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1 POSLANSTVO IN VIZIJA  
 

EVRO-PF ima jasno oblikovano vizijo in poslanstvo, iz katerih izhaja prizadevanje po širšem priznanju in kakovosti. Za njuno uresničitev je bila 

oblikovala strategijo, ki je vsebovana v Akcijskem načrtu za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF. 

VIZIJA 

EVRO-PF želi postati mednarodno priznana visokošolska institucija na področju prava ter interdisciplinarnem področju prava in managementa 

infrastrukture in nepremičnin, ki bo prek kakovostno izvedene izobraževalne dejavnosti, povezovanja teorije s prakso, združevanja pedagoškega in 

raziskovalnega dela ter mednarodnega sodelovanja oblikovala diplomante, iskane na domačem in mednarodnem trgu dela. Svojo mednarodno 

prepoznavnost bo gradila tudi preko sistema transnacionalnega izobraževanja. Poleg tega želi EVRO-PF postati zanesljiv partner tako domačega 

gospodarskega in negospodarskega sektorja kot tudi profitnih in neprofitnih institucij iz tujine.  

 

POSLANSTVO 

Temeljno poslanstvo EVRO-PF je ustvarjanje in posredovanje znanja na področju prava ter interdisciplinarnega področja prava in managementa 

infrastrukture in nepremičnin, ki bo ustvarjalo pravne strokovnjake ter strokovnjake s specifičnimi znanji prava in managementa infrastrukture in 

nepremičnin ter omogočalo njihovo konkurenčno vključevanje na domači in mednarodni trg dela. 

 

2 PREDSTAVITEV  
PODATKI O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI: 

Evropska pravna fakulteta 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. Leta 2011 je v lastniško strukturo vstopil še Inštitut za civilno pravo. 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  

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, zaradi spremembe sedeža fakultete.  

 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; 
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 Pravo 2. stopnje: sklep SVŠ št. 2/30-2005 z dne 22.11.2005, za izvajanje študijskega programa v Portorožu; 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. 

 

V letu 2014 je fakulteta akreditirana nov magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov.  

 

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 

 dne 8.3.2012 – visokošolski strokovni študijski program Pravi in management infrastrukture in nepremičnin I. stopnje 

 

V letu 2014 je fakulteta vložila vlogo za vpis v razvid nov magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov. 

 

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.  

 

Po sprejetju Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11), ki na novo ureja financiranje študijske 

dejavnosti in interesne dejavnosti študentov, je fakulteta sklenila novo pogodbo o koncesiji. Pogodba o koncesiji št. 3211-11-000186 je urejala 

financiranje za leto 2011, pogodba o koncesiji št. 3211-12-000006 je urejala financiranje za leto 2012, pogodba o koncesiji št. 3330-13-500006 je ureja 

financiranje za obdobje od 1.1.2013 do 31.3.2013, nato pa je bil za obdobje od 1.4. do 31.12.2013 podpisan Aneks št 1 h koncesijski pogodbi št. 3330-

13-500006. Za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013 je bil podpisan Aneks št. 2 k pogodbi št. 3330-13-500006. Dne 23.12.2013 je bila podpisana 

Koncesijska pogodba št 3330-14-500006 o pravicah in obveznostih od 1.1.2014 do 30.6.2014 ter strateških letnih ciljih za leto 2014. Dne 30.06.2014 je bil 
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podpisan Aneks št. 1 k pogodbi št. 3330-14-500006 od 01.01.2014 do 30.06.2014. Dne 29.07.2014 je bil podpisan Aneks št. 2 k pogodbi št. 3330-14-

500006 od 01.01.2014 do 31.07.2014. Dne 12.09.2014 je bil podpisan Aneks št. 3 k pogodbi 3330-14-500006 od 01.01.2014 do 30.09.2014. Dne 

19.12.2014 je bila podpisana nova Koncesijska pogodba št. 3330-15-500006 od 01.01.2015 do 30.06.2015. 

 

 

Študijski programi tvorijo povezano celoto. Triletni univerzitetni dodiplomski študijski program  Pravo I. stopnja ter triletni visokošolski strokovni študijski 

program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin I. stopnje izobražujeta za pridobitev širokega strokovnega znanja s področja pravnih ter 

interdisciplinarnih znanosti, hkrati pa usposabljata za določene pravne poklice, poklice s področja infrastrukture, managementa in nepremičnin, ter 

omogočata vpis na strokovna magisterija - dvoletni podiplomski študijski program Pravo II. stopnja oziroma Pravo in management nepremičnin II. 

stopnja ter na doktorska študijska programa Pravo III. stopnje ter Pravo in management nepremičnin III. stopnje. 

 

 

Število študentov in diplomantov po vrstah študijskih programov v študijskem letu 2014/2015 je sledeče:        

 
Program Število vpisanih študentov Število diplomantov 

Pravo I. stopnje 897 20 

Pravo II. stopnje 550 13 

Pravo III. stopnje 105 1 

Pravo in management 

infrastrukture in 

nepremičnin 1. 

stopnje 

72 1 

Pravo in management 

nepremičnin II. stopnje 

281 8 

Pravo in management 

nepremičnin III. 

stopnje 

55 0 

 

Podatki se nanašajo na obdobje od 1.10.2014 do 05.02.2015. 

Komentar: podatki zajemajo redne in izredne študente, ki so prvič, ponovno vpisani, pavzerje ter študente, ki so podaljšali status študenta. 

 
 

Kadrovska slika zaposlenih na fakulteti  na dan 31.12.2014 je naslednja : 1 dekan, 2 izredna profesorja, 5 docentov, 1 višji predavatelj, 2 redna 

profesorja, 2 glavni tajnici (1 je na porodniški), 1 pravnik pripravnik, 1 računovodkinja, 4 referentke, 1 vodja kariernega centra in 2 vodji knjižnice in 

založbe (1 je na porodniški).  

 

 

 



Evropska pravna fakulteta  

 10 

 

Zaposleni: 

 
IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO % ZAPOSLITVE 

Izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj Dekan in izredni profesor 0,2( od tega 0,1 na raziskavah) 

Izr. prof. dr. Marko Novak Izredni profesor  0,5 

Doc. dr. Jernej Podlipnik docent 0,05 

Doc. dr. Rok Čeferin Docent 0,2( od tega 0,1 na raziskavah) 

Mag. Marko Starman Višji predavatelj 0,1 

Izr. prof. dr. Rok Lampe raziskovalec 0,1 

Prof. dr. Zvone Vodovnik Redni profesor 0,05 

Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl Docent 0,02 

Doc. dr. Vojko Strahovnik Docent 0,1 

Doc. dr. Bojan Grum Docent 1,5 

Izr. prof. dr. Ajda Fošner Redni profesor 0,03 

Izr. prof. dr. Janez Čebulj Izredni profesor 0,2 

Mag. Nana Lavrenčič Glavna tajnica in raziskovalka (porodniška) 1( od tega 0,1 na raziskavah) 

Nina Pegan, mag. prav. Glavna tajnica in raziskovalka 1( od tega 0,1 na raziskavah) 

Marjana Erzetič, mag. prav. Pravnik pripravnik  1 

Tjaša Tavčar, mag. poslovnih ved Računovodja 1 

Katarina Colja, 

poslovni tehnik 

Referentka 1 
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Kadrovska slika zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na dan 31.12.2014: 

 

 

 
IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO % ZAPOSLITVE 

Izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj Dekan in izredni profesor 0,2( od tega 0,1 na raziskavah) 

Izr. prof. dr. Marko Novak Izredni profesor  0,5 ( od tega 0,2 na raziskavah) 

Doc. dr. Jernej Podlipnik docent 0,05 

Doc. dr. Rok Čeferin Visokošolski učitelj 0,2( od tega 0,1 na raziskavah) 

Mag. Marko Starman Višji predavatelj 0,1 ( od tega 0,02 na raziskavah) 

Prof. dr. Zvone Vodovnik Redni profesor 0,05 na raziskavah 

Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl Docent 0,02 na raziskavah 

Doc. dr. Vojko Strahovnik Docent 0,1 na raziskavah 

Doc. dr. Bojan Grum Docent 0,15 (od tega 0,1 na raziskavah) 

Izr. prof. dr. Ajda Fošner Redni profesor 0,03 na raziskavah 

Katja  Podlogar Kos, gimnazijski maturant Referentka 1 

Tina Besednjak, 

univ. dipl. soc. 

Vodja referata 1 

Sabina Alibabić, poslovna sekretarka Referentka 1 

Nataša Kolavčič, dipl. prav. (UN) Vodja kariernega centra 0,8 

Priscila Gulič, univerzitetna diplomirana bibliotekarka in 

profesorica filozofije 

Vodja knjižnice in založbe (porodniška) 1 

Aleksandra Čehovin, dipl. slovenist Vodja knjižnice in založbe 0,5 
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Izr. prof. dr. Janez Čebulj Izredni profesor 0,2 ( od tega 0,1 na raziskavah) 

Izr. prof. dr. Rok Lampe raziskovalec 0,1 

 

 

V pedagoški proces študijskih programov je vključenih naslednje število sodelujočih(pogodbe o zaposlitvi in pogodbe civilnega prava): 

 

 
Učitelji število 

Visokošolski učitelji skupaj 48 

Redni profesorji 14 

Izredni profesorji 13 

Docenti 20   

Višji predavatelji 2 

Predavatelji 0 

Visokošolski sodelavci skupaj 17 

Asistenti 17        

Znanstveni delavci 0 

Znanstveni sodelavci 0 

  

Skupaj 66 

  

Sodelujočih brez pedagoškega naziva je cca.  4 

Vsi skupaj 70 

 

 

Večina sodelujočih ni zaposlenih 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. 
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Na dan 31.12.2014 je bilo na fakulteti zaposlenih 13 raziskovalcev in sicer v skupnem seštevku:  1,12  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 

 

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO % ZAPOSLITVE na 

RAZISKAVAH 

Izr. prof. dr. Alenka 

Temeljotov Salaj 

Izredni profesor  0,1 

Izr. prof. dr. Rok 

Lampe 

Izredni profesor 0,1 

Doc. dr. Rok 

Čeferin 

Visokošolski učitelj  0,1 

Izr. prof. dr. Marko 

Novak 

Izredni profesor 0,2 

Mag. Marko 

Starman 

Višji predavatelj 0,02 

Prof. dr. Zvone 

Vodovnik 

Redni profesor 0,05 

Doc. dr. Marjana 

Šijanec Zavrl 

docent 0,02 

Doc. dr. Vojko 

Strahovnik 

docent 0,1 

Doc. dr. Bojan 

Grum 

docent 0,1 

Izr. prof. dr. Ajda 

Fošner 

Redni profesor 0,03 

Izr. prof. dr. Janez 

Čebulj 

Izredni profesor 0,1 

Nina Pegan, 

mag.prav. 

Glavna tajnica in 

raziskovalka (porodniška) 

0,1 

Mag. Nana 

Lavrenčič 

Glavna tajnica in 

raziskovalka 

0,1 
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Inštitut za management nepremičnin na Evropski pravni fakulteti je prvi trans-disciplinarni zavod v Sloveniji ustanovljen za nepremičninske raziskave. 

Njegov namen je prispevati k razvoju znanosti interdisciplinarnega nepremičninskega področja, ki ima pravne, ekonomske, tehnične, socialne in 

organizacijske značilnosti.  

Raziskovalno in razvojno dejavnost izvaja Inštitut za management nepremičnin v obliki programov in projektov, ki so usmerjeni  predvsem v temeljno 

in uporabno raziskovanje. V prihodnosti bo inštitut načrtoval tudi industrijske raziskave. 

Temeljne raziskave se izvajajo predvsem na področjih: lastniških odnosov znotraj posameznih držav ali Evropske unije, razvoja in učinkovanja 

nepremičninskega trga v Sloveniji in Evropi, nepremičninskih vprašanj glede prostorskega, okoljskega razvoja države in Evropske unije ter blaginje, 

razvoja družbe in identitete naroda.  

Uporabne raziskave vsebinsko pokrivajo področja: mednarodnopravnega dela evropskega nepremičninskega prava, institucionalnih vidikov 

evropskega prava na področju prostora in okolja, prava nepremičninskih pravic, evropskega finančno-nepremičninskega prava, socialne 

psihologije nepremičninske problematike in razvoja nepremičninskega managementa. 

 

Program Centra za intelektualno lastnino na Evropski pravni fakulteti je osredotočen na dve glavni dejavnosti.  

Prva dejavnost je raziskovalne narave. Center raziskuje in proučuje nove trende v pravnem varstvu intelektualne lastnine, ki so posledica neslutenih 

tehnoloških sprememb po eni strani, ter globalizacije konkurence po drugi strani. Center se pri tem posveča predvsem številnim vprašanjem, ki 

zadevajo Evropsko Unijo, kateri navkljub dolgoletnim naporom ni uspelo doseči nekaterih temeljnih ciljev (n.pr. enotni patent  EU, ki bi veljal za 

celotno območje notranjega trga – t.i. Community patent). V tem okviru so raziskovalni projekti in morebitna kasnejša magistrska ali doktorska dela 

usmerjena tudi k analizi vprašanj, ki so relevantna za Slovenijo kot članico EU. V slovenskem gospodarstvu prevladujejo mala in srednjevelika 

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

struktura zahteva poleg poznavanja vseh pravnih načel varstva tudi razvoj in oblikovanje ustrezne ekonomske in poslovne interpretacije posameznih 

pravic intelektualne lastnine. To tudi pomeni, da je raziskovalno-razvojno delo neizbežno multidisciplinarne narave, in torej presega proučevanje 

zgolj pravnih vidikov intelektualne lastnine.  

Multidisciplinarni pristop obenem predstavlja vez z drugo glavno dejavnostjo Centra, ki je svetovalno-praktične narave. Poslovno svetovanje na 

področju intelektualne lastnine je relativno slabo razvito v Sloveniji ; po drugi strani pa je plasma izdelkov slovenskih podjetij preko meja majhnega 

slovenskega trga ključnega pomena za gospodarsko rast in blaginjo. Neposredna posledica prodaje na mednarodnih trgih je takšno ali drugačno 

srečevanje s problematiko pravic intelektualne lastnine. Zato je usmeritev v poslovno svetovanje slovenskim podjetjem pomembna dejavnost, ki je 

po drugi strani seveda tudi vir za vprašanja in izzive, ki so predmet teoretičnega raziskovanja. Na ta način se obe 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 področja 

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 
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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 – redni način študija. Izredni način študija se 

izvaja na 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 instituci jami. 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 okol je 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. 

 

 

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 2013 inštituta ni vpisala v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti 

ARRS. Predstojnik katedre za kazensko pravo je zadolžen za vpis v evidenco ARRS. 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 letu 2014 prijavila na 9 javnih razpisov in sicer na 6 domačih in 3 mednarodne: 

  

1. ARRS - Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih programov, 2014, 2. faza, projekt 'Okoljsko vrednotenje stavb kot aktualni dejavnik 

odločanja na področju graditve'. Vloga oddana v 2014. Rezultat: projekt ni potrjen. 

2. ARRS - Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih programov, 2014, 2. faza, projekt Prestrukturiranje in financiranje urbanih struktur in njihovih 

oskrbovalnih mrež v starajoči se Evropi '. Vloga oddana v 2014. Rezultat: projekt ni potrjen.   
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3. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij: Javni razpis sofinanciranja projektov v okviru ideje 'Po kreativni poti do praktičnega znanja' . Vloga 

oddana leta 2014. Rezultat: pridobljen. 

4. ARRS - Javni razpis za dodeljevanje koncesije za sofinanciranje raziskovalnih programov, 2014, projekt 'Lokacija in raba mestnih zemljišč v 

starajočih se regijah: obnašanje zemljiške rente v postindustrijski družbi'. Vloga oddana v 2014. Rezultat: Potrjen. 

5. ARRS, Ministrstvo za kmetijstvo - CRP: Izvajanje zemljiških operacij na zavarovanih in varovanih območjih. Vloga oddana leta 2014. Rezultat: ni 

potrjen. 

6. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij: TELDERS tekmovanje. Prijava oddana leta 2014. Rezultat: uspešno. 

7. FORSKNINGSRADET - THE RESEARCH COUNCIL OF NORWAY - Research Innovation: projekt 'OSCAR - Value for owner and end-user of 

property'. Vloga oddana v letu 2013. Rezultat: projekt je pridobljen. Trajanje projekta 2014-2017. 

8. EUROPEAN COMMISSION - Non-State Actors and Local Authorities in Development: Raising public awareness of development issues and 

promoting development education in the European Union. Projekt : Towards a Compassionate EU Migration Policy in the European Year of 

Development 2015. Vloga oddana 2014. Rezultat: projekt ni potrjen.   

9. HORIZON 2020: Smart Urban Growth in Aging Societies. Vloga oddana leta 2014. Rezultat: ni potrjen. 
  

 

 

Na štirih javnih razpisih je bila fakulteta uspešna, na petih neuspešna. V okviru uspešno pridobljenega razpisa Javni razpis za sofinanciranje 

nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013 – 2015 je fakulteta vzpostavila delovanje Kariernega 

centra ter realizirala vse zastavljene cilje iz prijavne vloge. V okviru uspešno pridobljenega razpisa Javni razpis štipendij za individualno mobilnost 

študentov v tujino v študijskem letu 2013/2014 v okviru programa Erasmus, je fakulteta študentom, ki so se udeležili izmenjave v okviru programa 

Erasmus nakazala dodatna sredstva oz štipendije. Pridobitev Univerzitetne listine Erasmus 2014-2020 na razpisu Evropske Komisije Erasmus Charter for 

Higher Education 2014-2020 pa predstavlja podlago oziroma pogoj za sodelovanje fakultete in njenih študentov ter kadra v Erasmus + programu.  

 

 

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. v postopku izvolitve v naziv ali odvzema naziva imenuje komisijo treh članov, ki poroča o pedagoški in raziskovalni usposobljenosti kandidata 

6. sprejema program raziskovalnega in razvojnega dela; 

7. sprejema študijski koledar in letni delovni načrt fakultete;  
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8. imenuje tri člansko komisijo za oceno tem doktorskih disertacij in usposobljenost kandidatov za opravljanje doktorskih disertacij;  

9. potrjuje teme in mentorja doktorskih disertacij; 

10. imenuje tri člansko komisijo za oceno, potrdi oceno komisije in imenuje člane za zagovor predloženih doktorskih disertacij; 

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

12. razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta fakultete s področja njegove pristojnosti; 

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

14. imenuje člane strokovnega sveta organizacijske enote fakultete 

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

16. je pristojen za uveljavljanje Evropskega prenosnega kreditnega sistema (ECTS) in usklajevanje s tem povezanih nalog; 

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

18. 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 glavnega računovodjo 

5. imenuje disciplinsko komisijo; 

6. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest na fakulteti;  

7. sklepa pogodbe o delovnih razmerjih, podjemne in avtorske pogodbe ter druge pogodbe o pedagoškem sodelovanju; 

8. odloča o delovnih razmerjih; 

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

10. sprejema druge odločitve s področja materialnega poslovanja; 

11. sprejema načrt za investicijska vlaganja; 

12. imenuje dekana in prodekana oziroma prodekane; 

13. imenuje predstojnike organizacijskih enot  fakultete; 

14. odloča o uvedbi, organizaciji in financiranju novih študijskih programov fakultete ter o spremembah veljavnih študijskih programov 

15. odloča o vseh drugih programih ali projektih znanstvene, raziskovalne, svetovalne, založniške ali kakršnekoli druge narave s področij 

dejavnosti, za katere je registrirana fakulteta; 

16. sprejema statut in druge akte fakultete.  

17. Imenuje predstojnika kateder za obdobje dveh let. 

 

Upravni odbor daje obvezna navodila in nadzoruje delo direktorja in dekana fakultete. Sklepi upravnega odbora so pravna podlaga za delo 

direktorja in dekana. 
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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 ter druge predloge in pobude; 

3. obravnava poročila o delu visokošolskega zavoda ter daje predloge in pobude senatu; 

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

 

 

Dekan  

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. o svojem delu tekoče poroča upravnemu odboru; 

5. najmanj enkrat letno poroča o delu fakultete senatu;  

6. promovira doktorje znanosti; 

7. sklicuje in vodi seje senata fakultete 

8. sklicuje in vodi seje kolegija dekana, na katere so vabljeni prodekan oziroma prodekani, člani upravnega odbora in tajnik fakultete, po 

potrebi pa tudi predstojniki organizacijskih enot fakultete in predstojniki študentskega sveta 

9. odloča o pritožbah zoper odločbe študijske komisije 

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

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

12. 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  glede nalog, ki jih določi upravni odbor, ali samostojno vodi šolo, ki izvaja določen študijski program fakultete. Prodekan 

opravlja naloge, povezane s pedagoškimi, študijskimi in študentskimi zadevami fakultete, po dogovoru z dekanom pa sodeluje tudi pri opravljanju 

drugih nalog, določenih s tem aktom. 

Prodekan, ki vodi določeno organizacijsko enoto fakultete, za svoje delo odgovarja na podlagi pogodbe o uvedbi in realizaciji programa ali 

projekta fakulteti kot celoti ter konkretnemu ustanovitelju projekta ali programa.  

 

Prodekan za študijske in študentske zadeve je hkrati tudi predsednik študijske komisije. 

 

Fakulteta ima lahko tudi prodekane za druga področja dejavnosti fakultete. 
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Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov. Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu fakultete o vseh zadevah, 

ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov fakultete v sodelovanju s skupnostjo 

študentov.  

 

Habilitacijska komisija je delovno telo senata fakultete. Habilitacijska komisija daje mnenje v postopku za izvolitev ter zagotavlja enotno uporabo 

meril za izvolitev v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec. Habilitacijska komisija daje tudi mnenje za odvzem naziva iz 

prejšnjega odstavka.  

