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Pri pripravi samoevalvacijskega poročila so sodelovali:  

prof. dr. Arne Marjan Mavčič, visokošolski učitelj, predsednik samoevalvacijske skupine, 
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Uredila: mag. Nana Lavrenčič 

 

Samoevalvacijska skupina Evropske pravne fakultete v Novi Gorici (EVRO-PF) je 

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2011/12 pripravila na podlagi: 
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 Poročila o stanju knjižnice Evro-PF, 

 Podatkov iz evidenc, ki jih EVRO-PF vodi skladno z ZviS, 
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I. DEL: SPLOŠNO O EVROPSKI PRAVNI FAKULTETI V 

NOVI GORICI 

 

1. ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ 

 

EVRO-PF je samostojni in zasebni visokošolski zavod, ki sta ga leta 2005 ustanovila Inštitut 

za človekove pravice, svetovanje in izobraževanje s sedežem v Kranju, kasneje preimenovan 

v Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice d.o.o. ter Inštitut za mednarodno pravo – 

zavod, s sedežem v Ljubljani. Leta 2011 je v lastniško strukturo vstopil še Inštitut za civilno 

pravo, s sedežem v Grosupljem.  

Akreditacijo Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo je EVRO-PF pridobila s sklepom št. 

1/4-2005 z dne 7. 7. 2005. Fakulteta je bila prvotno ustanovljena v Portorožu. Dne 23.2.2006 

je Svet RS za visoko šolstvo s sklepom št. 1/13-2006 dal pozitivno mnenje k spremembi 

imena v Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici ter o prenosu sedeža fakultete v Novo 

Gorico.  

 

EVRO-PF ima naslednje akreditirane programe: 

 Pravo 1. stopnje: sklep SVŠ št. 2/29-2005 z dne 22.11.2005, za izvajanje študijskega 

programa v Portorožu; sklep SVŠ št. 1/13-2006 z dne 23.2.2006 za izvajanje 

študijskega programa v Novi Gorici;  

 Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje: sklep NAKVIS št. 

6033-307/2009/19 z dne 16.6.2011;  

 Pravo 2. stopnje: sklep SVŠ št. 1/13-2006 z dne 23.2.2006; sklep SVŠ št. 5/24-2006 z 

dne 6.7.2006 za izvajanje magistrskega programa tudi v dislocirani enoti v Kranju;  

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

7.3.2007;  

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

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

5.5.2008.  

 

EVRO-PF je v študijskem letu 2006/07 vpisala prvo generacijo študentov univerzitetnega 

študijskega programa Pravo 1. stopnje ter magistrskega študijskega programa Pravo 2. 

stopnje. V študijskem letu 2007/08 je začela z izvajanjem magistrskega študijskega programa 

Pravo in management nepremičnin 2. stopnje. Prvo generacijo študentov doktorskih študijskih 

programov Pravo 3. stopnje ter Pravo in management nepremičnin 3. stopnje je EVRO-PF 

vpisala v študijskem letu 2008/09. V študijskem letu 2012/13 bo EVRO-PF začela z 

izvajanjem akreditiranega visokošolskega strokovnega študijskega programa Pravo in 

management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje. 
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Sedež EVRO-PF je v Novi Gorici, akreditirani pa ima tudi dve dislocirani enoti, in sicer v 

Kranju in Ljubljani. Trenutno se dejavnost izvaja na sedežu v Novi Gorici in na dislocirani 

enoti v Kranju. 

EVRO-PF je prva tovrstna pravna fakulteta v Sloveniji, ki deluje v skladu s sodobnim 

evropskim bolonjskim modelom študija in ki poudarja evropsko razsežnost svojega delovanja, 

saj to zajema tako program kot način študija ter zasnovo dejavnosti fakultete. Fakulteta sledi 

trendom in usmeritvam v Evropski uniji (EU), zato je odprta za povezovanje po modelu 

partnerstva med zasebno in javno sfero v skladu z Lizbonsko strategijo.  

 

1.1. VIZIJA, POSLANSTVO  IN STRATEGIJA DOSEGANJA CILJEV  

EVRO-PF ima jasno oblikovani 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. 

 

1.1.1. VIZIJA 

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

interdisciplinarnem področju prava in managementa infrastrukture in nepremičnin, ki bo prek 

kvalitetno izvedene izobraževalne dejavnosti, povezovanja teorije s prakso, združevanja 

pedagoškega in raziskovalnega dela ter mednarododnega sodelovanja oblikovala diplomante, 

iskane na trgu dela. Poleg tega želi EVRO-PF postati zanesljiv partner tako domačega 

gospodarskega in negospodarskega sektorja kot tudi profitnih in neprofitnih institucij iz 

tujine. 

 

1.1.2. 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 

mednardni trg dela. 

 

1.1.3. CILJI IN STRATEGIJA NJIHOVEGA DOSEGANJA   

Cilje in strategijo njihovega doseganja je EVRO-PF oblikovala skladno s svojim poslanstvom 

in vizijo. Strateški načrt uresničevanja zastavljenih ciljev je vsebovan v  Akcijskem načrtu za 

uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF. 

 

1.1.3.1. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU ORGANIZIRANOSTI 
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Jasno zastavljena in oblikovana organizacijska shema, katere udeleženci  hitro, učinkovito in  

kakovostno izvajajo svoje naloge, je ena ključnih prvin, ki pripomorejo k splošni kakovosti 

izvajanja dejavnosti EVRO-PF. Pristojni bodo vse čas spremljali potrebe po oblikovanju 

novih organizacijskih enot in delovnih teles ter potrebe po krepitvi obstoječih organov, 

delovnih teles in organizacijskih enot. Ključne naloge, ki si jih EVRO-PF zastavlja v 

študijskem letu 2012/13, so spremljanje delovanja kateder, spodbujanje k večji aktivnosti in 

reorganizaciji posameznih kateder, pa tudi jasnejše določitve njihovih pristojnosti. Poleg tega 

si bo EVRO-PF v sodelovanju s ŠS prizadevala zagotoviti predstojnike študentov v svojih 

organih.  

 

1.1.3.2. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 

Izobraževanje je poglavitna dejavnost EVRO-PF, zato je ključnega pomena, da sledi 

spremembam tako na področju same vsebine študijskih programov kot tudi pri načinu same 

izvedbe. 

Študenti EVRO-PF imajo možnost pridobivati znanje po tekoče posodobljenih študijskih 

programih. Predavanja, seminarje in vaje v sodobno opremljenih predavalnicah izvajajo 

predavatelji, ki so teoretiki in praktiki, s strokovnimi izkušnjami doma in na tujem. EVRO-PF 

si bo prizadevala tudi v prihodnosti študentom ponuditi nove študijske programe, ki bodo 

pokrivali bodisi specialna pravna področja, bodisi druga interdisciplinarna področja, ki se 

bodo povezovala s pravnimi znanji. V študijskem letu 2012/13 bo EVRO-PF začela z 

izvajanjem visokošolskega strokovnega študijskega programa Pravo in management 

infrastrukture in nepremičnin, predvideva pa tudi vložitev vloge za akreditacijo magistrskega 

študijskega programa, ki bo temeljil na nadgradnji znanja s področja civilnega prava. 

Tehnološka evolucija je povečala odgovornost EVRO-PF, da v okviru svojih študijskih 

programov spodbuja študente in predavatelje k smotrni uporabi pridobitev informacijske 

tehnologije tudi na pravnem področju. Gre za razvojno strategijo v smeri elektronsko 

podprtega fakultetnega modela, ki naj zagotavlja akademske programe po sodobnih 

tehnoloških standardih. Za izredne študente prvih letnikov vseh študijskih programov uvaja 

EVRO-PF v študijskem letu e-študij oziroma študij na daljavo.  

Mednarodno sodelovanje  oziroma vključevanje študentov v študij na tujih institucijah ima 

zaradi globalizacije vedno večji pomen. EVRO-PF je od leta 2008 nosilka Erasmus 

univerzitetne listine, ki je predpogoj za podpis bilateralnih sporazumov s tujimi institucijami, 

izvajalkami programa Erasmus. Cilj EVRO-PF je podpisati čimveč bilateralnih sporazumov 

in tako omogočiti mobilnost študentov. Tudi v študijskem letu 2012/13 si bo EVRO-PF 

prizadevala podpisati nove bilateralne sporazume ter prvič v svoji zgodovini svoje študente 

poslati na izmenjavo v tujino. Za tuje študente, ki se zanimajo za izmenjavo na EVRO-PF, pa 

bo pripravila gradivo v angleškem jeziku in ga objavila na spletni strani. Za potrebe krepitve 

mednarodnega sodelovanja nasploh bo EVRO-PF imenovala prodekana za mednarodno 

sodelovanje. 
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EVRO-PF si prizadeva svoje delovanje odpreti tudi v mednarodni visokošolski prostor. V 

prihodnjih letih bo število tujih študentov poskušala pridobiti prek visokošolskega 

transnacionalnega izobraževanja (VTI), ki ga bo izvajala s partnerskimi institucijami. V 

študijskem letu 2012/13 bo poskušala pridobiti soglasje Nacionalne agencije Republike 

Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) vsaj k eni pogodbi za izvajanje VTI. 

EVRO-PF poleg klasičnega izobraževanja skrbi tudi za vseživljenjsko izobraževanje, v 

okviru katerega osebam brez statusa zagotavlja opravljanje izpitov posameznih predmetov, v 

sodelovanju s ŠS pa organizira okrogle mize, ki se jih lahko udeleži kdorkoli. EVRO-PF je 

nosilka javnega pooblastila za izvajanje izpita iz splošnega upravnega postopka. V študijskem 

letu 2012/13 si bo EVRO-PF prizadevala uresničiti delovanje Centera za strokovno 

usposabljanje in izobraževanje. 

 

1.1.3.3. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 

EVRO-PF ima sicer tri raziskovalne skupine, vpisane v evidenco izvajalcev raziskovalne in 

razvojne dejavnosti ARRS ter eno v nastajanju, vendar je na področju raziskovalne dejavnosti 

precej šibka. EVRO-PF praktično ne prijavlja lastnih raziskovalnih projektov, na javnih 

razpisih pa je neuspešna. Zaposlena ima dva raziskovalca, vsakega za 10% delovnega časa, 

kar pa ni dovolj za aktivno raziskovalno dejavnost. V prihodnosti bo morala EVRO-PF 

nameniti večjo pozornost krepitvi kadra na tem področju, predvsem z zaposlovanjem mladih 

raziskovalcev in z vključevanjem študentov v raziskovalni proces. Zagon delovanja 

raziskovalnih skupin, zaposlitev mladih raziskovalcev ter vključitev predvsem podiplomskih 

študentov bodo omogočil, da bo EVRO-PF postala kakovostna in priznana raziskovalna 

institucija.V študijskem letu 2012/13 bo EVRO-PF določila predstojnika Centra za 

intelektualno lastnino, imenovala prodekana za raziskovalno dejavnost, izvedla akcije za vpis 

Inštituta za kazensko pravo v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ARRS 

ter se prijavila na javne razpise oziroma projekte ARRS, v kolikor bodo razpisani. EVRO-PF 

bo tudi v prihodnje spodbujala pedagoško osebje k individualnemu raziskovalnemu delu. 

 

1.1.3.4. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU ŠTUDENTOV 

Vodstvo EVRO-PF si prizadeva poglobiti sodelovanje s ŠS EVRO-PF in z njegovo pomočjo 

pridobiti povratne informacije o zadovoljstvu študentov s študijem na EVRO-PF. Cilj EVRO-

PF je konstruktivno sodelovanje s predstavniki študentov, ki bo dolgoročno pripomoglo k 

izboljšanju same kvalitete študijskega procesa. EVRO-PF si bo prizadevala za promocijo 

aktivnosti ŠS in za obveščanje študentov o pomembnosti njihove participacije pri zadevah, 

povezanih s študijem in obštudijskimi dejavnostmi. Prav tako si bo EVRO-PF prizadevala za 

poglobitev sodelovanja med ŠS in vodstvom fakultete prek aktivnega vključevanja ŠS pri 

sprejemanju odločitev. V študijskem letu 2012/13 sta ključni nalogi ŠS vključitev 

predstavnikov študentov v vse organe, kjer je to prevideno skladno s pravnimi akti, ter 

zagotoviti takšo sestavo ŠS, da bodo pokrite vse interesne skupine študentov. 
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1.1.3.5. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU KADROV 

Cilj EVRO-PF je  zagotoviti kakovostno kadrovsko sestavo tako pedagoškega kot upravno-

administrativnega in strokovno-tehničnega osebja.  

Pedagoški kader je dober, sestavljen iz strokovnjakov, ki imajo tako teoretična znanja kot 

izkušnje iz prakse. Tudi v prihodnje si bo EVRO-PF prizadevala v študijski proces privabiti 

ugledne strokovnjake s pravnega področja in strokovnjake s področja managementa, 

infrastrukture in nepremičnin, ki imajo tako teoretska znanja kot izkušnje iz prakse. V okviru 

zagotavljanja kakovostnih kadrov bo EVRO-PF spodbujala najboljše študente in 

diplomante k vključevanju v pedagoški proces fakultete. Dolgoročno se bo EVRO-PF 

zavzemala za zaposlovanje novih kadrov, predvsem raziskovalcev na podlagi uspešnih 

prijav na projekte. V študijskem letu 2012/13 bo poskušala okrepiti Katedro za upravno 

pravo, ki je trenutno najšibkejša katedra. Pomanjkanje asistentov bo poskušala odpraviti z 

dokončanjem postopkov v imenovanje v naziv, saj je postopku kar devet vlog za imenovanje 

v naziv asistent. 

Sestava pedagoškega kot upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega osebja trenutno 

ustreza obsegu dela. V kolikor bo v prihodnosti potrebno zaposliti dodatne kadre, bodo takšne 

potrebe realizirane. V študijskem letu 2012/13 bo upravno-administrativno osebje, ki še nima 

opravljenega strokovnega izpita iz splošnega upravnega postopka, napoteno na opravljanje 

tega izpita. 

 

1.1.3.6. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU PROSTOROV IN OPREME 

EVRO-PF sistematično skrbi za primerno raven prostorov za opravljanje pedagoške 

dejavnosti in opreme, zlasti za posodabljanje računalniške in snemalne opreme, upoštevajoč 

uvajanje e-študija. EVRO-PF si bo v prihodnosti prizadevala, da se na sedežu v Novi Gorici 

zagotovijo primernejše mize za študente. Poglavitna naloga EVRO PF v študijskem letu 

2012/13 je dokončanje opremljanja novih prostorov, vključno s knjižnico in njenim 

arhivom. Zaradi racionalizacije delovnega procesa v računovodstvu in referatu bo izpeljana 

integracija med visokošolskim informacijskim sistemom VIS in računovodskim programom 

VASCO. 

