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izr. prof. dr. Marko Novak, visokošolski učitelj, 
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Jure Švigelj, koordinator e-študija. 

 

Samoevalvacijska skupina Evropske pravne fakultete (EVRO-PF) je Samoevalvacijsko 

poročilo za študijsko leto 2014/15 pripravila na podlagi: 

 Letnega poročila za leto 2014, 

 Samoevalvacijskega poročila za leto 2013/14, 

 Rezultatov študentske ankete o kvaliteti študija na Evro-PF, izvedene avgusta 2015, 

 Rezultatov študentske ankete med diplomanti Evro-PF, izvedene julja 2015, 

 Poročila o stanju knjižnice Evro-PF, 

 Podatkov iz evidenc, ki jih EVRO-PF vodi skladno z ZViS, 
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1.1. Vizija, poslanstvo in strategija doseganja 

ciljev 
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programov 
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raziskovalci 

5.2. Upravno-administrativni in strokovno-

tehnični delavci 
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8.2. Mednarodno sodelovanje Nataša Kolavčič, dipl. prav. 
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II. Posamezni študijski programi 

Pravo 1. stopnje 
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III. Posamezni študijski programi 
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I. DEL: SPLOŠNO O EVROPSKI PRAVNI FAKULTETI 

 

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. Letu 2014 je Svet NAKVIS soglašal s spremembo imena fakultete v 'Evropska 

pravna fakulteta' (odločba št. 0140-10/2012/21 z dne 5.2.2014). Ta sprememba je bila nato 

leta 2015 vpisana v razvid pri MIZŠ pod št. 6033-458/2014/2 z dne 12.1.2015. 

V šolskem 2014/15 letu je EVRO-PF uspešno prestala svojo prvo reakreditacijo zavoda za 7 
let s strani NAKVIS (o tem odločba NAKVIS št. 0141-10/2012/38 z dne 18.12.2014 ter vpis 
reakreditacije v razvid pri MIZŠ pod št. 6033-53/2015/4 z dne 11.3.2015). 

EVRO-PF ima naslednje akreditirane programe: 

 Dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo: 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; sklep NAKVIS št. 

6033-180/2012/19 z dne 19.12.2013 za sedemletno podaljšanje akreditacije; 

 Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management 

infrastrukture in nepremičnin: sklep NAKVIS št. 6033-307/2009/19 z dne 16.6.2011;  

 magistrski študijski program Pravo: 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; sklep NAKVIS št. 6033-180/2012/19 z dne 19.12.2013 za 

sedemletno podaljšanje akreditacije; 

 magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin: sklep SVŠ št. 2/157-
2007 z dne 7.3.2007. Reakreditacija programa za nadaljnih 7 let z odločbo NAKVIS: 
št. 6033-118/2013/21 z dne 15.1.2015 (vpis v razvid pri MIZŠ pod št. 6033-
176/2015/2 z dne 18.5.2015); 

 magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov akreditiran z odločbo 
NAKVIS: št. 6033-150/2013/22 z dne 20.11.2014, vpisan v razvid pri MIZŠ pod št. 
6033-17/2015/12 z dne 31.3.2015; 

 magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo, akreditiran z odločbo 
NAKVIS: št 6033-195/2012/27 z dne 18.6.2015, vpis v razvid MIZŠ še v postopku; 

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

 doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin: sklep SVŠ št. 2-
160/2008 z dne 5.5.2008. Reakreditacija doktorskih programov Pravo 3. stopnje in 
PMN 3. stopnje  za 7 let z odločbo NAKVIS: št. 6034-2/2015/14 z dne 16.6.2018 
(MIZŠ št. 6033-308/2015/3 z dne 25.8.2015). 
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EVRO-PF je v študijskem letu 2006/07 vpisala prvo generacijo študentov dodiplomskega 

univerzitetnega študijskega programa Pravo ter magistrskega študijskega programa Pravo. V 

študijskem letu 2007/08 je začela z izvajanjem magistrskega študijskega programa Pravo in 

management nepremičnin. Prvo generacijo študentov doktorskih študijskih programov Pravo 

ter Pravo in management nepremičnin je EVRO-PF vpisala v študijskem letu 2008/09. V 

študijskem letu 2012/13 je EVRO-PF začela z izvajanjem akreditiranega dodiplomskega 

visokošolskega strokovnega študijskega programa Pravo in management infrastrukture in 

nepremičnin. 

Sedež EVRO-PF je v Novi Gorici, akreditirani pa ima tudi dislocirani enoti, in sicer v Kranju in 

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

Ljubljani. Fakulteta je v preteklem šolskem letu razširila dejavnost na svoji dislocirani enoti v 

Ljubljani, da bi povečala svojo dostopnost študentom iz drugih slovenskih krajev ter bila tudi 

bolj konkurenčna v smislu internacionalizacije svojih študijskih programov, kar izhaja iz 

odločb Sveta NAKVIS št. 0141-58/2009 z dne 19.2.2015 ter št 0141-58/2009/6 z dne 

20.11.2014 in MIZŠ št. 6033-427/2014/6 z dne 17.12.2014. Na omenjeno lokacijo je preselila 

tudi knjjižnico in dekanat, sedež seveda ostaja v Novi Gorici.  

Svet NAKVIS je s sklepom št. 6033-46/2013/4 z dne 19.12.2013 v javno evidenco vpisal 

pogodbo, sklenjeno med fakulteto in European School of Law and Governance Veternik, za 

izvajanje dodiplomskih programov Pravo in Pravo in management infrastrukture in 

nepremičnin na European School of Law and Governance Veternik. EVRO-PF prek 

omenjene fakultete izvaja svoj VTI program v obliki franšize. 

 

EVRO-PF je prva pravna fakulteta v Sloveniji, ki je začela delovati 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.  

Prav tako je prva med pravnimi fakultetami, ki svojim študentom od študijskega leta 2012/13 

omogoča e-študij oziroma študij na daljavo.  

EVRO-PF je v letu 2015 podpisala sporazum o izmenjavi študentov z Mississippi College of 

Law iz Jacksona, ZDA. Sicer je strateški cilj fakultete internacionalizacija študijskih 

programov. V ta namen je pripravila angleško brošuro z opisom institucije in vseh 

podiplomskih programov, razen magistrskega študijskega programa civilnega in 

gospodarskega prava, ki jih namerava izvajati tudi v angleškem jeziku, in sicer od šolskega 

leta 2016/17 naprej bodisi v obliki študija v Sloveniji ali e-študija. Predvsem za namene 

internacionalizacije študijskih programov je leta 2015 fakulteta ustanovila posebno notranjo 

organizacisko enoto Center za mednarodne študije s sedežem v Ljubljani. 

1.1. VIZIJA, POSLANSTVO  IN STRATEGIJA DOSEGANJA CILJEV  

 

EVRO-PF ima jasno oblikovano vizijo in poslanstvo, iz katerih izhaja prizadevanje po širšem 

priznanju in kakovosti. Za njuno uresničitev je bila oblikovala strategijo, ki je vsebovana v 

Akcijskem načrtu za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF. 
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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 

kakovostno izvedene izobraževalne dejavnosti, povezovanja teorije s prakso, združevanja 

pedagoškega in raziskovalnega dela ter mednarodnega sodelovanja oblikovala diplomante, 

iskane na domačem in mednarodnem trgu dela. Svojo mednarodno prepoznavnost bo 

gradila tudi prek sistema transnacionalnega izobraževanja. Poleg tega želi EVRO-PF postati 

zanesljiv partner tako domačega gospodarskega in negospodarskega sektorja kot tudi 

profitnih in neprofitnih institucij iz tujine.  

 

1.1.2. POSLANSTVO 

 

Temeljno poslanstvo EVRO-PF je ustvarjanje in posredovanje znanja na področju prava, 

kamor fakulteta z novo akreditacijo magistrskega programa vključuje tudi ARS, ter 

interdisciplinarnega področja prava in managementa infrastrukture in nepremičnin, ki bo 

ustvarjalo pravne strokovnjake ter strokovnjake s specifičnimi znanji prava in managementa 

infrastrukture in nepremičnin ter omogočalo njihovo konkurenčno vključevanje na domači in 

mednarodni trg dela. 

  

1.1.3. DOLGOROČNI CILJI IN STRATEGIJA NJIHOVEGA DOSEGANJA   

 

Dolgoročne 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. V omenjenem dokumentu so 

predstavljeni tudi kratkoročni cilji in strategija njihovega doseganja. 

 

1.1.3.1. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU ORGANIZIRANOSTI 

 

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 ves čas spremljajo 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 je EVRO-PF zastavila so spodbujanje 

aktivnega delovanja organizacijskih enot in delovnih teles ter krepitev zasedbe obstoječih 

organov, delovnih teles in organizacijskih enot. V okviru ključnih nalog bo fakulteta pozornost 

namenila delovanju kateder, spodbujanju k večji aktivnosti posameznih kateder, jasnejšim 

določitvam njihovih pristojnosti, širjenju kroga sodelavcev, aktivnemu vključevanju 

sodelavcev v dejavnosti fakultete in medsebojnemu povezovanju kateder. Eden od 

dolgoročnih ciljev, zastavljen v sodelovanju s ŠS, je prizadevanje za zagotovitev 

predstojnikov študentov v svojih organih. 

 

1.1.3.2. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 

 

Izobraževanje je poglavitna dejavnost EVRO-PF, zato se strateške usmeritve nanašajo na 

zagotavljanje visoke kakovosti v izobraževalni dejavnosti, praktične vidike med samim 

študijem, aktivno vključevanje v izobraževalne mreže ter osredotočenost na študente z 

osebnim obravnavanjem vsakega posameznika. Ključnega pomena je sledenje 
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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 (skupne) študijske programe, ki 

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

se bodo povezovala s pravnimi znanji.  

 

EVRO-PF si prizadeva, da čim bolj prilagodi način študija potrebam študentov. Pri tem se 

osredotoča na posametne skupine študentov (dodiplomski študenti, podiplomski študenti, 

redni študenti, izredni študenti, tuji študenti, študenti s posebnimi potrebami,...)  En od 

dolgoročnih ciljev na področju izobraževalne dejavnosti je tako kakovostna izvedba študija, 

prilagojena vsem skupinam študentov. 

 

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 in interdisciplinarnem področju. Gre za razvojno strategijo v 

smeri elektronsko podprtega fakultetnega modela, ki naj zagotavlja akademske programe po 

sodobnih tehnoloških standardih. EVRO-PF je v študijskem letu 2012/13 poskusno izvedla e-

študij za prve letnike izrednih študentov na vseh študijskih programih in bo nadaljevala z 

uvedbo e-študija v vseh letnikih. Tako fakulteta sledi cilju, da omogoči študij tudi tistim, ki se 

pedagoškega procesa ne morejo udeležiti fizično na sedežu fakultete oziroma na njeni 

dislocirani enoti. 

 

Naslednji izmed dolgoročnih ciljev, ki ga EVRO-PF zasleduje na področju izobraževalne 

dejavnosti je povečati število tujih študentov. Skladno s ciljem, si EVRO-PF 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. Poleg tega bo EVRO-PF organizirala koristne in 

zanimive dogodke za tuje študente in si prizadevala, da bo zagotovila ustrezne prevode 

aktov in obrazcev ter študijskega gradiva v angleškem jeziku. 

 

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

je dolgoročni cilj EVRO-PF povečati dejavnosti s področja vseživljenjskega izobraževanja. V 

ta namen bo organizirala različne delavnice, okrogle mize in druge dogodke za širšo javnot 

ter zunanjim osebam še naprej omogočala zagotavlja opravljanje izpitov posameznih 

predmetov. 

 

 

1.1.3.3. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 

 

Na raziskovalnem področju je ključnega pomena povečanje raziskovalne dejavnosti. EVRO-

PF ima tri raziskovalne skupine, vpisane v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 

dejavnosti ARRS ter eno v nastajanju. Veliko pozornosti bo še v prihodnje namenjala krepitvi 

kadra na raziskovalnem področju, predvsem z zaposlovanjem priznanih raziskovalcev, 

mladih raziskovalcev in z vključevanjem študentov v raziskovalni proces. Intenzivno 
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delovanje raziskovalnih skupin, zaposlitev mladih raziskovalcev ter vključitev predvsem 

podiplomskih študentov bodo omogočili, da bo EVRO-PF postala kakovostna in priznana 

raziskovalna institucija. EVRO-PF bo tudi v prihodnje spodbujala pedagoško osebje k 

individualnemu raziskovalnemu delu, inštitute k pripravi raziskovalnih programov in novih 

raziskovalnih projektov.  

 

1.1.3.4. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU ŠTUDENTOV 

 

Vodstvo EVRO-PF si prizadeva poglobiti sodelovanje s Študentskim svetom 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 kakovosti 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.  

 

Za uresničevanje svojega poslanstva fakulteta aktivno spodbuja in usmerja raziskovalno delo 

študentov na vseh ravneh študija, kakor tudi njihovo vključevanje v temeljne in aplikativne 

raziskovalne projekte, objavljanje raziskovalnih izsledkov v domačih in tujih znanstvenih in 

strokovnih publikacijah ter aktivno sodelovanje na tekmovanjih in konferencah.  

 

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.  

 

 

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. Poglavitna naloga EVRO PF je dokončanje opremljanja prostorov, 

vključno s knjižnico in njenim arhivom. Lastna strokovna knjižnica je vzpostavljena. V 

prihodnje si bo EVRO-PF prizadevala za pridobitev novih enot knjižničnega gradiva in 

znanstvenih ter strokovnih periodičnih publikacij. 

 

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.  



12 

 

 

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 v prihodnje dati večji poudarek 

zunanjim virom financiranja dejavnosti. Tako je dolgoročni cilj pridobivanje zunanjih virov 

financiranja, predvsem preko javnih in drugih razpisov ter tržne dejavnosti EVRO-PF.  

 

1.1.3.8. CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU SODELOVANJA ZA OKOLJEM   

 

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

doma in v tujini ter skrbeti za mednarodno izmenjavo študentov in pedagoškega osebja. 

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 krepiti aktivnosti namenjene internacionalizaciji fakultete ter s tem večanja 

zaupanja v institucijo. Ena od ključnih dejavnosti je navezovanje stikov s tujimi fakultetami in 

univerzami na podlagi bilateralnih sporazumov, ki so predpogoj za izvedbo mobilnosti 

študentov in pedagoškega osebja. EVRO-PF želi doseči večjo prepoznavnost v 

mednarodnem okolju in povečati sodelovanje s partnerji v evropskem in globalnem prostoru. 

 

Poleg tega je cilj EVRO-PF tudi sodelovanje na področju evropske zakonodaje s področja 

prava in nepremičninske problematike tako z vidika pravne regulative kot tudi enotnih 

investicijskih politik. EVRO-PF se bo aktivno vključevala v mednarodna združenja in 

sodelovala z mednarodnimi institucijami.  

 

 

1.1.3.9. 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, ki vsebuje dolgoročne in kratko 

ročne cilje in strategijo za njihovo doseganje. 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. 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 prizadevala za dvig kakovosti z uresničitvijo postavljenih ciljev ter svojega 

poslanstva in vizije. 

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

 

DOLGOROČNI CILJI 
(DO LETA 2016) 

DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V ŠTUDIJSKEM LETU 
2014/15  

KRATKOROČNA 
STRATEGIJA 

 
ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ 



13 

 

 

Jasna in učinkovita 

organizacijska 

shema. 

Spodbujanje aktivnega 

delovanja organizacijskih 

enot in delovnih teles. 

Krepitev zasedbe obstoječih 

organov, delovnih teles in 

organizacijskih enot. 

Ustrezna organizacija 

mednarodnega 

izobraževanja in aktivnosti 

tujih študentov. 

1. Izvedene organizacijske 

spremembe – jasnejše 

opredeljene obveznosti, 

spodbujanje njihovih 

aktivnosti, sprejem 

ustreznih aktov. 

2. Katedre bodo po potrebi 

okrepljene z novimi 

pedagoškimi in 

raziskovalnimi sodelavci. 

Glede na novo akreditirana 

področja bodo 

ustanovljene nove katedre 

ali ustrezno preimenovane 

že obstoječe. 

3. Delovanje raziskovalnih 

skupin (inštituti in centri) 

bo izboljšano, predvsem 

Center za intelektualno 

lastnino. 

4. Zagon sodelovanja z 

Mississippi College of Law 

na podlagi sklenjenega 

sporazuma. 

5. Končati vse začete 

postopke za imenovanje v 

naziv in obravnava novih 

vlog. Pozvati vse 

visokošolske učitelje, ki jim 

poteče izvolitev v naziv, da 

vložijo vlogo pravočasno. 

1. Sprejem ustreznih aktov, 

ki bodo jasno opredeljevali 

obveznosti organov oz. 

delovnih teles ( Pravilnik o 

habilitacijski komisiji, 

Pravilnik o raziskovalni 

dejavnosti…) ter 

nadaljevanje z organizacijo 

sestankov. 

2. Krepitev kateder z novimi 

pedagoškimi in 

raziskovalnimi sodelavci. 

Preimenovanje katedre za 

civilno pravo zaradi 

novoakreditiranega 

programa za civilno in 

gospodarsko pravo. 

3. Pospešiti delovanje 

raziskovalnih skupin, 

predvsem Centra za 

intelektualno lastnino. 

4. Izmenjava prvih 

študentov Evro – pf na 

Mississippi College of Law. 

5. Redno pregledovati 

odločbe o izvolitvi v naziv 

ter v roku izpeljati nove 

postopke o izvolitvi v naziv. 

 
IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

 

Raznolika ponudba 

študijskih 

programov. 

Izvedba tujejezičnega 

(angleškega) izobraževanja 

v zvezi s podiplomskimi 

programi fakultete. 

1. Vpis akreditiranega 

magistrskega programa » 

Civilno in gospodarsko 

pravo« v Razvid 

visokošolskih zavodov in 

razpis programa s št. letom 

2016/17. 

2. Ponudba magistrskih 

programov v tujem jeziku 

1. Magistrski program 

»CGP« bo vpisan v razvid in 

razpisan bo prvi vpis s 

študijskim letom 2016/17. 

2. Mednarodni marketing 

angleškega izvajanja 

izobraževanja (magistrski 

programi) in ponudba samih 

programov. 



14 

 

in za tuje tržišče. 

3. Izvedba prvih izmenjav 

na podlagi sporazuma z 

Mississippi College of Law. 

3. Izpeljava sporazuma z 

Mississippi College of Law. 

Kakovostna 

izvedba študija, 

prilagojena vsem 

skupinam 

študentov.  

Prilagoditev načina izvajanja 

študija potrebam 

študentov. 

1.Povečan obseg 

prevedenega gradiva, 

pravilnikov in obrazcev. 

Posodobitev prevodov 

dokumentov, ki so se 

spremenili z novim 

študijskim letom. 

1.Zagotoviti ustrezne 

prevode pravilnikov in 

obrazcev ter študijskega 

gradiva v angleščini za tuje 

študente. Že prevedene 

dokumente, ki so se 

spremenili, bo potrebno 

pregledati in ponovno 

prevesti. 

Nadgradnja 

obstoječih 

študijskih 

programov PMN 

Akreditacija sprememb 

obstoječih študijskih 

programov, kjer zanimanje 

za vpis upada. 

1.Akreditacija sprememb 

obstoječih študijskih 

programov PMN, kjer 

zanimanje za vpis upada. 

1.Pregled programov PMN 

in akreditacija sprememb, 

kjer bi se pokazala potreba 

po reorganizaciji programa. 

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. 

Ponudba gradiv in 

posnetkov izven študijskih 

programov fakultete. 

 

1.E-študij se bo izvajal za 

redne in izredne študente 

dodiplomskega programa 

Pravo in za študente vseh 

treh magistrskih 

programov ( tudi novo 

akreditiranega programa 

ARS 2.stopnje). 

2. Razširi ponudbo tudi s 

posnetki in gradivom, ki 

niso vezani izključno na 

fakultetne predmete. 

1.Posneti manjkajoča 

predavanja na 

dodiplomskem programu 

Pravo 1. stopnje ter na obeh 

magistrskih programih. 

Pričeti s snemanjem 

novoakreditiranega 

programa ARS 2.stopnje. 

2.Razviti širši portal, ki bo 

poleg posnetkov vezanih na 

fakultetne predmete 

ponujal tudi gradiva 

zanimiva za širšo javnost. 

Povečati število 

tujih študentov. 

 

Akreditacija novih pogodb 

za visokošolsko 

transnacionalno 

izobraževanje. 

Organizirati koristne in 

zanimive dogodke za tuje 

študente (konference, 

okrogle mize…) 

Ponudba magistrskih 

programov v angleškem 

jeziku. 

1.Nadaljevanje izvajanja 

VTI in akreditacija nove VTI. 

2. Organizirani bosta vsaj 2 

mednarodni konferenci. 

3. Povečan obseg 

prevedenega gradiva, 

pravilnikov in obrazcev ter 

posodobitev že obstoječih. 

1. Sodelovanje s partnersko 

fakulteto pri organizaciji 

študijskega procesa. 

Akreditacija 1 VTI pogodbe. 

2.Izvedba vseh potrebnih 

aktivnosti za organizacijo 

vsaj dveh mednarodnih 

konferenc (ARS, LEG ARG). 

3.Zagotoviti ustrezne 

prevode pravilnikov in 

obrazcev ter študijskega 

gradiva v angleščini za tuje 
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študente ter posodobitev 

obstoječih. 

Povečati 

dejavnosti s 

področja 

vseživljenjskega 

izobraževanja. 

Organizirati različne 

delavnice, okrogle mize in 

druge dogodke za širšo 

zainteresirano javnost. 

Nadaljnji razvoj Kariernega 

centra. 

1. Organiziranih bo vsaj 15 

dogodkov, zanimivih za 

širšo javnost. 

2. Prijava na nov razpis za 

sofinanciranje aktivnosti 

Kariernih centrov. 

1. Izvedba vseh potrebnih 

aktivnosti za organizacijo 

dogodkov. 

2. Fakulteta se bo prijavila 

na razpis za sofinanciranje 

delovanja KC, ki bi omogočal 

še več aktivnosti na tem 

področju. 

 
RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 

Pospešiti 

raziskovalno 

dejavnost, 

nadgraditi 

individualno 

raziskovalno 

osebje 

pedagoškega 

osebja ter 

vključevanje 

študentov v 

raziskovalno 

dejavnost. 

 

Krepiti razvoj raziskovalnih 

skupin s poudarkom na 

novoustanovljenem Centru 

za mednarodne študije. 

Prijava lastnih raziskovalnih 

projektov ter javnih 

razpisov. 

Spodbujanje pedagoškega 

osebja k individualnemu 

raziskovalnemu delu ter k 

obnovi habilitacijskih 

nazivov. 

Spodbujanje predvsem 

podiplomskih študentov k 

vključevanju v raziskovalne 

projekte. 

1. Delovanje raziskovalnih 
skupin bo še aktivnejše. 
 
2. Zagotovljena bodo 
sredstva za raziskovalno 
delo, konference in delo na 
projektih. 
 
  
3. Raziskovalci bodo 
spodbujani k še več  
skupnim objavam in 
objavam raziskovalnih 
rezultatov v obliki poročil in 
člankov. 
 
4. Poziv pedagoškega in 
raziskovalnega osebja za 
izvedbo aktivnosti 
potrebnih za obnovo 
habilitacijskih nazivov. 
 
 
 
 
 
 

1. Pospešiti delovanje 

raziskovalnih skupin, 

predvsem Centra za 

intelektualno lastnino. Po 

potrebi imenovanje novega 

predstojnika, ki bo zagnal 

delovanje (večja aktivnost in 

organizacija manjših skupin 

raziskovalcev, ki bodo 

vključevale vse deležnike. 

Pri tem bo treba še bolj 

izboljšati kakovostno 

pripravo raziskovalnih idej, 

čimbolj vključevati v 

pripravo raziskovalce z 

visokimi raziskovalnimi 

točkami, spodbuditi 

raziskovalce k izdelavi še 

bolj dodelanih raziskovalnih 

programov in nadgrajevati 

raziskovalne ideje 

zaključenih projektov). 

2. Zagotoviti dodatna 
sredstva za raziskovalno 
delo, konference in delo na 
projektih preko prijave 
razisov za sofinanciranje 
raziskovalne dejavnosti. 
 
3. Izvedba aktivnosti, 
potrebnih za spodbujanje 
skupne objave raziskovalcev 
in objav raziskovalnih 
rezultatov v obliki poročil in 

http://www.evro-pf.si/dejavnosti/raziskovanje/instituti/#intelektualno
http://www.evro-pf.si/dejavnosti/raziskovanje/instituti/#intelektualno


16 

 

člankov. 
 
4. Poziv pedagoškega in 
raziskovalnega osebja za 
izvedbo aktivnosti 
potrebnih za obnovo 
habilitacijskih nazivov vsaj 8 
mesecev pred potekom 
veljavnosti odločb. 

 
ŠTUDENTI 

 

Konstruktivno 

sodelovanje ŠS z 

vodstvom 

fakultete. 

Promocija aktivnosti ŠS in 

informiranje študentov o 

pomembnosti njihove 

participacije pri zadevah 

povezanih s študijem in 

obštudijskimi dejavnostmi. 

Poglobiti sodelovanje med 

ŠS, vodstvom fakultete ter 

akademskim zborom prek 

aktivnega vključevanja ŠS v 

sprejemanje odločitev, 

organizacijo dokodkov… 

Finančna pomoč ŠS za 

njihovo delovanje in 

nadaljnji razvoj. 

1. Izvedena bo promocija 
aktivnosti ŠS EVRO-PF. 
 
2. Sestava ŠS bo taka, da bo 
zagotavljala zastopanost 
študentov vseh skupin, 
upoštevaje tudi 
novoakreditirane 
programe. 
 
 
3. Izvedene bodo 
aktivnosti, potrebne za 
vzpostavitev klasičnega 
tutorstva pri ključnih 
predmetih. 
 
4. Finančna pomoč 
fakultete za delovanje ŠS. 

1. 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, kot so 
mednarodno sodelovanje in 
študijske izmenjave. 
 
2. Zagotoviti boljšo 
zastopanost študentov vseh 
študijskih programov v ŠS. 
 
3.  Vzpostavitev klasičnega 
tutorstva pri ključnih 
predmetih. 
 
4. Zagotovljena bo finančna 
pomoč za razvoj in 
delovanje ŠS. 

 
KADROVSKI POGOJI 

 

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. 

Spodbujanje najboljših 

študentov k vključevanju v 

pedagoški proces fakultete. 

Zagotoviti ustrezno 

kadrovsko strukturo za 

novo akreditirane študijske 

programe. 

Zaposlovanje kadrov, 

predvsem raziskovalcev na 

1. Novi asistenti bodo 
vključeni v pedagoški 
proces (izvedba vaj). 
 
2.Povečati število 
zaposlitev in pedagoških 
sodelavcev. 
 
 
3. Zadostno število 

upravno administrativnih 

delavcev, ki bodo ustrezno 

izobraženi ( 

formalno/neformalno 

izobraževanje). 

 

1. Povečanje števila 
sodelujočih asistentov. 
 
 
2.Zaposlitev novih 
pedagoških sodelavcev na 
podlagi potreb fakultete.  
 
 
3. Zaposlovanje novih 

upravno administrativnih 

delavcev, kjer bo potrebno. 

Pošiljanje zaposlenih na 

ustrezna izobraževanja in 

podpiranje zaposlenih pri 

šolanju. 
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podlagi uspešnih prijav na 

projekte. 

Poskrbeti za zadostno 

število upravno 

administrativnih delavcev in 

spodbujanje k 

formalnemu/neformalnemu 

izobraževanju. 

4.Spodbujanje najboljših 

študentov k vključevanju v 

pedagoški proces fakultete. 

 

 4. Najboljše študente 
povabiti k pedagoškemu 
sodelovanju. 
 

 
PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI 

 

Zagotavljanje 

primernih 

prostorov ter 

stalna skrb za 

posodabljanje 

strojne in 

programske 

opreme. 

Skrb za posodabljanje 

strojne  in programske 

opreme. 

Skrb, da so vsi študijski 

centri fakultete ustrezno 

opremljeni in dostopni za 

študente. 

1. Oprema (tako pohištvo, 
kot strojna in programska 
oprema) bo posodobljena, 
skladno z zahtevami v vseh 
študijskih centrih fakultete.  
 
 
2. Video oprema bo 
ustrezno razporejena po 
lokacijah, glede na potrebe 
e-študija. 

1.  Zagotovitev potrebnih 
sredstev in posodabljanje 
ter nakup opreme. 
 
 
2. Ustrezna razporeditev 
video opreme po lokacijah, 
glede na potrebe e-študija. 
 

Vzpostavitev 

knjižnice, ki bi 

ustrezala vsem 

zahtevam, ki jih 

določajo predpisi. 

Pridobitev knjižničnega 

gradiva in znanstvene ter 

strokovne periodične 

publikacije. 

1. Obseg knjižničnega 
gradiva se bo povečal za 
10%. 
 
 
 

1.  Zagotovitev potrebnih 
sredstev in nakup 
knjižničnega gradiva. 
 
 

Povečanje 

založniške 

dejavnosti 

fakultete. 

Spodbujanje pedagoškega 

osebja k pripravi študijske 

literature in ostalega 

gradiva za študente. 

1. Izdan bo vsaj en učbenik 
oziroma izvod drugega 
študijskega gradiva. 
 
2.Izdani bodo zborniki 
prispevkov iz organiziranih 
mednarodnih konferenc. 
 
3.Izvedena bo prijava na 
razpis za sofinanciranje 
znanstvenih monografij. 
 
 

1. Priprava in Izdaja 
učbenikov oziroma drugega 
študijskega gradiva. 
Zagotovitev potrebnih 
sredstev.  
 
2. Fakulteta bo izdala 
zbornik konference, kjer 
bodo sodelujoči pripravili 
prispevke. 
 
3.Fakulteta se bo prijavila 
na razpis za sofinanciranje 
znanstvenih monografij. 

Ponudba 

prostorov 

zunanjim 

deležnikom. 

Ponuditi fakultetne 

prostore zunanjim 

deležnikom, organizirati 

družabne dogodke v 

fakultetnih prostorih z 

namenom večje 

prepoznavnosti. 

1.Fakulteta bo prostore 
ponujala zunanjim 
interesentom. 

1. Izvedena bo promocija 
oddaje prostorov z 
namenom širše 
prepoznavnosti študijskih 
centrov fakultete. 
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FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 
 

Zagotoviti 

ustrezne vire 

financiranja 

dejavnosti. 

1.Zagotavljanje zunanjih 

virov financiranja, 

predvsem preko dobljenih 

javnih in drugih razpisov ter 

tržne dejavnosti fakultete. 

2. Razširiti dejavnost 

fakultete s ponudbami za 

zunanje deležnike ( pravna 

mnenja, izobraževanja, 

konference, poletne šole). 

1. Izvedena bo prijava na 
vsaj šest razpisov. 
 
2. Zagotovljeni bodo 
zunanji viri financiranja 
(projektna sredstva, 
razvojni skladi, 
povezovanje z 
gospodarstvom, ipd.). 
 

1. Prijava na javne razpise.  
 
2. Pospeševanje tržne 
dejavnosti fakultete. 
 
 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Razvijati 
sodelovanje s 
sorodnimi 
pedagoškimi in 
raziskovalnimi 
institucijami doma 
in v tujini. 

1.Promocija sodelovanja 

fakultete z mednarodnim 

okoljem. 

2.Oblikovanje pogojev za 

vzpostavitev sodelovanja z 

domačimi in tujimi 

družbami in institucijami. 

3.Navezovanje stikov s 

tujimi fakultetami in 

univerzami ter na podlagi 

stikov podpisovati 

sporazume. 

1. Fakulteta bo okrepila 
mrežo delodajalcev in 
sodelovanje z drugimi 
visokošolskimi institucijami 
prek formalnih in 
neformalnih stikov. 
Podpisanih bo vsaj 10 
novih sporazumov, pisem o 
nameri oz. drugih 
dokumentov, ki bodo 
izkazovale dosežen cilj.  
 
2. Fakulteta bo v domačem 
in mednarodnem okolju še 
bolj prepoznavna.  
 
3. Fakulteta bo še naprej 
gojila pester nabor raznih 
obštudijskih aktivnosti, 
preko katerih se bo še 
dodatno povezala s 
sorodnimi pedagoškimi,  
raziskovalnimi ter drugimi 
institucijami doma in v 
tujini ter potencialnimi 
delodajalci. 
 
4. Izboljšano bo 
sodelovanje z delodajalci in 
drugimi institucijami, ki 
iščejo kadre za svoja 
podjetja. Fakulteta bo 
aktivno razvijala  
sodelovanje s sorodnimi 
pedagoškimi,  
raziskovalnimi ter drugimi 

 
1. Izvesti potrebne 
aktivnosti za vzpostavitev 
stika in podpis sporazumov 
z delodajalci in drugimi 
visokošolskimi institucijami. 
 
 
2. Izvesti promocijske 
aktivnosti za povečanje 
prepoznavnosti fakultete v 
domačem in mednarodnem 
okolju. V celoti bo realiziran 
plan promocije.  
 
3. Fakutleta bo izvedla vse 
potrebne aktivnosti za 
ohranjanje pestrega nabora 
obštudijskih aktivnosti in za 
izboljšanje sodelovanja s 
sorodnimi pedagoškimi,  
raziskovalnimi ter drugimi 
institucijami doma in v tujini 
ter potencialnimi 
delodajalci. 
 
 
4. Izpeljane bodo vse 
aktivnosti, ki bodo 
omogočile boljšo povezavo 
z okoljem. Fakulteta bo 
preverjala statistiko 
opravljanja PDI med 
diplomanti fakultete. 
Povezala se bo z delodajalci 
svojih diplomantov in 
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institucijami doma in v 
tujini. Hkrati bo fakulteta 
širila prepoznavnost svojih 
diplomantov ter si 
prizadevala za izboljšanje 
njihovega vključevanja na 
trg dela. Fakulteta bo na 
podlagi sodelovanja z 
raznimi institucijami vodila 
tudi statistike, ki bodo 
omogočale še dodatno 
izboljšanje študijskega 
procesa.  
 
 
5.  Fakulteta se bo prek 
svoje akademske 
dejavnosti še bolj 
vključevala v družbeno 
dogajanje in širše okolje ter 
širila svoje znanstvene in 
druge nazore z namenom 
izboljšanja delovanja 
demokratičnega sistema.  
 
6. Sodelovanje med 
Kariernim centrom in 
Alumni klubom bo še 
dodatno okrepljeno.  
 
 
7. Karierni center bo med 
študenti in predavatelji ter 
v širši družbi še bolj 
prepoznaven. 
 
8. Karierni center bo pri 
nadaljnjem oblikovanju 
aktivnosti še naprej 
upošteval mnenja in 
predloge svojih 
študentov/diplomantov in 
delodajalcev, s katerimi 
sodeluje. 

pridobivala povratne 
informacije o njihovi 
uspešnosti. Fakulteta bo ob 
pomoči KC spremljala 
karierno pot svojih 
diplomantov. Ponatisnjena 
bo tudi  Brošura za 
delodajalce, izdelani bodo 
novi informativni materiali, 
ki bodo promovirali 
kompetence študentov in 
diplomantov fakultete.  
Izdelani bodo tudi 
informativni materiali, ki 
bodo omogočili fakulteti 
razvijati sodelovanje s 
sorodnimi pedagoškimi,  
raziskovalnimi ter drugimi 
institucijami doma in v 
tujini.  
 
5. Izvesti vse potrebne 
aktivnosti, da bo fakulteta  
še bolj vključena v družbeno 
dogajanje in da bo 
soustvarjala temelje za 
boljše delovanje sistema 
pravne in demokratične 
države.  
 
6. Organizirani bodo skupni 
dogodki, ki bodo krepili vez 
med fakulteto in 
diplomanti. Izpeljane bodo 
aktivnosti, potrebne za 
krepitev povezovanja med 
Kariernim centrom in 
Alumni klubom. Karierni 
center si bo prizadeval za 
vključevanje diplomantov 
fakultete pri prirejanju 
aktivnosti z namenom 
ohranjanja stikov in 
sodelovanja z diplomanti 
tudi po zaključku študija.  
 
7. Izvesti ustrezne 
aktivnosti, za večanje 
prepoznavnosti Kariernega 
centra med študenti in 
predavatelji. Povečati tudi 
dejavnost osveščanja širše 
javnosti o delovanju KC. 
Predvsem preko stalnega 
obveščanja o dogodkih in 
drugih aktivnostih 
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Kariernega centra, 
radijskega oglaševanja, 
sodelovanja na raznih 
sejmih, ipd.   
 
8. Karierni center bo med 
študenti/diplomanti  izvedel 
anketo, s pomočjo katere 
bo spremljal karierno pot 
svojih diplomantov ter 
izboljšal nabor ponujenih 
obštudijskih aktivnosti v 
okviru KC. 

Povečati število 

mobilnosti 

domačih in tujih 

študentov ter 

pedagoškega 

osebja v okviru 

programa 

Erasmus. 

1.Sklepanje bilateralnih 

sporazumov s tujimi 

institucijami. 

2.Sprotno uvajanje izvedbe 

predavanj v angleškem 

jeziku oziroma 

podnaslavljanje posnetkov 

predavanj v primeru e-

študija. 

3. Promocija Erasmus 

programa. 

1.  Za povečanje števila 

mobilnosti v okviru 

programa Erasmus+ bo 

fakulteta še naprej širila 

informiranost med 

zainteresiranimi.   

2. Fakulteta bo povečala 

število mobilnosti. 

Izvedenenih bo vsaj 10 

mobilnosti študentov za 

namene študija in prakse,  

ter mobilnosti vsaj 2 

predavateljev. Fakulteta bo 

gostila vsaj 1 tujega 

študenta in 2 tuja 

predavatelja.  

3. Sklenitev vsaj 4 novih 

bilateralnih sporazumov s 

tujimi institucijami. 

4. Fakulteta bo skrbela za 

stalno nadgrajevanje 

spletne strani z aktualnimi 

informacijami, ki se 

nanašajo na mednarodno 

izmenjavo. 

5. Objava prispevkov 

študentov, ki so se udeležili 

mednarodne izmenjave v 

E-novicah ter drugih 

dosežkov študentov, ki 

imajo mednarodni 

element.  

6. Fakulteta bo preučila 

1.  Izvedene bodo aktivnosti 

za spodbujanje mobilnost 

študentov, učnega osebja in 

strokovnega kadra. Načrtuje 

se organizacija Erasmus+ 

informativnih dni, objava 

razpisa na spletnih straneh 

fakultete,  objava vseh 

informacij, ki se nanašajo na 

Erasmus+ program. 

Fakulteta bo širila 

informacije o Erasmus+ 

programu tudi preko 

Erasmus koordinatorja 

fakultete.  

2. Za povečanje števila 

mobilnosti se bo fakulteta 

poslužila promocije 

Erasmus+ programa ter 

izvajala bo vso ustrezno 

pomoč in podporo pri 

organizaciji mobilnosti. 

Fakulteta bo izvedla vse 

aktivnosti za zagotovitev 

kakovostnega študijskega 

procesa za »incoming« 

Erasmus+ študente. 

Fakulteta bo vsem 

študentom zagotovila vso 

ustrezno pomoč, podporo 

ter potrebne informacije za 

optimalen študij in bivanje v 

Sloveniji. Delno se akcijski 

načrt navezuje na zgornjo 

točko 1.  
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možnost nastanitve 

študentov v študentskih 

domovih v Ljubljani.  

7. Povečati aktivnosti 

fakultete na področju 

prijave na razne razpise, ki 

zagotavljajo pridobivanje 

štipendij oziroma drugih 

oblik sofinanciranja 

mobilnosti in študijskih 

obiskov v tujini.  

 

8. Fakulteta bo še dodatno 

promovirala svojo 

mednarodno dejavnost 

preko raznih tiskovih.  

9. Fakutleta bo še naprej 

aktivna pri prirejanju 

aktivnosti na fakulteti z 

mednarodnim elementom.  

3. Izvedba vseh aktivnosti za 

sklenitev novih bilateralnih 

sporazumov s tujimi 

institucijami – za pomoč bo 

ponovno zaprošen 

CMEPIUS. Okrepljeno bo 

zlasti sodelovanje z 

institucijami iz Republike 

Nemčije.   

4. Nadaljevanje z 

nadgradnjo spletne strani z 

aktualnimi podatki, po 

ustaljeni praksi. Izvedene 

bodo vse potrebne 

aktivnosti za ažurnost 

spletne strani in drugih 

tiskovin namenjenih 

mednarodni mobilnosti in 

mednarodnemu 

sodelovanju.  

5. Fakulteta bo še naprej 

spodbujala študente k 

sodelovanju pri pripravi 

vsebine za E-novice 

(nanašajoče se na 

Erasmus+) in za druge 

tiskovine namenjene 

promociji Erasmus+ 

programa.  

6. Fakulteta bo izpeljala vse 

potrebne aktivnosti za 

preučitev možnosti 

nastanitve incoming 

Erasmus študentov v 

študentskih domovih v 

Ljubljani. Preučitev ponudb 

in morebitni zakup 2 

študentskih sob.   

7. Fakulteta bo aktivnejša 

pri prijavah na razpise ter 

bo o tovrstnih razpisih 

osveščala tudi študente.  

8.Mednarodna dejavnost 

fakultete bo predstavljena v 

vseh tiskovinah, medijih,  
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informativnih dneh ter 

drugih podobnih 

priložnostih. Fakulteta bo 

preučila možnost ponatisa 

obstoječih brošur ter po 

potrebi izdajo novih.  

9. Fakulteta bo izpeljala vse 
potrebne aktivnosti, da bo 
krepila mednarodno 
dejavnost. Organizirane 
bodo razne konference, 
okrogle mize ter drugi 
dogodki, na katerih bodo 
poleg domačih sodelovali 
tudi tuji gosti. 
 

 
SKRB ZA KAKOVOST 

 

Uresničitev 

poslanstva in 

vizije. 

1.Slediti Akcijskem načrtu 

za uresničitev vizije in 

poslanstva fakultete ter 

letno posodabljati 

kratkoročne cilje ter 

strategije za njihovo 

doseganje. 

2.Izvajanje evlavacije 

upoštevaje mehanizem 

»follow-up«. 

1. Realizirani bodo vsi 

kratkoročni cilji iz 

Akcijskega načrta za 

uresničitev vizije in 

poslanstva fakultete. 

2. Izvajanje evalvacije po 

sistemu »Follow up.« 

 

 

1.Zagotovitev sredstev, 
kadra in ostalih pogojev za 
realizacijo  kratkoročnih 
ciljev iz Akcijskega načrta za 
uresničitev vizije in 
poslanstva fakultete. 
 
2. Fakulteta bo spremljala 
napredek na podlagi 
ugotovljenih pomanjkljivosti 
v prejšnjem študijskem letu. 
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1.2. ORGANIZIRANOST 

 

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

organizacijske enote.  

 

1.2.1. SPLOŠNO O ORGANIZIRANOSTI 

 

1.2.1.1. ORGANI FAKULTETE 

 

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

svet ter študijska komisija, habilitacijska komisija,disciplinska komisija in komisija za kakovost 

kot delovna telesa. 

 

 

1.2.1.1.1. 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 odbora: 

 mag. Olga Jambrek (predsednica UO), 

 dr. Rok Čeferin (namestnik predsednika UO),  

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

 

 

1.2.1.1.2. 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.  

 

Dekan EVRO-PF je izr. prof. dr. Marko Novak. 

 

 

1.2.1.1.3. 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 štiri prodekane: 

 Prodekan za študijske zadeve – doc. dr. Aljoša Dežman 

 Prodekan za razvojna vprašanja – Erazem Bohinc, študent 

 Prodekan za mednarodno sodelovanje – prof. dr. Arne Marjan Mavčič 
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 Prodekanica za razvojne, evropske in znanstveni raziskovalne projekte: izr. prof. dr. 

Alenka Temeljotov Salaj 

 

 

1.2.1.1.4. 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. 

 

 

1.2.1.1.5. 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 prodekan, v primeru odsotnosti obeh 

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. Andrej Anžič, 

 prof. dr. Krešimir Puharič, 

 izr. prof. dr. Miha Pogačnik, 

 izr. prof. dr. Slobodan Dujić, 

 izr.prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj, 

 izr. prof. dr. Marko Novak, 

 Žiga Luknar, študent,  

 Tina Debeljak, študentka. 

 

 

1.2.1.1.6. 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. 

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.  
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Člani ŠS EVRO-PF so:   

 Žiga Luknar, predsednik, 

 Maša Avbelj, podpredsednica, 

 Karin Špacapan, podpredsednica,  

 Nina Bečejac, pomočnica tajnika, 

 Matevž Kürbus, član, 

 Neža Vončina, članica, 

 Miha Istenič, član, 

 Špela Zagorc, zunanja sodelavka, 

 Andreja Čuk, zunanja sodelavka, 

 Karin Špacapan, zunanja sodelavka, 

 Tjaša Peternel, zunanja sodelavka. 

 

1.2.1.1.7. 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. Sestavljajo jo najmanj štiri člani, ki jih imenuje 

UO. Izmed članov, UO imenuje predsednika, za obdobje štirih let. 

 

ŠK sestavljajo:  

 doc. dr. Aljoša Dežman, predsednik ŠK, 

 prof. dr. Peter Jambrek, 

 izr. prof. dr. Miha Pogačnik, 

 izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj,  

 doc. dr. Jernej Letnar Černič, 

 prof. dr. Krešimir Puharič, 

 Nina Bečejac, študentka.  

 

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:  

 prof. dr. Arne Marjan Mavčič, 

 prof. dr. Krešo Puharič, 

 prof. dr. Ernest Petrič, 

 prof. dr. Peter Jambrek, 

 prof. dr. Janez Čebulj, 

 izr. prof. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews, 
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 Miha Istenič, študent. 

 

 

1.2.1.2. TAJNIŠTVO 

 

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

fakultete. Delo tajništva fakultete vodi glavni tajnik fakultete, ki je podrejen dekanu in 

predsedniku upravnega odbora. Glavna tajnica fakultete je Nina Pegan, mag. prav.. 

 

 

1.2.1.3. RAČUNOVODSTVO 

 

Računovodstvo vodi finančno poslovanje fakultete. Predstojnik računovodstva je glavni 

računovodja, 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. Glavna 

računovodkinja fakultete je Jasmina Kovačič, dipl. univ. ekonomist. 

 

 

1.2.1.4. 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.  

 

 

1.2.1.4.1. 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, predstojniki in število članov 

KATEDRA PREDSTOJNIK  ŠTEVILO ČLANOV  

Katedra za ustavno pravo prof. dr. Arne Marjan Mavčič 6 

Katedra za mednarodno in 

evropsko pravo 

izr. prof. dr. Miha Pogačnik 7 

Katedra za upravno pravo izr. prof. dr. Slobodan Dujić 8 

Katedra za civilno pravo doc. dr. Aljoša Dežman 20 

Katedra za kazensko pravo izr. prof. dr. Marko Bošnjak 10 

Katedra za teorijo in zgodovino 

prava 

prof. dr. Peter Jambrek 8 

Katedra za management 

infrastrukture in nepremičnin 

izr. prof. dr. Alenka Temeljotov 

Salaj 

25 

Katedra za alternativno reševanje 

sporov 

prof. dr. Peter Jambrek 21 
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1.2.1.4.2. INŠTITUTI 

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

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

 

 Center za primerjalno pravo, 

 Inštitut za management nepremičnin, 

 Center za intelektualno lastnino, 

 Center za mednarodne študije. 

 

Center za primerjalno pravo, Inštitut za management nepremičnin ter Center za intelektualno 

lastnino so bili v letu 2007 vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za 

raziskovalno dejavnost RS. Opravljeni so bili vsi vpisi raziskovalcev na ARRS. Raziskovalne 

skupine so pričele z aktivnostmi in se srečujejo vsaj enkrat letno. V okviru Centra za 

primerjalno pravo se je fakulteta prijavila in sodelovala kot partner pri več razpisih. 

Organizirani so bili tudi sestanki s študenti. V letu 2014/15 je prodekanica za raziskavalno 

dejavnost organizirala vec sestankov raziskovalnih skupin, na katerih so se pogovarjali o 

raziskovalnih usmeritvah, prepoznavanju medsebojnih raziskovalnih potencialov, 

kratkoročnih in dolgoročnih raziskovalnih aktivnostih, krepitvi raziskovalnih točk zaposlenih 

ter o konkretnih projektnih pripravah. Za namene internacionalizacije študijskih programov je 

fakulteta leta 2015 ustanovila posebno notranjo organizacisko enoto Center za mednarodne 

študije. V okviru centra deluje Svet CMŠ, v katerega so vključeni številni ugledni slovenski in 

mednarodni akademiki, njegova naloga pa je obravnava znanstvenih in univerzitetnih 

vprašanj ustanavljanja, vodenja in izvajanja programov CMŠ. Center je skladno s pravili 

delovanja vzpostavil vse svoje organe, pripravil je elaborat s predstavitvijo vseh podiplomskih 

programov v angleškem jeziku. Podpisan je bil tudi Sporazum o vzpostavitvi izmenjavo 

študentov in programa pridobitve dvoje diplome z Mississippi College School of Law, ZDA. V 

letu 2015 se je podpisal tudi dogovor o sodelovanju in izvajanju programov z Effectus 

University College for Law and Finance, Zagreb, Hrvaška. 

 

1.2.1.4.3. CENTER ZA STROKOVNO USPOSABLJANJE 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 splošnega upravnega postopka. V študijskem letu 2011/12 je 

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

seminarje in druge oblike vseživljenjskega učenja na področju upravnega izobraževanja. 

 

 

1.2.1.4.4. KNJIŽNICA  

Knjižnica Evropske pravne fakultete 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. Konkretni podatki o delu knjižnice se nahajajo v poglavju 6 
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Prostorski in materialni pogoji. Trenutno je vodja knjižnice Saša Đorđevič, univ. dipl. 

geografijan in univ. dipl. sociologinja kulture. 

 

 

1.2.1.4.5. KARIERNI CENTER 

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

naloga  KC je spremljanje in presojanje kompetenc diplomantov ter spremljane njihove 

poklicne poti. Podatke bo KC pridobival tako od študentov samih kakor tudi od zavodov za 

zaposlovanje in neposredno od delodajalcev. Vodja KC poroča o delu KC vodstvu fakultete. 

Na podlagi ugotovitev svetuje vodstvu fakultete oziroma predlaga ukrepe za izboljšanje 

stanja. Konkretni podatki o delu kariernega centra se nahajajo v poglavju 8. Sodelovanje z 

okoljem. Trenutno je vodja oz. koordinator KC Nataša Kolavčič, dipl. prav (UN). 

 

 

1.2.1.4.6. ALUMNI KLUB 

Alumni klub EVRO-PF je bil ustanovljen v letu 2014 kot notranja organizacijska enota 

fakultete, ki je namenjena ohranjanju in krepitvi stikov med diplomanti ter fakulteto in 

spremljanju njihove karierne poti po zaključenem študiju. Hkrati je njegov cilj tudi spodbujati 

"networking" med sedanjimi študenti ter diplomanti. 

Člani Alumni kluba so vsi dosedanji in bodoči diplomanti, ki so vpisali na katerikoli program 

fakultete na katerikoli stopnji študija. Trenutno je predsednik Alumni kluba Erazem Bohinc, 

študent študijskega programa 2. stopnje Pravo. 

V okviru novoustanovljenega Alumni kluba EVRO-PF je bil 20.5.2015 organiziran prvi 

dogodek v sodelovanju s ŠS EVRO-PF in ELSA NG in je bil namenjen druženju med 

diplomanti vseh študijskih programov fakultete, trenutnimi študenti, predavatelji, strokovnimi 

sodelavci ter vodstvom fakultete. Dogodek je potekal v Ljubljani v Klubu 300 v sklopu 

tradicionalnega Ius Bowling Competition. S kratkim nagovorom je dogodek otvoril dekan 

Prof. Dr. Marko Novak. Ob zaključku je zmagovalna ekipa prejela simbolično nagrado, 

podeljen pa ji je bil tudi pokal. Pokal se vsakoletno prenaša med zmagovalnimi ekipami in 

zavzema častno mesto v referatu (bodisi v Ljubljani ali Novi Gorici). 

Cilj Alumni kluba EVRO-PF v prihodnje je vzpostavitev uradnega spletnega LinkedIn profila, 

ki bo služil lažjemu in učinkovitejšemu obveščanju ter organizacija dogodka ob 10-letnici 

obstoja fakultete. 

 

1.2.1.5. 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. 

 

1.2.1.5.1. DISCIPLINSKA KOMISIJA 

Disciplinska komisija obravnava primere kršitev izpitnega reda in odloča o izreku sankcije. 
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima vsak svojega namestnika. 
Predsednika komisije in njegovega namestnika imenuje Upravni odbor izmed pedagoških 
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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 komisijo sestavljajo:  

 predsednik disciplinske komisije prof. dr. Janez Čebulj,  namestnik dr. Aljoša 

Dežman, 

 Marjana Erzetič, mag. prav, namestnica Nina Pegan mag. prav., 

 študent Matevž Kürbus,  namestnica  štidentka Neža Vončina.  

 

 

1.2.1.5.2. 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 najmanj 6 članov, izmed katerih je s strani senata 

fakultete imenovan predsednik samoevalvacijske skupine. 

 

Samoevalvacijsko skupino sestavljajo: 

 izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj, raziskovalka in predsednica samoevalvacijske 

skupine, 

 doc. dr. Aljoša Dežman, visokošolski učitelj, 

 izr. prof. dr. Marko Novak, visokošolski učitelj, 

 Erazem Bohinc, študent, 

 Žiga Luknar, študent, 

 Nina Pegan, mag. prav., tajnica, 

 Marjana Erzetič, mag. prav., pravnik pripravnik, 

 Katarina Colja, referentka za študentske zadeve, 

 Katja Podlogar Kos, referentka za študentske zadeve, 

 Jasmina Kovačič, univ. dipl. ekonom., glavni računovodja, 

 Nataša Kolavčič, dipl. prav (UN), vodja kariernega centra, 

 Saša Đorđević vodja knjižnice in založbe, 

 dr. Barbara Hvalič Erzetič, predstavnica delodajalcev, 

 Jure Švigelj, koordinator e-študija. 
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Slika 1: organizacijska shema EVRO-PF  
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1.2.6. ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU ORGANIZIRANOSTI   

 

Podatki se nanašajo na študijsko leto 2014/15. 