 

Študijska komisija: 

1. obravnava in potrjuje teme, magistrskih nalog in potrdi mentorja  

2. imenuje strokovno komisijo za oceno in zagovor magistrskega dela; 

3. senatu predlaga imenovanje strokovne komisije za oceno primernosti teme doktorske disertacije ; 

4.  Senatu predlaga potrditev teme in mentorja doktorske disertacije; 

5. Senatu predlaga imenovanje strokovne komisije za oceno doktorske disertacije; 

6. Senatu predlaga potrditev ocen strokovne komisije za oceno doktorske disertacije in imenovanje strokovne komisije za zagovor; 

7. 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; 

8. na podlagi prošnje študenta izdaja obrazloženo mnenje o hitrejšem napredovanju študenta; 

9. odloča o vpisu študentov v študijske programe. 

10. odloča o naknadnem vpisu v višji letnik; 

11. odloča o podaljšanju absolventskega staža; 

12. odloča o priznavanju izpitov ne podlagi dokazil že opravljenih obveznosti na drugih podiplomskih programih ali na podlagi opravljenih 

strokovnih izpitov; 

13. odloča o vlogi za predčasno opravljanje izpitov iz višjega letnika; 

14. odloča o vlogi za nadaljevanje študija po prekinitvi daljši od dveh let; 

15. odloča o vlogi za izjemni vpis; 

16. odloča o vlogi za zamenjavo izbirnega predmeta; 

17. odloča o vlogi za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami; 

18. obravnava prošnje za podaljšanje statusa; 

19. obravnava prošnje za prepise med študijskimi programi, 

20. potrdi »Learning Agreement« študenta, ki se je prijavil na mednarodno izmenjavo in njegove morebitne spremembe; 

21. odloča o podaljšanju študijske izmenjave v tujini, 

22. odloča o priznavanju formalnega in neformalnega izobraževanja; 

23. opravlja druge naloge, povezane s študijskimi dejavnostmi fakultete, če zanje ni pristojen drug organ fakultete. 
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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. Redni študij izvaja fakulteta v študijskem 

centru Nova Gorica, izredni študij pa v študijskem centru Ljubljana. 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 instituci jami. 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. 

 

Zavod sodeluje z različnimi institucijami in organizacijami v lokalnem okolju. Na lokalni ravni zavod sodeluje z različnimi gospodarskimi subjekti - 

gospodarskimi družbami iz goriške regije, in sicer tako v okviru svetovanja kot tudi pravne pomoči (izdelava pravnih mnenj, vodenje postopkov 

javnih naročil, ipd). Poleg tega bi izpostavili tudi vpetost v širše okolje, in sicer sodelovanje s pravosodjem na centralni ravni (sodni svet, Ustavno in 

Vrhovno sodišče RS) ter sodelovanje z drugimi organi na državni ravni. Zavod izvaja aplikativne raziskave, ki prispevajo k gospodarskemu, 

družbenemu in kulturnemu razvoju tako v goriški regiji kot tudi na ravni RS ter širše. Raziskave se nanašajo predvsem na davčno, gospodarsko, 

statusno in delovnopravno področje. Sodelovanje z drugimi institucijami, organizacijami in državnimi organi ocenjujemo kot ustrezen razvojni 

prispevek tako lokalno kot tudi širše, hkrati pa pomeni ustrezno vpetost v okolje zavoda, tako lokalno kot državno. 
 

Pri vpenjanju fakultete v okolje aktivno sodeluje Karierni center. Primarno skrbi, da aktivnosti, ki jih ponuja, potekajo izmenično tako na lokaciji Nova 

Gorica, kot tudi lokaciji Ljubljana. Za namene vpetosti v okolje se Karierni center po vzoru zavoda povezuje tako z ožjimi okoliškimi podjetji in 

institucijami, kot tudi drugimi na širši državni oz. mednarodni ravni. Med sodelujočimi parterji se pojavljajo tako domača, ko tudi tuja podjetja oz. 

zavodi. Sodelovanje je usmerjeno tako v pravosodje, javni in zasebni sektor, kot tudi gospodarstvo. Karierni center gradi svojo mrežo sodelujoči 

partnerjev dodatno preko »pisem o nameri«, s katerimi poskuša okrepiti sodelovanje s potencialnimi delodajalci svojih diplomantov. Med pod jetja in 

institucije, s katerimi karierni center že sodeluje najdemo: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Visokošolsko in raziskovalno 

središče Primorske (VIRS Primorske), Primorski Tehnološki Park d.o.o., Odvetniška družba Čeferin o.p., d.o.o., Gonzaga Pro d.o.o., Čas- zasebna šola 

za varnostno izobraževanje d.o.o., ZAVOD IPS- Inštitut za projektno svetovanje, IGEA d.o.o., FIMAGO d.o.o., SPIN Informacijski inženiring d.o.o., 

Geonaris, geodetske storitve, d.o.o., IMOS, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje, d.d., Okrožno sodišče v Novi Gorci, Komunalno 

podjetje Logatec, d.o.o., Odvetniška družba Aljoša Dežman o.p., d.o.o., Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Zavod RAKMO- center za 

mediacijo in obvladovanje konfliktov, Euroservis s.r.l, Zavod ZMAG, Eko Sklad- slovenski okoljski javni sklad j.s., NLB Propria d.o.o., Stanovanjsko 

podjetje Ravne d.o.o. Karierni center načrtuje mrežo sodelujočih okrepiti tudi mednarodno.  
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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, 22.12.2009, 7.12.2010 in 1.7.2010 so bile sprejete prve 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. Dne 06.06.2014 pa njegove dopolnitve. Dne, 21.12.2011, 12.9.2012 in 18.12.2014 je Upravni odbor sprejel dodatne spremembe in 

dopolnitve Statuta Evropske pravne fakultete. Dne 30.9.2012 pa je fakulteta sprejela Pravilnik o študiju, ki združuje in nadomešča večino samostojnih 

pravilnikov fakultete. Pred pričetkom vsakega študijskega leta je Pravilnik o študiju pregledan, dopolnjen in ažuriran. 

  

 

3.2 Dolgoročni cilji   

 

Dolgoročni/strateški 
cilj 

Ukrepi (naloge) za 
uresničitev 

dolgoročnega cilja 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika  (leto in vrednost) 

Ciljna vrednost kazalnika v 
letu 2016 

 

Jasna in učinkovita 

organizacijska 

shema. 

1. Spodbujanje 

aktivnega delovanja 

organizacijskih enot in 

delovnih teles. 

2. Krepitev zasedbe 

obstoječih organov, 

delovnih teles in 

organizacijskih enot. 

organizacijska shema 

1. Fakulteta je leta 2007 

ustanovila Inštitut za 

managment nepremičnin, 

Center za intelektualno 

lastnino in Center za 

primerjalno pravo. 

Ustanovljenih ima tudi 7 

kateder. Omenjene 

organizacijske enote oz 

delovna telesa so precej 

neaktivna.  

 

2. Organi fakultete in delovna 

1. Aktivno delovanje vseh 

organizacijskih enot in delovnih 

teles. 

2. Kvalitetna zasedba vseh 

obstoječih organov, delovnih 

teles in organizacijskih enot. 
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telesa so bili v letih 2012 in 2013 

okrepljeni s predstavniki 

študentov. Preverjena je bila 

tudi mandatna doba vseh 

članov. 

Raznolika ponudba 

študijskih programov. 

Oblikovanje in 

akreditacija novih 

študijskih programov. 

študijski programi 

Fakulteta je ob ustanovitvi 

ponudila dva programa in 

sicer dodiplomski univerzitetni 

in magistrski program Pravo. 

Izvajati sta se začela v 

študijskem letu 2006/07. V 

študijskem letu 2007/08 je 

pričela izvajati magistrski 

program Pravo in 

management nepremičnin, v 

študijskem letu 2008/09 pa še 

oba doktorska programa 

Pravo in Pravo in management 

nepremičnin. V študijskem letu 

2012/13 je pričela z izvajanjem 

dodiplomskega visokošolskega 

strokovnega programa Pravo 

in manangement infrastrukture 

in nepremičnin. 

Ponuditi vsaj 4 nove študijske 

programe. 

Kakovostna izvedba 

študija na vseh 

lokacijah. 

Prilagoditev načina 

izvajanja študija 

potrebam študentov. 

 

 

izvedba študija 

Fakulteta od ustanovitve dalje 

izvaja redni in izredni način 

študija, od študijskega leta 

2012/13 dalje pa tudi e-študij 

oz študij na daljavo. Izredni 

način študija se izvaja v 

popoldanskem času in ob 

vikendih.  

Študij na daljavo se izvaja za 

redne študente prvega letnika 

dodiplomskega 

univerzitetnega programa 

Način izvajanja študija bo 

prilagojen za posamezne 

skupine študentov (podiplomski 

študenti, dodiplomski študenti, 

tuji študenti, študenti s 

posebnimi potrebami,..). 
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Pravo, ter za izredne študente 

prvih in drugih letnikov obeh 

dodiplomskih in magistrskih 

programov. Za tuje študente je 

izvedba študija prilagojena 

tako, da jim fakulteta zagotovi 

literaturo in konzultacije v 

tujem jeziku. Za študente s 

posebnimi potrebami je 

izvedba študija prilagojena 

predvsem na področju 

opravljanja obveznosti (daljši 

čas pisanja izpitov, izredni 

izpitni roki,…). 

 

 

Prenoviti obstoječe 

obvezne in izbirne 

vsebine. 

Naprošanje nosilcev 

predmetov, naj 

prenovijo obstoječe 

programe. Uvedba 

ustreznih postopkov za 

prenovo obstoječih 

vsebin. 

Prenova učnih načrtov. 

Obstoječe obvezne in izbirne 

vsebine se nanašajo na 

trenutno veljavno zakonodajo. 

Fakulteta bo na podlagi prejetih 

predlogov nosilcev, vsako leto 

posebej ažurirala obstoječe 

obvezne in izbirne vsebine. 

Okrepiti povezavo 

med  pravno teorijo 

in  pravno prakso z 

vključevanjem prakse 

na ravni 

dodiplomskega in 

podiplomskega 

študija. 

Poizvedba med študenti 

pri katerih predmetih 

pogrešajo več informacij 

iz prakse. Pripraviti in 

poslati vabila 

potencialnim gostom iz 

prakse. 

Povezava med prakso in 

teorijo. 

Fakulteta študentom nudi 

predavanja gostov iz prakse. V 

pedagoški proces je bilo v letu 

2013 vključenih 6 gostov iz 

prakse. V okviru kariernega 

centra so bili organizirani obiski 

v delovna okolja, ter 

predstavitve delodajalcev na 

zavodu. 

Fakulteta namerava povabiti na 

predavanja vsaj še 8 dodatnih 

gostov iz prakse, v okviru 

kariernega centra pa bo 

izvedenih najmanj 6 obiskov v 

delovna okolja ter 6 

predstavitev delodajalcev na 

zavodu. 

Omogočiti študij tudi 

tistim, ki se 

pedagoškega 

procesa ne morejo 

Uvedba e-študija za vse 

študijske programe. 
študij na daljavo 

Od študijskega leta 2012/13 

dalje fakulteta izvaja e-študij oz 

študij na daljavo. Prvo študijsko 

leto je e-študij izvajala za prve 

E-študij se bo izvajal za  vse 

letnike vseh študijskih 

programov. 
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udeležiti fizično na 

sedežu fakultete oz. 

na njeni dislocirani 

enoti. 

letnike izrednega načina 

študija na vseh programih. V 

študijskem letu 2013/14 študij 

na daljavo izvaja za redne 

študente prvega letnika 

dodiplomskega 

univerzitetnega programa 

Pravo , ter za izredne študente 

prvih in drugih letnikov obeh 

dodiplomskih in magistrskih 

programov. 

Okrepiti mednarodno 

sodelovanje fakultete 

in mobilnost 

študentov ter 

pedagoškega kadra 

1. Sklepanje bilateralnih 

sporazumov s tujimi 

institucijami. 

2. Sprotno uvajanje 

izvedbe predavanj v 

angleškem jeziku 

oziroma podnaslavljanje 

posnetkov predavanj v 

primeru e-študija. 

3. Promocija 

mednarodne izmenjave 

med študenti in 

pedagoškim kadrom. 

4. Udeležba na poletnih 

šolah. 

Mednarodno sodelovanje 

in mobilnost 

1. Fakulteta ima februarja 2014 

sklenjenih 7 bilateralnih 

sporazumov. 

2. Za tuje študente je izvedba 

študija prilagojena tako, da jim 

fakulteta zagotovi literaturo in 

konzultacije v tujem jeziku. 

Posnetki predavanj v okviru 

študija na daljavo še niso 

podnaslovljeni. 

3. Fakulteta je izvedla 8 

mobilnosti pedagoškega 

osebja, 7 v okviru programa 

Erasmus in 1 v okviru 

Norveškega finančnega 

mehanizma. Na fakulteti sta v 

okviru programa Erasmus 

gostovala 2 tuja profesorja. 4 

študenti fakultete so odšli na 

izmenjavo, 3 v okviru 

programa Erasmus in 1 v okviru 

Norveškega finančnega 

mehanizma. Na fakulteto so 

prišli 3 Erasmus študenti, 2 z 

namenom študija in 1 z 

1. Sklenjenih bo vsaj 20 

bilateralnih sporazumov s tujimi 

institucijami. 

2. Vsaj 20%  izvedba predavanj 

v angleškem jeziku oziroma 

podnaslavljanje posnetkov 

predavanj v primeru e-študija. 

3. Fakulteta bo tudi v prihodnje 

omogočala izmenjavo tako 

svojim, kot tujim študentom in 

profesorjem. 

4. Fakulteta bo tudi v prihodnje 

omogočala udeležbo na 

poletni šoli. 
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namenom prakse. 

4. Študentje in profesorji 

fakultete se že 6 let udeležujejo 

poletne šole v Vidmu, katere 

soorganizatorica je fakulteta. 

 

 

Povečati število tujih 

študentov. 

 

1. Visokošolsko 

transnacionalno 

izobraževanje. 

2. Organizirati koristne in 

zanimive dogodke za 

tuje študente. 

tuji študenti 

1. Fakulteta je decembra 2013 

prejela sklep NAKVIS, da se VTI 

pogodba, sklenjena s fakulteto 

na Kosovu, vpiše v javno 

evidenco. 

2. Fakulteta je od ustanovitve 

dalje organizirala 9 

mednarodnih konferenc ter na 

predavanjih gostila 7 tujih 

profesorjev.  

1. Podpisane vsaj 3 VTI 

pogodbe ter začetek izvajanja 

transnacionalnega 

izobraževanja. 

2. Organizacija vsaj 8  

mednarodnih dogodkov. 

Povečati dejavnosti s 

področja 

vseživljenjskega 

izobraževanja. 

Organizirati različne 

delavnice, dogodke, 

okrogle mize za širšo 

zainteresirano javnost. 

vseživljenjsko izobraževanje 

Na fakulteti je od ustanovitve 

dalje potekalo 82 dogodkov 

tako za študente, kot tudi za  

širšo zainteresirano javnost. 

 

Od tega 8 domačih oz. 

mednarodnih konferenc, 13 

okroglih miz, 2 delavnici, 6 

poletnih šol, 22 gostujočih 

predavanj  ter 28 dogodkov, ki 

nakazujejo na vpetost 

fakultete v okolje oziroma se 

nanašajo na strokovne 

ekskurzije in obiske v delovna 

okolja. Dogodki so potekali 

 večinoma v organizaciji 

fakultete. Pri dogodkih so 

sodelovali tudi karierni center 

fakultete, študentski svet ter 

Organizacija vsaj 30 različnih 

delavnic, dogodkov, okroglih 

miz za širšo zainteresirano 

javnost. 
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študenti fakultete, ki so se med 

seboj povezali v okviru društva 

ELSA Nova Gorica.  

 

Pospešiti raziskovalno 

dejavnost, nadgraditi 

individualno 

raziskovalno osebje 

pedagoškega osebja 

ter vključevanje 

študentov v 

raziskovalno 

dejavnost. 

 

1. Zagon delovanja 

raziskovalnih skupin. 

2. Prijava lastnih 

raziskovalnih projektov  

3. pridobivanje javnih 

razpisov. 

4. Spodbujanje 

pedagoškega osebja k 

individualnemu 

raziskovalnemu delu. 

5. Spodbujanje 

predvsem podiplomskih 

študentov k vključevanju 

v raziskovalne projekte. 

raziskovalna dejavnost 

Fakulteta je v preteklosti že 

sodelovala z lokalnim 

gospodarstvom na področju 

raziskovanja.  

 

Trenutno je vključena v 2 

mednarodna raziskovalna 

projekta (COST in HERD). 

 

Od leta 2006 je bilo izvedenih 

35 prijav na razpise, 22 

domačih in 13 tujih. 

 

Podpisanih je 53 sporazumov z 

različnimi institucijami, od 

katerega je 20 mednarodnih 

sporazumov, 33 pa domačih. 

1. Aktivno delovanje vseh 

raziskovalnih skupin. 

2. Prijava vsaj enega lastnega 

raziskovalnega projekta po 

raziskovalni skupini. 

3. pridobitev vsaj treh javnih 

razpisov. 

4. Povečan obseg  

individualnega raziskovalnega 

dela nosilcev vsaj za 20%. 

5. Vključitev vsaj po dva 

podiplomska  študenta na 

katedro v raziskovalne projekte. 

Konstruktivno 

sodelovanje ŠS z 

vodstvom fakultete. 

1. Promocija aktivnosti ŠS 

in informiranje študentov 

o pomembnosti njihove 

participacije pri zadevah 

povezanih s študijem in 

obštudijskimi 

dejavnostmi. 

2. Poglobiti sodelovanje 

med ŠS in vodstvom 

fakultete prek aktivnega 

vključevanja ŠS v 

sprejemanje odločitev. 

sodelovanje s ŠS 

1. V študijskem letu 2012/13 so 

bili predstavniki študentov 

vključeni v senat, habilitacijsko 

komisijo, študijsko komisijo, ter 

skupino za kakovost. Študentje 

imajo svoje predstavnike tudi v 

akademskem zboru in 

disciplinski komisiji. Prodekan za 

razvojna vprašanja je študent. 

2. Fakulteta  strokovna 

vprašanja obravnava na sejah 

kolegija dekana, katerega 

član je študent - prodekan za 

razvojna vprašanja. K točkam 

dnevnega reda, ki so 

1. Povečanje promocije 

aktivnosti ŠS in informiranja 

študentov o pomembnosti 

njihove participacije pri 

zadevah povezanih s študijem in 

obštudijskimi dejavnostmi vsaj za 

20%. 

2. Povečano sodelovanje med 

ŠS in vodstvom fakultete prek 

aktivnega vključevanja ŠS v 

sprejemanje odločitev. 
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pomembne za študente, so 

vabljeni tudi predstavniki ŠS.  

Kakovostna 

kadrovska sestavo 

tako pedagoškega 

kot upravno-

administrativnega in 

strokovno-

tehničnega osebja. 

1. Nenehna skrb vodstva 

fakultete za krepitev AZ s 

priznanimi strokovnjaki s 

teoretskim znanjem in 

izkušnjami iz prakse. 

2. Habilitacije kadrov ter 

spodbujanje najboljših 

študentov k vključevanju 

v pedagoški proces 

fakultete. 

3. Zaposlovanje kadrov, 

predvsem mladih 

raziskovalcev na podlagi 

uspešnih prijav na 

projekte. 

kadrovska sestava 

1. V študijskem letu 2012/13 je 

AZ fakultete štel 57 članov. 23 

članov akademskega zbora s 

fakulteto sodeluje že od njene 

ustanovitve dalje. 

2. Od ustanovitve dalje, pa do 

konca leta 2014  je fakulteta v 

naziv imenovala 62 oseb, od 

tega je bilo 15  študentov 

fakultete. 

3. Do konca leta 2013  

fakulteta ni imela zaposlenega 

nobenega mladega 

raziskovalca. 

1. Okrepitev AZ s priznanimi 

strokovnjaki s teoretskim 

znanjem in izkušnjami iz prakse 

vsaj za 20%. 

2. Imenovanje v naziv vsaj treh 

najboljših študentov fakultete. 

3. Zaposlitev vsaj enega 

mladega raziskovalca. 

Zagotavljanje 

primernih prostorov 

ter stalna skrb za 

posodabljanje strojne 

in programske 

opreme. 

1. Skrb za posodabljanje 

strojne  in programske 

opreme. 

2. Pridobitev primernejših 

miz za študente na 

sedežu v Novi Gorici. 

prostori in oprema 

1. Fakulteta je v letu 2013 

kupila  4 računalnike in 

monitorje, 5 licenc, 2 UPS, 1 

multifunkcijsko napravo, 2 

snemalna sistema in 1 pisarniški 

stol. 

2. Fakulteta ima na lokaciji 

Nova Gorica trenutno stole, 

opremljene z zložljivimi 

mizicami za pisanje. 

 

1. Letno obnavljanje strojne  in 

programske opreme, skladno s 

potrebami. 

2. Pridobljene primernejše mize 

za študente na sedežu v Novi 

Gorici. 

Vzpostavitev 

knjižnice, ki bi 

ustrezala vsem 

zahtevam, ki jih 

določajo predpisi. 

Pridobitev knjižničnega 

gradiva in znanstvene 

ter strokovne periodične 

publikacije. 

knjižnica 

Na dan 31.12.2013 je knjižnični 

fond znašal 5.445 enot 

gradiva. Fakulteta je bila na ta 

dan naročena tudi na 4 

znanstvene oz strokovne 

periodične publikacije. 

Povečanje fonda  knjižničnega 

gradiva za vsaj 20%  in 

zagotovitev vsaj dveh 

znanstvenih oz. strokovnih 

periodičnih publikacij. 

Povečanje založniške 

dejavnosti fakultete. 

Spodbujanje 

pedagoškega osebja k 
založniška dejavnost 

Od ustanovitve dalje je 

založba fakultete izdala 12 

Izdaja vsaj štirih enot  študijske 

literature in ostalega gradiva za 
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pripravi študijske 

literature in ostalega 

gradiva za študente. 

učbenikov oz drugih enot 

študijskega gradiva. 

študente. 

Zagotoviti ustrezne 

vire financiranja 

dejavnosti. 

