programov. Ker se je za doktorski študij Pravo 3. stopnje 

zanimalo več kandidatov z znanstvenim magisterijem so se ti vpisali neposredno v višji letnik.  

4.1.2 Programi za izpopolnjevanje 

Fakulteta ne izvaja programov za izpopolnjevanje 

4.1.3 Oblike neformalnega učenja 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2011 Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik 
Udeležba študentov in predavatelja na poletni 

šoli v Vidmu.  

 

Sodelovanje študentov evro pf na poletni šoli  

 

Študenti fakultete so se  v letu 2011 že četrtič 

udeležili poletne šole v Vidmu.  

 

izvedba simpozija Argumentacija v pravu udeležba slovenskih ter več tujih predavateljev Fakulteta je v novembru 2011 že tretjič uspešno 

izvedla mednarodno konferenco iz pravne 

argumentacije. 

 

možnost opravljanja posameznih izpitov 

študijskega programa  

omogočiti opravljanje posameznih izpitov zaradi 

potreb službe ali posebnih interesov 

posameznika 

Kandidati, ki niso študenti fakultete lahko 

opravijo posamezne izpite študijskih programov 

Evro-pf. 
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4.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2011 Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik 
Vzpostavitev delovanja inštituta za kazensko 

pravo 

Vpis ustanovljenega inštituta v evidence 

raziskovalne in razvojne dejavnosti ARRS 

Zaradi kadrovskih sprememb na kazenskopravni 

katedri, fakulteta v letu 2011 inštituta ni vpisala v 

evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 

dejavnosti ARRS. 

 

 

Kazalniki:   

Kazalnik Leto 2010 
Načrt za leto 

2011 

Realizacija 

2011 

Število prijavljenih patentov 0 0 0 

Število odobrenih patentov 0 0 0 

Število prodanih patentov 0 0 0 

Število prodanih blagovnih 

znamk 

0 0 0 

Število inovacij 0 0 0 

Število projektov v katerih 

sodeluje gospodarstvo oz. drugi 

uporabniki znanja in so krajši od 

enega leta 

0 0 0 

Število projektov v katerih 

sodeluje gospodarstvo oz. drugi 

uporabniki znanja in so dolgi 

vsaj eno leto 

0 0 0 

 

Komentar: Fakulteta je v preteklosti sodelovala z lokalnim gospodarstvom preko izvajanja raziskav. Zaradi nepričakovanje prekinitve sodelovanja 

med družbo Hit d.d. in fakulteto, fakulteti ni uspelo pridobiti novih interesentov za raziskave iz gospodarstva.  

 

Umetniška dejavnost 

Fakulteta ne izvaja umetniške dejavnosti 

4.3 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 
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Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2011 Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik 
seminar Argumentacija v pravu mednarodna udeležba Fakulteta je v novembru 2011 že tretjič uspešno 

izvedla mednarodno konferenco iz pravne 

argumentacije. 

 

Udeležba študentov in predavatelja na poletni 

šoli v Vidmu.  

 

Sodelovanje študentov evro pf na poletni šoli  

 

Študenti fakultete so se  v letu 2011 že četrtič 

udeležili poletne šole v Vidmu.  

 

vzpostavitev novih bilateralnih sporazumov v 

sklopu Erasmusa 

 

Navezovanje stikov s tujimi fakultetami in 

univerzami ter sklepanje sporazumov 

V letu 2011 sta bila podpisana 2 bilateralna 

sporazuma. 

 

 

 

 

Kazalniki:  

Kazalnik 

Dodiplomski študij Podiplomski študij 

 

Študijsko leto 

2010/11 

Načrt za 

študijsko leto 

2011/2012 

Realizacija za 

študijsko leto 

2011/2012 

Študijsko leto 

2010/11 

Načrt za 

študijsko leto 

2011/2012 

Realizacija za 

študijsko leto 

2011/2012 

Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini 0 0 0 1 1 0  

Število tujih študentov, ki opravijo del študija v 

Sloveniji 

0 0 0 0 0 0 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki 

sodelujejo pri pedagoškem procesu 

1 1 1 1 1 1  

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri 

pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči 

profesorji 

2 2 1    1 0 0 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 

izobražujejo v tujini 

1 1 0 0 0 0 

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v 

Slovenijo 

0 0 0 1 0  0 

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz 

Slovenije v tujino 

0 0 0 0 0  0 
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Navodilo: Raziskovalce in strokovne sodelavce, ki ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu, vpišite v stolpec dodiplomski študij z opombo o njihovem številu pod tabelo. 

 

Komentar: Fakulteta se na pravnem področju aktivno vključuje in kreditno povezuje s sorodnimi visokošolskimi in univerzitetnimi institucijami v 

evropskem in mednarodnem prostoru. Vsako leto aktivno sodeluje pri izvedbi poletne šole na Univerzi v Vidmu. Študenti fakultete so se poletne šole  

v letu 2011 udeležili že četrtič. Fakulteta je od leta 2008 nosilka Erasmus univerzitetne listine s katero je omogočeno izvajanje mobilnosti študentov in 

profesorjev s tujimi fakultetami. V letu 2011 je  fakulteta podpisala 2 bilateralna sporazuma  za namene prakse.  Pridobila je Erasmus dotacijo za 

mobilnost dveh profesorjev z namenom poučevanja. V študijskem letu 2010/2011 sta dva profesorja odšla na izmenjavo učnega osebja z namenom 

poučevanja v sosednjo Italijo tako, da je fakultete v celoti izrabila Erasmus sredstva. Ker fakultete ni prejela Erasmus dotacije za mobilnost študentov, 

noben študent ni opravil dela študija v tujini.  Preko sistema Norveški finančni mehanizem pa se je študent fakultete v letu 2010/11 udeležil izmenjave 

na Norveškem. Fakulteta je v letu 2011 sodelovala tudi z dvema gostujočima profesorjema iz Italije in Hrvaške ter v letu 2011 že tretjič uspešno 

izvedla mednarodno konferenco iz pravne argumentacije. 