Pridobitev prostorov za knjižnico in zaposlitev knjižničarke pomenita napredek pri 

vzpostavitvi in začetku delovanja lastne strokovne knjižnice. V prihodnje si bo EVRO-PF 

prizadevala za pridobitev zadostnih enot knjižničnega gradiva, med katerim sta predvidena 

tudi dva izvoda obvezne študijske literature. V študijskem letu 2012/13 bo knjižnica začela z 

izposojati gradivo študentom. Vodstvo fakultete bo moralo zagotoviti finančna sredstva za 

nakup manjkajoče opreme, potrebne za knjižnico. Prav tako bo treba zagotoviti finančna 
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sredstva za nakup knjižničnega gradiva,  tako s strani vodstva kot prek prijave na ustrezni 

javni razpis.  

Vodja knjižnice je hkrati tudi vodja založbe, zato je povečanje založniške dejavnosti 

razumljiv cilj EVRO-PF. Za njegovo uresničitev bo EVRO-PF spodbujala pedagoško osebje k 

pripravi študijske literature in drugega gradiva za študente. V študijskem letu 2012/13 si bo 

fakulteta prizadevala izdajati učbenike oziroma drugo študijsko gradivo. 

 
1.1.3.7. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU FINANCIRANJA DEJAVNOSTI 

Zaradi zmanjšanja koncesijskih sredstev ki ga je prinesla vladna uredba, ki ureja  financiranje 

visokošolskih zavodov, bo EVRO-PF morala vprihodnje dati večji povdarek zunanjim virom 

financiranja dejavnosti. Tako je dolgoročni cilj pridobivanje zunanjih virov financiranja, 

predvsem prek dobljenih javnih in drugih razpisov ter tržne dejavnosti EVRO-PF. V 

študijskem letu 2012/13 se bo EVRO-PF prijavila na temu primerne javne razpise. Prav tako 

bo poskušala povečati prihodke iz tržnih dejavnosti fakultete, predvsem s pripravo pravnih 

mnenj. 

 

1.1.3.8. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU VKLJUČEVANJA V OKOLJE 

Cilj EVRO-PF je razvijati sodelovanje s sorodnimi pedagoškimi in raziskovalnimi 

institucijami doma in v tujini ter skrbeti za mednarodno izmenjavo študentov in profesorjev. 

Dolgoročno mora EVRO-PF skrbeti za lastno promocijo in promocijo sodelovanja s širšim 

družbenim okoljem. Oblikovati mora pogoje za vzpostavitev sodelovanja z relevantnimi 

domačimi in tujimi institucijami. Ključno je navezovanje stikov s tujimi fakultetami in 

univerzami ter na podlagi stikov podpisovati bilateralne sporazume, ki so predpogoj za 

izvedbo mobilnosti študentov in pedagoškega osebja. V študijskem letu 2012/13 je cilj 

EVRO-PF, da pošlje prve študente na izmenjavo v tujino v okviru programa Erasmus. 

Fakulteta bo imenovala prodekana za medarodno dejavnost, katerega ključna naloga bo skrb 

za doseganje dolgoročnih ciljev na področju sodelovanja EVRO-PF z mednarodnim okoljem.  

 

1.1.3.8. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU SPLOŠNE SKRBI ZA KAKOVOST 

V okviru strategije spremljanja kakovosti je EVRO-PF v študijskem letu 2011/12 sprejela 

Akcijski načrt za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF. Aktivno je začela sodelovati s 

Študentskim svetom,  na njegovo pobudo je bil ustanovljen Karierni center, pridobljeni so bili 

prostori za knjižnico, med študenti je bila izvedena anketa o kakovosti študija,.. Kljub temu pa 

vsi zaposleni in pogodbeni sodelavci na EVRO-PF procesa ocenjevanja kakovosti ne 

sprejemajo dovolj resno. EVRO-PF si bo na področju skrbi za kakovost prizadevala za 

doseganje standardov kakovosti, ki jih predvidevajo NAKVIS ter mednarodnimi standardi 

ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance).  EVRO-PF si bo v v 

študijskem letu 2012/13 prizadevala za dvig kakovosti z uresničitvijo kratkoročne strategije, 
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za doseganje postavljenih ciljev ter svojega poslanstva in vizije, kot je določeno v Akcijskem 

načrtu za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF. 

 

Tabela št. 1: Cilji ter dolgoročna in kratkoročna strategija za njihovo doseganje 

PODROČJE CILJ DOLGOROČNA 

STRATEGIJA 

STRATEGIJA V 

ŠTUDIJSKEM 

LETU2012/13 
 

1. 

Organiziranost 

Jasna in učinkovita 

organizacijska shema. 

Nove organizacijske enote in 

delovna telesa. 

Izboljšanje delovanja 

kateder. 

Krepitev obstoječih organov, 

delovnih teles in organizacijskih 

enot. 

Vključitev študentov v vse 

organe, kjer je to 

predvideno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Izobraževalna 

dejavnost 

Vrsta in obseg izvedbe študijskih programov 

Raznolika ponudba 

študijskih programov. 

Ponuditi nove študijske 

programe. 

Izvedba študijskega 

programa Pravo in 

management infrastrukture 

in nepremičnin. 

Vložitev vloge za magistrski 

študijski program s področja 

civilnega prava. 

Način izvedbe študijskih programov 

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. 

Uvedba e-študija za izredni 

študij za prve letnike vseh 

študijskih programov.  

Mobilnost študentov 

 

 

Povečati število 

mobilnosti domačih in 

tujih študentov v okviru 

programa Erasmus. 

Sklepanje bilateralnih 

sporazumov s tujimi 

institucijami. 

Sklenitev novih bilateralnih 

sporazumov s tujimi 

institucijami. 

Udeležba treh študentov pri 

izmenjavi s tujimi 

institucijami. 

Sprotno uvajanje izvedbe 

predavanj v angleškem jeziku 

oziroma podnaslavjanje 

posnetkov predavanj v primeru 

e-študija. 

Nadgradnja spletne strani s 

podatki v angleškem jeziku. 

Imenovanje prodekana za 

mednarodno sodelovanje. 

Povečati število tujih 

študentov. 

Visokošolsko transnacionalno 

izobraževanje. 

Pridobiti soglasje NAKVIS 

k vsaj eni pogodbi za 

izvajanje VTI. 

Vseživljenjsko izobraževanje 

Povečati dejavnosti s 

področja 

vseživljenjskega 

izobraževanja 

Izvajanje strokovnega izpita iz 

splošnega upravnega postopka. 

Začetek delovanja Centera 

za strokovno usposabljanje 

in izobraževanje 

 

 

 

 

 

 

Pospešiti raziskovalno 

dejavnost, nadgraditi 

individualno 

raziskovalno osebje in 

pedagoško osebje ter 

vključevati študente v 

Začetek delovanja raziskovalnih 

skupin, predvsem prek 

zaposlitve mladih raziskovalcev. 

Zaposlitev predstojnika 

Centra za intelektualno 

lastnino. 

 

 

Prijava lastnih raziskovalnih Vpis Inštituta za kazensko 
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3. 

Raziskovalna 

dejavnost 

raziskovalno dejavnost.  projektov ter nadaljevanje s 

poskušanjem pridobivanja 

javnih razpisov in projektov 

ARRS. 

pravo v evidenco izvajalcev 

raziskovalne in razvojne 

dejavnosti ARRS. 

Spodbujanje pedagoškega 

osebja k individualnemu 

raziskovalnemu delu. 

Prijava na javne razpise in 

projekte ARRS. 

Spodbujanje predvsem 

podiplomskih študentov k 

vključevanju v raziskovalne 

projekte. 

Imenovala prodekana za 

raziskovalno dejavnost 

 

 

 

4. 

Študentje 

 

 

 

Konstruktivno 

sodelovanje ŠS z 

vodstvom fakultete 

Promocija aktivnosti ŠS in 

informiranje študentov o 

pomembnosti njihovga 

sodelovanja pri zadevah, 

povezanih s študijem in 

obštudijskimi dejavnostmi. 

Vključitev študentov v vse 

organe, kjer so predvideni. 

Poglobiti sodelovanje med ŠS in 

vodstvom fakultete prek 

aktivnega vključevanja ŠS pri 

sprejemanju odločitev. 

Zagotoviti tako sestavo ŠS, 

da bodo pokrite vse 

interesne skupine študentov. 

 

 

 

5. 

Kadri 

Kakovostna kadrovska 

sestava tako 

pedagoškega kot 

upravno-

administrativnega in 

strokovno-tehničnega 

osebja 

Nenehna skrb vodstva fakultete 

za krepitev AZ s priznanimi 

strokovnjaki s teoretskim 

znanjem in izkušnjami iz 

prakse. 

Okrepitev katedre za 

Upravno pravo 

Spodbujanje najboljših 

študentov k vključevanju v 

pedagoški proces fakultete. 

 

Zaključek postopkov v 

imenovanje v naziv in tako 

povečanje števila asistentov 

Zaposlovanje kadrov, predvsem 

mladih raziskovalcev na podlagi 

uspešnih prijav na projekte. 

Upravno-administrativni 

delavci, ki še nimajo 

opravljenega izpita iz 

splošnega upravnega 

postopka, bodo napoteni na 

njegovo opravljanje. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Prostori in 

oprema 

Prostori in oprema 

Zagotavljanje primernih 

prostorov ter stalna skrb 

za posodabljanje strojne 

in programske opreme. 

Skrb za posodabljanje strojne  in 

programske opreme. 

Dokončanje opremljanja 

novih prostorov na sedežu v 

Novi Gorici, vključno s 

knjižnico in njenim 

arhivom. 

Pridobitev primernejših miz za 

študente na sedežu v Novi 

Gorici. 

Integracija sistema VIS z 

računovodskim sistemom 

VASCO. 

Knjižnica in založba 

Vzpostavitev knjižnice, 

ki bi ustrezala vsem 

predpisanim zahtevam. 

Pridobitev zadostnih enot 

knjižničnega gradiva, med 

katerim bosta tudi dva izvoda 

obvezne študijske literature 

Začetek izposoje. 

Zagotovitev finančnnih 

sredstev za nakup 

knjižnične opreme, tako s 

strani vodstva fakultete kot 

prek prijave na ustrezni 

javni razpis. 

Povečanje založniške 

dejavnosti fakultete 

Spodbujanje pedagoškega 

osebja k pripravi študijske 

literature in drugega gradiva za 

študente. 

Izdaja učbenikov oziroma 

drugega študijskega gradiva. 

 Zagotavljanje ustreznih Zagotavljanje zunanjih virov Prijava na tiste javne 
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7. 

Financiranje 

virov financiranja 

dejavnosti. 

financiranja, predvsem prek 

dobljenih javnih in drugih 

razpisov ter tržne dejavnosti 

EVRO-PF. 

razpise,ki bodo primerni za 

EVRO-PF. 

Priprava pravnih mnenj za 

gospodarstvo in 

negospodarske subjekte 

 

 

 

 

8. 

Vključevanje v 

okolje 

Razvijanje sodelovanje s 

sorodnimi pedagoškimi 

in raziskovalnimi 

institucijami doma in v 

tujini ter skrb za 

mednarodno izmenjavo 

študentov in 

pedagoškega osebja.  

 

Promocija sodelovanja EVRO-

PF s širšim družbenim okoljem.  

Poslati prve študente 

EVRO-PF na izmenjavo v 

tujino v okviru programa 

Erasmus. 

Oblikovanje pogojev za 

vzpostavitev sodelovanja z 

domačimi in tujimi 

institucijami. 

Imenovanje prodekana za 

mednarodno dejavnost. 

Navezovanje stikov s tujimi 

fakultetami in univerzami ter na 

podlagi stikov podpisovanje 

bilateralne sporazume. 

Vzpostavitev mednarodnega 

sodelovanja sposameznimi 

podpisnicami sporazuma o 

sodelovanju. 

 

9. 

Vsesplošna skrb 

za kakovost 

Uresničitev poslanstva in 

vizije. 

Slediti Akcijskem načrtu za 

uresničitev vizije in poslanstva 

EVRO-PF ter letno posodabljati 

kratkoročne cilje ter strategijo 

za njihovo doseganje.  

Realizacija kratkoročnih 

ciljev iz Akcijskega načrta 

za uresničitev vizije in 

poslanstva EVRO-PF. 

Prizadevanje za doseganje 

standardov kakovosti, ki jih 

predvideva NAKVIS ter z 

mednarodnimi standardi ESG 

 

 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011:  

- jasneje sta bili opredeljeni vizija in poslanstvo EVRO-PF, 

- sprejet je bil Akcijski načrt za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF, ki med drugim 

vsebuje tudi akcije za uresničitev ciljev v študijskem letu 2012/13, 

- v razpisu za vpis za študijsko leto 2012/13 je bil objavljen visokošolski strokovni študijski 

program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje. 

 

Prednosti:  

-  zavezanost EVRO-PF za uresničitev Akcijskega načrta za uresničitev vizije in poslanstva 

EVRO-PF, 

 

Slabosti:  

-  vsi zaposleni, pogodbeni sodelavci in študentje se ne zavedajo pomena kakovosti celotne 

EVRO-PF in ne samo njihovih področij delovanja 

 

Predlogi aktivnosti za izboljšave: 

- aktivno ozaveščanje vseh sodelujočih na fakulteti o pomenu kakovosti in spodbujanje k 

aktivnemu vključevanju v njeno izboljšanje. 
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1.2. ORGANIZIRANOST 

Organizacijsko shemo EVRO-PF sestavljajo organi, tajništvo, računovodstvo ter druge 

organizacijske enote.  

 

1.2.1. ORGANI FAKULTETE 

Organi EVRO-PF so: upravni odbor, dekan, prodekana, akademski zbor, senat, študentski 

svet ter študijske in habilitacijske komisije kot delovnih teles. 

 

1.2.1.1. UPRAVNI ODBOR 

Upravni odbor (UO) je organ upravljanja fakultete. Sestavljajo ga trije člani.  Enega člana 

imenuje Inštitut za  človekove pravice, drugega Inštitut za mednarodno pravo, tretjega pa 

inštitut za civilno pravo. Člani UO izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika. Njun 

mandat traja eno koledarsko leto.  Predsednik UO je zakoniti zastopnik in poslovodni organ 

fakultete. Predstavlja fakulteto v pravnem prometu. V njegovi odsotnosti ali po njegovem 

pooblastilu izvaja naloge zakonitega zastopnika in poslovodnega organa fakultete 

podpredsednik UO. 

Trenutno sestava upravnega obora: 

 mag. Olga Jambrek (predsenica UO), 

 Rok Čeferin, univ.dipl.prav. (podpredsednik UO), 

 Marija Prestor Pogačnik, univ.dipl.prav. (članica UO) 
 

1.2.1.2. DEKAN 

Dekan je strokovni vodja fakultete in jo predstavlja v strokovnem pogledu. Dekana in 

prodekana imenuje upravni odbor fakultete za mandatno dobo dveh let en mesec pred iztekom 

njune mandatne dobe.  

Trenutno je dekan EVRO-PF prof. dr. Arne Marjan Mavčič. 

 

1.2.1.3. PRODEKAN 

Fakulteta ima enega ali več prodekanov, ki pomagajo dekanu  pri nalogah, ki jih določi 

upravni odbor, ali samostojno vodi šolo, ki izvaja določen študijski program fakultete. 