Zagotavljanje zunanjih 

virov financiranja, 

predvsem preko 

dobljenih javnih in drugih 

razpisov ter tržne 

dejavnosti EVRO-PF. 

financiranje 

Od leta 2006 pa do konca leta 

2013 je bilo izvedenih 35 prijav 

na razpise, 22 domačih in 13 

tujih. 

 

Pridobitev sredstev iz vsaj štirih 

javnih ali drugih razpisov. 

Razvijati sodelovanje 

s sorodnimi 

pedagoškimi in 

raziskovalnimi 

institucijami doma in 

v tujini ter skrbeti za 

mednarodno 

izmenjavo študentov 

in pedagoškega 

osebja.  

1. Promocija 

sodelovanja EVRO-PF z 

mednarodnim okoljem. 

2. Oblikovanje pogojev 

za vzpostavitev 

sodelovanja z domačimi 

in tujimi družbami in 

institucijami. 

3. Navezovanje stikov s 

tujimi fakultetami in 

univerzami ter na 

podlagi stikov 

podpisovati bilateralne 

sporazume. 

sodelovanje z okoljem 

1. Fakulteta od leta 2006 dalje 

izdaja brošuro informacije o 

študijskih programih, v letu 

2013 pa je izdala tudi brošuro v 

angleškem jeziku za tuje 

študente, profesorje in 

raziskovalce. 

2. Fakulteta je imela do konca 

leta 2013 podpisanih je 53 

sporazumov z različnimi 

institucijami, od katerega je 20 

mednarodnih sporazumov, 33 

pa domačih. 

3. Fakulteta ima februarja 2014 

sklenjenih 7 bilateralnih 

sporazumov. 

1. Izdelava promocijskega 

materiala (brošur, posnetkov). 

2. Vzpostavljeno sodelovanje z 

vsaj osmimi domačimi in tujimi 

družbami in institucijami. 

3. Sklenjenih bo vsaj 20 

bilateralnih sporazumov s tujimi 

institucijami. 

Uresničitev 

poslanstva in vizije. 

Slediti Akcijskem načrtu 

za uresničitev vizije in 

poslanstva EVRO-PF ter 

letno posodabljati 

kratkoročnih ciljev ter 

strategije za njihovo 

doseganje. 

poslanstvo in vizija 

Fakulteta je v letu 2012 sprejela 

Poslovnik kakovosti, skladno s 

katerim je izvedla 

samoevalvacijo za preteklo 

študijsko leto. Del 

samoevalvacijskega poročila 

je tudi Akcijski načrt, za 

realizacijo katerega skrbi 

skupine za kakovost. 

Realizacija akcijskega načrta za 

uresničitev vizije in poslanstva 

EVRO-PF ter letno posodabljati 

kratkoročnih ciljev ter strategije 

za njihovo doseganje. 
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3.3 Kratkoročni prednostni cilji v letu 2014    

  

Kratkoročni – letni 
cilji za leto 2014 

Ukrepi (naloge) za 
dosego 

dolgoročnega cilja 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (leto in vrednost 

oz. opis stanja) 

Ciljna vrednost kazalnika (leto 
vrednost oz. opis stanja) 

Realizacija ciljev za leto 2014 

Jasna in učinkovita 

organizacijska 

shema. 

1. Izboljšanje 

delovanja kateder z 

organizacijskimi 

spremembami – 

jasnejše opredeljene 

obveznosti, 

spodbujanje njihovih 

aktivnosti, sprejem 

poslovnikov. 

2. Krepitev kateder z 

novimi pedagoškimi in 

raziskovalnimi 

sodelavci. 

1. V letu 2013 so se sestale le 

nekatere katedre. 

Habilitacijska komisija nima še 

svojega poslovnika, Pravilnik o 

delu študijske komisije  pa je 

potrebno posodobiti. 

2.  V študijskem letu 2012/13  

je imela Katedra za civilno 

pravo 16 članov, Katedra za 

kazensko pravo 7 članov, 

Katedra za management 

infrastrukture in nepremičnin 

14 članov, Katedra za 

mednarodno in evropsko 

pravo 6 članov, Katedra za 

teorijo in zgodovino prava 5 

članov, Katedra za upravno 

pravo 6 članov in Katedra za 

ustavno pravo 6 članov.  

 

1. Izvedene organizacijske 

spremembe – jasnejše 

opredeljene obveznosti, 

spodbujanje njihovih aktivnosti, 

sprejem poslovnikov. 

 

2. Katedre bodo okrepljene z 

novimi pedagoškimi in 

raziskovalnimi sodelavci – vsaj 1 

nov sodelavec na katedro. 

1. V letu 2014 so se sestale le 

nekatere katedre. Habilitacijska 

komisija nima še svojega 

poslovnika, Pravilnik o delu 

študijske komisije  pa je potrebno 

posodobiti. Cilj je delno 

realiziran. 

 

2.  V študijskem letu 2013/14  je 

imela Katedra za civilno pravo 

13 članov, Katedra za kazensko 

pravo 8 članov, Katedra za 

management infrastrukture in 

nepremičnin 14 članov, Katedra 

za mednarodno in evropsko 

pravo 6 članov, Katedra za 

teorijo in zgodovino prava 8 

članov, Katedra za upravno 

pravo 7 članov in Katedra za 

ustavno pravo 5 članov. Cilj je bil 

delno realiziran.  

 

Cil je bil v letu 2014 delno 

realiziran. Na določenih 

katedrah se je število članov 

povečalo, pri nekaterih 

malenkost zmanjšalo ali ostalo 

nespremenjeno. 

Raznolika ponudba 

študijskih 

programov. 

1. Akreditirati 

magistrski študijski 

program 'Civilno 

1.  Decembra 2012 je bil 

magistrski študijski program 

'Civilno gospodarsko pravo' 

1. magistrski študijski program 

'Civilno gospodarsko pravo' bo 

akreditiran in vpisan v razvid. 

1. Magistrski študijski program 

'Civilno gospodarsko pravo' je v 

postopku akreditacije. Cilj ni bil 
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gospodarsko pravo'. 

2. Akreditirati 

magistrski študijski 

program 'Alternativno 

reševanje sporov'. 

vložen v akreditacijo, leta 

2013 je mnenje podala 

skupina strokovnjakov. 

Fakulteta je podala odgovor 

na njihovo mnenje. 

2. vloga za akreditacijo 

magistrskega študijskega 

programa je bila vložena 

decembra 2013. 

2. vložena in obravnavana 

vloga za akreditacijo 

magistrskega študijskega 

programa 'Alternativno 

reševanje sporov'.  

realiziran. 

 

2. Dne 20.11.2014 je bil 

akreditiran magistrski študijskih 

program 'Alternativno reševanje 

sporov'. Cilj je bil realiziran. 

Kakovostna 

izvedba študija na 

vseh lokacijah. 

Dovoliti študentom 

lastno izbiro načina 

udeležbe  na 

predavanjih. 

Fakulteta študentom 

omogoča, da se udeležijo 

bodisi rednih, bodisi izrednih 

predavanj. Opcijsko jim 

ponuja tudi študij na daljavo. 
Študentje bodo obiskovali 

predavanja na izbrani lokaciji. 

V letu 2014 je fakulteta uspešno 

izvedla vsa predavanja. 

Študentje so predavanja 

obiskovali na izbrani lokaciji. Že 

tretje leto zaporedoma je 

fakulteta študentom ponudila 

tudi študij na daljavo. Cilj je bil 

realiziran. 

 

Omogočiti študij 

tudi tistim, ki se 

pedagoškega 

procesa ne morejo 

udeležiti fizično na 

sedežu fakultete oz 

na njeni dislocirani 

enoti. 

Uvedba e-študija za 

vse izredne študente 

drugih letnikov, na 

dodiplomskih in 

magistrskih  programih 

ter rednim študentom 

dodiplomskega 

programa Pravo.  

V študijskem letu 2012/13 je 

fakulteta e-študij nudila le 

izrednim študentom prvih 

letnikov vseh študijskih 

programov. 

Izvedba e-študija za vse 

študente drugih letnikov, na 

dodiplomskih in magistrskih  

programih ter rednim študentom 

dodiplomskega programa 

Pravo. 

Fakulteta je v letu 2014 že drugo 

leto zaporedoma nudila e-študij 

za vse študente dodiplomskega 

programa Pravo 1. stopnje ter 

magistrskih  programov Pravo 2. 

stopnje in Pravo in management 

nepremičnin 2. stopnje. Cilj je bil 

realiziran. 

Prenoviti obstoječe 

obvezne in izbirne 

vsebine. 

Naprošanje nosilcev 

predmetov, naj 

prenovijo obstoječe 

programe. Uvedba 

ustreznih postopkov za 

prenovo obstoječih 

vsebin. 

Obstoječe obvezne in izbirne 

vsebine se nanašajo na 

trenutno veljavno 

zakonodajo. 

Fakulteta bo pred pričetkom 

novega študijskega leta nosilce 

predmetov pozvala naj ažurirajo 

obstoječe obvezne in izbirne 

vsebine. 

V letu 2014 je fakulteta na spletni 

strani posodobila obstoječe 

obvezne in izbirne vsebine. Cilj je 

bil realiziran. 

Izvedba študentske 

ankete. 

Izvedba ankete prek 

VIS-a 

V letu 2013 je bila izvedena 

anketa, ki se je   nanašala na 

oceno dela profesorjev in 

V letu 2014 bo fakulteta izvedla 

anketo o oceni dela profesorjev 

in fakultete. Anketa bo služila 

V letu 2014 je bila izvedena 

anketa, ki se je   nanašala na 

oceno dela profesorjev in 
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fakultete. pripravi samoevalvacijskega 

poročila. 

fakultete. Cilj je bil realiziran. 

Habilitacija novih 

kadrov. 

Spodbujanje 

diplomantov fakultete 

za sodelovanje v 

pedagoškem procesu 

fakultete. Spodbujanje 

že habilitiranih 

sodelavcev in 

visokošolskih učiteljev 

za izpolnjevanje 

pogojev za pridobitev 

višjega naziva. 

V letu 2013 je bilo zaključenih 

21 postopkov imenovanja v 

naziv. V postopku so še 4 

vloge. 

V letu 2014 bodo zaključeni 4 

začeti postopki. Obravnavane 

bodo tudi morebitne prejete 

vloge. 

Cilj je bil v letu 2014 realiziran, saj 

je bilo zaključenih 6 postopkov. 

Okrepiti 

mednarodno 

sodelovanje 

fakultete in 

mobilnost 

študentov ter 

pedagoškega 

kadra 

1. Sklenitev novih 

bilateralnih 

sporazumov s tujimi 

institucijami. 

 

2. Spodbujanje večje 

udeležbe študentov in 

pedagoškega osebja 

v okviru izmenjave na 

tujih institucijah. 

 

3. Na povabilo 

Univerze v Vidmu bo 

fakulteta k 

sodelovanju na poletni 

šoli povabila študente 

ter profesorja. 

 

4. Nadaljevanje z 

nadgradnjo spletne 

strani s podatki v 

angleškem jeziku. 

 

1. Fakulteta je imela v letu 

2013 sklenjenih 6 bilateralnih 

sporazumov. 

 

2. V študijskem letu 2012/13 so 

se izmenjave udeležili 3 

študenti. Vsi so na izmenjavo 

odšli z namenom študija. 

Izmenjave se je udeležil tudi 1 

profesor. Na fakulteti je v 

okviru programa Erasmus 

gostoval 1 profesor, študentka 

pa je opravljala prakso. 

 

3. Študenti fakultete so se  v 

letu 2013 že šestič udeležili 

poletne šole v Vidmu. 

 

4. V letu 2013 je fakulteta 

prenovila spletno stran v 

slovenskem jeziku ter postavila 

spletno stran v angleškem 

jeziku. 

1. Sklenitev vsaj treh novih 

bilateralnih sporazumov s tujimi 

institucijami oz obnovitev 

obstoječih. 

 

2. Udeležba vsaj petih študentov 

v okviru izmenjave na tujih 

institucijah. 

 

3. Študenti fakultete in profesor  

se  bodo v letu 2014 udeležili 

poletne šole v Vidmu. 

 

4. Spletna stran v angleškem 

jeziku bo nadgrajena in 

dopolnjena. 

 

 

5. Imenovan bo prodekan za 

mednarodno sodelovanje. 

1. Fakulteta je uresničila 

zastavljeni cilj.  Fakulteta je 

podaljšala obstoječe bilateralne 

sporazume z Univerzo v Vidmu 

(Italija), Univerzo v Leipzigu 

(Nemčija), Univerzo v Deustu 

(Španija), Univerzo v Zagrebu 

(Hrvaška) ter podpisala nove 

bilateralne sporazum s visoko 

šolo za pravo in Finance 

(Effectus) iz Zagreba (Hrvaška), 

Comenius University (Bratislava), 

Masaryk University (Češka),  

Universidade de Coruña 

(Španija), Universidad 

Politecnica de Cartagena 

(Španija) ter University of the 

Aegean (Grčija). Cilj je bil 

realiziran. 

 

2. V letu 2014 so na izmenjavo 

odlšli 4 študenti, eden pa na 

izmenjavo odhaja v letu 2015. 
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5. Imenovanje 

prodekana za 

mednarodno 

sodelovanje. 

 

5. Fakulteta v letu 20113 ni 

imela prodekana za 

mednarodno sodelovanje 

 

 

Cilj je bil delno realiziran. 

 

3. Tudi v letu 2014 je fakulteta 

sodelovala na poletni šoli v 

Vidmu. Poletne šole se je udeležil 

1 študent. Cilj je bil delno 

realiziran. 

 

4. Fakulteta še ni izpeljala 

nadgradnje spletne strani v 

angleškem jeziku.  Cilj ni bil 

realiziran. 

 

5. Imenovan je bil prodekan za 

mednarodno dejavnost. Cilj je 

bil realiziran. 

 

Povečati število 

tujih študentov. 

 

1. Pridobiti soglasje 

NAKVIS k vsaj eni 

pogodbi za izvajanje 

VTI. 

2. Organizirati vsaj 2 

mednarodni 

konferenci. 

Fakulteta v letu 2013 ni imela 

soglasja NAKVIS k nobeni 

pogodbi za izvajanje VTI. 

 

Fakulteta je v letu 2013 

organizirala 3 mednarodne 

konference. 

1. Pridobljeno soglasje NAKVIS k 

vsaj eni pogodbi za izvajanje VTI. 

2. Organizirani bosta vsaj 2 

mednarodni konferenci. 

1. Pridobila je tudi soglasje 

NAKVIS k eni pogodbi za 

izvajanje VTI (Z ESLG). Cilj je bil 

realiziran. 

2. V letu 2014 je fakulteta 

organizirala dve mednarodni 

konferenci (Leg Arg in Doktorsko 

znanstveno-raziskovalno 

mednarodno konferenco). Cilj je 

bil realiziran. 

Povečati dejavnosti 

s področja 

vseživljenjskega 

izobraževanja. 

1. Začetek delovanja 

Centra za strokovno 

usposabljanje in 

izobraževanje. 

2. Organizacija vsaj 5 

dogodkov. 

1. Center za strokovno 

usposabljanje in izobraževanje 

v letu 2013 ni deloval. 

2. Fakulteta je v letu 2013 

organizirala 10 dogodkov s 

področja vseživljenjskega 

učenja. 

1. Center za strokovno 

usposabljanje in izobraževanje 

bo pričel z delovanjem. 

2. Organiziranih bo vsaj 5 

dogodkov. 

1. Center za strokovno 

usposabljanje in izobraževanje ni 

pričel z delovanjem. Cilj ni bil 

realiziran. 

 

2. Na fakulteti je bilo 

organiziranih 15 delavnic na 

različne tematike, 5 okroglih miz, 

12 strokovnih ekskurzij oz. obiskov 
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v delovna in realna okolja, 15 

predstavitev delodajalcev oz. 

drugih gostujočih strokovnjakov 

ter 1 poletna šola. Cilj je bil 

realiziran. 

 

Pospešiti 

raziskovalno 

dejavnost, 

nadgraditi 

individualno 

raziskovalno osebje 

pedagoškega 

osebja ter 

vključevanje 

študentov v 

raziskovalno 

dejavnost. 
  

 1.    Priprava raziskovalnih  
programov. 

  

 2.    Spodbujanje vodji  

raziskovalnih skupin k 

aktivnejšemu delu. 

  

 3.    Povezovanje z  

mednarodnimi 

raziskovalnimi 

skupinami. 

  

 4.    Vpis Inštituta za 

kazensko  

pravo v evidenco 

izvajalcev raziskovalne 

in razvojne dejavnosti 

ARRS. 

  

 5.    Stalno in ciljno  

prijavljanje na 

nacionalne in 

mednarodne razpise, 

ki so tematsko zanimivi 

za fakulteto. 

  

 6.    Pripravljanje 

raziskovalnih  

projektov v okviru 

raziskovalnih 

1. V letu 2013 fakulteta ni 

oblikovala nobenega 

lastnega raziskovalnega 

programa, kot partner pa je 

sodelovala pri enem. 
  

2. V letu 2013 je vodja ene 

raziskovalne skupine 

organizirala 3 delovne 

sestanke s člani raziskovalnih 

skupin. 

  

3. V letu 2013 je fakulteta 

prijavila 5 mednarodnih 

projektov in pri tem 

vzpostavila povezave z 11 

mednarodnimi raziskovalnimi 

skupinami. 

  

4. V letu 2013 Inštitut za 

kazensko pravo še ni bil vpisan 

v evidenco izvajalcev 

raziskovalne in razvojne 

dejavnosti ARRS. 

  

5. Fakulteta se je v letu 2013 

prijavila na 12 razpisov, 6 

domačih in 6 tujih. Na treh 

javnih razpisih je bila fakulteta 

uspešna, na treh neuspešna, 

1. Oblikovan bo vsaj 1 

raziskovalni program. 
  

2. Vodje raziskovalnih skupin 

bodo organizirali delovne 

sestanke s člani raziskovalnih 

skupin. 

  

3. Vzpostavljena bo vsaj ena 

povezava z mednarodnimi 

raziskovalnimi skupinami. 

  

4. Inštitut za kazensko pravo bo 

vpisan v evidenco izvajalcev 

raziskovalne in razvojne 

dejavnosti ARRS. 

  

5. Vsaj šest prijav na nacionalne 

in mednarodne razpise. 

  

6. Vsaj en prijavljen raziskovalni 

projekt v okviru raziskovalnih 

programov kateder. 

  

7. Vključitev vsaj dveh študentov 

v raziskovalne skupine in 

projekte. 

  

8. Imenovan prodekan za 

raziskovalno dejavnost. 

 1. V letu 2014 je fakulteta 

oblikovala raziskovalni program, 

skupaj s partnersko institucijo, in 

pridobila koncesijo za izvajanje 

raziskovalne sluzbe na področju 

raziskovalne dejavnosti v obliki  

raziskovalnega programa. Cilj je 

bil realiziran. 

 

2. Vodja raziskovalne skupine je 

sklicevala sprotne sestanke s 

člani raziskovalne skupine, ob 

pripravi raziskovalnih projektov in 

programov - sestankov je bilo 

približno 20. Cilj je bil delno 

realiziran, saj so bile aktivne le 

nekatere raziskovalne skupine.  

 

3. Vzpostavljene so povezave s 

mednarodnimi raziskovalnimi 

skupinami: NTNU, Faculty of 

architecture, Norveska,   

Uniiversity of Aegean in 

University of Malaga. Cilj je bil 

realiziran. 

 

4. Inštitut za kazensko pravo bo 

ustanovljen, ko bo doc. dr. 

Marko Bošnjak pridobil ustrezno 

soglasje za zaposlitev na mestu 
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programov kateder. 

  

 7.    Vključevanje  

zainteresiranih 

študentov v 

raziskovalne skupine in 

projekte. 

  

 8.    Imenovanje 

prodekana za  

raziskovalno 

dejavnost. 

  

9. Sklepanje novih 

sporazumov z javnimi 

raziskovalnimi zavodi, 

gospodarstvom in 

negospodarstvom 

pri šestih pa še čaka na 

končne rezultate. 

  

6. V letu 2013 ni bil prijavljen 

noben raziskovalni projekt v 

okviru raziskovalnih 

programov kateder. 

  

7. V letu 2013 je bilo v 

raziskovalne projekte 

vključenih 5 študentov. 

  

8. V letu 2013 fakulteta ni 

imela prodekana za 

raziskovalno dejavnost. 

  

9. V letu 2013 je fakulteta 

sklenila 13 sporazumov z 

javnimi raziskovalnimi zavodi, 

gospodarstvom in 

negospodarstvom, od tega so 

3 sporazumi s tujimi partnerji. 

  

  

9. Sklenitev vsaj 10 novih 

sporazumov z javnimi 

raziskovalnimi zavodi, 

gospodarstvom in 

negospodarstvom. 

vodje raziskovalnega instituta. 

Do takrat bo ideja o ustanovitvi 

opuščena. Cilj ni bil realiziran. 

 

5. Fakulteta je prijavila 4 

nacionalne in 2 mednarodna 

projekta v letu 2014. Cilj je bil 

realiziran. 

 

6. Fakulteta je prijavila en 

raziskovalni projekt v okviru 

Katedre za management 

infrastrukture in nepremičnin. Cilj 

je bil realiziran. 

 

7. Fakulteta je v letu 2014 

vključila 34 študentov v 

raziskovalne projekte. Cilj je bil 

realiziran.  

 

8. S 1.1.2015 je bila imenovana  

prodekanica za raziskovalne 

zadeve. Cilj je bil realiziran. 

 

9. V letu 2014 so bili sklenjeni 4 

novi sporazumi z javnimi 

raziskovalnimi zavodi, 

gospodarstvom in 

negospodarstvom. Cilj je bil 

delno realiziran. 

Konstruktivno 

sodelovanje ŠS z 

vodstvom fakultete. 

1. Aktivno delovanje 

študentov v organih 

fakultete.  