 

 

 

4.4 Knjižnična dejavnost  

(Opomba: Uporabnike knjižnice, kazalnike in podatke o odprtosti knjižnice je treba vpisati za univerzitetno knjižnico, za druge so te rubrike 

neobvezne.) 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2011 Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik 
povečanje števila enot knjižničnega gradiva Pošiljanje prošenj za donacije knjig.  Zagotovitev 

finančnih sredstev za nakup dodatnih enot 

knjižničnega gradiva. 

 

V letu 2011 je  knjižnica pridobila 399 enot 

knjižničnega gradiva. 

 

 

Uporabniki knjižnice 

Kategorije uporabnikov Število v letu 2010 Načrt za leto 2011 Realizacija 2011 

Študenti – dodiplomski, redni    

Študenti – dodiplomski, izredni    

Študenti – podiplomski    

Srednješolci    

Zaposleni    

Upokojenci    

Tuji državljani    
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Drugi uporabniki    

Kazalniki 

Kazalnik Leto 2010 Načrt za leto 2011 Realizacija  2011 

Število aktivnih uporabnikov 

knjižnice 
   

Delež aktivnih uporabnikov z 

univerz (študenti, visokošolski 

učitelji in sodelavci, 

raziskovalci in 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 do leta 2010 

pridobivala 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 preko Goriške knjižnice  naročala 

literaturo, ki se hrani in izposoja v prostorih Goriške knjižnice Franceta Bevka v Novi Gorici.  

 

Knjižnica Evropske pravne fakultete v Novi Gorici je vpisana na seznam COLIB.SI kot knjižnica z nesamostojnim statusom, ki de luje v sklopu fakultete 

ter ima polnopravno članstvo v sistemu COBISS.SI. Knjižnica ima akronim EVROPF, kot določeno s pogodbo o sodelovanju v sistemu COBISS.SI, ki jo je 

fakulteta sklenila z Institutom informacijskih znanosti, Maribor (IZUM) dne 19. 3. 2010. V letu 2011 je  knjižnica pridobila 399 novih enot knjižničnega 

gradiva. 

 

Ker je knjižnica šele v letu 2010 začela z vpisovanjem lastnih knjižnih enot, izposoja še ni mogoča.   Zaradi tega še nima pregleda nad obiskom 

uporabnikov storitev ter nad povpraševanjem po storitvah. Posledično kazalnikov ni mogoče izračunati. 

 

Študentje, zaposljeni in sodelujoči si knjige lahko izposodijo v Goriški knjižnici Franceta Bevka, ki na posebnem oddelku hrani literaturo, kupljeno z 

zgoraj omenjenimi sredstvi lokalne skupnosti.   
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4.5 Dejavnost študentskih domov 

 
 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2011 Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik 
   

   

 

Kazalniki: 

Kazalnik 
Študijsko leto 

2010/2011 

Pričakovani rezultati v 

študijskem letu 

2011/2012 

Realizacija v 

študijskem letu 

2011/2012 

% študentov, ki bivajo v študentskih domovih 

ali pri zasebnikih v skladu s Pravilnikom o 

subvencioniranju bivanja študentov 

   

Kapaciteta študentskih domov    

Število tujih študentov, ki bivajo v študentskih 

domovih 

   

 

Komentar:  Fakulteta trenutno ne izvaja dejavnosti študentskih domov. 

 

4.6 Upravne, pravne in druge naloge  

 

Komentar oziroma obrazložitev posameznih podpoglavij, tabel, kazalnikov, ipd. dodajte tam, kjer je to potrebno.  

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2011 Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik 
nadgradnje in vzdrževanje informacijskega 

sistema  

popolna informiranost študentov, urejenost 

potrebnih evidenc 

100% uspešnost 

Pridobiti lastne prostore za izvajanje študijske 

dejavnosti 

ustrezni prostori za študijsko dejavnost Fakulteta se je leta 2011 preselila v nove 

prostore EDA Centra. 

promocija fakultete v slovenskem prostoru  Prepoznavnost fakultete v širšem prostoru s 

pomočjo medijev 

s pomočjo oglaševanja (tudi na internetnih 

straneh) se je prepoznavnost fakultete v širšem 

prostoru povečala, kar kaže na povečan vpis  

odločanje o prošnjah študentov v zakonitih 

rokih  

100% uspešnost 100 % uspešnost 
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Kazalniki: 

Kazalniki 

Študijsko 

leto 

2010/2011 

 

Načrt za 

študijsko leto  

2011/2012 

Realizacija 

za študijsko 

leto 

2011/2012 

Število študentov na računalnik 

 

   

Odstotek elektronskih prijav na izpite 100 100 100 

 

Komentar: Fakulteta ne razpolaga z računalniki, ki bi jih lahko uporabljali študentje. Študentje se na izpite lahko prijavijo preko spletne strani fakultete 

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

 

4.7 Nacionalno pomembne naloge  

 

4.7.1 Skrb za slovenščino 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2011 Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik 
   

   

 

Komentar: Fakulteta ne izvaja aktivnosti, ki bi se jo uvrstilo v poglavje »Skrb za slovenščino«. 