 

 

1.2.6.1. ORGANI FAKULTETE 

 

Pregledane so bile mandatne dobe vseh članov organov ter postavljen terminski načrt za 

ponovno imenovanje tistih članov, ki jim mandatna doba poteče v naslednjem študijskem 

letu.  

 

Imenova je bil nov predstavnik študentov v Akademski zbor (Danijel Taradij). Za novo članico 

Študijske komisije je bila imenovana študentka Kaja Jerebič. 

 

Za novo članico disciplinske komisije je bila imenovana Marjana Erzetič, mag. prav. Za 

predsednika disciplinske komisije je bil imenovan prof. dr. Janez Čebulj.  

 

Zaradi poteka mandatne dobe so bili ponovno imenovani nekateri člani Senata (izr. prof. dr. 

Alenka Temeljotov Salaj, Tina Debeljak – študent, Žiga Luknar – študent, izr. prof. dr. Marko 

Novak). 

 

Voljen je bil nov Študentski svet ( Žiga Luknar, predsednik, Maša Avbelj, podpredsednica, 

Karin Špacapan, podpredsednica, Taja Jerebič, tajnik, Nina Bečejac, pomočnica tajnika, 

Matevž Kürbus, član, Neža Vončina, članica, Miha Istenič, član, Špela Zagorc, zunanja 

sodelavka, Andreja Čuk, zunanja sodelavka, Karin Špacapan, zunanja sodelavka, Tjaša 

Peternel, zunanja sodelavka). 

 

Zaradi poteka mandatne dobe so bili ponovno imenovani nekateri člani Habilitacijske 

komisije  (prof. dr. Arne Marjan Mavčič, prof. dr. Krešo Puharič, prof. dr. Janez Čebulj, izr. 

prof. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews, prof. dr. Ernest Petrič in Nina Bavčar – študentka). Na 

novo je bil imenovan en član (prof. dr. Peter Jambrek). Za novega predsednika je bil 

imenovan prof. dr. Arne Marjan Mavčič. 

 

Ponovno sta bila imenovana prodekan za študentske zadeve (doc. dr. Aljoša Dežman) ter 

prodekan za razvojna vprašanja (Erazem Bohinc). Imenovana je bila Prodekanica za 

razvojne, evropske in znanstvene raziskovalne projekte (izr. prof. dr. Alenka Temeljotov 

Salaj). 

 

 

 

1.2.6.2. ORGANIZACIJSKE ENOTE 

 

Ustanovljena je bila nova katedra in sicer Katedra za alternativno reševanje sporov, ki je bila 

okrepljena s 21 člani. Za njenega predstojnika je bil imenovan prof. dr. Peter Jambrek. 

Nekatere katedre so bile okrepljene z novimi člani. Tako sta Katedra za mednarodno in 

evropsko pravo in Katedra za upravo pravo pridobila enega novega člana, Katedra za civilno 

in gospodarsko pravo in Katedra za kazensko pravo dva nova člana, Katedra za 
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management infrastrukture in nepremičnin pa osem novih članov.  Z novimi člani kateder so 

bila sklenjene avtorske ter podjemne pogodbe. 

 

 

V bazo raziskovalcev na Agenciji za raziskave in razvoj so bili vpisani novi pedagoški 

sodelavci kot raziskovalci.Raziskovalni inštituti so močno okrepili dejavnosti v tem letu in se 

srečevali z prodekanico za raziskovalno dejavnost ter skupaj razvijali ideje o raziskovalnih 

programih in raziskovalnih projektih. V letu 2014/15 je prodekanica za raziskavalno dejavnost 

organizirala okoli 40 sestankov raziskovalnih skupin, na katerih so se pogovarjali o 

raziskovalnih usmeritvah, prepoznavanju medsebojnih raziskovalnih potencialov, 

kratkoročnih in dolgoročnih raziskovalnih aktivnostih, krepitvi raziskovalnih točk zaposlenih 

ter o konkretnih projektnih pripravah. 

 

1.2.6.3. DRUGA DELOVNA TELESA IN KOMISIJE 

 

Senat je imenoval samoevalvacijsko skupino. Vsi člani razen petih članov so bili ponovno 

imenovani. Za prestavnika študentov je bil imenovan Žiga Luknar, za področje delovanja 

knjižnice in založbe je bila imenovana Saša Đorđevič, za področje delovanja računovodstva 

Jasmina Kovačič, univ.dipl. ekonomist, ter Nina Pegan mag. prav. kot glavni tajnik ter 

Marjana Erzetič, mag. prav. kot pravnik pripravik. 

 

 

1.2.6.4. IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

 

Tabela št. 3: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju Organiziranosti 

 

DOLGOROČNI 
CILJI (DO LETA 

2016) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJ V 
ŠTUDIJSKEM LETU 

2014/15  

KRATKOROČNA 
STRATEGIJA 

REALIZACIJA – OKTOBER 
2014 - SEPTEMBER 2015 

 
ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ 

 

 

Jasna in 

učinkovita 

organizacijska 

shema. 

Spodbujanje 

aktivnega 

delovanja 

organizacijskih 

enot in delovnih 

teles. 

Krepitev 

zasedbe 

obstoječih 

organov, 

delovnih teles in 

organizacijskih 

enot. 

Ustrezna 

1. Izvedene 

organizacijske 

spremembe – 

jasnejše 

opredeljene 

obveznosti, 

spodbujanje 

njihovih 

aktivnosti, 

sprejem ustreznih 

aktov. 

2. Katedre bodo 

po potrebi 

okrepljene z 

novimi 

1. Sprejem ustreznih 

aktov, ki bodo jasno 

opredeljevali 

obveznosti organov 

oz delovnih teles 

(Pravilnik o 

habilitacijski komisiji, 

Pravilnik o 

raziskovalni 

dejavnosti…) ter 

nadaljevanje z 

organizacijo 

sestankov. 

2. Krepitev kateder z 

novimi pedagoškimi 

 1. Obveznosti nekaterih 
organov oz. delovnih teles 
niso dovolj jasno 
opredeljene, zato izvajanje 
njihovih aktivnosti še ni 
optimalno. Poslovnik 
Študijske komisije in 
Poslovnik Habilitacijske 
komisije še nista bila 
sprejeta. 

2. Katedra za civilno pravo 
in gospodarsko pravo je 
pridobila 2 člana. Katedra 
za kazensko pravo je 
pridobila 2 nova člana. 
Katedra za management 
infrastrukture in 
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organizacija 

mednarodnega 

izobraževanja in 

aktivnosti tujih 

študentov. 

pedagoškimi in 

raziskovalnimi 

sodelavci. Glede 

na novo 

akreditirana 

področja bodo 

ustanovljene nove 

katedre ali 

ustrezno 

preimenovane že 

obstoječe. 

3. Delovanje 

raziskovalnih 

skupin (inštituti in 

centri) bo 

izboljšano, 

predvsem Center 

za intelektulano 

lastnino. 

4. Zagon 

sodelovanja z 

Mississippi 

College of Law na 

podlagi 

sklenjenega 

sporazuma. 

5. Končati vse 

začete postopke 

za imenovanje v 

naziv in obravnava 

novih vlog. Pozvati 

vse visokošolske 

učitelje, ki jim 

poteče izvolitev v 

naziv, da vložijo 

vlogo pravočasno. 

in raziskovalnimi 

sodelavci. 

Preimenovanje 

katedre za civilno 

pravo zaradi 

novoakreditiranega 

programa za civilno in 

gospodarsko pravo. 

3. Pospešiti delovanje 

raziskovalnih skupin, 

predvsem Centra za 

intelektualno 

lastnino. 

4.Izmenjava prvih 

študentov Evro – pf 

na Mississippi College 

of Law. 

5. Redno 

pregledovati odločbe 

o izvolitvi v naziv ter v 

roku izpeljati nove 

postopke o izvolitvi v 

naziv. 

nepremičnin je pridobila 8 
novih članov. Katedra za 
mednarodno in evropsko 
pravo je pridobila 1 novega 
člana. Katedra za teorijo in 
zgodovino prava se ne 
spreminja. Katedra za 
upravno pravo je pridobila 
1 novega člana. Katedra za 
ustavno pravo se ne 
spreminja. Ustanovljena je 
bila nova katedra in sicer 
Katedra za alternativno 
reševanje sporov, ki je bila 
okrepljena z 21 člani. 
 
3. Imenovana je bila 

prodekanica za znanstveno-

raziskovalno dejavnost – dr. 

Alenka Temeljotov Salaj. 

Organiziranih je bilo več 

sestankov raziskovalnih 

skupin, na katerih se je 

pogovarjalo o raziskovalnih 

usmeritvah, prepoznavanju 

medsebojnih raziskovalnih 

potencialov, kratkoročnih in 

dolgoročnih raziskovalnih 

aktivnostih, krepitvi 

raziskovalnih točk 

zaposlenih ter o konkretnih 

projektnih pripravah. Za 

namene internacionalizacije 

študijskih programov je 

fakulteta ustanovila 

posebno notranjo 

organizacisko enoto Center 

za mednarodne študije. 

Najmanj je aktiven Center 

za intelektualno lastnino. 

4. Podpisan je bil sporazum 

o izmenjavi študentov z 

Mississippi College of Law iz 

Jacksona, ZDA, z namenom 

internacionalizacije 

študijskih programov. 

5.V letu 2014/15 je bilo 
izdanih 15 habilitacijskih 
odločb. Od tega 5 v naziv 
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izredni profesor, 2 v naziv 
višji predavatelj, 5 v naziv 
docent  in 3 v naziv asistent.  

 

 

1.2.7. SKLEPNO 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2013/2014:  
- ŠS v sodelovanju s študenti, člani organov, spremlja veljavnost njihove mandatne dobe; 

- pregledane so bile mandatne dobe članov organov ter terminski načrt za ponovno imenovanje tistih 
članov, ki jim mandatna doba poteče v naslednjem študijskem letu oz za imenovanje novih članov, 
kjer ponovno imenovanje ni mogoče; 

- izvoljen je bil nov ŠS; 

- ponovno sta bila imenovana prodekan za študentske zadeve ter prodekan za razvojna vprašanja; 

- imenovana je bila prodekanica za razvojne, evropske in znanstvene raziskovalne projekte; 

- ustanovljena je bila nova katedra; 

- nekatere katedre so bile okrepljene z novimi člani; 

- z novimi člani kateder so bile sklenjene avtorske ter podjemne pogodbe; 

- zaposleni so bili novi raziskovalci, prodekanica za raziskovalno dejavnost je organizirala okoli 40 
sestankov z raziskovalnimi skupinami 

- Senat je imenoval samoevalvacijsko skupino. 

 

Prednosti:  

- vključevanje zaposlenih v delovanje organov; 

- aktivno delovanje ŠS s študenti glede njihovih mandatnih dob v organih; 

- izvedba vmesnih sestankov  samoevalvacijske skupine in sprotno spremljanje realizacije akcijskega 
načrta; 

-okrepitev kateder z novimi pedagoškimi in  raziskovalnimi sodelavci, 

-aktivno delovanje raziskovalnih inštitutov, 

-aktivno delovanje Kariernega centra; 

- racionalizacija del in nalog zaposlenih. 
 
Slabosti:  
- delovanje kateder še ni optimalno; 
- UO in HK nimata sprejetega poslovnika; 
- delovanje raziskovalnih skupin še ni optimalno. 
 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

- spodbujati aktivnejše delovanje kateder; 
- sprejem poslovnikov UO in HK 
- pospešiti delovanje raziskovalnih skupin, predvsem Centra za intelektulano lastnino 

 

2. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 
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2.1. RAZVOJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

 

2.1.1. SPLOŠNO O RAZVOJU ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

 

Podatki se nanašajo na obdobje od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega leta 

2013/14. 

Na EVRO-PF so se do študijskega leta 2013/14 izvajali naslednji akreditirani študijski 

programi:  

 

 dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo, 

 dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management 

infrastrukture in nepremičnin, 

 magistrski študijski program Pravo, 

 magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin, 

 doktorski študijski program Pravo, 

 doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin. 

 

Fakulteta je v študijskem letu 2012/13 na NAKVIS vložila vlogo za akreditacijo novega 

strokovnega magistrskega programa Civilno in gospodarsko pravo, vendar le – ta o podelitvi 

akreditacije do zaključka študijskega leta 2013/2014 še ni dokončno odločil. 

 

V študijskem letu 2013/2014 je fakulteta na NAKVIS vložila vlogo za akreditacijo novega 

strokovnega magistrskega programa Alternativno reševanje sporov. NAKVIS o podelitvi 

akreditacije do zaključka študijskega leta 2013/2014 še ni dokončno odločil. 

 

Svet NAKVIS je z odločbo št. 6033-180/2012/19 z dne 19.12.2013 podaljšal akreditacijo 

univerzitetnemu študijskemu programu Pravo in magistrskemu študijskemu programo Pravo 

za sedem let.  

 

V študijskem letu 2012/13 je fakulteta z European School of Law and Governance Veternik 

podpisala pogodbo za izvajanje visokošolskega transnacionalnega izobraževanja za oba 

dodiplomska programa ter na NAKVIS vložila vlogo za vpis pogodbe za izvajanje 

visokošolskega transnacionalnega izobraževanja v javno evidenco. Svet NAKVIS je s 

sklepom št. 6033-46/2013/4 z dne 19.12.2013 v javno evidenco vpisal pogodbo, sklenjeno 

med fakutleo in European School of Law and Governance Veternik za izvajanje   obeh 

dodiplomskih programov. 

 

 

2.1.1.1. DODIPLOMSKI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO  

 

Dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo temelji na načelih bolonjske deklaracije. 

Povezuje se s podiplomskima študijskima programoma Pravo, ki ju izvaja fakulteta in skupaj 

z njima predstavlja zaokrožen študijski cikel. 

Dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo je namenjen usposabljanju študentov za 

vse vrste pravnih poklicev in zagotavlja pridobivanje znanj, ki jih diplomirani pravnik (UN) 
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potrebuje na katerikoli izbrani poklicni poti, bodisi v pravosodju, gospodarstvu, 

negospodarstvu ali državni upravi.  

 

Diplomanti univerzitetnega študijskega programa Pravo lahko nadaljujejo akademsko 

izobraževanje na različnih drugostopenjskih programih v Sloveniji ali v tujini.  

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje univerzitetnega študijskega programa Pravo pridobi 

študent strokovni naslov diplomirani pravnik (UN) / diplomirana pravnica (UN), z okrajšavo 

dipl. prav. (UN). 

V program je fakulteta prvo generacijo študentov vpisala v študijskem letu 2006/07. 

 

2.1.1.1.1. CILJI PROGRAMA 

Cilji programa ostajajo enaki, saj se tekom samoevalvacij, izvedenih do zaključka študijskega 

leta 2013/14 niso pokazale potrebe za spremembe. 

 

2.1.1.1.2. PREVERJANJE UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC  

Učni izidi študentov se od začetka izvajanja študijskega programa preverjajo preko 

preverjanja znanja študentov, tekom izobraževalnega procesa ter v okviru priprave 

samoevalvacijskega in letnega poročila. Presojanje in spremljanje kompetenc študentov in 

diplomantov je v začetku potekalo predvsem tekom študijskega procesa, preko visokošolskih 

učiteljev, ki so študente spremljali  in usmerjali na celotni študijski poti. Ta način preverjanja 

kompetenc se je ohranil skozi vsa leta izvajanja študijskega programa. Prav tako je fakulteta 

ohranila zbiranje podatkov o njihovih osvojenih kompetencah tudi preko anket, ki jih med 

študente razpošlje enkrat letno, ob pripravi samoevalvacijskega poročila.Od leta 2012 pa se 

kompetence preverjajo tudi preko Kariernega centra, ki poleg drugih aktivnosti spremlja 

študente na njihovi poklicni poti in presoja njihovo uspešnost tako tekom, kot tudi po 

zaključku študija. Podatke Karierni center pridobiva tako od študentov samih, kakor tudi od 

zavodov za zaposlovanje in neposredno od delodajalcev. Spremljanje kompetenc s strani 

Kariernega centra predstavlja napredek programa na tem področju.  

 

2.1.1.1.3. ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST  

Ob vložitvi vloge v akreditacijo so predlagatelji zapisali, da se bodo diplomanti lahko zaposlili 

na vseh delovnih mestih, kjer se zahteva univerzitetna izobrazba. Ob pogoju zaključene prve 

in druge stopnje pravne smeri, lahko opravljajo pravosodno prakso in pravniški državni izpit v 

skladu z veljavno ureditvijo ter tako izpolnijo pogoje za delo v vseh pravosodnih, državnih in 

gospodarskih organizacijah, kjer se za delovno mesto zahteva uspešno opravljen pravniški 

državni izpit. Diplomanti se bodo lahko zaposlili tako v Republiki Sloveniji, kot tudi v vseh 

članicah EU. 

Ankete opravljene v letu 2012 so pokazale, da je 46% diplomantov prvo zaposlitev začelo 

iskati že pred diplomiranjem. 67% diplomantov v času izpolnjevanja anket ni bilo zaposlenih, 

saj se je večina diplomantov še izobraževala. Ostali so bili zaposleni v malih podjetjih s do 50 

zaposlenimi (67%) ter v javni upravi (19%). Zaposleni so za najdbo prve zaposlitve 

potrebovali manj kot 5 mesecev (36%) po diplomiranju.Najpogostejša oblika zaposlitve je bila 
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za nedoločen čas (43%). 74% vseh anketiranih se je zanimalo za delo v tujini, kljub temu pa 

96% še nikoli ni delalo v tujini. Le 4% diplomantov se je že srečalo z delom v tujini.  

 
Raziskava v letu 2014 so pokazale,da 75% anketirancev ob vpisu na fakulteto še ni bilo 

zaposlenih, 25% pa je bilo zaposlenih. 19% je prvo zaposlitev našlo že v času študija, 9% pa 

jih je zaposlitev našlo po diplomiranju. 59% anketiranih v času izpolnjevanja anket ni bilo 

zaposlenih, saj se jih je večina izobraževala. Izmed zaposlenih je bilo 22% zaposlenih v 

gospodarstvu, 16% pa v javnem sektorju. 69% anketiranih je bilo mnenja, da delo, ki ga 

opravljajo, ni primerno njihovi pridobljeni izobrazbi. 44% anektiranih je pritrdila temu, da so 

tekom študija pridobili dovolj znanj in kompetenc za delo, ki ga trenutno opravljajo oz. 

nameravajo opravljati, 56% pa jih je  menilo, da tekom študija niso pridobili dovolj 

znanj/spretnosti. 

 

2.1.1.1.4. MEDNARODNO SODELOVANJE  

Do zaključka študijskega leta 2013/14 so se izmenjave udeležili 4 študenti programa, odšli so 

na Erasmus izmenjavo za namene študija in na University of Leipzig in  University of Zagreb. 

En tuj študent iz Univerze v Vidmu je prišel na izmenjavo na ta študijski program. Erasmus 

izmenjave za namene poučevanja so se udeležili 4 profesorji programa in sicer na sledečih 

institucijah Sant Anna School of Advanced studies (2 profesorja), University of Zagreb ter 

University of Deusto. Na študijskem programu je v okviru programa Erasmus gostoval en tuj 

predavatelj iz University of Deusto. Fakulteta od leta 2008 sodeluje pri izvedbi poletne šole 

na Univerzi v Vidmu. Udeležujejo se jo tako študenti programa (22 študentov) kot pedagoški 

sodelavci (5 pedagoških sodelavcev), ki sodelujejo na univerzitetnem programu Pravo. Poleg 

tega je na programu fakulteta od ustanovitve, do zaključka študijskega leta 2013/14 gostila 

tudi druge tuje profesorje in strokovnjake iz prakse. Fakulteta je imela v okviru programa 

Erasmus sklenjenih 10 bilateralnih sporazumov, od tega 8 podpisanih s  izrazito pravno 

usmerjenimi fakultetami. V študijskem letu 2013/2014 so se 3 študenti programa udeležili 

tudi mednarodnega tekmovanja in dosegli izvrsten rezultat. Napredek na mednarodnem 

področju je opazen tako na ravni fakultete, kot na ravni univerzitetnega študijskega programa 

Pravo. 

 

 

2.1.1.1.5. PREDMETNIK 

Predmetnik programa je tekom izvajanja doživel nekaj sprememb. V nadaljevanju so podane 
le večje spremembe in spremembe izbirnih predmetov, za vsako študijsko leto posebej: 
 - Študijsko leto 2006/07: Prvo leto se je predmetnik pričel izvajati skladno z akreditiranim 
stanjem. Spremenil se ni noben obvezni ali izbirni predmet. 
- Študijsko leto 2007/08: Drugo leto se je predmetnik izvajal skladno z akreditiranim stanjem. 
Fakulteta ni zasledila potreb po spremembi obveznih ali izbirnih predmetov. Konec 
študijskega leta je fakulteta vložila vlogo za spremembo predmetnika 2. letnika. Predmet 
Uvod v civilno pravo se je razdeli na dva predmeta in sicer Uvod v civilno pravo in Stvarno 
pravo. Predmet Stvarno pravo se je kot poseben predmet samo izloči iz predmeta Uvod v 
civilno pravo in postal samostojni predmet pri čemer pa sta skupno število pedagoških ur v 
drugem letniku ter študijska obremenitev študentov ostaneta enaka. Sprememba je začela 
veljati z naslednjim študijskim letom. 
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- Študijsko leto 2008/09: Tretje leto se je predmetnik izvajal skladno z akreditiranim stanjem. 
Fakulteta ni zasledila potreb po spremembi obveznih ali izbirnih predmetov.  
- Študijsko leto 2009/10: Četrto leto se je predmetnik izvajal skladno z akreditiranim stanjem. 
Fakulteta ni zasledila potreb po spremembi obveznih ali izbirnih predmetov.  
- Študijsko leto 2010/11: Peto leto je bil zaradi nezanimanja študentov ukinjan izbirni predmet 
Mednarodno kazensko pravo. Obvezni predmet Rimsko pravo z osnovami kanonskega 
prava pa se je preimenoval v Osnove rimskega in kanonskega prava. 
- Študijsko leto 2011/12: Šesto leto je fakulteta uvedla dva izbirna predmeta in sicer Davčno 
pravo in Mediacija in arbitraža – alternativno reševanje sporov. Predmeta sta se začela 
izvajati v študijskem letu 2012/13. 
- Študijsko leto 2012/13: Sedmo leto se je predmetnik izvajal skladno z akreditiranim 
stanjem. Fakulteta ni zasledila potreb po spremembi obveznih ali izbirnih predmetov. 
- Študijsko leto 2013/14: Osmo leto je fakulteta predmete razporedila po semestrih tako, da 
ima vsak semester 30 kreditnih točk. Fakulteta je tako črtala seminarske naloge, ki so bile 
ovrednotene z 2 kreditnima točkama, zmanjšala je število izbirnih predmetov iz 4 na 3 ter jim 
povečala število kreditnih točk.En obvezni predmet je iz 3. letnika premaknila v 1. letnik. 
Preuredila je tudi število ure predavanj, vaj in kreditno ovrednotenje večine predmetov, 
upoštevaje študijsko obrementiev študenta, kompetence, ki jih bo dosegel in standarde, ki so 
za to potrebni. Zamenjani so bili tudi nosilci nekaterih predmetov.Vse spremembe so začele 
veljati v študijskem letu 2014/2015. 
 

 

2.1.1.1.6. POGOJI ZA VPIS V PROGRAM, POGOJI ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA 

IN POGOJI O PREHODIH MED PROGRAMI 

V času od začetka izvajanja študijskega programa pa do zaključka študijskega leta 2013/14 

se niso pokazale potrebe po spremembi pogojev za vpis, pogojev za izbiro v primeru 

omejitve vpisa in pogojev o prehodih med programi. 

 

2.1.1.1.7. PRIZNAVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA  

V času od začetka izvajanja študijskega programa pa do zaključka študijskega leta 2013/14 

se je obstoječi sistem priznavanja pridobljenega znanja pokazal za ustreznega, saj je kar 

nekaj študentov izkoristilo možnost, da del obveznosti nadomesti z opravljanjem prakse. 

 

2.1.1.1.8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE  

V času od začetka izvajanja študijskega programa pa do zaključka študijskega leta 2012/13 

se niso pokazale potrebe po spremembi pogojev za napredovanje in dokončanje študijskega 

programa. Kljub temu pa je fakulteta spodbujala študente k sprotnemu delu, ki bi pripomoglo 

k večji prehodnosti. Prav tako je študente, ki so študij prekinili za več kot dve leti vsako leto 

pozvala k nadaljevanju in dokončanju študija.Fakulteta je v študijskem letu 2013/2014 na 

NAKVIS ložila vlogo za spremembo pogojev za napredovanje po programu, na podlagi 

katere se pogoje določa glede na dosežene kreditne točke v letniku in ne več glede na 

procente dosežene ocene pri posameznem predmetu v letniku. Svet NAKVIS je spremembo 

potrdil, MIZŠ pa jo je vpisal v razvid. 

 

 

2.1.1.1.9. IZVEDBA PREDAVANJ  

Univerzitetni dodiplomski študijski program Pravo se izvaja kot redni in izredni študij. Izredni 

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

zahtevane v okviru rednega študija. Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Glede na 

okoliščino, da so izredni študenti praviloma že zaposleni, fakulteta temu dejstvu prilagaja 

izvajanje pedagoškega dela. Izredni študij tako temelji na koncentriranih predavanjih v 

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

individualnega študija. Fakulteta je z izjemo študijskega leta 2012/13, ko se je poslužila 

akreditirane možnosti in zmanjšala obseg vaj, v celoti izvedla vse kontaktne ure pri obveznih 

predmetih. Pri izbirnih predmetih je zaradi nizkega števila študentov, ki so izbrali posamezni 

izbirni predmet, izvedla zmanjšan obseg predavanj.  V študijskem letu 2013/2014 je fakulteta 

v celoti izvedla vse kontaktne ure pri obveznih predmetih. Pri izbirnih predmetih je zaradi 

nizkega števila študentov, ki so izbrali posamezni izbirni predmet, izvedla zmanjšan obseg 

predavanj. 

 

 

2.1.1.1.10. UČNI NAČRTI   

Priprava učnih načrtov je bila temeljita že ob samem začetku. Z nosilci predmetov in s 

strokovnjaki iz prakse je bilo izvedenih več srečanj, na katerih so se pogovarjali o konceptu,  

medsebojno usklajevali vsebine glede na potrebna znanja in kompetence bodočih 

diplomantov, uglaševali so predstave in razumevanja celotnega programa, o manjkajočih 

specifičnih znanjih, ki so jih potem združili med izbirne predmete. Tako zastavljeni, se učni 

načrti v svoji zasnovi niso spreminjali, razen ob spremembi nosilcev predmetov ali ob 

dopolnitvi ali spremembi literature. Izjemo predstavljata le učna načrta predmetov Uvod v 

civilno pravo in Stvarno pravo, ki sta bila spremenjena na podlagi spremembe akreditacije v 

študijskem letu 2007/2008. K vsakoletnim prenovam je fakulteta začela  sistematično pozivati 

predavatelje po prvih letih izvajanja. V študijskem letu 2013/2014 se učni načrti bistveno niso 

spremenili. 

 

2.1.1.1.11. PODALJŠANJE AKREDITACIJE   

Vloga za podaljšanje akreditacije je bila na NAKVIS vložena 30.9.2012. V študijskem letu 

2012/13 je skupina strokovnjakov v okviru postopka podaljšanja akreditacije opravila obisk. 

Svet NAKVIS je z odločbo št. 6033 – 180/2012/19 z dne 19.12.2013 podaljšal akreditacijo 

univerzitetnemu študijskemu programu Pravo za 7 let. 

 

 

2.1.1.2. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT 

INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN  

 

Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in 

nepremičnin temelji na načelih bolonjske deklaracije. Povezuje se s podiplomskima 

študijskima programoma Pravo in management nepremičnin, ki ju izvaja fakulteta in skupaj z 

njima predstavlja zaokrožen študijski cikel. 

Visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 

je namenjen vsem tistim, ki želijo pridobiti osnovno znanje interdisciplinarnih ved s področja 
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prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin. Cilj programa je prispevati k 

povečanju števila dodiplomskih študentov na področju prava ter managementa infrastrukture 

in nepremičnin.  

 

Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa Pravo in management 

infrastrukture in nepremičnin lahko nadaljujejo akademsko izobraževanje na različnih 

drugostopenjskih programih v Sloveniji ali v tujini.  

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje visokošolskega strokovnega študijskega programa 

Pravo in managementa infrastrukture in nepremičnin pridobi diplomant strokovni naslov 

diplomant/ka prava in managementa infrastrukture in nepremičnin (VS), z okrajšavo dipl. 

prav. in manag. infra. in neprem. (VS). 

 

V program je fakulteta prvo generacijo študentov vpisala v študijskem letu 2012/13. 

 

2.1.1.2.1. CILJI PROGRAMA 

Cilji programa ostajajo enaki, saj se tekom samoevalvacij, izvedenih do zaključka študijskega 

leta 2013/14 niso pokazale potrebe za spremembe. 

 

2.1.1.2.2. PREVERJANJE UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC  

Učni izidi študentov se preverjajo preko preverjanja znanja študentov, tekom 

izobraževalnega procesa ter v okviru priprave samoevalvacijskega in letnega poročila. 

Presojanje in spremljanje kompetenc študentov poteka tekom študijskega procesa, preko 

visokošolskih učiteljev, ki študente spremljajo in usmerjajo na celotni študijski poti. Prav tako 

fakulteta zbira podatke o osvojenih kompetencah tudi preko anket, ki jih med študente 

razpošlje enkrat letno, ob pripravi samoevalvacijskega poročila. Kompetence se preverjajo 

tud preko Kariernega centra, ki poleg drugih aktivnosti spremlja študente na njihovi poklicni 

poti in presoja njihovo uspešnost tako tekom, kot tudi po zaključku študija. Podatke Karierni 

center pridobiva tako od študentov samih, kakor tudi od zavodov za zaposlovanje in 

neposredno od delodajalcev. Spremljanje kompetenc s strani Kariernega centra predstavlja 

napredek programa na tem področju. Preverjanje učnih izidov in kompetenc ostaja od 

študijskega leta 2012/2013 do zaključka študijskega leta 2013/2014 nespremenjeno. 

 

2.1.1.2.3. ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST  

Ob vložitvi vloge v akreditacijo so predlagatelji zapisali, da se bodo diplomanti lahko zaposlili 

na vseh delovnih mestih, kjer se zahteva izobrazba s področja prava, managementa, 

infrastrukture in nepremičnin. Diplomanti študijskega programa se bodo lahko zaposlili tako v 

Republiki Sloveniji, kot tudi v vseh članicah EU. Potrebe po diplomantih visokošolskega 

strokovnega programa Pravo in management infrastrukture in nepremičnin gre iskati 

predvsem med podjetji, ki se ukvarjajo z gradbeništvom, energetiko, infrastrukturo, 

nepremičninami,  na položajih srednjega in višjega managementa v večjih podjetjih, v 

podjetjih v tujih lasti, v javnih podjetjih, državni upravi, zavodih in drugih dejavnostih. 

Karierni center je leta 2014 izvedel raziskavo med diplomanti visokošolskega strokovnega 

študijskega programa pravo in management infrastrukture nepremičnin. Do leta 2014 je 
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študij zaključilo 7 diplomantov, anketo je izpolnil 1 kandidat. Iz rezultatov je bilo razvidno, da 

je kandidat ob vpisu na fakulteto že bil zaposlen in sicer v javnem sektorju, na področju 

lokalne samouprave. Delo, ki ga je diplomant opravljal je po njegovem mnenju popolnoma 

primerno pridobljeni stopnji izobrazbe. Diplomant meni,da je tekom študija pridobil dovolj 

znanj za delo, ki ga opravlja. 

 

2.1.1.2.4. MEDNARODNO SODELOVANJE  

Za mednarodno sodelovanje v sodelovanju z nosilci projektov in akcij skrbi mednarodna 

služba fakultete. Do zaključka študijskega leta 2013/14 se izmenjave sicer ni udeležil noben 

študent programa, se je pa mednarodne izmenjave udeležila pedagoška sodelavka 

programa in sicer dvakrat. Prav tako je na programu fakulteta gostila tuje profesorje in 

strokovnjake iz prakse. Fakulteta je imela v okviru programa Erasmus sklenjenih 10 

bilaterlanih sporazumov, od tega dva s fakultetama, ki sta izrazito nepremičninsko usmerjeni. 

 

2.1.1.2.5. PREDMETNIK 

Prvo študijsko leto 2012/2013 se je predmetnik izvajal skladno z akreditiranim stanjem. S 

študijskim letom 2013/2014 se je fakulteta odločila za spremembo predmetnika zaradi 

poenotenja izvajanja vseh študijskih programov v semestrih.Pri tem je predmete razporedila 

po semestrih na način, da ima vsak semester 30 KT in da zajema predmete, ki se vsebinsko 

povezujejo in v naslednjem semestru nadgrajujejo. S spremembo kreditnega vrednotenja 

izbirnih predmetov je fakulteta zadostila pogoju, da izbirne vsebine predstavljajo vsaj 10% 

vseh vsebin študijskega programa. Pri obveznostuh, kjer se je spremenilo kreditno 

vrednotenje, je fakulteta preuredila število vseh ur obveznosti ter delitev teh ur med 

predavanja, vaje in individulano delo študenta. Pri nekaterih predmetih so bili zamenjani tudi 

nosilci. 

 

 

2.1.1.2.6. POGOJI ZA VPIS V PROGRAM, POGOJI ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA 

IN POGOJI O PREHODIH MED PROGRAMI 

V času od začetka izvajanja študijskega programa v študijskem letu 2012/13 do zaključka 

študijskega leta 2013/2014  se niso pokazale potrebe po spremembi pogojev za vpis, 

pogojev za izbiro v primeru omejitve vpisa in pogojev o prehodih med programi. 

 

2.1.1.2.7. PRIZNAVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA  

V času od začetka izvajanja študijskega programa v študijskem letu 2012/13 se je obstoječi 

sistem priznavanja pridobljenega znanja pokazal za ustreznega, noben študent pa ni koristil 

možnosti, da bi del obveznosti nadomestil z opravljanjem prakse. V študijskem letu 

2013/2014 pa so se 4 študenti udeležili obvezne prakse in sicer pri podjetju NLB Propia 

d.o.o., na Občini Jesenice in na Občini Šmarje pri Jelšah. 

 

2.1.1.2.8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE  

V času od začetka izvajanja študijskega programa v študijskem letu 2012/13 do zaključka 

študijskega leta 2013/2014 se niso pokazale potrebe po spremembi pogojev za 
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napredovanje in dokončanje študijskeg a programa. Kljub temu fakulteta spodbuja študente k 

sprotnemu delu, ki bi pripomoglo k večji prehodnosti.  

 

2.1.1.2.9. IZVEDBA PREDAVANJ  

Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in 

nepremičnin fakulteta izvaja kot izredni študij v Kranju, s študijskim letom 2014/2015 pa se 

bo izvajal v Ljubljani. Izredni študij temelji na koncentriranih predavanjih v popoldanskem in 

večernem času ter ob vikendih s poudarkom na večjem deležu individualnega študija. Zaradi 

nizkega števila študentov, je fakulteta izvedla zmanjšan obseg kontaktnih ur pri obveznih in 

izbirnih predmetih tako v študijskem letu 2012/2013 kot v študijskem letu 2013/2014.  

 

2.1.1.2.10. UČNI NAČRTI   

Priprava učnih načrtov je bila temeljita že ob samem začetku. Z nosilci predmetov in s 

strokovnjaki iz prakse je bilo izvedenih več srečanj, na katerih so se pogovarjali o konceptu,  

medsebojno usklajevali vsebine glede na potrebna znanja in kompetence bodočih 

diplomantov, uglaševali so predstave in razumevanja celotnega programa, o manjkajočih 

specifičnih znanjih, ki so jih potem združili med izbirne predmete. Prvo leto izvajanja  

programa se niso pokazale potrebe po spremembi učnih načrtov.Učni načrti se v študijskem 

letu 2013/2014 niso bistveno spremenili. 

 

2.1.1.3. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO  

Podiplomski magistrski študijski program Pravo temelji na načelih bolonjske deklaracije. 

Navezuje se na dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo in skupaj z njim predstavlja 

zaokrožen petletni študij. Študent, ki zaključi magistrski program Pravo, lahko pristopi k 

potrebni praksi in nato k pravniškemu državnemu izpitu, če je pred tem končal univerzitetni 

študijski program v obsegu 180 kreditnih točk po ECST. 

Diplomanti magistrskega študijskega programa Pravo lahko nadaljujejo akademsko 

izobraževanje na različnih doktorskih študijskih programih, ki temeljito na teoretskem in 

praktičnem znanju s področij pravnih znanosti.  

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje magistrskega študijskega programa Pravo pridobi 

študent strokovni naslov magister/magistrica prava (za imenom in priimkom), z okrajšavo 

mag. prav. 

Magistrski program traja dve leti oziroma štiri semestre in obsega 120 kreditnih točk ECTS. 

Prvi trije semestri so namenjeni obiskovanju predavanj, seminarjev in študijskih delavnic. 

Četrti semester je v celoti namenjen izdelavi in obrambi magistrske naloge, ki je ovrednotena 

s 30 kreditnimi točkami ECTS.  

V program je fakulteta prvo generacijo študentov vpisala v študijskem letu 2006/07. 

 

 

2.1.1.3.1. CILJI PROGRAMA 

Cilji programa ostajajo enaki, saj se tekom samoevalvacij, izvedenih do zaključka študijskega 

leta 2013/14 niso pokazale potrebe za spremembe. 



43 

 

 

2.1.1.3.2. PREVERJANJE UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC  

Učni izidi študentov se od začetka izvajanja študijskega programa do študijskega leta 

2013/2014 preverjajo preko preverjanja znanja študentov, tekom izobraževalnega procesa 

ter v okviru priprave samoevalvacijskega in letnega poročila. Presojanje in spremljanje 

kompetenc študentov in diplomantov je v začetku potekalo predvsem tekom študijskega 

procesa, preko visokošolskih učiteljev, ki so študente spremljali  in usmerjali na celotni 

študijski poti. Ta način preverjanja kompetenc se je ohranil skozi vsa leta izvajanja 

študijskega programa. Prav tako je fakulteta ohranila zbiranje podatkov o njihovih osvojenih 

kompetencah tudi preko anket, ki jih med študente razpošlje enkrat letno, ob pripravi 

samoevalvacijskega poročila. Od leta 2012 pa se kompetence preverjajo tudi preko 

Kariernega centra, ki poleg drugih aktivnosti spremlja študente na njihovi poklicni poti in 

presoja njihovo uspešnost tako tekom, kot tudi po zaključku študija. Podatke Karierni center 

pridobiva tako od študentov samih, od zavodov za zaposlovanje in neposredno od 

delodajalcev.  

 
2.1.1.3.3. ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST  

Ob vložitvi vloge v akreditacijo so predlagatelji zapisali, da se diplomanti lahko zaposlijo na 

vseh delovnih mestih, kjer se zahteva univerzitetna pravna izobrazba. Prav tako bodo 

diplomanti lahko opravili pravosodno prakso in državni pravniški izpit v skladu z veljavno 

ureditvijo ter tako izpolnili pogoje za delo v vseh pravosodnih, državnih in gospodarskih 

organizacijah, kjer se za delovno mesto zahteva izobrazba druge stopnje s pravnega 

področja. Diplomanti se lahko zaposlijo tako v Republiki Sloveniji, kot tudi v vseh članicah 

EU.Možnosti zaposlovanja so na različnih področjih, kot npr. V projektnem upravljanju, 

kadrovskem upravljanju, finančnem upravljanju, kontroli, razvoju, zunanjih odnosov, 

ekonomiji in gospodarstvu. Diploma pridobljena na drugi stopnji, diplomantu omogoča tudi 

nadaljevanje študija na tretji stopnji.  

Ankete opravljene leta 2012 so pokazale, da je 82% vseh anketirancev prvo zaposlitev 

začelo iskati že pred zaključkom študija. Diplomanti niso potrebovali še dodatnih oblik 

nadaljnjega usposabljanja (64%). 93% diplomantov je v času izpolnjevanja anket bilo 

zaposlenih. 51 % je bilo zaposlenih v javni upravi, 28%  v malem podjetju, z enakim deležem 

7% jih je bilo zaposlenih v srednjem velikem podjetju ter 7% v velikem podjetju. 

Najpogostejša oblika zaposlitve je bila za nedoločen čas (69%). Rezultati so pokazali, da se 

je 66% vseh diplomantov zanimalo za delo v tujini, kljub temu pa jih 88% še nikoli ni delalo v 

tujini.  

Ankete opravljene leta 2014 kažejo, da je kar 54% bilo ob vpisu na fakulteto že zaposlenih, 

46% ob vpisu še ni bilo zaposlenih. Večina anketiranih je prvo zaposlitev našla pred vpisom 

na fakulteto (25%), 25% jih je zaposlitev našlo v času od 5 do 12 mesecev po diplomiranju. 

21% anketiranih je prvo zaposlitev našlo v času od 1 do 5 mesecev po diplomiranju oz. že v 

času študija. 4% je bilo takih, ki so jo našli od v času od 1 do 2 let po diplomiranju. 50 % 

anketiranih je zaposlenih v javnem sektorju, 33 % je zaposlenih v gospodarstvu. 38% 

anketiranih je bilo mnenja, da je njihovo delo popolnoma primerno njihovi pridobljeni 

izobrazbi.  
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2.1.1.3.4. MEDNARODNO SODELOVANJE  

Za mednarodno sodelovanje v sodelovanju z nosilci projektov in akcij skrbi mednarodna 

služba fakultete. Do zaključka študijskega leta 2013/14 sta se  izmenjave udeležili 2 

študentki programa: ena študentka je odšla na Erasmus izmenjavo za namene študija in 

sicer na Scuola Superiore Sant Anna, Pisa, ena študentka pa je prakso opravljala v 

odvetniški prinasi Conte & Giacommini Avvocati v Genovi v Italiji. Erasmus izmenjave za 

namene poučevanja so se udeležili 4 profesorji programa in sicer na sledečih institucijah 

Sant Anna School of Advanced studies (2 profesorja), University of Zagreb ter University of 

Deusto. Fakulteta od leta 2008 sodeluje pri izvedbi poletne šole na Univerzi v Vidmu. 

Udeležujejo se jo tudi pedagoški sodelavci (3 pedagoški sodelavci), ki sodelujejo na 

magistrskem programu Pravo. Poleg tega je na programu fakulteta od ustanovitve, do 

zaključka študijskega leta 2013/14 gostila tudi druge tuje profesorje in strokovnjake iz prakse. 

Fakulteta je imela v okviru programa Erasmus sklenjenih 10 bilateralnih sporazumov, od tega 

8 podpisanih s fakultetami, ki so izrazito pravno usmerejen. Dva študenta sta vsak po en 

mesec asistirala prof. Ernestu Petriču na International Law Commisiion v Ženevi, 

UnitedNations General Assembly.Na področju mednarodnega sodelovanja se je program od 

akreditacije do danes razvijal in dosegel napredek.  

 

2.1.1.3.5. PREDMETNIK 

Predmetnik programa je tekom izvajanja doživel nekaj sprememb. V nadaljevanju so podane 

le večje spremembe in spremembe izbirnih predmetov, za vsako študijsko leto posebej: 

- Študijsko leto 2006/07: Prvo leto se je predmetnik pričel izvajati skladno z akreditiranim 
stanjem. Spremenil se ni noben obvezni ali izbirni predmet. 
- Študijsko leto 2007/08: Drugo leto se je predmetnik izvajal skladno z akreditiranim stanjem. 
Spremenil se ni noben obvezni ali izbirni predmet. 
- Študijsko leto 2008/09: Tretje leto se je predmetnik izvajal skladno z akreditiranim stanjem. 

Fakulteta ni zasledila potreb po spremembi obveznih ali izbirnih predmetov.  

- Študijsko leto 2009/10: Četrto leto se je predmetnik izvajal skladno z akreditiranim stanjem. 

Fakulteta ni zasledila potreb po spremembi obveznih ali izbirnih predmetov.  

- Študijsko leto 2010/11: Peto leto sta se izbirna predmeta Ustavno sodno varstvo in Upravne 

inštitucije združita v enotni predmet Ustavno sodno varstvo v upravnih zadevah. 

- Študijsko leto 2011/12: Šesto leto je fakulteta uvedla izbirni predmet Mediacija in arbitraža – 

alternativno reševanje sporov.  

- Študijsko leto 2012/13: Sedmo leto so se zaradi pomanjkanja interesa med študenti črtali 

sledeči izbirni predmeti Novejša evropska in slovenska pravna zgodovina, Ustavno sodno 

varstvo v upravnih zadevah., Razmerja med cerkvijo in državo in Mednarodno gospodarsko 

pravo. Dodan je bil izbirni predmet Davčno pravo.  

- študijsko leto 2013/2014: v osmem letu so  se spremenili nekateri nosilci predmetov. Pri 

obveznem predmetu Filozofija in teorija prava je prof. dr. Petra Jambreka zamenjal doc. dr. 

Vojko Strahovnik. Pri izbirnem predmetu Davčno pravo je prof. dr. Krešimirja Puhariča 

zamenjal doc. dr. Jernej Podlipnik. 

 

2.1.1.3.6. POGOJI ZA VPIS V PROGRAM, POGOJI ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA 

IN POGOJI O PREHODIH MED PROGRAMI 
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V času od začetka izvajanja študijskega programa pa do zaključka študijskega leta 2012/13 

se niso pokazale potrebe po spremembi pogojev za vpis, pogojev za izbiro v primeru 

omejitve vpisa in pogojev o prehodih med programi.V študijskem letu 2013/2014 je fakulteta 

predlagala spremembo pogojev za vpis zaradi natančnejšega definiranja pogojev glede na 

področje predhodno pridobljene izobrazbe kandidata in posledično tudi natančnješega 

definiranja dodatnih obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti med študijem na 1. stopnji ali z 

opravljanjem izpitov pred vpisom na magistrski študij. Fakulteta je nekoliko spremenila tudi 

pogoje za izbiro v primeru omejitve vpisa. 

 

2.1.1.3.7. PRIZNAVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA  

V času od začetka izvajanja študijskega programa pa do zaključka študijskega leta 2013/14 

se je obstoječi sistem priznavanja pridobljenega znanja pokazal za ustreznega.  

 

2.1.1.3.8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE  

V času od začetka izvajanja študijskega programa pa do zaključka študijskega leta 2012/13 

se niso pokazale potrebe po spremembi pogojev za napredovanje in dokončanje študijskega 

programa.V študijskem letu 2013/2014 pa je fakulteta spremenila pogoje za napredovanje po 

programu. Predlagana sprememba študentu omogoča, da se sam odloči na kakšen način bo 

zbrau zahtevanih 38 kreditnih točk za napredovanje. Sprememba bo začela veljati s 

študijskim letom 2014/2015. Fakulteta pa ves čas spodbuja študente k sprotnemu delu, ki bi 

pripomoglo k večji prehodnosti. Študente, ki so študij prekinili za več kot dve leti vsako leto 

pozove k nadaljevanju in dokončanju študija. 

 

2.1.1.3.9. IZVEDBA PREDAVANJ  

Program se izvajata 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. S študijskim 

letom 2014/2015 se bo izredni način študija izvajal na dislocirani enoti v Ljubljani. 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 so 

zahtevane v okviru rednega študija. Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Glede na 

okoliščino, da so študenti magistrskih programov praviloma že zaposleni, fakulteta temu 

dejstvu prilagaja izvajanje pedagoškega dela. Predavanja tako potekajo predvidoma v 

popoldanskem času na obeh lokacijah. Fakulteta je celoti izvedla 40 ur predavanj pri 

obveznih predmetih. Pri izbirnih predmetih je zaradi nizkega števila študentov, ki so izbrali 

posamezni izbirni predmet, izvedla zmanjšan obseg predavanj.   

 

2.1.1.3.10. UČNI NAČRTI   

Priprava učnih načrtov je bila temeljita že ob samem začetku. Z nosilci predmetov in s 

strokovnjaki iz prakse je bilo izvedenih več srečanj, na katerih so se pogovarjali o konceptu,  

medsebojno usklajevali vsebine glede na potrebna znanja in kompetence bodočih 

diplomantov, uglaševali so predstave in razumevanja celotnega programa, o manjkajočih 

specifičnih znanjih, ki so jih potem združili med izbirne predmete. Tako zastavljeni, se učni 
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načrti do študijskega leta 2013/2014 v svoji zasnovi niso spreminjali, razen ob spremembi 

nosilcev predmetov ali ob dopolnitvi ali spremembi literature. K vsakoletnim prenovam je 

fakulteta začela  sistematično pozivati predavatelje po petih letih izvajanja. 

 
2.1.1.3.11. PODALJŠANJE AKREDITACIJE   

Vloga za podaljšanje akreditacije je bila na NAKVIS vložena 30.9.2012. V študijskem letu 

2012/13 je skupina strokovnjakov v okviru postopka podaljšanja akreditacije opravila obisk. 

Svet NAKVIS je z določbo št. 6033-180/2012/19 z dne 19.12.2013 podaljšal akreditacijo 

magistrskemu študijskemu programu Pravo za 7 let. 

 

 

2.1.1.4. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT NEPREMIČNIN  

Podiplomski magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin temelji na 

načelih bolonjske deklaracije. Navezuje se na dodiplomski visokošolski študijski program 

Pravo in management infrastrukture in nepremičnin ter delno na dodiplomski študijski 

program Pravo. Program predstavlja zaključen drugostopenjski študij, v katerega se lahko 

vpišejo tudi kandidati iz drugih študijskih programov. 

Diplomanti magistrskega študijskega programa Pravo in management nepremičnin lahko 

nadaljujejo akademsko izobraževanje na različnih doktorskih študijskih programih, ki 

temeljito na teoretskem in praktičnem znanju s področij družboslovnih ter tehničnih znanosti.  

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje magistrskega študijskega programa Pravo in 

management nepremičnin pridobi študent strokovni naslov magister/magistrica prava in 

managementa nepremičnin (za imenom in priimkom), z okrajšavo mag. prav. in manag. 

neprem. 

Magistrski program traja dve leti oziroma štiri semestre in obsega 120 kreditnih točk ECTS. 

Prvi trije semestri so namenjeni obiskovanju predavanj, seminarjev in študijskih delavnic. 

Četrti semester je v celoti namenjen izdelavi in obrambi magistrske naloge, ki je ovrednotena 

s 30 kreditnimi točkami ECTS. 

 

V program je fakulteta prvo generacijo študentov vpisala v študijskem letu 2007/08. 

 

 

2.1.1.4.1. CILJI PROGRAMA 

Cilji programa ostajajo enaki, saj se tekom samoevalvacij, izvedenih do zaključka študijskega 

leta 2013/14 niso pokazale potrebe za spremembe. 

 
2.1.1.4.2. PREVERJANJE UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC  

Učni izidi študentov se od začetka izvajanja študijskega programa do vključno konca 

študijskega leta 2013/2014 preverjajo preko preverjanja znanja študentov, tekom 

izobraževalnega procesa ter v okviru priprave samoevalvacijskega in letnega poročila. 

Presojanje in spremljanje kompetenc študentov in diplomantov je v začetku potekalo 

predvsem tekom študijskega procesa, preko visokošolskih učiteljev, ki so študente spremljali  

in usmerjali na celotni študijski poti. Ta način preverjanja kompetenc se je ohranil skozi vsa 
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leta izvajanja študijskega programa. Prav tako je fakulteta ohranila zbiranje podatkov o 

njihovih osvojenih kompetencah tudi preko anket, ki jih med študente razpošlje enkrat letno, 

ob pripravi samoevalvacijskega poročila. Od leta 2012 se kompetence preverjajo tudi preko 

Kariernega centra, ki poleg drugih aktivnosti spremlja študente na njihovi poklicni poti in 

presoja njihovo uspešnost tako tekom, kot tudi po zaključku študija. Podatke Karierni center 

pridobiva od študentov samih, od zavodov za zaposlovanje in neposredno od delodajalcev.   

 

2.1.1.4.3. ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST  

Ob vložitvi vloge v akreditacijo so predlagatelji zapisali, da se bodo diplomanti lahko zaposlili 

na vseh delovnih mestih, kjer se zahteva univerzitetna izobrazba s posebnim poudarkom 

nepremičninskega znanja. Poleg pravnih znanj bodo diplomanti dobili ustrezna 

interdisciplinarna znanja iz področja finančnih naložb, ocenjevanja investicij, projektnega 

managementa, ocenjevanja nepremičninskega trga, arhitekture, urbanizma, evidentiranja in 

managementa nepremičnin ter socialnih in psiholoških pogledov na nepremičnine. 

Diplomanti se bodo lahko zaposlili tako v Republiki Sloveniji, kot tudi v vseh članicah EU. 

Delo diplomiranega pravnika in managerja nepremičnin je tesno povezano z zaposlitvami 

tako v gospodarstvu kot negospodarstvu. Diplomanti prava in managementa nepremičnin se 

predvsem zaposlujejo na ministrstvih, lokalnih skupnostih, upravnih enotah, sodiščih, 

geodetski upravi, zemljiških knjigah, skratka povsod, kjer je multidisciplinarno poznavanje 

nepremičninskega področja zahtevano ali zaželeno.  