 

2. Zagotoviti tako 

sestavo ŠS, da bodo 

1. V študijskem letu 2012/13 so 

bili predstavniki študentov 

vključeni v senat, habilitacijsko 

komisijo, študijsko komisijo, ter 

skupino za kakovost. Študentje 

imajo svoje predstavnike tudi 

1. Študenti bodo vključeni v 

delovanje  organov fakultete.  

 

2. Sestava ŠS, bo taka, da bo 

pokrivala vse interesne skupine 

študentov. 

Člani študentskega sveta so bili v 

letu 2014 vključeni v delovanje 

organov fakultete. Fakulteta se 

bo še vnaprej trudila, da ohrani 

navedeno strukturo sestave 

organov fakultete. Cilj je bil 
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pokrite vse interesne 

skupine študentov. 

v akademskem zboru in 

disciplinski komisiji. Prodekan 

za razvojna vprašanja je 

študent. 

 

 2. V študijskem letu 2012/13 v 

strukturo študentski svet ni bil 

vključen noben predstavnik 

nepremičninske veje. 

realiziran. 

 

V letu 2014 je sestava ŠS 

pokrivala vse interesne skupine 

študentov. 

Kakovostna 

kadrovska sestava 

tako pedagoškega 

kot upravno-

administrativnega 

in strokovno-

tehničnega osebja. 

1. Okrepitev kateder z 

novimi sodelavci in 

redno zaposlenimi. 

 

2. Vključevanje 

asistentov v pedagoški 

proces. 

 

3. Zaposlovanje 

raziskovalcev in 

mladih raziskovalcev. 

1. V študijskem letu 2012/13  je 

imela Katedra za civilno 

pravo 16 članov, Katedra za 

kazensko pravo 7 članov, 

Katedra za management 

infrastrukture in nepremičnin 

14 članov, Katedra za 

mednarodno in evropsko 

pravo 6 članov, Katedra za 

teorijo in zgodovino prava 5 

članov, Katedra za upravno 

pravo 6 članov in Katedra za 

ustavno pravo 6 članov.  

 

2. Asistenti so bili v študijskem 

letu 2012/13 v pedagoški 

proces vključeni v 

zmanjšanem obsegu. S 

fakulteto je v študijskem letu 

2012/13 sodelovalo 11 

asistentov.  

 

3. V študijskem letu 2012/13 je 

fakulteta zaposlovala 2 

(vsakega za 0,1 FTE) 

raziskovalca in nobenega 

mladega raziskovalca. 

1. Vsaka katedra bo okrepljena 

vsaj z enim novim sodelavcem. 

 

2. Asistenti bodo vključeni v 

pedagoški proces (izvedba vaj). 

 

3. Zaposlitev raziskovalcev in 

mladih raziskovalcev se bo 

povečala za vsaj 5%. 

1. V študijskem letu 2013/14  je 

imela Katedra za civilno pravo 

13 članov, Katedra za kazensko 

pravo 8 članov, Katedra za 

management infrastrukture in 

nepremičnin 14 članov, Katedra 

za mednarodno in evropsko 

pravo 6 članov, Katedra za 

teorijo in zgodovino prava 8 

članov, Katedra za upravno 

pravo 7 članov in Katedra za 

ustavno pravo 5 članov. Cilj je bil 

v letu 2014 delno realiziran. Na 

določenih katedrah se je število 

članov povečalo, pri nekaterih 

malenkost zmanjšalo ali ostalo 

nespremenjeno. 

 

2. V letu 2014 so asistenti bili 

vključeni v pedagoški proces. 

Izvajali so vaje. Cilj je bil 

realiziran. 

 

3. Fakulteta je v letu 2014 

povečala zaposlitve 

raziskovalcev skladno s 

postavljenim ciljem. Cilj je bil 
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realiziran. 

 

Zagotavljanje 

primernih prostorov 

ter stalna skrb za 

posodabljanje 

strojne in 

programske 

opreme. 

1. Posodabljanje 

opreme ter nabava 

nove opreme po 

potrebi. 

 

 

1. Fakulteta je v letu 2013  

kupila 4 računalnike in 

monitorje, 5 licenc, 2 UPS, 1 

multifunkcijsko napravo, 2 

snemalna sistema in 1 

pisarniški stol. 

 

1. Oprema bo posodobljena oz 

kupljena, skladno z zahtevami. 

 

Fakulteta je v letu 2014  kupila 2 

fotoaparata, 5 računalnikov, 5 

monitorjev, 7 licenc, zamenjala  

multifunkcijsko napravo,  252 

stolov, 4 projektorji, 4 mize za 

katedro, 2 mizi za čitalnico, 1 

sejna miza, pisarniška oprema za 

referat fakultete ter 2 strežnika.  

 

Fakulteta je opremo 

posodabljala skladno z 

zahtevami. Cilj je bil realiziran. 

 

Vzpostavitev 

knjižnice, ki bi 

ustrezala vsem 

zahtevam, ki jih 

določajo predpisi. 

1. Nakup knjižničnega 

gradiva. 

 

2. Prijava na razpis za 

sofinanciranje 

periodičnih publikacij. 

1. Obseg knjižničnega gradiva 

je na dan 31.12.2013 znašal 

5445 enot. 

 

2. Fakulteta se še nikoli ni 

prijavila na razpis za 

sofinanciranje periodičnih 

publikacij. 

1. Obseg knjižničnega gradiva 

se bo povečal za 10%. 

 

2. Izvedena bo prijava na razpis 

za sofinanciranje periodičnih 

publikacij. 

1. Obseg knjižničnega gradiva je 

na dan 31.12.2014 znašal 6.185 

enot. Cilj je bil v letu 2014 

realiziran. 

 

2.  Prijava na razpis za 

sofinanciranje periodičnih 

publikacij ni bila izvedena. Cilj ni 

bil realiziran. 

 

Povečanje 

založniške 

dejavnosti 

fakultete. 

1. Izdaja učbenikov 

oziroma drugega 

študijskega gradiva. 

 

2. Prijaviti se na razpis 

za sofinanciranje 

znanstvenih 

monografij. 

1. Fakulteta je od ustanovitve 

dalje izdala 12 učbenikov 

 

2. Fakulteta se še nikoli ni 

prijavila na razpis za 

sofinanciranje znanstvenih 

monografij. 

1. Izdana bosta vsaj dva 

učbenika oziroma dva izvoda 

drugega študijskega gradiva. 

 

2. Izvedena bo prijava na razpis 

za sofinanciranje znanstvenih 

monografij. 

1. Cilj ni bil realiziran, ker je do 

izdaje študijskega gradiva prišlo 

v začetku leta 2015.  

 

2. Oddana je bila prijava na 

razpis za financiranje znanstvene 

monografije. Cilj je bil realiziran.  
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Zagotoviti ustrezne 

vire financiranja 

dejavnosti. 

1. Prijava na javne 

razpise.  

 

2. Pospeševanje tržne 

dejavnosti fakultete. 

1. Fakulteta se je v letu 2013 

prijavila na 12 javnih razpisov. 

6 tujih in 6 domačih. 

 

2. Fakulteta je v letu 2013 

pripravila 2 pravni mnenji. 

1. Izvedena bo prijava na vsaj 

šest razpisov. 

 

2. Izdano bo vsaj eno pravno 

mnenje. 

Fakulteta je v letu 2014 izvedla 

prijavo na 6 slovenskih razpisov 

in 3 tuje. Cilj je bil realiziran. 

 

Fakulteta v letu 2014 ni izdala 

nobenega pravnega mnenja. 

Cilj ni bil realiziran. 

Razvijati 

sodelovanje s 

sorodnimi 

pedagoškimi in 

raziskovalnimi 

institucijami doma 

in v tujini ter skrbeti 

za mednarodno 

izmenjavo 

študentov in 

pedagoškega 

osebja.  

1. Spodbujati 

mobilnost študentov, 

učnega osebja in 

strokovnega kadra. 

 

2. Aktivnosti 

Kariernega centra. 

 

1. Fakulteta je v študijskem 

letu 2012/13 objavila razpis za 

prijavo na izmenjavo v okviru 

programa Erasmus. 

Informativni dan na temo 

mobilnosti pa ni bil 

organiziran. 

 

 

2. Karierni center fakultete je 

bil ustanovljen leta 2012. 

Obseg aktivnosti se je 

povečal v letu 2013, ko je 

fakulteta pridobila javni razpis 

in zaposlila koordinatorka 

kariernega centra in karierno 

svetovalko. 

1. Organiziran bo informativni 

dan na temo mobilnosti ter 

razpis za prijavo na izmenjavo v 

okviru programa Erasmus. 

 

2. Karierni center bo izvedel vse 

aktivnosti, predvidene znotraj 

pridobljenega javnega razpisa. 

Fakulteta je v letu 2014 

organizirala  dva informativna 

dneva na temo mobilnosti ter 

objavila razpis za prijavo na 

izmenjavo v okviru programa 

Erasmus. Cilj je bil realiziran. 

 

Karierni center je izvedel vse 

aktivnosti, predvidene znotraj 

pridobljenega javnega razpisa. 

Cilj je bil realiziran. 

Uresničitev 

poslanstva in vizije. 

Realizacija 

kratkoročnih ciljev iz 

Akcijskega načrta za 

uresničitev vizije in 

poslanstva EVRO-PF. 

Fakulteta je januarja 2014 

izvedla sestanek skupine za 

kakovost na katerem je 

pregledala stanje realizacije 

Akcijskega načrta in zastavila 

ukrepe za uresničenje še ne 

realiziranih aktivnosti. 

Realizirani bodo vsi kratkoročni 

cilji iz Akcijskega načrta za 

uresničitev vizije in poslanstva 

EVRO-PF. 

Realiziranih je bilo večina 

zastavljenih ciljev kot izhaja iz 

Samoevalvacijskega poročila.  

 

Cilj je bil delno realiziran. 
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4 Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev po dejavnostih v letu 2014  

4.1 Izobraževalna dejavnost 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2014 Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik 

Jasna in učinkovita organizacijska shema. 

1. Izvedene organizacijske spremembe – 

jasnejše opredeljene obveznosti, spodbujanje 

njihovih aktivnosti, sprejem poslovnikov. 

2. Katedre bodo okrepljene z novimi 

pedagoškimi in raziskovalnimi sodelavci – vsaj 1 

nov sodelavec na katedro. 

1. V letu 2014 so se sestale le nekatere katedre. 

Habilitacijska komisija nima še svojega 

poslovnika, Pravilnik o delu študijske komisije  pa 

je potrebno posodobiti. Cilj je delno realiziran. 

 

2.  V študijskem letu 2013/14  je imela Katedra za 

civilno pravo 13 članov, Katedra za kazensko 

pravo 8 članov, Katedra za management 

infrastrukture in nepremičnin 14 članov, Katedra 

za mednarodno in evropsko pravo 6 članov, 

Katedra za teorijo in zgodovino prava 8 članov, 

Katedra za upravno pravo 7 članov in Katedra 

za ustavno pravo 5 članov. Cilj je bil delno 

realiziran.  

 

Cilj je bil v letu 2014 delno realiziran. Na 

določenih katedrah se je število članov 

povečalo, pri nekaterih malenkost zmanjšalo ali 

ostalo nespremenjeno. 

Raznolika ponudba študijskih programov. 

1. magistrski študijski program 'Civilno 

gospodarsko pravo' bo akreditiran in vpisan v 

razvid. 

2. vložena in obravnavana vloga za akreditacijo 

magistrskega študijskega programa 

'Alternativno reševanje sporov'.  

1. Magistrski študijski program 'Civilno 

gospodarsko pravo' je v postopku akreditacije. 

Cilj ni bil realiziran. 

 

2. Dne 20.11.2014 je bil akreditiran magistrski 

študijskih program 'Alternativno reševanje 

sporov'. Cilj je bil realiziran. 

Kakovostna izvedba študija na vseh lokacijah. 
Študentje bodo obiskovali predavanja na 

izbrani lokaciji. 

V letu 2014 je fakulteta uspešno izvedla vsa 

predavanja. Študentje so predavanja obiskovali 
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na izbrani lokaciji. Že tretje leto zaporedoma je 

fakulteta študentom ponudila tudi študij na 

daljavo. Cilj je bil realiziran. 

 

Omogočiti študij tudi tistim, ki se pedagoškega 

procesa ne morejo udeležiti fizično na sedežu 

fakultete oz na njeni dislocirani enoti. 

Izvedba e-študija za vse študente drugih 

letnikov, na dodiplomskih in magistrskih  

programih ter rednim študentom 

dodiplomskega programa Pravo. 

Fakulteta je v letu 2014 že drugo leto 

zaporedoma nudila e-študij za vse študente 

dodiplomskega programa Pravo 1. stopnje ter 

magistrskih  programov Pravo 2. stopnje in Pravo 

in management nepremičnin 2. stopnje. Cilj je 

bil realiziran. 

Prenoviti obstoječe obvezne in izbirne vsebine. 

Fakulteta bo pred pričetkom novega 

študijskega leta nosilce predmetov pozvala naj 

ažurirajo obstoječe obvezne in izbirne vsebine. 

V letu 2014 je fakulteta na spletni strani 

posodobila obstoječe obvezne in izbirne 

vsebine. Cilj je bil realiziran. 

Izvedba študentske ankete. 

V letu 2014 bo fakulteta izvedla anketo o oceni 

dela profesorjev in fakultete. Anketa bo služila 

pripravi samoevalvacijskega poročila. 

V letu 2014 je fakulteta na spletni strani 

posodobila obstoječe obvezne in izbirne 

vsebine. Cilj je bil realiziran. 

Povečati število tujih študentov. 

 

1. Pridobljeno soglasje NAKVIS k vsaj eni 

pogodbi za izvajanje VTI. 

2. Organizirani bosta vsaj 2 mednarodni 

konferenci. 

1. Pridobila je tudi soglasje NAKVIS k eni 

pogodbi za izvajanje VTI (Z ESLG). Cilj je bil 

realiziran. 

2. V letu 2014 je fakulteta organizirala dve 

mednarodni konferenci (Leg Arg in Doktorsko 

znanstveno-raziskovalno mednarodno 

konferenco). Cilj je bil realiziran. 

Zagotavljanje primernih prostorov ter stalna 

skrb za posodabljanje strojne in programske 

opreme. 

1. Oprema bo posodobljena oz kupljena, 

skladno z zahtevami. 

 

Fakulteta je v letu 2014  kupila 2 fotoaparata, 5 

računalnikov, 5 monitorjev, 7 licenc, zamenjala  

multifunkcijsko napravo,  252 stolov, 4 projektorji, 

4 mize za katedro, 2 mizi za čitalnico, 1 sejna 

miza, pisarniška oprema za referat fakultete ter 

2 strežnika.  

 

Fakulteta je opremo posodabljala skladno z 

zahtevami. Cilj je bil realiziran. 

 

Uresničitev poslanstva in vizije. 

Realizirani bodo vsi kratkoročni cilji iz Akcijskega 

načrta za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-

PF. 

Realiziranih je bilo večina zastavljenih ciljev kot 

izhaja iz Samoevalvacijskega poročila.  
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Cilj je bil delno realiziran. 
 

4.1.1 Visokošolsko izobraževanje 

 

Kazalniki:    

 

Kazalnik 

Študijsko leto 2013/2014 

(Leto 2013) 

Pričakovani rezultati v študijskem 

letu 2014/2015 

(Leto 2014) 

Realizacija v študijskem letu 

2014/2015 

(Leto 2014) 

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 % 

81% 39% 85% 50% 26% 40% 

Odstotek ponavljavcev v študijskih programih 

prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 

11% 3% 10% 2% 7% 4,5% 

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 

programih  

2  1 2 1 1  2  

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz 

domačih raziskovalnih zavodov na 

dodiplomskih študijskih programih  

      

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz 

gospodarstva na podiplomskih študijskih 

programih  

1   1  2   

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz 

domačih raziskovalnih zavodov na 

podiplomskih študijskih programih 

      

 

 

 

Komentar: V letošnjem študijskem letu smo prehodnost računali na način: število študentov 2. letnika rednega dodiplomskega študija brez 

ponavljavcev in študentov, ki so se v študijskem letu 2014/2015 vpisali neposredno v 2. letnik po merilih za prehode, se deli s številom vseh vpisanih 

študentov v 1. letnik rednega študija v študijskem letu 2013/2014 (vsi s statusom) brez študentov, ki nimajo statusa študenta. V letošnjem študijskem 
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letu lahko opazimo rahel upad vpisa v višji letnik pri rednih študentih zaradi zmanjšanja razpisnih mest v 2013/2014 in rahlo porast vpisa v višji letnik pri 

izrednih študentih. Vpad vpisa v višji letnik pri rednih študentih, je posledica zmanjšanja števila rednih študentov, ki niso napredovali v višji letnik, 

ampak so ostali v 1. letniku študija. Na izrednem študiju se je za 1,5% povečal procent študentov, ki ponavljajo letnik. Na rednem študiju pa se je 

procent študentov, ki ponavljajo letnik zmanjšal, v primerjavi s študijskim letom 2013/2014. V prehodnost na izrednem študiju so vključeni študentje 

študijskega programa Pravo 1. stopnje.  

 

Realizacija vpisa v 1. letnik študija 1., 2.  in 3. stopnje v študijskem letu 2014/2015: 

V študijskem letu 2013/14 fakulteta izvaja vseh šest študijskih programov, za katere je razpisala prosta vpisna mesta. Za študijski program Pravo II. 

stopnje se je pokazalo precej zanimanja, zato je fakulteta zapolnila 71 rednih koncesioniranih mest.  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. Na 

študijskem programu Pravo I. stopnje pa je fakulteta zapolnila le 54 koncesioniranih rednih mest od skupno 70 mest.  

 

Za 1. letnik dodiplomskega študija (1. stopnje) je fakulteta razpisala 70 koncesioniranih mest za redni študij, na katera se je vpisalo 54 študentov, za 

izredni študij pa je bilo razpisanih 50 mest in vpisanih je 40 študentov, kar je nekaj študentov več, kot predhodno leto.  

Za 1. letnik dodiplomskega študijskega programa Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje je fakulteta razpisala 70 rednih 

nekoncesioniranih mest in 50 izrednih mest. V 1. letnik rednega načina študija so se vpisali 4 študenti, na izredni študij pa se je vpisalo kar 29 

študentov. 

Za 1. letnik podiplomskega študijskega programa Pravo 2. stopnje je bilo za redni študij razpisanih 70 mest, vpisalo se je 71 študentov, za izredni študij 

je bilo razpisanih 35 prostih mest, a se od študentov ni nihče vpisal. 

Za 1. letnik podiplomskega študijskega programa Pravo in management nepremičnin je bilo za redni študij razpisanih 70 mest, vpisalo se je 23 

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

Za 1. letnik doktorskega študijskega programa Pravo III.  stopnje je bilo razpisanih 30 mest, vpisanih 10 študentov. 

Za 1. letnik doktorskega študijskega programa Pravo in management nepremičnin III. stopnje je bilo razpisanih 30 mest, vpisanih pa 3 študenti. 

 

V študijskem letu 2014/2015 je vpis večji na rednem kot na izrednem študiju. Na dodiplomskem študijskem programu Pravo 1. stopnje nam je 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ponovno dodelilo 70 rednih mest. Na podiplomskem študijskem programu Pravo 2. stopnje je 

fakulteta zapolnila 71 rednih koncesioniranih mest od vseh 70 razpisanih mest. Ena študentka je vpisana na vzporedni redni študij. Na podiplomskem 

študijskem programu Pravo in management 2. stopnje je fakulteta zapolnila manj kot polovico razpisanih prostih rednih koncesioniranih mest.  

 

V študijskem letu 2014/2015 v primerjavi s študijskim letom 2013/2014 fakulteta beleži porast vpisa na izrednem študiju. 

 

4.1.2 Programi za izpopolnjevanje 

Fakulteta ne izvaja programov za izpopolnjevanje 
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4.1.3 Oblike neformalnega učenja 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2014 Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik 
Okrepiti mednarodno sodelovanje fakultete in 

mobilnost študentov ter pedagoškega kadra 

1. Sklenitev vsaj treh novih bilateralnih 

sporazumov s tujimi institucijami oz. obnovitev 

obstoječih. 

 

2. Udeležba vsaj petih študentov v okviru 

izmenjave na tujih institucijah. 

 

3. Študenti fakultete in profesor  se  bodo v letu 

2014 udeležili poletne šole v Vidmu. 

 

4. Spletna stran v angleškem jeziku bo 

nadgrajena in dopolnjena. 

 

 

5. Imenovan bo prodekan za mednarodno 

sodelovanje. 

1. Fakulteta je uresničila zastavljeni cilj.  

Fakulteta je podaljšala obstoječe bilateralne 

sporazume z Univerzo v Vidmu (Italija), Univerzo 

v Leipzigu (Nemčija), Univerzo v Deustu 

(Španija), Univerzo v Zagrebu (Hrvaška) ter 

podpisala nove bilateralne sporazum s visoko 

šolo za pravo in Finance (Effectus) iz Zagreba 

(Hrvaška), Comenius University (Bratislava), 

Masaryk University (Češka),  Universidade de 

Coruña (Španija), Universidad Politecnica de 

Cartagena (Španija) ter University of the 

Aegean (Grčija). Cilj je bil realiziran. 

 

2. V letu 2014 so na izmenjavo odlšli 4 študenti, 

eden pa na izmenjavo odhaja v letu 2015. Cilj je 

bil delno realiziran. 

 

3. Tudi v letu 2014 je fakulteta sodelovala na 

poletni šoli v Vidmu. Poletne šole se je udeležil 1 

študent. Cilj je bil delno realiziran. 

 

4. Fakulteta še ni izpeljala nadgradnje spletne 

strani v angleškem jeziku.  Cilj ni bil realiziran. 

 

5. Imenovan je bil prodekan za mednarodno 

dejavnost. Cilj je bil realiziran. 

 

Povečati dejavnosti s področja 

vseživljenjskega izobraževanja. 

1. Center za strokovno usposabljanje in 

izobraževanje bo pričel z delovanjem. 

2. Organiziranih bo vsaj 5 dogodkov. 

1. Center za strokovno usposabljanje in 

izobraževanje ni pričel z delovanjem. Cilj ni bil 

realiziran. 