4.7.2 Visokošolska prijavno-informacijska služba 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2011 Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik 
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Komentar: Fakulteta nima posebne prijavno informacijske službe kot je ta organizirana na ostalih univerzah v Sloveniji. Prijave za koncesionirana 

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

služba Univerze v Ljubljani. Vse ostale prijave zbira referat fakultete, obravnava pa jih vpisna komisija. 

4.7.3 Pisarna za študentske domove 

 

Kratkoročni prednostni cilji Pričakovani rezultati v letu 2011 Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik 
   

   

 

 

Kazalnik Študijsko leto 2010/2011 
Ocena za študijsko leto 

2011/2012 

Realizacija za študijsko leto 

2011/2012 

Število študentov, za katere se 

ugotavlja izpolnjevanje 

pogojev in meril za 

subvencioniranje bivanja 

   

Število študentov, za katere se 

ponovno (na podlagi 

pritožbe) ugotavlja 

izpolnjevanje pogojev in meril 

za subvencioniranje bivanja 

   

Število tujih študentov v javnih 

študentskih domovih, na 

krajših izmenjavah v RS 

   

Število tujih študentov v javnih 

študentskih domovih, ki so 

redno vpisani na dodiplomski 

študij 

   

 

Komentar: Fakulteta nima pisarne za študentke domove. 

4.8 Univerzitetni šport  

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2010 Realizacija v letu 2010 z obrazložitvijo razlik 
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Komentar: Fakulteta v letu 2011 ni pripravila programa za univerzitetni šport. 

4.9 Interesna dejavnost študentov 

 
Poročilo dela za študijsko leto 2010/2011 je študentski svet EVRO-PF sprejel 9.1.2012 na 1. seji študentskega sveta. 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2011 Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik 
Ustanovitev lokalne skupine ELSA Nova Gorica Ustanovitev združenja, kjer bi se študentom 

EVRO-PF odprlo veliko možnosti za mednarodno 

povezovanje 

Do ustanovitve ELSA Nova Gorica ni prišlo, 

zaradi premajhnega števila zainteresiranih za 

delovanje in sodelovanje v tem združenju. 

Okrogle mize Organizacija okroglih miz enkrat mesečno Projekt je bil le delno realiziran – organizirani sta 

bili dve okrogli mizi z doc.dr. Vojkom 

Strahovnikom in doc.dr. Matejem Avbljem 

Srečanja študentskih svetov pravnih fakultet Eno srečanje v prostorih fakutlete v Novi Gorici, 

kjer bi se diskutiralo o aktualnih temah 

Do srečanja ni prišlo zaradi težav pri organizaciji 

Organizacija tutorstva pri predmetu Rimsko 

pravo z osnovami kanonskega prava ter 

predmeta Pravoznanstvo, ki bi se izvajala pred 

vsakim izpitnim obdobjem 

Pomoč študentom pri pripravi na izpit Izpeljano eno tutorstvo za predmet Rimsko 

pravo z osnovami kanonskega prava 

Ustanovitev Kluba študentov in diplomantov 

EVRO-PF 

Ustanovitev kluba za namene druženja in 

povezovanja študentov 

Klub je bil ustanovljen in deluje 

Organizacija ekskurzije po evropskih 

institucijah, predvidoma v aprilu 

Ekskurzija bi dvignila raven poznavanja EU 

institucij 

Organizacija ekskurzije EU institucij je bila 

uspešno izvedena. Udeležilo se jo je veliko 

število študentov 

Ustanovitev študentske organizacije EVRO PF 

(marec) 

Večje povezovanje študentov Zaradi premajhnega interesa do ustanovitve ni 

prišlo 

Organizacija mednarodnega tekmovanja 

študentov prava 

Večje povezovanje študentov in pridobivanje 

praktičnih izkušenj 

Zaradi premajhnega interesa tekmovanje ni bilo 

organizirano 

Enodnevni izlet (maj) 

Ogled Koprskih zaporov in izlet z ladjo po 

Piranskem zalivu 

 

Praktična predstavitev problemov pri 

mednarodnem pomorskem pravu 

Zaradi organizacijskih težav projekt ni bil izpeljan 

Dobrodelni teden – organizacija s strani Pomoč socialno ogroženim Zaradi problemov pri pridobivanju prostorov in 
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novoustanovljenega kluba študentov prava 

NG 

sredstev projekta ni bilo moč izpeljati 

Tradicionalni študentski piknik za študente in 

profesorje – Goriška brda 

Druženje študentov in profesorjev, povezovanje 

fakultete s študenti 

Piknik je bil uspešno izpeljan z zadovoljivo 

udeležbo 

 

Spoznavna zabava za vse študentske in 

študente ob pričetku študijskega leta 

Spoznavanje študentov in okolja Zabava je bila uspešno organizirana in dobro 

obiskana 

 

 

 

 

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

4.10 Druga dejavnost  

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2011 Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik 
založniška dejavnost izid učbenikov fakultete Fakulteta je v letu 2011 izdala 2 učbenika in 

knjigo ob 75. obletnici dr. Petriča. 

pravno svetovanje periodična strokovna podpora lokalni skupnosti 

in drugim pravnim osebam 

V letu 2011 fakulteta ni bila zaprošena za 

pripravo pravnih mnenj   
 
 

5 Kadrovski načrt in kadrovska politika 

5.1 Kadrovska politika 

Dodajte komentar oziroma obrazložitev posameznih tabel. 