Iz raziskave opravljene leta 2012 izhaja, da okoli 40% diplomantov prava svojo kariero po 

diplomi nadaljuje v gospodarstvu. 51% anketirancev je zaposlenih v javni upravi, 28% je 

zaposlenih malem podjetju, 7% je zaposlenih v srednjem velikem podjetju ter 7% v velikem 

podjetju. V izobraževalnih ustanovah so zaposleni 3% anketiranih, samozaposlena pa sta 

2%.  

Ankete opravljene leta 2014 kažejo, da je bilo 91% ob vpisu na fakulteto že zaposlenih, 9% 

ob vpisu še ni bilo zaposlenih. 73% anketiranih je prvo zaposlitev našla že pred vpisom na 

fakulteto,18% je našlo zaposlitev v času od 1 do 2 let po diplomiranju,9% je našlo prvo 

zaposlitev v času od 5 mesecev do 1 leta po diplomiranju. 45% je zaposlenih v 

gospodarstvu, 36% jih je zaposlenih v javnem sektorju,18 % pa ni bilo zaposlenih.45% jih je 

izrazilo, da njihovo delo ni niti primerno, niti neprimerno glede na pridobljeno izobrazbo, 18% 

pa je menilo, da je njihovo delo primerno, popolnoma primerno ter neprimerno. 73% jih je 

pritrdilo temu, da so tekom študija pridobili dovolj znanj in kompetenc. 

 

2.1.1.4.4. MEDNARODNO SODELOVANJE  

Do zaključka študijskega leta 2013/14 se je izmenjave udeležila ena študentka programa, v 

istem študijskem letu se je študentka programa udeležila tudi mednarodnega tekmovanja in 

dosegla izvrsten rezultat. Mednarodne izmenjave se je udeležila pedagoška sodelavka 

programa. Prav tako je na programu fakulteta gostila tuje profesorje in strokovnjake iz 

prakse. Fakulteta je imela v okviru programa Erasmus sklenjenih 10 bilateralnih sporazumov, 

od tega sta 2 podpisana s fakultetama, ki sta izrazito nepremičninsko usmerjeni. Na področju 

mednarodnega sodelovanja se je program od akreditacije do danes razvijal in dosegel 

napredek.  
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2.1.1.4.5. PREDMETNIK 

Predmetnik programa je tekom izvajanja doživel nekaj sprememb. Podane so v nadaljevanju, 

za vsako študijsko leto posebej: 

- Študijsko leto 2007/08: Prvo leto se je predmetnik pričel izvajati skladno z akreditiranim 

stanjem. Spremenil se ni noben obvezni ali izbirni predmet. 

- Študijsko leto 2008/09: Drugo leto se je predmetnik izvajal skladno z akreditiranim stanjem. 

Fakulteta ni zasledila potreb po spremembi obveznih ali izbirnih predmetov.   

- Študijsko leto 2009/10: Tretje leto se je ukinil izbirni predmet Pravo zemljiške knjige. 

Vsebine tega predmeta so se vključile v učni načrt obveznega predmeta Evidentiranje in 

upravljanje nepremičnin, ki se je zato preimenoval v Evidentiranje in upravljanje nepremičnin 

z osnovami prava zemljiške knjige. Fakulteta se je odločila, da bo predmet uvrstila med 

obvezne, ker je snov preveč pomembna, da bi bila izbirna.  

- Študijsko leto 2010/11: Četrto leto  se je izbirni predmet Mednarodno okoljsko pravo 

preimenoval v predmet Okoljsko pravo, ki je to poimenovanje bolj primerno glede na vsebino 

predmeta. Izbirna predmeta Urbanistično programiranje in regulacija ter Pravo prostorskega 

urejanja sta se združila v enotni izbirni predmet Prostorsko načrtovanje – regulatorni in 

pravni vidik. Predmet se je združil zaradi vsebinske narave. 

- Študijsko leto 2011/12: Peto leto je bil zaradi zanimanja študentov uveden izbirni predmet 

Mediacija in arbitraža – alternativno reševanje sporov. Predmet se je začel izvajati v 

študijskem letu 2012/13.  

- Študijsko leto 2012/13: Šesto leto so se črtali sledeči izbirni predmeti Okoljsko pravo, 

Civilno procesno pravo, Presojanje nepremičninskih investicij, Prostorsko načrtovanje – 

regulatorni in pravni vidiki, Gospodarsko pravo, Finančno poslovanje nepremičnin in Posebni 

upravni postopki. Do ukinitve je prišlo, ker za te izbirne predmete ni bilo zanimanja med 

študenti. Dodala pa sta se dva nova izbirna predmeta in sicer Uslužbensko pravo ter 

Pravodajni proces in nomotehnika. Sprememba je pričela veljati v študijskem letu 2013/14.  

Študijsko leto 2013/2014:v sedmem letu predmetnik ni doživel večjih sprememb, zamenjani 

so bili nosilca treh izbirnih predmetov. Spremembe bodo začele veljati v študijskem letu 

2014/2015. 

 

2.1.1.4.6. POGOJI ZA VPIS V PROGRAM, POGOJI ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA 

IN POGOJI O PREHODIH MED PROGRAMI 

V času od začetka izvajanja študijskega programa pa do zaključka študijskega leta 2013/14 

se niso pokazale potrebe po spremembi pogojev za vpis, pogojev za izbiro v primeru 

omejitve vpisa in pogojev o prehodih med programi. 

 

2.1.1.4.7. PRIZNAVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA  

V času od začetka izvajanja študijskega programa pa do zaključka študijskega leta 2013/14 

se je obstoječi sistem priznavanja pridobljenega znanja pokazal za ustreznega, noben 

študent pa še ni koristil možnosti, da bi del obveznosti nadomestil z opravljanjem prakse. 

 

2.1.1.4.8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE  
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V času od začetka izvajanja študijskega programa pa do zaključka študijskega leta 2013/14 

se niso pokazale potrebe po spremembi pogojev za napredovanje in dokončanje študijskega 

programa. Kljub temu fakulteta spodbuja študente k sprotnemu delu, ki bi pripomoglo k večji 

prehodnosti. Prav tako študente, ki so študij prekinili za več kot dve leti vsako leto pozove k 

nadaljevanju in dokončanju študija. V študijskem letu 2013/2014 sta se na poziv odzvala dva 

študenta programa. 

 

2.1.1.4.9. IZVEDBA PREDAVANJ  

Program se izvajata 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. S študijskim 

letom 2014/2015 se bo izredni študij izvajal na dislocirani enoti v Ljubljani. 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 so 

zahtevane v okviru rednega študija. Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Glede na 

okoliščino, da so študenti magistrskih programov praviloma že zaposleni, fakulteta temu 

dejstvu prilagaja izvajanje pedagoškega dela. Predavanja tako potekajo predvidoma v 

popoldanskem času na obeh lokacijah. Fakulteta je v celoti izvedla 40 ur predavanj pri 

obveznih predmetih. Pri izbirnih predmetih je zaradi nizkega števila študentov, ki so izbrali 

posamezni izbirni predmet, izvedla zmanjšan obseg predavanj.   

 

2.1.1.4.10. UČNI NAČRTI   

Priprava učnih načrtov za tako multidisciplinaren in inovativen študijski program je bila 

temeljita že ob samem začetku. Z nosilci predmetov in s strokovnjaki iz prakse je bilo 

izvedenih več srečanj, se pogovarjali o konceptu,  medsebojno usklajevali vsebine glede na 

potrebna znanja in kompetence bodočih diplomantov, uglaševali naše predstave in 

razumevanja celotnega programa, o manjkajočih specifičnih znanjih, ki smo jih potem združili 

med izbirne predmete. Tako zastavljeni, se učni načrti v svoji zasnovi od samega začetka 

uvedbe študijskega programa do konca študijskega leta 2013/2014 niso spreminjali, razen 

ob spremembi nosilcev programov ali ob dopolnitvi ali spremembi literature. K vsakoletnim 

prenovam je fakulteta začela  sistematično pozivati predavatelje po petih letih izvajanja. 

 

2.1.1.4.11. PODALJŠANJE AKREDITACIJE   

V študijskem letu 2012/13 je bila pripravljena in na NAKVIS vložena vloga za podaljšanje 

akreditacije. Vo ovkiru postopka za podaljšanje akreditacije je bil opravljen obisk skupine 

strokovnjakov. Do konca študijskega leta 2013/2014 odločba Sveta NAKVIS še ni bila 

izdana. 

 

2.1.1.5. DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO  

Podiplomski doktorski študijski program Pravo temelji na načelih bolonjske deklaracije. 

Navezuje se na dodiplomski in podiplomski študijski program Pravo, ki ju izvaja fakulteta in 

skupaj z njima predstavlja zaokrožen študijski cikel. 
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Doktorski študij je usmerjen v teoretično raziskovanje prava z analizo domače in tuje 

zakonodaje ter sodne judikature, pri čemer se upošteva v svetu uveljavljeno pedagoško 

prakso, ki temelji na razumevanju pravnih fenomenov v povezavi z dognanji primerjalno-

pravnih in teoretičnih raziskav. Cilj doktorskega študija je poglobljena obravnava določenega 

pravnega vprašanja ali instituta, z možnostjo nadaljnje interdisciplinarne obravnave 

raziskovanega področja ob uporabi različnih znanstveno-raziskovalnih metod.  

Diplomanti doktorskega študijskega programa Pravo lahko nadaljujejo akademsko 

izobraževanje na različnih post-doktorskih programih v Sloveniji ali v tujini, ki temeljijo na 

teoretskem in praktičnem znanju s področja pravnih znanosti.  

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje doktorskega študijskega programa Pravo pridobi 

študent znanstveni naslov doktor/doktorica znanosti z okrajšavo dr. 

Doktorski program traja tri leta oziroma šest semestrov in obsega 180 kreditnih točk po 

ECTS. Od tega so trije semestri namenjeni obiskovanju predavanj, seminarjev in študijskih 

delavnic, trije pa v celoti namenjen izdelavi dispozicije in kasnejše doktorske disertacije, ki je 

ovrednotena s 60 kreditnimi točkami po ECTS.  

V program je fakulteta prvo generacijo študentov vpisala v študijskem letu 2008/09. 

 

 

2.1.1.5.1. CILJI PROGRAMA 

Cilji programa ostajajo enaki, saj se tekom samoevalvacij niso pokazale potrebe za 

spremembe. 

 

2.1.1.5.2. PREVERJANJE UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC  

Pričakovani učni izidi doktorskih kandidatov se preverjajo na izpitih, s pregledom dispozicije 

ter pregledom in zagovorom doktorske disertacije. Individualni napredek študenta spremlja 

tudi njegov mentor. Poleg tega se pričakovani izidi preverjajo tudi z anketami med študijem in 

po končanem študiju oz v okviru priprave samoevalvacijskega in letnega poročila. Presojanje 

in spremljanje kompetenc študentov in diplomantov je v začetku potekalo predvsem tekom 

študijskega procesa, preko visokošolskih učiteljev, ki so študente spremljali  in usmerjali na 

celotni študijski poti. Ta način preverjanja kompetenc se je ohranil skozi vsa leta izvajanja 

študijskega programa. Prav tako je fakulteta ohranila zbiranje podatkov o njihovih osvojenih 

kompetencah tudi prek anket, ki jih med študente razpošlje enkrat letno, ob pripravi 

samoevalvacijskega poročila. Od ustanovitve Kariernega centra v letu 2012 pa se 

kompetence preverjajo tudi prek njega, ki poleg drugih aktivnosti spremlja študente in 

diplomante na njihovi poklicni poti in presoja njihovo uspešnost tako tekom, kot tudi po 

zaključku študija. Podatke center pridobiva tako od študentov samih, kakor tudi od zavodov 

za zaposlovanje in neposredno od delodajalcev. Ankete, izvedene med diplomati 

doktorskega programa so pokazale, da je kar 83% anketirancev mnenja, da so tekom študija 

na fakulteti pridobili dovolj znanja in spretnosti za delo, ki ga opravljajo.  

Tudi v letu 2014 so bile izvedene med diplomati doktorskega programa Pravo ankete, ki so 

pokazale, da je 83% anketirancev mnenja, da so tekom študija na fakulteti pridobili dovolj 

znanja in spretnosti za delo, ki ga opravljajo.  
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2.1.1.5.3. ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST  

Ob vložitvi vloge v akreditacijo so predlagatelji zapisali, da se bodo diplomanti doktorskega 

študija Pravo lahko zaposlili na vseh delovnih mestih, kjer se zahteva izobrazba pravne 

smeri. Njihova zaposljivost bo zaradi pridobitve doktorskega naziva lažja kot pri osebah z 

nižjo izobrazbo. Posebej velja to za tiste zaposlitve, pri katerih se pričakuje nadpovprečno 

pravno znanje. Diplomanti študijskega programa se bodo lahko zaposlili tako v Republiki 

Sloveniji, kot tudi v vseh članicah EU. Iz statističnih podatkov, ki jih je objavil SURS izhaja, 

da je bilo konec decembra 2012 med prebivalkami in prebivalci Slovenije, starimi do vključno 

69 let, 7.779 doktorjev in doktoric znanosti. Od tega je bilo s področja prava  le 12%. Med 

vsemi doktorji znanosti je bilo 59 % moških in 41 % žensk. Malo manj kot 60 % vseh 

doktorjev in doktoric znanosti je bilo starih od 35 do 54 let. Skoraj polovica doktorjev in 

doktoric znanosti je delalo v visokošolskem sektorju, 24 % v poslovnem sektorju, 23 % v 

državnem sektorju in 4 % v preostalih sektorjih. Konec leta 2012 je bilo med vsemi doktorji in 

doktoricami znanosti 11 % menedžerjev in menedžerk, ostali pa so se pretežno ukvarjali z 

drugim strokovnim delom. 

V študijskem letu 2013/2014 je bilo vseh študentov podiplomskega doktorskega študijskega 

programa Pravo in management nepremičnin 52, od tega 46% moških ter 54% žensk. 33% 

je takih, ki sodijo v starostno skupino med 40 in 60 let, 67% pa takih, ki sodijo v skupino od 

21 do 40 let. Do vključno septembra 2014 je doktorski študij zaključilo 10 diplomantov. 38% 

je bilo takih, ki sodijo v starostno skupino od 21 do 40 let , 62% pa takih, ki sodijo v skupino 

od 40 do 60 let. Diplomanti doktorskega programa Pravo sicer pretežno zaposlujejo v javnem 

sektorju (67%), 17% je takih, ki je zaposlenih tudi v gospodarstvu. Anketiranci doktorskega 

programa Pravo in management nepremičnin so mnenja, da so tekom študija na fakulteti 

pridobili dovolj znanja in spretnosti za delo, ki ga opravljajo.  

 

2.1.1.5.4. MEDNARODNO SODELOVANJE  

V študijskem letu 2012/213 se je izmenjave na doktorskem študijskem programu Pravo 

udeležil doktorski študent iz Univerze v Vidmu. V okviru šestmesečne izmenjave je na 

fakulteti raziskoval za potrebe priprave doktorske disertacije. Do zaključka študijskega leta 

2012/13 se je en študent tega študijskega programa odločil, da bo del študijskega programa 

opravljal v tujini. Potekali so že aktivni dogovori, pripravljal je študijski sporazum, nato pa se 

je odločil, da bo doktorsko disertacijo v celoti končal v Sloveniji. Zaradi slednjega izmenjava 

ni bila realizirana. Razlog za majhno zanimanje doktorskih študentov za izmenjavo fakulteta 

pripisuje dejstvu, da je večina študentov tega študijskega programa že zaposlenih in se 

izmenjave zaradi službenih obveznosti ne more udeležiti. Poleg tega so se trije visokošolski 

učitelji, ki sodelujejo na doktorskem programu Pravo, v preteklih letih udeležili mednarodne 

izmenjave, dva  pa sta predavala na mednarodni poletni šoli v Vidmu, katere soorganizatorka 

je fakulteta. Trije sodelujoči visokošolski učitelji so že vrsto let aktivni udeleženci 

mednarodne konference LegArg. Študenti doktorskega programa Pravo pa so aktivno 

vključeni v Doktorsko znanstvenoraziskovalno mednarodno konferenco. V študijskem čletu 

2013/2014 so se študenti doktorskega študijskega programa Pravo udeležili obeh 

mednarodnih konferenc, ki ju je fakulteta organizirala v sodelovanju s fakulteto za države in 

evroske študije iz Kranja. Na področju mednarodnega sodelovanja se je program od 
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akreditacije do danes razvijal in dosegel napredek. Tako študentje, kot pedagoški kader so 

aktivni udeleženci mednarodnega sodelovanja fakultete. 

 

2.1.1.5.5. PREDMETNIK 

Predmetnik programa tekom izvajanja do zaključka študijskega leta 2013/14 ni doživel veliko 

sprememb – edina sprememba je bila menjava nosilca pri predmetu Teorija prava. 

 

2.1.1.5.6. POGOJI ZA VPIS V PROGRAM, POGOJI ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA 

IN POGOJI O PREHODIH MED PROGRAMI 

V času izvajanja študijskega programa so se pokazale potrebe po spremembi pogojev za 

vpis, pogojev za izbiro v primeru omejitve vpisa in pogojev o prehodih med programi. 

Obstoječi pogoji so bili v primerjavi z drugima dvema pravnima fakultetama diskriminatorni in 

niso sledili ciljem zakonodajalca, ki je želel z Zakonom o visokem šolstvu implementirati 

bolonjski študij, tako v vertikali, kot tudi v horizontali. Zaradi slednjega je bila leta 2009 

vložena vloga za spremembo akreditacije. Sprememba je začela veljati z naslednjim 

študijskim letom. V študijskem letu 2013/2014 se pogoji niso spremenili. 

2.1.1.5.7. PRIZNAVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA  

V času izvajanja študijskega programa se je obstoječi sistem priznavanja pridobljenega 

znanja pokazal za ustreznega, noben študent pa do vključno zaključka študijskega leta 

2013/2014 še ni koristil možnosti, da bi del obveznosti nadomestil z opravljanjem prakse. 

 

2.1.1.5.8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE  

V času izvajanja študijskega programa za vključno zaključka študijskega leta 2013/2014 se 

niso pokazale potrebe po spremembi pogojev za napredovanje in dokončanje študijskega 

programa. Kljub temu fakulteta spodbuja študente k sprotnemu delu, ki bi pripomoglo k večji 

prehodnosti. Prav tako študente, ki so študij prekinili za več kot dve leti vsako leto pozove k 

nadaljevanju in dokončanju študija.V študijskem letu 2013/2014 so se na poziv odzvali 4 

študenti. 

2.1.1.5.9. IZVEDBA PREDAVANJ  

Doktorski študijski program Pravo se izvaja kot izredni študij na dislocirani enoti v Kranju, s 

študijskim letom 2014/2015 se bo izvajal na dislocirani enoti v Ljubljani. Glede na okoliščino, 

da so študenti doktorskih programov praviloma že zaposleni in upoštevaje način izvedbe 

študija, fakulteta temu prilagaja izvajanje pedagoškega dela. Predavanja tako potekajo 

predvidoma v popoldanskem času. Fakulteta je zaradi nizkega števila študentov, ki so bili 

vpisani na doktorski študijski program Pravo tudi v študijskem letu 2013/2014, izvedla 

zmanjšan obseg predavanj.  Kljub temu so ankete med študenti in diplomanti pokazale, da 

so študenti v celoti pridobili s programom zahtevane kompetence. 

 

 

2.1.1.5.10. UČNI NAČRTI   

Priprava učnih načrtov je bila temeljita že ob samem začetku. Z nosilci predmetov in s 

strokovnjaki iz prakse je bilo izvedenih več srečanj, na katerih so se pogovarjali o konceptu,  

medsebojno usklajevali vsebine glede na potrebna znanja in kompetence bodočih 
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doktorandov ter uglaševali predstave in razumevanja celotnega programa. Tako zastavljeni, 

se učni načrti v svoji zasnovi od samega začetka uvedbe študijskega programa do zaključka 

študijskega leta 2013/2014 niso spreminjali, razen ob spremembi nosilcev programov ali ob 

dopolnitvi ali spremembi literature. K vsakoletnim prenovam fakulteta sistematično poziva 

predavatelje pred vsakim začetkom študijskega leta. 

 

2.1.1.5.11. PODALJŠANJE AKREDITACIJE  

Na NAKVIS je bila bila vložena vloga za podaljšanje akreditacije doktorskega študijskega 

programa Pravo. 

 

 

2.1.1.6. DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT NEPREMIČNIN  

 

Podiplomski doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin temelji na 

načelih bolonjske deklaracije. Navezuje se na dodiplomski in podiplomski študijski program 

Pravo in management infrastrukture in nepremičnin, ter podiplomski študijski program Pravo 

in management nepremičnin, delno pa tudi na oba študijska programa Pravo. Skupaj z njimi 

predstavlja zaokrožen študijski cikel. 

Doktorski študij je usmerjen v teoretično raziskovanje prava oziroma nepremičnin z analizo 

domače in tuje primerljive znanstvene stroke, zakonodaje ter sodne judikature, pri čemer se 

upošteva v svetu uveljavljeno pedagoško prakso, ki temelji na razumevanju pravnih in 

nepremičninskih fenomenov v povezavi z dognanji primerjalno-pravnih in teoretičnih 

raziskav. Cilj doktorskega študija je poglobljena obravnava določenega pravnega vprašanja 

ali instituta, z možnostjo nadaljnje interdisciplinarne obravnave raziskovanega področja ob 

uporabi različnih znanstveno-raziskovalnih metod.  

Diplomanti doktorskega študijskega programa Pravo in management nepremičnin lahko 

nadaljujejo akademsko izobraževanje na različnih post-doktorskih programih v Sloveniji ali v 

tujini, ki temeljijo na teoretskem in praktičnem znanju s področja pravnih znanosti.  

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje doktorskega študijskega programa Pravo in 

management nepremičnin pridobi študent znanstveni naslov doktor/doktorica znanosti z 

okrajšavo dr. 

Doktorski program traja tri leta oziroma šest semestrov in obsega 180 kreditnih točk po 

ECTS. Od tega so trije semestri namenjeni obiskovanju predavanj, seminarjev in študijskih 

delavnic, trije pa v celoti namenjen izdelavi dispozicije in kasnejše doktorske disertacije, ki je 

ovrednotena z 48 kreditnimi točkami po ECTS.  

V program je fakulteta prvo generacijo študentov vpisala v študijskem letu 2008/09. 

 

 

2.1.1.6.1. CILJI PROGRAMA 

Cilji programa ostajajo od samega začetka do vključno študijskega programa 2013/2014 

enaki, saj se tekom samoevalvacij niso pokazale potrebe za spremembe. 
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2.1.1.6.2. PREVERJANJE UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC  

Pričakovani izidi doktorskih kandidatov se preverjajo na izpitih, s pregledom dispozicije ter 

pregledom in zagovorom doktorske disertacije. Individualni napredek študenta spremlja tudi 

njegov mentor. Poleg tega se pričakovani izidi preverjajo tudi z anketami med študijem in po 

končanem študiju. Presojanje in spremljanje kompetenc študentov in diplomantov je v 

začetku potekalo predvsem tekom študijskega procesa, preko visokošolskih učiteljev, ki so 

študente spremljali in usmerjali na celotni študijski poti. Ta način preverjanja kompetenc se je 

ohranil skozi vsa leta izvajanja študijskega programa. Prav tako je fakulteta ohranila zbiranje 

podatkov o njihovih osvojenih kompetencah tudi prek anket, ki jih med študente razpošlje 

enkrat letno, ob pripravi samoevalvacijskega poročila. Od leta 2012 se kompetence 

preverjajo tudi preko Kariernega centra, ki spremlja študente in diplomante na njihovi poklicni 

poti in presoja njihovo uspešnost tako tekom, kot tudi po zaključku študija. Podatke center 

pridobiva tako od študentov samih, od zavodov za zaposlovanje in neposredno od 

delodajalcev. Ankete, izvedene med diplomati doktorskega programa so pokazale, da so 

anketiranci mnenja, da so tekom študija na fakulteti pridobili dovolj znanja in spretnosti za 

delo, ki ga opravljajo. Spremljanje kompetenc s strani Kariernega centra predstavlja 

napredek programa na tem področju.  

 

2.1.1.6.3. ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST  

Ob vložitvi vloge v akreditacijo so predlagatelji zapisali, da se bodo diplomanti doktorskega 

študija Pravo lahko zaposlili na vseh delovnih mestih, kjer se zahteva izobrazba pravne 

smeri. Diplomanti študijskega programa se bodo lahko zaposlili tako v Republiki Sloveniji, kot 

tudi v vseh članicah EU. Iz statističnih podatkov, ki jih je objavil SURS izhaja, da je bilo konec 

decembra 2012 med prebivalkami in prebivalci Slovenije, starimi do vključno 69 let, 7.779 

doktorjev in doktoric znanosti. Od tega je bilo s področja prava  le 12%. Med vsemi doktorji 

znanosti je bilo 59 % moških in 41 % žensk. Malo manj kot 60 % vseh doktorjev in doktoric 

znanosti je bilo starih od 35 do 54 let. Skoraj polovica doktorjev in doktoric znanosti je delalo 

v visokošolskem sektorju, 24 % v poslovnem sektorju, 23 % v državnem sektorju in 4 % v 

preostalih sektorjih. Konec leta 2012 je bilo med vsemi doktorji in doktoricami znanosti 11 % 

menedžerjev in menedžerk, ostali pa so se pretežno ukvarjali z drugim strokovnim delom. 

V študijskem letu 2013/2014 je bilo vseh študentov podiplomskega doktorskega študijskega 

programa Pravo in management nepremičnin 52, od tega 46% moških ter 54% žensk. 33% 

je takih, ki sodijo v starostno skupino med 40 in 60 let, 67% pa takih, ki sodijo v skupino od 

21 do 40 let. Do vključno septembra 2014 je doktorski študij zaključilo 10 diplomantov. 38% 

je bilo takih, ki sodijo v starostno skupino od 21 do 40 let , 62% pa takih, ki sodijo v skupino 

od 40 do 60 let. Diplomanti doktorskega programa Pravo sicer pretežno zaposlujejo v javnem 

sektorju (67%), 17% je takih, ki je zaposlenih tudi v gospodarstvu. Anketiranci doktorskega 

programa Pravo in management nepremičnin so mnenja, da so tekom študija na fakulteti 

pridobili dovolj znanja in spretnosti za delo, ki ga opravljajo.  

 

2.1.1.6.4. MEDNARODNO SODELOVANJE  

V okviru programa Norveški Finančni Mehanizem je na izmenjavo odšel 1 doktorski študent 

na institucijo Faculty of Architecture and Fine Arts, Trondheim, Norveška v obdobju od 

20.11.2010 do 20.12.2010. Poleg tega se je ena visokošolska učiteljica, ki sodeluje na 
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doktorskem programu Pravo in management nepremičnin, v preteklih letih udeležila 

mednarodne izmenjave in aktivno sodelovala pri podpisu bilateralnih sporazumov.  V okviru 

programa Erasmus 2013/2014 se je na prakso v tujino odpravila ena študentka in sicer na 

Norveško na podjetje Multiconsult od 18.11.2013 do 18.2.2014. Ista študentka je del 

obveznosti opravila tudi v okviru mednarodne poletne šole v Vidmu. V študijskem letu 

2013/2014 so se doktorski študentje udeležili doktorske znanstveno-raziskovalne 

mednarodne konference, ki jo je fakulteta organizirala v sodelovanju s Fakulteto za države in 

evropske študije iz Kranja. Študenti so bili vključeni v mednarodna projekta P3T3 COST in 

SEEB. Visokošolski učitelji  in študenti doktorskega programa Pravo in management 

nepremičnin so aktivno vključeni v Doktorsko znanstvenoraziskovalno mednarodno 

konferenco. Na področju mednarodnega sodelovanja se je program od akreditacije do danes 

razvijal in dosegel napredek.  

 

2.1.1.6.5. PREDMETNIK 

Predmetnik programa je tekom izvajanja doživel nekaj sprememb. Podane so v nadaljevanju, 

za vsako študijsko leto posebej: 

 - Študijsko leto 2008/09: Prvo leto se je predmetnik pričel izvajati skladno z akreditiranim 

stanjem. Spremenil se ni noben obvezni ali izbirni predmet.  

- Študijsko leto 2009/10: Drugo leto se je predmetnik izvajal skladno z akreditiranim stanjem. 

Fakulteta ni zasledila potreb po spremembi izbirnih predmetov. Obvezni predmet 

Evidentiranje in upravljanje nepremičnin se je preimenoval v Evidentiranje in upravljanje 

nepremičnin z osnovami prava zemljiške knjige.  

- Študijsko leto 2010/11: Tretje leto se ni spremenil noben obvezni ali izbirni predmet.  

- Študijsko leto 2011/12: Četrto leto se ni spremenil noben obvezni ali izbirni predmet. 

- Študijsko leto 2012/13: Peto leto se ni spremenil noben obvezni ali izbirni predmet. 

- Študijsko leto 2013/14: Šesto leto sta se zaradi nezanimanja med študenti črtala dva izbirna 

predmeta in sicer Mednarodno okoljsko pravo in Civilno pocesno pravo. Poleg tega pa je 

prišlo do sprememb med nosilci predmetov.  

 

 

2.1.1.6.6. POGOJI ZA VPIS V PROGRAM, POGOJI ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA 

IN POGOJI O PREHODIH MED PROGRAMI 

V času izvajanja študijskega programa so se pokazale potrebe po spremembi pogojev za 

vpis, pogojev za izbiro v primeru omejitve vpisa in pogojev o prehodih med programi. 

Obstoječi pogoji so bili v primerjavi z drugima dvema pravnima fakultetama diskriminatorni in 

niso sledili ciljem zakonodajalca, ki je želel z Zakonom o visokem šolstvu implementirati 

bolonjski študij, tako v vertikali, kot tudi v horizontali. Zaradi slednjega je bila leta 2009 

vložena vloga za spremembo akreditacije. Sprememba je začela veljati z naslednjim 

študijskim letom.Od leta 2009 do vklučno študijskega leta 2013/2014 ostajajo pogoji 

nespremenjeni. 

 

2.1.1.6.7. PRIZNAVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA  

V času izvajanja študijskega programa se je obstoječi sistem priznavanja pridobljenega 

znanja pokazal za ustreznega. Študent je v okviru mednarodne izmenjave del obveznosti 

opravil v tujini. Opravljena obveznost mu je bila priznana skladno s pravili fakultete.V 
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študijskm letu 2013/2014 ni noben študent izkoristil možnosti, da del obveznosti nadomesti z 

opravljanjem prakse. 

 

2.1.1.6.8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE  

V času izvajanja študijskega programa do vključno študijskega leta 2013/2014 se niso 

pokazale potrebe po spremembi pogojev za napredovanje in dokončanje študijskega 

programa. Kljub temu fakulteta spodbuja študente k sprotnemu delu, ki bi pripomoglo k večji 

prehodnosti. Prav tako študente, ki so študij prekinili za več kot dve leti vsako leto pozove k 

nadaljevanju in dokončanju študija. Na poziv sta se odzvala dva študenta. 

 

2.1.1.6.9. IZVEDBA PREDAVANJ  

Doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin se izvaja kot izredni študij na 

dislocirani enoti v Kranju. S študijskim letom 2014/2015 se bo izvajal na dislocirani enoti v 

Ljubljani. Glede na okoliščino, da so študenti doktorskih programov praviloma že zaposleni in 

upoštevaje način izvedbe študija, fakulteta temu prilagaja izvajanje pedagoškega dela. 

Predavanja tako potekajo predvidoma v popoldanskem času. Fakulteta je od samega 

začetka uvedbe programa do vključno študijskega leta 2013/2014 zaradi nizkega števila 

študentov, ki so bili vpisani na doktorski študijski program Pravo in management 

nepremičnin, izvedla zmanjšan obseg predavanj.  Kljub temu so ankete med študenti in 

diplomanti pokazale, da so študenti v celoti pridobili s programom zahtevane kompetence. 

 

 

2.1.1.6.10. UČNI NAČRTI   

Priprava učnih načrtov za tako multidisciplinaren in inovativen študijski program je bila 

temeljita že ob samem začetku. Z nosilci predmetov in s strokovnjaki iz prakse je bilo 

izvedenih več srečanj, na katerih so se pogovarjali o konceptu,  medsebojno usklajevali 

vsebine glede na potrebna znanja in kompetence bodočih doktorandov ter uglaševali 

predstave in razumevanja celotnega programa. Tako zastavljeni, se učni načrti od samega 

začetka do vključno študijskega programa 2013/2014 v svoji zasnovi niso spreminjali, razen 

ob spremembi nosilcev programov ali ob dopolnitvi ali spremembi literature. K vsakoletnim 

prenovam fakulteta sistematično poziva predavatelje pred vsakim začetkom študijskega leta. 

 

2.1.1.6.11. PODALJŠANJE AKREDITACIJE  

Na NAKVIS je bila vložena vloga za podaljšanje akreditacije doktorskega študijskega 

programa Pravo in management nepremičnin. 

 

 

2.1.2. ENOLETNI RAZVOJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

 

Podatki se nanašajo na študijsko leto 2014/15. 

Fakulteta je v študijskem letu 2014/15 izvedla vseh šest akreditiranih študijskih programov. 

Njihov razvoj je opisan v naslednjih podpoglavjih. 
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Svet NAKVIS je z odločbo št. 6033-118/2013/21 z dne 15.01.2015 podaljšal akreditacijo 

magistrskemu študijskemu programu »Pravo in management nepremičnin« za sedem let. 

 

Sve NAKVIS je z odločbo št. 6034-2/2015/14 z dne 18.06.2015 podaljšal akreditacijo 

doktorskih študijskih programov » Pravo« in »Pravo in management nepremičnin » za sedem 

let. 

 

Svet NAKVIS je z odločbo št. 6033-150/2013/22 z dne 20.11.2014 podelil akreditacijo 

novemu strokovnemu magistrskemu programu »Alternativno reševanje sporov«.  

 

Svet NAKVIS je z odločbo št. 6033-159/2012/17 z dne 18.06.2015 podelil akreditacijo 

novemu strokovnemu magistrskemu programu »Civilno in gospodarsko pravo«.  

 

 

2.1.2.1. DODIPLOMSKI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO 

 

2.1.2.1.1. CILJI PROGRAMA 

Ostajajo nespremenjeni. 

 

 

2.1.2.1.2. PREVERJANJE UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC  

Ostaja nespremenjeno. 

 

 

2.1.2.1.3. ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST 

Karierni center spremlja študente na njihovi poklicni poti in presoja njihovo uspešnost tako 

tekom kot tudi po zaključku študija. Podatke pridobiva tako od študentov samih, kakor tudi od 

zavodov za zaposlovanje in neposredno od delodajalcev. Večina študentov ob vpisu ni 

zaposlenih, majhen delež je takih, ki so zaposleni. Večina  se jih izobražuje in zato zaposlitve 

med samim študijem ne iščejo. Največ študentov je zaposlenih v gospodarstvu, sledi javni 

sektor. Delež anketiranih meni, da delo, ki ga opravljajo, ni primerno njihovi pridobljeni 

izobrazbi. Odstopanje je nastalo zaradi dejstva, da večina anketiranih diplomantov še ni 

zaposlenih, zato tudi ne morejo pravilno vrednotiti primernosti dela in stopnje izobrazbe. 

Med dejavniki na strani diplomanta, ki po mnenju anketiranih igrajo ključno vlogo pri iskanju 

zaposlitve, se nahajajo predvsem: samoiniciativnost, vztrajnost, komunikativnost, 

izobraženost, želja po zanju, veze in poznanstva, znanje tujih jezikov, dobro povprečje ocen 

ter delovne izkušnje. Mnenja anektiranih o količini pridobljenih znanj in kompetenc v času 

študija na Evropski pravni fakulteti glede na naravo njihovega dela kaže, da je malo manj kot 

polovica anektiranih pritrdila temu, da so tekom študija pridobili dovolj znanj in kompetenc za 

delo, ki ga trenutno opravljajo oz. nameravajo opravljati, ostali anketirani menijo, da tekom 

študija niso pridobili dovolj znanj/spretnosti za delo, ki ga opravljajo ali ga nameravajo 

opravljati. Med znanji in spretnostmi, ki so jih anketirani morali po zaključku študija na 

fakulteti dodatno pridobiti za namene zaposlitve, so še vedno: znanja s področja 

informacijskega prava, preučevanje sodne prakse, spretnosti na področju mediacije, ECDL 
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spričevalo o poznavanju informacijske tehnologije, komunikativnost, računalniške spretnosti, 

izboljšanje, znanja tujih jezikov, boljše poznavanje pravne in sodne prakse, spretnosti pri 

pisanju pravnih aktov (zlasti obrazložitve),pravna argumentacija. 

 

2.1.2.1.4. MEDNARODNO SODELOVANJE 

V študijskem letu 2014/15 se ni noben študent študijskega programa Pravo 1. stopnje 

udeležil izmenjave z namenom študija v okviru programa Erasmus. V študijskem letu 

2014/2015 je na izmenjavo odšel en profesor in sicer izr. prof. dr. Marko Novak na University 

of Zagreb.V istem študijskem letu je fakulteta  na študijskem programu gostila tudi tuje 

profesorje in strokovnjake iz prakse in sicer: dr. sc. Mira Lenardić, University college Effectus 

ter mr.sc. Nataša Trojak, University College Effectus.Trenutno ima fakulteta v okviru 

programa Erasmus sklenjenih 11 bilateralnih sporazumov, od tega jih je 9 podpisanih s 

fakultetami, ki so izrazito pravno usmerjene.  

 

 

2.1.2.1.5. PREDMETNIK 

Predmetnik v študijskem letu 2014/15 ni doživel večjih sprememb.Pri izbirnem predmetu 

Davčno pravo se je spremenil nosilec in sicer: razrešilo se je doc dr. Dežmana, za novega 

nosilca se je imenovalo doc. dr. Jerneja Podlipnika.Uvedlo se je dva nova izbirna predmeta 

in sicer: izbirni predmet Pravodajni proces in nomotehnika ter izbirni predmet Pravne 

veščine.Izbirni predmet Mednarodno pomorsko pravo se je preimenovalo v Pomorsko 

mednarodno pravo.Izvajanje predmetov Dedno pravo in Družinsko pravo se je prestavilo iz 

drugega v prvi semester. Izjvajanje predmetov Delovno pravo in Pravo socialne varnosti se 

je prestavilo iz prvega v drugi semester. 

 

2.1.2.1.6. POGOJI ZA VPIS V PROGRAM, POGOJI ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA 

IN POGOJI O PREHODIH MED PROGRAMI 

Ostaja nespremenjeno. 

 

2.1.2.1.7. PRIZNAVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA  

V študijskem letu 2014/15 je 43 študentov izkoristilo možnost, da del obveznosti nadomesti z 

opravljanjem prakse. 

 

 

2.1.2.1.8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE  

Pogoji za napredovanje ostajajo nespremenjeni. Fakulteta je tudi v tem študijskem letu 

spodbuja študente k sprotnemu delu, ki bi pripomoglo k večji prehodnosti. Prav tako je 

študente, ki so študij prekinili za več kot dve leti pozvala k nadaljevanju in dokončanju 

študija. Na poziv se je odzvalo 53 študentov. 

 

 

2.1.2.1.9. IZVEDBA PREDAVANJ 

Fakulteta je v celoti izvedla vse kontaktne ure pri obveznih predmetih. Pri izbirnih predmetih 

je zaradi nizkega števila študentov, ki so izbrali posamezni izbirni predmet, izvedla zmanjšan 

obseg predavanj.   
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2.1.2.1.10. UČNI NAČRTI   

Učni načrti se niso bistveno spremenili. Dodalo se je nove učne načrte pri novih izbirnih 

predmetih. 

 

 

2.1.2.2. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT 

INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN  

 

2.1.2.2.1. CILJI PROGRAMA 

Ostajajo nespremenjeni. 

 

 

2.1.2.2.2. PREVERJANJE UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC  

Ostaja nespremenjeno. 

 

 

2.1.2.2.3. ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST  

Diplomanti visokošolskega študijskega programa Pravo in management infrastrukture in 

nepremičnin se lahko zaposlijo na delovnih mestih, kjer se zahteva izobrazba s področja 

prava, managementa, infrastrukture in nepremičnin. Diplomanti študijskega programa se 

bodo lahko zaposlili tako v Republiki Sloveniji, kot tudi v vseh članicah EU, saj bo uspešno 

opravljena diploma EVRO-PF omogočala neposredno vzajemno priznavanje izobrazbe med 

pogodbenicami v skladu s Konvencijo o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji 

Potrebe po diplomantih visokošolskega strokovnega programa Pravo in management 

infrastrukture in nepremičnin gre iskati predvsem med podjetji, ki se ukvarjajo z 

gradbeništvom, energetiko, infrastrukturo, nepremičninami,  na položajih srednjega in višjega 

managementa v večjih podjetjih, v podjetjih v tujih lasti, v javnih podjetjih, državni upravi, 

zavodih in drugih dejavnostih. Študijski program daje dovolj splošnih in pravo mero 

predmetno specifičnih kompetenc, da so diplomanti sposobni voditi ljudi in se soočati z 

najbolj kompleksnimi izzivi.  

 

2.1.2.2.4. MEDNARODNO SODELOVANJE  

V študijskem letu 2014/15 se noben študent ali pedagoški sodelavec študijskega programa 

PMIN 1. stopnje ni udeležil Erasmus izmenjave. Trenutno ima fakulteta v okviru programa 

Erasmus sklenjenih 11 bilateralnih sporazumov, od tega sta 2 podpisana s fakultetama, ki 

sta izrazito nepremičninsko usmerjeni.  

 

 

2.1.2.2.5. PREDMETNIK 

Fakulteta je v šudijskem letu 2014/2015 izvedla obvezne predmete v obsegu 10 ur na 

predmet,  glede izbirnih predmetov pa je izvedla 3 predmetov od 7, in sicer tistih, ki jih je 

izbralo največ študentov. Za vsak predmet se je razpisalo po 10 pedagoških ur. Zaradi smrti 

doc. dr. Olge Dečman Dobrnjič se je za novega nosilca pri predmetu Osnove managementa 

imenovalo prof. dr. Dejana Jelovaca, pri predmetu Osnove kadrovskega managementa pa 
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dr. Gozdano Miglič.Pri predmetu Načrtovanje zgradb se je razrešilo doc. dr. Mateja Blenkuša 

in za novo nosilko se je imenovalo prof. dr. Živo Kristl. Pri predmetu Osnove prostorskega 

planiranja se je razrešilo nosilko dr. Kaliopo Dimitrovsko Andrews, za novega nosilca pa se 

je imenovalo višjega predavatelja Ivana Staniča. 

 

 

 2.1.2.2.6. POGOJI ZA VPIS V PROGRAM, POGOJI ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA 

IN POGOJI O PREHODIH MED PROGRAMI 

Ostaja nespremenjeno. 

 

 

2.1.2.2.7. PRIZNAVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA  

V študijskem letu 2014/15 ni noben študent izkoristili možnosti, da del obveznosti nadomesti 

z opravljanjem prakse. 

 

 

2.1.2.2.8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE  

Pogoji za napredovanje ostajajo nespremenjeni. Kljub temu fakulteta študente spodbuja k 

sprotnemu delu. Študente, ki so študij prekinili za več kot dve leti je fakulteta pozvala k 

nadaljevanju in dokončanju študija. Na poziv se je odzval 1 študent. 

 

 

 

2.1.2.2.9. IZVEDBA PREDAVANJ  

Zaradi nizkega števila študentov, ki so se vpisali v ta študijski program, je fakulteta izvedla 

zmanjšan obseg kontaktnih ur pri obveznih in izbirnih predmetih.   

 

 

2.1.2.2.10. UČNI NAČRTI   

Učni načrti se niso bistveno spremenili.  

 

 

2.1.2.3. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO 

 

2.1.2.3.1. CILJI PROGRAMA 

Ostajajo nespremenjeni. 

 

 

2.1.2.3.2. PREVERJANJE UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC  

Ostaja nespremenjeno. 

 

 

2.1.2.3.3. ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST  

Karierni center spremlja študente na njihovi poklicni poti in presoja njihovo uspešnost tako 

tekom kot tudi po zaključku študija. Podatke pridobiva tako od študentov samih, kakor tudi od 

zavodov za zaposlovanje in neposredno od delodajalcev. Večina študentov je ob vpisu že 
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zaposlenih in je zaposlitev našla že pred vpisom na fakulteto.Največ je zaposlenih v javnem 

sektorju, sledi gospodarstvo.Večina študentov je mnenja, da je njihovo delo popolnoma 

primerno njihovi pridobljeni izobrazbi, nekateri pa so bili mnenja, da je delo primerno ali 

neprimerno.Študentje so poudarili, da jim pri iskanju zaposlitve pomagajo predvsem: 

strokovnost določenih predmetov, samoiniciativno pridobivanje izkušenj med študijem, 

pridobitev izobrazbe za možnost opravljanja Pravniškega državnega izpita ter vpogled v 

prakso. Med drugim menijo, da so ključne vloge pri iskanju zaposlitve: samoiniciativnost, 

želja po zanju, veze in poznanstva, izjemne ocene, iznajdljivost, prvi vtis na razgovoru, 

praktične izkušnje, sposobnost prilagajanja, sposobnost pisanja, splošna razgledanost in 

znanje, retorika in nastop kandidata. Med znanji in spretnostmi, ki so jih anketirani morali po 

zaključku študija na fakulteti dodatno pridobiti za namene zaposlitve, so še vedno specifična 

znanja s področja prava, specifične praktične spretnosti, različni strokovni izpiti in znanja s 

področja vodenja. 

 

 

2.1.2.3.4. MEDNARODNO SODELOVANJE  

V študijskem letu 2014/15 je pet študentov odšlo na Erasmus izmejnavo za namene 

študija/prakse in sicer: en študent na Comenius University, ena študentka na University of 

Udine, ena študentka na Masaryk University, en študent na University of Leipzig in ena 

študentka je opravljala pripravništvo na Frankfurt am Mei. V študijskem letu 2014/2015 je na 

študijskem programu na izmenjavo odšel en profesor in sicer izr. prof. dr. Marko Novak na 

University of Zagreb.Trenutno ima fakulteta v okviru programa Erasmus sklenjenih 11 

bilateralnih sporazumov, od tega jih je 9 podpisanih s fakultetami, ki so izrazito pravno 

usmerjene.  

 

 

2.1.2.3.5. PREDMETNIK 

Predmetnik v študijskem letu 2014/15 ni doživel večjih sprememb. Dodani so bili trije novi 

izbirni predmeti in sicer: izbirni predmet Preškrkovno pravo, izbirni predmet Evropsko 

gospodarsko pravo ter izbirni predmet Insolvenčno pravo. Spremenili so se tudi nekateri 

nosilci. Pri izbirnem  predmetu Davčno pravo je prof. dr. Krešimirja Puhariča zamenjal  doc. 

dr. Jernej Podlipnik. Pri predmetu Primerjlano pravo in veliki pravni sistemi se razreši doc. dr. 

Aljošo Dežmana, za novega nosilca se imenuje dr. Marko Novak. 

 

 

2.1.2.3.6. POGOJI ZA VPIS V PROGRAM, POGOJI ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA 

IN POGOJI O PREHODIH MED PROGRAMI 

Ostajajo nespremenjeni.  

 

2.1.2.3.7. PRIZNAVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA  

V študijskem letu 2014/15 je 1 študent izkoristili možnosti, da del obveznosti nadomesti z 

opravljanjem prakse. 

 

2.1.2.3.8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE  
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Pogoji za napredovanje ostajajo nespremenjeni. Fakulteta je tudi v tem študijskem letu 

spodbuja študente k sprotnemu delu, ki bi pripomoglo k večji prehodnosti. Prav tako je 

študente, ki so študij prekinili za več kot dve leti pozvala k nadaljevanju in dokončanju 

študija. Na poziv se je odzvalo 21 študentov programa. 

 

 

2.1.2.3.9. IZVEDBA PREDAVANJ  

Fakulteta je v celoti izvedla 40 ur predavanj pri obveznih predmetih. Pri izbirnih predmetih je 

zaradi nizkega števila študentov, ki so izbrali posamezni izbirni predmet, izvedla zmanjšan 

obseg predavanj.   

 

 

2.1.2.3.10. UČNI NAČRTI   

Učni načrti se niso bistveno spremenili. Dodali so se novi učni načrti pri novih izbirnih 

predmetih. 

 

 

 

2.1.2.4. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT NEPREMIČNIN  

 

2.1.2.4.1. CILJI PROGRAMA 

Ostajajo nespremenjeni. 

 

 

2.1.2.4.2. PREVERJANJE UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC  

Ostaja nespremenjeno. 

 

 

2.1.2.4.3. ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST  

Karierni center spremlja študente na njihovi poklicni poti in presoja njihovo uspešnost tako 

tekom kot tudi po zaključku študija. Podatke pridobiva tako od študentov samih, kakor tudi od 

zavodov za zaposlovanje in neposredno od delodajalcev. 

Večina študentov je ob vpisu na fakulteto že zaposlenih, majhen delež je takih, ki ob vpisu še 

niso zaposleni.Največ jih je zaposlenih v gospodarstvu, preostali so zaposleni v javnem 

sektorju.Velik delež študentov je izrazilo, da njihovo delo ni niti primerno, niti neprimerno 

glede na pridobljeno izobrazbo. Delež takih, ki so menili, da je njihovo delo primerno, 

popolnoma primerno ter neprimerno se je gibalo v enakem odstotku. Študentje poudarjajo, 

da jim je študij na fakulteti bistveno pomagal pri karierni poti oziroma pri iskanju zaposlitve, 

saj jim me povečal razpon zaposlitvenih možnosti po zaključenem študiju, donos pri 

dopolnitvi znanj iz zemljiške knjige in stvarnega prava. Študentje so mnenja, da so tekom 

študija pridobili dovolj znanj in kompetenc za delo, ki ga opravljajo oz. ki ga nameravajo 

opravljati. 

 

 

2.1.2.4.4. MEDNARODNO SODELOVANJE  
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V študijskem letu 2014/15 se noben študent programa ni  udeležil izmenjave z namenom 

študija v okviru programa Erasmus. Prav tako se mednarodne izmenjave ni udeležil noben 

pedagoški sodelavec.Trenutno ima fakulteta v okviru programa Erasmus sklenjenih 11 

bilateralnih sporazumov, od tega sta 2 podpisana s fakultetama, ki sta izrazito 

nepremičninsko usmerjeni.  

 

 

2.1.2.4.5. PREDMETNIK 

Predmetnik v študijskem letu 2014/15 ni doživel večjih sprememb. Dodani so bili 3 novi 

izbirni predmeti in sicer: izbirni predmet Preškrkovno pravo, izbirni predmet Evropsko 

gospodarsko pravo in izbirni predmet Insolvenčno pravo. Pri izbirnem predmetu Davčno 

pravo se je nosilstva razrešilo prof. dr. Krešimirja Puhariča, za novega nosilca se je 

imenovalo doc. dr. Jerneja Podlipnika. Pri predmetu Načrtovanje stanovanjske gradnje se je 

razrešilo doc. dr. Mateja Blenkuša, za novo nosilko se je imenovalo izr. prof. dr. Živo Kristl. 

Ukinilo se je izbirni predmet » Nepremičnine in organizacijsko okolje«, ter se uvedlo nov 

izbirni predmet » Dostopnost grajenega okolja, informacij in komunikacij«. Za nosilko 

predmeta se je imenovalo izr. prof. dr. Alenko Temeljotov Salaj. 

 

 

 2.1.2.4.6. POGOJI ZA VPIS V PROGRAM, POGOJI ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA 

IN POGOJI O PREHODIH MED PROGRAMI 

Ostaja nespremenjeno. 

 

 

2.1.2.4.7. PRIZNAVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA  

V študijskem letu 2014/15 ni noben študent izkoristili možnosti, da del obveznosti nadomesti 

z opravljanjem prakse. 

 

 

2.1.2.4.8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE  

Pogoji za napredovanje ostajajo nespremenjeni. Fakulteta je tudi v tem študijskem letu 

spodbuja študente k sprotnemu delu, ki bi pripomoglo k večji prehodnosti. Prav tako je 

študente, ki so študij prekinili za več kot dve leti pozvala k nadaljevanju in dokončanju 

študija. Na poziv se je odzvalo 14 študentov programa. 

 

2.1.2.4.9. IZVEDBA PREDAVANJ  

Fakulteta je v celoti izvedla 40 ur predavanj pri obveznih predmetih. Pri izbirnih predmetih je 

zaradi nizkega števila študentov, ki so izbrali posamezni izbirni predmet, izvedla zmanjšan 

obseg predavanj.   

 

2.1.2.4.10. UČNI NAČRTI   

Učni načrti se niso bistveno spremenili. Dodali so se novi učni načrti pri novih izbirnih 

predmetih. 

 

 

2.1.2.4.11. PODALJŠANJE AKREDITACIJE 
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Svet NAKVIS je z odločbo št. 6033-118/2013/21 z dne 15.01.2015 podaljšal akreditacijo 

magistrskemu študijskemu programu »Pravo in management nepremičnin« za sedem let. 

 

 

2.1.2.5. DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO  

 

2.1.2.5.1. CILJI PROGRAMA 

Ostajajo nespremenjeni. 

 
2.1.2.5.2. PREVERJANJE UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC  

Ostaja nespremenjeno. Karierni center preverja kompetence, spremlja študente na njihovi 

poklicni poti in presoja njihovo uspešnost tako tekom, kot tudi po zaključku študija. Podatke 

Karierni center pridobiva tako od študentov samih, kakor tudi od zavodov za zaposlovanje in 

neposredno od delodajalcev. 