Trenutno ima fakulteta dva prodekana: 
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 Prodekan za študijske zadeve – doc. dr. Aljoša Dežman 

 Prodekan za razvojna vprašanja – Erazem Bohinc, študent 
 

1.2.1.4. AKADEMSKI ZBOR 

Akademski zbor (AZ) sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski 

sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno 

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

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

AZ. Sejo AZ skliče in vodi predsednik, ki ga izmed svojih članov izvoli AZ.  

Predsednik akademskega zbora je prof. dr. Arne Marjan Mavčič. 

 

1.2.1.5. SENAT 

Senat je strokovni organ fakultete in šteje najmanj devet članov. Sestavljajo ga tisti člani 

akademskega zbora fakultete, ki so nosilci ali so-nosilci najmanj enega od pedagoško 

izvajanih predmetov. Po svoji funkciji sta člana senata predstavnik študentskega sveta in 

dekan. Študenti imajo v senatu najmanj petino članov. Člane senata voli Akademski zbor. 

Mandat članov senata traja dve leti in so po preteku mandatne dobe lahko ponovno izvoljeni. 

Delo senata vodi dekan fakultete, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni član senata. Senat 

fakultete lahko za pomoč pri svojem delu imenuje stalne ali občasne komisije in delovna 

telesa.  

Senat EVRO-PF sestavljajo: 

 prof. dr. Peter Jambrek, 

 prof. dr. Ernest Petrič, 

 prof. dr. Dimitrij Rupel, 

 prof dr. Arne Marjan Mavčič, 

 prof. dr. Andrej Anžič, 

 prof. dr. Krešimir Puharič, 

 izr. prof. dr. Miha Pogačnik, 

 izr. prof. dr. Slobodan Dujić, 

 doc. dr. Alenka Temeljotov Salaj.    

 
 

1.2.1.6. ŠTUDENTSKI SVET 

Študentski svet (ŠS) sestavljajo predstavniki študentov. ŠS 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. ŠS ima najmanj 5 članov. Mandat članov traja eno leto. 
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Delo ŠS vodi predsednik, ki ga izvolijo člani ŠS izmed sebe. V njegovi odsotnosti vodi delo 

ŠS podpredsednik, ki ga izvolijo člani ŠS izmed sebe.  

Člani ŠS EVRO-PF so:  

 Nataša Kolavčič (tretji letnik dodiplmskega študijskega programa Pravo 1. stopnje), 

predsednica ŠS 

 Erazem Bohinc (tretji letnik dodiplmskega študijskega programa Pravo 1. stopnje), 

podpredsednik 

 Jure Švigelj (tretji letnik dodiplomskega študijskega programa Pravo 1. stopnje), 

podpredsednk ŠS 

 Mag. Nuša Anna Hrustek (prvi letnik doktorskega študijskega programa Pravo 3. 

stopnje), tajnik ŠS 

 Matej Kolavčič (prvi letnik dodiplomskega študijskega programa Pravo 1. stopnje), 

pomočnik tajnika ŠS 

 Andrej Brezavšček (tretji letnik dodiplomskega študijskega programa Pravo 1. 

stopnje), član ŠS 

 Gregor Rajšp (prvi letnik magistrskega študijskega programa Pravo 2. stopnje), član 

ŠS 
 

1.2.1.7. DELOVNA TELESA 

Senat fakultete lahko za pomoč pri svojem delu imenuje stalne ali občasne komisije in 

delovna telesa. Stalni delovni telesi senata sta Študijska komisija in Habilitacijska komisija. 

Študijska komisija 

Študijska komisija (ŠK) je delovno telo senata. Sestavlja jo pet članov, ki jih imenuje UO. 

Izmed članov UO imenuje predsednika za obdobje štirih let. 

ŠK sestavljajo: 

 doc dr. Aljoša Dežman, predsednik ŠK, 

 izr. prof. dr. Marko Novak, podpredsednik ŠK, 

 prof. dr. Peter Jambrek, 

 izr. prof. dr. Mha Pogačnik, 

 doc. dr. Alenka Temeljotov Salaj,  

 doc. dr. Jernej Letnar Černič. 

 

Habilitacijska komisija 

Habilitacijska komisija (HK) je delovno telo senata. Sestavlja jo najmanj pet članov, ki jih 

izvoli senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat 

fakultete. Mandat članov HK traja dve leti in so po preteku te dobe lahko ponovno imenovani 

na to funkcijo. Člani HK izmed sebe na prvi seji izvolijo predsednika, ki vodi in sklicuje seje 

komisije.  

HK sestavljajo: 
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 prof. dr. Peter Jambrek, 

 prof. dr. Ernest Petrič, 

 prof. dr. Janez Čebulj, 

 prof. dr. Arne Marjan Mavčič, 

 prof. dr. Krešimir Puharič.       

 

1.2.2. TAJNIŠTVO 

Fakulteta ima za opravljanje upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog tajništvo 

fakultete. Delo tajništva fakultete vodi glavni tajnik oziroma glavna tajnica fakultete, ki je 

podrejen/a dekanu in predsedniku upravnega odbora.  

Glavna tajnica fakultete je Nina Pegan, mag.prav. 

 

1.2.3. RAČUNOVODSTVO 

Računovodstvo vodi finančno poslovanje fakultete. Predstojnik računovodstva  je glavni 

računovodja oziroma glavna računovodkinja, ki skrbi tudi za pravočasno izpolnjevanje 

materialnih obveznosti fakultete.  Svoja pooblastila izvaja v skladu z odločitvami in navodili 

upravnega odbora, ki mu odgovarja za svoje delo. Pri svojem delu je podrejen predsedniku 

upravnega odbora, v njegovi odsotnosti ali po njegovem pooblastilu pa podpredsedniku 

upravnega odbora. 

 

1.2.4. ORGANIZACIJSKE ENOTE 

V okviru EVRO-PF se oblikujejo organizacijske enote za izvajanje samostojnih študijskih in 

drugih programov fakultete na temeljnih področjih  izobraževanja, raziskovanja,  svetovanja 

in založništva.  

 

1.2.4.1. KATEDRE 

Katedre združujejo in skrbijo za razvoj sorodnih znanstveno-raziskovalnih in pedagoških 

disciplin, ki jih goji fakulteta. EVRO-PF ima trenutno sledeče katedre in predstojnike: 

Tabela št. 2: Katedre in predstojniki 

KATEDRA PREDSTOJNIK 

Katedra za ustavno pravo prof. dr. Peter Jambrek 

Katedra za mednarodno in evropsko pravo izr. prof. dr. Miha Pogačnik 

Katedra za upravno pravo izr. prof. dr. Slobodan Dujić 

Katedra za civilno in gospodarsko pravo doc. dr. Aljoša Dežman 

Katedra za kazensko pravo izr. prof. dr. Marko Bošnjak 

Katedra za teorijo in zgodovino prava izr. prof. dr. Marko Novak 
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Katedra za management infrastrukture in 

nepremičnin 

doc. dr. Alenka Temeljotov Salaj 

 

1.2.4.2. INŠTITUTI 

Inštituti izvajajo znanstveno-raziskovalne in svetovalne dejavnosti z določenega področja. V 

okviru EVRO-PF trenutno delujejo trije inštituti (raziskovalne skupine): 

 Inštitut za managment nepremičnin 

 Center za intelektualno lastnino 

 Center za primerjalno pravo 

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

agenciji za raziskovalno dejavnost RS. 

 

 
1.2.4.3. CENTER ZA STROKOVNO USPODABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

Center za upravno izobraževanje je bil ustanovljen leta  2008. Leta 2012 je bil preimenovan v   

Center za strokovno usposabljanje in izobraževanje. Od leta 2009 je nosilec javnega 

pooblastila za izvajanje izpita iz slošnega upravnega postopka. V študijskem letu 2011/12 je 

bila zamenjana struktura oseb, ki skrbi za njegovo delovanje. Namen centra jeV organizirati 

seminarje in druge oblike vseživljenjskega učenja na področju upravnega izobraževanja. 

 

1.2.4.4. KNJIŽNICA  

Knjižnica EVRO-PF 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.  

V letu 2012 je fakulteta za potrebe postavitve knjižnice najela dodatne prostore na sedežu 

fakultete. Ker je knjižnica šele v letu 2010 začela z vpisovanjem lastnih knjižnih enot, 

izposoja še ni mogoča. Zato nima pregleda nad obiskom uporabnikov storitev nad 

povpraševanjem po storitvah. Knjižnica bo z izposojo pričela v študijskem letu 2012/13. 

 

1.2.4.5. KARIERNI CENTER 

Karierni center EVRO-PF (KC) je bil na pobudo ŠS EVRO-PF ustanovljen leta 2012. 

Vsakokratni predsednik ŠS je hkrati tudi vodja KC. Ključna naloga  KC je spremljanje in 

presojanje kompetenc diplomantov ter spremljne njihove poklicne poti. Podatke bo KC 

pridobival tako od študentov samih kakor tudi od zavodov za zaposlovanje in neposredno od 
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delodajalcev. Vodja KC poroča o delu KC vodstvu fakultete. Na podlagi ugotovitev svetuje 

vodstvu fakultete oziroma predlaga ukrepe za izboljšanje stanja. 

Trenutno je vodja KC Nataša Kolavčič. 

1.2.5. DRUGA DELOVNA TELESA IN KOMISIJE 

EVRO-PF ima za zagotavljanje kvalitetnega procesa dela tudi druga delovna telesa in 

komisije, ki so ustanovljeni glede na potrebe, ki se pokažejo tekom procesa izvajanja 

dejavnosti. 

 

1.2.5.1. DISCIPLINSKA KOMISIJA 

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima vsak svojega namestnika. 

Predsednika komisije in njegovega namestnika imenuje Upravni odbor izmed pedagoških 

delavcev. Drugega člana in njegovega namestnika imenuje dekan fakultete izmed uslužbencev 

tajništva fakultete. Tretjega člana in njegovega namestnika imenuje Študentski svet članice 

izmed študentov fakultete. Komisija vedno odloča v tričlanskih senatih. Mandatna doba 

komisije je dve leti in se lahko ponovi. 

Disciplinsko komisjo sestavljajo 

 Vsakokratni dekan fakultete, predsednik disciplinske komisije,  namestnica mag. Sara 

Ahlin Doljak , 

 Nina Pegan, mag. prav, namestnica mag. Nana Lavrenčič, 

 Dragan Topič,  namestnica Polona Kukovec. 

 

1.2.5.2. KOMISIJA ZA E-ŠTUDIJ 

Komisija za e-študij je bila ustanovljena leta 2012, ko je EVRO-PF začela pospešeno izvajati 

aktivnosti za uvedbo e-študija, ene izmed oblik izobraževanja na daljavo. Komisijo za e-študij 

sestavljajo: 

 prof. dr. Arne Marjan Mavčič, koordinator skupine 

 mag. Boštjan Miha Jambrek, 

 mag. Nana Lavrenčič,  

 Kaja Godec, mag.prav., 

 Erazem Bohinc. 
 

1.2.5.3. SAMOEVALVACIJSKA SKUPINA 

Samoevalvacijsko skupino sestavljajo predstavniki vseh glavnih interesnih skupin, to je 

visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, strokovnega in administrativnega osebja. 

Člane samoevalvacijske skupine fakultete imenuje na predlog dekana senat fakultete. 

Samoevalvacijska skupina je sestavljena iz 5 do 7 članov, izmed katerih je s strani senata 

fakultete imenovan predsednik samoevalvacijske skupine. 
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Samoevalvacijsko skupino sestavljajo: 

 prof. dr. Arne Marjan Mavčič, visokošolski učitelj, predsednik samoevalvacijske skupine, 

 prof. dr. Aljoša Dežman, raziskovalec, 

 mag. Nana Lavrenčič, raziskovalna sodelavka, 

 Nina Pegan, mag.prav., glavna tajnica, 

 Sabina Alibabič, referentka za študentske  zadeve, 

 Erazem Bohinc, študent. 
 

Slika 1: organizacijska shema EVRO-PF 
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Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011:  
- začetek delovanja kolegija dekana, 

- ustanovitev KC, 

- ustanovitev komisije za e-študij, 

- zaposlitev knjižničarke, 

- zamenjave članov ter  predstojnikov organov in organizacijskih enot, 

- aktivnejše delovanje ŠS in njegovo povezovanje z vodstvom fakultete, 

 

Prednosti:  
- vključevanje zaposlenih v delovanje organov (tajnica UO, tajnica ŠK, tajnica HK), 

- aktivnejše delovanje ŠS glede na pretekla leta, 

- oblikovanje razširjene samoevalvacijske skupine,  

- imenovanje prodekana za razvojna vprašanja iz vrst študentov, 

- racionalizacija del in nalog zaposlenih. 

 

Slabosti:  
- slabo delovanje kateder, 

- predstavniki študentov še niso v celoti vključeni v organe fakultete, 

- UO in HK nimata sprejetega poslovnika. 

 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  
- jasneje opredeliti obveznosti kateder in spodbujati njihovo aktivnejše delovanje, 

- ŠS naj v okviru volitev članov izvoli tudi svoje predstojnike v organe fakultete, 

- sprejem poslovnikov UO in  HK, 

- imenovanje prodekanov za raziskovalno in mednarodno dejavnost, 

 

2. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

 

2.1. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

2.1.1. VRSTA IN OBSEG IZVEDBE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

 

Na EVRO-PF so se v letu 2011/2012 izvajali naslednji akreditirani študijski programi:  

 Pravo 1. stopnje, 

 Pravo 2. stopnje, 

 Pravo in management nepremičnin 2. stopnje, 

 Pravo 3. stopnje, 

 Pravo in management nepremičnin 3. stopnje. 
 

Tabela št. 3: Primerjava vpisa v študijskih letih 2010/11 in 2011/12 
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 Študijsko leto 2010/11 Študijsko leto 2011/12 

 Število 
rednih 

študentov 

Število 
izrednih 

študentov 

skupaj Število 
rednih 

študentov 

Število 
izrednih 

študentov 

skupaj 

Pravo 1 271 156 427 288 157 445 

Pravo 2 150 70 220 158 57 215 

Pravo 3 / 33 33 / 40 40 

PMN 2 164 8 172 119 9 128 

PMN3 / 27 27 / 19 19 

skupaj 585 294 879 565 282 847 

 
 

2.1.2. NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

 

Univerzitetni dodiplomski študijski program Pravo 1. stopnje se izvaja kot redni in izredni 

študij. Redni način študija se izvaja na sedežu fakultete v Novi Gorici, izredni način študija pa 

na dislocirani enoti v Kranju. Izredni študij temelji na koncentriranih predavanjih v 

popoldanskem in večernem času ter ob vikendih s poudarkom na večjem deležu 

individualnega študija. Magistrska študijska programa Pravo 2. stopnje ter Pravo in 

management nepremičnin 2. stopnje se izvajata kot redni in izredni študij tako na sedežu 

fakultete v  Novi Gorici kot na dislocirani enoti v Kranju. Doktorska študijska programa 

Pravo 3. stopnje ter Pravo in management nepremičnin 3. stopnje se izvajata kot izredni študij 

na dislocirani enoti v Kranju.  