 

Kratkoročni prednostni cilji univerze Pričakovani rezultati v letu 2011 Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik 
zaposlitev knjižničarja ali knjižničarke 

 

Zaposlitev za ekvivalent polnega delovnega 

časa 

Pogodbeni knjižničar je decembra 2011 prekinil 

sodelovanje. Fakultete je v postopku iskanja 

nove/ga knjižničarja /ke za ekvivalent polega 

delovnega časa 

 

 
Pojasnila z analizo kadrovanja in kadrovske politike so obvezna  sestavina poslovnega poročila: 
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Trije študijski programi ( Pravo I. stopnje, Pravo II. stopnje ter Pravo in management nepremičnin II. stopnje) na fakulteti so koncesionirani. Vse 

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

2011 je visokošolski učitelj, ki je bil redno zaposlen za polni delovni čas prekinil sodelovanje s fakulteto zaradi menjave službe. 
 

Med kadrovskim načrtom in njegovo realizacijo ni velikih odstopanj. Fakulteta je v letu 2010 Sklenila delovno razmerje z enim visokošolskim učiteljem, 

ki je prevzel tudi funkcijo dekana. Ker traja funkcija dekana 2 leti na tem področju ni pošlo do sprememb. Prekinilo pa se je delovno razmere za polni 

delovni čas z enim visokošolskim učiteljem zaradi menjave službe.  Do spremembe je prišlo na področju spremljajočih delovnih mest. Sprostilo se je 

delovno mesto računovodje, ki je bilo nemudoma zapolnjeno z novo osebo. 

 

Fakulteta je na dan 31.12.2011 za polni delovni čas zaposlovala  9 oseb, od tega je bilo 7 ženskega in 2 moškega spola. Dve osebi sta zaposleni za 

10%. štiri zaposleni so imeli  3. stopnjo izobrazbe (doktorat znanosti), ena zaposlena je imela znanstveni magisterij, ena zaposlena je imela 2. stopnjo 

izobrazbe, ena zaposlena je imela staro univerzitetno izobrazbo, ena zaposlena je imela  1. stopnjo izobrazbe, (vse v skladu z Zakonom o visokem 

šolstvu, Ur. l. RS št. 119/06), tri  zaposlene pa so imele končano srednjo šolo. Povprečna starost vse zaposlenih je 34,8 let. 

 

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.  
 

 

 

 

5.2 Kadrovski načrt in realizacija 

 

Tarifni 

razred  
Delovno mesto oz. naziv 

Število zaposlenih na dan 

31. 12. 2010 

 

Število novih zaposlitev 

v letu 2011, ki širijo 

zasedbo delovnih mest 

iz decembra 2010 

Število upokojitev, ki 

se ne nadomestijo z 

novimi zaposlitvami 

Število delavcev, s 

katerimi bo 

prekinjeno delovno 

razmerje in se ne 

nadomestijo z novimi 

zaposlitvami 

Število zaposlenih na dan 

31. 12. 2011 

Št. vseh 

zaposlenih 

Št. 

zaposlenih 

v % 

ZAPOSLITVE 

v osebah  

(v % 

ZAPOSLITVE) 

v 

mesecih 
v osebah 

v 

mesecih 
v osebah 

v 

mesecih 

Št. vseh 

zaposlenih 

Št. 

zaposlenih v 

% 

ZAPOSLITVE 
a b c d e f g h i j k l 

DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU 

VII/2 Glavni tajnik 1 1       1 1 

IX Dekan 1 1       1 1 
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IX Direktor (prodekan) 1 1       1 1 

SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O 

PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM 

SEKTORJU 

3 3       3 3 

 DELOVNA MESTA PODSKUPINE D1: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

IX Docent 1 1         

VISOKOŠOLSKI UČITELJI SKUPAJ 1 1         

IX. Asistent z doktoratom           

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI SKUPAJ           

SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN 

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

          

SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH PODSKUPINE D1  

          

DELOVNA MESTA SKUPINE H: RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI 

VII/2 Raziskovalec 2 0,2       2 0,2 

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH SKUPINE H 

2 0,2       2 0,2 

SPREMLJAJOČA DELOVNA MESTA: STROKOVNI DELAVCI, ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI 

Delovna mesta skupine J 

SKUPAJ TEHNIŠKI SODELAVCI           

SKUPAJ DELOVNA MESTA NVI 
 

          

SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

VODSTVENIH DELOVNIH MESTIH 

          

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH SKUPINE J, BREZ 

ZAPOSELNIH NA VODSTVENIH 

DELOVNIH MESTIH IN ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH VETERINARJEV 

          

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH SKUPINE J 

          

Delovna mesta skupine E 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH 

MESTIH SKUPINE E 

          

Delovna mesta skupine G 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH           
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MESTIH SKUPINE G 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH 

MESTIH SKUPINE J, E, G.. 

6 6       6 6 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI 12 10.2       11 9,2 

 

 

Komentar: Fakulteta nima določenih tarifnih razredov in se ne ravna po sistemu plač v javnem sektorju. Fakulteta ne načrtuje zmanjševanja  števila 

zaposlenih oz. ukinjanja delovnih mest.
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Izvolitve v naziv v letu 2011 

 

Naziv 

Število 

zaposlenih, ki 

jim bo v letu 

2011 potekla 

izvolitev v 

naziv 

Načrtovano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2011 

Realizirano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2011 

 

Redni profesor    

Znanstveni svetnik    

Izredni profesor    

Višji znanstveni sodelavec    

Docent   1 

Znanstveni sodelavec    

Višji predavatelj    

Predavatelj    

Asistent 3 3 1 

Učitelj veščin    

Strokovni svetnik    

Višji strokovni sodelavec    

Strokovni sodelavec    

Bibliotekar    

Po potrebi dopišite (ali izbrišite) ustrezne nazive.  

Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2011 

 

 
Pridobivanje formalne 

izobrazbe  

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša usposabljanja in 

tečaji 

Daljša usposabljanja 

(več kot 1 mesec) v 

tujini 

Leto 2010 6    

Načrt 2011 2    

Realizacija 

2011 

3    
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Dopišite komentar tabele, predvsem razloge za povečano oz. zmanjšano število izobraževanja v letu 2011 ter naštejte prevladujoče oblike 

izobraževanja in usposabljanja.  

Komentar: V letu 2010 se je 6  zaposlenih izobraževalo. 2 zaposleni sta v letu 2010 študij zaključile, štiri  zaposlene pa s študijem nadaljevale. V letu 

2010 je ana zaposlena zaključila magistrski bolonjski študij, druga pa je zaključila star univerzitetni študij. V letu 2011 je ena zaključila znanstveni 

magisterij, druga je zaključila visokošolski študij. Dve zaposleni pa še nadaljujeta z izobraževanjem (ena na višješolskim študijem, druga pa nadaljuje z 

visokošolskim študijem). V študijskem letu 2011/12 pa je ena zaposlena pričela s študijem na tretji stopnji. 

 

Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2011 

 

 

Pridobivanje 

formalne 

izobrazbe  

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanja 

in tečaji 

Sobotno leto 

Leto 2010     

Načrt 

2011 

    

Realizacija 

2011 
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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 

Stanje 31. 12. 2010 62 2 0 

Načrt 31. 12. 2011 65 2 0 

Realizacija 31. 12. 

2011 

58 2 0 

 

Opomba: Število vseh visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev in raziskovalcev predstavlja skupna številka vseh pedagoških sodelavcev 

fakultete.  

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 

Stanje 31. 12. 2010    

Načrt 31. 12. 2011    

Realizacija 31. 12. 

2011 

   

Opomba: Kot izhodišče se upošteva zasedba delovnega mesta 
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6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

6.1 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 

Komentar: Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih negativnih 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. V študijskem letu 2011/2012 je za študijski 

program Pravo I. stopnje fakulteta razpisala 70 koncesioniranih mest. Zapolnila jih je 64. Razlog za nezapolnitev je predvsem sprememba predpisov 

na področju prijav, saj se po novem na redni študij lahko prijavijo kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega 

leta niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov. Poleg tega so bili tudi slabi rezultati na maturi in je zato bil delež 

kandidatov sprejetih v prvem prijavnem roku majhen (glede na število prijav). Delež prehodnosti študentov se je po letih znižal kar pripisujemo 

povečanju številka ponovno vpisanih študentov in posledični nižjemu prehodu v višji letnik. Nižji prehod v višji letnik je posledica tudi manjših 

generacij študentov. 

 

Ker fakulteta deluje le nekaj let, na novo 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 povečat i mednarodno 

sodelovanje ter število gostujočih profesorjev iz tujine. V letu 2011 je tako organizirala seminar z mednarodno udeležbo na temo argumentacija v 

pravu ter v okviru programa Erasmus podpisala 2 bilateralna sporazuma za namene izmenjave profesorjev. Pridobila je Erasmus dotacijo za 

mobilnost dveh profesorjev z namenom poučevanja. V študijskem letu 2010/2011 sta dva profesorja odšla na izmenjavo učnega osebja z namenom 

poučevanja v sosednjo Italijo tako, da je fakultete v celoti izrabila sredstva Erasmus. Preko sistema Norveški finančni mehanizem pa se je študent 

fakultete udeležil izmenjave na Norveškem 

 

Fakulteta pripravlja tudi pravna mnenja za gospodarske subjekte na lokalni in državni ravni. V prvem letu delovanja fakultete 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, enako 

tudi v letu 2009. Tudi v letu 2009 si je fakulteta prizadevala širiti raziskovalno dejavnost ter pridobiti mlade raziskovalce . V letu 2010 je bil ustanovljen 

Inštitut za kazensko pravo. Zaradi kadrovskih sprememb na kazenskopravni katedri, fakulteta v letu 2011 inštituta ni vpisala v evidenco izvajalcev 

raziskovalne in razvojne dejavnosti ARRS. Slednje bo uredila v letu 2012. Fakulteta se je v sodelovanju z drugimi partnerji v letu 2011 prijavila na dva 

mednarodna projekta, in sicer Support for the Ministry of Environment and Spatial Planning (MESP) in Water Management in Monitoring of Water 

Resources ter Promoting Energy Efficiency and Renewable Energy. 
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V letu 2011 se je dr. Polona Mozetič preko Evro-PF prijavila na podoktorski projekt »Avtonomna subjektiviteta v pravu kot izziv kazenskega postopka«. 

V sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije se je fakulteta v letu 2011 prijavila tudi na raziskovalni projekt »Revizija razvoja teorij kaznovanja po 

2. svetovni vojni in legitimacija uporabe prisile danes«. 

  

 
 

6.3 Ocena uspeha doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v letu 2011 

 

Fakulteta je v letu 2011 uspešno dosegla kar nekaj ciljev: 

 

 

 

Kratkoročni prednostni cilj 2011 Realizacija v letu 2011 

100% izvedljivost predvidene študijske dejavnosti Vsa predavanja in vaje so bila 100% izvedena. 

vzpostavitev in akreditacija novega študijskega programa prve stopnje 

Pravo in menedžment infrastrukture in nepremičnin 

Program je bil akreditiran s sklepom Sveta NAKVIS št.: 6033-307/2009/19 z 

dne 16.6.2011 

habilitacija novih kadrov V letu 2011 je bilo vloženih 8 vlog za imenovanje v naziv. Končani sta bili 

2 vlogi, ki sta bili vloženi v letu 2011 oziroma 2010. Pri eni vlogi se je 

postopek ustavil, zaradi smrti kandidata, en vloga je bila umaknjena, 

ostale vloge so še v postopku. 