 

2.1.2.5.3. ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST  

Ankete kažejo, da se večina študentov strinja, da so tekom študija na fakulteti pridobili dovolj 

znanja in spretnosti za delo, ki ga opravljajo. Fakulteta pri oblikovanju izobraževalne 

dejavnosti pravilno usmerja znanja in spretnosti študentov, ki le te potrebujejo za uspešen 

prodor na trg dela. Zaradi širokega spektra znanj, ki ga študij prava ponuja, je poklic pravnika 

nedvomno tesno povezan z zasebnim sektorjem in zato temu primeren za zaposlitev v 

gospodarstvu. Doktorji prava se lahko zaposlujejo na vseh zahtevnejših delovnih mestih tako 

v javnem sektorju, kot tudi gospodarstvu, kjer se zahteva izobrazba pravne smeri. Posebej 

velja to za tiste zaposlitve, pri katerih se pričakuje globlje poznavanje specifičnih področji 

prava in širše razgledanosti s področja družbenih razmer. Znanja in spretnosti, ki jih 

diplomanti pridobijo na specifičnih področjih študija na fakulteti so primerljivi s tistimi, ki jih 

pridobijo diplomanti v drugih državah članicah EU. 

 

2.1.2.5.4. MEDNARODNO SODELOVANJE  

V študijskem letu 2014/15 se noben študent programa ni  udeležil izmenjave z namenom 

študija v okviru programa Erasmus. V študijskem letu 2014/2015 je na študijskem programu 

na izmenjavo odšel en profesor in sicer izr. prof. dr. Marko Novak na University of 

Zagreb.Trenutno ima fakulteta v okviru programa Erasmus sklenjenih 11 bilateralnih 

sporazumov, od tega jih je 9 podpisanih s fakultetami, ki so izrazito pravno usmerjene. V 

študijskem letu 2014/15 je fakulteta v sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske študije 

iz Kranja že sedmič uspešno izvedla mednarodno konferenco iz pravne argumentacije. Prav 

tako, v sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske študije iz Kranja, je v letu 2014/2015 

že četrtič izvedla Doktorsko znanstveno-raziskovalno mednarodno doktorsko konferenco. 

Fakulteta je v študijskem letu 2014/15 v pedagoški proces vključila v študijski proces domače 

in tuje pravne strokovnjake. 

 

 

2.1.2.5.5. PREDMETNIK 

V študijskem letu 2014/2015 se je razrešilo nosilstva dr. Vojka Strahovnika pri predmetu 

Teorija prava. Za novega nosilca se imenuje dr. Marko Novak. 
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 2.1.2.5.6. POGOJI ZA VPIS V PROGRAM, POGOJI ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA 

IN POGOJI O PREHODIH MED PROGRAMI 

Ostaja nespremenjeno. 

 

 

2.1.2.5.7. PRIZNAVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA  

V študijskem letu 2014/15 ni noben študent izkoristili možnosti, da del obveznosti nadomesti 

z opravljanjem prakse. 

 

 

2.1.2.5.8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE  

Pogoji za napredovanje ostajajo nespremenjeni. Fakulteta je tudi v tem študijskem letu 

spodbuja študente k sprotnemu delu, ki bi pripomoglo k večji prehodnosti. Prav tako je 

študente, ki so študij prekinili za več kot dve leti pozvala k nadaljevanju in dokončanju 

študija. Na poziv se je odzvalo 6 študentov programa. 

 

 

2.1.2.5.9. IZVEDBA PREDAVANJ  

Fakulteta je v celoti izvedla vse kontaktne ure. 

 

2.1.2.5.10. UČNI NAČRTI   

Učni načrti se niso bistveno spremenili.  

 

 

2.1.2.5.11. PODALJŠANJE AKREDITACIJE 

Sve NAKVIS je z odločbo št. 6034-2/2015/14 z dne 18.06.2015 podaljšal akreditacijo 

doktorskega študijskega programa » Pravo« za sedem let. 

 

 

2.1.2.6. DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT NEPREMIČNIN  

 

2.1.2.6.1. CILJI PROGRAMA 

Ostajajo nespremenjeni. 

 

 
2.1.2.6.2. PREVERJANJE UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC  

Ostaja nespremenjeno. Karierni center preverja kompetence, spremlja študente na njihovi 

poklicni poti in presoja njihovo uspešnost tako tekom, kot tudi po zaključku študija. Podatke 

Karierni center pridobiva tako od študentov samih, kakor tudi od zavodov za zaposlovanje in 

neposredno od delodajalcev. 

 

2.1.2.6.3. ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST  

Ankete kažejo, da diplomanti tekom študija na fakulteti pridobiljo dovolj znanja in spretnosti 

za delo, ki ga opravljajo. Fakulteta pri oblikovanju izobraževalne dejavnosti pravilno usmerja 

znanja in spretnosti študentov, ki le te potrebujejo za uspešen prodor na trg dela. Zaradi 
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širokega spektra znanj, ki ga študij prava in managementa nepremičnin ponuja, je tovrstni 

poklic nedvomno tesno povezan z zasebnim sektorjem in zato temu primeren za zaposlitev v 

gospodarstvu. Doktorji s področja prava in managementa nepremičnin se lahko zaposlujejo 

na vseh zahtevnejših delovnih mestih tako v javnem sektorju, kot tudi gospodarstvu, kjer se 

zahteva izobrazba pravne smeri ter dobro poznavanje področja nepremičnin (npr. 

nepremičninske družbe, gradbena in geodetska podjetja, javne agencije, državna uprava, 

nepremičninski skladi, uprave ali nadzorni sveti določenih podjetij, pri katerih se dejavnost 

poslovanja nanaša tudi na nepremičnine, ipd ). Fakulteta spremlja povpraševanje po 

doktorjih znanosti s področja prava in managementa nepremičnin s pomočjo analiziranja 

njihovega zaposlovanja. Tu imajo doktorji prava in managementa nepremičnin priložnost, da 

svoje znanje uporabijo konkretno v praksi za ponovno okrepitev  in oživitev trga z 

nepremičninami (zlasti na področju zelene gradnje, energetiko učinkovitih stavb, obnovljivih 

virov energije, t.i. »zelenih invisticij«, ter izrabijo svoja znanja in spretnosti na področju 

prihajajočega davka na nepremičnine). Znanja in spretnosti, ki jih diplomanti pridobijo na 

specifičnih področjih študija na fakulteti so primerljivi s tistimi, ki jih pridobijo diplomanti v 

drugih državah članicah EU.  

 

2.1.2.6.4. MEDNARODNO SODELOVANJE  

V študijskem letu 2014/15 se noben študent programa ni  udeležil izmenjave z namenom 

študija v okviru programa Erasmus. Prav tako se mednarodne izmenjave ni udeležil noben 

pedagoški sodelavec.Trenutno ima fakulteta v okviru programa Erasmus sklenjenih 11 

bilateralnih sporazumov, od tega sta 2 podpisana s fakultetama, ki sta izrazito 

nepremičninsko usmerjeni. V študijskem letu 2014/15 je fakulteta v sodelovanju s Fakulteto 

za državne in evropske študije iz Kranja že sedmič uspešno izvedla mednarodno konferenco 

iz pravne argumentacije. Prav tako, v sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske študije 

iz Kranja, je v letu 2014/2015 že četrtič izvedla Doktorsko znanstveno-raziskovalno 

mednarodno doktorsko konferenco. Fakulteta je v študijskem letu 2014/15 v pedagoški 

proces vključila v študijski proces domače in tuje pravne strokovnjake. 

 

2.1.2.6.5. PREDMETNIK 

V študijskem letu 2014/15 se je uvedel nov izbirni predmet » Dostopnost grajenega okolja, 

informacij in komunikacij«. Za nosilca predmeta se je imenovalo izr. prof. dr. Alenko 

Temeljotov Salaj. Ukinilo se je izbirni predmet » Nepremičnine in organizacijsko okolje«.Pri 

predmetu Stvarno pravo se na mesto dr. Ludvika Toplaka imenuje dr. Rok Čeferin. Pri 

izvedbi predmeta sodeluje doc. dr. Aljoša Dežman v obsegu, kot ga določi nosilec 

predmeta.Pri izbirnem predmetu Načrtovanje gradnje se razreši nosilca doc. dr. Mateja 

Blenkuša. Za novo nosilko se imenuje izr. prof. dr. Živa Kristl. 

 

 2.1.2.6.6. POGOJI ZA VPIS V PROGRAM, POGOJI ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA 

IN POGOJI O PREHODIH MED PROGRAMI 

Ostaja nespremenjeno. 

 

2.1.2.6.7. PRIZNAVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA  

V študijskem letu 2014/15 ni noben študent izkoristili možnosti, da del obveznosti nadomesti 

z opravljanjem prakse. 
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2.1.2.6.8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE  

Pogoji za napredovanje ostajajo nespremenjeni. Fakulteta je tudi v tem študijskem letu 

spodbuja študente k sprotnemu delu, ki bi pripomoglo k večji prehodnosti. Prav tako je 

študente, ki so študij prekinili za več kot dve leti pozvala k nadaljevanju in dokončanju 

študija. Na poziv so se odzvali 3 študenti programa. 

 

2.1.2.6.9. IZVEDBA PREDAVANJ  

Fakulteta je v celoti izvedla vse kontaktne ure. 

 

2.1.2.6.10. UČNI NAČRTI   

Učni načrti se niso bistveno spremenili. Dodali so se novi učni načrti pri novih izbirnih 

predmetih. 

 

 

2.1.2.6.11. PODALJŠANJE AKREDITACIJE 

Sve NAKVIS je z odločbo št. 6034-2/2015/14 z dne 18.06.2015 podaljšal akreditacijo 

doktorskega študijskega programa »Pravo in management nepremičnin » za sedem let. 

 

 

2.1.2.6.12. IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

 

Tabela št. 4: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju Izobraževalne dejavnosti – razvoj študijskih 

programov 

 

 

 

 

DOLGOROČNI 
CILJI (DO LETA 

2016) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJ V 
ŠTUDIJSKEM 

LETU 2014/15  

KRATKOROČNA 
STRATEGIJA 

REALIZACIJA – OKTOBER 
2014 - SEPTEMBER 2015 

 
IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

 

 

Raznolika 

ponudba 

študijskih 

programov. 

Izvedba 

tujejezičnega 

(angleškega) 

izobraževanja v 

zvezi s 

podiplomskimi 

programi 

fakultete. 

1.Vpis 

akreditiranega 

magistrskega 

programa 

»Civilno in 

gospodarsko 

pravo« v Razvid 

visokošolskih 

zavodov in razpis 

programa s št. 

letom 2016/17. 

2.Ponudba 

magistrskih 

programov v 

1. Magistrski 

program »CGP« bo 

vpisan v razvid in 

razpisan prvi vpis s 

študijskim letom 

2016/17. 

2. Mednarodni 

marketing 

angleškega izvajanja 

izobraževanja ( 

magistrski programi) 

in ponudba samih 

programov. 

1.Svet NAKVIS je z odločbo 

št. 6033-159/2012/17 z dne 

18.06.2015 podelil 

akreditacijo novemu 

strokovnemu magistrskemu 

programu »Civilno in 

gospodarsko pravo«. 

Postopek za vpis v razvid še 

ni zaključen. 

 

  

2.V študijskem letu 

2014/2015 fakulteta še ni 

ponujala magistrskih 
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tujem jeziku in za 

tuje tržišče. 

3.Izvedba prvih 

izmenjav na 

podalgi 

sporazuma z 

Mississippi 

college of Law. 

 

 

3. Izpeljava 

sporazuma z 

Mississippi College 

of Law. 

programov v tujem jeziku.V 

okviru Centra za 

mednarodne študije 

namerava fakulteta 

ponujati magistrske 

programe v tujem jeziku v 

študijskem letu 2016/2017. 

 

3. V letu 2015 je fakulteta 

podpisala sporazum o 

izmenjavi študentov z 

Mississippi College of Law iz 

Jacksona, ZDA z namenom 

internacionalizacije 

študijskih programov. 

 

Kakovostna 

izvedba študija, 

prilagojena 

vsem skupinam 

študentov.  

Prilagoditev 

načina izvajanja 

študija 

potrebam 

študentov. 

1.Povečan obseg 

prevedenega 

gradiva, 

pravilnikov in 

obrazcev. 

Posodobitev 

prevodov 

dokumentov, ki 

so se spremenili z 

novim študijskim 

letom. 

1.Zagotoviti 

ustrezne prevode 

pravilnikov in 

obrazcev ter 

študijskega gradiva v 

angleščini za tuje 

študente. Že 

prevedene 

dokumente, ki so se 

spremenili, bo 

potrebno pregledati 

in ponovno prevesti. 

1. V študijskem letu 

2014/2015 so bili v celoti 

prevedeni v angleški jezik: 

Pravilnik o študiju, Statut, 

Gradivo za preprečevanje 

plagiatorstva ter navodila za 

izdelavo zaključnih nalog. 

Fakulteta je prav tako 

posodobila VIS sistem v 

angleški jezik. Manjkajo pa 

še prevodi pogodb za 

študente in podobno. 

Nadgradnja 

obstoječih 

študijskih 

programov 

PMN 

Akreditacija 

sprememb 

obstoječih 

programov, kjer 

zanimanje za 

vpis upada. 

Akreditacija 

sprememb 

obstoječih 

študijskih 

programov PMN, 

kjer zanimanje za 

upis upada. 

Pregled programov 

PMN in akreditacija 

sprememb, kjer bi se 

pokazala potreba po 

reorganizaciji 

programa. 

Fakulteta je študijskem letu 

2014/2015 zaznala upad 

števila vpisanih študentov 

na magistrskem študijskem 

programu PMN 2. stopnje. 

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. 

 

Ponudba gradiv 

in posnetkov 

izven študijskih 

programov 

fakultete. 

1.E-študij se bo 

izvajal za redne in 

izredne študente 

dodiplomskega 

programa Pravo 

in za študente 

vseh treh 

magistrskih 

programov.(tudi 

novo 

akreditiranega 

programa ARS 2. 

1.Posneti 

manjkajoča 

predavanja na 

dodiplomskem 

programu Pravo 1. 

stopnje ter na obeh 

magistrkih 

programih. Pričeti s 

snemanjem 

novoakreditiranega 

programa ARS 2. 

1. Fakulteta je študijskem 

letu 2014/2015 izvajala E-

študij za študente 

dodiplomskega programa 

Pravo 1. stopnje ter za 

študente obeh magistrskih 

študijskih  programov: 

Pravo 2. stopnje ter Pravo 

in management 

nepremičnin 2. stopnje. 

2.Fakulteta je v študijskem 
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 stopnje) 

2.Razširiti 

ponudbo tudi s 

posnetki in 

gradivom, ki niso 

vezani izključno 

na fakultetne 

predmete.  

stopnje. 

2. Razviti širši portal, 

ki bo poleg 

posnetkov vezanih 

na fakultetne 

predmete ponujal 

tudi gradiva 

zanimiva za širšo 

javnost. 

letu 2014/2015 ponujala E-

študij izključno za predmete 

fakultete. 

Povečati število 

tujih študentov. 

 

Akreditacija 

novih pogodb za 

visokošolsko 

transnacionalno 

izobraževanje. 

Organizirati 

koristne in 

zanimive 

dogodke za tuje 

študente 

(konference, 

okorlge mize…) 

Ponudba 

magistrskih 

programov v 

angleškem 

jeziku. 

1.Nadaljevanje 

izvajanja VTI in 

kareditacija nove 

VTI. 

2.Organizirani 

bosta vsaj 2 

mednarodni 

konferenci. 

3.Povečan obseg 

prevedenega 

gradiva, 

pravilnikov in 

obrazcev ter 

posodobitev že 

obstoječih.  

1. Sodelovanje s 

partnersko fakulteto 

pri organizaciji 

študijskega procesa. 

Akreditacija 1 VTI 

pogodbe. 

2. Izvedba vseh 

potrebnih aktivnosti 

za organizacijo vsaj 

dveh mednarodnih 

konferenc. ( ARS, 

LEG ARG) 

3. Zagotoviti 

ustrezne prevode 

pravilnikov in 

obrazcev ter 

študijskega gradiva v 

angleščini za tuje 

študente ter 

posodobitev 

obstoječih. 

1.Fakulteta je v študijskem 

letu 2014/2015 vpisala prvo 

generacijo študentov VTI na 

programe Pravo 1. stopnje 

in program PMIN 1. stopnje. 

2.Od 21.11. do 22.11.2014 
je na Bledu potekala 6. 
Mednarodna konferenca o 
pravni teoriji in pravni 
argumentaciji. V mesecu 
maju 2015 je fakulteta 
organizirala »IV. doktorsko 
znanstveno-raziskovalno 
mednarodno konferenco«. 
Od 13.4.2015 do 15.4.2015 
so se v okviru predmeta 
Mediacija in arbitraža – 
alternativno reševanje 
sporov izvedla predavanja 
gostujočih profesorjev. 
 

3. V študijskem letu 

2014/2015 so bili v celoti 

prevedeni Pravilnik o 

študiju, Statut, Gradivo za 

preprečevanje 

plagiatorstva, navodila za 

izdelavo zaključnih nalog  v 

angleški jezik. Fakulteta je 

prav tako posodobila VIS 

sistem v angleški jezik. 

Manjkajo pa še prevodi 

pogodb za študente in 

podobno. 

 

2.1.3. SKLEPNO 
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Premiki v času po samoevalvaciji 2013/2014:  

- podaljšanje akreditacije magistrskega programa Pravo in management nepremičnin za 7 let; 

- podaljšanje akreditacije doktorskih študijskih programov Pravo in Pravo in management 

nepremičnin za 7 let; 

-dodelitev akreditacije novemu strokovnemu magistrskemu programu Alternativno reševanje sporov; 

-dodelitev akreditacije novemu strokovnemu magitrskemu programu Civilno in gospodarsko pravo; 

- snemanje majkajočih predavanj v okviru E- študija 

- izvedba oglaševalske akcije za predstavitev študijskih programov; 

 

Prednosti:  

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

interdisciplinarna smer prava, managementa, infrastrukture in nepremičnin; 

- s študijskim letom 2015/2016 se bo pričel izvajati nov študijski program Alternativno reševanje 

sporov, s študijskim letom 2016/2017 pa študijski program Civilno in gospodarsko pravo; 

- predavanja za izredne študente se izvajajo v popoldanskem času ter ob sobotah, z namenom da 

zaposleni študenti nimajo težav z obiskom predavanj; 

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

obratno; 

- E- študij, ki še dodatno olajšuje opravljanje študija študentom tako na rednem kot na izrednem 

načinu študija; 

- pozivanje študentov k dokončanju študija. 

 

Slabosti:  

- študijsko gradivo, pravilniki in obrazci za tuje študente še niso v celoti prevedeni; 
- relativno nizko število tujih študentov; 
- E-študij se še ne izvaja za vse dodiplomske in podiplomske magistrske študijske programe. 
 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

- nadgradnja študijskega gradiva, pravilnikov in obrazcev za tuje študente; 
- ponudba magistrskih programov v angleškem jeziku; 
- akreditacija sprememb obstoječih programov, kjer zanimanje za vpis upada; 
- izvajati E-študij na vseh dodiplomskih in podiplomskih magistrskih študijskih programih; 
- ponudba gradiv in posnetkov ( E-študij) izven študijskih programov. 

 

 

2.2. VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

 

2.2.1. SPLOŠNO O VSEŽIVLJENJSKEM IZOBRAŽEVANJU 

 

Podatki se nanašajo na obdobje od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega leta 

2013/14. 

2.2.1.1. GOSTUJOČA PREDAVANJA 
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EVRO-PF je za študente in širšo javnost od ustanovitve pa do maja 2014, v okviru štud. leta 

2013/2014 organizirala 24 predavanj, na katerih je gostila domače in tuje priznane 

strokovnjake, tako iz akademskega okolja kot iz prakse. 

 

2.2.1.2. KONFERENCE 

 
Fakulteta je bila zelo aktivna tudi pri organizaciji konferenc. Od ustanovitve pa do zaključka 

študijskega leta 2013/14 organizirala ali soorganizirala sledeče konference oz. druge oblike 

dogodka, katerih so se udeležili tako študenti fakultete kot tudi domači in tuji priznani 

strokovnjaki iz akademskega okolja in sicer: šest mednarodnih konferenc o pravni teoriji in 

pravni argumetnaciji – LegArg, ena mednarodna konferenca za študente prava, ena 

konferenca na temo » Konstitucionalizem in mednarodno pravo«, tri doktorske konference na 

področju prava, uprave in nepremičnin ter ena konferenca s področja prava in alternativnega 

reševanja sporov. 

 

 

2.2.1.3. OKROGLE MIZE 

 
Od ustanovitve pa do zaključka študijskega leta 2013/14 organizirala ali soorganizirala 16 

okroglih miz, katerih gosti so bili domači in tuji priznani strokovnjaki iz akademskega okolja in 

prakse. 

 

 

2.2.1.4. DELAVNICE 

 
Fakulteta je od ustanovitve pa do septembra študijskega leta 2013/14 organizirala oziroma 

soorganizirala 16 delavnic. 

 

 

2.2.1.5. TEKMOVANJA  

 
Študenti fakultete so zelo aktivni na področju tekmovanj. Od ustanovitve pa do zaključka 

študijskega leta 2013/14 so se študenti udeležili številnih domačih in tujih mednarodnih 

tekmovanj, kjer so nekateri dosegli tudi odlične rezultate. 

 

 

2.2.1.6. STROKOVNE EKSKURZIJE  IN PREDSTAVITVE  

 
Fakulteta je od ustanovitve pa do zaključka študijskega leta 2013/14 organizirala oziroma 

soorganizirala 36 strokovnih ekskurzij in različnih oblik predstavitev interesnih združenj, 

delodajalcev, drugih institucij na fakulteti. 

 

 

2.2.1.7. ZUP 
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Fakulteti je bilo leta 2009 za obdobje petih let podeljeno javno pooblastilo za za izvajanje 

strokovnega izpita iz upravnega postopka. V letu 2014 je fakulteti pooblastilo poteklo. 

 

 

2.2.1.8. OBČANI 

 
Fakulteta zainteresirani javnosti ponuja izbrane 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 ter področja managementa, infrastrukture in nepremičnin. 

 

 

2.2.2. ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU  VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA 

 

Podatki se nanašajo na študijsko leto 2014/15. 

2.2.2.1. GOSTUJOČA PREDAVANJA 

 
EVRO-PF je za študente in širšo javnost v študijskem letu 2014/15 organizirala 12 predavanj, 

na katerih je gostila domače in tuje priznane strokovnjake, tako iz akademskega okolja kot iz 

prakse, in sicer: predavanja Martina Jančarja; predavanje dr. Boštjana Kerblerja, 08.01.2015; 

predavanje mag. Pravomirja Kosjančuka, 12.01.2015; predavanje mag. Mojce Štitof Brus, 

marec 2015; predavanje mag. Neže Dular, marec 2015; predavanje mag. Petre Weingerl. 

01.04.2015; predavanje mag. Petre Weingerl, 04.04.2015; predavanje dr. Barneya Jordaana 

ter dr. Oliverja C. Ruppla, april 2015; predavanje mr.sc. dr. Nataše Trojak; predavanje dr. sc. 

Mire Lenardić; predavanje dr. Renate Zagradišnik. 

 

2.2.2.2. KONFERENCE 

 
Fakulteta je v študijskem letu 2014/15 sodelovala pri 12 konferencah.  

Od tega je soorganizirala dve mednarodni konferenci (6th Conference on Legal Theory, 

Legal Argumentation and Legal Philosophy, november 2014 ter IV. International doctoral 

research conference, maj 2015), katere so se udeležili tako študenti fakultete, kot tudi 

domači in tuji priznani strokovnjaki iz akadenskega okolja. 

 

Na fakulteti so v obliki konference potekali tudi t.i. » Pogovori o pravu in državi«, kjer so v 

nizu treh srečanj sodelovali tako domači, kot tuji pravni strokovnjaki. 

 

Fakulteta je v obliki konference pripravila tudi 5 tematskih srečanj v sklopu predstavitve 

zbirke knjig dr. Petra Jambreka » Slovenija 1945-2015«. 

 

Predavatelji fakultete pa so sodelovali v dveh pomembnejših mednarodnih konferencah v 

Italiji in na Nizozemskem. 

 

2.2.2.3. OKROGLE MIZE  
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V študijskem letu 2014/15 je fakulteta organizirala 5 okroglih miz, katerih gosti so bili domači 

in tuji priznani strokovnjaki iz akademskega okolja in prakse, in sicer: Okrogla miza na temo 

» 25 years after the Fall of the Berlin Wall: Self-determination and Human Rights Protection 

in Europe«, 30.05.2014; okrogla miza » Ostranjevanje grajenih ovir kot nepremičninsko izziv 

sodobne demokratične družbe«, 2.12.2014; okrogla miza » predstavitev poklica sodnik in 

vloge Sodnega sveta. 2.3.2015; okrogla miza »Ustavne dimenzije sodne prakse Sodišča 

EU«, 10.4.2015; okrogla miza » Artefaktna teorija prava«, Ljubljana 10.6.2015. 

 

2.2.2.4. DELAVNICE 

 
Fakulteta je v študijskem letu 2014/15 organizirala 6 delavnic, in sicer: Delavnica » Pisanje 

zaključnih del«, 24.11.2014, Delavnica » Predstavitev domačih in tujih tekmovanj«, 

28.10.2014, delavnica » Predstavitev podjetja IPRC d.o.o.«, Delavnica » Predstavitev Life 

Learning Academia«, delavnica » Kako do službe«, delavnica »Zgani se in razturaj.«  

 

 

2.2.2.5. TEKMOVANJA  

 
V študijskem letu 2014/15 fakulteta ni organizirala lastnega tekmovanja. Njeni študenti pa so 

se udeležili raznih domačih in tujih tekmovanj. 

 

 

2.2.2.6. STROKOVNE EKSKURZIJE IN PREDSTAVITVE 

 
Fakulteta je v študijskem letu 2014/15 od septembra 2014 dalje organizirala 8 strokovnih 

ekskurzij, in sicer: Strokovni obisk podjetja HIT hoteli, igralnice, turizem, d.d., 17.09.2014; 

Strokovni obisk podjetja Elektro Primorska d.d., 18.09.2014; obisk odvetniške družbe 

Damijan Terpin ( »Avv. Terpin Damijan, Studio Legale«), 19.92014, Gorica, Obisk odvetniške 

družbe Primožič (»Studio Legale Primosig«; 19.9.2014; Strokovna ekskurzija v Državni zbor 

in Ustavno sodišče RS, 17.11.2014; strokovna Ekskurzija Evrospke institucije, 11.-17. april 

2015 ( v soorganziaciji s študentskim svetom in društvom ELSA Nova Gorica); Strokovna 

ekskurzija na Komisijo za preprečevanje korupcije, 20.3.2015, Strokovna ekskurzija na OZS, 

20.05.2015. 

 

Na fakulteti je potekalo 9 predstavitev delodajalcev oziroma drugih institucij ali pripomočkov 

za karierno orientacijo mladih, in sicer: Predstavitev trga dela, Zavod za zaposlovanje RS, 

15.9.2014; Stanje v podjetništvu v Severnoprimorski regiji, GSZ-OE Nova Gorica, 15.9.2014, 

Predstavitev podjetja Lektrika d.d., 16.9.2014, predstavitev Nevrolingvističnega 

programiranja, 17.9. 2014, Predstavitev podjetja Arctur d.o.o., 17.9.2014; Predstavitev 

delovanja občinske uprave in potek dela v javnem sktorju, 18.9.2014; predstavitev podjetja 

Gonzaga d.o.o., 18.9.2014; predstavitev Zavoda ZMAG – Zavod za zagon malega 

gospodarstva z množičnim financiranjem, 18.9.2014; predstavitev Evropskega združenja za 

teriotiralno sodelovanje » območje občin: Gorizia, Šempeter – Vrtojba, Nova Gorica. 

K temu je pripomoglo predvsem aktivno delovanje Kariernega centra. 
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2.2.2.7. OBČANI 

 
V študijskem letu 2014/15 so obveznosti kot občan opravljale štiri osebe. 

 

2.2.2.8. POLETNA ŠOLA 

 
Fakulteta je v študijskem letu 2014/15 ponovno sodelovala z VIRS Primorske pri organizaciji  

poletne šole »S kariernimi veščinami za boljši vstop na trg dela«. Zaradi manjšega števila 

prijav se poletna šola ni izvedla. Posamezni dogodki se bodo odvijali tekom študijskega leta. 

 

 

2.2.2.9. IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

 

Tabela št. 5: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju Izobraževalne dejavnosti – vseživljenjsko 

izobraževanje 

 

Dolgorečni cilji ( do 

leta 2016) 

DOLGOROČNA 

STRATEGIJA 

Cilj v študijskem 

letu 2014/15 

Kratkoročna 

strategija 

Relaizacija –

oktober 

2014-

september 

2015 

Povečati dejavnosti s 
področja 
vseživljenjskega 
izobraževanja 

Organizirati različne 
delavnice, okrogle 
mize in druge 
dogodke za širšo 
zainteresirano 
javnost. 
 
Nadaljnji razvoj 
Kariernega centra. 

1.Organiziranih bo 
vsaj 15 dogodkov, 
zanimivih za širšo 
javnost. 
 
2.Prijava na nov 
razpis za 
sofinanciranje 
aktivnosti Kariernih 
centrov. 

1.Izvedba vseh 
potrebnih aktivnosti 
za organizacijo 
dogodkov. 
 
2.Fakulteta se bo 
prijavila na razpis za 
sofinanciranje 
delovanja KC, ki bi 
omogočal še več 
aktivnosti na tem 
področju. 

1.Na fakulteti 

je bilo 

organiziranih 

12 gostujočih 

predavanj. 

Fakulteta je 

sodelovala pri 

12 

mednarodnih 

konferencah, 

organizirala je 

5 okroglih miz, 

6 delavnic na 

različne 

tematike, 9 

predstavitev 

delodajalcev 

ter 8 

strokovnih 

ekskurzij. 

 

2.V študijskem 

letu 2014/2015 

še ni bil 

objavljen razpis 
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za 

sofinanciranje 

aktivnosti 

Kariernih 

centrov, saj se 

je prejšnji 

razpis nanašal 

na obdobje od 

leta 2013 do 

leta 2015. 

 

 

 
2.2.3. SKLEPNO 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2013/2014:  

- pri oblikah vseživljenjskega izobraževanja se ugotavlja porast aktivnosti, h kateremu je prispeval 

karierni center.  

- fakulteta je v sodelovanju pritegnila veliko zunanjih gostov ter tujih predavateljev in delodajalcev. 

 

Prednosti:  

-veliko je obštudijskih aktivnosti, ki popestrijo študijski proces. Občutno je zadovoljstvo študentov. 

-velik interes delodajalcev za sodelovanje pri obštudijskih aktivnosti fakultete, zlasti v obliki raznih 

predstavitev študentom in vključevanje študentov v projekte organizacij. 

 

Slabosti:  

- potek pooblastila za izvajanje izpita iz splošnega upravnega postopka. 

 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

-dodatno graditi na ponudbi  aktivnosti vseživljenjskega izobraževanja.  

-še dodatno upoštevati mnenja in predloge študentov 

-nadaljni razvoj Kariernega centra. 

 

 

 

 

3. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 

 

3.1. RAZISKOVALNE SKUPINE 

 

3.1.1. SPLOŠNO O RAZISKOVALNIH SKUPINAH 
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Podatki se nanašajo na obdobje od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega leta 

2014/15. 

 

V okviru fakultete delujejo štiri raziskovalne skupine: 

 

 Center za primerjalno pravo, 

 Inštitut za management nepremičnin, 

 Center za intelektualno lastnino, 

 Center za mednarodne študije. 

 

Center za primerjalno pravo, Inštitut za management nepremičnin ter Center za intelektualno 

lastnino 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. 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. 

 

V letu 2014 je bil ustanovljen Center za mednarodne študije kot notranja organizacijska 

enota fakultete za izvajanje programov mednarodnega visokošolskega študijskega 

sodelovanja, v katero spadajo vse vrste transnacionalnih visokošolskih študijskih programov, 

programi mednarodne izmenjave študentov in profesorjev, vse vrst mednarodnih 

raziskovalnih programov ter druge vrste mednarodnih študijske dejavnosti kot so: 

mednarodne znanstvene konference in simpoziji, mednarodni založniški projekti in 

mednarodno strokovno in znanstveno svetovanje. Center za mednarodne študije še ni 

vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne deavnosti ARRS. 

 

3.1.1.1. CENTER ZA PRIMERJALNO PRAVO 

 

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

razvoju pravne znanosti, predvsem z 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 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 CPP izvaja v obliki 
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programov in projektov, ki so usmerjeni predvsem v temeljno in uporabno raziskovanje. 

Temeljne raziskave se izvajajo primarno na evropskem pravu, skladno s poslanstvom 

fakultete, in obeh poglavitnih področjih, to sta javno in zasebno pravo. Skupni imenovalec 

temeljnih raziskav, kot je razvidno iz programa in imena CPP, je primerjalno pravo z vidika 

specifičnih pravnih vprašanj in problemov. 

 

Uporabne raziskave pokrivajo 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. 

 

 

3.1.1.2. INŠTITUT ZA MANAGEMENT NEPREMIČNIN 

 

Inštitut za management nepremičnin  (IMN) na EVRO-PF je ustanovljen za nepremičninske 

raziskave. Njegov namen je prispevati k razvoju znanosti interdisciplinarnega 

nepremičninskega področja, ki ima pravne, ekonomske, tehniške, socialne in organizacijske 

značilnosti. Raziskovalno in razvojno dejavnost izvaja v obliki raziskovalnih programov in 

projektov, ki so usmerjeni predvsem v temeljno in uporabno raziskovanje. Znanstveno-

raziskovalno delo je interdisciplinarne narave in vključuje mešane time raziskovalcev in 

študentov.  

 

Temeljne raziskave so osredinjene na nepremičninsko problematiko v mikro in makro okolju 

ter se ukvarjajo z razvojem in učinkovanjem nepremičninskega trga v Sloveniji in Evropi, 

nepremičninskih vprašanj glede prostorskega, socialnega, urbanističnega in okoljskega 

razvoja na državni in evropski ravni ter razvoja družbe in identitete naroda. 

  

Uporabne raziskave vsebinsko pokrivajo področja mednarodnopravnega dela evropskega 

nepremičninskega prava, institucionalnih vidikov evropskega prava na področju prostora in 

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

socialne psihologije nepremičninske problematike in razvoja nepremičninskega 

managementa.  

 

 

3.1.1.3. 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 raziskuje in proučuje nove trende v pravnem 

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

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

vprašanjem, ki zadevajo EU, kateri navkljub dolgoletnim naporom ni uspelo doseči nekaterih 

temeljnih ciljev. V tem okviru so raziskovalni projekti in magistrska ali doktorska dela 

usmerjena tudi k analizi vprašanj, ki so relevantna za Slovenijo kot članico EU. V slovenskem 

gospodarstvu prevladujejo mala in srednje velika podjetja ter nekaj tehnološko naprednih 

podjetij, ki so navzoča na svetovnih trgih, čeprav v ozkih tržnih segmentih (tržnih nišah). 
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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 

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.  

 

3.1.1.4. CENTER ZA MEDNARODNE ŠTUDIJE 

 

Center za mednarodne študije (CMŠ) je bil ustanovljen leta 2015 kot notranja organizacijska 

enota fakultete za izvajanje programov mednarodnega visokošolskega študijskega 

sodelovanja. Namen centra je, da samostojno ustanavlja, vodi in izvaja programe 

mednarodnega visokošolskega študijskega sodelovanja in da sodeluje pri ustanavljanju, 

vodenju in izvajanju takih programov fakultete. V okviru centra deluje svet CFMŠ, v katerega 

so vključeni številni ugledni slovenski in mednarodni akademiki, njegoav naloga pa je 

obravnava znanstvenih in univerzitetnih vprašanj ustanavljanja, vodenja in izvajanja 

programov CMŠ. V letu 2015 je center skladno s pravili delovanja vzpostavil vse svoje 

organe. Pripravljen je bil elaborat s predstavitvijo vseh podiplomskih programov Evropske 

pravne fakultete v angleškem jeziku. Progami v elaboratu so pripravljeni za izvajanje v 

angleščini na fakulteti kot tudi za mednarodno sodelovanje s partenrskimi ustanovami v tujini. 

 

V okviru CMŠ je bil podpisan Sporazum o vzpostavitvi izmenjave študentov in programa 

pridobitve dvojne diplome z Mississippi College School of Law, Jackson, ZDA. Namenjen je 

ameriškim študentom in študentom Evro – pf na vseh stopnjah izobraževanja.V letu 2015 se 

je v ovkiru CMŠ podpisal tudi dogovor o sodelovanju in izvajanju programov z Effectus 

University College for Law and Finance, Zagreb, Hrvaška. 

 

 

 

3.1.2. ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU RAZISKOVALNIH SKUPIN 

 

Podatki se nanašajo na študijsko leto 2014/15. 

 
Aktivnosti v okviru vseh treh inštitutov so bile usmerjene v intenzivnejše medsebojno 

sodelovanje, izmenjevanje raziskovalnih izkušenj, objavljanje dosezenih rezultatov v obliki 

znanstvenih in strokovnih clankov ter pripravljanje novih projektov. 

 

a) V študijskem letu 2014/15 so bili postavljeni sledeči cilji: 
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1. večja aktivnost raziskovalnega kadra;   
2. postavitev aktivnih predstojnikov za vodenje raziskovalnih centrov;  
3. motiviranje raziskovalcev (plačila za konference, seminarje, priprave projektov, 
programov...);  
4. izdelava  raziskovalnih programov po raziskovalnih centrih, kot izhodišča za razvijanje 
raziskovalnih projektov ter za namene prijave na nacionalne (ARRS) in mednarodne razpise 
(FP) (tekoča aktivnost);  
5. sinergično povezovanje ključnih nosilcev in raziskovalcev - izmenjava idej in dogovori o 
skupnem nastopanju na programski in projektni ravni (tekoča aktivnost); 
 

b) V študijskem letu 2014/15 so bile oblikovane sledeče raziskovalne ideje: 

1. Strokovne – aplikativne: 

-spremembe zakonodajnih podzakonskih aktov, glede na aktualne spremembe zakonov 

(pregled po ministrstvih); 

-strategije 

nosilec in rok: tekoča naloga  

V okviru te usmeritve je pripravljeno: 

- ponudba za Ministrstvo za kmetijsvo, gozdarstvo in prehrano »Strokovna podlaga za 

omejitev ali prepoved pridelavo gensko spremenjenih rastlin«; 

- za potrebe Strategije pametne specializacije je poslana pobuda za: »IT ekosistem za 

trajnostno preobrazbo stanovanjskih stavb v pametni dom. » 

 

2. Raziskovalne prijave – ARRS temeljni, aplikativni, CRP, EU 

nosilec: vodje Raziskovalnih skupin  

rok: tekoča naloga  

kratkoročni roki: razsikovalni projekti ARRS  

V okviru te naloge je prijavljen: 
- razvojni projekt »Po Kreativni poti do prakticnega znanja« 
- aplikativni projekt »Model of the teritorially based energy efficiency of the public sector 
housing stock in CE regions«. (Interreg, Central Europe)  
- raziskovalni projekt »Centralni kraji kot središča funkcionalnih regij z ekonomskega in 
okoljskega vidika«, ki se smiselno navezuje na raziskovalni program. (ARRS) 
- raziskovalna projekta ARRS skupaj z Medifasom in z FDŠ 
- raziskovalni projekt »A look on the future for the consumer of the future: big data analytics 
to engage the youngsters and their families«. (HORIZONT 2020) 
- raziskovalni projekt »Innovative models and tools for en nehanced access for reuse and 
disemination of virtual cultural heritage«. (HORIZONT 2020) 
- raziskovalni projekt bilaterala RS - ZDA 
 

3. Prijava zaposlenih na ARRS razpis Mentorji mladim raziskovalcem  

nosilec in rok: predlog mentorjev - vodje Kateder in vodje Raziskovalnih skupin, 2015 

Predlog za enega mentorja v okviru raziskovalnega programa.  

 

4. Prijava mladih raziskovalcev na razpis ARRS  

nosilec in rok: predlog mladih raziskovalcev - vodje Kateder. 

 

c) Okrepitev točk zaposlenih raziskovalcev EVRO-PF: 

1. spodbujanje pisanje člankov; 
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2. organiziranje dealvnice za pisanje člankov – pomoč mlajšim sodelavcem; 
2. spodbujanje udeležbe na konferencah s strani fakultete;  
3. spodbujanje znanstvenih objav; 
4. urediti vpise v Cobiss.  
 

3.1.3. SKLEPNO 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2013/2014:  

- zaposlitev novih raziskovalcev; 

- postavljeni novi predstojniki raziskovalnih centrov; 

- vecja anagažiranost centrov;  

- večja aktivnost raziskovalcev; 

- povečane aktivnosti na raziskovalnem področju in pri objavljanju znanstvenih rezultatov; 

- poleg projektov, ki se potekajo: Norveška raziskovalna agencija 'Oscar-Value for owners and users 

of buildings', HERD 'SEEB – Sustainable Energy Efficiency Building', so pridobljeni novi: raziskovalni 

program ARRS  'Lokacija in raba mestnih zemljišč v starajočih se regijah: obnašanje zemljiške rente v 

postindustrijski druzbi', vključenost naših raziskovalcev v Horizont 2020 'BENEFIT – business models 

for enhancing funding and enabling financing for infrastructure in transport', ter projekt 'Strokovna 

podlaga za omejitev ali prepoved pridelavo gensko spremenjenih rastlin. 

 

Prednosti:  

- specifična orientiranost na evropsko pravo; 

- prepozavni akademiki s področja mednarodnega prava;  

- interdisciplinarnost področij raziskovanja na področju managementa nepremičnin; 

- velika zainteresiranost študentov za raziskovalno delo. 

 

Slabosti: 

- nekatere raziskovalne skupine je potrebno ves čas spodbujati. 

 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 

- spodbujati predstojnike raziskovalnih skupin k večji aktivnosti;  
- zagotoviti dodatna sredstva za raziskovalno delo; 
- zagotoviti sredstva za konference; 
- vključevanje mladih doktorjev znanosti v raziskovalno delo na fakulteti (podoktorski projekti). 

 

 

3.2. ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO PEDAGOŠKEGA OSEBJA IN VKLJUČEVANJE 

ŠTUDENTOV 

 

3.2.1. SPLOŠNO O ZNANSTVENO RAZISKOVALNEM DELU PEDAGOŠKEGA OSEBJA IN 

VKLJUČEVANJU ŠTUDENTOV 

 

Podatki se nanašajo na obdobje od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega leta 

2013/14. 

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 
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področje družboslovja, kar jo delo bistveno različno od naravoslovnih znanosti. Pravo in 

management nepremičnin je predvsem inter in transdisciplinarno raziskovalno orientirana, 

saj se poleg družboslovnih loteva tehniških in humanističnih ved.  

 

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

okolje in opremo za individualno raziskovalno delo.  

EVRO-PF predvsem na podiplomski ravni spodbuja in usmerja aktivno raziskovalno delo 

študentov. Zlasti jih spodbuja k sodelovanju pri sodelovanju na projektih, reševanju  

znanstvenih in strokovnih problemov, objavljanju raziskovalnih dosežkov v domačih in tujih 

znanstvenih publikacijah in na domačih ter mednarodnih konferencah. 

 

3.2.2. ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA DELA 

PEDAGOŠKEGA OSEBJA IN VKLJUČEVANJA ŠTUDENTOV 

 

Podatki se nanašajo na študijsko leto 2014/15. 

V študijskem letu 2014/15 je imela EVRO-PF šestnajst registriranih raziskovalcev, enajst s 

pravnega področja ter pet z ostalih raziskovalnih področij. Raziskovalci so bili v letu 2014/15 

zelo aktivni pri objavljanju znanstvenih prispevkov,. 

1 Dr. Aver Boštjan  Ekonomija 

2 Dr. Čebulj Janez  Upravne in organizacijske vede 

3 Dr. Čeferin Rok  Pravo 

4 Dr. Fošner Ajda  Matematika 

5 Dr. Grum Bojan  Urbanizem 

6 Mag. Pravomir Kosjancuk Pravo 

7 Dr. Lampe Rok  Pravo 

8 Mag. Lavrenčič Nana  Pravo 

9 Dr. Novak Marko  Pravo 

10   Pegan Nina  Pravo 

11 Dr Podlipnik Jernej Pravo 

12 Mag. Starman Marko  Pravo 

13 Dr. Strahovnik Vojko  Filozofija 

14 Dr. Šijanec Marjana  Gradbeništvo / Gradbeni materiali 

http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20563
http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=26465
http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=41956
http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=16115
http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=28305
http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=14083
http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=41937
http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=33702
http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=41936
http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=42017
http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=19419
http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=5487
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15 Dr. Temeljotov Salaj Alenka  Psihologija 

16 Dr. Vodovnik Zvone  Pravo 

 

Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS  

 

Upoš. 

tč. 
A'' A' A1/2 

NC1

0 
CI10 

CIma

x 

h-

ind 

Nh-

ind 
A1 A2 A3 A  

 8530 616 2363 3296 337 151 21 5 9 25 7 5 36 
 

 

V letu 2014/15 je bila raziskovalna dejavnost fakultete intezivna. Poleg tekočih raziskovalnih 

projektov je na novo pridobljen raziskovalni program ARRS, naši raziskovalci so vključeni v 

Horizon t2020 in pridobljen ter izveden je aplikativni projekt za Ministrsvo za kmetijstvo. 

Prijavljeni so novi raziskovalni projekti na ARRS in Horizont 2020. V letu 2014/15 je nekaj 

raziskovalcev zapustilo fakulteto, zaradi odhoda v pokoj (1) in zaposlitve v tujini (2), na novo 

sta zaposlena nova, mlajša raziskovalca (2). Pri pripravi projektov je sodelovalo vec 

raziskovalcev iz razlicnih raziskovalnih skupin. Pripravljene so bile prijave na razpise 

različnih kategorij. V delo na raziskovalnih projektih in v pripravljalno delo na prijavah so bili 

vključeni študentoi. Raziskovalci in študenti so bili spodbujani k objavljanju njihovih 

raziskovalnih dosežkov. Na znanstvenih razpisnih prijavah fakulteta dosega vedno boljše 

rezultate.  

 

3.2.3. SKLEPNO 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2013/2014:  

- nove zaposlitve pedagoških in raziskovalnih sodelavcev; 

- zaposlovanje mlajših kadrov; 

- imenovan prodekan za raziskovalno dejavnost; 

- tesnejše sodelovanje med raziskovalci; 

- izvedeni raziskovalni sestanki s ciljem boljše priprave raziskovalnih projektov; 

- večja vključenost študentov v primarno raziskovalno delo; 

- sodelovanje z mednarodnimi raziskovalnimi skupinami; 

- bolj sistematično in kontinuirano delo na prijavah raziskovalnih projektov in programov; 

- izboljšanje raziskovalnih točk na osnovi objav raziskovalcev. 

 

Prednosti:  

- izboljšanje raziskovalne kulture v visokošolski organizaciji in med študenti. 

 

Slabosti:  

- raziskovalna aktivnost je še vedno na ramenih manjšine ambicioznejših raziskovalcev; 

- objave v revijah najboljsega kakovostnega ranga A1.   

 

http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=27793
http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=6596
javascript:openWin('/search/org_biblio.aspx?lang=slv&id=3414','',1024,800,'bibl')
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Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 

- pridobivanje sredstev za lažje kontinuirano delo na pripravah projektov 

- del sredstev raziskovalne dejavnosti nameniti za mednarodne konference; 

- spodbujati skupne objave raziskovalcev. 

 

 
 

 

3.3. RAZISKOVALNI PROJEKTI 

 

3.3.1. SPLOŠNO O RAZISKOVALNIH PROJEKTIH V TEKU 

 

EVRO-PF je v letu 2014/15 nadaljevala s povečanimi aktivnostmi na področju raziskovalne 

dejavnosti tudi z bolj osredotočenim delom na pridobivanju projektov. Fakulteta je v letu 

2014/15 prijavila 10  projektov, od katerih je 6 domačih in 4 so mednarodni. Pri tem je bila 

uspešna, saj je pridobila raziskovalni program ARRS, vključena je v Horizont 2020 in 

pridobila strokovni projekt ministrstva.  

 

3.3.1.1.  SEEB – SUSTAINABLE AND ENERGY EFFICIENT BUILDINGS 

 
Glavni namen projekta je obravnavanje trajnostnega razvoja okolja na področju novogradnje 

in vzdrževanja. Raziskave je aplikativnega značaja in je projekt usmerjen, poleg bazične 

raziskave, k prispevanju k ekonomski rasti in socialnemu razvoju skozi raziskovalno 

sodelovanje in izobraževanje v visokem šolstvu na področju energetskega sektorja. Na 

projektu sodelujejo znanstveniki in strokovnjaki iz treh držav: Norveška, Kosovo in Slovenija. 

V okviru raziskave se izvajajo tudi praktične študije primerov z energetskimi pregledi  

konkretnih objektov in študijami izboljšav ter se vzpostavlja center za trajnostni razvoj. 

Rezultati dosedanjega raziskovalnega dela so bili predstavljeni na konferencah, okroglih 

mizah in bile so izvedene praktične delavnice. Projekt je financiran s strani norveškega fonda 

HERD in traja od leta 2012 do leta 2014. Projekt je zaradi svojega značaja in dosedanjega 

uspeha podaljšan do konca leta 2015. 

 

V projekt so bili v letu 2014/15 vključeni trije doktorski študentje, od teh dva tuja. Eden od 

tujih študentov je uspešno zaključil doktorski študij in objavil članke v znanstvenih revijah, 

drugi pa oddal doktorsko nalogo v pregled mentorju.   

 

3.3.1.2.  NAČRTOVANJE, SVETOVANJE IN SPREMLJANJE KARIERNIH POTI MLADIH 

ZNOTRAJ KARIERNEGA CENTRA EVRO-PF  

 
V letu 2013 je Evropska pravna fakulteta v okviru »Javnega razpisa za sofinanciranje 

nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013-

2015«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, pridobila sredstva za 

izvajanje projekta »Načrtovanje, svetovanje in spremljanje kariernih poti mladih znotraj 

Kariernega centra Evropske pravne fakultete v Novi Gorici« iz Evropskega socialnega sklada 

ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Sredstva je pridobila skladno z 

Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, v okviru 3. 

razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 
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3. 3: kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva v razmerju 85 % iz sredstev 

Evropske unije in 15 % iz lastnih sredstev ministrstva. 

 

V okviru projekta je fakulteta zaposlila vodjo Kariernega centra za 80% ter svetovalko za 

20%. Poročanje o projektu je v poglavju Kariernega centra fakultete. V letu 2014/2015 je 

Fakulteta nadaljevala z izvajanjem aktivnosti Kariernega centra, v okviru zgoraj omenjenega 

projekta. 

 

Projekt je uspešno zaključen 30.06.2015. rezultati še niso rpipravljeni. Aktivnosti kariernega 

centra se še naprej nadaljujejo. 

 

 

3.3.1.3.  PKP – PO KREATIVNI POTI DO PRAKTIČNEGA ZNANJA  

 
V letu 2014 je Evropska pravna fakulteta v okviru »Javnega razpisa za sofinanciranje 

raziskovalne«, ki ga je razpisal Javni sklad za kadre in štipendije, pridobila sredstva za 

izvajanje projekta »Načrtovanje, svetovanje in spremljanje kariernih poti mladih znotraj 

Kariernega centra Evropske pravne fakultete v Novi Gorici« iz Evropskega socialnega 

sklada. Sredstva je pridobila skladno z Operativnim programom razvoja človeških virov za 

obdobje 2007 – 2013, v okviru 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in 

vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 3: kakovost, konkurenčnost in odzivnost 

visokega šolstva v razmerju 85 % iz sredstev Evropske unije in 15 % iz lastnih sredstev 

ministrstva. Trije projekti so bili potrjeni in v sedmih mesecih tudi uspešno zaključeni:  

- Analiza objektov v upravljanju Stanovanjskega podjetja d.o.o. Ravne 
- Tehnična pomoč pri vzpostavitvi informacijsko-upravljavske podpore za optimalno 

gospodarjenje NLB Propria 

- Tehnične zahteve za ustrezna bivališča starostnikov in lastninsko prestrukturiranje – 

Constructa d.o.o. 

    

Projekt je uspešno zaključen. Na projektu je sodelovalo 27 študentov, ki so na konferenci 

predstavili rezultate svojega dela. 

 

3.3.1.4.  SINERGIJA – UTJECAJ GNSS-a i NIPP-a NA KORIŠTENJE PROSTORNIH 

PODATAKA I NJIHOV SINERGIJSKI UTJECAJ NA UPRAVLJAČKE PROCESE U 

HRVATSKOJ I REGIJI   

 
Partnerji na projektu: Univerza v Zagreb, Hrvaška, Univerza v Beogradu, Srbija, Univerza v 

Sarajevu, Bosna in Hercegovina, Evropska pravna fakulteta, Slovenija, Državni geodetski 

urad, Hrvaška. Na projektu sta sodelovala dva magistrska študenta. 

 

Opis projekta: 

Proučuje se sinergijski vpliv GNSS-a i NIPP-a na sodobno družbo na Hrvaškem in v 

sosednjih državah ter implikacije njihove učinkovite rabe ali ovir in nevarnosti v primeru 

zaostankov njihove uporabe. Pridobljena spoznanja bodo doprinesla k okvirom za izdelavo 

Strategije NIPP-a na Hrvaškem in v drugih državah ter izboljšave predpisov s tega področja 

in k boljši specifikaciji za uporabo GNSS tehnologije.  