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011:  
- vpis visokošolskega strokovnega študijskega programa Pravo in management infrastrukture 

in nepremičnin 1. stopnje v razvid visokošolskih zavodov, 

- objava novoakreditiranega programa v razpisu za vpis za študijsko leto 2012/13, 

- izvedba oglaševalske akcije za predstavitev novega in že obstoječih študijskih programov. 

 

Prednosti:  
- EVRO-PF ima akreditiranih 6 študijskih programov iz dveh smeri – splošna smer pravo ter 

interdisciplinarna smer prava, managementa, infrastrukture in nepremičnin, 

- predavanja za izredne študente se izvajajo v popoldanskem času ter ob vikendih, 

- izredni študenti se lahko po svoji želji udeležujejo predavanj, ki so namenjeni rednim 

študentom in obratno. 

 

Slabosti:  
- EVRO-PF na magistrskem študiju ne ponuja programov, ki bi pokrivali različne veje prava, 

temveč le splošni študij prava, 

- nekateri študenti se kljub prilagojenemu obsegu in uram ne morejo udeležiti izrednih 

predavanj. 

 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  
- Predlagajo se aktivnosti za akreditacijo magistrskih programov iz različnih vej prava. 

- ponudba predavanj v e-obliki. 
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2.1.3. MOBILNOST ŠTUDENTOV 

EVRO-PF je od leta 2008 nosilka Erasmus univerzitetne listine, ki omogoča izvajanje 

mobilnosti študentov in profesorjev s tujimi fakultetami.  

V študijskem letu 2011/12 je EVRO-PF podpisala 2 bilateralna sporazuma, in sicer z 

Univerzo v Leipzigu in Univerzo v Vidmu. V istem študijskem letu je EVRO-PF pridobila 

Erasmus dotacijo za mobilnost dveh profesorjev z namenom poučevanja, ki je bila v celoti 

izkoriščena. En profesor se je udeležil izmenjave na Univerzi Deusto, drugi pa na Univerzi v 

Zagrebu. Ker fakulteta za študijsko leto 2011/12 ni prejela Erasmus dotacije za mobilnost 

študentov, noben študent ni opravil dela študija v tujini. Februarja 2012 so bili na spletni 

strani EVRO-PF objavljeni: razpis za Erasmus študentske izmenjave v študijskem letu 

2012/13, razpis za Erasmus prakse v študijskem letu 2012/13 ter razpis za Erasmus mobilnost 

z namenom poučevanja v študijskem letu 2012/13. Na razpis se je prijavilo 7 kandidatov. Z 

vsemi je bil opravljen razgovor. Po prejemu Obvestila o izboru in višini sofinanciranja akcije 

Erasmus Individualna mobilnost 2012, iz katerega izhaja, da je EVRO-PF prejela dotacijo za 

3 študente in 2 profesorja, so bila pripravljena obvestila o izboru za kandidate, ki so se 

prijavili na razpis.  

EVRO-PF se je v študijskem letu 2011/12 prijavila na Javni razpis štipendij za individualno 

mobilnost študentov v tujino v programskem letu 2012 v okviru programa Erasmus. Rezultati 

še niso znani. 

EVRO-PF je imela tudi v študijskem letu 2011/12 vpisane tuje študente. 

 

Tabela št. 4: Primerjava števila tujih študentov  v študijskih letih 2010/11 in 2011/12 

 Študijsko leto 2010/11 Študijsko leto 2011/12 

Pravo 1 5 3 

Pravo 2 2 3 

Pravo 3 2 4 

PMN 2 / / 

PMN3 1 1 

skupaj 10 11 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011:  
- povečanje zanimanja domačih študentov za študij v tujini v okviru programa Erasmus, 

- podpis dveh dodatnih bilateralnih sporazumov, enega na pobudo študenta, 

- prevod določenih vsebin spletne strani v angleški jezik. 

 

Prednosti:  
- dotacija za namen poučevanja je bila v celoti porabljena, 

- podpis dveh dodatnih bilateralnih sporazmov, 
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- povečano zanimanje za izmenjavo v okviru programa Erasmus, 

- povečano zanimanje tujih študentov za študij na EVRO-PF.  

 

Slabosti:  
- premalo informacij za domače študente glede študija v tujini, 

- pomanjkanje gradiva za tuje študente, ki bi na fakulteto prišli v okviru programa Erasmus , 

- pomanjkanje primernih gradiv za tuje študente v angleškem jeziku. 

 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  
- sklenitev novih bilateralnih sporazumov, 

- pridobitev soglasja NAKVIS k pogodbi za izvajanje VTI, 

- nadgradnja spletne strani z informacijami v angleškem jeziku, 

- imenovanje prodekana za mednarodno sodelovanje. 

 

 

2.2. VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

Na EVRO-PF so omogočene različne oblike izobraževanj v obliki predavanj gostujočih 

profesorjev in drugih strokovnjakov ter okroglih miz.  Študenti sodelujejo pri različnih 

oblikah ob študijskega pravnega izpopolnjevanja kot sta vsakoletno tekmovanje iz pogajanj, 

udeležba na Pitamičevem tekmovanju; ŠS in Klub študentov in diplomatov organizirata 

okrogle mize z aktualnimi tematikami. EVRO-PF je pooblaščena tudi za izobraževanje, 

usposabljanje in izvajanje strokovnega izpita iz upravnega postopka.  

EVRO-PF ponuja zainteresirani javnosti izbrane pravne vsebine, na katere lahko pristopijo 

osebe brez statusa, ki jih tematika zanima ali pa jim znanje pomaga na delovnem mestu. V 

okviru teh predmetov lahko tako pravniki kot nepravniki pridobivajo dodatna strokovna 

znanja s pravnega področja.  

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011:  
- Pri oblikah vseživljenjskega izobraževanja se ugotavlja rahel porast aktivnosti. K porastu je 

prispeval aktiven ŠS.   

 

Prednosti:  
- velik interes oseb brez statusa za pristop na posamezne izpite. 

 

Slabosti:  
- Kljub temu, da je  EVRO-PF  pooblaščena tudi za izobraževanje, usposabljanje in izvajanje 

strokovnega izpita iz upravnega postopka, se ta ne izvaja.  

 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  
- Uvedba izvajanja strokovnega izpita iz upravnega postopka.  
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3. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 

Pravna znanost je praktična družbena znanost, saj pri njej ne gre za tehnične-empirične 

rešitve, temveč sta v ospredju vedno družbeni problem in besedilo, ki ga opisuje. Spada na 

področje družboslovja, kar jo dela bistveno različno od naravoslovnih znanosti.  
 

EVRO-PF podpira prizadevanja zaposlenih za objave v znanstvenih revijah ter jim nudi 

okolje in opremo za individualno raziskovalno delo. S kadrovskega vidika je treba načrtovati 

zaposlovanje dodatnih raziskovalnih kadrov, predvsem mladih raziskovalcev.  

 

EVRO-PF spodbuja in usmerja aktivno raziskovalno delo študentov, zlasti na podiplomski 

ravni ter jih spodbuja k objavljanju raziskovalnih dosežkov v domačih in tujih znanstvenih 

publikacijah.  

 

V študijskem letu 2011/12 je EVRO-PF v sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske 

študije organizirala dve znanstveni konferenci, ki so se ju udeležili tako mednarodni in 

domači strokovnjaki kot tudi študenti EVRO-PF. 
 

3.1. RAZISKOVALNE SKUPINE 

V okviru fakultete delujejo torej tri raziskovalne skupine: 

 Inštitut za managment nepremičnin, 

 Center za intelektualno lastnino, 

 Center za primerjalno pravo. 

 

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

agenciji za raziskovalno dejavnost RS. 

V letu 2010 je bil ustanovljen Inštitut za kazensko pravo (IKP), vendar še ni bil vpisan v 

evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ARRS. Zaradi kadrovskih sprememb 

na Katedri za kazensko pravo, EVRO-PF v študijskem letu 2011/12 IKP ni vpisala v evidenco 

izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ARRS. Naloge IKP zajemajo raziskovanje, 

zunaj akademsko izobraževanje, publiciranje, prevajanje tujih pravnih virov in literature, 

sodelovanje s sorodnimi ustanovami v Sloveniji in v tujini, skrb za knjižnični fond s področja 

kazenskega prava ter logistična podpora vsem dejavnostim katedre za kazensko pravo. Inštitut 

išče 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 

nadaljevati svoje znanstveno delo doma. 

Trenutno sta na fakulteti zaposlena dva raziskovalca, in sicer vsak za 0,1 FTE. 
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3.1.1. INŠTITUT ZA MANAGEMENT NEPREMIČNIN 

Inštitut za management nepremičnin  (IMN) na EVRO-PF 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 IMN v obliki programov in projektov, ki so 

usmerjeni predvsem v temeljno in uporabno raziskovanje. V prihodnosti bo IMN načrtoval 

tudi industrijske raziskave. 

Temeljne raziskave se bodo izvajale 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 bodo vsebinsko pokrivale 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. 

 

3.1.2. CENTER ZA INTELEKTUALNO LASTNINO 

Program Centra za intelektualno lastnino (CIL) na EVRO-PF je osredotočen na dve glavni 

dejavnosti.  

Prva dejavnost je raziskovalne narave. CIL bo raziskoval in proučeval nove trende v pravnem 

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

ter globalizacije konkurence po drugi strani. CIL se bo pri tem posvečal predvsem številnim 

vprašanjem, ki zadevajo EU, 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 bodo 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 navzoča 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 hkrati pomeni povezavo z drugo glavno dejavnostjo CIL, ki je 

svetovalno-praktične narave. Poslovno svetovanje na področju intelektualne lastnine je 
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relativno slabo razvito v Sloveniji ; po drugi strani pa je plasma izdelkov slovenskih podjetij 

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

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

problematiko pravic intelektualne lastnine. Zato je usmeritev v poslovno svetovanje 

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

in izzive, ki so predmet teoretičnega raziskovanja.  

Na ta način se obe dejavnosti medsebojno sinergistično dopolnjujeta. Svetovalno delo CIL bo 

potekalo tako individualno, torej na zahtevo posameznega podjetja, kakor tudi prek raznih 

seminarjev, delavnic ali posvetov odprtega tipa.  

 

3.1.3. CENTER ZA PRIMERJALNO PRAVO 

Center za primerjalno pravo (CPP) je raziskovalno in svetovalno usmerjen. Usmerjen je k 

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

pravni problematiki. 

CPP ima tako po svoji naravi dve funkciji. Prva, praktična vloga je pravno svetovanje 

goriškemu in širšemu slovenskemu gospodarstvu. CPP namreč vključuje sodelujoče na 

fakulteti, ki zajema širok spekter pravnikov in drugih strokovnjakov s področja 

gospodarskega prava, evropskega in mednarodnega prava. CPP nudi svetovanja glede 

ustanavljanja pravnih subjektov kot njihovo podporo v posameznih konfliktnih primerih.  

Druga, to je teoretična vloga CPP je predvsem v sodelovanju v raziskovalnih projektih tako 

zasebnega kot javnega tipa, kjer je težišče na dogmatičnih dognanjih posameznih pravnih 

strok, ki se izraža skozi prizmo primerjalnega prava. Raziskovalno in razvojno dejavnost bo 

CPP izvajal 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 javno 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 CPP, je primerjalno pravo z 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 EU, razvoj mednarodnega javnega prava, trende pravne prakse 

Evropskega sodišča za človekove pravice in njihov pomen za slovensko pravno ureditev ter 

drugo sorodno pravno problematiko. 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011:  

- Katedra za kazensko pravo je na seji obravnavala problematiko ustanovitve IKP 

 

Prednosti:  

- izkazan interes za vpis IKP v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ARRS 
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Slabosti:  

- raziskovalne skupine so nekativne, 

- ena raziskovalna skupina trenutno nima predstojnika, 

- malo prijav na raziskovalne projekte, 

- malo vključevanja študentov v raziskovalno dejavnost 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 

- začetek dela delovanja raziskovalnih skupin, ki bodo prijavljale projekte, 

- imenovanje predstojnika raziskovalne skupine, ki nima prestojnika, 

- spodbujanje študentov k raziskovalnemu delu. 

 

 

3.2. RAZISKOVALNI PROJEKTI 

EVRO-PF se je v sodelovanju z drugimi partnerji v letu 2011 prijavila na dva mednarodna 

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

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

Renewable Energy. 

V letu 2011 se je dr. Polona Mozetič prek EVRO-PF prijavila na podoktorski 

projekt »Avtonomna subjektiviteta v pravu kot izziv kazenskega postopka«.  

V sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije se je EVRO-PF v letu 2011 prijavila na 

raziskovalni projekt »Revizija razvoja teorij kaznovanja po 2. svetovni vojni in legitimacija 

uporabe prisile danes«.  

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011:  

- EVRO-PF se je v okviru sodelovanja z drugimi institucijami prijavila na raziskovalne 

projekte 

 

Prednosti:  

- prijava EVRO-PF na raziskovalne projekte 

 

Slabosti:  

- malo prijav na raziskovalne projekte, 

- ni lastnih prijav na raziskovalne projekte. 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 

- začetek delovanja raziskovalnih skupin, ki bodo prijavljale projekte, 

- vključevanje študentov v raziskovalne projekte, 

- imenovanje prodekana za raziskovalno dejavnost. 
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4. ŠTUDENTI 

 

Na EVRO-PF v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom EVRO-PF deluje 

Študentski svet (ŠS EVRO-PF). ŠS EVRO-PF je edini zastopnik mnenj in interesov vseh 

študentov fakultete, ki sodeluje pri reševanju problematike ki je povezana s študenti in daje 

konstruktivne predloge glede zadev, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter 

prispeva k višji kakovosti študija na fakulteti. ŠS EVRO-PF v sodelovanju s fakulteto skrbi za 

organizacijo interesnih dejavnosti, ki so namenjene študentom.  

ŠS EVRO-PF deluje skladno s Poslovnikom Študentskega sveta EVRO-PF. Sestavljajo ga 

študenti, ki so izvoljeni na vsakoletnih volitvah. Volitve potekajo v skladu s Pravilnikom o 

volitvah v Študentski svet EVRO-PF. Oba akta sta objavljena na spletnih straneh fakultete 

(http://www.evro-pf.si/index.php?page=documents&item=17). ŠS EVRO-PF si prizadeva za 

enakomerno porazdeljeno sestavo iz predstavnikov obeh študijskih smeri ter posameznih 

letnikov s ciljem enakopravne zastopanosti interesov vseh študentov. Mandatna doba članov 

ŠS EVRO-PF traja eno leto. V študijskem letu 2011/2012 je bil ŠS EVRO-PF sestavljen iz 8 

članov. 