 

vzpostavitev novih bilateralnih sporazumov v sklopu Erasmusa 

 

V letu 2011 sta bila podpisana 2 bilateralna sporazuma. 

 

izvedba predavanj gostujočih profesorjev iz sosednjih držav  

 

Fakulteta je v letu 2011 sodelovala  z dvema gostujočima profesorjema 

iz Italije in Hrvaške ter gosti iz prakse. 

 

izvedba simpozija Argumentacija v pravu Fakulteta je v novembru 2011 že tretjič uspešno izvedla mednarodno 

konferenco iz pravne argumentacije. 

 

odločanje o prošnjah študentov v zakonitih rokih  100% uspešnost 

nadgradnje in vzdrževanje informacijskega sistema  100% uspešnost 

Pridobiti lastne prostore za izvajanje študijske dejavnosti Fakulteta se je leta 2011 preselila v nove prostore EDA Centra. 

izvedba študentske ankete Fakulteta je v letu 2011izvedla anketo, ki se je nanašala na oceno dela 

profesorjev in fakultete. 

izdelava letnega poročila samoevalvacije Fakulteta je pripravila samoevalvacijsko poročilo 
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založniška dejavnost Fakulteta je v letu 2011 izdala 2 učbenika in knjigo ob 75. obletnici dr. 

Petriča. 

Povečanje  števila  diplomantov in doktorandov V letu 2011 je diplomiralo 70 dodiplomskih študentov in  99 magistrskih 

študentov. Doktoriralo je 5 študentov. 

 

 

 

6.4 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila pristojnega ministrstva in 

ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti poslovanja 

 

Menimo, da je poslovanje fakultete učinkovito, kvalitetno in gospodarno. Na področju nacionalnega programa izobraževanja, ki ga 

finansira država je fakulteta v letu 2011 poslovala skladno s merili in standardi, ki jih določa Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 

tehnologijo. 
 

6.5 Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ 

 

Upravni odbor bo na naslednji redni seji upravnega odpora odločal o reviziji oz. o najemu zunanje revizijske hiše, ki bo izvedla nadzor 

porabe javnih financ. 

6.6 Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

 

Fakulteta je v letu 2011 delno uspešno dosegla naslednje cilje:  

 

Kratkoročni prednostni cilj 2011 Realizacija Razlogi za delno uspešnost Ukrepi in terminski načrt za 

doseganje zastavljenih 

ciljev 

Predlogi novih ciljev ali 

ukrepov, če zastavljeni 

cilji niso bili izvedljivi 

Udeležba študentov in 

predavatelja na poletni šoli v 

Vidmu.  

 

Študenti fakultete so se  

v letu 2011 že četrtič 

udeležili poletne šole v 

Vidmu. Polente šole pa 

se ni udeležil predavatelj 

 

Profesorji, ki bi bili primerni 

glede na temo poletne šole 

so bili odsotni 

V naslednjem letu se bo 

poskušalo ponovno 

vzpostaviti sodelovanje 

profesorja na poletni šoli 

Fakulteta bo poskušala 

ponovno vključiti 

profesorje v poletno šolo 
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Povečanje prehodnosti študentov 

v višji letnik na dodiplomskem in 

magistrskih programih. Prizadevali 

si bomo, da bo prehodnost v letu 

2011 55 % na dodiplomskem 

programu, in 50% na magistrskih 

programih 

Prehodnost v letu 2011 je 

bila 56 % na 

dodiplomskem 

programu, in 45% na 

magistrskih programih.  

Prehodno na dodiplomskem 

študiju je bila uspešno 

povečana, na magistrskem 

študiju se je prehodnost tudi 

povečala vendar ne do 

zastavljene vrednosti 

Izpodbujanje magistrskih 

študentov k sprotnemu 

delu ter zagotavljanje 

visoke kakovosti izvedenih 

predavanj in vaj v 

tekočem študijskem letu. 

Prizadevali si bomo, da 

bo prehodnost v letu 

2012 58 % na 

dodiplomskem 

programu, in 48% na 

magistrskih programih 

 
 

 

Fakulteta v letu 2011 ni dosegla naslednjih ciljev:  

 

Kratkoročni prednostni cilj 2011 Realizacija Razlogi za delno uspešnost Ukrepi in terminski 

načrt za doseganje 

zastavljenih ciljev 

Predlogi novih ciljev 

ali ukrepov, če 

zastavljeni cilji niso bili 

izvedljivi 

Vzpostavitev delovanja inštituta 

za kazensko pravo 

Fakultete Inštituta v letu 2011 ni 

vpisala v evidence ARRS 

Zaradi kadrovskih sprememb 

na kazenskopravni katedri, 

fakulteta v letu 2011 inštituta 

ni vpisala v evidenco 

izvajalcev raziskovalne in 

razvojne dejavnosti ARRS. 

Priprava ustrezne 

dokumentacije za 

vpis v evidenco ARRS 

Fakulteta bo 

poskušala v letu 2012 

urediti vse potrebno 

za vpis Inštituta v 

evidenco ARRS 

pravno svetovanje V letu 2011 fakultete ni pripravila 

nobenega pravnega mnenja 

V letu 2011 fakulteta ni bila 

zaprošena za pripravo 

pravnih mnenj   

Fakultete je pri 

pripravi pravnih mnenj 

odvisna od 

povpraševanja 

Fakulteta pričakuje 

da bo prišlo do 

povečanja 

povpraševanja pri 

pripravi pravnih 

mnenj.  