Projekt je uspešno zaključen. Rezultati so predstavljeni na mednarodnih konferencah in v 

mednarodnih revijah. 
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3.3.1.5.  OSCAR – VALUE FOR OWNERS AND END USERS OF PROPERTY  

 
Projekt je pridobljen v okviru razpisa Norveške agencija raziskave (Forskningsrade). Na 

projektu sodelujejo znanstveniki in strokovnjaki iz Norveške, Slovenije in Nemčije: 

Multiconsult, NO, NTNU – Norwegian University for Science and Technology, Trondheim, 

Akershus Faculty, Olso, NO, Evropska pravna fakulteta, SI, University of Karlsrhue ter 20 

različnih podjetij in združenj in Norveške 

 

Opis projekta: 

Cilj projekta je razviti kompetence, metode in analitična orodja na način, da se z optimizacijo 

oblikovanja grajenega okolja prispeva k kreiranju vrednosti za lastnika in končnega 

uporabnika skozi ves življenjski cikel objekta. Ostali cilji projekta so: Razviti potrebna znanja 

za doseganje vrednosti za lastnika in končnega uporabnika, že v začetni fazi (LCC);  

Identificiranje že razvitih procesov v vseh fazah (dizajn, gradnja, uporaba) zaradi določanja 

vrednosti končne rabe; Razvijanje metod in orodij, ki bodo omogočila najboljšo prakso vsem 

udeležencem projekta; Na podlagi implementacije rezultatov v gradbenem sektorju, 

prispevati k izgradnji specifičnih kompetenc na fakultetah in univerzah. 

 

V projekt je vključena doktorska študentka. 

 

3.3.1.6.  SINERGIJA – UTJECAJ GNSS-a i NIPP-a NA KORIŠTENJE PROSTORNIH 

PODATAKA I NJIHOV SINERGIJSKI UTJECAJ NA UPRAVLJAČKE PROCESE U 

HRVATSKOJ I REGIJI   

 
Partnerji na projektu: Univerza v Zagreb, Hrvaška, Univerza v Beogradu, Srbija, Univerza v 

Sarajevu, Bosna in Hercegovina, Evropska pravna fakulteta, Slovenija, Državni geodetski 

urad, Hrvaška. Na projektu sta sodelovala dva magistrska študenta. 

 

Opis projekta: 

Proučuje se sinergijski vpliv GNSS-a i NIPP-a na sodobno družbo na Hrvaškem in v 

sosednjih državah ter implikacije njihove učinkovite rabe ali ovir in nevarnosti v primeru 

zaostankov njihove uporabe. Pridobljena spoznanja bodo doprinesla k okvirom za izdelavo 

Strategije NIPP-a na Hrvaškem in v drugih državah ter izboljšave predpisov s tega področja 

in k boljši specifikaciji za uporabo GNSS tehnologije.  

Projekt je uspešno zaključen. Rezultati so predstavljeni na mednarodnih konferencah in v 

mednarodnih revijah. 

 

3.3.1.7.  'LOKACIJA IN RABA MESTNIH ZEMLJIŠČ V STARAJOČIH SE REGIJAH: 

OBNAČANJE ZEMLJIŠKE RENTE V POSTINDUSTRIJSKI DRUŽBI' 

 
Partnerji na projektu: Medifas, Evropska pravna fakulteta, Slovenija. 

 
Opis: Pridobljena je 4-letna koncesija za izvajanje javne službe na področju raziskovalne 
dejavnosti v obliki raziskovalnega programa z naslovom 'Lokacija in raba mestnih zemljišč v 
starajočih se regijah: obnašanje zemljiške rente v postindustrijski družbi' dodeljene s strani 
Ministrstva za izobražvanje, znanost in šport, odločba št. 631-1212014163. S strani 
Evropske pravne fakultete je v program vključenih 5 raziskovalnih sodelavcev. 
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Raziskovalni cilji programa so: 
- razvoj inovativnih rešitev za mehanizme financiranja in modele za podporo 

odločanju o naložbah v mestni prostor, ki temeljijo na prenovljeni teoriji mestne rente 
v starajoči se postindustrijski družbi; 

- razvoja novih delovnih mest v storitvah za starajočo se populacijo; 
- raziskovanje potreb po dolgoročnih naložbah v mestni prostor in spremljajočo 

infrastrukturo; 
- raziskovanje volatilnosti trga nepremičnin na vpliv finančnih tokov v družbi, na 

obstojnost oskrbovalnih sistemov in na selitve prebivalstva, tudi starajoče populacije, 
na premoženje gospodinjstev, nacionalne in mednarodne finančne tokove; 

- raziskovanje volatilnosti skozi vidik vrednosti nepremičnine na garancijo za 
hipotekarnega posojilodajalca ter posledično na pripravljenost vlaganj v urbani razvoj, 
vzdrževanje in sanacijo urbanih območij, še posebej pa tudi na naložbe gospodarskih 
javnih služb oziroma na uspešno sodelovanje v javno-zasebnem partnerstvu; 

 

Delni projektni rezultati so predstavljeni na mednarodnih konferencah in mednarodnih 

revijah. 

 

3.3.1.8.  BENEFIT - BUSINESS MODELS FOR ENHANCING FUNDING AND ENABLING 

FINANCING FOR INFRASTRUCTURE IN TRANSPORT 

Partnerji na projektu: Na projektu sodelujejo znanstveniki in strokovnjaki iz držav: Belgija, 
Finska, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Srbija, Španija, 
Velika Britanija. Na projektu sodeluje doktorski študent. 

Opis projekta: 

Projekt Benefit je pridobljen v okviru programa Horizont2020. Razvit je bil v okviru programa 

COST – European Cooperation in Science and Technology, TU1001, projekt P3T3 – Public 

Private Partnership in Transport – Trends and Theory. Zaradi prevelikega števila institucij, ki 

so sodelovale pri projektu P3T3, je bilo potrebno združevanje, zato so se raziskovalci iz 

Evropske pravne fakultete vključili v University of the Aegean. Glavni namen raziskave je 

razvijanje finančnih modelov skozi javno zasebno partnerstvo na področju transporta, ki 

temelji na multidisciplinarni analizi obširne in transnacionalne empirične baze podatkov ter ga 

uporabiti pri krepitvi inovativnega in trajnostnega razvoja oskrbe in storitvenih 

javnosektorskih strategij na področju prometne infrastrukture. 

 

Projekt je v zaključni fazi. Rezultati so predstavljeni na mednarodnih konferencah in bodo 

objavljeni v mednarodnih revijah. 

 

3.3.1.8.  STROKOVNA PODLAGA ZA OMEJITEV ALI PREPOVED GENSKO 

SPREMENJENIH RASTLIN 

 

Opis projekta: 

Predmet javnega naročila je strokovna podlaga, na kateri bo Republika Slovenija utemeljila 

svojo odločitev o geografski izključenosti pridelave gensko spremenjenih organizmov, katera 

je bila pridelava s strani Evropske skupnosti že odobrena ali je v postopku odobritve. 

Strokovna podlaga mora vsebovati opis GSO rastlin in razloge za utemeljitev geografske 

izključenosti pridelave gensko spremenjenih organizmov. 

Projekt je uspešno zaključen. 
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3.3.2. ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU  RAZISKOVALNIH PROJEKTOV  

 

Podatki se nanašajo na študijsko leto 2014/15. 

EVRO-PF je v letu 2014/15 nadaljevala z raziskovalnimi aktivnostmi z bolj osredotočenim 

delom na pridobivanju projektov ter na izboljšanju raziskovalnih točk pedagoškega in 

raziskovalnega kadra. Fakulteta je v letu 2014/15 prijavila 17 projektov, od katerih je osem 

znanstveno-raziskovalnega značaja, 5 izobraževalne narave, 4 pa strokovni. Trije projekti so 

bili prijavljeni na mednarodnih razpisih: dva na Horizon 2020, eden  na Central Europe. Na 

slovenskih razpisih smo prijavili osem projektov: pet na ARRS, enega na ministrstvo, enega 

na pobudo za strateške ideje in enega na Javni sklad. Prijavili smo se tudi na razpis za 

mentorja mladim raziskovalcem, vendar nam je zmanjkalo 0,2 točki za potrditev. Vsi 

znanstveno-raziskovalni projekti, ki so še v teku, se dobro odvijajo in so pričakovani rezultati 

zelo dobri.  

 

 

3.3.2.1. PRIJAVLJENI PROJEKTI  

 

Fakulteta je v letu 2014/15 prijavila 17 projektov, od katerih je osem znanstveno-

raziskovalnega značaja, 5 izobraževalne narave,4 pa strokovni.  

 

 

3.3.2.1.1. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI PROJEKTI 

1. raziskovalni projekt : Centralni kraji kot središča funkcionalnih regij z ekonomskega in 
okoljskega vidika', ki se smiselno navezuje na raziskovalni program (ARRS) 

2. Raziskovalni projekt s FDŠ (ARRS) 
3. Raziskovalni projekt : Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine v razmerju do 

temeljnih pravic in gospodarskega razvoja (ARRS) 
4. Razpis za mentorja mlademu raziskovalcu (ARRS) 
5. Model of the teritorially based energy efficiency of the public sector housing stock in 

CE regions (Interreg, Central Europe)  
6. A look on the future for the consumer of the future: big data analytics to engage the 

youngsters and their families (HORIZONT2020) 
7. Innovative models and tools for an enhanced access for reuse and disemination of 

virtual cultural heritage (HORIZONT2020) 
8. projekt bilaterala – znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in 

Združenimi državami Amerike v letih 2015-2016 (ARRS) 
 

3.3.2.1.2. IZOBRAŽEVALNI PROJEKTI 

1. Razpis Erasmus+ 2015 KA1 - Učna mobilnost posameznikov, Mobilnost študentov in 

osebja med državami programa in partnerskimi državami - Razpis še poteka, 

1.6.2015 – 30.9.2016  

2. Razpis Erasmus+ 2014 – KA1 Učna mobilnost posameznikov, Mobilnost študentov in 

osebja med državami programa in partnerskimi državami - Razpis se je zaključil, 

1.6.2014 – 30.9.2015.  

3. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij: Štipendije za študijske obiske študentov 

v okviru programa Erasmus+ 2014 (180. JR) – razpis se je zaključil.  
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4. Razspi Erasmus+ KA2 - Jean Monnet »Modules, Chairs and Cetres of exellence« - 

prijava razpisa ni bila uspešna.  

5. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij (Štipendiranje sodelovanja mladih 

raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini za leto 2014 (184. JR) - 

razpis se je zaključil.  

 

3.3.2.1.3. STROKOVNI PROJEKTI 

1. Po Kreativni poti do praktičnega znanja (Javni sklad RS) 
2. Strokovna podlaga za omejitev ali prepoved pridelavo gensko spremenjenih rastlin 

(Ministrstvo za kmetijstvo) 

3. IT ekosistem za trajnostno preobrazbo stanovanjskih stavb v pametni dom. 
4. razvojni projekt (Strategija pametne specializacije) 

 

3.3.2.2. TEKOČI PROJEKTI, KI SO SE PRIČELI IZVAJATI V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/15 

 

3.3.2.2.1. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI PROJEKTI 

1. Lokacija in raba zemljišč v starajočih se regijah: obnašanje zemljiške rente v 

postindustrijski družbi  

2. BENEFIT – Business models for enhancing funding and enabling financing for 

infrastructure in transport (Horizont2020)   

 

3.3.2.2.2. IZOBRAŽEVALNI PROJEKTI 

1. Razpis Erasmus+ 2015 KA1 - Učna mobilnost posameznikov, Mobilnost študentov in 

osebja med državami programa in partnerskimi državami - Razpis še poteka, 

1.6.2015 – 30.9.2016  

2. Razpis Eraasmus+ 2014 – KA1 Učna mobilnost posameznikov, Mobilnost študentov 

in osebja med državami programa in partnerskimi državami - Razpis se je zaključil, 

1.6.2014 – 30.9.2015.  

3. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij: Štipendije za študijske obiske študentov 

v okviru programa Erasmus+ 2014 (180. JR) – razpis se je zaključil.  

4. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij (Štipendiranje sodelovanja mladih 

raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini za leto 2014 (184. JR) - 

razpis se je zaključil.  

 

3.3.2.2.3. STROKOVNI PROJEKTI 

- Strokovna podlaga za omejitev ali prepoved pridelavo gensko spremenjenih rastlin. 

 

3.3.3. SKLEPNO 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2013/2014:  

- prijava znanstveno-raziskovalnih projektov, samostojno in skupaj z drugimi raziskovalnimi 

organizacijami; 



89 

 

- prijava raziskovalnih projektov vseh skupin: znanstveno-raziskovalnih domačih in mednarodnih, 

izobraževalnih in strokovnih; 

- doseganje kakovostnih ocen;  

- uspesna pridobitev raziskovalnega prorgama in projekta na razpisih najvisje zahtevnosti. 

 

Prednosti:  

- širok in specifičen spekter raziskovalnih vsebin. 

 

Slabosti:  

- težko pridobivanje temeljnih raziskovalnih projektov.   

 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 

- še bolj izboljšati kakovostno pripravo raziskovalnih idej; 

- čimbolj vključevati v pripravo raziskovalce z visokimi raziskovalnimi točkami; 

- spodbuditi raziskovalne skupine k izdelavi še bolj dodelanih raziskovalnih projektov; 

- nadgrajevati raziskovalne ideje projektov, ki so zaključeni; 

- objavljati raziskovalne rezultate v obliki poročil in člankov. 

 

 

3.4. IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

 

Tabela št. 6: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju Raziskovalne dejavnosti  

 

DOLGOROČNI 
CILJI (DO LETA 

2016) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJ V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2014/15  

KRATKOROČNA 
STRATEGIJA 

Realizacija – 
oktober 2014-

september 2015 

 
RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 

 

Pospešiti 

raziskovalno 

dejavnost, 

nadgraditi 

individualno 

raziskovalno 

osebje 

pedagoškega 

osebja ter 

vključevanje 

študentov v 

raziskovalno 

dejavnost. 

 

Krepiti razvoj 

raziskovalnih 

skupin s 

poudarkom na 

novoustanovljenem 

Centru za 

mednarodne 

študije. 

Prijava lastnih 

raziskovalnih 

projektov ter javnih 

razpisov. 

Spodbujanje 

pedagoškega 

osebja k 

individualnemu 

1. Delovanje 
raziskovalnih skupin 
bo aktivnejše. 
 
2. Zagotovljena bodo 
sredstva za 
raziskovalno delo, 
konference in delo na 
projektih. 
 
3. Raziskovalci bodo 
spodbujani k še več 
skupnim objavam in 
objavam raziskovalnih 
rezultatov v obliki 
poročil in člankov.  
 
4. Poziv pedagoškega 
in raziskovlanega 
osebja za izvedbo 

1. Pospešiti delovanje 
raziskovalnih skupin, 
predvsem centra za 
intelektualno lastnino. 
Po potrebi 
imenovanje novega 
predstojnika, ki bo 
zagnal delovanje 
(večja aktivnost in 
organizacija manjpih 
skupin raziskovalcev, 
ki bodo vključevale 
vse deležnike. Pri tem 
bo trba še bolj 
izboljšati kakovostno 
pripravo raziskovalnih 
idej, čimbolj 
vključevati v pripravo 
raziskovalce z visokimi 
raziskovalnimi 

1. Prodekanica za 

znanstveno-

raziskovalno 

dejavnost je 

organizirala več 

sestankov 

raziskovalnih 

skupin, na katerih 

se je pogovarjalo o 

raziskovalnih 

usmeritvah, 

prepoznavanju 

medsebojnih 

raziskovalnih 

potencialov, 

kratkoročnih in 

dolgoročnih 

raziskovalnih 
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raziskovalnemu 

delu ter k obnovi 

habilitacijskih 

nazivov. 

Spodbujanje 

predvsem 

podiplomskih 

študentov k 

vključevanju v 

raziskovalne 

projekte. 

aktivnosti potrebnih 
za obnovo 
habilitacijskih nazivov. 
 
 
 
 
 
 

točkami, spodbuditi 
raziskovalce k izdelavi 
še bolj dodelanih 
raziskovalnih 
programov in 
nadgrajevati 
raziskovalne ideje 
zaključenih projektov). 
 
 
2. Zagotoviti dodatna 
sredstva za 
raziskovalno delo, 
konference in delo na 
projektih preko 
prijave razpisov za 
sofinanciranje 
raziskovalne 
dejavnosti. 
 
3. Izvedba aktivnosti, 
potrebnih za 
spodbujanje skupne 
objave raziskovlacev 
in objav raziskovalnih 
rezultatov v obliki 
poročil in člankov.  
 
4. Poziv pedagoškega 
in raziskovalnega 
osebja za izvedbo 
aktivnosti potrebnih 
za obnovo 
habilitacijskih nazivov 
vsaj 8 mesecev pred 
potekom veljavnosti 
odločb. 
 
 

aktivnostih, 

krepitvi 

raziskovalnih točk 

zaposlenih ter o 

konkretnih 

projektnih 

pripravah. Za 

namene 

internacionalizacije 

študijskih 

programov je 

fakulteta 

ustanovila 

posebno notranjo 

organizacisko 

enoto Center za 

mednarodne 

študije. 

2. Fakulteta je v 

študijskem letu 

2014/2015 

zagotavljala 

sredstva za 

raziskovalno delo 

ter projekte. 

Pridobila je 

sredstva za dve 

konferenci iz 

raziskovalnega 

programa.  

3. Fakulteta je v 

študijskem letu 

2014/2015 

povečala aktivnosti 

na raziskovalnem 

področju med 

raziskovalci ter 

med študenti pri 

objavljanju 

znanstvenih 

rezultatov 

predvsem v obliki 

člankov.  

4. Fakulteta je tudi 

v študijskem letu 

2014/2015 
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pregledala 

habilitacijske 

nazive ter 

pravočasno 

pozvala 

raziskovalno in 

pedagoško osebje 

za vložitev novih 

vlog za izvolitev v 

nazive ter izvedbo 

ustreznih 

aktivnosti za 

obnovite naziva. 

 

 

 

4. ŠTUDENTI 

 

4.1. SPLOŠNO O ŠTUDENTIH 

 

Podatki se nanašajo na obdobje od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega leta 

2013/14. 

 

Fakulteta je v letu 2008 pričela s spodbujanjem interesnih dejavnost študentov s pomočjo 

Visokošolskega in razvojnega središča primorske ter lokalne skupnosti. 

 

V letu 2012 je z Študentski svet (ŠS EVRO-PF) pričel z aktivnejšem delovanjem in je sprejel 

Poslovnik ŠS EVRO-PF ter Pravilnik o volitvah v ŠS EVRO-PF, njegovo delovanje pa ureja 

tudi Statut EVRO-PF ter Zakon o visokem šolstvu. ŠS EVRO-PF je predstavniško telo 

študentov EVRO-PF, ki deluje v interesu vseh študentov fakultete in sodeluje pri reševanju 

problematik povezanih s študenti. 

 

V delovanje fakultete se ŠS EVRO-PF vključuje preko sprejemanja predlogov na svojih sejah 

ter preko predstavnikov v organih fakultete s ciljem prispevati k višji kakovosti študija na 

fakulteti ter sodelovati pri organizaciji interesnih dejavnosti, ki so prvenstveno namenjene 

študentom. ŠS EVRO-PF si prizadeva za enakopravno sestavo iz predstavnikov vseh 

študijskih programov in posameznih letnikov, s ciljem enakopravne zastopanosti interesov 

vseh študentov. Mandatna doba članov ŠS EVRO-PF traja eno leto. 

  

S ciljem zagotavljanja transparentnosti svojega delovanja in učinkovitega ter hitrega 

informiranja študentov je ŠS EVRO-PF dosegljiv prek e-pošte na studentski.svet@evro-pf.si 

oz. ssevropf@gmail.com, ureja pa tudi zavihek ‘ŠTUDENTI-Študentski svet’ 

(http://studentski-svet.evro-pf.si/studenti/studentski-svet/) na uradni spletni strani fakultete,  

mailto:studentski.svet@evro-pf.si
mailto:ssevropf@gmail.com
http://studentski-svet.evro-pf.si/studenti/studentski-svet/
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kjer je shranjen arhiv in  interni akti delovanja. ŠS EVRO-PF ima svoj uradni profil tudi na 

socialnem omrežju Facebook. 

 

ŠS EVRO-PF v povprečju enkrat mesečno sestaja na javnih sejah, ki so redne, izredne ter 

korespondenčne, vabila in zapisniki sej pa so javno objavljeni. Predstavniki ŠS EVRO-PF so 

vabljeni tudi na kolegije dekana, kjer je izpostavljena aktualna študentska problematika in 

podani morebitni predloge. V skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in Statutom EVRO-

PF so študenti člani organov fakultete. V študijskem letu 2014/2015 so bili študentje 

imenovani v  naslednje organe fakultete: Senat fakultete, Akademski zbor, Habilitacijska 

komisija, Študijska komisija in  Disciplinska komisija ter v samoevalvacijsko skupino. 

Predstavnik študentov je tudi prodekan za razvojna vprašanja. 

 

ŠS EVRO-PF si prizadeva za nadaljevanje vzpostavljene dobre prakse vključevanja in 

integracije študentov v organe fakultete in konstruktivnega sodelovanja z administrativnim 

osebjem fakultete. Prav tako si ŠS EVRO-PF prizadeva za vključevanje zunanjih 

sodelavcev-študentov v projekte ŠS EVRO-PF, ki lahko tekom študijskega leta kadarkoli 

izpolnijo prijavnico za zunanjega sodelavca ŠS EVRO-PF in se pridružijo aktivnostim. 

Takšen pristop k informiranju študentov fakultete o aktivnostih in delovanju ŠS EVRO-PF se 

je izkazal za zelo učinkovitega in konstruktivnega. 

 

 

4.1.1. AKTIVNOSTI ŠS EVRO-PF IN DRUGIH ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ NA EVRO-PF 

 

4.1.1.1. ORGANIZACIJA DOGODKOV  

 

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

institucij. V letu  2009 je bilo organizirano srečanje študentskih svetov vseh treh pravnih 

fakultet. Tudi v letu 2010 je študentski svet organiziral obisk Ustavnega sodišča, prvič pa se 

porodila tudi ideja o ustanovitvi lokalne skupine ELSA Nova Gorica. ŠS je poskrbel tudi za 

organizacijo ekskurzije po evropskih institucijah. Udeležba je bila visoka. 

 

V letu 2011 je ŠS organiziral okroglo mizo na temo Študij v tujini, katere gost je bil doc. dr. 

Matej Avbelj. Ob zaključku leta je Svet izvedel organizacijo »Zaključnega piknika« na 

katerega so bili vabljeni vsi študentje fakultete. 

 

V letu 2012/2013 je ŠS EVRO-PF sam ali v sodelovanju z ELSA NOVA GORICA organiziral 

različne dogodke, kot so okrogle mize (KORUPCIJA vs. ETIKA V SLOVENIJI, katere glavni 

gostje so bili dr. Miro Cerar, dr. Matej Avbelj, mag. Goran Klemenčič in dr. Jernej Letnar 

Černič), izlete (obisk Gardalanda) , dobrodelne akcije (v sodelovanju z Rdečim križem Nova 

Gorica),  ekskurzije v Sloveniji (Ustavno sodišče, Državni zbor). 

 

V letu 2013/2014 je ŠS EVRO-PF sam ali v soorganizaciji z ELSA NOVA GORICA je izpeljal 

okroglo mizo na tematiko nepremičninskega davka. Na okroglo mizo so bili kot gostje 

povabljeni direktorica novogoriške območne geodetske uprave ga. Magda Lutman ter prof. 

Aljoša Dežman. ŠS EVRO-PF  je v mesecu oktobru 2014 izpeljal brucovanje za študente 

prvih letnikov fakultete. Brucovanje je potekalo v prostorih zabaviščnega centra Magme X. 
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4.1.1.2. ELSA NOVA GORICA  

 
Vidni koraki so bili narejeni v smeri pogajanj v letu 2011/2012; pripravljen je bil tudi 

pridružitveni sporazum, dogovor o nadaljnjih aktivnostih in finančnih obveznostih v razmerju 

do ELSA Slovenija; do ustanovitve društva v tem letu še ni prišlo zaradi obsežnega 

usklajevanja dokumentacije tako na državni, kot tudi mednarodni ravni.  

 

Iniciatorska skupina, katero so jo sestavljali aktivni študentje EVRO-PF in ki je nastala na 

pobudo ŠS EVRO-PF, je v Mariboru (februar, 2012) podpisala priključitveni sporazum z 

ELSA SLOVENIJA. V mesecu marcu se je izpeljala ustanovna seja društva ELSA NOVA 

GORICA.  

 

Člani društva ELSA NOVA GORICA so po ustanovni seji organizirali različne dogodke: ogled 

zapora na Dobu, strokovno ekskurzijo na Dunaj (obisk Veleposlaništva RS, Stalnega 

predstavništva RS na Dunaju, obisk diplomatske akademije, ogled stavbe OZN in 

predstavitev raznih služb OZN-a ter obisk  OVSE kongresnega centra v stari palači Hofburg, 

kjer so lahko študentje prisostvovali pri zasedanju Stalnega sveta OVSE) in okrogle mize. 

Tekom študijskega leta 2012/2013 je ELSA NOVA GORICA organizirala eno okroglo mizo v 

sodelovanju s ŠS EVRO-PF z naslovom 'KORUPCIJA vs ETIKA V SLOVENIJI', ostale pa 

sama: okrogla miza 'VARNOST UPORABNIKOV DRUŽBENIH OMREŽIJ V EU', katere gosta 

sta bila Gorazd Božič univ.dipl.int., vodjo oddelka SI-CERT, ki deluje v okviru javnega 

zavoda ARNES ter Polona Tepina, univ. dipl. prav., svetovalko Urada informacijskega 

pooblaščenca Republike Slovenije; okrogla miza z naslovom 'MEDIACIJA V ZDRAVSTVU', 

katere gost je bila ga. Maja Zadolšek;  okrogla miza z organizacijskim partnerjem Amnnasty 

International Slovenija na temo 'IZBRISANI', z gostom Blažem Kovačem.  

 

Pred začetkom počitnic pa je sledil še t.i. dogodek L@W (Lawyers at work), katerega namen 

je bil približati študentom poklice, ki se nanašajo na pravo (poklic odvetnika, gost doc.dr. 

Aljoša Dežman).  

 

Člani ELSA NOVA GORICA so  v tem študijskem letu izpeljali tudi t.i. »STUDY VISIT« v 

Zagreb, kjer so bili gostje tamkajšnjega društva ELSA ZAGREB. 

 

ELSA Nova Gorica je organizirala v študijskem letu 2013/2014 tudi dva ogleda zaporov. V 

mesecu aprilu je organizirala vodeni ogled Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, 

v mesedu septembru pa se je na željo študentov izvedel še vodeni ogled Zavoda za 

prestajanje kazni zapora Ig pri Ljubljani.  

 

 

 

4.1.1.3. UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH  

 
Do zaključka študijskega leta 2012/13 so se študenti fakultete udeležili 10 domačih in 7 

mednarodnih tekmovanj. 

 

Študenti EVRO-PF se redno udeležujejo različnih tekmovanj študentov prava tako v sklopu 

matične fakultete (Esejsko tekmovanje študentov prava), na nacionalnem nivoju (Pitamičevo 

tekmovanje, tekmovanje iz pogajanj na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru idr.) kot tudi na 
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mednarodnem nivoju (Telder, IASLA Cambridge, International Law Competition in Minsk idr.) 

ter dosegajo odlične rezultate. 

 

4.1.1.4. POLETNE ŠOLE 

 
Fakulteta od leta 2008 aktivno sodeluje pri izvedbi poletne šole na Univerzi v Vidmu. Do 

zaključka študijskega leta 2013/14 se je poletne šole udeležilo 24 njenih študentov in 8 

profesorjev. 

 

4.1.1.5. OSTALE AKTIVNOSTI  

 
Študenti so vse od leta 2012 aktivno sodelovali pri promociji fakultete na srednjih šolah, kjer 

so bodočim študentom predstavili študij prava na EVRO-PF.  

 

V študijskem letu 2013/2014 sta ŠS EVRO-PF in ELSA NG skupaj sodelovala pri promociji 

fakultete, novih študijskih programov in nove lokacije v središču Ljubljane. V okviru te 

promocije so tako člani ŠS EVRO-PF in ELSA NG sodelovali na informativnih dnevih na 

obeh lokacijah, uvajalnem tednu za bruce in ostalih dogodkih v Ljubljani, Kranju in Novi 

Gorici, kjer so potekale predstavitve študijskih programov za bodoče dodiplomske in 

podiplomske študente/ke. 

 

4.2. ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU  ŠTUDENTOV 

 

Podatki se nanašajo na študijsko leto 2014/15. 

Program Študentskega sveta za leto 2014-2015: Organizacija dobrodelne akcije, projekt 

brezplačne pravne pomoči Pra(v)na klinika, organizacija strokovne ekskurzije »Ogled 

institucij EU« v soorganizaciji s  ELSA Nova Gorica, organizacija poizpitne zabave za 

študente Evro-PF v Ljubljani, organizacija okrogle mize na aktualno temo, organizacija 

gostujočega predavanja na temo mediacije in alternativnega reševanja sporov, izvedba 

motivacijskega vikenda za vse stare in nove člane ter zunanje sodelavce ŠS Evro-PF, 

izvedba tradicionalnega zaključnega piknika v soorganizaciji s ELSA Nova Gorica in Alumni 

klubom, ureditev in dopolnitev aktov in poslovnikov s katerimi operira ŠS Evro-PF in 

vzpostavitev dobre prakse sodelovanja med študentskimi predstavniki, administrativnim 

osebjem fakultete in profesorji skozi konstruktivno strokovno pomoč pri vzpostavljanju in 

ohranjanju kvalitetnega študijskega okolja in študijskih programov na Evropski pravni 

fakulteti. 

 

Glede na zastavljen program dela za študijsko leto 2014/2015 je ŠS EVRO-PF izvedel 

večino zastavljenih projektov, tiste dogodke, ki jih še ni izvedel, pa bo izvedel v zadnji četrtni 

leta 2015.  

 

4.2.1. AKTIVNOSTI ŠS EVRO-PF IN DRUGIH ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ NA EVRO-PF 

 

4.2.1.1. ORGANIZACIJA DOGODKOV  
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V letu 2014/2015 je ŠS EVRO-PF v okviru letnega plana dela v mesecu decembru 2014 

organiziral dobrodelno akcijo v sodelovanju z Anino Zvezdico, v okviru katere smo zbirali 

trajnostno hrano in pripomočke za osebno higieno. Dobrodelna akcija je doživela pozitiven 

odziv tako od študentov kot tudi od administrativnega osebja, ki se je tudi konstruktivno 

vključil v samo akcijo. Glede na uspeh dobrodelne akcije, si ŠS EVRO-PF prizadeja, da se v 

letu 2015/2016 dobrodelna akcija ponovno organizira. 

 

V začetku leta 2015 je ŠS EVRO-PF organiziral poizpitno zabavo v Ljubljani v Pritličju, ki je 

sovpadla z odprtjem prostorov Evropske pravne fakultete v Ljubljani. Tako je poizpitna 

zabava pridobila tudi prizvok »vselitvene/otvoritvene« zabave. Odziv študentov na izvedbo in 

organizacijo same zabave je bil pozitiven, ŠS EVRO-PF pa si za naslednjo zabavo prizadeva 

privabiti še večje število študentov. Glede na odzive študentov in študentk, bo ŠS EVRO-PF 

organiziral v mesecu novembru 2015 spoznavno zabavo za bruce Evropske pravne 

fakultete. 

 

V sodelovanju z društvom ELSA Nova Gorica je ŠS EVRO-PF v mesecu aprilu 2015 

organiziral strokovno ekskurzijo v okviru katere smo se od 11. do 17. aprila 2015 odpravili na 

ogled institucij Evropske unije. V okviru ekskurzije nas je pot ponesla v Amsterdam, Haag, 

Bruselj in Strasbourg. Prvi dan strokovne ekskurzije smo preživeli v mestu Amsterdam, ki se 

ponaša s svojimi kanali, zanimivimi muzeji, trgom dam, kraljevsko palačo, pristaniščem, 

stolpom jokanja in bogato zgodovinsko vsebino. Drugi smo preživeli v Haagu, ki je upravno 

središče kraljevine Nizozemske in sedež mnogih mednarodnih inštitucij. Ogledali smo si 

vladni predel s številnimi ministrstvi, sedež nizozemskega parlamenta, Mauritshuis in se za 

kratek čas ustavili ob Palači miru. Osrednji del dneva je predstavljal obisk institucije 

Mednarodnega kazenskega sodišča za področje bivše Jugoslavije. Naslednje dni smo 

aktivno preživeli v Bruslju, v katerem smo imeli voden strokovni ogled sedeža Evropske 

komisije in sedeža Evropskega parlamenta. V okviru ogleda Evropskega parlamenta sta se 

nam pridružila tudi Slovenska evroposlanca ga. Tanja Fajon in g. Igor Šoltes in si vzela 

nekoliko časa tudi za pogovor s študenti. Med drugim smo si v Bruslju ogledali tudi njegove 

kulturno-zgodovinske znamenitosti kot so Atomium, ki je nekoč veljal za tehnološki čudež, 

Kraljeva palača, Stolnica, Mestna hiša, Sodna palača in vodnjak Maneken Pis. Zadnji dan 

strokovne ekskurzije smo preživeli v Strasbourgu. Po ogledu mestnega jedra tega kulturno 

obarvanega mesta, smo obiskali tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, kjer nas je 

prisrčno sprejel g. Boštjan M. Zupančič in nam nekoliko podrobneje predstavil delo in dileme, 

s katerimi se ukvarja Evropsko sodišče za človekove pravice. S tem se je tudi zaključil uradni 

del strokovne ekskurzije, vendar je potrebno dodati tudi to, da smo študentje Evropske 

pravne fakultete v tem času navezali veliko novih poznanstev in se nekoliko tudi spoznali tudi 

med seboj. Vsekakor smo v okviru strokovne ekskurzije pridobili veliko strokovnega znanja o 

razvoju in delovanju institucij Evropske unije, poleg tega pa smo pridobili predvsem nove 

prijatelje in spletli nove vezi. 

 

V mesecu maju 2015 je ŠS EVRO-PF na ljubljanski lokaciji Evropske pravne fakultete 

organiziral tudi okroglo mizo »Kam po diplomi: prihodnost mladih pravnikov« na kateri so 

sodelovali prof. dr. Peter Jambrek, dekan in izr. prof. dr. Marko Novak in Jure Švigelj mag. 

prav. moderiral pa jo je predsednik ŠS EVRO-PF Žiga Luknar dipl. soc. in interdisc. družb.. 

Rdeča nit pogovora je tekla v smeri kakšne veščine lahko pridobijo študenti od Evropske 

pravne fakultete in kako lahko uporabno izkoristimo pridobljena znanja za uspešen prodor na 
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trg dela ter kako so se gostje okrogle mize sami znašli v svojih poklicih in na svoji karierni 

poti. Okrogla miza je bila dobro obiskana, prav tako se je izpostavila želja, da se takšni 

dogodki organizirajo tudi še na lokaciji Evropske pravne fakultete v Novi Gorici. 

 

V mesecu maju je ŠS EVRO-PF organiziral tudi gostujoče predavanje »Osnove 

argumentacije in argumentacijske zmote«, katero je vodil Aleš Ernecl dipl. fil. in ped. v okviru 

katerega je predstavil kako se sestavi dober argument in kako se izogniti argumentacijskim 

zmotam. Obiskanost omenjnenega dogodka ni bila dobra, vendar so tisti študentje in 

študentke, ki so se dogodka udeležili, predavanje ocenili kot kvalitetno in uporabno. 

 

ŠS EVRO-PF je v sodelovanju z društvom ELSA Nova Gorica in Alumni klubom EVRO-PF 

organiziral zdaj že tradicionalni IUS BOWLING, katerega so se udeležili tudi profesorji in 

dekan Evropske pravne fakultete, pa tudi administrativno osebje ter veliko število študentov. 

ŠS EVRO-PF ocenjuje, da je dogodek vsekakor konstruktivno vplival na medsebojno 

integracijo in sodelovanje vseh akterjev skozi družabno udejstvovanje igranja timskih iger. 

Glede na uspeh dogodka ŠS EVRO-PF predvideva ponovno soorganizacijo dogodka tudi v 

študijskem letu 2015/2016. 

 

V okviru letnega načrta ŠS EVRO-PF za študijsko leto 2014/2015 ima ŠS EVRO-PF namen 

izpeljati v novembru še uvodno predstavitev usposabljanja iz mediacije in v okviru 10 

obletnice EVRO-PF soorganizirati tradicionalni zaključni piknik z ELSA Nova Gorica in 

Alumni klubom EVRO-PF. 

 

4.2.1.2. ELSA NOVA GORICA  

 

 

ELSA Nova Gorica je v študijskem letu 2014/2015 polek soorganizacije dogodkov s ŠS 

EVRO-PF in Alumni klubom EVRO-PF organizirala tudi projekt STEP prakse, ki se ukvarja z 

študijsko izmenjavo študentov za namen opravljanja prakse v mednarodnem okolju. 

V mesecu aprilu in maju je bila organizirana tudi delavnica delavnica BOJ PROTI TRGOVINI 

Z LJUDMI – MODERNO SUŽENJSTVO, PRAVNA PODLAGA IN POMOČ ŽRTVAM v 

sodelovanju s Slovensko Karitas ter Oddelkom kriminalsitične policije. Trgovina z ljudmi je 

moderna oblika suženjstva 21.stoletja. v življenju se tako kot osamezniki kot tudi pravniki 

vedno bolj srečujemo s pojmom moderno suženjstvo in trgovina z ljudmi, zato smo 

organizirali delavnice, ki so tematiko osvetlile in študentom bolj podrobno prikazale dejansko 

stanje v Evropi in Sloveniji. Za izvedbo delavnice smo se povezali s Slovensko Karitas, ki 

pomaga žrtvam trgovine z ljudmi ter Oddelkom kriminalistične policije, ki se pri svojemdelu 

nenehno srečujejo s trgovci z ljudmi, da so povedali tudi svoje izkušnje iz prakse ter na kaj 

moramo biti kot posamezniki pozorni. 

Izvedel pa se je tudi vodeni ogled Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Z 

obiskom smo študentom ponudili vpogled v sam potek prestajanja kazni po pravnomočnosti 

obsodbe, jim omogočili obisk in ogled ustanove za prestajanje zaporne kazni in jih na ta 

način tudi soočili s problemi, ki jih imajo takšni zavodi v Republiki Sloveniji. Hkrati je s tem 

tudi možnost spoznati se z delom strokovnih služb v zaporu ter način njihove pomoči 

zapornikom pri izobraževanju in reintegraciji v družbo (program BRIDGE). 
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4.2.1.3. UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH  

 
Za študijsko leto 2014/2015 ŠS EVRO-PF nima podatka, da bi se kdo od študentov udeležil 

tekmovanja s področja prava ali pravne argumentacije. 

V študijskem letu 2014/2015 se je ŠS EVRO-PF aktivno vključil kot soorganizator v 

organiziranje in izvedbo Pitamičevega tekmovanja, ki se bo izvedel v zadnji četrtini leta 2015. 

V okviru pozitivne promocije tekmovanja in ozaveščanja si ŠS EVRO-PF prizadeva, da se bo 

na tekmovanje prijavilo čim več študentov Evropske pravne fakultete. 

 
 
4.2.1.4. POLETNE ŠOLE 

 
ŠS EVRO-PF in ELSA Nova Gorica v študijskem letu 2014/2015 nista organizirali poletnih 

šol, prav tako nista sodelovali kot soorganizatorici pri poletnih šolah v okviru Evropske 

pravne fakultete. 

 

So pa se študentje imeli možnost udeležiti poletne šole »(u)pravne veščine«, katero sta v 

letu 2015 organizirali EVRO-PF in FDŠ. Poletna šola se je izvedla v Ljubljani v mesecu 

septembru. 

 

4.2.1.5. OSTALE AKTIVNOSTI  

 

ŠS EVRO-PF je v študijskem letu 2014/2015 v okviru svojega delovanja in zastopanja 

interesov študentov Evropske pravne fakultete pripravil naslednje dopise in predloge za 

izboljšavo: 

 

- Predlog razširitve priloge k diplomi 
- Dopis za finančno pomoč Evro-PF pri izvedbi strokovne ekskurzije »Institucije EU« 
- Dopis Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v zvezi z razlago in tolmačenje 

zakona, ki opredeljuje možnost absolviranja in prepis na drug študijski program 
- Dopis za spremembo poimenovanja predmetov Rimsko pravo in osnove kanonskega 

prava in predmeta Osnove rimskega prava in kanonskega prava v skupen naziv 
predmeta Rimsko pravo 

- Dopis fakulteti za souporabo prostorov v Ljubljani v namene priprave na izpit ter učenje 
- Dopis za izredne roke pri izbirnih predmetih 3. letnikov dodiplomskega študijskega 

programa Pravo 
- Dopis za ureditev in dopolnitev potrdila o vpisu v angleškem jeziku 
- Dopis za razrešitev pritožbe zoper izpit pri predmetu Finančno pravo 
- Dopis za ponovno uvedbo marčevskega roka 
- Dopis za izredni izpitni rok 2. letnikov dodiplomskega študijskega programa Pravo pri 

predmetih Stvarno pravo in Finančno pravo 
- Dopis ureditev študijskih obveznosti 3. letnikov dodiplomskega študijskega programa 

Pravo 
- Predlog za povečanje izbirnosti izbirnih predmetov na dodiplomskih in podiplomskih 

študijskih programih 
- Predlog za vzpostavitev dostopne točke do portala IUS INFO 
- Predlog za ažuriranje in oblikovne spremembe pravnih aktov na VIS-u in na spletni strani 

fakultete 
- Dopis pritožba zoper izr. prof. dr. Dujića I in II 
- Dopis pritožba zoper prof. dr. Vodovnika in prof. dr. Ruplja 
- Dopis projekt pra(v)ne klinike 
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- Dopis sistematski pregledi v Ljubljani 
 
Vodstvo Evropske pravne fakultete in administrativno osebje se je na dopise in predloge 

odzvalo konstruktivno in pozitivno. ŠS EVRO-PF je tako s uspešnim sodelovanjem s 

fakulteto uspel implementirati večino predlogov in pobud za izboljšanje kvalitete študija na 

Evropski pravni fakulteti. 

 
 

4.2.1.6. IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

 

Tabela št. 7: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju Študentov  

DOLGOROČNI 
CILJI (DO LETA 

2016) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJ V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2014/15  

KRATKOROČNA 
STRATEGIJA 

Realizacija  
oktober 2014 – 

september 2015 

 
ŠTUDENTI 

 

 

Konstruktivno 

sodelovanje ŠS z 

vodstvom 

fakultete. 

Promocija 

aktivnosti ŠS in 

informiranje 

študentov o 

pomembnosti 

njihove 

participacije pri 

zadevah 

povezanih s 

študijem in 

obštudijskimi 

dejavnostmi. 

Poglobiti 

sodelovanje med 

ŠS, vodstvom 

fakultete ter 

akademskim 

zborom prek 

aktivnega 

vključevanja ŠS v 

sprejemanje 

odločitev, 

organizacijo 

dogodkov…. 

Finančna pomoč 

ŠS za njihovo 

delovanje in 

nadaljnji razvoj. 

1. Izvedena bo 
promocija aktivnosti ŠS 
EVRO-PF. 
 
2. Sestava ŠS bo taka, 
da bo zagotavljala 
zastopanost študentov 
vseh skupin, upoštevaje 
tudi novoakreditirane 
programe. 
 
3. Izvedene bodo 
aktivnosti, potrebne za 
vzpostavitev klasičnega 
tutorstva pri ključnih 
predmetih. 
 
4. Finančna pomoč 
fakultete za delovanje 
ŠS. 

1. 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, kot so 
mednarodno 
sodelovanje in študijske 
izmenjave. 
 
2. Zagotoviti boljšo 
zastopanost študentov 
vseh študijskih 
programov v ŠS. 
 
3.Vzpostavitev 
klasičnega tutorstva pri 
ključnih predmetih. 
 
4. Zagotovljena bo 
finančna pomoč ta 
razvoj in delovanje ŠS. 

1. Evro - PF je v 

študijskem letu 

2014/2015 

aktivno 

promovirala in 

informirala 

študente o 

dogodkih ŠS ter 

o pomembnosti 

njihovega 

sodelovanja   pri 

zadevah, 

povezanih s 

študijem in 

obštudijskimi 

dejavnostmi.  

 

2. ŠS je bil v 

študijskem letu 

2014/2015 

zastopan s 

študenti vseh 

skupin, tako iz 

področja prava 

kot iz področja 

prava in 

managementa 

nepremičnin. 

 

3. Študentje so 

izrazili željo po 

klasičnem 
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tutorstvu za 

študente 

rednega in 

izrednega 

študija. Na E-

študiju je 

Uspešno 

delovala skupina 

desetih tutorjev, 

ki so pokrivali 

vse študijske 

programe in 

predmete 

zastopane na 

eštudiju. 

 

4. Fakulteta je v 

študijskem letu 

2014/2015 

finačno 

pomagala ŠS pri 

organizaciji 

različnih 

dogodkov ter pri 

samem razvoju 

in delovanju SŠ. 

 

 

 

4.3. SKLEPNO 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2013/2014:  

-vzpostavitev kvalitetne in konstruktivne medsebojne komunikacije z administrativnim osebjem, 

profesorji in študentskimi predstavniki; 

- bistveno povečana aktivnost delovanja ŠS Evro-PF v študijskem letu 2014/2015 in imenovanje novih 

aktivnih študentskih predstavnikov v organe fakultete; 

- večja prisotnost ŠS Evro-PF pri reševanju morebitnih konfliktov in težav s strani študentov in ažurno 

ukrepanje v primeru kršitev.  

 

Prednosti:  

-vse večja zainteresiranosti študentov po sodelovanju z ŠS Evro-PF in ELSA Nova Gorica; 

- večja zainteresiranost študentov po vključitvi v organe fakultete in v ŠS Evro-P; 

- večja raznolikost obštudijskih dejavnosti in dogodkov za študente.  

 

Slabosti:  

-neenakovredna zastopanost študentov vseh letnikov in vseh študijskih smeri Evro-PF v ŠS Evro-PF; 
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-ŠS Evro-PF nima svojega kabineta v katerem bi se lahko redno sestajali in imeli uradne ure za 

študente.  

 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

 - v študijskem letu 2015/2016 naj ŠS EVRO-PF nadaljuje s promocijo in vključevanjem študentov v 

procese odločanja, prav tako naj aktivno vzdržuje visok nivo konstruktivne komunikacije z vodstvom 

fakultete;  

- vzpostavi se naj klasičen tutorski sistem tudi za študente rednega in izrednega študija; 

-zagotovitev finančne pomoči za razvoj in delovanje SŠ; 

- ureditev Pravilnika o volitvah v ŠS EVRO-PF tako, da se uravnovesi zastopanost študentov vseh 

študijskih smeri in letnikov. 

 
 

5. KADROVSKI POGOJI 

5.1. SPLOŠNO O KADRIH 

 

Podatki se nanašajo na obdobje od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega leta 

2013/14. 

 

5.1.1. VISOKOŠOLSKI UČITELJI, SODELAVCI IN RAZISKOVALCI 

 

Vse predmete študijskih programov izvajajo visokošolski učitelji in pedagoški sodelavci, s 

katerimi ima EVRO-PF sklenjene ustrezne pogodbe o delu oziroma redno delovno razmerje.  

Od ustanovitve do zaključka študijskega leta 2013/14 je imela fakulteta zaposlenih 16 

visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev, ostali pa so imeli s fakulteto sklenjene 

ustrezne pogodbe civilnega prava.  

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 bilo od ustanovitve do zaključka 

študijskega leta 2013/14 12 kandidatov fakultete imenovanih v naziv, večina v naziv asistent, 

nekateri pa so že napredovali v naziv višji predavatelj ali celo docent.  

Od ustanovitve do zaključka študijskega leta 2013/14 je habilitacijska komisija fakultete 

izvedla 66 postopkov imenovanja v naziv.  

 

5.1.2. UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI IN STROKOVNO-TEHNIČNI DELAVCI 

 

Od ustanovitve do zaključka študijskega leta 2013/14 je imela fakulteta zaposlenih 9 

upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih delavcev in sicer: tajnik (1 delavka), pravnik 
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(1 delavka), vodja referata (1 delavka), referenti  (3 delavke), računovodja (1 delavka), vodja 

kariernega centra (1 delavka) in knjižničarka (1 delavka). Z avgustom 2013 je fakulteta za 80 

% delovni čas zaposlila še Vodjo kariernega centra. 

Vsi upravno-administrativni in strokovno-tehnični delavci imajo od začetka delovanja 

fakultete na voljo svoje prostore in ustrezna tehnična sredstva. Vodstvo delavce in zaposlene 

spodbuja k formalnemu in neformalnemu izobraževanju.   

 

5.1.3. OCENA STANJA 

 

5.1.3.1. REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE: 

Fakulteta je začela z zaposlovanjem leta 2006, in sicer s zaposlitvijo referentke za študijske 

in študentske zadeve najprej za polovični delovni čas, kasneje pa za polni delovni čas. 

Sistemizirana je bila na sedežu fakultete. Leta 2007 se je pokazala potreba po okrepitvi 

kadra, zato je fakultete za polni delovni čas zaposlila novega referenta, ravno tako na sedežu 

fakultete. Z akreditacijo dislocirane enote  je fakultete leta 2009  zaposlila prvega referata na 

tej lokaciji, leta 2010 pa še drugega referenta. V Novi Gorici je ena referentk od samega 

začetke, druga referentka pa je leta 2010 prekinila delovno razmerje. Zamenjala jo je nova 

referentka, ki je še vedno zaposlena na fakulteti. Na dislocirani enoti sta obe referentki še 

vedno v delovnem razmerji. Z vsemi štirimi referenti ima fakulteta sklenjeno redno delovno 

razmerje za polni delovni čas.  

 

5.1.3.2. TAJNIŠTVO 

Prvega tajnika je fakulteta zaposlila leta 2006 Ker se je v tajništvu takoj pokazala potreba po 

krepitvi kadra je fakulteta še istega leta zaposlila še raziskovalnega sodelavca. V tajništvu je 

bila fluktuacija kadra večja, kot v ostalih oddelkih vse do leta 2009, ko je fakultete zaposlila 

novega tajnika in pravnika ki naloge opravljata še danes. Z obema ima fakulteta sklenjeno 

redno delovno razmerje za polni delovni čas. 

 

5.1.3.3. RAČUNOVODSTVO 

Na začetku si je fakulteta pri računovodskih nalogah pomagala z zunanjim računovodskim 

servisom, leta 2007 pa je zaposlila svojega računovodjo. Slednji je naloge opravljal do leta 

2011 ko ga je zamenjal nov. Ta je naloge opravljal le za kratek čas, nadomestil pa ga je nov 

računovodja in sicer za polovični delovni čas. Ker je fakulteta ugotovila, da potrebuje osebo 

za polni delovni čas je leta 2012 zaposlila novega računovodjo, ki naloge opravljal še danes.  

 

5.1.3.4. KARIERNI CENTER 

Fakulteta je  leta 2012 ustanovila svoj Karierni center. Na začetku ga je vodila študentka, leta 

2013 pa je bila fakulteta uspešna na razpisu »Javnega razpisa za sofinanciranje nadaljnjega 
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razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013-2015«, ki je 

omogočil zaposlitev vodje kariernega centra in karierne svetovalke. Tako še dan danes 

fakulteta zaposluje vodjo za 80%, svetovalko pa za 20%.  

 

5.1.3.5. KNJIŽNICA 

Fakulteta je prvotno pogodbeno sodelovala s knjižnico Franceta Bevka v Novi Gorici, ki je v 

njihov prostorij opremila posebni oddelek z učbeniki in drugim študijskim gradivom za 

študente in profesorje fakultete. Leta 2010 pa je fakulteta v EDA centru ustanovila lasno 

knjižnico. Zanjo je preko pogodbe civilnega prava skrbel bibliotekar, vse do leta 2012, ko je 

fakulteta za polni delovni čas zaposlila Vodjo knjižnice in založbe. Slednja naloge opravlja še 

danes. 

 

5.1.3.6. VISOKOŠOLSKI UČITELJI, SODELAVCI IN RAZISKOVALCI 

Fakulteta je najprej študijski proces izvajala s pomočjo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 

ki so imeli s fakulteto sklenjene podobe civilnega prava. Leta 2008 pa se je odločila za redno 

zaposlitev in sicer dveh visokošolskih učiteljev za polni delovni čas, leta 2009 je za polovični 

delovni čas zaposlila še enega asistenta. Asistent je delovno razmerje prekinil leta 2010, en 

visokošolski učitelj je delovno razmerje prekinil leta 2011, drugi pa je še danes zaposlen na 

fakulteti za polovični čas. Še vedno pa ima večina pedagoškega kadra s fakulteto sklenjene 

pogodbe civilnega prava. Fakulteta je 2009 zaposlila dekana, ki ga je čez eno leto 

nadomestil nov. Slednji je funkcijo opravljal, do konca leta 2012, ko ga je nadomestil nov 

dekan.Vsi trije so bili zaposleni za polni delovni čas. Leta 2007 je dopolnilno zaposlila  3 

raziskovalce, dva sta še aktivna na fakulteti.  Fakulteta je na dan 1.10.2013 na novo 

zaposlila 10 visokošolskih učiteljev. S 1.1.2013 prekinila delovno razmerje z visokošolskim 

učiteljem, ki je bil na fakulteti zaposlen dopolnilno za 20%. Dne 15.4. se je iztekla pogodba 

raziskovalcu (10%), ki je fakulteta ni podaljšala. S 1.6. se je fakulteta zaposlita 

visokošolskega učitelja za 50 %, z že zaposlenim visokošolskim učiteljem, pa je procenta 

zaposlitve iz 100% zmanjšala na 43%. S 1.8.2013  se je prekinilo delovno razmerje z 

visokošolskim učiteljem, ki je bil zaposlen za 50%. 

Upravno administrativnimi delavci so vsi ženskega spola, Tako je od same ustanovitve 

fakultete, razen v tajništvu, kjer sta se izmenjala tudi 2 strokovna sodelavca moškega spola. 

Pri Visokošolskih učiteljih, sodelavcih in raziskovalcih pa je struktura mešana. 