ŠS EVRO-PF je z namenom učinkovitega in hitrega informiranja študentov dosegljiv na 

spletni strani https://studentskisvetevropf.wordpress.com/ in prek e-pošte na 

studentski.svet@evro-pf.si. ŠS EVRO-PF se večkrat letno sestaja na javnih sejah, ki so redne, 

izredne ter korespondenčne. Seje sklicuje in vodi predsednik ŠS EVRO-PF, ki skrbi tudi za 

objavo sej na spletni strani ŠS EVRO-PF. Predstavniki ŠS EVRO-PF so vabljeni tudi na 

kolegije dekana, kjer se izpostavi aktualna študentska problematika in poda morebitne 

predloge.  

V skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom EVRO-PF so študenti člani organov 

fakultete, kar pa zaradi organizacijskih težav ŠS EVRO-PF v študijskem letu 2011/2012 še ni 

bilo v celoti izvedljivo.    

V študijskem letu 2011/2012 je bila Samoevalvacijska skupina razširjena. Vanjo je vključen 

predstavnik študentov, ki o svojem delu in delu komisije poroča ŠS EVRO-PF.   

Predstavnik študentov je vključen tudi v delovanje Komisije za e-študij, ki je bila 

ustanovljena v študijskem letu 2011/2012. Ker je e-študij v tekočem letu še v procesu 

nastajanja, je predstavnik študentov skrbel predvsem za podajanje mnenj in predlogov z 

zornega kota študentov ter se tako dejavno vključeval v sam razvoj e-študija. V prihodnosti pa 

bo sodeloval pri razreševanju morebitnih težav med udeleženci. O svojem delu predstavnik 

študentov poroča ŠS EVRO-PF.  

 

http://www.evro-pf.si/index.php?page=documents&item=17
https://studentskisvetevropf.wordpress.com/
mailto:studentski.svet@evro-pf.si
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Aktivnosti ŠS EVRO-PF in drugih študentskih organizacij na EVRO-PF: 

V letu 2011/2012 je ŠS EVRO-PF sam ali v sodelovanju s Klubom študentov in diplomantov 

EVRO-PF organiziral različne dogodke, kot so okrogle mize (Pravniški državni izpit, ki se je 

je udeležil doc. dr. Aljoša Dežman, okrogla miza s predsednikom Ustavnega sodišča in 

profesorjem na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici prof. dr. Ernestom Petričem), tematski 

večeri (Ius bowling competition), športne prireditve (smučanje na Voglu), krvodajalska 

akcija, spoznavna zabava za študente EVRO-PF (v Novi Gorici in Kranju), organizacija 

ogleda odvetniških pisarn (Odvetniška družba Čeferin, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa),  

ekskurzije v Sloveniji (Ustavno sodišče, Državni zbor) in organizacija ekskurzije po EU 

institucijah. V prihodnjem študijskem letu si ŠS EVRO-PF prizadeva za izdajo študentske 

revije, ki bo služila obveščanju študentov in bo študentom ponujala možnost objavljanja 

njihovih najboljših del s področja prava. Vsebovala pa bo tudi poročila s tekmovanj in 

podobnih dogodkov.  

Na EVRO-PF deluje tudi Klub študentov in diplomantov (KŠD EVRO-PF), ki je bil 

ustanovljen leta 2011. Njegov cilj je izvajanje različnih projektov na področju obštudijskih in 

akademskih dejavnosti. V prihodnosti se nadejamo, da bo s svojimi projekti študentom in 

diplomantom nudil pestro izbiro aktivnosti. 

Študenti so sodelovali pri promociji fakultete na srednjih šolah, kjer so bodočim študentom 

predstavili študij prava na EVRO-PF.  

Študenti si aktivno prizadevajo za ustanovitev lokalne skupine ELSA (European Law 

Students' organisation), kar bi pomenilo novo dimenzijo mednarodnega sodelovanja in 

povezovanja. ELSA je neprofitna in apolitična stanovska organizacija študentov prava in 

mladih pravnikov ter je navzoča v večini evropskih držav in njihovi bližnji okolici. Svojim 

članom nudi in omogoča predvsem spoznavanje tujih kultur in pravnih sistemov ter jim 

omogoča tudi njihovo tesnejše  medsebojno povezovanje.  

ŠS EVRO-PF sodeluje pri izvedbi Pitamičevega vseslovenskega tekmovanja študentov prava, 

ki je slovenska različica t.i. moot court tekmovanja.  

Študenti so se v študijskem letu 2011/2012 udeležili različnih tekmovanj študentov prava na 

lokalni in mednarodni ravni. Na tekmovanju iz pogajanj za študente prava, ki je potekalo v 

Mariboru, je ekipa EVRO-PF osvojila prvo mesto, ki si ga je delila z ekipo iz Pravne fakultete 

Univerze v Ljubljani. Na tekmovanju Rubikon, ki ga gosti Pravna fakulteta Univerze v 

Ljubljani, je študentka EVRO-PF osvojila odlično 4. mesto. Študenti so se udeležili tudi 

Pitamičevega tekmovanja. Na mednarodni ravni pa so se študenti s pomočjo sponzorstva 

fakultete udeležili tekmovanja IASLA moot court competition v Cambridgeu in 

mednarodnega tekmovanja »Youth for peace«, ki je potekalo v Minsku, Belorusija, kjer so 

krojili sam vrh.  

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011:  

- aktivno delovanje članov ŠS, 
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- imenovanje predstavnika študentov za prodekana za razvojna vprašanja, ki se udeležuje tudi 

sej kolegija dekana, 

- imenovanje predstavnika študentov v samoevalvacijsko skupino, 

- imenovanje predstavnika študentov  v Komisijo za e-študij, 

- izboljašanje sodelovanja med ŠS in vodstvom fakultete, 

- imenovanje vskakokratnega predsednika ŠS za vodjo KC. 

 

Prednosti:  

- vse aktivnejša študentska populacija, ki se vključuje v delovanje EVRO-PF in projekte, ki 

jih organizirata ŠS EVRO-PF in KŠD EVRO-PF, 

- vse večje število in raznolikost obštudijskih dejavnosti, ki so namenjene študentom in 

diplomantom, 

- aktivno sodelovanje študentov na področju mednarodnih tekmovanj,  

- dobro sodelovanje ŠS EVRO-PF in vodstva fakultete pri upoštevanju in udejanjanju 

predlogov, 

- dobro delujoč visokošolski informacijski sistem, 

- ustanovitev KC na pobudo ŠS EVRO-PF. 

 

Slabosti:  

- zastopanost študentov v organih, 

- ŠS nima predstavnikov vseh skupin študentov, 

- premajhna aktivnost študentov pri nekaterih strokovnih obštudijskih aktivnostih, 

- fakulteta študentom ne ponuja pridobivanja t.i. mehkih znanj (soft skills), 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 

- nadaljevati s promocijo aktivnosti ŠS EVRO-PF in z obveščanjem študentov o pomenu 

njihovega sodelovanja pri zadevah, povezanih s študijem in fakulteto ter z obštudijskimi 

dejavnostmi, 

- zagotoviti predstavnike vseh skupin študentov v ŠS, 

- uvedba poučevanja t.i. mehkih znanj (soft skills), 

 
 

5. KADROVSKI POGOJI 

 

5.1. VISOKOŠOLSKI UČITELJI, SODELAVCI IN RAZISKOVALCI 

V študijskem letu 2010/2011 je z  EVRO-PF  sodelovalo:  

 
Tabela št. 5: Pedagoško osebje EVRO-PF: 

Učitelji število 

Visokošolski učitelji skupaj 44 

Redni profesorji 15 

Izredni profesorji 9 
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Docenti 18 

Višji predavatelji 2 

Predavatelji 0 

Visokošolski sodelavci skupaj 14 

Asistenti 14 

Skupaj 58 

Sodelujočih brez pedagoškega naziva je cca.  4 

Vsi skupaj 62 

 

Od tega sta bili za polni delovni čas zaposleni 2 osebi, drugi imajo s fakulteto sklenjeno 

pogodbeno razmerje. 

 

EVRO-PF svoje diplomante spodbuja k nadaljnjemu izobraževanju in nadgrajevanju 

pridobljenega znanja, najboljše med njimi pa povabi k pedagoškemu sodelovanju na podlagi 

imenovanja v naziv. Pod nadzorom mentorjev so mladi visokošolski sodelavci vključeni v 

pedagoški proces. Izmed preteklih študentov fakultete je bil en posameznik imenovan v naziv 

docent, en pa v naziv asistent in je trenutno v postopku imenovanja v naziv docent. Trije 

doktorski študentje so bili v času študija imenovani v naziv asistent in aktivno sodelujejo v 

pedagoškem procesu fakultete. 

V letu 2012 je senat imenoval 1 asistentko, 1 izrednega profesorja in 1 docenta, v postopku za 

imenovanje v naziv pa je še 11 vlog, od katerega jih je 9 za naziv asistent. Prek imenovanj v 

naziv se kaže skrb EVRO-PF za uveljavljanje in napredovanje mladih visokošolskih 

sodelavcev. 

 

5.2. UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI IN STROKOVNO-TEHNIČNI DELAVCI 

 

V študijskem letu 2011/2012 je bilo na EVRO-PF zaposlenih 8 upravno-administrativnih in 

strokovno-tehničnih delavcev: tajnik, raziskovalna sodelavka (1 delavka) referenti  (4 

delavke), računovodja (1 delavka) in knjižničarka (1 delavka).  

Vsi upravno-administrativni in strokovno-tehnični delavci imajo na voljo svoje prostore in 

ustrezna tehnična sredstva. Vodstvo delavce spodbuja k formalnemu in neformalnemu 

izobraževanju. 

 

5.3. OCENA STANJA 

Fakulteta je v letu 2010 Sklenila delovno razmerje z enim visokošolskim učiteljem, ki je 

prevzel tudi funkcijo dekana. Ker traja funkcija dekana 2 leti, na tem področju ni pošlo do 

sprememb. Prekinilo pa se je delovno razmerje za polni delovni čas z enim visokošolskim 

učiteljem zaradi zamenjave službe.  Do spremembe je prišlo na področju spremljajočih 

delovnih mest. Sprostilo se je delovno mesto računovodje, ki je bilo nemudoma zapolnjeno z 

novim delavcem. 
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Fakulteta  za polni delovni čas zaposluje  10 oseb, od tega je 8 ženskega in 2 moškega spola. 

Dve osebi sta zaposleni za 10%. Štiri zaposleni imajo 3. stopnjo izobrazbe (doktorat 

znanosti), ena zaposlena ima znanstveni magisterij, ena zaposlena ima 2. stopnjo izobrazbe 

(bolonjski študij), 2 zaposleni imata staro univerzitetno izobrazbo, ena zaposlena ima  1. 

stopnjo izobrazbe, 1 zaposlena ima višješolsko izobrazbo, dve  zaposleni pa imata končano 

srednjo šolo. Povprečna starost vseh zaposlenih je 34,8 let. 

Študijski programi se izvajajo v večini s pogodbenimi pedagoškimi delavci. Fakulteta ima 

sklenjene pogodbe o delu oziroma avtorske pogodbe s približno 70 pedagoškimi delavci in 

sodelavci.  

Ocenjuje se, da bo v prihodnje treba zaposliti določene kadre, pri čemer bo treba posebno 

pozornost posvetiti izbiri najboljših posameznikov. Prav tako bo treba v raziskovalno in 

pedagoško delo vključiti tudi posamezne najboljše študente, ki se že v zgodnji fazi vključujejo 

v delo fakultete, da se na ta način zagotovi uspešna celovita izgradnja posameznikov, ki se 

lahko vključujejo v pedagoško in raziskovalno delo fakultete in kateder.  

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011:  
- skupno število redno zaposlenega pedagoškega osebja se je zmanjšalo, povečalo pa se je število 

pogodbeno sodelujočih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 

- zaposlitev knjižničarke, 

- okrepitev akademskega zbora z uglednimi strokovnjaki, 
- izpeljani postopki imenovanja v naziv. 

 

Prednosti:  
-  uspešen in kvaliteten kader, ki navkljub majhnosti kolektiva uspešno združuje znanstveno-

raziskovalno in pedagoško delo, 

- pestra kadrovska sestava – sestavljajo jo tudi ugledni strokovnjaki iz prakse, 

- sposobna upravno-administrativna in strokovno-tehnična služba, 
 

Slabosti:  

- pomanjkanje asistentov, 

- šibka kadrovska sestava pri nekaterih predmetih/katedrah  

 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  
- prizadevanje za izboljšanje finančne situacije EVRO-PF, ki bo omogočila ustrezne zaposlitve.  

- povečanje sodelujočih asistentov.  
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6. PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI 

 

6.1. PROSTORI 

EVRO-PF izvaja svojo dejavnost na sedežu v Novi Gorici in na dislocirani enoti v Kranju. V 

Novi Gorici (EDA center) razpolaga fakulteta s 5 predavalnicami s skupaj 270 sedeži. Vse 

predavalnice so v istem nadstropju. Prostore povezuje avla, kjer je nameščena oglasna deska, 

prostor pa služi tudi možnosti za druženje študentov. V istem nadstropju so tudi referat, 

tajništvo, dekanat, knjižnica ter dve sejni sobi.  

V Kranju izvaja EVRO-PF svojo dejavnost v Hotelu Azul, kjer razpolagajo s 6 

predavalnicami s skupaj 640 sedeži. Predavalnice postavijo glede na potrebe profesorja, in 

sicer v naslednji možni ureditvi: 

 oblika črke U, 

 kvadratna oblika, 

 oblika učilnice, 

 konferenčna oblika. 
 

6.2. OPREMA 

Vse predavalnice na sedežu in na dislocirani enoti so opremljene z osebnim računalnikom, 

projektorjem in (prostim) dostopom do interneta. Poleg omenjene opreme sta na voljo 2 

dodatna stacionarna računalnika v avli  fakultete z dostopom do interneta. EVRO-PF je v letu 

2012 kupila dve snemalni napravi, ki ju bo namestila v predavalnici na dislocirani enoti. Vsi 

zaposleni imajo svoje računalnike in drugo strojno opremo, ki omogoča nemoten potek dela. 

 

6.3. INFORMACIJSKI SISTEM 

Na vseh osebnih računalnikih na EVRO-PF so nameščeni operacijski sistem Microsoft 

Windows XP ali Microsoft Windows 7, Microsoft Office in druga standardna oprema, 

potrebna za pisarniško delo. Spletna stran EVRO-PF temelji na platformi Wordpress CMS. Za 

vodenje evidenc vpisanih študentov, elektronskega indeksa ter sistema prijav in odjav na 

izpitne roke, fakulteta uporablja visokošolski informacijski sistem (VIS), ki je bil v 

študijskem letu 2011/12 tudi nadgrajen. Računovodtvo za svoje delo uporablja program 

VASCO. 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011:  
V študijskem letu 2011/2012 je fakulteta dobila nove prostore v Novi Gorici. Na novi lokaciji 

dela referat, tajništvo, dekanat, z dvema sejnima sobama ter s 5 predavalnicami, tako da se 

celoten študijski proces izvaja na enotni lokaciji.  

 

Prednosti:  
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Fakulteta je prostorsko primerno opremljena. Na fakulteti ni prostorskih težav glede izvedbe 

pedagoškega dela ali izpitov. 