Povečanje prehodnosti 

študentov v višji letnik na 

doktorskem študijskem 

programu. Prizadevali si bomo, 

da bo prehodnost v letu 2011 

50 %. 

Prehodnost v letu 2011 je bila 43 

%.  

Kljub prizadevanju fakultete, 

da bi študenti doktorskih 

študijskih programov sproti 

opravljali obveznosti, se to ni 

zgodilo. 

Zagotavljanje visoke 

kakovosti izvedenih 

predavanj in vaj v 

tekočem študijskem 

letu. Spodbujanje 

študentov k 

sprotnemu delu. 

Prizadevali si bomo, 

da bo prehodnost v 

letu 2012 45 %. 
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6.7 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj 

in urejanje prostora   

 

V okviru tradicionalnega sodelovanja s fakulteto ji je Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske Nova Gorica v jeseni preteklega leta zagotovilo 

nove prostore za delo v stavbi EDA centra. Novi prostori zajemajo poleg štirih predavalnic tudi pisarne za potrebe dekanata in referata. 

V starih prostorih referata je načrtovana vzpostavitev specialne knjižnice za potrebe fakultete, v prvi vrsti namenjena študentom, profesorjem in 

sodelavcem fakultete. 

Knjižnica Franceta Bevka v Novi Gorici je tudi v preteklem letu omogočala študentom, profesorjem in sodelavcem fakultete uporabo strokovne 

literature za potrebe študijskega procesa. 

V preteklem letu se je nadaljevalo plodno sodelovanje z lokalnimi pravosodnimi organi, pri čemer so nekateri sodniki aktivno sodelovali v 

pedagoškem procesu (pri vajah), razen tega pa so bili študentom fakultete omogočeni obiski posameznih sodnih obravnav za potrebe študijskega 

procesa. 

Vzpostavljeno je bilo informativno sodelovanje fakultete z Gimnazijo Nova Gorica, kar se je predvsem odražalo pri organizaciji tokratnih informativnih 

dni fakultete. 

 
  

6.8 Izvajanje varčevalnih in protikriznih ukrepov 

Fakulteta z javnimi sredstvi, ki jih pridobi na podlagi koncesije, ne more razpolagati prosto, saj je njegova poraba opredeljena v Pogodbi o koncesiji. 

Glede na gospodarske razmere,  bo fakulteta poskušala  svoje poslovanje organizirati čimbolj racionalno. 

6.9 Druga pojasnila 

 

7 FAKULTETA V ŠTEVILKAH 
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7.1 Izobraževalna dejavnost 

Tabela 1: Stari  študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2009/2010 in  2010/2011: primerjava med leti  

 

Stari študijski programi  - realizacija 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko leto 

2010/2011 

 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko leto 

2011/2012 

 

Univerzitetni 

programi 

študijsko 

leto 

2010/2011 

 

Univerzitetni 

programi 

študijsko 

leto 

2011/2012 

 

Specialistični 

programi za  

študijsko leto 

2010/2011 

Specialistični 

programi 

za študijsko 

leto 

2011/2012 

Magistrski 

programi 

za študijsko 

leto 

2010/2011 

Magistrski 

programi 

za študijsko 

leto 

2011/2012 

 

Doktorski 

programi 

za študijsko 

leto 

2010/2011 

Doktorski 

programi 

za študijsko 

leto 

2011/2012 

          

          

          

          

 

 

Komentar: Fakulteta ne izvaja starih študijskih programov 
 
 
 

Tabela 2: Novi  študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2011/2012, v primerjavi z letom 2010/2011 

 

Novi študijski programi - realizacija 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 

1. stopnje 

za 

študijsko 

leto 

2010/2011 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 

1. stopnje 

za 

študijsko 

leto 

2011/2012 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2010/2011 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2011/2012 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko leto 

2010/2011 

 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko leto 

2011/2012 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko leto 

2010/2011 

 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko leto 

2011/2012 

  Pravo 1. Pravo 1. Pravo 2. Pravo 2. Pravo 3. Pravo 3. 
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stopnje stopnje stopnje stopnje stopnje stopnje 

  461 436 Pravo in 

management 

nepremičnin 

2. stopnje 

Pravo in 

management 

nepremičnin 

2. stopnje 

Pravo in 

management 

nepremičnin 

3. stopnje 

Pravo in 

management 

nepremičnin 

3. stopnje 

    461 332 55 58 

        

 

Komentar: Fakulteta je pri izračunu upoštevala redne in izredne študente, ki so na fakulteto vpisani prvič, ponovno ali imajo status »drugo«. 

Tabela 3: Število programov izpopolnjevanja, ki se v študijskem letu 2011/2012, v primerjavi s študijskim letom 2010/2011 

 

Število 

programov za 

izpopolnjevane 

v študijskem letu 

2010/2011 

 

 

 

Število 

programov za 

izpopolnjevane v 

študijskem letu 

2011/2012 

 

Število 

študentov  v 

programih za 

izpopolnjevanje 

2010/2011 

 

 

 

Število 

študentov  v 

programih za 

izpopolnjevanje  

v študijskem 

letu 2011/2012 

 

    

    

    

    

 

Komentar: fakulteta ne izvaja programov izpopolnjevanja 

 

Tabela 4: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2010/2011 in 2011/2012: primerjava 

med leti 

 

Stari študijski programi - realizacija 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 

Visokošolski strokovni 

študijski programi 

Univerzitetni 

študijski programi 

 

Univerzitetni  

študijski programi 

Specialistični 

študijski programi 

Magistrski študijski 

programi 

Doktorski študijski 

programi 
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Redni 

študij 

10/11 

Redni 

študij 

11/12 

Izredni 

študij 

10/11 

Izredni 

študij 

11/12 

Redni 

študij 

10/11 

Redni 

študij 

11/12 

Izredni 

študij 

10/11 

Izredni 

študij 

11/12 

Štud. leto 

10/11 

Štud. 