Fakulteta redno spodbuja izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako formalno, kot 

neformalno. Tekom let so bili zaposleni poslani na različna upodabljanja, kot pr. ZUP, 

omogoča pa jim tudi pridobivanj formalne izobrazbe. V študijskem letu 2013/14 so se tri 

zaposleni usposabljali (ena na tečaju za SCOPUS, druga na različnih seminarjih za Erasmus 

+, tretja pa na izobraževanju »novosti za slovenijo v novi finančni perspektivi 2014-2020 in 

priprava proračuna projekta za prijavo na razpise«.) 
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5.2. ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU KADROV 

 

Podatki se nanašajo na obdobje od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega leta 

2014/15. 

 

5.2.1. VISOKOŠOLSKI UČITELJI, SODELAVCI IN RAZISKOVALCI 

 
V študijskem letu 2014/2015 je z  EVRO-PF sodelovalo:  

 
Tabela št. 5: Pedagoško osebje EVRO-PF: 

Učitelji število 
Visokošolski učitelji skupaj 76 

Redni profesorji 22 

Izredni profesorji 18 

Docenti 20 

Višji predavatelji 4 

Predavatelji 12 

Visokošolski sodelavci skupaj  

Asistenti 13 

Skupaj 89 

Sodelujočih brez pedagoškega naziva  4 

Vsi skupaj 93 
 
Vse študijske programe fakultete izvajajo visokošolski učitelji in pedagoški sodelavci, s 

katerimi ima EVRO-PF sklenjene ustrezne pogodbe o delu oziroma redno delovno razmerje. 

Od zgoraj navedenih so bile v študijskem letu 2014/15, na dan 30.9.2014, v rednem 

delovnem razmerju 14 oseb, drugi pa imajo s fakulteto sklenjeno pogodbeno razmerje 

civilnega prava. 

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 študentov fakultete so bili v študijskem letu 2014/15 dva 

imenovana v naziv asistent, en pa v naziv docent. Vsi trije so študentje doktorskih programov 

fakultete.  

V letu 2014/15 je Senat fakultete imenoval pet izrednih profesorjev, dva višja predavatelja, 

pet docentov  in tri asistente. V postopku za imenovanje v naziv pa so še 4 vloge, od katerih 

je ena za naziv izredni profesor, ena za naziv docent ter dve za naziv asistent. Fakulteta 

stalno skrbi in pomaga pri uveljavljanju in napredovanju mladih visokošolskih sodelavcev.   

 

5.2.2. UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI IN STROKOVNO-TEHNIČNI DELAVCI 
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V študijskem letu 2014/15 je bilo na EVRO - PF polno zaposlenih 13 upravno-

administrativnih in strokovno-tehničnih delavcev: tajnik (2 delavki – ena na porodniški, ena 

nadomeščanje porodniške), pravnik pripravnik (1 delavka), referenti  (5 delavk – ena na 

porodniški, ena nadomeščanje porodniške), računovodja (2 delavki – ena na porodniški, ena 

nadomeščanje porodniške), vodja kariernega centra (1 delavka) in knjižničarka (2 delavki – 

ena na porodniški, ena nadomeščanje porodniške). S februarjem 2015 je fakulteta za 20 %  

dodatno zaposlila Vodjo kariernega centra.  

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

ustrezna tehnična sredstva. Vodstvo delavce in zaposlene spodbuja k formalnemu in 

neformalnemu izobraževanju.  

V študijskem letu 2014/15 se je izobraževalo 7 zaposlenih, in sicer je vseh sedem zaposlenih 

nadaljevalo z že začetim izobraževanjem (ena na višješolskem študiju, druga na 

visokošolskem študiju, tretja na strokovnem magisteriju, četrta na starem znanstvenem 

magisteriju, peta in šesta pa na doktorskem študiju, sedma na univerzitetnem študiju). 

V študijskem letu 2014/15 sta se dve zaposleni usposabljali (ena je opravila strokovni izpit iz 

ZUP, druga se je udeležila štirih izobraževanj CMEPIUS, enega izobraževanja Podjetništvo 

ter enega izobraževanja ZRZZ Koper.  

 

5.2.3. OCENA STANJA 

 

V študijskem letu 2014/2015 je bilo na kadrovskem področju kar nekaj sprememb. Dne 

14.4.2014 je prenehala zaposlitev raziskovalnega sodelavca s 10% zaposlitvijo. Dne 

30.9.2014 je prenehala zaposlitev dvema visokošolskima učiteljema – enega s 3% 

zaposlitvijo ter drugega s 50% zaposlitvijo. 1.11. 2014 je fakulteta zaposlila na novo docenta 

za določen čas s 5% zaposlitvijo. Poleg tega so se 1.10.2014 spremenila naslednja 

pogodbena razmerja: 1 visokošolskemu učitelju za določen čas z 10% zaposlitvijo v 

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

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

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

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

3% v nedoločen čas višjega predavatelja z 10% zaposlitvijo, 1 visokošolskemu učitelju za 

določen čas s 5% zaposlitvijo v nedoločen čas docenta s 15% zaposlitvijo, 1 visokošolskemu 

učitelju za določen čas z 10% zaposlitvijo v nedoločen čas izrednega profesorja z 20% 

zaposlitvijo ter dne 1.6.2014 1 izrednemu profesorju iz pogodbe za nedoločen čas s 40% 

zaposlitvijo v pogodbo za nedoločen čas z 20% zaposlitvijo.  

Fakulteta je tako v študijskem letu 2014/2015 za polni delovni čas zaposlovala 14 oseb 

pedagoškega kadra in 13 oseb administrativnega kadra. Administrativni kader je v celoti 

ženskega spola, pedagoški pa mešano (11 moškega spola in 3 ženskega spola). Procenti 

pedagoškega kadra so sledeči: 20 %,  50 %, 5 %, 20 %,  10 %, 5 %, 4 %, 10 %, 15 %, 3%, 

20%, 3%, 2%  in 10 %. Pri administrativnem kadru pa je 12 oseb zaposlenih za 100%, ena 

pa za 80%.  
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12 zaposlenih je imelo na dan 31.12.2014 3. stopnjo izobrazbe (doktorat znanosti), 4 

zaposleni so imeli znanstveni magisterij, tri zaposlene so imela 2. stopnjo izobrazbe 

(bolonjski študij), 4 zaposleni so imeli staro univerzitetno izobrazbo, 4 zaposlene pa sta imeli 

končano srednjo šolo.  

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

sklenjene pogodbe o delu oziroma avtorske pogodbe s približno 75 pedagoškimi delavci in 

sodelavci.  

Fakulteta še vedno strmi k krepitvi pedagoškega in raziskovalnega kadra. Namen je tudi 

vključevati posamezne najboljše študente v raziskovalno in pedagoško delo, da se na ta 

način zagotovi uspešna celovita izgradnja posameznikov, ki se lahko vključujejo v 

pedagoško in raziskovalno delo fakultete in kateder.  

 

 

5.2.4. IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

 

Tabela št. 8: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju Kadrovskih pogojev  

 

DOLGOROČNI 
CILJI (DO LETA 

2016) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJ V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2014/15  

KRATKOROČNA 
STRATEGIJA 

REALIZACIJA – 
OKTOBER 

2014 - 
SEPTEMBER 

2015 

 
KADROVSKI POGOJI 

 

 

Kakovostna 

kadrovska 

sestavo tako 

pedagoškega kot 

upravno-

administrativneg

a in strokovno-

tehničnega 

osebja. 

Nenehna skrb vodstva 

fakultete za krepitev AZ s 

priznanimi strokovnjaki s 

teoretskim znanjem in 

izkušnjami iz prakse. 

Spodbujanje najboljših 

študentov k vključevanju v 

pedagoški proces 

fakultete. 

Zagotoviti ustrezno 

kadrovsko strukturo za 

novo akreditirane študijske 

programe. 

Zaposlovanje kadrov, 

predvsem raziskovalcev na 

podlagi uspešnih prijav na 

projekte. 

1.Novi asistenti bodo 
vključni v pedagoški 
proces (izvedba vaj). 
 
2.Povečati število 
zaposlitev in 
pedagoških 
sodelavcev. 
 
3.Zadostno število 
upravo 
administrativnih 
delavcev, ki bodo 
ustrezno izobraženi 
(formalno/neformaln
o izobraževanje). 
 
4.Spodbujanje 
najboljših študentov 
k vključevanju v 
pedagoški proces 
fakultete. 
 

1.Povečanje 
števila sodelujočih 
asistentov. 
 
2.Zaposlitev novih 
pedagoških 
sodelavcev na 
podlagi potreb 
fakultete. 
 
3.Zaposlovanje 
novih upravno 
administrativnih 
delavcev, kjer bo 
potrebno.Pošiljanj
e zaposlenih na 
ustrezna 
izobraževanja in 
podpiranje 
zaposlenih pri 
šolanju. 
 
4.Najboljše 

1. Fakulteta je 

povečala 

število 

sodelujočih 

asistenov in 

sicer za 3. 

 

2. Fakulteta je 

na podlagi 

pridobljenega 

projekta 

zaposlila 2 

raziskovalca, 3 

visokošolskim 

učiteljem pa je 

povečala % 

zaposlitve. Z 8 

visokošolskimi 

učitelji je po 
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Poskrbeti za zadostno 

število upravno 

administrativnih delavcev 

in spodbujanje k 

formalnemu/neformalenm

u izobraževanju. 

 študente povabiti 
k pedagoškemu 
sodelovanju. 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

preteku 

pogodbe za 

določen čas 

sklenila 

pogodbe za 

nedoločen čas.  

 

3.Fakulteta je 

za nemoten 

potek dela 

zaposlila nove 

upravno 

administrativn

e delavce za 

čas 

nadomeščanja 

porodniških. 

Vodstvo 

delavce in 

zaposlene ves 

čas spodbuja k 

formalnemu in 

neformalnemu 

izobraževanju.  

4. Fakulteta je 

svoje 

diplomante 

spodbujala k 

nadaljnjemu 

izobraževanju 

in 

nadgrajevanju 

pridobljenega 

znanja, 

najboljše med 

njimi pa je 

povabila k 

pedagoškemu 

sodelovanju na 

podlagi 

imenovanja v 

naziv. Izmed 

študentov 

fakultete so 

bili v 

študijskem 

letu 2014/15  
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imenovana 2 v 

naziv asistent 

ter 1 imenovan 

v naziv docent, 

ki jih je 

fakulteta 

vključila v 

pedagoški 

proces. 

 

 

 

5.3. SKLEPNO 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2013/2014:  

- povečalo se je število redno zaposlenega pedagoškega osebja: fakulteta je zaposlila nove   

raziskovalce 

-8 visokošolskim učiteljem je fakulteta po preteku pogodbe za določen čas, sklenil apogodbe za 

nedoločen čas 

- povečalo se je število pogodbeno sodelujočih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 

- nekaterim visokošolskim učiteljem se je povečal % zaposlitve, 

- redno vodenje postopkov za imenovanje v naziv. 

 

Prednosti:  

- redno spodbujanje formalnega in neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, 

- skrb za uveljavljanje in napredovanje mladih visokošolskih sodelavcev, 

- povečalo se je število sodelujočih strokovnjakov iz prakse, 

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

raziskovalno in pedagoško delo, 

- zaključeno je bilo veliko postopkov za imenovanje v naziv, 

- sposobna upravno-administrativna in strokovno-tehnična služba. 

 

Slabosti:  

- pomanjkanje asistentov, 

- šibka kadrovska sestava pri nekaterih predmetih/katedrah  

- šibka kadrovska struktura na raziskovalnem področju 

 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

- povečanje števila sodelujočih asistentov ter pedagoških sodelavcev na podlagi uspešnih prijav na 

projekte; 

- spodbujanje najboljših študentov k vključevanju v pedagoški proces fakultete; 

- ustrezna razporeditev pedagoškega in raziskovalnega kadra po inštitutih in centrih fakultete. 

- vsakoletni pregled procentov zaposlitve in povečanje le teh, kjer bodo imeli pedagoški sodelavci 

proste kapacitete. 
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- Poskrbeti za zadostno število upravno administrativnih delavcev in spodbujanje k formalnemu 

/neformalenmu izobraževanju. 

 

6. PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI 

 

6.1. SPLOŠNO O PROSTORSKIH IN MATERIALNIH POGOJIH 

 
Podatki se nanašajo na obdobje od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega leta 

2013/14. 

6.1.1. PROSTORI 

 

Fakulteta je bila najprej akreditirana s sedežem v Portorožu, pred pričetkom izvajanja pa je 

sedež prenesla v Novo Gorico, na Kidričevo ulico 9. Tam je bil lociran referat za študijske in 

študentske zadeve, tajništvo, kabineti za profesorje, sejna soba in kasneje knjižnica. 

Predavanja so se izvajala na ločeno najetih lokacijah in sicer v: 

- Mestni občini NG, 
- Knjižnici Franceta Bevka, 
- Obrtni zbornici NG, 
- Zvezi kulturnih društev NG, 
- HIT d.d. 
 
Leta 2011 je fakulteta prišla do novih prostorov v EDA centru, kjer razpolaga s 5 

predavalnicami s skupaj 270 sedeži, 3 pisarnami, sejno sobo,  dekanatom, knjižnico in 2 

arhivoma.Tako je fakulteta EVRO – PF v študijskem letu 2013/14 svojo dejavnost izvajala na 

sedežu v Novi Gorici in na dislocirani enoti v Kranju. 

Na dislocirani enoti v Kranju sta locirani računovodstvo in referat. Poleg tega pa ima fakultete 

najeto še sejno sobo. Tudi tu se je študijski proces prvotno izvajal na ločenih lokacijah in 

sicer: 

- Ekonomska Gimnaziji Kranj, 

- B&B center. 

Leta 2010 je fakulteta sklenila najemno pogodbo s Hotelom Azul, kjer se izvajajo predavanja 

izrednih študentov. Hotel Azul razpolaga 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. 

Fakulteta je leta 2011 akreditirala tudi dislocirano enoto v Ljubljani, na kateri se za enkrat 

študijski proces še ni izvajal.  

 

6.1.2. OPREMA 

 

Vse predavalnice, na sedežu in na dislocirani enoti v Kranju so od vsega začetka opremljene 

z osebnim računalnikom, projektorjem in prostim dostopom do interneta. S selitvijo v EDA 
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center je fakulteta nakupila  in opremila vseh 5 predavalnic. Poleg omenjene opreme sta v 

avli na sedežu fakultete na voljo 2 dodatna stacionarna računalnika, z dostopom do 

interneta, ter računalnik v knjižnici, ki poleg dostopa do spleta omogoča tudi iskanje po 

bazah, kot je IUS INFO. Prosto dostopen brezžični internet je nameščen v vseh prostorih 

fakultete. 

EVRO-PF je v študijskem letu 2012/13 pričela z izvajanjem E- študija. V ta namen je kupila 3 

kamere ter drugo opremo potrebno za izvajanje. V študijskem letu 2013/14 kupila novo 

premično kamero, ki služi snemanju okroglih miz, konferenc in drugih dogodkov, ki se 

izvajajo na fakulteti.  

Vsi zaposleni imajo od vsega začetka svoje računalnike, prenosne telefone in drugo strojno 

opremo, ki omogoča nemoten potek dela (printerji, multifunkcijske naprave..) V študijskem 

leto 2013/14 je fakulteta kupila 5 računalnikov, dva fotoaparata ter zamenjala multifunkcijsko 

napravo. Poleg tega je fakultete kupila tudi računalniško napravo za beleženje delovnega 

časa zaposlenih. 

Računalničar skrbi, da se oprema pri obrabi menja, da se nakupuje nova oprema pri večanju 

kadra ter da vse pravilno deluje in so vsi podatki ustrezno shranjeni.  

 

6.1.3. 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 od vsega začetka uporablja visokošolski informacijski sistem (VIS), ki 

je nadgrajen z računovodskim delom. Računovodstvo za svoje delo od samega začetka 

uporablja program VASCO. Fakulteta je kupila program za preverjanje plagiatov Ephorus. 

 

6.1.4. KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

 

6.1.4.1. KNJIŽNICA  

 
Knjižnica Evropske pravne fakultete v Novi Gorici je vpisana na seznam COLIB.SI kot 

knjižnica z nesamostojnim statusom, ki deluje v sklopu fakultete ter ima polnopravno 

članstvo v sistemu COBISS.SI. Knjižnica ima akronim EVROPF, kot določeno s pogodbo o 

sodelovanju v sistemu COBISS.SI, ki jo je fakulteta sklenila z Institutom informacijskih 

znanosti, Maribor (IZUM) dne 19. 3. 2010.  

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

fakultete ter septembra 2012 zaposlila vodjo knjižnice in založbe. Opažamo porast 

knjižničnega gradiva, vpisnih članov kot tudi izposoje gradiva na dom. Do oktobra 2014 je 

imela knjižnica 6125 enot gradiva. V knjižnico je bilo vpisanih 214 študentov. Do septembra 

2015 je imela knjižnica 6648 enot gradiva. V knjižnico je vpisanih 326 študentov. Knjižnica 
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omogoča tudi medknjižnično izposojo, ki je zaradi nudenja možnosti izposoje diplomskih in 

drugih zaključnih nalog na dom, v vidnem porastu. 

Knjižnica je vključena v konzorcij preko IZUM-a in ima urejen dostop do servisa ProQuest za 

študente, ki omogoča ločeno ali hkratno iskanje po bazah podatkov ProQuest Central in 

ProQuest Dissertations and Theses - A&I. Prijavljena je v konzorcij WoS (na IZUM-u) in 

naročena na bazo IUS-INFO, ki hrani temeljne serijske publikacije s področja pravnih in 

sorodnih ved. 

 

Knjižnica zagotavlja ustrezno in kvalitetno učno gradivo za študente, ki pa ni locirano zgolj v 

knjižnici, ampak tudi v Visokošolskem informacijskem sistemu (VIS) in na spletni strani. 

Fakulteta namenja dovolj finančnih sredstev knjižnični dejavnosti in učnemu gradivu. 

Fakulteta je tudi založnik in izdajatelj 16-ih publikacij, ki spadajo v študijsko gradivo. 

 

6.4.2. ZALOŽBA  

 
EVRO-PF v okviru založniške dejavnosti izdaja znanstvene monografije, učbenike, e-

učbenike ki predstavljajo obvezno študijsko literaturo pri posameznih predmetih in 

konferenčne zbornike. Od samega začetka delovanja do študijskega leta 2014/15 je fakulteta 

izdala: 

- Poglavja iz filozofije in teorije prava, M. Novak, 2008; 
- Poglavja iz delovnega in socialnega prava, Z. Vodovnik, 2009; 
- Stabilnost ali svoboda?: mednarodni položaj in zunanja politika, D. Rupel, 2009 
- Uvod v pravo, M. Novak, 2010; 
- Izbrane teme mednarodnega prava, M. Pogačnik, E. Petrič, 2010; 
- Praktikum za kazensko materialno pravo: s predstavitvijo institutov splošnega dela 

kazenskega zakonika, I. Bele, M. Šepec, 2011; 
- Interdisciplinarni vidiki nepremičnin: znanstvena monografija, B, Grum in A. 

Temeljotov Salaj, 2011; 
- Challenges of contemporary international law and international relations: liber 

amicorum in honour of Ernest Petrič, različni avtorji, 2011  
- Zbirka Slovenija 1945-2015: suverenost, ustavnost in prihodnost slovenskega 

nacionalnega sistema: Theory of rights, Nation's transitions, Ženska taborišča, 
Ustava in svoboda, Demokracija in država, P. Jambrek, 2014 in 

- 3 elektronske učbenike, ki so objavljeni na spletni strani fakultete: 
- Vrednotenje nepremičnin, B. Grum; 
- Učbenik za Policijsko pravo, T. Čas; 
- Učbenik za gospodarsko pravo, K. Puharič. 

  

Poleg tega je fakulteta izdala tudi Zbornike I., II., III. In IV. doktorske znanstveno-

raziskovalne mednarodne konference, ki so objavljeni na spletni strani fakultete.  

 

6.2. ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU PROSTORSKIH IN MATERIALNIH POGOJEV 

 

Podatki se nanašajo na študijsko leto 2014/15 
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6.2.1. PROSTORI 

 

EVRO-PF je v študijskem letu 2014/15 svojo dejavnost izvajala na sedežu v Novi Gorici. V 

Novi Gorici (EDA center) se je študijski proces izvajal v 5 predavalnicah 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 ter Karierni center. Poleg tega ima fakultete še dva arhiva. 

S študijskim letom 2014/2015 se je študijski proces pričel izvajati na dislocirani enoti v 

Ljubljani, na kateri so 4 predavalnice s skupaj 270 sedeži.  V pritličju zgradbe je knjižnica, v 

1. nadstropju sta dve predavalnici, dekanat, knjigarna in fotokopirnica, arhiv knjižnice, referat 

ter predprostor z oglasno desko, ki je namenjen druženju študentov. V 2. nadstropju so sejna 

soba, Center za mednarodne študije, predavalnica ter dva arhiva in sicer arhiv referata ter 

arhiv knjižnice. V 3. nadstropju dislocirane enote sta ena predavalnica ter sejna soba. 

 

6.2.2. OPREMA 

 
Fakulteta je iz sedeža v Novi Gorici na dislocirano enoto v Ljubljano preselila dekanat, sejno 

sobo ter knjižnico z vso opremo. Vse predavalnice ter avlo na sedežu fakultete v Novi Gorici 

je opremila s stenskimi urami. Vse predavalnice ter prostore na dislocirani enoti v Ljubljani je 

fakulteta opremila s pohištvom, obešali, svetili, tablami, z računalnikom, projektorjem, 

projekcijskim platnom ter stenskimi urami. Na dislocirani enoti v Ljubljani so nabavili zunanje 

ter notranje zastave ter dva kompleta mikrofonov. Za namene oglaševanja se je na 

dislocirani enoti v Ljubljani nabavilo stojala za plakate ter transparente. V knjižnici fakultete je 

študentom dostopen računalnik, ki ima dostop do interneta ter omogoča iskanje po bazah, 

kot je IUS INFO. Prosto dostopen brezžični internet je nameščen v vseh prostorih fakultete, 

tako na sedežu v Novi Gorici kot na dislocirani enoti v Ljubljani. 

Fakulteta je za nemoten potek dela v študijskem letu 2014/15 kupila novo multifunkcijsko 

napravo, dva gsm aparata ter nov računalnik za potrebe Centra za mednarodne študije. 

6.2.3. INFORMACIJSKI SISTEM 

Na vseh osebnih računalnikih na EVRO-PF je nameščena vsa standardna oprema, potrebna 

za pisarniško delo. Na spletni strani EVRO-PF se je nastavilo G+ račun ter spremembe v 

navigaciji po spletni strani. Fakulteta je visokošolski informacijski sistem (VIS), ki je 

nadgrajen z računovodskim delom, nadgradila v angleški jezik. Vse računalnike je fakulteta 

opremila z antivirusnimi programi ter sistemom za arhiviranje podatkov. Računovodstvo za 

svoje delo uporablja program VASCO. Fakulteta je sklenila tri letno pogodbo o sodelovanju 

za program za preverjanje plagiatov Ephorus. Fakulteta je podaljšala naročniško razmerje na 

portalu IUS INFO, poleg tega pa je sklenila naročilo na leto licenco UDCMRF 2011 (dostop 

do elektronske izdaje tabel UDK). 
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6.2.4. KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

 

6.2.4.1. KNJIŽNICA  

 
Fakulteta opaža porast knjižničnega gradiva, vpisnih članov kot tudi izposoje gradiva na 

dom. Do septembra 2015 je imela knjižnica 6648 enot gradiva, kar pomeni porast za 523 

knjižničnih enot. V knjižnico je vpisanih 326 študentov, kar predstavlja porast v primerjavi s 

študijskim letom 2013/14 za 52%. Knjižnica omogoča tudi medknjižnično izposojo, ki je 

zaradi nudenja možnosti izposoje diplomskih in drugih zaključnih nalog na dom, v vidnem 

porastu. 

 

Knjižnica zagotavlja ustrezno in kvalitetno učno gradivo za študente, ki pa ni locirano zgolj v 

knjižnici, ampak tudi v Visokošolskem informacijskem sistemu (VIS) in na spletni strani. Tudi 

v študijskem letu 2014/15 je fakulteta nadgrajevala to bazo. Fakulteta je v študijskem letu 

2014/15 založila in izdala publikacije, ki spadajo v študijsko gradivo. 

 

V letu 2015 se je vodja knjižnice in založbe udeležila izobraževanja Knjižnična statistika: 

namen in uporaba. 

 

 

6.2.2. ZALOŽBA  

 

EVRO-PF v okviru založniške dejavnosti izdaja znanstvene monografije, učbenike, ki 

predstavljajo obvezno študijsko literaturo pri posameznih predmetih in konferenčne zbornike. 

V študijskem letu 2014/15 je založba Fakultete izdala 5 znanstvenih monografij v okviru 

zbirke Slovenija 1945-2015: suverenost, ustavnost in prihodnost slovenskega nacionalnega 

sistema ter e-zbornik »IV. Doktorska znanstveno-raziskovalna mednarodna konferenca«. 

 

6.2.5. IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

 

Tabela št. 9: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju Prostorskih in materialnih pogojev  

 

DOLGOROČNI 
CILJI (DO LETA 

2016) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJ V 
ŠTUDIJSKEM LETU 

2014/15  

KRATKOROČNA 
STRATEGIJA 

REALIZACIJA – OKTOBER 
2014 – SEPTEMBER 2015 

 
PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI 

 

 

Zagotavljanje 

primernih 

prostorov ter 

stalna skrb za 

posodabljanje 

strojne in 

Skrb za 

posodabljanje 

strojne  in 

programske 

opreme. 

1. Oprema (tako 
pohištvo kotr 
strojna in 
programska 
oprema) bo 
posodobljena, 
skladno z 

1.  Zagotovitev 
potrebnih sredstev in 
posodabljanje ter 
nakup opreme. 
 
2. Ustrezna 
razporeditev video 

1. Fakultete ja v 

študijskem letu 2014/ 

2015 opremila vse 

prostore na novi 

dislocirani enoti v 

Ljubljani, prav tako pa je 
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programske 

opreme. 

Skrb, da so vsi 

študijski centri 

fakultete 

ustrezno 

opremljeni in 

dostopni za 

študente. 

zahtevami v vseh 
študijskih centrih 
fakultete. 
 
2. Video oprema 
bo ustrezno 
razporejena po 
lokacijah, glede na 
potrebe e-študija. 

opreme po lokacijah, 
glede na potrebe e-
študija. 
 
 
 

skladno s potrebami 

posodobila prostore v 

Novi Gorici. 

 

2. V študijskem letu 
2014/2015 ni bilo 
sprememb glede opreme 
za E-študij. 

Vzpostavitev 

knjižnice, ki bi 

ustrezala vsem 

zahtevam, ki jih 

določajo 

predpisi. 

Pridobitev 

knjižničnega 

gradiva in 

znanstvene ter 

strokovne 

periodične 

publikacije. 

1.Obseg 
knjižničnega 
gradiva se bo 
povečal za 10%. 

1.Zagotovitev 
potrebnih sredstev in 
nakup knjižničnega 
gradiva. 

1. V študijskem letu 
2014/15 je bilo 
pridobljenih  novih 523 
knjižničnih enot 

Povečanje 

založniške 

dejavnosti 

fakultete. 

Spodbujanje 

pedagoškega 

osebja k pripravi 

študijske 

literature in 

ostalega gradiva 

za študente. 

1.Izdan bo vsaj en 
učbenik oziroma 
izvod drugega 
študijskega 
gradiva. 
 
2.Izdani bodo 
zborniki 
prispevkov iz 
organiziranih 
mednarodnih 
konferenc. 
 
3. Izvedena bo 
prijava na razpis za 
sofinanciranje 
znanstvenih 
monografij. 

1.Priprava in izdaja 
učbenikov oziroma 
drugega študijskega 
gradiva.Zagotovitev 
ptorebnih sredstev. 
 
2.Fakulteta bo izdala 
zbornik konference, 
kjer bodo sodelujoči 
pripravili prispevke. 
 
3.Fakulteta se bo 
prijavila na razpis za 
sofinanciranje 
znanstvenih 
monografij. 

1. V študijskem letu 

2014/15 je bilo izdanih 5 

znanstvenih monografij. 

 

2. V študijskem letu 

2014/2015 je bil izdan e-

zbornik »IV. Doktorska 

znanstveno-raziskovalna 

mednarodna 

konferenca«. 

 

3. Prijava na razpis za 
sofinanciranje 
znanstvenih monografij ni 
bila izvedena. 

Ponudba 

prostorov 

zunanjim 

deležnikom. 

Ponuditi 

fakultete 

prostore 

zunanjim 

deležnikom, 

organizirati 

družabne 

dogodke v 

fakultetnih 

prostorih z 

namenom večje 

prepoznavnosti. 

1.Fakulteta bo 
prostore ponujala 
zunanjim 
interesentom. 

1.Izvedena bo 
promocija oddaje 
prostorov z namenom 
širše prepoznavnosti 
študijskih centrov 
fakultete. 

1.Fakulteta študijskem 
letu 2014/2015 še ni 
ponujala prostore v 
uporabo zunanjim 
deležnikom. 

 

6.3. SKLEPNO 
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Premiki v času po samoevalvaciji 2013/2014:  

- v študijskem letu 2014/15 se izvaja študij v ustrezno opremljenih prostorih na sedežu fakultete v 

EDA centru ter na novi lokaciji – dislocirani enoti v Ljubljani 

- fakulteta je na dislocirani enoti v Ljubljani nabavila LCD televizor, stojala za plakate ter transparente, 

zastave in dva mikrofona; 

- knjižnica je v letu 2014/15 razširila knjižnični fond; 

- ljubljanske predavalnice, novogoriške predavalnice  ter avlo se je opremilo s stenskimi urami,  

-nakup potrebne nove opreme za nemoteno delo (računalniki, multifunkcijska naprava, dva gsm 

aparata..); 

-sklenitev pogodbe o sodelovanju za program za preverjanje plagiatov Ephorus; 

-nadgradnja VIS sistema v angleški jezik; 

-nadgradnja računalnikov z antivirusnimi programi ter sistemom za arhiviranje podatkov. 

 

Prednosti:  

-prostori fakultete se nahajajo v EDA centru v Novi Gorici in na dislocirani enoti v Ljubljani, ki imata 

vse prednosti sodobno zasnovanih izobraževalnih ter konferenčnih prostorov, vključno s sodobno 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo; 

-fakulteta je opremila vse prostore s stenskimi urami, 

-fakulteta je posodobila računalnike z anitivirusnimi programi ter sistemom za arhiviranje podatkov 

-fakulteta je sklenila tri letno pogodbo o sodelovanju za program za preverjanje plagiatov Ephorus.  

 

Slabosti:  

- fakulteta  v študijskem letu 2014/2015 ni zaznala nobenih slabosti. Fakulteta stalno skrbi, da so vsi 

študijski centri ustreno opremljeni in dostopni za študente. 

 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

-zagotavljati, da so vsi študijski centri fakultete ustrezno opremljeni; 

- ponudba prostorov zunanjim deležnikom; 

- zagotavljanje sredstev za širitev enot gradiva v knjižnici (tako vodstvo fakultete, kot preko prijav na 

ustrezne razpise); 

- spodbujanje pedagoškega kadra k pripravi in izdaji učbenikov oziroma drugega študijskega gradiva 

ter zagotovitev potrebnih sredstev.  

 

 

7. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

 

7.1. PRIDOBIVANJE SREDSTEV    

 

Zasebni visokošolski zavod Evropska pravna fakulteta se financira iz: 

 Iz proračunskih sredstev iz naslova koncesijske pogodbe; 

 Lastnih sredstev pridobljenih na trgu (organizacija različnih strokovnih seminarjev 

povezanih s tematiko vsebin v skladu z delovanjem Fakultete); 

 Šolnin pri vpisu izrednih študentov; 

 Sredstev pridobljenih na podlagi razpisov (ARRS, CMEPIUS,…). 



115 

 

Fakulteta je pridobila državno koncesijo za naslednje študijske programe za: 

 Triletni dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo z Odločbo Vlade RS št. 

01405-13/2006/5 z dne 13.12.2006. V študijskem letu 2014/2015 je Vlada RS 

odobrila 70 koncesioniranih vpisnih mest na tem programu; 

 Dvoletni podiplomski magistrski študijski program Pravo z Odločbo Vlade RS št. 

01405-19/2007/5 z dne 15.05.2007. V študijskem letu 2014/2015 je Vlada RS 

odobrila 70 koncesioniranih vpisnih mest na tem programu; 

 Dvoletni podiplomski magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin 

z Odločbo Vlade RS št. 01405-18/2007/5 z dne 15.05.2007. V študijskem letu 

2014/2015 je Vlada RS odobrila 70 koncesioniranih vpisnih mest na tem programu. 

Poleg zgoraj naštetih študijskih programov, Fakulteta izvaja tudi založniško dejavnost, 

izvedbo različnih strokovnih seminarjev ter znanstveno – raziskovalno in svetovalno 

dejavnost.  

Sredstva za izvajanje študijske dejavnosti se pridobivajo s strani MIZŠ na podlagi 

vsakoletnega podpisa pogodbe ter na osnovi zaračunanih šolnin študentom vpisanih na 

nekoncesionirani vendar akreditirani del študijskih programov. Nastali primanjkljaj 

proračunskih sredstev Fakulteta krije iz naslova šolnin izrednega študija. Hkrati Fakulteta 

sproti spremlja kazalce uspešnosti finančnega poslovanja in izvaja ukrepe za racionalno 

porabo sredstev. S tem se zagotavljajo potrebna sredstva za nemoteno in kakovostno 

delovanje ter nadaljnji razvoj.  

Znanstveno – raziskovalno delo je financirano na podlagi sklenjenih pogodb z ARRS in 

sredstev pridobljenih na razpisih. 

Fakulteta je z intenzivnim delom na področju izterjave neplačanih terjatev glede na prejšnja 

leta precej zmanjšala obseg teh terjatev. Z rednim opominjanjem dolžnikov kot dober 

gospodar skrbi, da ne prihaja do večjih dolgov s strani dolžnikov. V ta namen je Fakulteta s 

študijskim leto 2015/2016 uvedla nov instrument zavarovanja pred morebitnim neplačilom, in 

sicer z uvedbo poroštvene izjave v primeru obročnega plačila šolnine. Hkrati pa se Fakulteta 

prilagaja in se skuša s svojim pristopom približati študentom pri iskanju ustrezne dinamike 

odplačevanja dolgov.  

Fakulteta je za namene transparentnosti poslovanja razvila način evidentiranja prihodkov in 

stroškov po sistemu stroškovnih mest. V skladu z zgornjo tezo Fakulteta evidentira prihodke 

na stroškovna mesta po viru financiranja. Evidentiranje stroškov poteka na osnovi 

vsakoletnega izračuna ključev delitve med stroškovnimi mesti glede na študijske programe 

oz. bremeni določeno stroškovno mesto v celoti v primeru drugega znanega nosilca stroška. 

Računovodstvo redno spremlja porabo pridobljenih sredstev in kvartalno poroča Upravnemu 

odboru Fakultete uspešnost porabe.  

Med smernicami za izboljšanje kakovosti tako še naprej ostajajo: 

 Povečanje plačilne sposobnosti študentov na podlagi ponudbe obročnega 

odplačevanja ter upoštevanja predlogov študentov glede dinamike odplačila že 

nastalih dolgov; 

 Krepitev delovanja lastne knjižnične dejavnosti s povečanjem fonda knjižnih enot; 
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 Aktivnosti na področju ustvarjanja večjih prihodkov iz drugih virov z iskanjem dodatnih 

možnosti pridobivanja sredstev oz. virov financiranja na podlagi različnih razpisov, 

tako domače kot mednarodne narave; 

 Krepitev delovanja na področju internacionalizacije študijskih programov; 

 Pospeševanje delovanja in pomoč študentov pri mednarodnih izmenjavah ter skladno 

s tem iskanje in zagotavljanje dodatnih sredstev za te vsebine. 

 

 

 

7.2.  IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

 

Tabela št. 10: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju Financiranja dejavnosti 

 

DOLGOROČNI 
CILJI (DO LETA 

2016) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJ V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2014/15  

KRATKOROČNA 
STRATEGIJA 

REALIZACIJA – OKTOBER 
2014 -SEPTEMBER 2015 

 
FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

 

 

Zagotoviti 

ustrezne vire 

financiranja 

dejavnosti. 

1.Zagotavljanje 

zunanjih virov 

financiranja, 

predvsem preko 

dobljenih javnih 

in drugih 

razpisov ter 

tržne dejavnosti 

fakultete. 

1. Izvedena bo 
prijava na vsaj šest 
razpisov. 
 
2. Zagotavljani bodo 
zunanji viri 
financiranja 
(projektna sredstva, 
razvojni skladi, 
povezovanje z 
gospodarstvom, 
ipd.) 
 
 

1. Prijava na javne 
razpise.  
 
2. Pospeševanje 
tržne dejavnosti 
fakultete. 
 
 

1. Fakulteta je v letu 

2014/15 prijavila 17 

projektov, od katerih je  8 

znanstveno-raziskovalnega 

značaja, 5 izobraževalne 

narave, 4 pa strokovnega 

značaja. 

2. Fakulteta je v štud. letu 

2014/2015 pridobila 

zunanje vire financiranja s 

strani ARRS, Javnega sklada 

za razvoj kadrov in 

štipendij ter s strani MIZŠ. 

 
 

 

7.3.  SKLEPNO 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2013/2014:  

- pri financiranju ni prišlo do posebnih sprememb  

- pridobljena sredstva za financiranje projekta »Po kreativni poti do praktičnega znanja« 

 

Prednosti:  

- obročno odplačevanje šolnin  

 

Slabosti:  

- zmanjšanje koncesijskih sredstev skladno z uredbo, ki ureja financiranje visokošolskih zavodov 
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- sistem financiranja ne omogoča pokrivanja obratovalnih stroškov v celoti 

- delež financiranja iz raziskovalne dejavnosti je zelo majhen  

 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

- zagotavljanje zunanjih virov financiranja (projektna sredstva, razvojni skladi, povezovanje z 

gospodarstvom, ipd.)  

- pospeševanje  tržne dejavnosti fakultete 

 

 

8. SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Fakulteta že od ustanovitve dalje zagotavlja trende učinkovitega povezovanja med zasebno 

in javno sfero, tako v domačem, ko tudi mednarodnem okolju. Vpetost v okolje je pomemben 

element delovanja fakultete, tako z razvojnega vidika kot z vidika njene vloge v ožjem in 

širšem okolju.  

EVRO-PF je izobraževalna in znanstvena institucija z raziskovalnim profilom, ki je usmerjen 

v domače in širše evropsko okolje. Kot taka si prizadeva za učinkovito vlogo v sodobni t.i. 

družbi znanja. Fakulteta izpolnjuje svoje poslanstvo in izkazuje svojo javno odgovornost z 

aktivno vključenostjo v slovenski ter evropski raziskovalni in visokošolski prostor, s 

sodelovanjem z različnimi partnerstvi za razvoj, kakor tudi s promocijo mednarodnega 

sodelovanja na področju raziskovanja in izobraževanja.   

Sodelovanje fakultete z okoljem se kaže predvsem v njenem odnosu z drugimi 

visokošolskimi zavodi, podjetji in ostalimi organizaciji v domačem in mednarodnem 

kontekstu. Medinstitucionalno povezovanje se najpogosteje kaže v skupnem sodelovanju na 

projektih, medsebojnem obveščanju, izmenjavi dobrih praks, gradnji nadaljnjih skupnih 

aktivnosti, reguliranju izobraževalnega sistema aktualnim potrebam na trgu dela ter promociji 

svojih diplomantov. 

S pomočjo povratnih informacij, ki jih fakulteta prejme iz okolja, učinkovito nadgrajuje 

kakovost ponujenega izobraževalnega sistema in znanja diplomantov in izboljšuje obstoječe 

oblike sodelovanja s partnerji doma oz. v tujini. Povratne informacije služijo fakulteti kot 

podstat in referenca pri iskanju novih partnerjev in kreiranju novih oblik sodelovanja.  

 

8.1. SODELOVANJE Z DOMAČIMI VISOKOŠOLSKIMI ZAVODI, PODJETJI IN DRUGIMI 

ORGANIZACIJAMI V SLOVENIJI 

 

8.1.1. SPLOŠNO O SODELOVANJU Z DOMAČIMI VISOKOŠOLSKIMI ZAVODI, PODJETJI 

IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI V SLOVENIJI 

 

Od ustanovitve dalje se je fakulteta uspešno povezala s številnimi domačimi visokošolskimi 

zavodi, podjetji in drugimi organizaciji, kakor tudi tistimi iz tujine. Sodelovanje z okoljem se 

kaže tako na lokalni in državni ravni, ko tudi mednarodni. Povezovanje je usmerjeno k 

zagotavljanju obojestranskih pozitivnih učinkov in zagotavljanju boljše vpetosti v okolje, tako 

za samo institucijo, kot tudi njene študente in diplomante. 
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Fakulteta si od ustanovitve dalje prizadeva za učinkovito vlogo v sodobni družbi znanja in za 

njeno aktivno vključenost v slovenski ter evropski raziskovalni in visokošolski prostor. To 

dosega s sodelovanjem na domačih in tujih projektih ter z nenehno skrbjo za širjenje znanja, 

vrednot in idej, ki sooblikujejo širše družbeno okolje.  

Na lokalni ravni fakulteta sodeluje s podjetji in organizacijami javnega in zasebnega sektorja. 

Z gospodarskega vidika fakulteta sodeluje tudi z okoliškimi podjetji in drugimi 

negospodarskimi subjekti. Sodelovanje se kaže tako v okviru svetovanja, kot tudi pravne 

pomoči (izdelava pravnih mnenj, vodenje postopkov javnih naročil, ipd). Fakulteta se že vrsto 

let aktivno odziva na vse pobude Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske 

(VIRS Primorske) kot zavoda, ki predstavlja interese predvsem regijskega gospodarstva in 

tudi lokalne skupnosti glede razvoja terciarnega izobraževanja v regiji ki so ga ustanovile 

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. 

Ustanovitelji VIRS Primorske so uspešna goriška podjetja in institucije. Med njimi so: Mestna 

občina Nova Gorica, občina Šempeter Vrtojba, GZS OZ za Severno Primorsko, 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..  

Preko Kariernega centra s fakulteto sodelujejo tudi številna društva, zavodi in drugi izvajalci 

(npr. Zavod ZMAG – Zavod za zagon gospodarstva z množičnim financiranjem, Zavod 

RAKMO – Zavod za mediacijo, Društvo ELSA Nova Gorica, AIESEC), ki občasno prirejajo za 

študente razne predstavitve, delavnice in druge aktivnosti.  

Fakulteta je preko Kariernega centra okrepila vezi tudi z drugimi organizacijami v Sloveniji. 

Dobro sodelovanje se je pokazalo zlasti na področju strokovnih ekskurzij študentov v 

delovna in realna okolja (Npr. Državni zbor, Ustavno sodišče, razna ministrstva, 

Specializirano državno tožilstvo, ipd.).  

Za namene pridobivanja povratnih informacij o uspešnosti svojih diplomantov pa se je 

sodelovanje okrepilo tudi z Zavodi za zaposlovanje, Centrom za izobraževanje v pravosodju, 

raznimi odvetniškimi družbami in nepremičninskimi agencijami. 

Prav tako se je fakulteta na področju sodelovanja z delodajalci veliko angažirala preko 

Kariernega centra (kar je podrobno predstavljeno v naslednjem poglavju), ki je uspešno 

sodeloval z številnimi domačimi (npr. Costructa d.d., NLB Pripria d.o.o., Eko Sklad j.s., ipd.) 

in tujimi predstavniki delodajalcev (EZTS – Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje 

občin Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrtojba, EURO Servis s.r.l., Studio legale Primosig, 

Avvocato Damijan Terpin, ipd.) v okviru ponujenih oz. drugih aktivnosti. Preko Kariernega 

centra je fakulteta v sam študijski proces pritegnila veliko delodajalcev in drugih institucij, ki 

so s študenti/diplomanti delili bogate izkušnje ter se z njimi tesneje povezali. Od njih je 

pridobila tudi številne povratne informacije o kakovosti znanja diplomantov, kar ji služi kot 

popotnica na področju zagotavljanja kakovosti študijskega procesa.  

Fakulteta na lokalni ravni gradi tesen stik z okoliškimi sodišči, odvetniki in drugimi 

institucijami pri katerih študenti opravljajo prostovoljno prakso, diplomanti pa pripravništvo.  
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Z vidika osveščanja javnosti o aktualnih družbeno-političnih tematikah je fakulteta aktiva na 

področju prirejanja okroglih miz, katere gosti so običajno strokovnjaki iz lokalnega okolja ali 

drugi strokovnjaki na državni ravni. Na vse dogodke, ki jih fakulteta prireja so poleg 

študentov in diplomantov fakultete vabljeni tudi predstavniki zainteresirane javnosti, s čimer 

si prizadeva k osveščanju javnosti na pereče družbene probleme in ustvarjanju konstruktivne 

razprave. 

Z vidika srednješolskega izobraževanja goji fakulteta stike z okoliškimi srednjimi šolami, ki se 

kažejo predvsem v sodelovanju dijakov na informativnih dnevih fakultete in dogodkom 

»Izberi si svoj študij«, ki ga prireja VIRS Primorske. Povezovanje je še posebej okrepljeno z 

Gimnazijo Nova Gorica, kjer se sodelovanje kaže zlasti v medsebojnem obveščanju o 

projektih in posredovanju vabil za udeležbo dijakov na dogodke fakultete, saj se s tem želi 

srednješolcem približati študij na fakulteti ter jih medgeneracijsko povezovati s starejšimi 

sovrstnik. 

Z vidika medknjižnične dejavnosti se je fakulteta na lokalni ravni tesno povezana z Goriško 

knjižnico Franceta Bevka in knjižnico Fakultete za uporabne družbene študije, s katerima 

dobro sodeluje na podlagi medknjižnične izposoje in prirejanju dogodkov namenjenih 

promociji bralne kulture in izposoji oz. prodaji knjig iz založbe fakultete. Knjižnica fakultete se 

je uspešno povezala tudi z lokalnimi odvetniki in drugimi institucijami pri zbiranju dodatnega 

gradiva za knjižnico. Knjižnica fakultete  sodeluje tudi z lokalnimi odvetniki in drugimi 

institucijami pri zbiranju dodatnega gradiva za knjižnico in promociji raznih dogodkov. Na 

državni ravni se na področju medknjižnične dejavnosti fakulteta aktivno povezuje s knjižnico 

Fakultete za državne in Evropske študije ter knjižnicami drugi pravnih fakultet in na splošno 

drugih knjižnic.  

Poslanstvo povezovanja z okoliškimi lokalnimi visokošolskimi zavodi na lokalni ravni fakulteta 

uresničuje zlasti preko VIRS Primorske, ki kot zavod skrbi za povezovanje goriških fakultet. 

Tesnejši stik je fakulteta vzpostavila zlasti s Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi 

Gorici, ki se kaže v medsebojnem oglaševanju aktivnosti in udeležbi študentov na različnih 

aktivnostih, ki jih instituciji prirejata.  

Na državni ravni je z vidika srednješolskega izobraževanja fakulteta aktivna pri prirejanju 

informativnih dni in osveščanju mladih o možnostih nadaljnjega študija. Fakulteta se je v 

okviru informativnih dni povezala z drugimi akterji (npr. s Klubom študentov Kranj in mrežo 

knjižnic v Sloveniji) in z njihovo pomočjo približala študij tudi mladim iz lokalno 

neprivilegiranih območij. V okviru dogodka »Izberi si svoj študij«, ki ga že tradicionalno 

prireja VIRS Primorske, fakulteta utrjuje stike s širšo okolico in populacijo bodočih študentov.  

Fakulteta se na državni ravni povezuje z pomembnejšimi institucijami na področju 

pravosodja in javne uprave (Sodni svet, Ustavno in Vrhovno sodišče RS, Razna ministrstva 

in organi sestavi, občine, ipd.) ter sodeluje z drugimi organi na državni ravni (Državni zbor, 

Računsko sodišče). Sodelovanje z drugimi institucijami, organizacijami in državnimi organi - 

tako lokalno kot tudi širše - fakulteta ocenjuje kot ustrezen razvojni prispevek pri 

zagotavljanju kakovosti študijskega procesa. 

 

Kar se tiče povezovanja z drugimi visokošolskimi zavodi na državni ravni je bila fakulteta do 

vključno študijskega leta 2012/2013 tesneje povezana z Fakulteto za državne in evropske 

študije. Fakulteta je v letu 2013/2014 okrepila povezovanje z drugimi visokošolskimi zavodi, 
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tako doma kot tudi v tujini. Povezovanje se kaže zlasti na področju medsebojnega 

oglaševanja aktivnosti in promociji tekmovanj, konferenc in drugih dogodkov. Povezovanje in 

sodelovanje je bilo nekoliko bolj izrazito z Fakulteto za državne in evropske študije (npr. 

Soorganizacija dogodkov, konferenc, ipd.), Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani 

(sodelovanje na področju Pitamičevega tekmovanja in tekmovanja Rubikon), s Pravno 

fakulteto Univerze v Mariboru (sodelovanje za namene tekmovanje iz pogajanj) ter Fakulteto 

za uporabne družbene študije v Novi Gorici (medsebojno oglaševanje aktivnosti in promocija 

dogodkov.  

Pomemben dejavnik povezovanja fakultete z okoljem je tudi njen Karierni center, ki skrbi za 

pridobivanje povratnih informacij o uspešnosti diplomantov fakultete na različnih področjih 

(npr. pravniški državni izpit) ter ohranja stik s številnimi delodajalci. Na osnovi analiz trga 

dela, anket in pridobljenih povratnih informacij s strani delodajalcev, fakulteta gradi svojo 

strategijo zagotavljanja kakovosti in se prilagaja aktualnim tokovom na področju 

zaposlovanja.  

S finančnega vidika se fakulteta uspešno povezuje z različnimi institucijami, preko katerih 

aktivno črpa sredstva za zagotavljanje nemotenega poteka izvajanja razvojnih in 

raziskovalnih projektov ter mednarodne dejavnosti (še posebej Erasmus in drugih oblik 

mednarodnih izmenjav).  

Prav tako je fakulteta aktivna tudi na področju mednarodnega povezovanja. Podrobnosti 

povezovanja z okoljem na mednarodni ravni so opisane v poglavju »Mednarodno 

sodelovanje«. 

 

 
8.1.2. ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU SODELOVANJA Z DOMAČIMI 

VISOKOŠOLSKIMI ZAVODI, PODJETJI IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI V SLOVENIJI 

Prek vseh aktivnosti, ki jih je fakulteta izpeljala v študijskem letu 2014/2015, se je širila tudi 

njena prepoznavnost in ugled v domačem in mednarodnem prostoru.  

Preko aktivnosti kariernega centra se je Evropska pravna fakulteta povezala z državnimi 

institucijami, na katerih so potekali strokovni ogledi in ekskurzije (npr. OZS, KPK, DZ, US 

RS).  

Fakulteto so obiskali številni ugledni domači in tuji gosti, ki s svojimi pogledi pomembno 

vplivajo na aktualno stanje družbenih razmer. Strokovnjaki so se gostovanja na fakulteti 

udeležili preko programa Erasmus+, preko aktivnosti Kariernega centra ter preko drugih 

programov aktivnosti, ki jih je fakulteta izvajala (Npr. Obisk delegacije EFFECUTS v okviru 

Programa ERasmus+, gost okrogle mize KC, dr. Luka Burazin, Strokovnjaki s področja ARS 

dr. Ruppel in dr. Jordaan). Od tujih visokošolskih zavodov, s katerimi je fakulteta tesneje 

povezala v študijskem letu 2014/2015 gre izpostaviti predvsem dve in sicer Pravno fakulteto 

Univerze v Vidmu (sodelovanje na projektih Erasmus+ KA2) ter hrvaško zasebno fakulteto 

EFFECTUS. Na področju povezovanja s tujini visokošolskimi zavodi so bile aktivnosti 

usmerjene v Erasmus+ program, kjer je fakulteta pomembno okrepila mednarodno mrežo 

partnerjev. Več o tem v poglavju mednarodno sodelovanje.  

Vse aktivnosti so bile odprte tudi za širšo javnost, s čimer se je okrepila vloga fakultete v 

lokalnem in širšem državnem okolju. Na področje sodelovanja z okoljem so pomembno 

vplivali tudi vsi projekti, v katerih je fakulteta sodelovala, s čimer se je kot raziskovalna in 

izobraževalna institucija tesneje zasidrala v slovenski visokošolski prostor (npr. Projekt po 

kreativni poti do praktičnega znanja). . 



121 

 

Fakulteta je nadaljevala že predhodno omenjeno sodelovanje z domačimi visokošolskimi 

zavodi, podjetji in drugimi organizacijami (na lokalni in državni ravni) ter si prizadevala za 

iskanje novih oblik povezovanja. Fakulteta je s pomočjo aktivnega Kariernega centra - 

katerega dejavnost se od avgusta 2013 financira iz sredstev javnega razpisa - veliko storila 

na področju promocije svojih diplomantov, prepoznavnosti samih študijskih programov 

fakultete ter pridobivanju povratnih informacij o uspešnosti svojih študentov/diplomantov na 

trgu dela. Poleg klasične oblike informativnih dni, sta se fakulteta in njen Karierni center 

poslužila tudi sejmov (Informativa 2014 in Študentska arena), kot dodatnih oblik promocije. 

Kar se tiče promocije diplomantov je Karierni center poskrbel za izdajo t.i. »Brošure za 

delodajalce«, ki je namenjena predstavitvi dejavnosti Kariernega centra in promociji 

diplomantov fakultete. Pripravljene so bile tudi druge oblike zgibank in promocijskega 

materiala.  