 

2. Na fakulteti je bilo organiziranih 15 delavnic 

na različne tematike, 5 okroglih miz, 12 
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strokovnih ekskurzij oz. obiskov v delovna in 

realna okolja, 15 predstavitev delodajalcev oz. 

drugih gostujočih strokovnjakov ter 1 poletna 

šola. Cilj je bil realiziran. 

 

Poleg zastavljenih ciljev so se v letu 2014 na fakulteti odvili tudi drugi dogodki, ki spadajo med oblike neformalnega učenja. Ti dogodki so potekali 

večinoma v  okviru Kariernega centra Evropske pravne fakultete in  so mladim ponudili številne možnosti za pridobivanje dodatnega znanja/veščin. 

Karierni center je v letu 2014 samostojno ali v so-organizaciji s fakulteto in drugimi partnerji poskrbel za številne delavnice, okrogle mize, informativne 

dneve, predstavitve delodajalcev ter druge aktivnosti, in sicer:  
 

Delavnice:  

 Podrobna predstavitev NLP testiranj, 13.1.2014;  

 Pisna predstavitev delodajalcu, 10.3.2014; 

 Predstavitev domačih in tujih tekmovanj za študente, 28.10.2014. 

 

Strokovne ekskurzije:  

 Obisk Gospodarske zbornice Slovenije  in Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, 20.1.2014; 

 Strokovna ekskurzija na Specializirano državno tožilstvo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS  in Vrhovno sodišče RS, 31.3.201;  

 Strokovna ekskurzija na Ravne na Koroškem v družbi Stanovanjskega podjetja d.o.o.,  3.6.2014; 

 Ogled Državnega zbora RS in Ustavnega sodišča RS, 17.11.2014.  

 

Okrogle mize:   

 Skupaj v boju zoper organizirani kriminal in korupcijo, 26.3.2014 (osrednji gost vodja SDT, mag. Harij Furlan); 

 Vključevanje oseb s posebnimi potrebami na trg dela, 23.4.2014 (sodelujoči -  g. Igor Miljavec, Društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, 

Nina Knaus, Društvo študentov invalidov Slovenije, ga. Irena Škvarč in Lara Konjedic, Goriška knjižnica Franceta Bevka, izr. prof. dr. Alenka 

Temeljotov Salaj, dekanica Evropske pravne fakultete, Nataša Kolavčič, Karierni center);  

 Odstranjevanje grajenih ovir kot nepremičninski izziv sodobne demokratične družbe, 2.12. 2014 (gosti – dr. Boštjan Kerbler in Nina Goršič iz 

Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, g. Igor Miljavec, Društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica).  

 

Predstavitev delodajalca:  

 Predstavitev Zavoda ZMAG – Zavod za zagon gospodarstva z množičnim financiranjem, 19.2.12014.  

 

Poletne šole:  
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 Poletna šola »S kariernimi veščinami za boljši vstop na trg dela«, 15.9.2014 – 19.9.2014. Poletna šola je bila namenjena vsem študentom in 

diplomantom iz goriške in okoliških regij, ki so želeli pridobiti uporabna znanja oz. veščine za uspešen vstop na trg dela ter vzpostaviti 

neposredni stik z domačimi in tujimi (čezmejnimi) delodajalci Goriške regije. Aktivnosti so potekale od ponedeljka do petka, med 9.00 in 17.00 

uro. Večina aktivnosti se je odvijala v prostorih EVRO-PF.  Obiski v delovna okolja so se izpeljali na sedežih izbranih podjetij. Na fakulteti so 

predavali uspešni gospodarstveniki in podali svoje izkušnje in vpogled na stanje na trgu dela in možnosti zaposlovanja. Na Na poletni šoli so 

sodelovali predstavniki:  VIRS Primorske Nova Gorica, Zavoda za zaposlovanje Nova Gorica, Gospodarske zbornice za severno Primorsko, 

Območne zbornice za Severno Primorsko, Inštituta za komunikacijo in izobraževanja Digital Jam, Letrike d.d., Elektro Primorske d.d., Inštituta 

Zlati ključ d.o.o., podjetja Arctur d.o.o., HIT d.d., Gonzaga d.o.o., Mestne občine Nova Gorica Zavoda ZMAG – Zavod za zagon malega 

gospodarstva z množičnim financiranjem, Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna 

občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)«, odvetniške družbe Terpin Damijan (Italija) ter odvetniške družbe Primosig 

(Primožič, Italija).  

 

Dodatno:  

 V sodelovanju z društvom ELSA Nova Gorica je potekal ogled Zavoda za prestajanje kazni zapora na Dobu pri Mirni, 08.04.2014, Slovenija.  

 V okviru programa Erasmus+ je fakulteta za študent organizirala tudi 2 informativna dneva: Informativni dan Erasmus+, v Novi Gorici, 17.1.2014 

ter Informativni dan Erasmus+, v Kranju, 27.1.2014. Preko programa Erasmus je na fakulteti dodana znanja študentom ponujala tudi 

predavateljica Prof. dr. Inmaculada Herbosa Martinez, University of Deusto, 9.9.2014. Več o programu Erasmus bo predstavljeno v okviru 

mednarodnega sodelovanja.  

 V sodelovanju s Študentskim svetom Evropske pravne fakultete je potekala tudi okrogla miza na temo »Predstavitev zakona o davku na 

nepremičnine«, 03.03.2014. Osrednja gosta dogodka sta bila ga. Magda Lutman, direktorica območne geodetske uprave v Novi Gorici in 

doc. dr. Aljoša Dežman, docent na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. 

 Okrogla miza na temo »25 Years after the Fall of the Berlin Wall: Self-determination and Human Rights Protection in Europe.«, 30.5.2014, Brdo 

pri Kranju, Slovenija. Evropska pravna fakulteta in Fakulteta za državne in evropske študije organizirata okroglo mizo z naslovom »25 Years after 

the Fall of the Berlin Wall: Self-determination and Human Rights Protection in Europe. Gosti okrogle mize so bili profesor Luzius Wildhaber, bivši 

sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice, gospod Paul Mahoney, aktualni sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice, mag. 

Bojan Grobovšek, predsednik Društva za mednarodne odnose in profesor Peter Jambrek.  
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4.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 

 

Kratkoročni prednostni cilji Pričakovani rezultati v letu 2014 Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik 
Pospešiti raziskovalno dejavnost, nadgraditi 

individualno raziskovalno osebje pedagoškega 

osebja ter vključevanje študentov v 

raziskovalno dejavnost. 

  

1. Oblikovan bo vsaj 1 raziskovalni program. 

  

2. Vodje raziskovalnih skupin bodo organizirali 

delovne sestanke s člani raziskovalnih skupin. 

  

3. Vzpostavljena bo vsaj ena povezava z 

mednarodnimi raziskovalnimi skupinami. 

  

4. Inštitut za kazensko pravo bo vpisan v 

evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 

dejavnosti ARRS. 

  

5. Vsaj šest prijav na nacionalne in mednarodne 

razpise. 

  

6. Vsaj en prijavljen raziskovalni projekt v okviru 

raziskovalnih programov kateder. 

  

7. Vključitev vsaj dveh študentov v raziskovalne 

skupine in projekte. 

  

8. Imenovan prodekan za raziskovalno 

dejavnost. 

  

9. Sklenitev vsaj 10 novih sporazumov z javnimi 

raziskovalnimi zavodi, gospodarstvom in 

negospodarstvom. 

 1. V letu 2014 je fakulteta oblikovala raziskovalni 

program, skupaj s partnersko institucijo, in 

pridobila koncesijo za izvajanje raziskovalne 

sluzbe na podrocju raziskovalne dejavnosti v 

obliki  raziskovalnega programa. Cilj je bil 

realiziran. 

 

2. Vodja raziskovalne skupine je sklicevala 

sprotne sestanke s člani raziskovalne skupine, ob 

pripravi raziskovalnih projektov in programov - 

sestankov je bilo priblizno 20. Cilj je bil delno 

realiziran, saj so bile aktivne le nekatere 

raziskovalne skupine.  

 

3. Vzpostavljene so povezave s mednarodnimi 

raziskovalnimi skupinami: NTNU, Faculty of 

architecture, Norveska,   Uniiversity of Aegean in 

University of Malaga. Cilj je bil realiziran. 

 

4. Inštitut za kazensko pravo bo ustanovljen, ko 

bo doc. dr. Marko Bošnjak pridobil ustrezno 

soglasje za zaposlitev na mestu vodje 

raziskovalnega instituta. Do takrat bo ideja o 

ustanovitvi opuščena. Cilj ni bil realiziran. 

 

5. Fakulteta je prijavila 4 nacionalne in 2 

mednarodna projekta v letu 2014. Cilj je bil 

realiziran. 

 

6. Fakulteta je prijavila en raziskovalni projekt v 

okviru Katedre za management infrastrukture in 

nepremičnin. Cilj je bil realiziran. 

 



Evropska pravna fakulteta  

 46 

7. Fakulteta je v letu 2014 vključila 34 studentov 

v raziskovalne projekte. Cilj je bil realiziran.  

 

8. S 1.1.2015 je bila imenovana  prodekanica za 

raziskovalne zadeve. Cilj je bil realiziran. 

 

9. V letu 2014 so bili sklenjeni 4 novi sporazumi z 

javnimi raziskovalnimi zavodi, gospodarstvom in 

negospodarstvom. Cilj je bil delno realiziran. 

 

Zagotoviti ustrezne vire financiranja dejavnosti. 1. Izvedena bo prijava na vsaj šest razpisov. 

 

2. Izdano bo vsaj eno pravno mnenje. 

Fakulteta je v letu 2014 izvedla prijavo na 6 

slovenskih razpisov in 3 tuje. Cilj je bil realiziran. 

 

Fakulteta v letu 2014 ni izdala nobenega 

pravnega mnenja. Cilj ni bil realiziran. 

Razvijati sodelovanje s sorodnimi pedagoškimi 

in raziskovalnimi institucijami doma in v tujini ter 

skrbeti za mednarodno izmenjavo študentov in 

pedagoškega osebja.  

1. Organiziran bo informativni dan na temo 

mobilnosti ter razpis za prijavo na izmenjavo v 

okviru programa Erasmus. 

 

2. Karierni center bo izvedel vse aktivnosti, 

predvidene znotraj pridobljenega javnega 

razpisa. 

Fakulteta je v letu 2014 organizirala  dva 

informativna dneva na temo mobilnosti ter 

objavila razpis za prijavo na izmenjavo v okviru 

programa Erasmus. Cilj je bil realiziran. 

 

Karierni center je izvedel vse aktivnosti, 

predvidene znotraj pridobljenega javnega 

razpisa. Cilj je bil realiziran. 

  
  

Kazalniki:  

Kazalnik Leto 2013 
Načrt za leto 

2014 
Realizacija 

2014 

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 

0 1 1 
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uporabniki znanja in so krajši od 

enega leta 

Število projektov v katerih 

sodeluje gospodarstvo oz. drugi 

uporabniki znanja in so dolgi 

vsaj eno leto 

0 1 3 

  
Obrazložitev: Na projektu PKP - Po kretaivni poti do prakticnega znanja, ki je trajal 7 mesecev, so sodleovale 3 gospodarske intitucije. V 

raaziskovalnih projektih  P3T3,  SEEB in Sinergija so bili  vkljuceni studentje z razlicnih gospodarskih institucij. 

 

4.3 Umetniška dejavnost 

Fakulteta ne izvaja umetniške dejavnosti 

 
 

4.4 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2014 Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik 
Okrepiti mednarodno sodelovanje fakultete in 

mobilnost študentov ter pedagoškega kadra 

1. Sklenitev vsaj treh novih bilateralnih 

sporazumov s tujimi institucijami oz. obnovitev 

obstoječih. 

 

2. Udeležba vsaj petih študentov v okviru 

izmenjave na tujih institucijah. 

 

3. Študenti fakultete in profesor  se  bodo v letu 

2014 udeležili poletne šole v Vidmu. 

 

4. Spletna stran v angleškem jeziku bo 

nadgrajena in dopolnjena. 

 

 

5. Imenovan bo prodekan za mednarodno 

sodelovanje. 

1. Fakulteta je uresničila zastavljeni cilj.  

Fakulteta je podaljšala obstoječe bilateralne 

sporazume z Univerzo v Vidmu (Italija), Univerzo 

v Leipzigu (Nemčija), Univerzo v Deustu 

(Španija), Univerzo v Zagrebu (Hrvaška) ter 

podpisala nove bilateralne sporazum s visoko 

šolo za pravo in Finance (Effectus) iz Zagreba 

(Hrvaška), Comenius University (Bratislava), 

Masaryk University (Češka),  Universidade de 

Coruña (Španija), Universidad Politecnica de 

Cartagena (Španija) ter University of the 

Aegean (Grčija). Cilj je bil realiziran. 

 

2. V letu 2014 so na izmenjavo odlšli 4 študenti, 

eden pa na izmenjavo odhaja v letu 2015. Cilj je 

bil delno realiziran. 
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3. Tudi v letu 2014 je fakulteta sodelovala na 

poletni šoli v Vidmu. Poletne šole se je udeležil 1 

študent. Cilj je bil delno realiziran. 

 

4. Fakulteta še ni izpeljala nadgradnje spletne 

strani v angleškem jeziku.  Cilj ni bil realiziran. 

 

5. Imenovan je bil prodekan za mednarodno 

dejavnost. Cilj je bil realiziran. 

 

 

Kazalniki:  

Kazalnik 

Dodiplomski študij Podiplomski študij 

 

Študijsko leto 

2013/14 

Načrt za 

študijsko leto 

2014/2015 

Realizacija za 

študijsko leto 

2014/2015* 

Študijsko leto 

2013/14 

Načrt za 

študijsko leto 

2014/2015 

Realizacija za 

študijsko leto 

2014/2015* 

Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini 2 0  0  3 5 5 

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 2 2 1  2 1 

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri 

pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči 

profesorji 

0   1 1 2 0 0 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 

izobražujejo v tujini 

0 0 0 0 0 0 

Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih 

sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo 
0 0 0 0 0  0 

Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih 

sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino 

0 0 0 0 0  0 

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

*Podatki se nanašajo na obdobje 1.10.2014 do 28.2.2015. 
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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 in predavatelji so se poletne 

šole  v letu 2014 udeležili že sedmič.   

 

Fakulteta je od leta 2008 nosilka Erasmus univerzitetne listine s katero je omogočeno izvajanje mobilnosti študentov in profesor jev s tujimi fakultetami.  

V letu 2014  je  fakulteta obnovila 4 obstoječe sporazume ter sklenila 6 novih  bilateralnih sporazumov . V študijskem letu 2013/2014  je pridobila je 

Erasmus dotacijo za mobilnost 3 študentov za namene študija, 2 za namene prakse ter 2 predavateljev z namenom poučevanja.  Fakulteta je v št . 

letu 2013/2014 v celoti izrabila dodeljena Erasmus sredstva. Septembra  2014 je na fakulteto v okviru Erasmus izmenjave prišla tuja predavateljica  iz 

Univerze Deusto iz Španije.  Fakulteta se je leta 2014 tudi uspešno prijavila na nov program mobilnosti Erasmus+, v okviru katerega je prejela sredstva 

za financiranje mobilnosti študentov in predavateljev v programskem obdobju od 1.6.2014 do 30.9.2015. Preko novega programa Erasmus+ so 

izmenjavo v letu 2014 pričeli že 4 študenti. V letu 2015 načrtujejo izmenjavo še ena študentka (predvidoma marec 2015) ter en predavatelj 

(predvidoma maja 2015). Program predavanj predavatelja še ni dokončno usklajen, zato tabela zajema načrtovano mobilnost na dod iplomskem 

programu.  

 

Fakulteta je v letu 2014 sodelovala s štirimi gostujočimi profesorji iz Italije in Hrvaške.  

 

Fakulteta je v sodelovanju s FDŠ v letu 2014 že šestič uspešno izvedla mednarodno konferenco iz pravne argumentacije (LegARg), ki se je izvedla na 

Bledu. Prav tako v sodelovanju s FDŠ je fakulteta v letu 2014 že tretjič uspešno izvedla mednarodno doktorsko raziskovalno konferenco.  

4.5 Knjižnična dejavnost   

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

neobvezne.) 

 

Knjižnica 

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

 

Vzpostavljene ima vse segmente dela cobiss3 servisa. Število zapisov v cobiss bazi na dan 31.12.2014 je 3.197, medtem ko  skupen knjižničnični fond 

šteje 6.171 enot knjižnega in 14 enot neknjižnega gradiva. Od tega: 1583 enot diplomskih in drugih zaključnih del, 2781 enot monografskih publikacij, 

1 standard, 1806 enot serijskih publikacij in 14 e-publikacij. Vpisi novih članov in izposoja naraščata, ravno tako medknjižnična izposoja. Beležimo 

viden prirast knjižnega gradiva. 

Knjižnica je v 2013 postala članica servisa ProQuest, čakajoča na seznamu za konzorcij WoS, članica in uporabnica portala in baze podatkov Ius-

Info. 
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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  Plan 2014 Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik 

Vzpostavitev knjižnice, ki bi ustrezala vsem 

zahtevam, ki jih določajo predpisi. 

1. Obseg knjižničnega gradiva se bo povečal za 

10%. 

 

2. Izvedena bo prijava na razpis za 

sofinanciranje periodičnih publikacij. 

1. Obseg knjižničnega gradiva je na dan 

31.12.2014 znašal 6.185 enot. Cilj je bil v letu 

2014 realiziran. 

 

2.  Prijava na razpis za sofinanciranje periodičnih 

publikacij ni bila izvedena. Cilj ni bil realiziran. 

Povečanje založniške dejavnosti fakultete. 1. Izdana bosta vsaj dva učbenika oziroma dva 

izvoda drugega študijskega gradiva. 

 

2. Izvedena bo prijava na razpis za 

sofinanciranje znanstvenih monografij. 

1. Cilj ni bil realiziran, ker je do izdaje študijskega 

gradiva prišlo v začetku leta 2015.  

 

2. Oddana je bila prijava na razpis za 

financiranje znanstvene monografije. Cilj je bil 

realiziran.  

 

4.6 Dejavnost študentskih domov 

 
 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2014 Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik 
   

   

 

Kazalniki: 

Kazalnik 
Študijsko leto 

2013/2014 

Pričakovani rezultati v 

študijskem letu 

2014/2015 

Realizacija v 

študijskem letu 

2014/2015 

% študentov, ki bivajo v študentskih domovih 

ali pri zasebnikih v skladu s Pravilnikom o 

subvencioniranju bivanja študentov 

   

Kapaciteta študentskih domov    
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Število tujih študentov, ki bivajo v študentskih 

domovih 

   

 

Komentar:  Fakulteta trenutno ne izvaja dejavnosti študentskih domov. 

 

4.7 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 2014 Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik 
   

   

   

Komentar: Fakulteta ne izvaja aktivnosti, ki bi se jo uvrstilo v poglavje » Upravne, pravne in druge naloge«. 

 

Kazalniki: 

Kazalniki 

Študijsko 

leto 

2013/2014 

 

Načrt za 

študijsko leto  

2014/2015 

Realizacija 

za študijsko 

leto 

2014/2015 

Število študentov na računalnik 

 

596 600 691 

Odstotek elektronskih prijav na izpite 100 100 100 

 

Komentar: Fakulteta razpolaga z enim računalnikom v knjižnici, dva računalnika pa se nahajata v avli  na sedežu fakultete. Študentje se na izpite 

lahko prijavijo preko spletne strani fakultete iz fakultetnih, lastnih ali drugih računalnikov. Vsi študentje se na izpite prijavljajo preko visokošolskega 

informacijskega sistema, kjer so objavljeni tudi vsi izpitni roki. 
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4.8 Nacionalno pomembne naloge  

 

4.8.1 Skrb za slovenščino 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2014 Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik 
   

   

 

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

4.8.2 Visokošolska prijavno-informacijska služba 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2014 Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik 
   

   

 

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. 

4.8.3 Pisarna za študentske domove 

 

Kratkoročni prednostni cilji Pričakovani rezultati v letu 2014 Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik 
   

   

 

 

Kazalnik Študijsko leto 2013/2014 
Ocena za študijsko leto 

2014/2015 

Realizacija za študijsko leto 

2014/2015 

Število študentov, za katere se 

ugotavlja izpolnjevanje 

pogojev in meril za 

subvencioniranje bivanja 

   

Število študentov, za katere se    
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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, ker ne izvaja dejavnosti študentskih domov. 

4.9 Univerzitetni šport  

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2014 Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik 
   

   

 

Komentar: Fakulteta v letu 2014 ni pripravila programa za univerzitetni šport. 

4.10 Interesna dejavnost študentov  

Poročilo dela za študijsko leto 2013/2014 je študentski svet EVRO-PF (v nadaljevanju ŠS EVRO-PF) sprejel 20.12.2013 na 2. redni  seji študentskega 

sveta.  

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2014 Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik 

Organizacija srečanja vseh študentskih svetov 

pravnih fakultet v Sloveniji 

ŠS EVRO-PF v študijskem letu 2013/2014 si je ŠS  

prizadeval, da bi se na družabnem večeru 

združili predstavniki študentskih svetov vseh 3 

pravnih fakultet v Sloveniji. 

Po aktivnem poizvedovanju o možnosti 

realizacije takega dogodka, smo člani morali 

opustiti to idejo, saj ni bil izkazan interes s strani 

ostalih dveh fakultet. 

Organizacija vsaj dveh okroglih  miz s profesorji 

in zunanjimi izvajalci za študente, kot tudi za 

zunanje poslušalce 

Uspešno izpeljani vsaj 2 okrogli mizi; visoka 

udeležba s strani študentov in zunanjih 

ŠS EVRO-PF je izpeljal okroglo mizo na tematiko 

nepremičninskega davka. Na okroglo mizo so 

bili kot gostje povabljeni: direktorica 
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obiskovalcev. 

 

novogoriške območne geodetske uprave ga. 