 

Slabosti:  
Oprema novogoriških predavalnic povzroča težave študentom pri pripravi zapiskov in pri  

pisanju izpitov. Predavalnice so namreč zaradi racionalizacije s prostorom opremljene s stoli 

in pripadajočo zložljivo mizico, nimajo pa šolskih klopi.  

 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  
Razmislek o nakupu klopi v skladu s finančnimi možnostmi fakultete in ob upoštevanju, da se 

število sedežev zmanjša. 

 

 

6.4. KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

EVRO-PF je v skladu s Pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri vzpostavitvi fakultete ter 

študija prava v Novi Gorici do leta 2010 pridobivala od lokalne skupnosti sredstva za nabavo 

literature za dodiplomski in podiplomski študij. V skladu z ustreznimi seznami predvidene 

literature posameznih nosilcev predmetov na dodiplomskem ter podiplomskih študijskih 

programih je fakulteta prek Goriške knjižnice Franceta Bevka (GKFB) naročala literaturo, ki 

se hrani in izposoja v prostorih GKFB v Novi Gorici.  

EVRO-PF ima knjižnico v istem nadstropju, kjer so predavalnice ter administrativni prostori 

fakultete. Prostori knjižnice EVRO-PF so bili dokončani poleti 2012. Skupna velikost 

knjižničnega prostora je cca. 70 m2. V njej je od 1.9.2012 redno zaposlena  vodja knjižnice in 

založbe. 

Knjižnica EVRO-PF 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 je določeno s pogodbo o sodelovanju v sistemu 

COBISS.SI, ki jo je fakulteta sklenila z Institutom informacijskih znanosti, Maribor (IZUM) 

dne 19. 3. 2010. V študijskem letu 2011/12 je knjižnica pridobila 477 novih enot knjižničnega 

gradiva. 

Ker je knjižnica šele v letu 2010 začela z vpisovanjem lastnih knjižnih enot, izposoja v 

študijskem letz 2011/12 še ni bila mogoča. Zato še nima pregleda nad obiskom uporabnikov 

storitev ter nad povpraševanjem po storitvah.  

Študentje, zaposleni in sodelujoči so si knjige v študijskem letu 2011/12 lahko izposojali v 

GKFB, ki na posebnem oddelku hrani literaturo, kupljeno z zgoraj omenjenimi sredstvi 

lokalne skupnosti.   

 

Založba  

EVRO-PF v okviru založniške dejavnosti izdaja učbenike, ki predstavljajo obvezno študijsko 

literaturo pri posameznih predmetih. V študijskem  letu 2011/12 je fakultete izdala 3 knjige. 
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Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011:  
- širitev knjižničnega fonda,  

- pridobitev novih prostorov za knjižnico, 

- zaposlitev vodje knjižnice in založbe. 

 

Prednosti:  

- število knjižničnega fonda narašča, 

- knjižnica je ustrezno opremljena za pedagoške in znanstveno-raziskovalne potrebe.  

 

Slabosti:  

- knjižnica še nima vzpostavljene izposoje gradiv,  

- študentom še nista na voljo računalniška oprema in čitalnica. 

 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  
- iskanje nadaljnjih donacij za knjižnico, 

- vzpostavitev izposoje, 

- nakup obvezne literature, 

- prijava na razpise za pridobivanje finančne pomoči. 

 

 

7. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

 

7.1. PRIDOBIVANJE SREDSTEV    

Razmerje finančnih prilivov je 51% pedagoško delo, 8% raziskovalno delo in 41% ostali viri. 

Delež financiranja pedagoškega dela pa je 59% financiran s strani države in 41% iz naslova 

šolnin. Od 8% finančnih prilivov iz naslova raziskovalnega dela izvira 7% iz domačih 

raziskovalnih projektov in 1% iz mednarodnih projektov. Podatki so pridobljeni na podlagi 

oddanega letnega poročila za leto 2011.  

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2008/2009:  
- pri financiranju ni prišlo do posebnih sprememb.  

 

Prednosti:  
- niso zaznane  

 

Slabosti:  
- zmanjšanje koncesijskih sredstev skladno z uredbo, ki ureja financiranje visokošolskih zavodov, 

- sistem financiranja ne omogoča pokrivanja obratovalnih stroškov v celoti, 

- delež financiranja iz raziskovalne dejavnosti je zelo majhen.  

 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  
- zahotavljanje zunanjih virov financiranja (projektna sredstva, razvojni skladi, povezovanje z 

gospodarstvom, ipd.)  
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- pospeševanje  tržne dejavnosti fakultete. 

 

 

8. SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 

EVRO-PF je izobraževalna in znanstvena institucija z jasnim raziskovalnim profilom, že v 

načelu razvojno usmerjenim v regijo in v širše evropsko okolje, s tem da izvaja kvalitetno 

izobraževanje, ki temelji tako na študijskih rezultatih kot na konceptu vseživljenjskega 

izobraževanja. Z aktivnim sodelovanjem z okoljem, s partnerstvi za razvoj ter z vključenostjo 

v regionalni ter evropski raziskovalni in visokošolski prostor, s prizadevanjem za visoko 

stopnjo organiziranosti in odgovornosti, potrjuje svojo javno odgovornost ter kot taka 

prispeva k t.i. družbi znanja. 

 

8.1. SODELOVANJE Z DOMAČIMI VISOKOŠOLSKIMI ZAVODI, PODJETJI IN DRUGIMI 

ORGANIZACIJAMI V SLOVENIJI 

 

EVRO-PF sodeluje z različnimi institucijami in organizacijami v lokalnem okolju. Izpostavili 

bi knjižnico Franceta Bevka, Gimnazijo Nova Gorica in pravosodne organe s sedežem v Novi 

Gorici. Na lokalni ravni EVRO-PF 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 (Državni zbor in Računsko sodišče). 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. 

Vpetost zavoda v okolje je pomemben element delovanja fakultete, tako z razvojnega vidika 

kot z vidika njene vloge v širšem in ožjem okolju. Sodelovanje z okoljem se med drugim kaže 

predvsem v tem, da si EVRO-PF prizadeva sodelovati z gospodarstvom širše novogoriške 

regije, upoštevajo njegove potrebe in zahteve, hkrati pa se prilagaja razvoju in dogajanju tudi 

v širšem okolju. Vse to se povezuje z razvojno vizijo fakultete, saj šteje za svoje poslanstvo 

izobraževati kadre, ki bodo lahko našli zaposlitev, temu pa prilagaja  število vpisnih mest in 

študijske programe. Zato se fakulteta odziva na vse pobude Visokošolskega in raziskovalnega 

središča Primorske (VIRS Primorske) kot zavoda, ki so ga ustanovile Mestna občina Nova 

Gorica, občina Šempeter Vrtojba, GZS OZ za Severno Primorsko, in med drugimi: Iskra 

Avtoelektrika d.d., HIT d.d., Primorje d.d., Meblo Holding d.d., GOAP d.o.o. Kasneje je k 

ustanoviteljstvu pristopilo še več podjetij: Hidria d.o.o., Soške elektrarne Nova Gorica d.d., 

Intra Lighting d.o.o., Arctur d.o.o., Spin d.o.o., Daimond d.d.. ter Gostol Gopan d.o.o., ICIT, 

Fimago d.o.o. in Gonzaga - Pro d.o.o.. VIRS Primorske je zavod, ki predstavlja interese 



39 

 

predvsem regijskega gospodarstva in tudi lokalne skupnosti glede razvoja terciarnega 

izobraževanja v regiji. 

Naloge zavoda so predvsem usklajevanje pobud in priložnosti glede razvoja visokošolskih in 

raziskovalnih programov v skladu s potrebami regijskih podjetij in ustanov, »inkubiranje« 

novih visokošolskih in raziskovalnih programov in ustanov, še posebej pomembna naloga pa 

je povezovanje podjetij in drugih ustanov z visokošolskimi in raziskovalnimi organizacijami. 

Na drugi strani pa si tudi EVRO-PF prizadeva iz opažanj na trgu dela in po posvetovanju z 

regionalnim gospodarstvom z analizami ugotoviti, ali trg potrebuje predvsem pravnike, ki 

bodo ali bolj izobraženi v smeri praktične uporabe prava ali pa bolj usposobljeni v pravu EU 

ali v mednarodnem pravu. Na teh svojih opažanjih pa fakulteta gradi svojo strategijo in se 

prilagaja aktualnim gospodarskim tokovom.  

S tem namenom je EVRO-PF podprla pobude za ustanovitev Kariernega centra, ki so prišle 

predvsem iz študentkih vrst. Namen KC je namreč analiziranje zaposljivosti diplomantov, 

spremljanje konkurenčnosti na trgu dela in svetovanje študentom. Gre za institucijo, ki naj bi 

študentom zagotavljala koristne informacije o zaposlitvenih možnostih, analizirala 

zaposlitvene možnosti diplomantov, magistrov in doktorjev ter omogočala ohranjanje stikov 

med sedanjimi in nekdanjimi študenti EVRO-PF. Na ta način bi KC omogočal spremljanje 

karierne poti uspešnejših nekdanjih študentov, skrbel za ohranjanje stikov z njimi za namene 

izobraževanja. Med drugim naj bi KC posredoval pri urejanju študijskih praks, dodatno pa bi 

lahko aktivnim študentom, v sodelovanju z diplomanti organiziral tudi predstavitve različnih 

poklicev v pravosodju.  

EVRO-PF se je pozitivno odzvala organizaciji delovnega srečanja med VIRS Primorske in  

predstavniki fakultet in podjetij, ki je potekalo dne 28.5.2012 v prostorih EDA centra. 

Ugotovljenih je bilo mnogo skupnih interesov za medsebojno sodelovanje. Vzpostavljena je 

bila baza kontaktnih oseb na strani ustanoviteljev ter fakultet. V tem okviru je EVRO-PF 

pozitivno sprejela pobudo za nadaljnje oblike promocije fakultete v dosegljivih klasičnih in 

elektronskih medijih, pri čemer se sprejeti dogovori in nadaljnji predlogi za sodelovanje 

objavljajo in usklajujejo ob asistenci VIRS Primorske kot povezovalne institucije.  

Na omenjenem sestanku je bila dana spodbuda fakultetam, da pripravijo določene izbrane 

teme raziskovalnih nalog in projektov z interesnih področij regionalnega gospodarstva. Pri 

tem mora biti aktivnost gospodarskih organizacij in fakultet kot tudi VIRS Primorske 

proaktivna.  

S sodelovanjem EVRO-PF in drugih fakultet tečejo v okviru VIRS Primorske tudi intenzivne 

priprave na predstavitev ponudbe visokošolskih programov na Goriškem in določenih drugih 

programov, ki se ne izvajajo na Goriškem za srednješolce s spletnimi, ustnimi predstavitvami, 

predavanji, distribucijo strokovnega gradiva, pri čemer naj bi z udeleženimi fakultetami 

sodelovali tudi predstavniki iz podjetij in drugih ustanov, ki predstavijo možnosti zaposlitve 

in kariernega razvoja. 
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8.2. MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

EVRO-PF 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 

profesorji fakultete so se poletne šole v letu 2012 udeležili že petič. Študenti so pridobili nova 

znanja s področja prava EU in pravnih ureditev posameznih držav članic. Udeležba na poletni 

šoli je odlična priložnost za mreženje in za nove poslovne povezave. 

EVRO-PF je od leta 2008 nosilka Erasmus univerzitetne listine, ki omogoča izvajanje 

mobilnosti študentov in profesorjev s tujimi fakultetami. V študijskem letu 2011/12 je EVRO-

PF podpisala 2 bilateralna sporazuma, in sicer z Univerzo v Leipzigu in Univerzo v Vidmu. V 

istem študijskem letu je EVRO-PF pridobila Erasmus dotacijo za mobilnost dveh profesorjev 

z namenom poučevanja, ki je bila v celoti izkoriščena. En profesor se je udeležil izmenjave na 

Univerzi Deusto, drugi pa na Univerzi v Zagrebu. Ker fakulteta za študijsko leto 2011/12 ni 

prejela Erasmus dotacije za mobilnost študentov, noben študent ni opravil dela študija v tujini. 

Februarja 2012 so bili na spletni strani EVRO-PF objavljeni razpis za Erasmus študentske 

izmenjave v študijskem letu 2012/13, razpis za Erasmus prakse v študijskem letu 2012/13 ter 

razpis za Erasmus mobilnost z namenom poučevanja v študijskem letu 2012/13. Na razpis se 

je prijavilo 7 kandidatov. Z vsemi je bil opravljen razgovor. Po prejemu Obvestila o izboru in 

višini sofinanciranja akcije Erasmus Individualna mobilnost 2012, iz katerega izhaja, da je 

EVRO-PF prejela dotacijo za 3 študente in 2 profesorja, so bila pripravljena obvestila o izbiri 

za kandidate, ki so se prijavili na razpis. EVRO-PF se je v študijskem letu 2011/12 prijavila 

na Javni razpis štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v programskem letu 

2012 v okviru programa Erasmus. Rezultati še niso znani. 

EVRO-PF je v študijskem letu 2011/12 sodelovala z dvema gostujočima profesorjema iz 

Italije in Hrvaške. 

V študijskem letu 2011/12 je EVRO-PF v sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske 

študije iz Kranja že četrtič uspešno izvedla mednarodno konferenco iz pravne argumentacije. 

Prvič pa je, prav tako v sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske študije iz Kranja,  

izvedla mednarodno doktorsko konferenco. Z  European School of Law and Governance 

(Pristina, Kosovo) je bil podpisan t.i. Memorandum of understanding. 

EVRO-PF se je avgusta 2012 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-

storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-13. Podporo 

projektu je izrazilo 5 tujih partnerjev. V ta namen je bil podpisan Sporazum o sodelovanju 

med EVRO-PF in European School of Law and Governance (Pristina, Kosovo), International 

University “MITSO” (Minsk, Belarus), The Africa Centre for Dispute Settlement at the 

University of Stellenbosch Business School (Stellenbosch, the Republic of South Africa),  
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Faculty of administrative and European Studies  (Podgorica, Črna Gora) in  Educons 

University (Novi Sad, Srbija). 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011:  
- razširjena mreža domačih in tujih partnerjev  

- podpisani so bili novi bilateralni sporazumi v okviru programa Erasmus. 

 

Prednosti:  
- EVRO-PF postaja verodostojen partner za sodelovanje pri projektih tako doma kot v tujini, 

- pedagoško osebje se udeležuje izmenjave v okviru programa Erasmus, 

 

Slabosti:  
- premalo je projektov, pri katerih sodeluje EVRO-PF, 

- noben študent še ni odšel na izmenjavo v tujino, 

 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  
- pospeševati mednarodno mobilnost, predvsem med študenti, 

- promovirati sodelovanje EVRO-PF s širšim družbenim okoljem, 

- imenovati prodekana za mednarodno dejavnost. 