 

8.1.3. SKLEPNO 

Premiki v času po samoevalvaciji 2013/2014:  
- širjenje prepoznavnosti fakultete v ožjem in širšem okolju; 
-okrepljeno povezovanje fakultete z drugimi institucijami v Sloveniji; 
-okreplejni stiki z drugimi visokošolskimi zavodi 
-več stikov s predstavniki podjetij, različnih institucij, zavodov in društev (medsebojno obveščanje, 
sodelovanje na dogodkih fakultete, formalizacija sodelovanja v obliki t.i. pisem o nameri); 
-vzpostavljeno čezmejno povezovanje z delodajalci. 
 
Prednosti:  
-s pomočjo Kariernega centra se poveča obseg pridobivanja povratnih informacij s strani delodajalcev 
o uspešnosti študentov/diplomantov fakultete; 
-povečana skrb za prepoznavnost fakultete v lokalnem in širšem družbenem okolju; 
-večja aktivnost fakultete pri vključevanju delodajalcev in drugih akterjev ( institucij) v sam (ob) 
študijski proces; 
Promocija študentov in diplomantov fakultete pred Kariernega centra; 
Tesnejše povezovanje z drugimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji. 
 
Slabosti:  
-pomanjkanje spletnih baz potencialnih delodajalcev diplomantov fakultete 
-premalo neposrednega povpraševanja po študentih/diplomantih Evropske pravne fakultete na 
področju zaposlovanja 
Premalo spremljanja diplomantov pri zaposlovanju z vidika znanj in veščin, ki jih dobijo tekom študija. 
 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  
- udeležba na sejmih, več promocije študentov in diplomantov fakultete, 

- navezovanje stikov s tujimi fakultetami in univerzami ter na podlagi stikov podpisovati sporazume; 

- nadgraditi mrežo delodajalcev, s katerimi sodeluje fakulteta ter vzpostaviti evidenco potencialnih 
delodajalcev diplomantov fakultete; 

 

 

8.2. KARIERNI CENTER EVRO-PF 
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8.2.1. SPLOŠNO O KARIERNEM CENTRU 

 

Podatki se nanašajo na obdobje od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega leta 

2013/14. 

Pomemben element fakultete, ki aktivno gradi njeno vpetost v okolje (lokalno in državno), je 

njen Karierni center. Fakulteta je v letu 2012 podprla pobudo študentov za ustanovitev 

Kariernega centra, kar se je izkazalo kot dobra praksa sodelovanja fakultete s študenti. V 

letu 2013 je bila fakulteta uspešna na javnem razpisu, preko katerega je pridobila sredstva s 

strani Evropske unije (Evropskega socialnega sklada) ter Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport za izvajanje aktivnosti Kariernega centra.  

Namen Kariernega centra je ustvariti celostno podporo študentov tako na njihovi študijski, 

kakor tudi karierni poti. Služi kot orodje za uspešen prehod v prvo zaposlitev, saj preko 

raznoraznih delavnic, predstavitev poklicev, individualnih testiranj in svetovanj karierno 

osvešča študente ter jim nudi dodatna praktična znanja, s čimer delodajalcem zagotavlja 

kakovosten kader. Nedvomno je Karierni center zelo pomemben element na področju 

osveščanja mladih o možnostih zaposlovanja in spremljanju njihove zapeljivosti in nadaljnje 

karierne poti.  

Karierni center je prijazen tudi do delodajalcev, ki iščejo kadre za svoja podjetja, saj se trudi 

sodelovati z njimi in upoštevati njihove potrebe na trgu dela. Glede na potrebe delodajalcev 

Karierni center usmerja študente v iskane poklice, spodbuja in promovira uspešne študente, 

se zavzema za njihove poklicne usmeritve ter skrbi za njihovo promocijo v okviru danih 

razsežnosti trga dela. Gre za institucijo, ki študentom zagotavlja koristne informacije o 

zaposlitvenih možnostih, analizira zaposlitvene možnosti diplomantov, magistrov in doktorjev 

znanosti. Karierni center omogoča ohranjanje stikov med sedanjimi in nekdanjimi študenti 

fakultete ter ustvarja priložnosti za njihovo medsebojno povezovanje. 

Poleg tega Karierni center gradi pester nabor potencialnih delodajalcev in drugih partnerjev 

fakultete, s katerimi ohranja stike in aktivno sodeluje. Povezovanje se kaže v formalni obliki 

(v okviru sklenjenih t.i. pisem o nameri) ali v neformalni obliki (v obliki medsebojnega 

obveščanja, sodelovanja ali posredovanja različnih oblik informacij, napotitve študentov na 

praktično ali drugo usposabljanje, sodelovanje na okroglih mizah, predstavitve poklicev ali 

obiski v delovna okolja, ipd. ). 

Na področju gospodarstva se je Karierni center aktivno povezal z VIRS Primorske, ki 

združuje vrsto delodajalcev, ki fakulteti predstavljajo referenco na področju zaposlovanja in 

sodelovanja. VIRS Primorske nudi fakulteti in njenemu Kariernemu centru pomoč na 

področju koordinacije in sodelovanja z delodajalci, kakor tudi na področju promocije vseh 

delavnic in drugih aktivnosti.  

Karierni center se je za namene področja izobraževanja in iskanja praktičnega dela v tujini 

povezal z Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v 

nadaljevanju CMEPIUS). Karierni center se pri izvajanju svojih aktivnosti povezuje tudi s 

predavatelji fakultete, vendar je sodelovanje še v začetni fazi.  
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V študijskem letu 2012/2013 in š.l. 2013/2014 so bile opravljene ankete med diplomanti, ki so 

odražale stanje diplomantov na področju zaposlitve in zadovoljstva s študijem. Rezultati so 

bili fakulteti v veliko pomoč in podporo pri nadaljnjem oblikovanju študijskega procesa.  

Do zaključka študijskega leta 2013/2014 so s Kariernim centrom oz fakulteto preko pisem o 

nameri že sodelovali: Čas- zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o., FIMAGO d.o.o., 

Geonaris, geodetske storitve, d.o.o., Gonzaga Pro d.o.o., IGEA d.o.o., IMOS, projektiranje, 

inženiring, tehnično svetovanje in gradnje, d.d., Javni sklad Republike Slovenije za razvoj 

kadrov in štipendije, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Odvetniška 

družba Čeferin o.p., d.o.o., Primorski Tehnološki Park d.o.o., SPIN Informacijski inženiring 

d.o.o., Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske (VIRS Primorske), ZAVOD IPS- 

Inštitut za projektno svetovanje. K sodelovanju so v letu 2013/2014 pristopili Okrožno 

sodišče v Novi Gorici, Komunalno podjetje Logatec d.o.o, Stanovanjsko podjetje Ravne 

d.o.o., Odvetniška družba Aljoša Dežman o.p. do.o., Zavod RAKMO, NLB Propria d.o.o., 

italijansko podjetje Euro servis s.r.l., Zavod Zmag – zavod za zagon malega gospodarstva z 

množičnim financiranjem, EKO sklad j.s., Constructa d.d. ter društvo Elsa Nova Gorica. Prav 

tako se je Karierni center prek svojih aktivnosti povezal s številnimi predstavniki delodajalcev, 

med njimi sta tudi dve odvetniški družbi iz sosednje Italije (Odvetniška pisarna Damijan 

Terpin ter odvetniška pisarna Primožič). Vsem predstavnikom delodajalcem, s katerimi je 

Karierni center sodeloval, je ponudil možnost sklenitve t.i. pisma o nameri. Nekateri so v to 

privolili, drugi so izrazili željo po ohranjanju neformalne oblike sodelovanja, ki pa je z vidika 

medsebojnega sodelovanja ravno tako učinkovita in dobrodošla. S številnimi partnerji so 

potekale razne oblike sodelovanj - bodisi izmenjave informacij, sodelovanje v projektih, 

napotitve študentov na praktično ali drugo usposabljanje, sodelovanje na okroglih mizah, 

predstavitve poklicev, kot tudi obiski v delovna okolja.  

Karierni center krepi svojo vlogo na področju svetovanja mladim in prirejanju obštudijskih 

aktivnosti. Rezultati dobrega dela in promocije se kažejo predvsem v povečanem zanimanju 

študentov in delodajalcev za aktivnosti, ki jih prireja Karierni center.  

V sklopu ponedeljkovih aktivnosti so se na fakulteti v letu 2013/2014 zvrstile številne 

delavnice, strokovne ekskurzije in razni drugi dogodki namenjeni osveščanju mladih o 

možnostih nadaljnjega študija, predstavitvi poklicev in obiskom v delovna in realna okolja.  

V septembru 2014 je Karierni center izpeljal poletno šolo na temo pridobivanja kariernih 

veščin, s katerimi je mlade pripravljal na boljši in učinkovitejši vstop na trg dela. Na poletni 

šoli je sodelovalo kar 16 predstavnikov delodajalcev, med njimi tudi tuji.  

Karierni center je v študijskem letu 2014 opravil anketo med diplomanti, s pomočjo katere je 

fakulteta pridobila pomembne informacije o zaposljivosti diplomantov in zadovoljstvom s 

ponujenimi študijskimi programi na fakulteti. 

Karierni center skrbi tudi za promocijo fakultete ter njenih študentov in diplomantov med 

delodajalci in drugimi predstavniki zasebnih in javnih institucij. Za namene promocije svoje 

dejavnosti Karierni center pripravlja številne brošure, zgibanke, razne druge oblike 

promocijskega materiala, posluži pa se tudi sejmov (Informativa 2014, Študentska arena 

2013) kot dodatnih oblik promoviranja svoje dejavnosti v širšem okolju.  
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8.2.2. ENOLETNI RAZVOJ KARIERNEGA CENTRA 

 

Karierni center je v študijskem letu 2014/2015 nadaljeval z izvajanjem svojega poslanstva in 

zastavljenih aktivnosti.  

Karierni nceter je tekom leta prirejal številne okrogle mize, delavnice, predstavitve 

delodajalcev, ekskurzije v delovna in realna okolja ter druge dogodke namenjene 

vzpostavljanju stikov med študenti in delodajalci ter osveščanju o razmerah na trgu dela.  

Karierni center je sodeloval na sejmih Študentska arena in Informativna 2015.  

 

8.2.3. IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

 

Tabela št. 11: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju Sodelovanja z okoljem – Karierni center 

 

DOLGOROČNI 
CILJI (DO LETA 

2016) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJ V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2014/15  

KRATKOROČNA 
STRATEGIJA 

REALIZACIJA – OKTOBER 
2014 - SEPTEMBER 2015 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 

Razvijati 
sodelovanje s 
sorodnimi 
pedagoškimi 
in 
raziskovalnimi 
institucijami 
doma in v 
tujini. 

1.Promocija 

sodelovanja 

fakultete z 

mednarodnim 

okoljem. 

2.Oblikovanje 

pogojev za 

vzpostavitev 

sodelovanja z 

domačimi in 

tujimi družbami 

in institucijami. 

3.Navezovanje 

stikov s tujimi 

fakultetami in 

univerzami ter 

na podlagi 

stikov 

podpisovati 

sporazume. 

 
1. Fakulteta bo okrepila 
mrežo delodajalcev in 
drugih visokošolskih 
inštitucij preko 
formalnih in 
neformalnih stikov. 
Podpisanih bo vsaj 10 
novih sporazumov, 
pisem o nameri oz 
drugih dokumentov, ki 
bodo izkazovale 
dosežen cilj.  
 
2. Fakulteta bo v 
domačem in 
mednarodnem okolju 
še bolj prepoznavna.  
 
3. Fakulteta bo še 
naprej gojila pester 
nabor raznih 
obštudijskih aktivnosti, 
preko katerih se bo še 
dodatno povezala s 
sorodnimi 
pedagoškimi, 
raziskovalnimi ter 
dugimi institucijami 

 
1.Izvesti potrebne 
aktivnosti za 
vzpostavitev stika 
in podpis 
sporazumov z 
delodajalci ind 
rugimi 
visokošolskimi 
institucijami. 
 
2.Izvesti 
promocijske 
aktivnosti za 
povečanje 
prepoznavnosti 
fakultete v 
domačem in 
mednarodnem 
okolju. V celoti bo 
relaiziran plan 
promocije. 
 
3.Fakulteta bo 
izvedla vse 
potrebne aktivnosti 
za ohranjanje 
pestrega  nabora 
obštudijskih 

1. Fakulteta je v š.l 

2014/2015 okrepila 

sodelovanje z domačimi 

in tujimi institucijami. 

Povezovanje je potekalo 

zlasti preko dejavnosti 

Kariernega centra 

fakultete, Mednarodne 

pisarne ter same 

Fakultete.  

 

2. Fakulteta je izboljšala 

prepoznavnost v 

domačem in 

mednarodnem okolju.  

 

3. Na fakulteti je bilo 

organiziranih 12 

gostujočih predavanj, na 

katerih so sodelovali 

domači ali tuji 

strokovnjaki/gosti iz 

prakse. Fakulteta je 

sodelovala pri organizaciji 

12 konferenc oziroma 
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doma in v tujini ter 
potencialnimi 
delodajalci. 
 
4.Izboljšano bo 
sodelovanje z 
delodajalci indrugimi 
institucijami, ki iščejo 
kadre za svoja podjetja. 
Fakulteta bo aktivno 
razvijala sodelovanje s 
sorodnimi 
pedagoškimi, 
raziskovalnimi ter 
drugimi institucijami 
doma in v tujini. Hkrati 
bo fakulteta širila 
prepoznavnost svojih 
diplomantov ter si 
prizadevala za 
izboljšanje njihovega 
vključevanja v trg dela. 
Fakulteta bo na podlagi 
sodelovanja z raznimi 
institucijami vodila tudi 
statistike, ki bodo 
omogočale še dodatno 
izboljšanje študijskega 
procesa. 
 
5.Fakulteta se bo prek 
svoje akademske 
dejavnosti še bolj 
vključevala v družbeno 
dogajanje in širše 
okolje ter širila svoje 
znanstvene in druge 
nazore z namenom 
izboljšanja delovanja 
demokratičnega 
sistema. 
 
6.Sodelovanje med 
kariernim centrom in 
Alumni klubom bo še 
dodatno  okrepljeno. 
 
7.Karierni center bo 
med študenti in 
predavatelji ter v širši 
družbi še bolj 
prepoznaven. 
 
8.Karierni center bo pri 
nadaljnjem oblikovanju 
aktivnosti še naprej 

aktivnosti in za 
izboljšanje 
sodelovanje s 
sorodnimi 
pedagoškimi, 
raziskovalnimi ter 
drugimi 
institucijami doma 
in v tujini ter 
potencialnimi 
delodajalci. 
 
4. Izpeljane bodo 
vse aktivnosti, ki 
bodo omogočile 
boljšo povezavo z 
okoljem. Fakulteta 
bo preverjala 
statistiko 
opravljanja PDI 
med diplomanti 
fakultete. Povezala 
se bo z delodajalci 
svojih diplomantov 
in pridobivala 
povratne 
informacije o 
njihovi uspešnosti. 
Fakulteta bo ob 
pomoči KC 
spremljala karierno 
pot svojih 
diplomantov. 
Ponatisnjena bo 
tudi  Brošura za 
delodajalce, 
izdelani bodo novi 
informativni 
materiali, ki bodo 
promovirali 
kompetence 
študentov in 
diplomantov 
fakultete.  Izdelani 
bodo tudi 
informativni 
materiali, ki bodo 
omogočili fakulteti 
razvijati 
sodelovanje s 
sorodnimi 
pedagoškimi,  
raziskovalnimi ter 
drugimi 
institucijami doma 
in v tujini. 

drugih tovrstnih 

dogodkih.  Organiziranih 

je bilo 5 okroglih miz, 6 

delavnic ter 8 ekskurzij v 

delovna in realna okolja. 

Na fakulteti je potekalo 9 

predstavitev 

delodajalcev, poleg tega 

pa je fakulteta sodelovala 

pri vključevanju 

študentov v študentska 

tekmovanja doma ter v 

tujini. Nastopila je tudi v 

vlogi soorganizatorja 

tekmovanja (Pitamičevo 

tekmovanje, Tekmovanje 

iz pogajanj).  Fakulteta je 

organizirala tudi poletno 

šolo na temo »(U)pravne 

veščine«, ki je potekala v 

septembru 2015. V okviru 

KC, v sodelovanju z VIRS, 

je bila soorganizirana 

poletna šola na temo 

pridobivanja kariernih 

veščin, vendar le ta ni bila 

izpeljana zaradi 

premajhnega števila 

prijavljenih. 2 študenta 

sta se udeležila poletne 

šole na Univerzi v Vidmu.  

 

4. Fakulteta se je preko 

dejavnosti Kariernega 

centra aktivno 

povezovala z delodajalci 

in drugimi institucijami, ki 

iščejo kadre za svoja 

podjetja, ter širila 

prepoznavnost svojih 

diplomantov.  Prav tako 

je fakuteta s pomočjo 

raznih statistik in s 

sodelovanjem z 

relevantnimi institucijami 

spremljala karierno pot 

svojih diplomantov.  
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upošteval mnenja in 
predloge svojih 
študentov/diplomantov 
in delodajalcev, s 
katerimi sodeluje. 

 
5. Izvesti vse 
potrebne 
aktivnosti, da bo 
fakulteta  še bolj 
vključena v 
družbeno dogajanje 
in da bo 
soustvarjala 
temelje za boljše 
delovanje sistema 
pravne in 
demokratične 
države. 
 
6. Organizirani 
bodo skupni 
dogodki, ki bodo 
krepili vez med 
fakulteto in 
diplomanti. 
Izpeljane bodo 
aktivnosti, 
potrebne za 
krepitev 
povezovanja med 
Kariernim centrom 
in Alumni klubom. 
Karierni center si bo 
prizadeval za 
vključevanje 
diplomantov 
fakultete pri 
prirejanju aktivnosti 
z namenom 
ohranjanja stikov in 
sodelovanja z 
diplomanti tudi po 
zaključku študija.  
 
7. Izvesti ustrezne 
aktivnosti, za 
večanje 
prepoznavnosti 
Kariernega centra 
med študenti in 
predavatelji. 
Povečati tudi 
dejavnost 
osveščanja širše 
javnosti o delovanju 
KC. Predvsem preko 
stalnega 
obveščanja o 
dogodkih in drugih 
aktivnostih 

5. Fakulteta se je prek 

svoje dejavnosti 

vključevala v družbeno 

dogajanje.  

 

6. Karierni center se je še 

tesneje povezal z Alumni 

klubom. Organizirano je 

bilo prvo srečanje 

diplomantov fakutlete.  

 

7. Karierni center je 

skrbel za promocijo svoje 

dejavnosti ter širil svojo 

prepoznavnost navznoter 

(med študenti) ter 

navzven (med širšo 

javnostjo).  

 

8. Karierni center je pri 

organizaciji aktivnosti, ki 

izboljšujejo zaposlitvene 

možnosti 

študentov/diplomantov, 

upošteval mnenja in 

predloge 

študentov/diplomantov 

ter samih delodajalcev. 

Mnenja in predloge je 

zbiral ustno ter spreko 

spletnih vprašalnikov ob 

prijavi na razne dogodke.  
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Kariernega centra, 
radijskega 
oglaševanja, 
sodelovanja na 
raznih sejmih, ipd.   
 
8. Karierni center 
bo med 
študenti/diplomanti  
izvedel anketo, s 
pomočjo katere bo 
spremljal karierno 
pot svojih 
diplomantov ter 
izboljšal nabor 
ponujenih 
obštudijskih 
aktivnosti v okviru 
KC. 

 

 

8.2.3. SKLEPNO 

Premiki v času po samoevalvaciji 2014/2015:  
- s pomočjo Kariernega centra se je okrepilo povezovanje z okoljem; 
- Karierni center je okrepil in nadgradil stik z domačimi in tujimi delodajalci; 

- številni delodajalci so bili vključeni v (ob)študijski proces na fakulteti (tudi tuji); 

- na fakulteti so potekale številne okrogle mize, delavnice, strokovne ekskurzije in drugi dogodki, ki so 
omogočili večji stik študentov/diplomantov z delodajalci in obratno, 

- udeležba na sejmih Informativa (2015) in Študentska arena (oktober 2014); 

- izboljšala se je prepoznavnost fakultete tako v domačem, kot tudi mednarodnem okolju; 

- povečalo se je zanimanje delodajalcev za sodelovanje s fakulteto (Kariernim centrom) in njenimi 
diplomanti; 

- izdelano promocijsko gradivo za delodajalce. 

 

Prednosti:  
- povečan nabor ponujenih (ob)študijskih aktivnosti na fakulteti; 

- povečano zanimanje študentov za vključevanje v obštudijske dejavnosti Kariernega centra; 

 
Slabosti:  
- številni delodajalci (zlasti odvetniške pisarne in organi javne uprave) ne želijo formalizirati 
obstoječega sodelovanja preko t.i. pisem o nameri, raje se osredotočajo na neformalne oblike 
sodelovanja; 
 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  
- povabiti še večje število delodajalcev v t.i. bazo podpisnikov pisem o nameri; 

- še dodatno izboljšati prepoznavnost diplomantov Evropske pravne fakultete na trgu dela; 

- ohranjanje poletne šole na temo pridobivanja kariernih veščin; 
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- nadgradnja akcijskega plana promocije Kariernega centra z namenom povečanja sodelovanja z 
delodajalci, ki iščejo kadre za svoja podjetja;  

- okrepiti povezovanje med Kariernim centrom in Alumni klubom fakultete; 

-  izboljšati prepoznavnost Kariernega centra med predavatelji ter študenti; 

- upoštevati predloge študentov pri nadaljnjem oblikovanju aktivnosti Kariernega centra; 

- povečati prepoznavnost Kariernega centra, diplomantov fakultete in same fakultete na lokalni in 
državni ravni, 

-zagotoviti ustrezno formalno izobraževanje za karierne svetovalce z vidika večje kakovosti ponujenih 
storitev. 

 

 

8.3. MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

EVRO-PF se na pravnem področju aktivno vključuje in kreditno povezuje s sorodnimi 

visokošolskimi in univerzitetnimi institucijami v evropskem in mednarodnem prostoru.  

 

 

8.3.1. SPLOŠNO O MEDNARODNEM SODELOVANJU  

 

Podatki se nanašajo na obdobje od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega leta 

2013/14. 

 

8.3.1.1. PODPISANI SPORAZUMI 

 
Do zaključka študijskega leta 2013/14 je imela fakulteta devet podpisanih mednarodnih 

sporazumov s fakultetami oz. univerzami iz petih držav.  

 

 

8.3.1.2. ERASMUS 

 
Fakulteta je od leta 2008 nosilka Erasmus univerzitetne listine, ki omogoča izvajanje 

mobilnosti študentov in profesorjev s tujimi fakultetami.  

Do zaključka študijskega leta 2013/14 je podpisala 10 bilateralnih sporazumov, izvedla je 6 

mobilnosti študentov z namenom študija, 3 mobilnosti študentov z namenom prakse in 9 

mobilnosti zaposlenih z namenom poučevanja. Na fakulteto so na izmenjavo prišli 4 tuji 

študenti, 3 z namenom študija in 1 z namenom opravljanja prakse ter 2 tuja učitelja. 

Fakulteta na svoji spletni strani vsako leto objavi razpis za Erasmus izmenjave. Z vsemi 

prijavljenimi se opravi razgovor, nato pa se pripravi obvestila o izboru. Po prejemu Obvestila 

o izboru in višini sofinanciranja s strani CMEPIUS-a, fakulteta pripravi obvestila o prejetih 

dotacijah.  

Od študijskega leta 2013/14 se fakulteta prijavlja tudi na Javni razpis štipendij za individualno 

mobilnost študentov v tujino v okviru programa Erasmus, ki ga razpisuje Javni sklad RS za 

razvoj kadrov in štipendije. Uspešno kandidiranje na razpisu fakulteti omogoči da študentom, 

ki odhajajo na izmenjavo, poleg Erasmus dotacij, dodeli še štipendije.  
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8.3.1.3. NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM 

 
Fakulteta se je prvič prijavila na razpis slovenskega štipendijskega sklada iz Finančnega 

mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v letu 2009/2010, v okviru katerega 

je prejela sredstva za izvedbo mobilnosti. V letu 2010/2011 se je fakulteta ponovno uspešno 

prijavila na razpis. V letu 2009/2010 ( marec 2010) se je izmenjave udeležila ena 

predavateljica, katere obisk je pripomogel k podpisu interinstitucionalnega sporazuma z 

Faculty of Arhitecture and Fine Art na Unoversity of Science and Technology - NTNU, v 

Trondheimu, na Norveškem. V študijskem letu 2010/2011 se je preko programa Norveški 

Finančni Mehanizem izmenjave udeležil 1 študent, v obdobju november - december 2010. 

Opravljal je enomesečno prakso na Faculty of Arhitecture and Fine Art na na Unoversity of 

Science and Technology - NTNU, v Trondheimu, na Norveškem. V študijskem letu 

2013/2014 se fakulteta na razpis Slovenskega štipendijskega sklada Finančnega mehanizma 

EGP in Norveškega finančnega mehanizma ni prijavila, venda r je bila uvrščena na rezervni 

seznam.  

 

8.3.1.4. JEAN MONNET MODUL 

 
V študijskih letih 2010/11, 2011/12 in 2012/13 je doc. dr. Matej Avbelj izvajal Jean Monnet 

Modul “EU v praksi”. Evropski praktikum se je osredotočal na sodno prakso Sodišča EU in 

nacionalnih najvišjih sodišč, ki se nanaša na pravo EU. Študenti so se s študijem izbranih 

sodb, ki so jim bile dodeljene vnaprej, seznanili, kako zakonodaja EU deluje in se razvija v 

praksi na nacionalni in nadnacionalni ravni.  

V obdobju od l. 2013 do 2015 je potekal sklop Akademskih forumov pod mentorstvom 

nosilca modula, predavatelja doc. dr. Mateja Avblja, na temo “Temelji prava in politik EU”.  

 

 

8.3.1.5. POLETNE ŠOLE 

 
Fakulteta od leta 2008 aktivno sodeluje pri izvedbi poletne šole na Univerzi v Vidmu. Do 

zaključka študijskega leta 2013/14 se je poletne šole udeležilo 24 njenih študentov in 8 

profesorjev.  

 

8.3.1.6. MEDNARODNA TEKMOVANJA  

 
Do zaključka študijskega leta 2013/14 so se študenti fakultete udeležili številnih domačih in 

mednarodnih tekmovanj.Domača tekmovanja so bila predvsem: Pitamičevo tekmovanje, 

Rubikon, Pra(v)na rešitev, Tekmovanje iz pogajanj, Esejsko tekmovanje. Mednarodna 

tekmovanja pa: Youth for peace, Telders, Študenti so se udeleževali tudi raznih simulacij 

(npr. BEUM) ter drugih oblik tekmovanj oziroma preverjanj znanja.  

 

 

8.3.1.7. MEDNARODNE KONFERENCE, OKROGLE MIZE, DELAVNICE, PREDAVANJA IN 

OSTALE AKTIVNOSTI, KI SO SE JIH UDELEŽILI TUJI PROFESORJI IN GOSTI IZ PRAKSE 
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Fakulteta je v študijskem letu 2008/09 prvič organizirala in izvedla mednarodno konferenco iz 

pravne argumentacije. Od leta 2009/10 mednarodno konferenco organizira v sodelovanju s 

Fakulteto za državne in evropske študije iz Kranja. Prav tako v sodelovanju s Fakulteto za 

državne in evropske študije iz Kranja, od študijskega leta 2011/12 izvaja Doktorsko 

znanstveno-raziskovalno mednarodno doktorsko konferenco. V študijskem letu 2012/13 je 

fakulteta prvič organizirala Mednarodno konferenco mediacija in arbitraža.  

 

Na fakulteti je od njene ustanovitve pa do zaključka študijskega leta 2013/14 predavali 

številni gosti iz prakse ter tuji predavatelji. Podrobnosti so opisane v seznamu aktivnosti, ki 

ga vodi Evropska pravna fakulteta.  

 

 

8.3.1.8. MEDNARODNI PROJEKTI IN RAZPISI 

 
Do zaključka študijskega leta 2013/14 se je fakulteta prijavila na sedem mednarodnih 

projektov in razpisov. Pri dveh je bila uspešna, pri petih pa neuspešna. 

 

 

8.3.2. ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU MEDNARODNEGA SODELOVANJA 

 

Podatki se nanašajo na študijsko leto 2014/15. 

 

8.3.2.1. PODPISANI SPORAZUMI 

 
Fakulteta je v študijskem letu 2014/15 sklenila 5 novih mednarodnih bilateralnih sporazumov.  

Fakulteta je za namene krepitve mednarodnega sodelovanja oblikovala dopis v angleškem 

jeziku s katerim se predstavi potencialnim partnerjem ter jim ponudi podpis (bilateralnih) 

sporazumov ali pisem o nameri. V juliju 2014 je bil predlog za sodelovanje, skupaj s 

predstavitvijo fakultete, posredovan nekaterim izbranim fakultetam, ki pa se na vabilo niso 

odzvale. Glede na to, se je fakulteta, v sodelovanju z nacionalno agencijo CMEPIUS odločila 

za ponovni poskus navezovanja stikov. Pozitivni odzivi so bili zlasti s strani španskih univerz. 

Postopki še potekajo.  

 

8.3.2.2. ERASMUS in ERAMUS + 

 
V študijskem letu 2014/15 je Fakulteta je podpisala nove sporazume z Universidad de 

Cordoba (Španija), University of Economics-Varna (Španija), Universidad international de la 

Rioja (Španija), Slobomir P.University (BiH) ter Dokuz Eylul University (Turčija). Prav tako so 

bile pobude za vzpostavitev sporazumov naslovljene tudi na Dragan – European University 

institute of Lugoj (Romania), University of Cadiz (Španija) ter Universodad Catolica San 

Antonio de Murcia (Španija). Odgovre fakulteta še čaka.  

Trenutno ima fakulteta veljavnih 16 bilateralnih sporazumov.  

V istem študijskem letu je pridobila dve Erasmus dotaciji za mobilnost profesorjev z 

namenom poučevanja, ki sta bili v celoti izkoriščeni. En profesor se je udeležil izmenjave na 
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Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu. Ostala sredstva so bila prerazporejena za namene 

mobilnosti študentov.  

Fakulteta je preko sporazuma št. 14-103-000042 pridobila sredstva za izpeljavo 5 mobilnosti 

( 3 za mobilnost osebja, 2 za mobilnost študentov SMS in SMP). S pomočjo pogodbeno 

dovoljene prerazporeditve sredstev je fakulteta omogočila Erasmus+ izmenjave: 4 študenti 

so se udeležili izmenjave SMS na pravnih fakultetah Comenius Unversity, University of 

Udine, Masaryk University ter Univerity of Leipzig; 1 študentka se je izmenjave udeležila za 

namene prakse v odvetniški pisarni v Nemčiji (Hovel&Collegen). V študijskem letu 2014/2015 

je je izmenjave za namene poučevanja udeležil 1 predavatelj, in sicer na Pravni fakulteti 

Univerze v Zagrebu, v obdobju od 13.5.2015 do 15.5.2015.  

Na fakulteto so v okviru Erasmus+ prišli trije predavatelji iz University College EFFECTUS, 2 

z namenom poučevanja, 1 z namenom usposabljanja.  

21. in 29. januarja 2015 sta bila izvedena informativna dneva za Erasmus+ študente v Novi 

Gorici in Ljubljani. Na dogodkih je bila študentom dodatno predstavljena in poudarjena 

možnost, da jim aktivno sodelovanje pri podpisu bilateralnega sporazuma prinese dodatne 

točke pri izboru.  

Januarja so bili na spletni strani fakultete objavljeni razpis za Erasmus+ študentske 

izmenjave v študijskem letu 2015/16. Na mobilnosti se je prijavilo 10 kandidatov.  

Fakulteta se je v študijskem letu 2014/15 uspešno prijavila na Javni razpis štipendij za 

individualno mobilnost študentov v tujino v programskem letu 2014 v okviru programa 

Erasmus. Sredstva so bila razdeljena med študente, ki so odšli na izmenjavo.  

 

 

8.3.2.3. NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM 

 
V letu 2014/2015 se fakulteta na razpis Finančnega mehanizma EGP in Norveškega 

finančnega mehanizma ni prijavila.  

 

8.3.2.4. POLETNE ŠOLE IN MEDNARODNA TEKOMVANJA 

 
Fakulteta aktivno sodeluje pri izvedbi poletne šole na Univerzi v Vidmu. V letu 2014/2015 sta 

se poletne šole udeležila 2 študenta. Pridobljena znanja so s področja alternativnega 

reševanja kolektivnih sporov in skupinskega uveljavljanja pravic. Udeležba na poletni šoli je 

odlična priložnost za mreženje in za nove poslovne povezave.  

Ekipa Evropske pravne fakultete je na mednarodnem moot court tekmovanju Telders iz 

mednarodnega javnega prava (Telders Moot Court Competition 2014), ki je med 22. in 25. 

aprilom 2014 potekalo na sedežu Univerze v Leidnu v Haagu in v Palači miru, sedežu 

Meddržavnega sodišča OZN, dosegla izjemen uspeh. Fakultetna ekipa je že ob svoji prvi 

udeležbi osvojila nagrado Best Memorial Award on behalf of the Respondent. Fakulteto so 

zastopali trije študenti pod mentorstvom doc dr. Jerneja Letnar Černiča. V letu 2014/2015 se 

študenti tekmovanja niso udeležili.  
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8.3.2.5. MEDNARODNE KONFERENCE, OKROGLE MIZE, DELAVNICE, PREDAVANJA IN 

OSTALE AKTIVNOSTI, KI SO SE JIH UDELEŽILI TUJI PROFESORJI IN GOSTI IZ PRAKSE 

 
V študijskem letu 2014/15 je fakulteta v sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske 

študije iz Kranja že sedmič uspešno izvedla mednarodno konferenco iz pravne 

argumentacije. Prav tako, v sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske študije iz Kranja, 

je v letu 2014/2015 že četrtič izvedla Doktorsko znanstveno-raziskovalno mednarodno 

doktorsko konferenco in izdala zbornik. 

Fakulteta je v študijskem letu 2014/2015 priredila sklop akademskih forumov imenovanih 

»Pogovori o pravu in državi«. Gosti foruma so bili domači in mednarodni strokovnjaki.  

Prav tako so na fakulteti v sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske študije v sklopu 

aktivnosti Jean Monnet akademski forumi potekala predavanja na izbrane teme iz področja 

“Temelji prava in politik EU”, pod mentorstvom doc. dr. Mateja Avblja.   

Fakulteta je v študijskem letu 2014/15 v pedagoški proces vključila v študijski proces domače 

in tuje pravne strokovnjake. Med njimi so: Mojca Štitof Brusdr, dr. Pavle Šturma, prof. dr. sc. 

Robert Kopal, dr. Šime Ivanjko, Martin Jančar, dr. Boštjana Kerblerja, mag. Pravomir 

Kosjančuk, mag. Neža Dular, mag. Petra Weingerl, dr. Barneya Jordaana z Vlerick Business 

School (Gent, Belgija), dr. Oliver C. Ruppl s Pravne fakultete Univerze v Stellenboschu 

(Južna Afrika), mr.sc. Nataša Trojak, dr.sc. Mira Lenardić ter g. Goran Trobojević iz 

University College Effectus for Law and Finance (EFFECTUS), University College Effectus 

for Law and Finance (EFFECTUS) ter dr. Renata Zagradišnik.  

 

 

8.3.2.6. MEDNARODNI PROJEKTI IN RAZPISI 

 

V študijskem letu 2014/15 se je fakulteta prijavila na 4 mednarodne projekte. Pri 3 je bila 

neuspešna, pri 1 pa še ni podatka. 

 

 

8.3.2.7. TRANSNACIONALNO IZOBRAŽEVANJE 

 

V študijskem letu 2013/14 je fakulteta pridobila soglasje Sveta NAKVIS k franšizni pogodbi 

za izvajanje transnacionalnega izobraževanja. Fakulteta je v študijskem letu 2014/15 vpisala 

prvo generacijo študentov VTI. 

 

8.3.2.8. PRODEKAN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

V študijskem letu 2013/14 je bil imenovan prodekan za mednarodno sodelovanje, katerega 

ključna naloga je skrb za vpetost fakultete v mednarodno okolje. Prodekan je tudi v štud. letu 

2014/2015 aktivno sodeloval pri promociji mednarodne dejavnosti fakultete in sodeloval v 

vseh postpkih v okviru programa Erasmus+. 

 

 

8.3.2.9. RAZNO 
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V študijskem letu 2014/15 je bila ponatisnjena brošura za prihajajoče tuje študente, 

profesorje in raziskovalce, v kateri najdejo ključne informacije o fakulteti ter druge koristne 

informacije. Brošura je objavljena na angleški različici spletne strani. Prav tako je angleška 

različica spletne strani bila nadgrajena z informacijami za študente s posebnimi potrebami ter 

informacijami o novih študijskih programih ARS. 

 

8.3.2.10. IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

 

Tabela št. 12: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju Sodelovanja z okoljem – Mednarodno 

sodelovanje 

 

DOLGOROČNI 
CILJI (DO LETA 

2016) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJ V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2014/15  

KRATKOROČNA 
STRATEGIJA 

REALIZACIJA – OKTOBER 
2014 - SEPTEMBER 2015 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 

Povečati število 

mobilnosti 

domačih in 

tujih študentov 

ter 

pedagoškega 

osebja v okviru 

programa 

Erasmus. 

1.Sklepanje 

bilateralnih 

sporazumov s 

tujimi 

institucijami. 

2.Sprotno 

uvajanje izvedbe 

predavanj v 

angleškem jeziku 

oziroma 

podnaslavljanje 

posnetkov 

predavanj v 

primeru e-

študija. 

3.Promocija 

Erasmus 

programa. 

1.  Za povečanje 

števila mobilnosti v 

okviru programa 

Erasmus+ bo 

fakulteta še naprej 

širila informiranost 

med 

zainteresiranimi.   

2. Fakulteta bo 

povečala število 

mobilnosti. 

Izvedenenih bo vsaj 

10 mobilnosti 

študentov za 

namene študija in 

prakse,  ter 

mobilnosti vsaj 2 

predavateljev. 

Fakulteta bo gostila 

vsaj 1 tujega 

študenta in 2 tuja 

predavatelja.  

3. Sklenitev vsaj 4 

novih bilateralnih 

sporazumov s tujimi 

institucijami. 

4. Fakulteta bo 

1.  Izvedene bodo 

aktivnosti za 

spodbujanje 

mobilnost 

študentov, učnega 

osebja in 

strokovnega kadra. 

Načrtuje se 

organizacija 

Erasmus+ 

informativnih dni, 

objava razpisa na 

spletnih straneh 

fakultete,  objava 

vseh informacij, ki 

se nanašajo na 

Erasmus+ program. 

Fakulteta bo širila 

informacije o 

Erasmus+ 

programu tudi 

preko Erasmus 

koordinatorja 

fakultete.  

2. Za povečanje 

števila mobilnosti 

se bo fakulteta 

poslužila promocije 

Erasmus+ 

1. Fakulteta je skrbela za 

informiranost o programu 

Erasmus+. Izvedena sta bila 

2 informativna  dneva za 

Erasmus študente. 

Fakulteta je na spletni 

strani objavila razpise in 

vse potrebne informacije 

namenjene mednarodni 

mobilnosti.   

2. Fakulteta je izvajala 

Erasmus+ mobilnosti. 

Izmenjave na tujih 

institucijah se je udeležilo 5 

študentov, od tega 4 z 

namenom študija in 1 z 

namenom prakse. 

Izmenjave se je udeležil 1 

predavatelj. Na fakulteto 

so v okviru programa 

»incoming« Erasmus+ prišli 

3 predavatelji.  

3. Fakulteta je v študijskem 

letu 2014/15 sklenila 5 

novih mednarodnih 

bilateralnih sporazumov 

ter s pomočjo CMEPIUS 

posredovala številnim 
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skrbela za stalno 

nadgrajevanje 

spletne strani z 

aktualnimi 

informacijami, ki se 

nanašajo na 

mednarodno 

izmenjavo. 

5. Objava 

prispevkov 

študentov, ki so se 

udeležili 

mednarodne 

izmenjave v E-

novicah ter drugih 

dosežkov študentov, 

ki imajo 

mednarodni 

element.  

6. Fakulteta bo 

preučila možnost 

nastanitve 

študentov v 

študentskih 

domovih v Ljubljani.  

7. Povečati 

aktivnosti fakultete 

na področju prijave 

na razne razpise, ki 

zagotavljajo 

pridobivanje 

štipendij oziroma 

drugih oblik 

sofinanciranja 

mobilnosti in 

študijskih obiskov v 

tujini.  

 

8. Fakulteta bo še 

dodatno 

promovirala svojo 

mednarodno 

dejavnost preko 

raznih tiskovih.  

9. Fakutleta bo še 

programa ter 

izvajala bo vso 

ustrezno pomoč in 

podporo pri 

organizaciji 

mobilnosti. 

Fakulteta bo 

izvedla vse 

aktivnosti za 

zagotovitev 

kakovostnega 

študijskega procesa 

za »incoming« 

Erasmus+ študente. 

Fakulteta bo vsem 

študentom 

zagotovila vso 

ustrezno pomoč, 

podporo ter 

potrebne 

informacije za 

optimalen študij in 

bivanje v Sloveniji. 

Delno se akcijski 

načrt navezuje na 

zgornjo točko 1.  

3. Izvedba vseh 

aktivnosti za 

sklenitev novih 

bilateralnih 

sporazumov s 

tujimi institucijami 

– za pomoč bo 

ponovno zaprošen 

CMEPIUS. 

Okrepljeno bo 

zlasti sodelovanje z 

institucijami iz 

Republike Nemčije.   

4. Nadaljevanje z 

nadgradnjo spletne 

strani z aktualnimi 

podatki, po 

ustaljeni praksi. 

Izvedene bodo vse 

potrebne aktivnosti 

za ažurnost spletne 

institucijam predloge za 

sklenitev tovrstnih 

sporazumov. 

 

4. Slovenska spletna stran 

je bila nadgrajena s podatki 

o novem Erasmus+ 

programu ter z objavo 

prenovljene brošure v 

angleškem jeziku Brochure 

for Incoming Foreign 

Students, Professors and 

Researchers..  

 

5. V E-novicah so bili 

objavljeni prispevki 

študentov, ki so se udeležili 

izmenjave. 

6. Fakulteta je zaznala 

potrebo po preučitvi 

možnosti nastanitve 

Erasmus+ študentov v 

študentskih domovih.  

 

7. Fakulteta se je prijavljala 

na razpise Javnega sklada, 

ki omogočajo dodatno 

financiranje Erasmus+ 

mobilnosti ali 

sofinanciranje udeležbe 

študentov na tekmovanjih/ 

študijskih obiskih v tujini.  

8. Fakulteta je v obliki 

brošure promovirala svojo 

mednarodno dejavnost. Na 

spletni strani fakultete je 

bila objavljena brošura 

»Brochure for Incoming 

Foreign Students, 

Professors and 

Researchers« v angleškem 

jeziku. Brošura je izšla tudi 

v tiskani obliki, s 

prenovljeno vsebino. 

Program Erasmus se je 

promoviral v vseh 

promocijskih materialih 

http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
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naprej aktivna pri 

prirejanju aktivnosti 

na fakulteti z 

mednarodnim 

elementom. 

strani in drugih 

tiskovin 

namenjenih 

mednarodni 

mobilnosti in 

mednarodnemu 

sodelovanju.  

5. Fakulteta bo še 

naprej spodbujala 

študente k 

sodelovanju pri 

pripravi vsebine za 

E-novice 

(nanašajoče se na 

Erasmus+) in za 

druge tiskovine 

namenjene 

promociji Erasmus+ 

programa.  

6. Fakulteta bo 

izpeljala vse 

potrebne aktivnosti 

za preučitev 

možnosti 

nastanitve 

incoming Erasmus 

študentov v 

študentskih 

domovih v 

Ljubljani. Preučitev 

ponudb in 

morebitni zakup 2 

študentskih sob.   

7. Fakulteta bo 

aktivnejša pri 

prijavah na razpise 

ter bo o tovrstnih 

razpisih osveščala 

tudi študente.  

8.Mednarodna 

dejavnost fakultete 

bo predstavljena v 

vseh tiskovinah, 

medijih,  

informativnih dneh 

(zgibanke in brošure o 

študijskih programih), ki jih 

je fakulteta izdala tekom 

leta. PDF verzija brošure je 

bila posredovana tudi 

institucijam v tujini.  

9. Mednarodna dejavnost 

fakultete se je krepila 

preko dogodkov, ki jih je 

fakulteta prirejala. 

Organizirani sta bili 2 

mednarodni konferenci. V 

študijskem procesu so 

preko okroglih miz, 

predavanj ter akademskih 

forumov sodelovali številni 

strokovnjaki iz tujine. 
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ter drugih 

podobnih 

priložnostih. 

Fakulteta bo 

preučila možnost 

ponatisa obstoječih 

brošur ter po 

potrebi izdajo 

novih.  

9. Fakulteta bo 

izpeljala vse 

potrebne 

aktivnosti, da bo 

krepila 

mednarodno 

dejavnost. 

Organizirane bodo 

razne konference, 

okrogle mize ter 

drugi dogodki, na 

katerih bodo poleg 

domačih sodelovali 

tudi tuji gosti. 

 

8.3.2. SKLEPNO 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2013/2014:  
- obnovljeni ali podpisani novi sporazumi z mednarodnimi partnerji, 

- izvedene mobilnosti študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus, 

- izvedene prve mobilnosti študentov z namenom prakse v okviru programa Erasmus, 

- izvedene mobilnosti zaposlenih z namenom poučevanja v okviru programa Erasmus, 

- izvedena 2 informativna  dneva za Erasmus študente,  

- objave prispevkov študentov, ki so se udeležili izmenjave, v e-novicah, 

- promocija programa Erasmus v vseh promocijskih materialih (zgibanke in brošure o študijskih 
programih), ki jih je fakulteta izdala tekom leta.   

- udeležba študentov na  mednarodnih tekmovanjih, 

- prijava na  mednarodne projekte, 

-izvedeni dogodki z mednarodnim elementom, ki krepijo mednarodno dejavnost fakultete. 

 
Prednosti:  
- izkoristiti geostrateško pozicijo in evropsko ter mednarodno usmerjenost študijskega področja za 
bolj usmerjeno povezovanje s tujimi parterji, 

- možnost razširitve e-študija tudi za tuje študente, 

- začetek izvajanja transnacionalnega izobraževanja, 
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Slabosti:  
- nabor bilateralnih sporazumov v okviru programa Erasmus je še vedno relativno nizek, 
- slab uspeh pri prijavah na mednarodne razpise in projekte, pri katerih sodeluje fakulteta, 
- neizvajanje predavanj v angleškem jeziku, možnost le individulanih konzultacij v angleškem jeziku. 
 
Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  
- še naprej spodbujati mobilnost študentov, učnega osebja in strokovnega kadra; 

- še naprej sklepati nove bilateralne sporazume; 

- nadaljevati z nadgradnjo spletne strani z aktualnimi podatki; 

- dodatno promoviranje mednarodne dejavnosti preko raznih tiskovih; 

- fakulteta bo preučila možnost nastanitve študentov v študentskih domovih v Ljubljani; 

- preučitev možnosti za izvajanje predavanj v angleškem jeziku oz podnaslavljanje predavanj v okviru 
e-študija. 
 
 

 

 

9. SKRB ZA KAKOVOST 

 

9.2. SPLOŠNO O KAKOVOSTI 

 

Podatki se nanašajo na obdobje od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega leta 

2013/14. 

 

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,  

strokovnega in administrativnega osebja, študentov, zunanjih izvajalcev e-študija in 

predstavnikov gospodarstva. 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.  

 

EVRO-PF ima vzpostavljen jasen sistem za redno spremljanje in preverjanje uresničevanja 

priporočenih dejavnosti in ugotavljati njihove učinke. Samoevalvacijska skupina se praviloma 
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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.  

 

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. 

 

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.  

 

 

9.2. ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU KAKOVOSTI 

 
Podatki se nanašajo na študijsko leto 2014/15. 

V letu 2014/15 se je fakulteta še bolj posvečala spremljanju kakovosti na ravni posameznega 

programa, njegovega spreminjanja in evidentiranja posameznih sprememb ter spremljanju 

podatkov o načrtovanih in doseženih učnih izidih študentov.  

Na osnovi spremljanja teh podatkov fakulteta ugotavlja, da je sistem vsakoletnega 

posodabljanja učnih načrtov zelo uspešen, pri čemer nosilci predmetov predvsem prenovijo 

učno literaturo in posebne predmetne poudarke ali način izvajanja predmeta.  

V skladu z razvojem fakultete se vsako leto spreminjajo tudi nosilci predmetov. Prednost 

fakulteta daje predvsem predavateljem iz prakse in novim kadrom, iz vrst fakultete.  

Študenti so vključeni v praktično delo na ravni posameznih predmetov, skozi seminarska 

dela, pri pripravi zaključnih nalog, se vključujejo v konkretne raziskave, ki jih pridobi fakulteta 

in izvajajo obvezno prakso. 
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Karierni center od svojega obstoja spremlja kompetence diplomantov in njihovega 

zaposlovanja na posameznih področjih.  

V vidu neprestanega izboljševanja kakovosti svoje ponudbe je fakulteta pri NAKVIS 

akreditirala dva nova magistrska študijska programa: Alternativno reševanje sporov in Civilno 

in gospodarsko pravo, pri čemer izvaja v študijskem letu 2015/16 le program Alternativno 

reševanje sporov, Civilno in gospodarsko pravo na načrtuje prvič izvajati v letu 2016/17. 

Obenem je fakulteta prek notranje organizacijske enote Center za mednarodne študije tudi 

pristopila k internacionalizaciji svojih magistrskih in doktorskih študijskih programov, ki jih bo 

ponudila tujemu akademskem tržiču začenši s šolskim letom 2016/17. K procesu 

internacionalizacije študijskih programov je treba dodati še podpis pogodbe o izmenjavi 

študentov z Mississippi College of Law iz Združenih držav Amerike, ki se pričenja s šolskim 

letom 2015/16. Internacionalizacija lastnih študijskih programov bo nedvomno bistveno 

prispevala k kakovosti in prepoznavnosti Evropske pravne fakultete  

 

9.3. IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

 

Tabela št. 13: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju Skrbi za kakovost 

 

DOLGOROČNI 
CILJI (DO LETA 

2016) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJ V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2014/15  

KRATKOROČNA 
STRATEGIJA 

REALIZACIJA – OKTOBER 
2014 - SEPTEMBER 2015 

 
SKRB ZA KAKOVOST 

 

 

Uresničitev 

poslanstva in 

vizije. 

1.Slediti 

Akcijskem načrtu 

za uresničitev 

vizije in 

poslanstva 

fakultete ter 

letno 

posodabljati 

kratkoročne cilje 

ter strategije za 

njihovo 

doseganje. 

2. Izvajanje 

evalvacije 

upoštevaje 

mehanizem 

»follow-up«. 

1.Realizirani bodo 

vsi kratkoročni cilji 

iz Akcijskega načrta 

za uresničitev vizije 

in poslanstva 

fakultete. 

2. Izvajanje 

evalvacije po 

sistemu »Follow – 

up.« 

 

 

1.Zagotovitev 
sredstev, kadra in 
ostalih pogojev za 
realizacijo  
kratkoročnih ciljev 
iz Akcijskega načrta 
za uresničitev vizije 
in poslanstva 
fakultete. 
 
2.Fakulteta bo 
spremljala 
napredek na 
podlagi 
ugotovljenih 
pomanjkljivosti v 
prejšnjem 
študijskem letu. 

1.V študijskem letu 

2014/2015 je bila 

realizirana večina 

kratkoročnih ciljev iz 

Akcijskega načrta za 

uresničitev vizije in 

poslanstva fakultete. 

 

2. V študijskm letu 
2014/2015 se fakulteta ni 
posluževala sistema 
»Follow up«. 
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9.4. SKLEPNO 

Premiki v času po samoevalvaciji 2013/2014:  

- realiziran Akcijski načrt 2014/15 za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF,   

- samoevalvacijka skupina je imela tromesečne letne sestanke na katerih je analizirala uresničitev 

izvedbe ciljev in postavljala sprotne ukrepe za njihovo uresničitev, 

- implikacija standardov kakovosti NAKVIS ter mednarodnih standardov ESG (European Standards 

and Guidelines for Quality Assurance). 

 

Prednosti:  

- vodstvo EVRO-PF  se prizadeva za povišanje kakovostne ravni na vseh segmentih. 

 

Slabosti:  

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

dovolj resno. 

 

Predlogi aktivnosti za izboljšave: 

-  spodbujanje zaposlenih in pedagoških sodelavcev k zagotavljanju kakovosti; 

- izvajanje evalvacije po sistemu »follow-up«; 

- natančnejše spremljanje izvedbe programov in potreb po spremebah ter spremljanje sprememb; 

- spremljanje kakovosti izvedbe programa in rezultatov glede na postavljene cilje in kazalnike; 

- vključitev rezultatov anket za posamezne primere v samoevalvacijska poročila in preko tega 

analiziranje vzrokov za posamezne rezlutate ter priprava konkretnih ukrepov in ciljev. 
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II. DEL: POSAMEZNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 
 
EVRO-PF je v študijskem letu 2014/15 izvajala naslednje akreditirane študijske programe: 

 

 dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo, 

 dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management 
infrastrukture in nepremičnin, 

 magistrski študijski program Pravo, 

 magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin, 

 doktorski študijski program Pravo, 

 doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin. 
 

 

Dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo ter oba magistrska študijska programa se 

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

Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in 

nepremičnin ter doktorska študijska programa, pa se izvajajo kot izredni študij v Kranju. 