Magda Lutman ter prof. Aljoša Dežman.  

Druga okrogla miza naj bi bila na temo 

ukrajinskih spopadov, s posebnim gostom, 

novinarjem in poznavalcem tamkajšnjih razmer 

g. Andrejem Stoparjem, vendar se zaradi 

sovpadanja z izpitnimi obdobji na žalost nismo 

odločili za dokončno izpeljavo. 

Vsakoletno ekskurzija po institucijah za 

študente EVRO-PF 

Organizacija vsaj ene ekskurzije v tekočem 

študijskem letu; obiskati institucije OVSE in OZN-a 

na Dunaju 

ŠS EVRO-PF bi projekt izpeljal, saj je bil 

pripravljen program; ker pa je društvo ELSA NG 

že izpeljalo ekskurzijo na DUNAJ, ni bilo 

zanimanja pri študentih za še eno tako ekskurzijo 

v tem šolskem letu. 

Vsakoletno spoznavno srečanje za študente: 

»brucovanje« 

Pričakuje se uspešna izpeljava projekta in 

zadovoljstvo navzočih študentov. 

ŠS EVRO-PF  je v mesecu oktobru 2014 izpeljal 

uspešno »brucovanje«. »Brucovanje« je 

potekalo v prostorih zabaviščnega centra 

Magme X. Svet je za vse, ki so se udeležili 

»brucovanja« priskrbel malo pogostitev. 

Športne aktivnosti za študente EVRO-PF Pričakuje se uspešna organizacija že 

tradicionalnega dogodka »IUS Bowling« v 

zabavnem centru Magma X v Novi Gorici in 

visoka udeležba s strani študentov. 

Tekmovanje Ius Bowling je bilo uspešno 

izvedeno, in udeležba s strani študentov je bila 

nad pričakovnjem. 

Vzpostavitev študentskega glasila IUS-Farma Vzpostaviti revijo, ki bo namenjena študentom, 

kateri bi radi objavili kakšne svoje prispevke, 

dela zaključnih nalog it. 

V tem letu se pričakuje objavo vsaj ene številke 

revije. 

ŠS EVRO-PF se je na svojih rednih sejah 

pogovarjal o tem projekt, zasnovani so bili idejni 

osnutki in izbranih je bilo že nekaj prispevkov.  

Svet se je tudi dogovoril s fakulteto, da lahko 

revija z začetek izhaja kot priloga e- biltena 

EVRO PF, ki že izhaja. Do  realizacije tega 

projekta žal ni prišlo, zaradi premajhnega števila 

zbranih prispevkov. 

Organizacija raznih tečajev in seminarjev V tem letu se pričakuje uspešno izpeljavo tečaja 

retorike. 

Potekali so pogovori, vendar so vsi trenerji, ki bi 

bili brezplačni, žal bili že zasedeni. Zato se smo 

se odločili, da se glede na finančno stanje, 
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dogodka ne izpelje. 

Dodatne aktivnosti Študentskega sveta EVRO-

PF 

  

Pritegniti čim večje število študentov k 

sodelovanju pri izvedbi programa ŠS; pritegniti 

čim večje število rednih obiskovalcev na 

dogodke, ki jih organizira ŠS. 

  

  

Vse dodatne aktivnosti je ŠS EVRO-PF usmeril v 

to, da bi čim več študentov privabil k 

sodelovanju. V ta namen je ŠS pozval študente 

k priključitvi v ŠS kot »zunanji sodelavec«.  

Zunanji sodelavec redno hodi na seje ŠS in 

pomaga članom pri izpeljavi dogodkov; 

po želji k čim boljši transparentnosti delovanja ŠS 

je ta uredil svoj arhiv in interne akte delovanja, 

katere sproti objavlja na spletni strani fakultete; 

ŠS EVRO-PF je promoviral in spodbujal študente 

k udeleževanju na raznoraznih tekmovanjih, 

tako doma kot tudi v tujini: 

Člani ŠS EVRO-PF so sodelovali pri promociji 

fakultete na srednjih šolah, kjer so bodočim 

študentom predstavili študij prava na EVRO-PF, 

kot tudi na informativnih dnevih fakultete. 

 

 
 
 

Kratkoročni prednostni cilji Pričakovani rezultati v letu 2014 Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik 
Konstruktivno sodelovanje ŠS z vodstvom 

fakultete. 

1. Študenti bodo vključeni v delovanje  organov 

fakultete.  

 

2. Sestava ŠS, bo taka, da bo pokrivala vse 

interesne skupine študentov. 

Člani študentskega sveta so bili v letu 2014 

vključeni v delovanje organov fakultete. 

Fakulteta se bo še vnaprej trudila, da ohrani 

navedeno strukturo sestave organov fakultete. 

Cilj je bil realiziran. 

 

V letu 2014 je sestava ŠS pokrivala vse interesne 

skupine študentov. 
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4.11 Druga dejavnost  

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2014 Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik 
   
 

Komentar: Fakulteta ni izvedla aktivnosti, ki bi se jo uvrstilo v poglavje » Druga dejavnost«. 

5 Kadrovski načrt in kadrovska politika 

5.1 Kadrovska politika 

Dodajte komentar oziroma obrazložitev posameznih tabel. 

 

Kratkoročni prednostni cilji univerze Pričakovani rezultati v letu 2014 Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik 
Kakovostna kadrovska sestava tako 

pedagoškega kot upravno-administrativnega 

in strokovno-tehničnega osebja. 

1. Vsaka katedra bo okrepljena vsaj z enim 

novim sodelavcem. 

 

2. Asistenti bodo vključeni v pedagoški proces 

(izvedba vaj). 

 

3. Zaposlitev raziskovalcev in mladih 

raziskovalcev se bo povečala za vsaj 5%. 

1. V študijskem letu 2013/14  je imela Katedra za 

civilno pravo 13 članov, Katedra za kazensko 

pravo 8 članov, Katedra za management 

infrastrukture in nepremičnin 14 članov, Katedra 

za mednarodno in evropsko pravo 6 članov, 

Katedra za teorijo in zgodovino prava 8 članov, 

Katedra za upravno pravo 7 članov in Katedra 

za ustavno pravo 5 članov. Cilj je bil v letu 2014 

delno realiziran. Na določenih katedrah se je 

število članov povečalo, pri nekaterih 

malenkost zmanjšalo ali ostalo nespremenjeno. 

 

2. V letu 2014 so asistenti bili vključeni v 

pedagoški proces. Izvajali so vaje. Cilj je bil 

realiziran. 

 

3. Fakulteta je v letu 2014 povečala zaposlitve 

raziskovalcev skladno s postavljenim ciljem. Cilj 

je bil realiziran. 

Habilitacija novih kadrov. V letu 2014 bodo zaključeni 4 začeti postopki. 

Obravnavane bodo tudi morebitne prejete 

vloge. 

Cilj je bil v letu 2014 realiziran, saj je bilo 

zaključenih 6 postopkov. 
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Pojasnila z analizo kadrovanja in kadrovske politike so obvezna  sestavina poslovnega poročila: 

Fakulteta izvaja tri študijske programe (Pravo I. stopnje, Pravo II. stopnje ter Pravo in management nepremičnin II. stopnje) s koncesijo in ter tri 

študijske programe brez koncesije (Pravo in management infrastrukture in nepremičnin I. stopnje, Pravo III. stopnje ter Pravo in management 

nepremičnin III. stopnje). Vse študijske programe izvajajo visokošolski učitelji in pedagoški sodelavci, ki so ali v delovnem razmerju s fakulteto oziroma 

s katerimi ima fakulteta sklenjene ustrezne pogodbe o delu.  

 

V letu 2014 je bilo na kadrovskem področju kar nekaj sprememb. Dne 14.4.2014 je prenehala zaposlitev raziskovalnega sodelavca s 10% zaposlitvijo. 

Dne 30.9.2014 je prenehala zaposlitev dvema visokošolskima učiteljema – enega s 3% zaposlitvijo ter drugega s 50% zaposlitvijo. 1.11. 2014 je 

fakulteta zaposlila na novo docenta za določen čas s 5% zaposlitvijo. Poleg tega so se 1.10.2014 spremenila naslednja pogodbena razmerja: 1 

visokošolskemu učitelju za določen čas z 10% zaposlitvijo v nedoločen čas docenta z 2% zaposlitvijo,1 visokošolskemu učitelju za nedoločen čas s 3 % 

zaposlitvijo v nedoločen čas rednega profesorja, 1 visokošolskemu učitelju za določen čas s 5% zaposlitvijo v nedoločen čas rednega profesorja, 1 

visokošolskemu učitelju za določen čas s 10% zaposlitvijo v nedoločen čas docenta, 1 visokošolskemu učitelju za določen čas 3% v nedoločen čas 

višjega predavatelja z 10% zaposlitvijo, 1 visokošolskemu učitelju za določen čas s 5% zaposlitvijo v nedoločen čas docenta s 15% zaposlitvijo, 1 

visokošolskemu učitelju za določen čas z 10% zaposlitvijo v nedoločen čas izrednega profesorja z 20% zaposlitvijo ter dne 1.6.2014 1 izrednemu 

profesorju iz pogodbe za nedoločen čas s 40% zaposlitvijo v pogodbo za nedoločen čas z 20% zaposlitvijo. Poleg pedagoškega osebja so bile 

spremembe tudi na upravno-administrativnem področju. Na porodniško je odšla glavna tajnica, njene naloge je prevzela raziskovalna sodelavka. 

Dne 27.10.2014 smo za določen čas s 100% zaposlitvijo zaposlili pravnika pripravnika, ki je opravljal naloge raziskovalne sodelavke. Na porodniško je 

odšla tudi vodja knjižnice in založbe. Za opravljanje njenih nalog smo dne 24.9.2014 zaposlili novo vodjo knjižnice in založbe za 50% za določen čas. Z 

omenjeno je bila podpisana 13.12. 2014 tudi sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi selitve knjižnice. 

 

 

Fakulteta je na dan 31.12.2014 zaposlovala 22 oseb, od tega je bilo 14 ženskega in 8 moškega spola. Procenti zaposlitev so razvidni na strani 10 in 11 

tega poročila.   

 

Na dan 31.12.2014 je imelo 10 zaposlenih 3. stopnjo izobrazbe (doktorat znanosti), dva zaposlena sta imela znanstveni magisterij, tri zaposlene so 

imele 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe, dve zaposleni so imele staro univerzitetno izobrazbo, dve zaposleni sta imeli  1. stopnjo izobrazbe, tri  zaposlene 

pa sta imeli končano srednjo šolo. Povprečna starost vse zaposlenih je 41,2 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.  
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5.2 Kadrovski načrt in realizacija 

 

Tarifni 

razred  
Delovno mesto oz. naziv 

Število zaposlenih na dan 

31. 12. 2013 

 

Število novih zaposlitev 

v letu 2014, ki širijo 

zasedbo delovnih mest 

iz decembra 2013 

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. 2014 

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. 

zaposlen

ih v % 

ZAPOSLIT

VE 
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 0,9       1 0,9 

IX Dekan 1 0,2       1 0,2 

IX Direktor            

SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O 

PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM 

SEKTORJU 

1 1,1       2 1,1 

 DELOVNA MESTA PODSKUPINE D1: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

IX Redni profesor 2 0,6         

IX Izredni profesor         3 0,5 

IX docent 1 0,1       3 0,2 

IX Višji predavatelj         1 0,08 

VISOKOŠOLSKI UČITELJI SKUPAJ 3 0,7       7 0,78 

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 15 1,89       12 1,12 
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SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH SKUPINE H 

15 1,89       13 1,12 

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 

MESTIH SKUPINE G 

          

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH 

MESTIH SKUPINE J, E, G.. 

8 7,7       10 9,4 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI 23* 11,39       22* 12,4 

 

 

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. 
 

* zapisana številka 22 predstavlja dejansko število zaposlenih, ni pa enaka seštevku zgoraj navedenih skupin, ker se ista oseba pojavlja npr. v skupni 

visokošolski učitelj in raziskovalec. 
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Izvolitve v naziv v letu 2014 

 

Naziv 

Število 

zaposlenih, ki 

jim bo v letu 

2014 potekla 

izvolitev v 

naziv 

Načrtovano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2014 

Realizirano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2014 

 

Izredni profesor 1 1 3 

Docent 1 1  

Višji predavatelj 1  1 

Asistent  2 2 

Po potrebi dopišite (ali izbrišite) ustrezne nazive.  

Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2014 

 

 
Pridobivanje formalne 

izobrazbe  

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša usposabljanja in 

tečaji 

Daljša usposabljanja 

(več kot 1 mesec) v 

tujini 

Leto 2013 5 4 2 / 

Načrt 2014 5 / 3 / 

Realizacija 

2014 

6 / 2 / 

Komentar: V letu 2014 se je izobraževalo 6 zaposlenih – dve na doktorskem študiju, ena na znanstvenem magisteriju, ena na bolonjskem magisteriju, 

ena na visoki šoli ter ena na višji šoli. 

V letu 2014 sta se dve zaposleni usposabljali: ena na seminarju orodje SciVal in podatkovna zbirka Scopus ter ena na seminarju Erasmus +. 
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Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2014 

 

 

Pridobivanje 

formalne 

izobrazbe  

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanja 

in tečaji 

Sobotno leto 

Leto 2013 9 / / / 

Načrt 

2014 

9 / / / 

Realizacija 

2014 

9 / / / 

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. 2013 66 15 0 

Načrt 31. 12. 2014 66 16 0 

Realizacija 31. 12.2014 68 10 0 

 

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

fakultete in raziskovalcev.  

Število zaposlenih glede na izvolitev v naziv (neobvezno) 
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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. 2012    

Načrt 31. 12. 2013    

Realizacija 31. 12. 

2013 

   

Opomba: Kot izhodišče se upošteva zasedba delovnega mesta 

 

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 

 

Izobraževalna, raziskovalna in razvojna dejavnost  

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

ustanovitvi ponudila dva programa in sicer dodiplomski univerzitetni in magistrski program Pravo. Izvajati sta se začela v študijskem letu 2006/07. V 

študijskem letu 2007/08 je pričela izvajati magistrski program Pravo in management nepremičnin, v študijskem letu 2008/09 pa še oba doktorska 

programa Pravo in Pravo in management nepremičnin. V študijskem letu 2012/13 je pričela z izvajanjem dodiplomskega visokošolskega strokovnega 

programa Pravo in manangement infrastrukture in nepremičnin. Vsa leta fakulteta v celoti izvede predvidene študijske dejavnosti (predavanja in 

vaje). Leta 2012 je v akreditacijski postopek vložila vlogo za akreditacijo magistrskega študijskega programa Civilno in gospodarsko pravo, leta 2013 

pa še vlogo za akreditacijo magistrskega študijskega programa Alternativno reševanje sporov. Slednji je bil akreditiran dne 20.11.2014.  
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Fakulteta od ustanovitve dalje izvaja redni in izredni način študija, od študijskega leta 2012/13 dalje pa tudi e-študij oz študij na daljavo. Izredni način 

študija se izvaja v popoldanskem času in ob vikendih. Študij na daljavo se izvaja za študente dodiplomskega univerzitetnega programa Pravo, ter za 

študente obeh magistrskih programov. Za tuje študente je izvedba študija prilagojena tako, da jim fakulteta zagotovi literaturo in konzultacije v 

tujem jeziku. Za študente s posebnimi potrebami je izvedba študija prilagojena predvsem na področju opravljanja obveznosti (daljši čas pisanja 

izpitov, izredni izpitni roki,…). 

 

Fakulteta želi združiti pravno teorijo s pravno prakso, zato že več let v pedagoški proces vključuje tudi goste iz prakse. V letu 2014 je v študijski proces 

tako vključila veliko število gostov iz prakse, tako iz pravnega kot tudi iz nepremičninskega področja. Gosti so bili vabljeni tako na predavanja, kot 

tudi druge ob-študijske dogodke, ki jih organizira Karierni center. Prav tako so bili v okviru kariernega centra organizirani tudi številni obiski v delovna 

okolja in realna okolja ter predstavitve delodajalcev na zavodu z namenom tesnejšega sodelovanja fakultete s stroko in povezovanja študentov s 

potencialnimi delodajalci. 

 

Fakulteta od ustanovitve dalje sodeluje z različnimi domačimi in tujimi institucijami. Fakulteta ima sklenjenih 57 sporazumov z različnimi institucijami, 

od katerih je 21 mednarodnih sporazumov, 36 pa domačih. 

 

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. Fakulteta se že leta trudi s prijavami na javne razpise. Ustanovila je tudi Inštitut za kazensko pravo, ki pa še ni bil 

vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ARRS. V letih 2008, 2009, 2010, 2011 in 2012 se je fakulteta prijavila na več razpisov za 

sofinanciranje raziskovalnih projektov, vendar kljub kvalitetnemu programu na večini razpisov ni bila uspešna. Od leta 2006 je bilo izvedenih 43 prijav 

na razpise, 27 domačih in 16 tujih. Na desetih razpisih je bila fakulteta uspešna. Trenutno je fakulteta vključena v 2 mednarodna raziskovalna 

projekta (COST in HERD). 

 

Mednarodna dejavnost  

Fakulteta je od leta 2008 nosilka Erasmus univerzitetne listine s katero je omogočeno izvajanje mobilnosti študentov in profesorjev s tujimi fakultetami. 

Od takrat dalje je fakulteta izvedla že 10 mobilnosti pedagoškega osebja,  9 v okviru programa Erasmus in 1 v okviru Norveškega finančnega 

mehanizma. Na fakulteti so v okviru programa Erasmus gostovali že 3 tuji profesorji. Do leta 2014 je na izmenjavo odšlo že 13  študentov v okviru 

programa Erasmus in 1 v okviru Norveškega finančnega mehanizma. Na fakulteto so prišli 3 Erasmus študenti, 2 z namenom študija in 1 z namenom 

prakse. Študentje in profesorji fakultete se že 7 let udeležujejo poletne šole v Vidmu, katere soorganizatorica je fakulteta. 

 

Na fakulteti se povečuje število tujih študentov. Zanje je izvedba študija prilagojena tako, da jim fakulteta zagotovi literaturo in konzultacije v tujem 

jeziku. Decembra 2013 je fakulteta prejela sklep NAKVIS, da se VTI pogodba, sklenjena s fakulteto na Kosovu, vpiše v javno ev idenco. Z izvajanjem 

bo pričela predvidoma v študijskem letu 2014/15. 

Fakulteta je od ustanovitve dalje organizirala 10 mednarodnih konferenc ter na predavanjih gostila 11 tujih profesorjev. Nekateri med njimi se na 

fakulteto vračajo vsako leto. 

 

Fakulteta ima sklenjenih 57 sporazumov z različnimi institucijami, od katerih je 21 mednarodnih sporazumov, 36 pa domačih. 
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Knjižnična dejavnost  

Fakulteta je v letu 2010 ustanovila knjižnico, odprla pa jo je v letu 2012. Opravljena je bila vzpostavitev Cobiss2 in Cobiss3 sistema ter povečanje 

knjižničnega fonda z donacijami in nakupom. Konec leta 2014 je imela 6.185 enot knjižničnega gradiva. Še vedno je članica servisa ProQuest, baze 

podatkov IUS-INFO in konzorcija Scopus. Čakajoča je na seznamu za konzorcij WoS. 

 

 

Kadrovska politika   

Glej točko 6.8.4. 
 

6.3 Ocena uspeha doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v letu 2014 

 

Fakulteta je v letu 2014 uspešno dosegla kar nekaj ciljev: 

 

Kratkoročni prednostni cilj 2014 Realizacija v letu 2014 

Kakovostna izvedba študija na vseh lokacijah. V letu 2014 je fakulteta uspešno izvedla vsa predavanja. Študentje so 

predavanja obiskovali na izbrani lokaciji. Že tretje leto zaporedoma je 

fakulteta študentom ponudila tudi študij na daljavo. Cilj je bil realiziran. 

 

Omogočiti študij tudi tistim, ki se pedagoškega procesa ne morejo 

udeležiti fizično na sedežu fakultete oz na njeni dislocirani enoti. 

Fakulteta je v letu 2014 že drugo leto zaporedoma nudila e-študij za vse 

študente dodiplomskega programa Pravo 1. stopnje ter magistrskih  

programov Pravo 2. stopnje in Pravo in management nepremičnin 2. 

stopnje. Cilj je bil realiziran. 

Prenoviti obstoječe obvezne in izbirne vsebine. V letu 2014 je fakulteta na spletni strani posodobila obstoječe obvezne 

in izbirne vsebine. Cilj je bil realiziran. 

Izvedba študentske ankete. V letu 2014 je bila izvedena anketa, ki se je  nanašala na oceno dela 

profesorjev in fakultete. Cilj je bil realiziran. 

Habilitacija novih kadrov. V letu 2014 je bilo zaključenih 6 postopkov. 

Povečati število tujih študentov. 

 

V letu 2014 je fakulteta organizirala dve mednarodni konferenci. 

Pridobila je tudi soglasje NAKVIS k eni pogodbi za izvajanje VTI.  

Konstruktivno sodelovanje ŠS z vodstvom fakultete. Člani študentskega sveta so bili v letu 2014 vključeni v delovanje 

organov fakultete. Fakulteta se bo še vnaprej trudila, da ohrani 

navedeno strukturo sestave organov fakultete. Cilj je bil realiziran. 

 

V letu 2014 je sestava ŠS pokrivala vse interesne skupine študentov. 
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Zagotavljanje primernih prostorov ter stalna skrb za posodabljanje 

strojne in programske opreme. 

Fakulteta je v letu 2014  kupila 2 fotoaparata, 5 računalnikov, 5 

monitorjev, 7 licenc, zamenjala  multifunkcijsko napravo,  252 stolov, 4 

projektorji, 4 mize za katedro, 2 mizi za čitalnico, 1 sejna miza, pisarniška 

oprema za referat fakultete ter 2 strežnika.  

 

Fakulteta je opremo posodabljala skladno z zahtevami. Cilj je bil 

realiziran. 