leto 

11/12 

Štud. 

leto 

10/11 

Štud. leto 

11/12 

Štud. 

leto 

10/11 

Štud. 

leto 

11/12 

              

 

Komentar: Fakulteta ne izvaja starih študijskih programov 
 

Tabela 5: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2010/2011 in 2011/2012: primerjava 

med leti 

 

Novi študijski programi - realizacija 

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 

10/11 

Redni 

študij 

11/12 

Izredni 

študij 

10/11 

Izredni 

študij 

11/12 

Redni 

študij 

10/11 

Redni 

študij 

11/12 

Izredni 

študij 

10/11 

Izredni 

študij 

11/12 

Redni 

študij 

10/11 

Redni 

študij 

11/12 

Izredni 

študij 

10/11 

Izredni 

študij 

11/12 

Štud. 

leto 

10/11 

Štud. 

leto 

11/12 

   16 212 282 127 154 252 270 67 62 69 58 

 

 

Komentar:  podatki za študijske programe 2. in 3. stopnje vključujejo število vpisanih v oba študijska programa (Pravo in Pravo in management 

nepremičnin). 
 

Podatki za študijske programe 1., 2. in 3. stopnje vključujejo število prvič in ponovno vpisanih ter študente, ki imajo status »drugo« (status matere) 

 

Tabela 6: Število diplomantov, ki so končali stare študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2010 in 2011 

 

Stari študijski programi - realizacija 

Visokošolski 

strokovni 

programi – 

redni študij 

Visokošolski 

strokovni 

programi – 

izredni študij 

Univerzitetni 

programi – 

redni študij 

 

Univerzitetni 

programi – 

izredni študij 

Specialistični 

programi 

Magistrski 

programi 

Doktorski 

programi 
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Leto 

2010 

Leto 

2011 

Leto 

2010 

Leto 

2011 

Leto 

2010 

Leto 

2011 

Leto 

2010 

Leto 

2011 

Leto 

2010 

Leto 

2011 

Leto 

2010 

Leto 

2011 

Leto 

2010 

Leto 

2011 

              

 

 

Komentar: Fakulteta ne izvaja starih študijskih programov 

 

Tabela 7: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2010 in 2011 

 

Novi študijski programi - realizacija 

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 

2010 

Leto 

2011 

Leto 

2010 

Leto 2011 Leto 2010 Leto 

2011 

Leto 

2010 

Leto 

2011 

Leto 2010 Leto 

2011 

Leto 

2010 

Leto 2011 Leto 

2010 

Leto 

2011 

    18 56 23 14 18 73 20 26 0 5 

Podatki se nanašajo na obdobje od 1.1.2010 do 31.12.2010 in za obdobje 1.1.2011 do 31.12.2011 

 

 

 

7.2 Raziskovalna dejavnost 

Tabela 8: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2010 ter načrt in realizacija za leto 2011 

 

Leto 

Raziskovalni 

program  

Infrastrukturni 

programi  

Temeljni 

projekti 

Aplikativni 

projekti 

Podoktorski 

projekti Število 

CRPov  

Število 

znanstvenih 

sestankov/k

onferenc  

Število 

drugih 

projektov  Število 
Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 

Leto 2010            1  

Načrt za 

leto 2011 

           1  
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Realizacija 

2011 

           1  

Opomba: v stolpcu »Število znanstvenih sestankov/konferenc« je vpisano število znanstvenih sestankov in konferenc, ki jih je organizirala univerza. Šteje se vse 

programe, ki se izvajajo v posameznem letu, ne glede na čas izteka programa  (npr. v letu 2010 se šteje tudi programe, ki se iztečejo 31.05.10). 

 

Fakulteta je v novembru 2011 že tretjič uspešno izvedla mednarodno konferenco iz pravne argumentacije. Fakulteta se je v sodelovanju z drugimi 

partnerji v letu 2011 prijavila na dva mednarodna projekta, in sicer Support for the Ministry of Environment and Spatial Planning (MESP) in Water 

Management in Monitoring of Water Resources ter Promoting Energy Efficiency and Renewable Energy. 

 

V letu 2011 se je dr. Polona Mozetič preko Evro-PF prijavila na podoktorski projekt »Avtonomna subjektiviteta v pravu kot izziv kazenskega postopka«. 

V sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije se je fakulteta v letu 2011 prijavila tudi na raziskovalni projekt »Revizija razvoja teorij kaznovanja po 

2. svetovni vojni in legitimacija uporabe prisile danes«. 
 

7.3 Poročilo o izvedbi interesnih dejavnosti za leto 2011, ki ga je sprejel študentski svet 

 

Študentski svet Evropske pravne fakultete v Novi Gorici je v letu 2011 izvedel sledeče dejavnosti: 
  

- izvolitev predstavnikov študentskega sveta  

- organizacija strokovne ekskurzije – ogled pravnih institucij EU 

- organizacija študentskega spoznavnega večera 

- organizacija III. tradicionalnega študentskega piknika ob koncu predavanj – junij 2011 

- organizacije okroglih miz 

- organizacija tutorstva pri predmetu Rimsko pravo z osnovami kanonskega prava  

- Ustanovitev Kluba študentov in diplomantov EVRO-PF 

- sestanek z vodstvom fakultete – dekanom prof. dr Arne Mavčičem in prof. dr. Markom Novakom 

- uvodni nagovor študentom 1. letnika ob začetku študijskega leta 2011/2012 
 
 
 