 

 

9. SKRB ZA KAKOVOST 

 

Skrb za kakovost na EVRO-PF izvajajo različni organi.  Skladno s statutom je za spremljanje, 

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti fakultete, znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega 

dela in pripravo letnega poročila o kakovosti neposredno zadolžen dekan, posredno pa UO, ki 

sprejema odločitve o materialnih, finančnih, poslovnih, organizacijskih in personalnih 

vprašanjih delovanja EVRO-PF. 

EVRO-PF ima skladno s poslovnikom kakovosti samoevalvacijsko skupino, ki jo sestavljajo 

predstavniki vseh glavnih interesnih skupin, t.j. visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, 

študentov ter strokovnega in administrativnega osebja. Njena naloga sta spremljanje kakovosti 

in izvedba vsakoletnega postopka samoevalvacije, ki se zaključi s pripravo 

samoevalvacijskega poročila za preteklo študijsko leto. EVRO-PF si na področju skrbi za 

kakovost prizadeva k doseganju standardov kakovosti, ki jih predvidevajo NAKVIS ter 

mednarodnimi standardi ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance).   

Samoevalvacijsko poročilo poleg opisa in kritične analize glavnih vidikov vključuje tudi 

načine, postopke in ukrepe za izboljševanje kakovosti, s pomočjo katerih naj bi odpravili 

ugotovljene pomanjkljivosti. V zaključku samoevalvacije sprejme samoevalvacijska skupina 

jasno oblikovana priporočila za vzdrževanje in nadaljnje izboljševanje kakovosti, ki temeljijo 

na ugotovljenih prednostih in slabostih.  
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EVRO-PF ima vzpostavljen jasen sistem za redno spremljanje in preverjanje uresničevanja 

priporočenih dejavnosti in ugotavljati njihove učinke. Samoevalvacijska skupina se pravioma 

sestane po zaključku prvega semestra, da preveri izvajanje Akcijskega načrta za uresničitev 

vizije in poslanstva EVRO-PF, s poudarkom na uresničevanju kratkoročne strategije. 

Samoevalvacijska skupina pregleda opravljene aktivnosti, za neodpravljene pomanjkljivosti 

pa pripravi časovni načrt za njihovo odpravo. Z vmesnim poročilom seznani UO. 

Prav tako ima oblikovan sistem poročanja oziroma obveščanja, tako da člani 

samoevalvacijske skupine in drugi, ki so sodelovali pri samoevalvaciji, poznajo rezultate 

nadaljnjega izboljševanja sistema zagotavljanja kakovosti, ki izhajajo iz samoevalvacije. 

Samoevalvacijsko poročilo se po potrditvi na UO in senatu objavi na oglasni deski fakultete, 

pošlje predstojnikom kateder s prošnjo, naj ga obravnavajo na prvi seji katedre, ter vsem 

zaposlenim na fakulteti in ŠS. 

Kakovost izobraževalnega procesa se ugotavlja večstopenjsko. Najpomembnejši način za 

ugotavljanje kakovosti so ankete, ki jih EVRO-PF izvaja med študenti ob koncu študijskega 

leta. Anketa se izvede s pomočjo visokošolskega izobraževalnega sistema (VIS). Upravljalci 

sistema rezultate izvozijo in posredujejo EVRO-PF. Rezultati ankete se pošljejo 

samoevalvacijski skupini, ki jih pregleda in analizira. V študijskem letu 2011/12 je bila v 

okviru KC prvič izvedena tudi anketa med diplomanti.  

Poleg anketne metode študenti lahko svoje predloge za izboljšanje kakovosti izobraževalnega 

procesa podajo prek ŠS, referata oziroma tajništva ali pa neposredno v pogovoru z dekanom. 

Predstavniki študentov so občasno vabljeni tudi na seje kolegija dekana, kjer lahko podajo 

svoje mnenja in predloge. Na podlagi dialoga s študenti je bil tako v študijskem letu 2011/12 

ustanovljen KC, vzpostavljena brezžična internetna povezava v predavalnicah na sedežu 

fakultete, uvedeni so bili nekateri izbirni predmeti ter opravljen je bil pogovor s profesorjem, 

zoper katerega je ŠS prejel pritožbe študentov. 

Informacije o študiju na EVRO-PF  so dostopne na njeni spletni strani in v informativnih 

brošurah. Kandidatom in že vpisanim študentom zagotavljajo svetovalne storitve, povezane z 

vpisom in informacijami o študiju,  tajništvo in oba referata v času uradnih ur. Informacije 

lahko pridobijo z osebnim obiskom tajništva in referatov, prek telefonskega klica ali pisno po 

elektronski pošti. Vsako leto fakulteta organizira tudi informativne dneve za bodoče študente 

na obeh akreditiranih lokacijah. Bodoči študentje se za informacije lahko obrnejo tudi na ŠS.  

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011:  
- sprejet je bil Akcijski načrt za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF,   

- v samoevalvacijko skupino so bili imenovani predstavniki vseh glavnih interesnih skupin, 

- EVRO-PF je prek KC pričela zbirati informacije o zaposljivosti diplomantov, 

- pridobljeni so bili novi prostori na sedežu EVRO-PF, ki združujejo predavalnice , prostore 

podpornih služb in knjižnico na enem mestu ter so primerni za študente s posebnimi potrebami, 

- implikacija standardov kakovosti NAKVIS ter mednarodnih standardov ESG (European 

Standards and Guidelines for Quality Assurance). 
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Prednosti:  
- Pri vodstvu EVRO-PF  je navzoča skrb in prizadevanje za kakovost.  

 

Slabosti:  
- Vsi zaposleni in pogodbeni sodelavci na EVRO-PF procesa ocenjevanja kakovosti še ne 

dojemajo dovolj resno, 

 

Predlogi aktivnosti za izboljšave: 

-  zaposlene in pedagoške sodelavce je treba spodbujati, da sprejemajo pomen zagotavljanja 

kakovosti, 

 

 

II. DEL: POSAMEZNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 

 

EVRO-PF je v študijskem letu 2011/12 izvaja naslednje akreditirane študijske programe: 

 triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje; 

 dvoletni podiplomski magistrski program Pravo 2. stopnje; 

 dvoletni podiplomski magistrski program Pravo in management nepremičnin 2. 

stopnje; 

 triletni podiplomski doktorski program Pravo 3. stopnje; 

 triletni podiplomski doktorski program Pravo in management nepremičnin 3. stopnje. 

Dodiplomski študijski program Pravo 1. stopnje ter oba magistrska študijska programa se 

izvajajo kot redni in izredni študij. Predavanja so organizirana v Novi Gorici in v Kranju. 

Doktorska študijska programa pa se izvajata kot izredni študij v Kranju. 

Študijski programi EVRO-PF tvorijo povezano celoto. Triletni dodiplomski univerzitetni 

program Pravo 1. stopnje izobražuje za pridobitev širokega strokovnega znanja s področja 

pravnih znanosti ter usposablja za določene pravne poklice, hkrati pa omogoča vpis na 

dvoletni podiplomski študijski program Pravo 2. stopnje oziroma na dvoletni podiplomski 

študijski program Pravo in management nepremičnin 2. stopnje za pridobitev strokovnega 

magisterija na področju pravnih ter interdisciplinarnih študij, ki usposablja za akademske in 

praktične pravne poklice ter naprej na triletna doktorska študijska programa Pravo 3. stopnje 

in Pravo in management nepremičnin 3. stopnje. 

Študij na vseh treh stopnjah upošteva sodobne smernice in imperative razvoja visokega 

šolstva v Republiki Sloveniji in v skladu s temi temelji na naslednjih izhodiščih in 

zastavljenih ciljih: 

 predmetnik in učni načrti upoštevajo sedanje in bodoče evropske razsežnosti 

slovenskega pravnega sistema; 
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 poudarjen je pomen povezanosti pravne teorije s pravno prakso, in sicer z 

vključevanjem prakse v zasnovani kreditni sistem na ravni dodiplomskega in 

podiplomskega programa; 

 fakulteta želi zagotoviti popolno mobilnost študentov na nacionalni in mednarodni 

ravni z jasno zasnovano strukturo kreditnega sistema, v celoti izhajajočo iz 

evropskega kreditnega sistema (ECTS); 

 poudarjen je pomen samostojnega študijskega in raziskovalnega dela ob 

mentorstvu. 

 
 

1. UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO 1. STOPNJE 

 

Univerzitetni dodiplomski študijski program Pravo 1. stopnje  se izvaja kot redni in kot 

izredni študij.  

Izredni študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti 

pri posameznih predmetih glede zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z učnim 

načrtom in z načrtom pedagoškega dela. Izredni študenti imajo enake pravice in obveznosti 

kot redni študenti in morajo opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti, ki se 

zahtevajo v okviru rednega študija. Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu.  

 

1.1. VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

V študijskem letu 2011/2012 je bilo prvič v program (vključeni vsi letniki) vpisanih 63 

izrednih študentov in 70 rednih študentov. Od tega je bilo na rednem študiju 41,4% moških in 

58,6% žensk, na izrednem študiju pa 46% moških in 54% žensk.  

Na rednem študiju univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnje je imelo opravljeno 

maturo 82,9% študentov, s poklicno maturo se je vpisalo 5,7%, isti delež (5,7%) s 

srednješolsko diplomo ali zaključnim izpitom. Na izrednem študiju pa je imelo opravljeno 

maturo 47,1%, 4,3% zaključni izpit opravljen pred 1.6.1995 in 4,3% diplomo. Od tega je 

99,3% vseh rednih študentov zaključilo gimnazijo, 0,7% druge srednje strokovne šole. Od 

izrednih študentov je 79,5% končalo gimnazijo oz. tehnično gimnazijo in 20,5% druge srednje 

strokovne šole.  

 

Tabela št. 6: Razpis in vpis 1. letnik rednega / izrednega študija 

Študijsko leto 
Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Razpis Vpisani 

2010/2011 70 67 50 48 

2011/2012 70 65 50 39 
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V študijskem letu 2011/2012 je bilo zaznati rahel upad prvič vpisanih študentov v 1. letnik 

glede na prejšnje študijsko leto. Pri rednih je upad zanemarljiv (3%), pri izrednih pa izrazit 

(19%).  

 

Tabela št. 7: Prvi vpis v program (vsi letniki) rednega / izrednega študija 

Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Vpisani 
Spol 

Vpisani 
Spol 

Ženski Moški Ženski Moški 

2010/2011 87 62 25 75 39 36 

2011/2012 70 41 29 63 34 29 

 

Celoviti pogled na prvi vpis v program (zajeti vsi letniki) kaže večji upad pri vpisanih na 

redni študij (20%), kakor pri vpisanih na izredni študij (16%). 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011: 

-ker se letos prvič izvaja podrobna samoevalvacija, primerjava s predhodnimi poročili ni 

mogoča.  

Prednosti:  

- jih ni. 

 

Slabosti:  

- potencialen upad zanimanja za študij.  

 

Predlogi za izboljšavo:  

- povečanje marketinških aktivnosti za boljšo prepoznavnost fakultete.  

 

 

Tabela št. 8: Struktura študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene srednje šole 

Zaključena srednja 

šola 

Redni študij Izredni študij 

2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 

Gimnazija 52 47 33 31 

Druge srednje šole 15 18 15 8 

 

 

Tabela  št. 9: Struktura študentov 1. letnika glede na način zaključka srednje šole 

Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Matura 
Poklicna 

matura 

Srednješolska 

diploma / 

Zaključni izpit 

Matura 
Poklicna 

matura 

Srednješolska 

diploma / 

Zaključni izpit 

2010/2011 55 11 1 36 5 7 

2011/2012 53 4 8 33 0 6 
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Iz podatkov je mogoče razbrati, da je iz leta v leto približno enak odstotek kandidatov, ki se 

vpisujejo s končano gimnazijo ali s končano katerikoli drugo srednjo strokovno šolo. Prav 

tako je mogoče razbrati, da je odstotek kandidatov, ki imajo končano gimnazijo višji na 

rednem študiju. To pripisujemo temu, da se na izrednem študiju v povprečju vpisujejo starejši 

kandidati.  

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011: 

 - ker se letos prvič izvaja podrobna samoevalvacija, primerjava s predhodnimi poročili ni 

mogoča.  

 

Prednosti: 

- jih ni. 

 

Slabosti:  

- ni zaznanih slabosti.  

 

Predlogi za izboljšavo:  

- niso potrebne posebne aktivnosti.  

 

1.2. IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

V študijskem letu 2011/2012 je bilo na izrednem študiju UNI programa vpisanih 42 študentov 

v prvi letnik, 39 študentov v drugi letnik, 53 študentov v tretji letnik in 15 absolventov. Vseh 

izrednih študentov skupaj je bilo 149. Rednih študentov je bilo 69 prvem letniku, 85 v drugem 

letniku, 79 v tretjem letniku in 45 absolventov. Vseh rednih študentov je bilo 278. Upoštevani 

so bili prvi vpisi kakor tudi ponovni (ponavljanje letnika). 

 

Tabela št. 10: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Študijsko leto Način študija letnik letnik letnik Absolventi Skupaj 

2010/2011 
Redni 71 100 96 23 290 

Izredni 50 70 18 26 164 

2011/2012 
Redni 69 85 79 45 278 

Izredni 42 39 53 15 149 

 

Kot ugotovljeno v podpoglavju »Vpis študentov« tega programa, je bilo v študijskem letu 

2011/2012 zaznati upad vpisa študentov glede na prejšnje študijsko leto.  

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011: 

- ker se letos prvič izvaja podrobna samoevalvacija, primerjava s predhodnimi poročili ni 

mogoča.  

 

Prednosti: 
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-  jih ni. 

 

Slabosti:  

- potencialni upad zanimanja za študij. 

 

Predlogi za izboljšavo:  

- povečanje marketinških aktivnosti za boljšo prepoznavnost fakultete.  

 

1.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje triletnega univerzitetnega študijskega programa Pravo 

1. stopnje pridobi diplomant strokovni naslov diplomirani pravnik (UN) / diplomirana 

pravnica (UN). Okrajšava: dipl. prav. (UN). 

V študijskem letu 2011/2012 je bilo 50 diplomantov - 34 diplomantov rednega študija in 16 

diplomantov izrednega študija. 

 

Tabela št. 11: število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2010/11 in 2011/12 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2010/2011 
Redni 57 

Izredni 14 

2011/2012 
Redni 34 

Izredni 16 

 

V študijskem letu je bilo podeljenih za 40% manj diplom pri rednih študentih kot v letu 

poprej, pri izrednih pa 12,5% več. Glede na to, da gre za relativen in dokaj dinamičen podatek 

odvisen od mnogih kriterijev (vpisi v letih poprej, pavziranje, absolventski staž, ..), 

zaključkov iz rezultatov ni mogoče opredmetiti. 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011: 

-  ker se letos prvič izvaja podrobna samoevalvacija, primerjava s predhodnimi poročili ni 

mogoča.  

 

Prednosti:  

- niso zaznane. 

 

Slabosti:  

- potencialna korelacija s trendom upadanja števila vpisov. 

 

Predlogi za izboljšavo: 

- potrebna bi bila temeljita analiza vpisov v preteklih letih in prehodov skozi letnike, na 

podlagi analize pa dokazati trend upada vpisov in obstoj korelacije med številom podeljenih 

diplom in upada vpisov. 
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2. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO 2. STOPNJE  

 

Magistrski program Pravo 2. stopnje se izvaja kot redni in kot izredni študij.   