Razvijati sodelovanje s sorodnimi pedagoškimi in raziskovalnimi 

institucijami doma in v tujini ter skrbeti za mednarodno izmenjavo 

študentov in pedagoškega osebja.  

Fakulteta je v letu 2014 organizirala  dva informativna dneva na temo 

mobilnosti ter objavila razpis za prijavo na izmenjavo v okviru programa 

Erasmus. Cilj je bil realiziran. 

 

Karierni center je izvedel vse aktivnosti, predvidene znotraj 

pridobljenega javnega razpisa. Cilj je bil realiziran. 

 

 

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 2014 poslovala skladno s merili in standardi, ki jih določa Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 
 

6.5 Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ 

 

Fakulteta je v letu 2014 sklenila pogodbo z davčno svetovalnim podjetjem. Fakulteta deluje skladno s pregledanimi postavkami in na podlagi tega 

podanimi priporočili davčnih svetovalk. 
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6.6 Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

 

Fakulteta je v letu 2014 delno uspešno dosegla naslednje cilje:  

 

Kratkoročni prednostni 

cilj 2014 

Realizacija Razlogi za delno uspešnost Ukrepi in terminski 

načrt za 

doseganje 

zastavljenih ciljev 

Predlogi novih 

ciljev ali ukrepov, 

če zastavljeni cilji 

niso bili izvedljivi 

Jasna in učinkovita 

organizacijska shema. 

1. V letu 2014 so se sestale le nekatere katedre. 

Habilitacijska komisija nima še svojega poslovnika, 

Pravilnik o delu študijske komisije  pa je potrebno 

posodobiti. Cilj je delno realiziran. 

 

2.  V študijskem letu 2013/14  je imela Katedra za 

civilno pravo 13 članov, Katedra za kazensko 

pravo 8 članov, Katedra za management 

infrastrukture in nepremičnin 14 članov, Katedra za 

mednarodno in evropsko pravo 6 članov, Katedra 

za teorijo in zgodovino prava 8 članov, Katedra za 

upravno pravo 7 članov in Katedra za ustavno 

pravo 5 članov. Cilj je bil delno realiziran.  

 

Cilj je bil v letu 2014 delno realiziran. Na določenih 

katedrah se je število članov povečalo, pri 

nekaterih malenkost zmanjšalo ali ostalo 

nespremenjeno. 

Habilitacijska komisija nima 

še svojega poslovnika, 

Pravilnik o delu študijske 

komisije  pa je potrebno 

posodobiti. 

 

Na določenih katedrah se 

je število članov povečalo, 

pri nekaterih malenkost 

zmanjšalo ali ostalo 

nespremenjeno. 

Navedeni pravni 

akti so v postopku 

priprave.  

 

 

Fakulteta skrbi za 

habilitacijo novih 

kadrov in 

povečanje članov 

kateder.  

 

Izvesti cilj v letu 

2015. 

 

 

 

Izvedba ustreznih 

habilitacijskih 

postopkov.  

Raznolika ponudba 

študijskih programov. 

1. Magistrski študijski program 'Civilno gospodarsko 

pravo' je v postopku akreditacije. Cilj ni bil 

realiziran. 

 

2. Dne 20.11.2014 je bil akreditiran magistrski 

študijskih program 'Alternativno reševanje sporov'. 

Cilj je bil realiziran. 

Postopki pri NAKVIS glede 

študijskega programa 'Civilno 

gospodarsko pravo' še niso 

zaključeni.  

/ Fakulteta pričakuje, 

da bo postopek 

zaključen v letu 

2015. 

Okrepiti mednarodno 

sodelovanje fakultete in 

mobilnost študentov ter 

1. Fakulteta je uresničila zastavljeni cilj.  Fakulteta 

je podaljšala obstoječe bilateralne sporazume z 

Univerzo v Vidmu (Italija), Univerzo v Leipzigu 

Fakulteta ni izvedla 5 

izmenjav študentov v letu 

2014, ker se bo eden študent 

Cilj bo realiziran v 

letu 2015, ker 

študent odhaja z 

Fakulteta 

predvideva 

ralizacijo 
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pedagoškega kadra (Nemčija), Univerzo v Deustu (Španija), Univerzo v 

Zagrebu (Hrvaška) ter podpisala nove bilateralne 

sporazum s visoko šolo za pravo in Finance 

(Effectus) iz Zagreba (Hrvaška), Comenius 

University (Bratislava), Masaryk University (Češka),  

Universidade de Coruña (Španija), Universidad 

Politecnica de Cartagena (Španija) ter University 

of the Aegean (Grčija). Cilj je bil realiziran. 

 

2. V letu 2014 so na izmenjavo odšli 4 študenti, 

eden pa na izmenjavo odhaja v letu 2015. Cilj je 

bil delno realiziran. 

 

3. Tudi v letu 2014 je fakulteta sodelovala na 

poletni šoli v Vidmu. Poletne šole se je udeležil 1 

študent. Cilj je bil delno realiziran. 

 

4. Fakulteta še ni izpeljala nadgradnje spletne 

strani v angleškem jeziku.  Cilj ni bil realiziran. 

 

5. Imenovan je bil prodekan za mednarodno 

dejavnost. Cilj je bil realiziran. 

udeležil izmenjave v letu 2015. 

 

Poletne šole v Vidmu se je 

udeležil samo študent,  zaradi 

naknadene odpovedi 

predavatelja.  

 

 

Fakulteta je v postopku 

prenove angleške spletne 

strani, v okviru katere se bo 

prevedlo tudi poglavje 

Mednarodno sodelovanje.  

 

 

zamikom na 

izmenjavo.  

 

 

V letu 2015 bo 

fakulteta poskrbela 

za udeležbo 

predavatelja na 

poletni šoli. 

 

Fakulteta bo 

poskrbela, da bo v 

letu 2015 

nadgrajena 

angleška spletna 

stran.  

zastavljenih ciljev.  

Zagotoviti ustrezne vire 

financiranja dejavnosti. 

Fakulteta je v letu 2014 izvedla prijavo na 6 

slovenskih razpisov in 3 tuje. Cilj je bil realiziran. 

 

Fakulteta v letu 2014 ni izdala nobenega 

pravnega mnenja. Cilj ni bil realiziran. 

 

Fakulteta ni bila zaprošena za 

izdajo pravnega mnenja.  

Fakulteta bo 

nadaljevala s 

promoviranjem 

možnosti izdaje 

pravnih mnenj.  

Pričakujemo, da bo 

fakulteta v 

prihodnje 

zaprošena za izdajo 

pravnih mnenj. 

Vzpostavitev knjižnice, ki 

bi ustrezala vsem 

zahtevam, ki jih 

določajo predpisi. 

1. Obseg knjižničnega gradiva je na dan 

31.12.2014 znašal 6.185 enot. Cilj je bil v letu 2014 

realiziran. 

 

2.  Prijava na razpis za sofinanciranje periodičnih 

publikacij ni bila izvedena. Cilj ni bil realiziran. 

 

Fakulteta je uspela povečati 

obseg gradiva za 10%.  

 

Prijava na razpis za 

sofinanciranje periodičnih 

publikacij ni bila izvedena, ker 

fakulteta ni izpolnjevala 

razpisnih pogojev. 

Fakulteta bo tudi v 

bodoče spremljala 

razpis za 

sofinanciranje 

periodičnih 

publikacij. 

Pričakujemo, da se 

bo v primeru 

izpolnjevanja 

pogojev, prijavila 

na objavljene 

razpise. 
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Povečanje založniške 

dejavnosti fakultete. 

1. Cilj ni bil realiziran, ker je do izdaje študijskega 

gradiva prišlo v začetku leta 2015.  

 

2. Oddana je bila prijava na razpis za financiranje 

znanstvene monografije. Cilj je bil realiziran.  

 

Zaradi zamika pri izdaji 

gradiva, cilj ni bil realiziran. 

Cilj je bil realiziran v 

januarju 2015. 

/ 

Uresničitev poslanstva in 

vizije. 

Realiziranih je bilo večina zastavljenih ciljev kot 

izhaja iz Samoevalvacijskega poročila.  

 

Cilj je bil delno realiziran. 

Fakulteta je realizirala večino 

ciljev, določeni pa se zaradi 

utemeljitev iz 

Samoevalvacijskega poročila 

niso uresničili.  

Fakulteta bo 

poskušala 

nerealizirane cilje 

izvesti v letu 2015. 

Fakulteta pričakuje, 

da se bo večina 

ciljev realiziralo. 

Povečati dejavnosti s 

področja 

vseživljenjskega 

izobraževanja. 

1. Center za strokovno usposabljanje in 

izobraževanje ni pričel z delovanjem. Cilj ni bil 

realiziran. 

 

2. Na fakulteti je bilo organiziranih 15 delavnic na 

različne tematike, 5 okroglih miz, 12 strokovnih 

ekskurzij oz. obiskov v delovna in realna okolja, 15 

predstavitev delodajalcev oz. drugih gostujočih 

strokovnjakov ter 1 poletna šola. Cilj je bil realiziran. 

Fakulteta je zaenkrat opustila 

idejo, ker ji je poteklo 

pooblastilo za izvajanje izpita 

iz splošnega upravnega 

postopka, nov razpis pa ni bil 

objavljen. 

Fakulteta bo v 

primeru objave 

novega razpisa 

oddala prijavo. 

/ 

Pospešiti raziskovalno 

dejavnost, nadgraditi 

individualno 

raziskovalno osebje 

pedagoškega osebja 

ter vključevanje 

študentov v raziskovalno 

dejavnost. 
  

 1. V letu 2014 je fakulteta oblikovala raziskovalni 

program, skupaj s partnersko institucijo, in pridobila 

koncesijo za izvajanje raziskovalne sluzbe na 

podrocju raziskovalne dejavnosti v obliki  

raziskovalnega programa. Cilj je bil realiziran. 

 

2. Vodja raziskovalne skupine je sklicevala 

sprotne sestanke s člani raziskovalne skupine, ob 

pripravi raziskovalnih projektov in programov - 

sestankov je bilo priblizno 20. Cilj je bil delno 

realiziran, saj so bile aktivne le nekatere 

raziskovalne skupine.  

 

3. Vzpostavljene so povezave s mednarodnimi 

raziskovalnimi skupinami: NTNU, Faculty of 

architecture, Norveska,   Uniiversity of Aegean in 

University of Malaga. Cilj je bil realiziran. 

Zaradi spremembe vodij 

raziskovalnih skupin so bile 

slednje manj aktivne od 

drugih.  

 

 

Inštitut za kazensko pravo bo 

ustanovljen, ko bo doc. dr. 

Marko Bošnjak pridobil 

ustrezno soglasje za zaposlitev 

na mestu vodje 

raziskovalnega instituta.  

 
V letu 2014 fakulteta ni 

podpisala 10 novih sporazumi 

z javnimi raziskovalnimi 

zavodi, gospodarstvom in 

negospodarstvom temveč le 

Fakulteta je že 

spremenila vodjo 

raziskovalne skupine, 

ki bo aktivnejši pri 

delovanju centra.  

 

Fakulteta je zaenkrat 

idejo o ustanovitvi 

opustila. 

 

 

 

 

Fakulteta se bo 

trudila s sklepanjem 

novih sporazumov.  

 

Fakulteta je opusta 

cilj o Inštitutu za 

kazensko pravo, 

ostale bo poskusila 

realizirati. 
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4. Inštitut za kazensko pravo bo ustanovljen, ko bo 

doc. dr. Marko Bošnjak pridobil ustrezno soglasje 

za zaposlitev na mestu vodje raziskovalnega 

instituta. Do takrat bo ideja o ustanovitvi 

opuščena. Cilj ni bil realiziran. 

 

5. Fakulteta je prijavila 4 nacionalne in 2 

mednarodna projekta v letu 2014. Cilj je bil 

realiziran. 

 

6. Fakulteta je prijavila en raziskovalni projekt v 

okviru Katedre za management infrastrukture in 

nepremičnin. Cilj je bil realiziran. 

 

7. Fakulteta je v letu 2014 vključila 34 studentov v 

raziskovalne projekte. Cilj je bil realiziran.  

 

8. S 1.1.2015 je bila imenovana  prodekanica za 

raziskovalne zadeve. Cilj je bil realiziran. 

 

9. V letu 2014 so bili sklenjeni 4 novi sporazumi z 

javnimi raziskovalnimi zavodi, gospodarstvom in 

negospodarstvom. Cilj je bil delno realiziran. 
 

 

4. Razlog je bil slabši odziv s 

strani potencialnih partnerjev.  

 

Kakovostna kadrovska 

sestava tako 

pedagoškega kot 

upravno-

administrativnega in 

strokovno-tehničnega 

osebja. 

1. V študijskem letu 2013/14  je imela Katedra za 

civilno pravo 13 članov, Katedra za kazensko 

pravo 8 članov, Katedra za management 

infrastrukture in nepremičnin 14 članov, Katedra za 

mednarodno in evropsko pravo 6 članov, Katedra 

za teorijo in zgodovino prava 8 članov, Katedra za 

upravno pravo 7 članov in Katedra za ustavno 

pravo 5 članov. Cilj je bil v letu 2014 delno 

realiziran. Na določenih katedrah se je število 

članov povečalo, pri nekaterih malenkost 

Fakulteta cilja ni realizirana pri 

katedrah za civilno pravo, 

ustavno pravo, mednarodno 

pravo in management 

nepremičnin. Pri zadnjih dveh 

je število članov ostalo 

nespremenjeno, zmanjšalo pa 

se je število članov pri civilni in 

ustavni katedri in sicer zaradi 

prekinitve sodelovanja- 

Fakulteta 

nameraava v letu 

2015 okrepiti 

zasedbo kateder. 

/ 
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zmanjšalo ali ostalo nespremenjeno. 

 

2. V letu 2014 so asistenti bili vključeni v pedagoški 

proces. Izvajali so vaje. Cilj je bil realiziran. 

 

3. Fakulteta je v letu 2014 povečala zaposlitve 

raziskovalcev skladno s postavljenim ciljem. Cilj je 

bil realiziran. 

 
 

 

Fakulteta v letu 2014 ni dosegla naslednjih ciljev:  

 

Kratkoročni prednostni cilj 2014 Realizacija Razlogi za delno uspešnost Ukrepi in terminski 

načrt za doseganje 

zastavljenih ciljev 

Predlogi novih ciljev 

ali ukrepov, če 

zastavljeni cilji niso bili 

izvedljivi 

 

Opomba: glej prejšnjo tabelo 

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 2011 zagotovilo nove 

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

Knjižnica Franceta Bevka v Novi Gorici je omogočala študentom, profesorjem in sodelavcem fakultete uporabo strokovne literature za potrebe 

študijskega procesa. Novembra 2012 pa je vrata odprla lastna knjižnica fakultete, ki vsa leta kupuje obvezno študijsko in drugo literaturo.  

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

pedagoškem procesu, razen tega pa so bili študentom fakultete omogočeni obiski posameznih sodnih obravnav za potrebe študijskega procesa. 

Poskrbljeno je bilo tudi za obiske v realna delovna okolja ter predstavitve delodajalcev na fakulteti.  

Fakulteta je poskrbela za čim širšo promocijo v študijskih centrih kot tudi širše po Sloveniji. 
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6.8 Druga pojasnila 

6.8.1 izvajanje varčevalnih ukrepov visokošolskega zavoda 

 

Fakulteta sredstva, pridobljena na podlagi koncesije porablja namensko. Na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ in zmanjšanja 

koncesijskih sredstev, je fakulteta v letu 2014 sprejela naslednje varčevalne ukrepe: 

- neizplačilo kilometrine zunanjim sodelavcem za 20 prevoženih kilometrov, 

- sprememba Pravilnika o nagrajevanju pedagoškega dela, ki zmanjšuje določene honorarje, 

- pridobitev treh ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika, 

- znižanje sejnin članom UO; 

- znižanje pogodbenih zneskov za opravljeno strokovno svetovanje. 
 
 

6.8.2 izvajanje sanacijskih ukrepov visokošolskega zavoda 

 

Fakulteta je v letu 2014 izvedla naslednje sanacijske ukrepe: 

- izterjava neplačanih zapadlih terjatev, 

- pridobitev treh ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika, 

- selekcija nabave in racionalizacija porabe pisarniškega materiala, 

- optimizacija poštnih pošiljk, 

- sprememba Pravilnika o nagrajevanju pedagoškega dela, ki zmanjšuje honorarje za 5 % in neizplačilo kilometrine zunanjim 

sodelavcem za 20 prevoženih kilometrov. 

 



6.8.3 uresničevanje ciljev in ukrepov Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020, ki so bili navedeni v prilogi 

pogodbe za financiranje študijske dejavnosti za leto 2014 

 
 

V nadaljevanju predstavljamo realizacijo letnih ciljev, ki so bili na MIZŠ posredovani kot priloga h koncesijski pogodbi.  

 

Glavni letni cilji koncesionarja za študijsko leto 2013/2014 oz. za koledarsko leto 2014 z ukrepi za njihovo dosego in ciljne vrednosti. 
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Št. ukrepa ReNPVŠ11-20: 19 

 

Naslov ukrepa: Izpolnitev 1. dela Evropskih standardov in smernic za kakovost v visokem šolstvu ter 

okrepitev notranjega sistema zagotavljanja kakovosti in javno in transparentno objavljanje informacije o 

svoji kakovosti 

 

Glavni dolgoročni/ 

strateški cilji 

Ukrepi (naloge) za 

dosego 

dolgoročnega cilja 

Ime 

kazalnika/kazalnikov 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (december 

2013) 

Ciljna vrednost kazalnika 

(2015/16) 

 

Realizacija v letu 2014 z 

obrazložitvijo razlik glede na 

ciljno vrednost 2014 * 

Omogočiti študij tudi 

tistim, ki se 

pedagoškega 

procesa ne morejo 

udeležiti fizično na 

sedežu fakultete oz. 

na njeni dislocirani 

enoti. 

Uvedba e-študija za 

vse študijske 

programe. 

e-študij oz študij na 

daljavo 

Fakulteta študij na 

daljavo trenutno 

ponuja vsem izrednim 

študentom prvih in 

drugih letnikov 

dodiplomskih in 

magistrskih 

programov  ter 

rednim študentom 

prvega letnika Pravo 

I. stopnja 

E-študij se bo izvajal za  

vse letnike vseh študijskih 

programov. 

Delno realizirano – 

dosežena vrednost je 

razvidna v drugem delu 

tabele, ki se nanaša na 

kratkoročne cilje za leto 

2014. Razlog za delno 

realizacijo je v naravi 

dolgoročnega cilja. 

Dolgoročni cilj se namreč 

dosega skozi večletno 

obdobje (2014-2016). 

Raznolika ponudba 

študijskih programov. 

Oblikovanje in 

akreditacija novih 

študijskih 

programov. 

Novi študijski 

programi 

Fakulteta trenutno 

ponuja 6 študijskih 

programov 

Ponuditi vsaj 4 nove 

študijske programe. 
Nerealizirano – dosežena 

vrednost je razvidna v 

drugem delu tabele, ki se 

nanaša na kratkoročne cilje 

za leto 2014. Razlog za 

nerealizacijo je v 

dolgotrajnosti akreditacijskih 

postopkov in v naravi 

dolgoročnega cilja. 

Dolgoročni cilj se namreč 

dosega skozi večletno 

obdobje (2014-2016). 

Prenoviti obstoječe 

obvezne in izbirne 

vsebine 

Naprošanje nosilcev 

predmetov, naj 

prenovijo obstoječe 

programe. Uvedba 

ustreznih postopkov 

Prenova učnih 

načrtov 

Obstoječe obvezne 

in izbirne vsebine se 

nanašajo na trenutno 

veljavno zakonodajo. 

Fakulteta bo na podlagi 

prejetih predlogov 

nosilcev, vsako leto 

posebej ažurirala 

obstoječe obvezne in 

Delno realizirano – 

dosežena vrednost je 

razvidna v drugem delu 

tabele, ki se nanaša na 

kratkoročne cilje za leto 
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Št. ukrepa ReNPVŠ11-20: 19 

 

Naslov ukrepa: Izpolnitev 1. dela Evropskih standardov in smernic za kakovost v visokem šolstvu ter 

okrepitev notranjega sistema zagotavljanja kakovosti in javno in transparentno objavljanje informacije o 

svoji kakovosti 

 

Glavni dolgoročni/ 

strateški cilji 

Ukrepi (naloge) za 

dosego 

dolgoročnega cilja 

Ime 

kazalnika/kazalnikov 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (december 

2013) 

Ciljna vrednost kazalnika 

(2015/16) 

 

Realizacija v letu 2014 z 

obrazložitvijo razlik glede na 

ciljno vrednost 2014 * 

za prenovo 

obstoječih vsebin. 

izbirne vsebine. 2014. Razlog za delno 

realizacijo je v naravi 

dolgoročnega cilja. 

Dolgoročni cilj se namreč 

dosega skozi večletno 

obdobje (2014-2016).  

Okrepiti povezavo 

med  pravno teorijo 

in  pravno prakso z 

vključevanjem prakse 

na ravni 

dodiplomskega in 

podiplomskega 

študija; 

Poizvedba med 

študenti pri katerih 

predmetih 

pogrešajo več 

informacij iz prakse. 

Pripraviti in poslati 

vabila potencialnim 

gostom iz prakse. 

Povezava med 

prakso in teorijo 

Fakulteta študentom 

nudi predavanja 

gostov iz prakse. V 

pedagoški proces so 

bili v letu 1013 

vključeni 4 gosti iz 

prakse. V okviru 

kariernega centra so 

bili organizirani obiski 

v delovna okolja, ter 

predstavitve 

delodajalcev na 

zavodu.  

Fakulteta namerava 

povabiti na predavanja 

vsaj še 8 dodatnih gostov 

iz prakse, v okviru 

kariernega centra pa bo 

izvedenih najmanj 6 

obiskov v delovna okolja 

ter 6 predstavitev 

delodajalcev na zavodu. 

Delno realizirano – 

dosežena vrednost je 

razvidna v drugem delu 

tabele, ki se nanaša na 

kratkoročne cilje za leto 

2014. Razlog za delno 

realizacijo je v naravi 

dolgoročnega cilja. 