Izredni študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti 

pri posameznih predmetih glede zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z učnim 

načrtom in z načrtom pedagoškega dela. Izredni študenti imajo enake pravice in obveznosti 

kot redni študenti ter morajo opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti, ki 

se zahtevajo v okviru rednega študija. Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu.  

 

2.1. VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

V študijskem letu 2011/2012 je bilo prvič v program (vključeni vsi letniki) vpisanih 30 

izrednih študentov in 71 rednih študentov. Od tega je bilo na rednem študiju 36,6% moških in 

63,4% žensk, na izrednem študiju pa 26,7% moških in 73,3% žensk.  

 

Tabela št. 12: Razpis in vpis 1. letnik rednega / izrednega študija 

Študijsko leto 
Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Razpis Vpisani 

2010/2011 70 70 35 41 

2011/2012 70 71 35 21 

 

V študijskem letu 2011/2012 pri vpisih v prvi letnik ni bilo zaznati odstopanj, drastičen upad 

je bil zaznan le pri vpisu na izredni način študija, saj je ta upadel skorajda za polovico (49%).  

 

Tabela št. 13: Prvi vpis v program (vsi letniki) rednega / izrednega študija 

Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Vpisani 
Spol 

Vpisani 
Spol 

Ženski Moški Ženski Moški 

2010/2011 70 42 28 47 34 13 

2011/2012 71 45 26 30 22 8 

 

Celoviti pogled na prvi vpis v program (zajeti vsi letniki - neposredni vpis v 2. letnik v 

rednem načinu študija ni mogoč) kaže podobno sliko, velik upad pri vpisanih na izredni študij 

(39,5%) 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011: 
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- ker se letos prvič izvaja podrobna samoevalvacija, primerjava s predhodnimi poročili ni 

mogoča.  

 

Prednosti: 

-  jih ni. 

 

Slabosti:  

- potencialni upad zanimanja za študij. 

 

Predlogi za izboljšavo:  

- povečanje marketinških aktivnosti za boljšo prepoznavnost fakultete, 

- izboljšanje komercialnih pogojev za vpis na izredni študij. 

 

2.2. IZVAJANJE  ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

V študijskem letu 2011/2012 je bilo na izrednem študiju programa vpisanih 22 študentov v 

prvi letnik in 25 študentov v drugi letnik. Vseh izrednih študentov skupaj je bilo 47. Rednih 

študentov je bilo 73 prvem letniku in 78 v drugem letniku. Vseh rednih študentov je bilo 151. 

Upoštevani so bili prvi vpisi kakor tudi ponovni (ponavljanje letnika).  

 

Tabela št. 14: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Študijsko leto Način študija letnik letnik Absolventi Skupaj 

2010/2011 
Redni 80 107 0 187 

Izredni 41 31 0 72 

2011/2012 
Redni 73 78 0 151 

Izredni 22 25 0 47 

 

Kot ugotovljeno v podpoglavju »Vpis študentov« tega programa, je bilo v študijskem letu 

2011/2012 zaznati upad vpisov študentov na prejšnje študijsko leto.  

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011: 

- ker se letos prvič izvaja podrobna samoevalvacija, primerjava s predhodnimi poročili ni 

mogoča.  

 

Prednosti: 

-  jih ni. 

 

Slabosti:  

- zaznan upad zanimanja za študij. 

 

Predlogi za izboljšavo:  

- povečanje marketinških aktivnosti za boljšo prepoznavnost fakultete. 
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2.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega magistrskega študija Pravo 2. stopnje  

pridobi študent strokovni naslov magister/magistrica prava (za imenom in 

priimkom).Okrajšava naslova: mag. prav. 

 

Tabela št. 15: število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2010/11 in 2011/12 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2010/2011 
Redni 40 

Izredni 21 

2011/2012 
Redni 44 

Izredni 12 

 

V študijskem letu 2011/2012 je bilo podeljenih za 9,1% več diplom pri rednih študentih kot v 

letu poprej, pri izrednih pa 42,9% manj.  

 

 

3. DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO 3. STOPNJE  

 

Doktorski študij Pravo 3. stopnje se izvaja kot izredni študij. Program traja tri leta in je 

razdeljen v šest semestrov. Ovrednoten je s 180 KT. 

 

3.1. VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

V študijskem letu 2011/2012 je bilo prvič v program (vključeni vsi letniki) vpisanih 25 

izrednih študentov, od tega je bilo na 69,2% moških in 30,8% žensk.  

 

Tabela št. 16: Razpis in vpis 1. letnik izrednega študija 

Študijsko leto 
Izredni študij 

Razpis Vpisani 

2010/2011 30 4 

2011/2012 30 11 

 

Študijsko leto 2011/2012 kaže na porast vpisa, in sicer za visokih 63,6%. 

 

Tabela št. 17: Prvi vpis v program (vsi letniki) izrednega študija 

Študijsko leto 
Izredni študij 

Vpisani Spol 
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Ženski Moški 

2010/2011 24 11 13 

2011/2012 25 11 14 

 

Celoviti pogled na prvi vpis v program kaže sliko rasti, in sicer v višini 4%.  

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011: 

- ker se letos prvič izvaja podrobna samoevalvacija, primerjava s predhodnimi poročili ni 

mogoča.  

 

Prednosti: 

- povečanje zanimanja za program 

 

Slabosti:  

-  jih ni. 

 

Predlogi za izboljšavo:  

- glede na pozitiven rezultat ni predlogov oz potrebnih aktivnosti. 

 

 

3.2. IZVAJANJE  ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

V študijskem letu 2011/2012 je bilo na izrednem študiju programa vpisanih 11 študentov v 

prvi letnik, 9 študentov v drugi letnik in 17 študentov v tretji letnik. Vseh študentov skupaj je 

bilo 37. Upoštevani so bili prvi vpisi kakor tudi ponovni (ponavljanje letnika).  

 

Tabela št. 18: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Študijsko 

leto 

Način 

študija 
letnik letnik letnik Skupaj 

2010/2011 Izredni 13 7 14 34 

2011/2012 Izredni 11 9 17 37 

 

Kot ugotovljeno v podpoglavju »Vpis študentov« tega programa, je bilo v študijskem letu 

2011/2012 zaznati porast vpisov študentov na prejšnje študijsko leto.  

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011: 

- ker se letos prvič izvaja podrobna samoevalvacija, primerjava s predhodnimi poročili ni 

mogoča.  

 

Prednosti: 

- povečanje zanimanja za program 

 

Slabosti:  



52 

 

-  jih ni. 

 

Predlogi za izboljšavo:  

- glede na pozitiven rezultat ni predlogov oz potrebnih aktivnosti. 

 

 

3.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega doktorskega študija Pravo 3. stopnje, 

pridobi kandidat znanstveni naslov: doktor/doktorica znanosti z označbo področja 

"pravo".Okrajšava: dr. 

 

Tabela št. 19: število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2010/11 in 2011/12 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2010/2011 Izredni 3 

2011/2012 Izredni 3 

 

V študijskem letu 2011/2012 je bilo podeljenih enako število diplom kot v letu poprej.  

 

4. MAGISTSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT 

NEPREMIČNIN 2. STOPNJE  

 

Magistrski program Pravo in management nepremičnin 2. stopnje se izvaja kot redni in kot 

izredni študij.   

Izredni študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti 

pri posameznih predmetih glede zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z učnim 

načrtom in z načrtom pedagoškega dela. Izredni študenti imajo enake pravice in obveznosti 

kot redni študenti ter morajo opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti, ki 

se zahtevajo v okviru rednega študija. Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu.  

 

4.2. VPIS NA  ŠTUDIJSKI  PROGRAM 

V študijskem letu 2011/2012 je bilo prvič v program (vključeni vsi letniki) vpisanih 30 

izrednih študentov in 71 rednih študentov. Od tega je bilo na rednem študiju 36,6% moških in 

63,4% žensk, na izrednem študiju pa 26,7% moških in 73,3% žensk.  

 

Tabela št. 20: Razpis in vpis 1. letnik rednega / izrednega študija 

Študijsko leto 
Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Razpis Vpisani 
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2010/2011 70 71 35 4 

2011/2012 70 31 35 1 

 

V študijskem letu 2011/2012 pri vpisih rednega študija v prvi letnik je upad večji kot polovica 

(56,3%), pri izrednem načinu študija pa je ta upadel za več kot 75%.  

 

Tabela št. 21: Prvi vpis v program (vsi letniki) rednega / izrednega študija 

Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Vpisani 
Spol 

Vpisani 
Spol 

Ženski Moški Ženski Moški 

2010/2011 71 37 34 10 5 5 

2011/2012 31 16 15 2 1 1 

 

Celoviti pogled na prvi vpis v program (zajeti vsi letniki - neposredni vpis v 2. letnik v 

rednem načinu študija ni mogoč) kaže podobno sliko, velik upad je tako pri vpisanih na redni 

študij (56,3%), kot vpisanih na izredni študij (80%). Rezultati analize kažejo na nezaupanje v 

nepremičninski trg v Sloveniji in posledično se potencialni kandidati odločajo za študij drugih 

smeri.  

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011: 

- ker se letos prvič izvaja podrobna samoevalvacija, primerjava s predhodnimi poročili ni 

mogoča.  

 

Prednosti: 

- jih ni 

 

Slabosti:  

-  zelo velik upad zanimanja za študij. 

 

Predlogi za izboljšavo:  

- Povečanje marketinških aktivnosti za boljšo prepoznavnost fakultete, 

- izboljšanje komercialnih pogojev za vpis na redni in izredni študij. 

 

4.2. IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

V študijskem letu 2011/2012 so bili na izrednem študiju programa vpisani 1 študent v prvi 

letnik in 5 študentov v drugi letnik. Vseh izrednih študentov skupaj je bilo 6. Rednih 

študentov je bilo 34 prvem letniku in 68 v drugem letniku. Vseh rednih študentov je bilo 102. 

Upoštevani so bili prvi vpisi kakor tudi ponovni (ponavljanje letnika).  

 

Tabela št. 22: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 
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Študijsko leto Način študija letnik letnik Absolventi Skupaj 

2010/2011 
Redni 95 89 0 184 

Izredni 4 7 0 11 

2011/2012 
Redni 34 68 0 102 

Izredni 1 5 0 6 

 

Kot ugotovljeno v podpoglavju »Vpis študentov« tega programa, je bilo v študijskem letu 

2011/2012 zaznati upad vpisov študentov na prejšnje študijsko leto.  

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011: 

- ker se letos prvič izvaja podrobna samoevalvacija, primerjava s predhodnimi poročili ni 

mogoča.  

 

Prednosti: 

- jih ni 

 

Slabosti:  

-  zaznan upad zanimanja za študij. 

 

Predlogi za izboljšavo:  

- Povečanje marketinških aktivnosti za boljšo prepoznavnost fakultete in predstavitve 

programa, 

- izboljšanje komercialnih pogojev za vpis na redni in izredni študij. 

 

 

4.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega magistrskega študija Pravo in 

management nepremičnin 2. stopnje pridobi študent strokovni naslov magister/magistrica 

prava in managementa nepremičnin (za imenom in priimkom). Okrajšava naslova: mag. 

prav. in manag. neprem.  

 

Tabela št. 23: število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2010/11 in 2011/12 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2010/2011 
Redni 22 

Izredni 11 

2011/2012 
Redni 27 

Izredni 6 

 

V študijskem letu 2011/2012 je bilo podeljenih za 18,5% več diplom pri rednih študentih kot 

v letu poprej, pri izrednih pa 45,5% manj.  
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5. DOKTORSKI  ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT 

NEPREMIČNIN 2. STOPNJE  

 

Doktorski študij Pravo in management nepremičnin 3. stopnje se izvaja kot izredni študij. 

Program traja tri leta in je razdeljen v šest semestrov. Ovrednoten je s 180 KT. 

 

5.1. VPIS NA  ŠTUDIJSKI PROGRAM 

V študijskem letu 2011/2012 je bilo prvič v program (vključeni vsi letniki) vpisanih 8 

izrednih študentov, od tega je bilo na 37,5% moških in 62,5% žensk.  

 

Tabela št. 24: Razpis in vpis 1. letnik izrednega študija 

Študijsko leto 
Izredni študij 

Razpis Vpisani 

2010/2011 30 10 

2011/2012 30 6 

 

Študijsko leto 2011/2012 kaže na upad vpisa, in sicer za 40%. 

 

Tabela št. 25: Prvi vpis v program (vsi letniki) izrednega študija 

Študijsko leto 

Izredni študij 

Vpisani 
Spol 

Ženski Moški 

2010/2011 13 7 6 

2011/2012 8 5 3 

 

Celoviti pogled na prvi vpis v program kaže sliko padca, in sicer v višini 38,5%.  

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011: 

- ker se letos prvič izvaja podrobna samoevalvacija, primerjava s predhodnimi poročili ni 

mogoča.  

 

Prednosti: 

- jih ni 

 

Slabosti:  

-  upad zanimanja za študij. 

 

Predlogi za izboljšavo:  

- Povečanje marketinških aktivnosti za boljšo prepoznavnost fakultete, 



56 

 

- izboljšanje komercialnih pogojev za vpis na redni in izredni študij. 

 

 

5.2. IZVAJANJE  ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

V študijskem letu 2011/2012 je bilo na izrednem študiju programa vpisanih 6 študentov v prvi 

letnik, prav tako 6 študentov v drugi letnik in 6 študentov v tretji letnik. Vseh študentov 

skupaj je bilo 18. Upoštevani so bili prvi vpisi kakor tudi ponovni (ponavljanje letnika).  

 

Tabela št. 26: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Študijsko 

leto 

Način 

študija 
letnik letnik letnik Skupaj 

2010/2011 Izredni 10 10 8 28 

2011/2012 Izredni 6 6 6 18 

 

Kot ugotovljeno v podpoglavju »Vpis študentov« tega programa, je bilo v študijskem letu 

2011/2012 zaznati upad vpisov študentov na prejšnje študijsko leto.  

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2010/2011: 

- ker se letos prvič izvaja podrobna samoevalvacija, primerjava s predhodnimi poročili ni 

mogoča.  

 

Prednosti: 

- jih ni 

 

Slabosti:  

-  upadanje zanimanja za ta program. 

 

Predlogi za izboljšavo:  

- Povečanje marketinških aktivnosti za boljšo prepoznavnost fakultete in predstavitve 

programa. 

 

 

5.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega doktorskega študija Pravo in 

management nepremičnin 3. stopnje pridobi kandidat znanstveni naslov: doktor/doktorica 

znanosti z označbo področja "pravo in management nepremičnin".Okrajšava: dr. 

 

Tabela št. 27: število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2010/11 in 2011/12 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 
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2010/2011 Izredni 2 

2011/2012 Izredni 1 

 

V študijskem letu 2011/2012 je bila podeljena ena diploma manj kot v prejšnjem letu.  

 
 

 

 