Dolgoročni cilj se namreč 

dosega skozi večletno 

obdobje (2014-2016). Kljub 

temu je zaradi aktivnega 

dela karierni center že v letu 

2014 dosegel zastavljeni 

dolgoročni cilj glede 

obiskov v delovna okolja in 

predstavitev delodajalcev 

na zavodu.  

 

Glavni kratkoročni/ 

letni cilji 

Ukrepi (naloge) za 

dosego letnega 

cilja 

Ime 

kazalnika/kazalnikov 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika 

Ciljna vrednost kazalnika 

2014 

Realizacija v letu 2014 z 

obrazložitvijo razlik glede na 

ciljno vrednost 2014 * 

Omogočiti študij tudi Izvedba e-študija za e-študij oz študij na Fakulteta študij na Izvedba e-študija za vse 
Realizirano. 
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tistim, ki se 

pedagoškega 

procesa ne morejo 

udeležiti fizično na 

sedežu fakultete oz 

na njeni dislocirani 

enoti. 

vse študente drugih 

letnikov, na 

dodiplomskih in 

magistrskih  

programih  

 

Uporabo e-študija 

ponuditi vsem 

skupinam, ne glede 

na vrsto študija. 

daljavo daljavo trenutno 

ponuja vsem izrednim 

študentom prvih in 

drugih letnikov 

dodiplomskih in 

magistrskih 

programov  ter 

rednim študentom 

prvega letnika Pravo 

I. stopnja 

študente drugih letnikov, 

na dodiplomskih in 

magistrskih  programih. 

Uporaba e-študija bo 

ponujena vsem skupinam, 

ne glede na vrsto študija. 

Raznolika ponudba 

študijskih programov. 
1. Akreditirati 

magistrski 

študijski 

program 

'Civilno 

gospodarsko 

pravo'. 

2. Akreditirati 

magistrski 

študijski 

program 

'Alternativno 

reševanje 

sporov'. 

Novi študijski 

programi 

V letu 2013 sta bila v 

akreditacijo 

predloženi dve vlogi 

za magistrska 

študijska programa 

1. magistrski študijski 

program 'Civilno 

gospodarsko pravo' bo 

akreditiran in vpisan v 

razvid. 

2. magistrski študijski 

program Alternativno 

reševanje sporov' bo 

akreditiran. 

 

1. Nerealiziran – postopek 

akreditacije na NAKVIS-u še 

ni zaključen 

 

2. Nerealiziran – postopek 

akreditacije na NAKVIS-u še 

ni zaključen 

Prenoviti obstoječe 

obvezne in izbirne 

vsebine 

Naprošanje nosilcev 

predmetov, naj 

prenovijo obstoječe 

programe. Uvedba 

ustreznih postopkov 

za prenovo 

obstoječih vsebin. 

Prenova učnih 

načrtov 

Obstoječe obvezne 

in izbirne vsebine se 

nanašajo na trenutno 

veljavno zakonodajo. 

Fakulteta bo pred 

pričetkom novega 

študijskega leta nosilce 

predmetov pozvala naj 

ažurirajo obstoječe 

obvezne in izbirne vsebine. 

Realiziran.  

Okrepiti povezavo 

med  pravno teorijo 

in  pravno prakso z 

vključevanjem prakse 

na ravni 

Poizvedba med 

študenti pri katerih 

predmetih 

pogrešajo več 

informacij iz prakse. 

Povezava med 

prakso in teorijo 

Fakulteta študentom 

nudi predavanja 

gostov iz prakse. V 

pedagoški proces so 

bili v letu 1013 

1. Fakulteta namerava 

povabiti na predavanja 

vsaj 4 goste iz prakse. 

 

 

Realizirano. 
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dodiplomskega in 

podiplomskega 

študija; 

Pripraviti in poslati 

vabila potencialnim 

gostom iz prakse. 

vključeni 4 gosti iz 

prakse. V okviru 

kariernega centra so 

bili organizirani obiski 

v delovna okolja, ter 

predstavitve 

delodajalcev na 

zavodu.  

 2. v okviru kariernega 

centra bodo izvedeni 

najmanj 3 obiski v delovna 

okolja ter 3 predstavitve 

delodajalcev na zavodu. 

 

Realizirano. 

izvedba študentske 

ankete 

 

Izvedba ankete 

prek VIS-a. 

Anketa V letu 2013 je bila 

izvedena anketa, ki 

se je   nanašala na 

oceno dela 

profesorjev in 

fakultete. 

V letu 2014 bo fakulteta 

izvedla anketo o oceni 

dela profesorjev in 

fakultete. Anketa bo služila 

pripravi 

samoevalvacijskega 

poročila. 

Realiziran. 

habilitacija novih 

kadrov 

Spodbujanje 

diplomantov 

fakultete za 

sodelovanje v 

pedagoškem 

procesu fakultete. 

Spodbujanje že 

habilitiranih 

sodelavcev in 

visokošolskih 

učiteljev za 

izpolnjevanje 

pogojev za 

pridobitev višjega 

naziva. 

Imenovanje v naziv V letu 2013 je bilo 

zaključenih 21 

postopkov 

imenovanja v naziv. 

V postopku so še 4 

vloge. 

V letu 2014 bodo 

zaključeni 4 začeti 

postopki. Obravnavane 

bodo tudi morebitne 

prejete vloge. 

Delno realiziran. Zaključena 

sta bila 2 postopka, 1 

kandidat je od vloge 

odstopil en kandidat pa je 

ni dopolnil. Obravnavane so 

tudi morebitne prejete 

vloge. 

 
*Nerealizirano, delno realizirano, realizirano. 

Če je nerealizirano ali delno realizirano, se vpiše dosežena vrednost ter obrazloži razloge za odstopanje in ali bo cilj dosežen v letu 2015. 

 

Št. ukrepa ReNPVŠ11-20: 33 

 

Naslov ukrepa: Spodbujanje slovenskega osebja za izmenjavo in usposabljanje v tujino za daljše obdobje 
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Glavni dolgoročni/ 

strateški cilji 

Ukrepi (naloge) za 

dosego 

dolgoročnega cilja 

Ime 

kazalnika/kazalnikov 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (december 

2013) 

Ciljna vrednost 

kazalnika (2015/16) 

 

Realizacija v letu 2014 z 

obrazložitvijo razlik glede na 

ciljno vrednost 2014 * 

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 

Sklepanje 

bilateralnih 

sporazumov s tujimi 

institucijami. 

 

Mednarodno 

pedagoško 

sodelovanje 

8 izvedenih mobilnosti 

pedagoškega osebja, 

7 v okviru programa 

Erasmus in 1 v okviru 

Norveškega 

finančnega 

mehanizma. 

 

Sodelovanje na poletni 

šoli v Vidmu 6 let 

zapored.  

Sklenjenih bo vsaj 20 

bilateralnih 

sporazumov s tujimi 

institucijami. 

Pedagoško osebje se 

bo vsako leto udeležilo 

poletne šole v Vidmu. 

 

 

 

Delno realizirano – dosežena 

vrednost je razvidna v 

drugem delu tabele, ki se 

nanaša na kratkoročne cilje 

za leto 2014. Razlog za delno 

realizacijo je v naravi 

dolgoročnega cilja. 

Dolgoročni cilj se namreč 

dosega skozi večletno 

obdobje (2014-2016). 

 

Izvedba predavanj 

gostujočih profesorjev 

iz sosednjih držav  

Vabila profesorjem 

in gostom k 

sodelovanju. 

Gostujoča 

predavanja 

Fakulteta je v letu 2013 

sodelovala  s petimi 

gostujočimi 

profesorjema iz Italije, 

Hrvaške, Španije, 

norveške in 

Južnoafriške republike 

Fakulteta bo v letu 

2014 sodelovala z vsaj 

petimi tujimi 

gostujočimi učitelji 

Realiziran. 

Udeležba 

predavatelja na 

poletni šoli v Vidmu. 

Na povabilo 

Univerze v Vidmu 

bo fakulteta k 

sodelovanju na 

poletni šoli povabila 

študente ter 

profesorja. 

Sodelovanje na 

poletni šoli 

Študenti fakultete so se  

v letu 2013 že šrstič 

udeležili poletne šole v 

Vidmu. 

Študenti fakultete in 

profesor  se  bodo v 

letu 2014 udeležili 

poletne šole v Vidmu. 

Delno realiziran – poletne šole 

so se udeležili le študenti, med 

profesorji pa to leto ni bilo 

zanimanja. 

vzpostavitev novih 

bilateralnih 

sporazumov v sklopu 

Erasmusa 

Navezovanje stikov 

s tujimi fakultetami 

in univerzami ter 

sklepanje 

sporazumov. 

Erasmus V letu 2013 so bili 

podpisani 4 bilateralni 

sporazumi. 

V letu 2014 se 

predvideva podpis vsaj 

še 3 bilateralnih 

sporazumov. 

Realiziran.  

organizacija 

mednarodnih 

Organizacija 

konferenc ter 

Mednarodne 

konference 

Fakulteta je leta 2013 

izvedla 3 mednarodne 

Fakulteta bo tudi v letu 

2014 izvedla 3 
Delno realiziran – fakulteta je 
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konferenc pošiljanje vabil 

sodelujočim. 

konference mednarodne 

konference  

izvedla 2 mednarodni 

konferenci. Namesto tretje 

mednarodne konference pa 

je izvedla okroglo mizo, 

delavnice in poletno šolo z 

mednarodnim elementom.  



6.8.4 analiza kadrovanja in kadrovske politike, iz katere je razvidna izvedba kadrovskega načrta in primerjava s preteklim letom  

 
1. Delovna mesta po uredbi o plačah v javnem sektorju: 

 

Fakulteta je v letu 2013 na dan 31.12.2013 zaposlovala le glavnega tajnika in sicer za 1 FTE – od tega 0,1 FTE na raziskavah in zato ga vodimo tudi 

pod raziskovalce. Fakulteta je imela na dan 31.12. 2013 zaposlenega tudi dekana za 1 FTE – od tega pa je 0,8 FTE na raziskavah in zato ga vodimo 

tudi pod raziskovalce. V kadrovskem načrtu za leto 2014 je predvidevala da bo na dan 31.12.2014 zaposlovala glavnega tajnika za 1 FTE - od tega 

za 0,1 FTE na raziskavah ter dekana za 0,2 FTE – od tega 0,1 FTE na raziskavah. Dejansko stanje na 31.12.2014 je sledeče: Glavni tajnik je zaposlen za 

1 FTE – od tega pa je 0,1 FTE na raziskavah in ga zato vodimo tudi pod raziskovalce. Fakulteta je imela na dan 31.12.2014 zaposlenega tudi dekana 

za 0,2 FTE – od tega pa je 0,1 FTE na raziskavah zato ga vodimo tudi pod raziskovalce.   

 

2. Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci: 

 

Fakulteta je v letu 2013 na dan 31.12.2013 zaposlovala enega rednega profesorja za 0,5 FTE, enega rednega profesorja za 0,2 FTE - od tega je 0,1 

FTE na raziskavah in ga zato vodimo tudi pod raziskovalce ter enega docenta za 0,2 FTE - od tega je 0,1 FTE na raziskavah in ga zato vodimo tudi 

pod raziskovalce.  V kadrovskem načrtu za leto 2014 je predvidevala, da bo na dan 31.12.2014 zaposlovala enega izrednega profesorja za 0,5 FTE 

ter enega rednega profesorja za 0,5 FTE ter enega docenta za 0,1 FTE. Dejansko stanje na dan 31.12.2014 je sledeče: en izredni profesor za 0,2 FTE 

(od tega 0,1 FTE na raziskavah), 1 izredni profesor za 0,2 FTE ( od tega 0,1 FTE na raziskavah), 1 izredni profesor za 0,5 FTE ( od tega  0,2 FTE na 

raziskavah), 1 višji predavatelj za 0,1 FTE ( od tega 0,02 FTE na raziskavah),1 docent za 0,05 FTE, 1 docent za 0,15 FTE ( od tega 0,1 FTE na raziskavah). 

 

Fakulteta je v letu 2013 na dan 31.12.2013 fakulteta je pogodbeno sodelovala z 13 rednimi profesorji, 15 izrednimi profesorji, 18 docenti in 4 višjimi 

predavatelji in 15 asistenti. Fakulteta je razširila seznam pogodbeno sodelujočih Visokošolskih učiteljev in pedagoških sodelavcev. V kadrovskem 

načrtu za leto 2014 je predvidevala, da bo na dan 31.12.2014 pogodbeno sodelovala z 12 rednimi profesorji, 14 izrednimi profesorji, 18 docenti, 3 

višjimi predavatelji, 1 asistentom z doktoratom, 10 asistenti z magisterijem in 4 asistenti. Dejansko stanje na 31.12.2014 je sledeče: fakulteta je 

pogodbeno sodelovala z 13 rednimi profesorji, 8 izrednimi profesorji, 16 docenti in 1 višjim predavateljem in 12 asistenti. Fakulteta je razširila seznam 

pogodbeno sodelujočih Visokošolskih učiteljev in pedagoških sodelavcev. 
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3. raziskovalci in strokovni sodelavci: 

 

Fakulteta je v letu 2013 na dan 31.12.2013 zaposlovala 15 raziskovalcev za  skupno 1,89 FTE. Fakulteta je zaposlitev ponudila širšemu krogu 

raziskovalcev, ki pa ni sprejel predlaganega delovnega razmerja.   V kadrovskem načrtu za leto 2014 je predvidevala, da bo na dan 31.12.2014 

zaposlovala 15 raziskovalcev za skupno 1,8 FTE. Dejansko stanje na 31.12.2014 je sledeče: Fakulteta je zaposlovala 11 raziskovalcev za  skupno 1,02 

FTE. Fakulteta je zaposlitev ponudila širšemu krogu raziskovalcev, ki pa ni sprejel predlaganega delovnega razmerja.   

 

4. spremljajoča delovna mesta: 

 

Fakulteta je v letu 2013 na dan 31.12.2013 Fakulteta je zaposlovala 8 oseb na spremljajočih delovnih mestih, med katerimi je 6 oseb zaposlenih za 1 

FTE, 1 oseba za 0,8 FTE, ena oseba pa je zaposlena za 1 FTE - od tega je 0,1 FTE na raziskavah. V kadrovskem načrtu za leto 2014 je predvidevala, da 

bo na dan 31.12.2014 zaposlovala 8 oseb na spremljajočih delovnih mestih za skupno 7,7 FTE. Dejansko stanje na 31.12.2014 je sledeče: Fakulteta je 

 

6.8.5 poročilo o investicijskih vlaganjih. 

 

Fakulteta v investicije ni vlagala. 
 

7 FAKULTETA V ŠTEVILKAH 
 

7.1 Izobraževalna dejavnost 

Tabela 1: Stari  študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2013/2014 in  2014/2015: primerjava med leti  

 

Stari študijski programi  - realizacija 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko leto 

2013/2014 

 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko leto 

2014/2015 

 

Univerzitetni 

programi 

študijsko 

leto 

2013/2014 

 

Univerzitetni 

programi 

študijsko 

leto 

2014/2015 

 

Specialistični 

programi za  

študijsko leto 

2013/2014 

Specialistični 

programi 

za študijsko 

leto 

2014/2015 

Magistrski 

programi 

za študijsko 

leto 

2013/2014 

Magistrski 

programi 

za študijsko 

leto 

2014/2015 

 

Doktorski 

programi 

za študijsko 

leto 

2013/2014 

Doktorski 

programi 

za študijsko 

leto 

2014/2015 
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Komentar: Fakulteta ne izvaja starih študijskih programov 
 
 

Tabela 2: Novi  študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2014/2015, v primerjavi z letom 2013/2014 

 

 

Novi študijski programi - realizacija 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2013/2014 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2014/2015 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2013/2014 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2014/2015 

Študijski programi 

2. stopnje 

študijsko leto 

2013/2014 

 

Študijski programi 

2. stopnje 

študijsko leto 

2014/2015 

Študijski programi 

3. stopnje za 

študijsko leto 

2013/2014 

 

Študijski programi 

3. stopnje za 

študijsko leto 

2014/2015 

28 53 Pravo 1. 

stopnje 

Pravo 1. 

stopnje 

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

  407 399 Pravo in 

management 

nepremičnin 2. 

stopnje 

Pravo in 

management 

nepremičnin 2. 

stopnje 

Pravo in 

management 

nepremičnin 3. 

stopnje 

Pravo in 

management 

nepremičnin 3. 

stopnje 

    340 307 34 37 

        

 

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

študenta. Podatki za študijske programe 2. in 3. stopnje vključujejo število vpisanih v oba študijska programa (Pravo in Pravo in management 

nepremičnin). 
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Tabela 3: Število programov izpopolnjevanja v študijskem letu 2014/2015, v primerjavi s študijskim letom 2013/2014 

 

Število 

programov za 

izpopolnjevane 

v študijskem letu 

2013/2014 

 

 

 

Število 

programov za 

izpopolnjevane v 

študijskem letu 

2014/2015 

 

Število 

študentov  v 

programih za 

izpopolnjevanje 

2013/2014 

 

 

 

Število 

študentov  v 

programih za 

izpopolnjevanje  

v študijskem 

letu 2014/2015 

 

    

    

    

    

 

Komentar: fakulteta ne izvaja programov izpopolnjevanja 

 

Tabela 4: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2013/2014 in 2014/2015: 

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 

Redni 

študij 

13/14 

Redni 

študij 

14/15 

Izredni 

študij 

13/14 

Izredni 

študij 

14/15 

Redni 

študij 

13/14 

Redni 

študij 

14/15 

Izredni 

študij 

13/14 

Izredni 

študij 

14/15 

Štud. leto 

13/14 

Štud. 

leto 

14/15 

Štud. 

leto 

13/14 

Štud. leto 

14/15 

Štud. 

leto 

13/14 

Štud. 

leto 

14/15 

              

 

Komentar: Fakulteta ne izvaja starih študijskih programov 
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Tabela 5: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2013/2014 in 2014/2015: 

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 

13/14 

Redni 

študij 

14/15 

Izredni 

študij 

13/14 

Izredni 

študij 

14/15 

Redni 

študij 

13/14 

Redni 

študij 

14/15 

Izredni 

študij 

13/14 

Izredni 

študij 

14/15 

Redni 

študij 

13/14 

Redni 

študij 

14/15 

Izredni 

študij 

13/14 

Izredni 

študij 

14/15 

Štud. 

leto 

13/14 

Štud. 

leto 

14/15 

/ 5 28 48 261 234 146 164 303 267 37 31 34 37 

 

 

Komentar:  Fakulteta je pri izračunu upoštevala študente, ki so na fakulteto vpisani prvič, ponovno ali imajo podaljšan status študenta. Podatki za 

študijske programe 2. in 3. stopnje vključujejo število vpisanih v oba študijska programa (Pravo in Pravo in management nepremičnin). 

 

Tabela 6: Število diplomantov, ki so končali stare študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2013 in 2014. 

 

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 

Leto 

2013 

Leto 

2014 

Leto 

2013 

Leto 

2014 

Leto 

2013 

Leto 

2014 

Leto 

2013 

Leto 

2014 

Leto 

2013 

Leto 

2014 

Leto 

2013 

Leto 

2014 

Leto 

2013 

Leto 

2014 

              

 

 

Komentar: Fakulteta ne izvaja starih študijskih programov 
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Tabela 7: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2013 in 2014 

 
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 

2013 

Leto 

2014 

Leto 

2013 

Leto  

2014 

Leto  

2013 

Leto 

2014 

Leto 

2013 

Leto 

2014 

Leto  

2013 

Leto 

2014 

Leto 

2013 

Leto  

2014 

Leto 

2013 

Leto 

2014 

/ / 7 3 48 50 13 18 58 47 10 8 7 9 

Podatki se nanašajo na obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013 in za obdobje 1.1.2014 do 31.12.2014 

 

 

7.2 Raziskovalna dejavnost                 

Tabela 8: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2013 ter načrt in realizacija za leto 2014 

 

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 2013            3  

Načrt za 

leto 2014 

           2  

Realizacija 

2014 

           2  

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. 

 

Fakulteta je v letu 2014 že šestič zapored uspešno izvedla mednarodno konferenco iz pravne argumentacije, tretjič pa doktorsko konferenco. 
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7.3 Knjižnična dejavnost – knjižnica v številkah 2014 

 
Prirast knjižničnega gradiva,vpis in obisk knjižnice 

Leto Št. 

zapisov 

v 

lok.bazi 

pod. 

Knjižnični 

fond / 

inv. št. 

Vpis 

novih 

študentov 

Št. 

obiskov 

v 

knjižnici 

(izposoja 

gradiva) 

Št. 

izposojenih 

enot 

gradiva 

2012 1.151 1.552 40 47 58 

2013 2.938 5.445 97 528 870 

2014 3.197 6.185 85 703 1278 

 

Uporabniki knjižnice 

Kategorije uporabnikov V letu 2012 V letu 2013 V letu 2014 

Študenti 

dodiplomski,redni 

30 69 116 

Študenti dodiplomski, 

izredni 

3 8 24 

Študenti podiplomski 21 60 / 

Srednješolci 0 0 0 

Zaposleni 2 7 2 

Upokojenci 0 0 0 

Tuji državljani 1 0 0 

Drugi uporabniki 1 1 10 

 

Kazalniki 

Kazalnik V letu 2012 V letu 2013 V letu 2014 

Število aktivni 

uporabnikov knjižnice 

58 145 152 

Zbirka knjižnega in 

neknjižnega gradiva 

2643 5686 6.185 

Število organiziranih 

izobraževanj za 

uporabnike 

0 1 0 

Število medknjižničnih 2 82 95 
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izposoj 

Sredstva za nakup vsega 

knjižničnega gradiva 

4.923,00 EUR 23.382,00 EUR 5.423,70 EUR 

 

7.4 Poročilo o izvedbi interesnih dejavnosti za leto 2014, ki ga je sprejel študentski svet   

 

Podatki so razvidni iz točke 4.10. Interesna dejavnost študentov. 
 