 

Študijski programi EVRO-PF tvorijo povezano celoto. Triletni dodiplomski visokošolski študij 

Pravo in management infrastrukture in nepremičnin in triletni dodiplomski univerzitetni 

program Pravo, izobražujeta za pridobitev širokega strokovnega znanja s področja pravnih 

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

magistrski študijski program Pravo oziroma na dvoletni magistski študijski program Pravo in 

management nepremičnin 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 in Pravo in management nepremičnin. 

 

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; 

 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. 
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1. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN 

MANAGEMENT INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN  
 

Visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 

se izvaja kot redni nekoncesioniran študij in kot izredni študij.  

 

Tako redni kot izredni študij se izvajata po istem študijskem programu. Morebitne posebnosti 

pri posameznih predmetih glede zmanjšanega števila ur predavanj in vaj oziroma konzultacij 

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 2014/2015 je bilo prvič v program (vključeni vsi letniki) vpisanih 42  izrednih 

študentov in 4 rednih študentov. Od tega je bilo na izrednem študiju  59,52% moških in 

40,48% žensk. Na izrednem študiju je imelo opravljeno maturo 21,43%, 64,29% zaključni 

izpit opravljen pred 1.6.1995 ali diplomo. Od izrednih študentov je 57,14% končalo  gimnazijo 

oz. tehnično gimnazijo in 42,86% druge srednje strokovne šole.  

 

Tabela št. 14: Razpis in vpis 1. letnik rednega / izrednega študija 

Študijsko leto 
Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Razpis Vpisani 

2013/2014 70 0 100 5 

2014/2015 70 4 100 29 

 

V študijskem letu 2014/2015 se je v ta študijski program vpisovalo študente tretje leto.  

 

Tabela št. 15: Prvi vpis v program 1. letnik rednega / izrednega študija delitev glede na spol 

Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Vpisani 
Spol 

Vpisani 
Spol 

Ženski Moški Ženski Moški 

2013/2014 0 0 0 5 2 3 

2014/2015 4 3 1 29 10 19 

 

Tabela št. 16: Struktura študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene srednje šole 

Zaključena 

srednja šola 

Redni študij Redni študij Izredni študij Izredni študij 

2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 

Gimnazija 0 4 4 19 

Druge 

srednje šole 

0 1 1 10 
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Tabela  št. 17: 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 

2013/2014 0 0 0 3 0 2 

2014/2015 3 1 0 3 3 23 

 

Iz podatkov je mogoče razbrati, da je delež vpisanih z maturo bistveno nišji kot z dokončano  

srednješolsko diplomo/zaključnim izpitom.   

 

Tabela št. 18: Število domačih in tujih študentov 1. letnik 

Študijsko leto 
Domači študenti Tuji študenti 

Redni Izredni Redni Izredni 

2013/2014 0 5 0 0 

2014/2015 4 6 0 23 

 

 

1.2. IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

V študijskem letu 2014/2015 je bilo na izrednem študiju visokošolskega programa vpisanih 

29 študentov v prvi letnik, 6 študentov v drugi letnik, 28 študentov v tretji letnik ter 2 študenta 

sta bila vpisana v absolventa. Vseh izrednih študentov skupaj je bilo 65. Rednih študentov, 

na nekoncesioniranem študiju v prvem, drugem in tretjem letniku je bilo 4. Upoštevani so bili 

prvi vpisi v vse letnike. 

 

Tabela št. 19: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Študijsko leto Način študija 1.letnik 2.letnik 3.letnik Absolventi Skupaj 

2013/2014 
Redni 0 0 0 0 0 

Izredni 5 8 5 5 23 

2014/2015 
Redni 4 0 0 0 4 

Izredni 29 6 28 2 65 

 

Glede na nov program, je bil vpis v študijskem letu 2014/2015 boljši, kot v študijskem letu 

2013/14.  

 

Tabela št. 20: Število študentov, ki je opravljalo obvezno prakso 

Študijsko leto Način študija Priznana 
Uspešno 

opravljena 

2013/2014 
Redni 0 0 

Izredni 3 3 

2014/2015 
Redni 1 1 

Izredni 1 1 
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1.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje triletnega visokošolskega strokovnega študijskega 

programa Pravo in managementa infrastrukture in nepremičnin pridobi diplomant strokovni 

naslov diplomant/ka prava in managementa infrastrukture in nepremičnin (VS). V študijskem 

letu 2014/2015 je imela fakulteta 3 diplomante. 

 

Tabela št. 20: število diplomantov glede na način študija v študijskem letu 2012/13 in2013/2014. 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2013/2014 
Redni 0 

Izredni 3 

2014/2015 
Redni 1 

Izredni 4 

 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2014/2015: 

- v št. letu 2014/2015 se je tretje leto vpisalo študente, primerjava s številom vpisanih v predhodnem 

študijskem letu je slabša; 

 

Prednosti:  

- interdisciplinarnost in strokovnost dodiplomskega študija je privlačna za širšo populacijo študentov; 

- zanimivost študija za srednješolce s strokovno izobrazbo; 

- zelo velika zainteresiranost diplomantov za nadaljevanje študija. 

 

Slabosti:  

- manjši upad zanimanja za oba načina študija; 

- na vpis močno vpliva trenutno stanje na področju gradbeništva in nepremičnin. 

 

Predlogi za izboljšavo:  

- povečanje marketinških aktivnosti za boljšo prepoznavnost študijskega programa; 

- povezovanje z gospodarstvom ; 

- več povezav s srednjimi šolami. 

 

 

2. UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO  
 

Univerzitetni dodiplomski študijski program Pravo 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.  
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2.1. VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

 

V študijskem letu 2014/2015 je bilo prvič v program (vključeni vsi letniki) vpisanih 93 izrednih 

študentov in 57 rednih študentov. Od tega je bilo na rednem študiju 33,33% moških in 

66,67% žensk, na izrednem študiju pa 36,56% moških in 63,44% žensk.  

 

Na rednem študiju univerzitetnega študijskega programa Pravo je imelo opravljeno maturo 

78,95% študentov, s poklicno maturo se je vpisalo 15,79%, s srednješolsko diplomo ali 

zaključnim izpitom pa se je vpisalo 5,26%. Na izrednem študiju pa je imelo opravljeno maturo 

66,67%, 3,23% poklicno maturo, 30,11% zaključni izpit opravljen pred 1.6.1995 ali diplomo. 

Od tega je 73,68% vseh rednih študentov zaključilo gimnazijo, 26,32% druge srednje 

strokovne šole. Od izrednih študentov je 69,89% končalo gimnazijo oz. tehnično gimnazijo in 

30,11% druge srednje strokovne šole.  

 

 

 

Tabela št. 21: Razpis in vpis 1. letnik rednega / izrednega študija 

Študijsko leto 
Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Razpis Vpisani 

2013/2014 56 56 50 37 

2014/2015 70 56 100 61 

 

V študijskem letu 2014/2015 je bilo prvič vpisanih študentov v 1. letnik enako glede na 

prejšnje študijsko leto. Pri izrednih je zaznati porast vpisa. 

 

Tabela št. 22: Prvi vpis v program 1. letnik rednega / izrednega študija delitev glede na spol  

Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Vpisani 
Spol 

Vpisani 
Spol 

Ženski Moški Ženski Moški 

2013/2014 56 45 11 37 28 9 

2014/2015 52 34 18 60 35 25 

 

V študijskem letu 2014/15 se je na program Pravo 1 v 1. letnik rednega študija vpisalo 

65,38% žensk in 34,62% moških ter 58,33% žensk in 41,67% moških na izredni študij.  

 

Tabela št. 23: Struktura študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene srednje šole 

Zaključena 

srednja šola 

Redni študij Izredni študij 

2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 

Gimnazija 32 38 21 37 

Druge srednje 

šole 

24 14 16 19 

 

Tabela  št. 24: Struktura študentov 1. letnika glede na način zaključka srednje šole 

Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Matura 
Poklicna 

matura 

Srednješolska 

diploma / 
Matura 

Poklicna 

matura 

Srednješolska 

diploma / 
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Zaključni izpit Zaključni izpit 

2013/2014 44 11 1 32 4 1 

2014/2015 40 10 2 35 3 22 

 

Iz podatkov je mogoče razbrati, da je iz leta v leto približno enako število kandidatov, ki se 

vpisujejo s končano gimnazijo ali s končano katerikoli drugo srednjo strokovno šolo. Iz tabele 

je mogoče razbrati, da je velika večina mlajših kandidatov in imajo le ti končano gimnazijo z 

opravljeno maturo ali pa poklicno maturo. Prav tako je mogoče razbrati, da je število vpisanih 

starejših kandidatov s končano katerokoli drugo srednjo strokovno šolo in z opravljenim 

zaključnim izpitom ali diplomo pri rednem načinu študija zelo majhen, pri izrednem pa večje.  

 

Tabela št. 25: Število domačih in tujih študentov 1. letnik 

Študijsko leto 
Domači študenti Tuji študenti 

Redni Izredni Redni Izredni 

2013/2014 56 36 0 1 

2014/2015 51 39 1 21 

 

 

2.2. IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

V študijskem letu 2014/2015 je bilo na izrednem študiju prvič vpisanih 61 študentov v prvi 

letnik, 60 študentov v drugi letnik, 19 študentov v tretji letnik in 14 absolventov. Vseh izrednih 

študentov skupaj je bilo 137. Rednih študentov s statusom je bilo 54 v prvem letniku, 69 v 

drugem letniku, 48 v tretjem letniku in 12 absolventov. Vseh rednih študentov je bilo 183. 

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 1.letnik 2.letnik 3.letnik Absolventi Skupaj 

2013/2014 
Redni 63 84 43 28 218 

Izredni 35 45 31 14 125 

2014/2015 
Redni 52 56 48 12 168 

Izredni 60 56 19 14 149 

 

 

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

2014/2015 ponovno zaznati upad vpisa študentov glede na prejšnje študijsko leto. 

 

2.3. 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 2014/2015 je bilo 74 diplomantov - 46 

diplomantov rednega študija in 28 diplomantov izrednega študija. 

 

Tabela št. 27: število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2012/13 in 2013/14 
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Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2013/2014 
Redni 44 

Izredni 11 

2014/2015 
Redni 46 

Izredni 28 

 

V študijskem letu 2014/2015 je bilo podeljenih za 5% več diplom pri rednih študentih kot v 

letu prej, pri izrednih pa 40% več.  

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2014/2015: 

-  zanimanje za študij prava ostaja skoraj enako tako na rednem kot tudi izrednem študiju v primerjavi 

s predhodnim študijskem letom. 

 

Prednosti:  

- zelo zanimiv študij za študente iz tujine 

 

Slabosti:  

- zmanjšanje razpisanih mest s strani MIZŠ; 

- na vpis močno vpliva trenutno stanje v državi – posledice finančne krize; 

- manjše število diplomantov na rednem in izrednem študiju. 

 

Predlogi za izboljšavo: 

- še več povezav s srednjimi šolami; 

- povečanje marketinških aktivnosti za boljšo prepoznavnost študijskega programa 

- promovirati študij na tujih trgih. 

 

3. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO  
 

Magistrski program Pravo 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.  
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3.1. VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

 

V študijskem letu 2014/2015 je bilo prvič v program vpisanih (vključeni vsi letniki) 25 izrednih 

študentov in 166 rednih študentov. Od tega je bilo na izrednem študiju 40 % moških in 60% 

žensk, na rednem študiju pa 68,67 % moških in 31,33 % žensk.  

 

Tabela št. 28: Razpis in vpis 1. letnik rednega / izrednega študija 

Študijsko leto 
Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Razpis Vpisani 

2013/2014 70 73 35 6 

2014/2015 70 71 35 13 

 

 

V študijskem letu 2013/2014 pri vpisih v prvi letnik je bilo zaznati nekolikšna odstopanja. 

Redna prosta mesta za vpis v 1. letnik so bila v celoti zasedena oziroma jih je še več 

vpisanih zaradi enakega števila točk, izrednih mest pa se je v primerjavi s preteklim 

študijskim letom podvojilo.   

 

Tabela št. 29: Prvi vpis v program (vsi letniki) rednega / izrednega študija 

Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Vpisani 
Spol 

Vpisani 
Spol 

Ženski Moški Ženski Moški 

2013/2014 206 134 72 34 22 12 

2014/2015              166 114 52 25 15 10 

 

Celoviti pogled na prvi vpis v program (zajeti vsi letniki) kaže sliko manjšega vpada vpisanih 

tako na redni, kot izredni študij. 

 

 

Tabela št. 30: Število domačih in tujih študentov 1. letnik 

Študijsko leto 
Domači študenti Tuji študenti 

Redni Izredni Redni Izredni 

2013/2014 72 6 0 1 

2014/2015 71 0 0 0 

 

 

3.2. IZVAJANJE  ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

V študijskem letu 2014/2015 je bilo na izrednem študiju prvič in ponovno vpisanih 13 

študentov v prvi letnik, 7 študentov v drugi letnik in 5 študentov v absolventski staž. Vseh 

izrednih študentov skupaj je bilo 25. Rednih študentov je bilo 80 v prvem letniku, 56 v 

drugem letniku in 42 študentov v absolventski staž. Vseh rednih študentov je bilo 178. 

Upoštevani so bili prvi vpisi kakor tudi ponovni (ponavljanje letnika).  
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Tabela št. 31: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih (prvič in ponovno) 

Študijsko leto Način študija 1. letnik 2. letnik Absolventi Skupaj 

2013/2014 
Redni 82 71 53 206 

Izredni 12 12 10 34 

2014/2015 
Redni 80 56 42 178 

Izredni 13 7 5 25 

 

 

V študijskem letu 2014/2015 je bilo zaznati enak vpis rednih študentov v 1. letnik, vpis rednih 

študentov v 2. letnik pa rahlo upada glede na prejšnje študijsko leto. V študijskem letu 

2014/2015 se vpis izrednih študentov v 1. letnik skoraj enak, vpis izrednih študentov v 2. 

letnik pa se je prepolovil glede na prejšnje študijsko leto. Število absolventov se je na obeh 

načinih študija zmanjšalo. 

 

3.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega magistrskega študija Pravo pridobi 

študent strokovni naslov magister/magistrica prava (za imenom in priimkom). Okrajšava 

naslova: mag. prav. 

 

Tabela št. 32: število diplomantov glede na način študijav študijskih letih 2012/2013 in 2013/2014 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2013/2014 
Redni 36 

Izredni 10 

2014/2015 
Redni 32 

Izredni 7 

 

 

V študijskem letu 2014/2015 je bilo pri rednih študentih za 11% manj podeljenih diplom kot v 

letu poprej. Pri izrednih študentih se je število podeljenih diplom tudi nekoliko zmanjšalo in 

sicer za 30%. Manjši upad števila diplomantov pri izrednih študentih je verjetno posledica 

možnosti vpisa v absolventski staž. 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2014/2015: 

- zanimanje za vpis na magistrski študijski program Pravo ponovno rahlo narašča. 

- zaznan velik vpis v absolventski staž, posledično podaljšanje časa študija. 

 

Prednosti: 

- jih ni. 

 

Slabosti:  

- vpad vpisa na izredni študij; 

- na vpis močno vpliva tudi trenutno stanje v državi – posledice finančne krize. 
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Predlogi za izboljšavo:  

- nadaljevanje z marketinško aktivnostjo za boljšo prepoznavnost fakultete; 

- izboljšanje komercialnih pogojev za vpis na izredni študij. 

 

 

4. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT 

NEPREMIČNIN  
 

Magistrski program Pravo in management nepremičnin 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.  

 

4.1. VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

 

V študijskem letu 2014/2015 je bil prvič v program (vključeni vsi letniki) vpisan 1 izredni 

študent in 50 rednih študentov. Od tega je bilo na rednem študiju 37,78 % moških in 62,22 % 

žensk. Na izrednem študiju je bilo 100% moških. 

 

Tabela št. 33: Razpis in vpis v 1. letnik rednega / izrednega študija 

Študijsko leto 
Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Razpis Vpisani 

2013/2014 70 35 35 0 

2014/2015 70 21 35 0 

 

V študijskem letu 2014/2015 je bil za 40% manjši vpis v prvi letnik rednega študija glede na 

prejšnje leto. Na izredni študij je bil vpisan 1 študent.   

 

Tabela št. 34: Prvi vpis v program (vsi letniki) rednega / izrednega študija 

Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Vpisani 
Spol 

Vpisani 
Spol 

Ženski Moški Ženski Moški 

2013/2014 35 27 8 0 0 0 

2014/2015 50 33 17 1 0 1 

 

Celoviti pogled na prvi vpis v program (zajeti vsi letniki) kaže sliko rahlega porasta vpisanih 

na redni študij.  

 

 

 



151 

 

 

Tabela št. 35: Število novo vpisanih domačih in tujih študentov  

Študijsko leto 
Domači študenti Tuji študenti 

Redni Izredni Redni Izredni 

2013/2014 35 0 0 0 

2014/2015 21 1 0 0 

 

4.2. IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

V študijskem letu 2014/2015 je bil na izrednem študiju vpisan 1 študent v drugi letnik. Rednih 

študentov je bilo 22 v prvem letniku, 18 v drugem letniku in 12 absolventov. Vseh rednih 

študentov je bilo 52. Upoštevani so bili prvi vpisi kakor tudi ponovni (ponavljanje letnika).  

 

Tabela št. 36: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Študijsko leto Način študija 1.letnik 2.letnik Absolventi Skupaj 

2013/2014 
Redni 38 27 14 79 

Izredni 0 0 0 0 

2014/2015 
Redni  21 17 12 50 

Izredni 0 1 0 1 

 

V študijskem letu 2014/2015 je bilo zaznati manjši vpad vpisa rednih študentov v 1. in 2. 

letnik ter velik vpad vpisa v absolvenstki staž. Vpisa izrednih študentov skoraj ni bilo. 

 

4.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega magistrskega študija Pravo in 

management nepremičnin pridobi študent strokovni naslov magister/magistrica prava in 

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

manag. neprem.  

 

Tabela št. 37: Število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2012/13 in 2013/14 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2013/2014 
Redni 28 

Izredni 0 

2014/2015 
Redni 22 

Izredni 0 

 

V študijskem letu 2014/2015 je bilo podeljenih za 22 % manj diplom pri rednih študentih kot v 

letu poprej. Pri izrednih študentih ni bilo podeljenih diplom. 

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2014/2015: 

- zanimanje za vpis na magistrski študijski program PMN rahlo vpada; 

- zaznano večje število magistrantov, posledično zmanjšan vpis v absolvenstki staž. 

 

Prednosti: 
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- zanimiv študij za študente iz zahodno-balkanskih držav 

 

Slabosti:  

- na vpis močno vpliva trenutno stanje na področju gradbeništva in nepremičnin. 

 

Predlogi za izboljšavo:  

- promovirati študij na tujih trgih 

- nadaljevanje z marketinško aktivnostjo za boljšo prepoznavnost programa. 

 

 

5. DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO  

 

Doktorski študij Pravo 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 2014/2015 je bilo prvič v program vpisanih (vključeni vsi letniki) 13 izrednih 

študentov, od tega je bilo 61,5 % moških in 38,5 % žensk.  

 

Tabela št. 38: Prvi vpis v program (vsi letniki) izrednega študija 

Študijsko leto 

Izredni študij 

Vpisani 
Spol 

Ženski Moški 

2013/2014 9 6 3 

2014/2015 13 5 8 

 

Celoviti pogled na prvi vpis v program kaže sliko rasti v višini 30,77 %.  

 

Tabela št. 3391: Število novo vpisanih domačih in tujih študentov  

Študijsko leto 
Domači študenti Tuji študenti 

Izredni Izredni 

2013/2014 8 1 

2014/2015 11 2 

 

Tabela št. 40: Razpis in vpis v 1. letnik izrednega študija 

Študijsko leto 
Izredni študij 

Razpis Vpisani 

2013/2014 30 6 

2014/2015 30 11 

 

Študijsko leto 2014/2015 kaže na dvig vpisa v 1. letnike, in sicer za 45,45 %. 
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5.2. IZVAJANJE  ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

V študijskem letu 2014/2015 je bilo na izrednem študiju vpisanih 13 študentov v prvi letnik, 7 

študenti v drugi letnik in 8 študentov v tretji letnik. Vseh študentov skupaj je bilo 28. 

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

 

Tabela št. 41: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Študijsko 

leto 
Način študija 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

2013/2014 izredni 10 4 10 24 

2014/2015 izredni 13 7 8 28 

 

V študijskem letu 2014/2015 je bilo zaznati porast vpisa študentov v 1. in 2. letnik ter vpad 

vpisa v 3. letnik. 

 

 

5.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega doktorskega študija Pravo, pridobi 

kandidat znanstveni naslov: doktor/doktorica znanosti. Okrajšava: dr. 

 

Tabela št. 42: število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2013/14 in 2014/15 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2013/2014 Izredni 5 

2014/2015 Izredni 6 

 

V študijskem letu 2014/2015 je bilo podeljen en doktorski naziv več kot v letu poprej.  

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2013/2014: 

- zaznati je rast vpisa doktorskih študentov; 

- več zaključenih del. 

 

 Prednosti: 

- jih ni. 

 

Slabosti:  

- jih ni.  

 

Predlogi za izboljšavo:  

- povečati zainteresiranost magistrskih študentov; 

- povečanje marketinških aktivnosti za boljšo prepoznavnost fakultete in študijskega programa; 

- izboljšanje komercialnih pogojev za vpis na izredni študij. 
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6. DOKTORSKI  ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT 

NEPREMIČNIN  
 

Doktorski študij Pravo in management nepremičnin se izvaja kot izredni študij. Program traja 

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

 

6.1. VPIS NA  ŠTUDIJSKI PROGRAM 

 

V študijskem letu 2014/2015 so bili prvič v program vpisani (vključeni vsi letniki) 4 izredni 

študenti. 

 

Tabela št. 43: Prvi vpis v program (vsi letniki) izrednega študija 

Študijsko leto 

Izredni študij 

Vpisani 
Spol 

Ženski Moški 

2013/2014 1 1 0 

2014/2015 4 1 3 

 

Celoviti pogled na prvi vpis v program kaže sliko rasti, in sicer v višini 75 % glede na prejšnje 

leto.  

 

Tabela št. 44: Razpis in vpis v 1. letnik izrednega študija 

Študijsko leto 
Izredni študij 

Razpis Vpisani 

2013/2014 30 0 

2014/2015 30 4 

 

V študijskem letu 2014/2015 so bili prvič v prvi letnik vpisani 4 študenti. 

 

Tabela št. 45: Število novo vpisanih domačih in tujih študentov  

Študijsko leto 
Domači študenti Tuji študenti 

Izredni Izredni 

2013/2014 0 1 

2014/2015 3 1 

 

 

6.2. IZVAJANJE  ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

V študijskem letu 2014/2015 so bili na izredni študij programa vpisani 4 študentje v prvi letnik 

in 2 študenta v tretji letnik. Vseh študentov skupaj je bilo 6. Upoštevani so bili prvi vpisi kakor 

tudi ponovni (ponavljanje letnika).  
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Tabela št. 46: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Študijsko 

leto 
Način študija 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

2013/2014 Izredni 1 1 5 7 

2014/2015 Izredni 4 0 2 6 

 

V študijskem letu 2014/2015 je zazanati upad vpisa na doktorskem študijskem programu 

Pravo in management nepremičnin, in sicer za 14,3 %. 

 

6.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega doktorskega študija Pravo in 

management nepremičnin pridobi kandidat znanstveni naslov: doktor/doktorica znanosti. 

Okrajšava: dr. 

 

Tabela št. 47: Število diplomantov glede na način študija 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2013/2014 Izredni 6 

2014/2015 Izredni 1 

 

V študijskem letu 2014/2015 je bila podeljena 1 doktorska diploma.  

 

Premiki v času po samoevalvaciji 2013/2014: 

- vpis študentov prvič vpisanih v študijski program raste; 

- manjša se število doktorandov. 

 

Prednosti: 

-  jih ni. 

 

Slabosti:  

-  neaktiven nepremičninski trg 

 

Predlogi za izboljšavo:  

- povečati zainteresiranost magistrskih študentov; 

- promocija programa na tujih trgih; 

- povečanje marketinških aktivnosti za boljšo prepoznavnost fakultete in študijskega programa; 

- izboljšanje komercialnih pogojev za vpis na izredni študij. 
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7. E-ŠTUDIJ 
 

V študijskem letu 2014-2015 je bilo na fakulteto vpisanih 705 študentov v 6 programih. Od 

teh je bilo redno vpisanih 449, izredno pa 256. Na eŠtudij se je prijavilo 28 izrednih 

študentov. V obliki nadstandardnega (samoplačniškega) paketa se je za eŠtudij odločilo tudi 

34 rednih študentov.   

 

7.1. KVALITATIVNA ANALIZA  

   

V letu 2012-2013 je bila izvedena obsežna kvantitativna analiza na podlagi anonimnega 

evalvacijskega vprašalnika. Rezultati kvantitativne analize so bili predstavljeni v Zaključnem 

evalvacijskem poročilo 2012-2013. Na podlagi izvedene kvantitativne evalvacije smo za 

študijsko leto 2013-2014 pripravili celovit načrt prestrukturiranja izvajanja eŠtudija, ki se je 

nadaljevalo tudi v študijskem letu 2014/2015. Na podlagi tega načrta smo se v študijskem 

letu 2014-2015 osredotočili predvsem na tiste točke, kjer so se v preteklosti pokazale 

največje pomanjkljivosti. V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve, načrtovane in izvedene 

spremembe ter dopolnila, razdeljene v šest kategorij, glede na zastavljen model izvajanja 

eŠtudija. 

   

Kategorija ŠTUDIJSKI PROCES opisuje ugotovitve in predlagane spremembe na področju 

celovitega izvajanja procesa eŠtudija. Vključuje predvsem tiste dejavnike, ki so vezani na 

potrebe udeležencev, njihove socio-demografske značilnosti in učne navade.  

   

Kategorija DOSTOPNA TOČKA obravnava spletni portal preko katerega dostopajo študentje. 

V njej obravnavamo celovite programske rešitve, ki olajšajo učni proces. V tem sklopu so 

izpostavljene izvedene in načrtovane spremembe.  

   

V kategoriji TUTORJI obravnavamo načrtovano in izvedeno delo tutorjev. Podajamo 

spoznanja o uspešnosti izvajanja tutorskega procesa, predstavimo koncept izvedenega 

usposabljanja in usmerjamo načrtovanim spremembam v naslednjih letih.  

   

Ključni element na katerem gradi izvajan model eŠtudija so PROFESORJI. V tem sklopu 

podajamo spoznanja, ki so ključna za kakovostno izvajanje eŠtudija. Obravnavamo in 

analiziramo obstoječe delo profesorjev ter podajamo smernice na katerih mora temeljiti ne 

samo njihovo usposabljanje temveč tudi aktivna udeležba.  

   

Kategorija ŠTUDENTJE se ukvarja prvenstveno z interpretacijo razumevanja študijskega 

procesa študentov. Izpostavljamo njihova videnja in ponujamo določene strukturne rešitve s 

katerimi bi lahko izboljšali njihovo udeležbo.  

   

KOMUNIKACIJA pri eŠtudiju obsega povsem drugačne – ali pa vsaj močno prilagojene – 

oblike dela. Zaradi fizične ločenosti študentov in profesorjev je potrebno ne samo zagotoviti 

povsem drugačen način komuniciranja temveč tudi poskrbeti, da ne pride do socialne 

izoliranosti.  
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Zaključno evalvacijsko poročilo o izvajanju eŠtudija na Evropski pravni fakulteti v študijskem 

letu 2014-2015 je zaključeno s sklopom v katerem so povzeta spoznanja in okvir razvoja za 

obdobje prihodnjih treh let. 

 

7.1.1. ŠTUDIJSKI PROCES  

   

Izvajanje eŠtudija temelji na fizični ločenosti udeleženca in predavatelja. Zaradi tega je 

potrebno vgraditi elemente, ki težišče učnega procesa prenašajo na udeleženca in v njegove 

roke postavljajo nadzor nad učnim procesom. Kot je pokazala izvedena kvantitativna 

evalvacija za študijsko leto 2012-2013 načrtovani in izvajanji model eŠtudija v teoriji pokriva 

vse ključne vidike, ki predstavljajo temelj izvajanja eŠtudija (dostopnost, ločenost, prožnost 

idr.). V praksi pa so zadeve nekoliko drugačne. Analiza odgovorov študentov je sicer 

pokazala, da so študentje zadovoljni s tovrstnim načinom izvajanja, vendar še vedno ne 

razumejo docela razlike med eŠtudijem in klasično izvedbo predavanj.  

   

Ker se študentje kot najpogostejšo lokacijo učenja izpostavili tri lokacije je potrebno z 

kvalitativno analizo načrtovani učni proces tako, da se izvajanje eŠtudija prilagodi tem 

prostorom. Najpogostejši odgovori so bili dom, knjižnica in vlak. Pri vsaki izmed teh lokacij se 

študenti srečujejo z različnimi izzivi, s katerimi se je potrebno z ustreznim načrtovanjem 

učnega procesa čim bolj učinkovito soočiti. 

 

Učenje doma je tradicionalno in na prvi pogled je pričakovati, da dom predstavlja optimalno 

učno okolje. Kljub temu temu ni vedno tako. Pretežni del eŠtudentov so izredni študentje, ki 

imajo v življenju poleg socialne vloge študenta tudi druge obveznosti, zato je za njih ključno, 

da učni proces skrbno načrtujejo. Učenje potrebuje svoj čas in pripravo in najmanjše število 

motečih dejavnikov. To pojasnjuje tudi čas učenja, ki so ga študentje navedli: večer ali jutro. 

Naloga izvajalca študijskega procesa je torej predvsem, da v navedenih ključnih časovnih 

intervalih poskrbi za nemoteno delovanje spletnega okolja za učenje, ki ga predstavlja portal 

za eštudij.  

 

Učenje na vlaku predstavlja optimalno učno okolje z vidika učenja v času prevoza na delo, ki 

bi sicer (zelo verjetno) ostal neizkoriščen. V zvezi s tem bi bila zaželjena implementacija 

avdio različice predavanj v mp3 obliki, ki bi jih poleg vožnje z vlakom, študenti lahko poslušali 

tudi med vožnjo v avtomobilo oziroma z drugimi prevoznimi sredstvi. Prednost takšne 

izvedbe je predvsem to, da zahteva nizko pretočnost in posledično takšen način dostopa ne 

zahteva velike pasovne širine pri dostopanju do svetovnega spleta. Poleg tega pa so to 

relativno majhne datoteke (v primerjavi z videom), ki si jih lahko hitreje in bolj enostavno 

prenesemo na svoj trdi disk ali v pomnilnik pametnega telefona/tabličnega računalnika. 

 

Vsled navedenga je potrebno delovati v dveh smereh in sicer prvič, zagotavljanje ustrezne 

hitrosti prenosa podatkov od izvajalca do udeleženca v točkah, kjer lahko izvajalec to 

nadzoruje ter priprava video vsebin tako, da gradijo na manjši pretočnosti in drugič, 

zagotavljanje učnih vsebin tudi preko mobilnih aplikacij, ki se jih lahko uporablja na pametnih 

telefonih in tabličnih računalnikih. Učne vsebine morajo biti tudi ustrezno strukturirane in 

podane v manjših zaokroženih učnih enotah – učnih modulih. Tako, lahko udeleženec 

učinkoviteje razporedi učenje in hitreje usvoji zastavljeno učno snov.  
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V študijskem letu 2014-2015 se je intenzivno delalo na izboljšanju vseh ključnih elementov, 

ki vplivajo na študijski proces. Tutorji so po navodilih koordinatorja tutorjev gradiva pri 

predmetih pripravljali skladno z navodili, ki upoštevajo specifike e-študija glede oblikovanja 

učnih modulov, narejene so bile določene spremembe na portalu za e-študij, predstavljena 

pa je bila tudi aplikacija za uporabnike sistema iOS. Podrobnosti so predstavljene v 

nadaljevanju. 

 

7.1.2 PORTAL (DOSTOPNA TOČKA)  

   

Spletno okolje/portal LectureHub, podjetja VLN. d.o.o., ki zagotavlja dostop do eVsebin je 

prvenstveno namenjen organizaciji, pregledovanju in dostopanju do video vsebin. Kot takšen 

je ima nekatere pomanjkljivosti za izvajanje eŠtudija – predvsem glede strukturiranja 

vsebine, preglednosti in enostavnosti organizacije učnih modulov. Protal je v osnovi tudi 

zasnovan za ponudbo raznovrstnih vsebin, zato je bilo potrebno spletno okolje nadgraditi. V 

študijskem letu 2013-2014 je potekala ključna nadgradnja, ki upošteva modularizacijo učnih 

vsebin – možnost dostopanja do posameznih predmetov. Tudi v študijskem letu 2014-2015 

se je nadgradnja nadaljevala in doprinesla boljšo preglednost portala ter povečala in 

poenostavila možnosti objavljanja dodatnih gradiv, ki so sedaj razdeljena v tri različne 

kategorije – obvezna, priporočljiva in dodatna gradiva, kar pomeni velik doprinos z vidika 

jasne razmejitve katera študijska gradiva so najpomembnejša za učni proces. Uporabnik 

portala lahko tako zgolj z enim klikom miške sortira objavljena gradiva glede na to, ali je 

takšna gradiva kot obvezna za pripravo na izpit priporočil profesor (obvezna gradiva), ali gre 

za gradiva, ki uspešno opravljanje izpita niso povsem nujna, so pa priporočljiva (priporočljiva 

gradiva) in vsa ostala gradiva, ki so v takšni ali drugačni povezavi s predmetom in so jih 

pripravili bodisi profesor, tutorji ali študenti sami – predvsem povzetki, zapiski s predavanj, 

izpiski iz knjig, skripte, etc (dodatna gradiva). 

 

Portal je bil nadalje nadgrajen tudi z vidika možnosti omogočanja dostopa do enega ali več 

poljubnih predmetov. To je predvsem pomembno zaradi izpolnjevanja specifičnih potreb 

različnih eštudentov. Nekateri uporabniki eštudija namreč eštudij uporabljajo zgolj kot 

dopolnitev klasičnemu študiju in ne želijo zakupiti celotnega letnika, nekateri študenti so 

vpisani v višji letnik in jim iz prejšnjega letnika manjka zgolj nekaj izpitov, spet drugi pa študij 

na Evropski pravni fakulteti začenjajo kot diplomanti drugih fakultet in so pri vpisu soočeni 

zgolj z nekaterimi diferencialnimi izpiti. Da bi se e-študij čim bolj približalo najširšemu krogu 

uporabnikov je bilo bistveno omogoči selektiven dostop do posameznih vsebin, brez 

obveznosti zakupa celotnega letnik, kar bi lahko posameznika odvrnilo od eštudija, glede na 

to, da želi npr. dostopati zgolj do enega ali dveh posameznih predmetov.  

 

Tudi v prihodnje so predvidene nekatere pomembne spremembe portala pri kateri zagotovo 

najpomembnejšo vlogo igrata poenotenje in združitev z informacijskim sistemom VIS, ki se je 

že začela izvajati oziroma uvedba eUniverze, ki bo zaživela z začetkom študijskega leta 

2015-2016. V želji pribižanja eštudija čim širšemu krogu študentov oziroma z namenom 

integracije e-študija v redni študijski proces na fakulteti je za študijsko leto 2015-2016 

predviden prenos vseh gradiv iz informacijskega sistema VIS na portal za e-študij. 

Posledično bodo do portala za e-študij lahko dostopali vsi študenti, ne glede na to, ali 

dejansko imajo zakupljen paket za e-študij ali ne. Portal bo tako prosto dostopen vsem 
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uporabnikom, pri čemer bo takšen dostop omejen zgolj na osnovne vsebine, ki so bile do 

sedaj dostopne na VISu ter na nekatere izbrane promocijske vsebine, ki so sicer dostopne 

pri plačljivem dostopu. Na tak način se bodo vsi študenti fakultete podrobneje seznanili s 

portalom, spoznali njegove prednosti in vsaj nekateri izmed njih predvidoma postali tudi 

uporabniki v obsegu, ki omogoča poln dostop do vseh študijskih vsebin. Korak k večji 

integraciji eštudija v študijski proces na fakulteti in njegovo razširitev na širša področja, kot 

zgolj za potrebe samega študija, je tudi vzpostavitev eUniverze, ki bo pomenila združitev 

obstoječega portala za e-študij Evropske pravne fakultete in vseh vsebin, ki jih za potrebe e-

študija na portalu Vimeo in ostalih mestih ponuja Fakulteta za državne in evropske študije. 

eUniverza bo tako predstavljala enotno spletno mesto kjer bodo študenti obeh fakultet lahko 

dostopali do vseh informacij in gradiv za potrebe študija na enem mestu, poleg tega pa bodo 

na portalu ponujene tudi ostale vsebine, ki so zanimive za študente in diplomante obeh 

fakultet. 

 

Portal e-univerze bo poleg učnih vsebin predstavljal temeljno informacijsko točko kjer se bo 

poleg študijskih gradiv redno objavljalo tudi glasila fakultete, novice s področja prava, uprave 

in mednarodnih odnosov, aktivnosti kariernega centra, etc. 

 

Nadaljuje se tudi razvoj spletnih mobilnih aplikacij, ki omogočajo večjo dostopnost do 

študijskih vsebin. Poleg že vzpostavljene aplikacije za operacijski sistem iOS je predvidena 

tudi predstavitev aplikacije za naprave s sistemom Android. 

 

   

7.1.3 TUTORJI  

   

Tako kot v preteklih letih se je tudi v študijskem letu 2014-2015 nadaljevalo z usposabljanjem 

tutorjev. V nasprotju s prejšnjimi leti, v študijskem letu 2014-2015 ni bilo izvedenega 

posebnega natečaja za izbor novih tutorjev, saj so obstoječi tutorji uspešno pokrili vse 

predmete, ki jih fakulteta izvaja na e-študiju in zato potreba po dodatnem kadru ni bila 

izkazana. Ker so tutorji večinoma diplomanti oziroma študenti podiplomskega študija, ki so 

tudi redno zaposleni, je na začetku študijskega leta 2014-2015, zaradi časovne 

obremenjenosti, nekaj tutorjev odpovedalo sodelovanje s fakulteto. Kljub temu je v 

študijskem letu 2014-15 uspešno delovala skupina desetih tutorjev, ki so pokrivali vse 

študijske programe in predmete zastopane na eštudiju. Tekom študijskega leta je bilo 

izvedenih več izobraževanj tutorjev na daljavo v obliki skupnih konzultacij in podrobnih 

navodil v zvezi s pripravo gradiv, urejanjem predmetov, delovanjem potrala, etc, ki jih je 

pripravil koordinator tutorjev. Glede tehničnih aspektov je pri izobraževalnih dejavnostih 

sodelovalo tudi podjetje VLN, d.o.o.  

 

Za študijsko leto 2015-2016 izbor novih tutorjev ni predviden, saj je zaradi prestrukturiranja 

portala za e-študij v eUniverzo in nekoliko manjšega obsega snemanja novih vsebin, 

predvidena nekoliko zmanjšana potreba po tutorjih, ki pripravljajo učna gradiva. Fakulteta v 

ta namen sicer ohranja sodelovanje z obstoječimi tutorji, ki jih bo angažirala glede na sprotne 

potrebe za nemoteno in kvalitetno izvajanje eštudija. 
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7.1.4 PROFESORJI  

   

Zastavljeni model eŠtudija gradi na pripravi in razvoju učnih gradiv. Na podlagi postavljenih 

temeljev to nalogo skupaj opravljata profesor in pomočnik profesorja. V času triletnega 

zagona eŠtudija so to vlogo prevzeli tutorji, katerih naloge pa se bodo v naslednjih letih vse 

bolj usmerile v delo s študenti in študijsko svetovalno pomoč. Rezultati izvedene 

kvantitativne evalvacije v letu 2012-2013 so pokazali, da večina profesorjev ni v ničemer 

spremenila svojega pristopa k učnemu procesu je imelo ta za posledico tudi upad zanimanja 

za eŠtudij in neustrezno izvedbo. Profesorji večinoma niso pripravili svojih predmetov, niso 

sodelovali pri izdelavi učnih gradiv, posebej problematično pa je, da jih veliko svojih 

predavanj ni snemalo. Tudi tisti, ki so snemali, so večinoma zgolj posneli svoja predavanja 

kot jih izvajajo tudi sicer. Težave s profesorji so se nadaljevale tudi v študijskem letu 2013-

2014 ter se še stopnjevale v študijskem letu 2014-2015, ko je bila za snemanje predvidena 

izredno velika količina predavanj, saj se je na dodiplomskem programu pravo, poleg 

manjkajočih vsebin, snemalo tudi vsa redna predavanja 2. in 3. letnika. Tako kot v preteklih 

letih se je večina pritožb zoper eštudij nanašala predvsem na izostanek objave posnetkov 

predavanj, ki niso bili objavljeni bodisi zato, ker profesorji predavanj sploh niso želeli snemati, 

bodisi zato, ker so profesorji predavanja posneli neustrezno. Pri tem je potrebno izpostaviti 

predvsem dva vidika omenjene težave. Prvi vidik je nedoslednost profesorjev pri samem 

snemanju, saj nekateri profesorji (npr. Dr. Dežman) med samim predavanjem pogosto 

prekinjajo snemanje, kar se odrazi v  nepopolnih posnetkih, ki ne predstavljajo smiselne 

celote in jih je težko uporabiti pri pripravi gradiv. Drugi vidik pa so bile težave z aktiviranjem 

snemalne naprave oziroma težave z zvokom, saj so nekateri profesorji pri snemanju 

preprosto pozabili uporabiti mikrofone oziroma le ti niso delovali ustrezno in so zato posnetki 

bili neuporabni. 

 

Med ključne naloge v študijskem letu 2015/2016 bi zato bilo potrebno uvrstiti sledeče: 

 s profesorji je potrebno pogodbeno urediti obveznost snemanja predavanj za potrebe 

e-študija; 

 potrebno je strukturiranje in oblikovanje učne snovi za potrebe eštudija oziroma 

izdelava učnih modulov; 

 informirati profesorje o uporabi snemalnih naprav, jih opozoriti na nepravilnosti, ki se 

dogajajo oziroma zagotoviti osebo, ki bo na predavanjih skrbela, da se snemanje 

izvaja (oziroma da se izvaja pravilno); 

 dopolntitev manjkajočih in neustreznih posnetkov predavanj – najbolj priporočljivo 

tako, da se s posameznimi profesorji posebej, izven rednih terminov predavanj, 

posname kratek povzetek predmeta, ki je izveden bodisi v obsegu snovi za izredni 

študij, bodisi še v krajšem obsegu. 

 

Osnovna premisa za uspešno delovanje eštudija je, da so profesorji pri eštudiju pripravljeni 

sodelovati, so ustrezno tehnično podkovani za snemanje in da v sodelovanju tutorji ustrezno 

pripravijo gradiva. 
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7.1.5. ŠTUDENTJE  

   

Na podlagi izvedene kvantitativne evalvacije v študijskem letu 2012-2013 je bilo ugotovljeno, 

da se študentje večinoma postavljajo v vlogo pasivnih prejemnikov znanja. To je pričakovana 

posledica obstoječega šolskega sistema, zato je še toliko bolj pomembno, da se celotni 

aparat izvajanja eŠtudija usmeri v spodbujanje aktivne udeležbe študentov in njihovo 

pedagoško aktivacijo. K temu morajo stremeti profesorji, tutorji in osebje, ki skrbi za izvajanje 

eŠtudija. Študentje, ki so prepuščeni sami sebi bodo avtomatsko zavzeli pasivno držo, ki 

sicer ne bo omogočala eŠtudija, bo pa zagotovo omejevala njegovo funkcionalnost in ga 

postavila v nivo spremljanja posnetih predavanj. Ugotavljamo torej, da je za kakovosten 

razvoj eŠtudija nujno potrebno programsko usmerjanje študentov v aktivno vlogo. Študentje 

morajo preseči nivo učenje, kjer si samo ogledujejo posnetke in morebiti na podlagi ogleda 

izdelajo zapiske. Priporočljivo bi bilo izvesti obsežno usposabljanje vseh študentov, ki se 

odločijo za eŠtudij. Usposabljanje bi potekalo na treh nivojih in treh korakih.  Prvo, uvodno 

usposabljanje je namenjeno predvsem predstavitvi eŠtudija v kateri se udeleženci seznanijo 

z zakonitostmi in značilnostmi. Temu sledi teoretično usposabljanje v katerem poslušajo 

predavanja. Tretja zaključna enota je praktični del, kjer so udeleženci del učnega procesa 

učenja. V predvidenem obsegu 35 pedagoških ur se torej študente ponovno nauči učiti. 

Predmet eŠtudij pa ne obsega samo pedagoško-andragoškega usposabljanja, temveč tudi 

usvajanje povsem praktičnih veščin uporabe programskih orodij in za delo s spletnim 

portalom. Od pedagoško-andragoških spoznanj študentje poslušajo vsebine s področja 

delovanja sistema eŠtudija, prednosti eŠtudija,  značilnosti izobraževanja na daljavo, učijo se 

na novo vzpostaviti kritičen odnos do interakcije v učnem procesu in priprave gradiv 

(zapiskov).  

 

Velik doprinos k bolj aktivni udeležbi študentov pri eštudiju pa zagotovo pomeni tudi 

vzpostavitev eUniverze in integracija sistema VIS s portalom za eštudij. Na tak način se bodo 

študenti veliko bolj približali e-študiju, le ta bo postal del njihovega običajnega študijskega 

procesa in tako bodo tudi sami bolj motivirani za bolj aktivno sodelovanje na tem področju. 

 

     

7.1.6. KOMUNIKACIJA  

   

Pri zastavljenem konceptu eŠtudija imamo opravka s trojno komunikacijo: komunikacija na 

relaciji tutor-študent, profesor-študent ter študent-študent. Na podlagi izvedene analize 

potreb med študenti v študijskem letu 2012-2013 je bilo ugotovljeno, da si študentje želijo 

več socialne interakcije, ki bi potekala na nivoju študent-študent. Predlagali so različne oblike 

formalnega in neformalnega druženja v smislu organizacije raznih dogodkov (posebna 

predavanja, in drugo), organizacija spoznavnega dneva za eŠtudente, spodbujanje 

študentov k uporabi spletnega portala, etc. 

 

V študijskem letu 2013-2014, predvsem pa v študijskem letu 2014-2015 so tutorji intenzivno 

spodbujali študente k sodelovanju in socialni interakciji. Nekateri tutorji so organizirali 

srečanja s svojimi skupinami študentov, pretežno vsi pa so bili s svojimi tutorandi v stikih 

preko Skypa, Facebooka in drugih družabnih omrežij. Študenti so imeli možnosti socialne 

interakcije tudi na številnih dogodkih v organizaciji fakultete oziroma v organizaciji 
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študentskega sveta in Else Nova Gorica, o katerih se jih je redno obveščalo preko portala za 

e-študij. Vsako leto je fakulteta na začetku leta organizirala tudi dan odprtih vrat, ki 

predstavlja dobro priložnost za srečanje študentov in seznanitev s študijem in ki vedno 

vsebuje tudi predstavitev namenjeno e-študiju. V prihodnje je načrtovano še dodatno 

spodbujanje socialne interakcije študentov preko Twitterja, Facebooka in Skype oziroma 

njihovih ekvivalentov (Google Hangout, Apple mail, …)   

   

7.2. NAČRTOVAN RAZVOJ eŠTUDIJA V LETIH 2016-2018  

   

Na podlagi zastavljene vizije razvoja eŠtudija je potrebno delovati v dveh smereh:  

   

1. vzpostavitev osnovnega načrtovanega stanja  

2. začrtanje smernic razvoja v prihodnjem triletnem obdobju  

   

   

7.2.1. VZPOSTAVITEV NAČRTOVANEGA STANJA  

   

Izhajajoč iz evalvacijskega poročila za leto 2012-2013 oziroma iz letnih poročil tutorjev in 

koordinatorja tutorjev za leto 2013-2014 in 2014-2015 je kot ključni primanjkljaj zaznati 

predvsem nepripravljenost profesorjev na aktivno sodelovanje pri izvajanju eŠtudija. Iz tega 

posledično izhaja tudi pasivna vloga študentov v študijskem procesu, kjer eŠtudij vidijo zgolj 

kot dostop do predavanj. V luči do sedaj zapisanega je potrebno temeljito prevetriti vse vidike 

izvajanja študijskega procesa in pričeti z doslednim izvajanjem načrtovanih aktivnosti. Eštudij 

v obstoječi obliki ni slabo realiziran, ima pa kljub temu še vedno kar nekaj pomanjkljivosti.  

   

1. Spletno okolje mora vsebovati vse elemente, ki so predvideni za izvajanje eŠtudija. 

Načrtovan in zgrajen mora biti v skladu z natančnimi navodili za izvedbo. Znotraj 

portala mora biti snov razporejena enotno in strukturirana na ustrezen način.   

2. Tutorji in koordinator tutorjev oz urednik za e-študij morajo biti ustrezno usposobljeni, 

predvsem pa je potrebno zagotoviti sredstva za njihovo delovanje. 

3. Potrebno je zagotoviti poseben predmet, ki ga poslušajo vsi študentje prijavljeni na 

eŠtudij. Znotraj tega predmeta pridobijo ustrezno znanje in se naučijo učiti.  

4. Profesorji morajo aktivno sodelovati v procesu nastajanja eGradiv. Ne samo, da 

pripravljajo gradiva (učne module) v sodelovanju s tutorji in študenti, temveč morajo 

tudi študente aktivno spodbujati k uporabi funkcionalnih rešitev eŠtudija.  

5. Potrebna organizacijska enote znotraj fakultete, ki ima vsa potrebna pooblastila za 

celovito izvajanje eŠtudijskega procesa – vzpostavitev referata za eštudij in oseba, ki 

znotraj njega koordinira izvajanje eštudija oziroma deluje kot urednik za e-študij. 

6. Nujno potrebno je zagotoviti posnetke pri predmetih, kjer le-teh ni oziroma so 

neustrezni (bodisi s ponovnim snemanjem predavanj v predavalnicah ali še bolje, z 

namenskim snemanjem za potrebe e-študija v primerno skrčenem obsegu). 
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7.3. ZAČRTANJE SMERNIC RAZVOJA  

   

7.3.1. Vzpostavitev in širitev eUniverze 

 

Izhajajoč iz temeljne vizije fakultete o tem, da kot prva v slovenskem prostoru ponuja 

celostno e-izobraževanje na področju pravnih in upravnih ved je ključna vzpostavitev 

eUniverze, ki bo v prihodnjih treh letih poleg obstoječih študijskih vsebin obogatena tudi z 

ostalimi dodatnimi vsebinami s področja prava in uprave, ki bodo dostopne tako študentom 

kot tudi širši zainteresirani javnosti. eUniverza bo predstavljala pomembno orodje, predvsem 

pa konkurenčno prednost v razmerju do ostalih fakultet tudi pri internacionalizaciji oziroma 

usmeritvi fakultete v mednarodni prostor, ki predstavlja pomemben strateški cilj fakultete. 

 

 

7.3.2. Implementacija dodatnih gradiv in orodij na spletni platformi 

 

 Pred-test z upoštevanjem študentovega predznanja, ki omogoča študentu že na začetku 

rangiranje vsebine glede na stopnjo prehodnega poznavanja. Če je študent uradnik, ki 

ima denimo večletne izkušnje z delom v odvetniški pisarni in se odloči vpisati študij prava 

bo seveda veliko vsebin že poznal. Vpetost modula, ki omogoča prepoznavo predznanja 

je  torej ključna za učinkovitejše in bolj kakovostno delo.  

 Spremljanje študentovih aktivnosti pomeni poglobljeno interakcijo tudi na nivoju vsebina-

vsebina. To pomeni, da programsko okolje spremlja študentovo delovanja in ga spodbuja 

ali usmerja. V poplavi informacij je vse prelahko zdrsniti povsem izven zastavljenih 

okvirov. Sodobna tehnologija omogoča tovrstno spremljanje delovanja študenta.  

 Pred-test z izdelavo osebnega učnega profila v dveh korakih: (1) vzpostavitev sistema, 

kjer programsko orodje izdela študentov učni profil, ki ga študent nato uporablja kot 

smernico oziroma vodilo pri usvajanju učnih vsebin in (2) vzpostavitev sistema, kjer te 

aktivnosti de facto vplivajo na izvajanje učnega procesa. 

 

7.3.3. Socialna interakcija  

 

Med prioritetne cilje je integracija sistema šeststopenjske socialne interakcije. Pri tem gre za 

to, da se pri razvoju eŠtudija upošteva Andersenova lestvica in Wagnerjeva distinkcija med 

interakcijo ter interaktivnostjo (Wagner 1994, 1997). Gre za razumevanje medsebojne 

komunikacije v smislu recipročnega dogodka, ki lahko poteka z zamikom ali sočasno. V tem 

primeru je to situacija v kateri sta udeležena vsaj dva elementa in dva dogodka. Interakcija 

se dogodi, ko ta dva elementa in dogodka medsebojno vplivata eden na drugega. Po 

Andersenu (2003) tako interakcijo v eUčnem okolju razdelimo v šest komponent:  

   

Interakcija predavatelj – predavatelj, kjer gre za komunikacijo med predavatelji v obliki 

razvoja predmeta - kjer si ga deli več predavateljev, komunikacija z drugimi predavatelji po 

svetu, objavljanje njihovih vsebin, diskusija. Interakcija predavatelj – udeleženec gradi na 

tutorstvu, slednji vodi učni proces na operativni ravni in daje udeležencem povratne 

informacije, jih spodbuja, udeleženci postavljajo vprašanja v obliki diskusije). Tretji tip 

interakcije udeleženec – udeleženec je utemeljen na medsebojni povezanosti udeležencev 

in sicer v oblikah diskusije, sinhronega in asinhronega poteka, komentarji študentov 

postanejo del pogosto zastavljenih vprašanj, uporaba blogov, socialnih omrežij idr. Četrti tip 
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interakcije opisuje zveza udeleženec – vsebina, kjer je potrebno ustvariti okolje v katerem 

udeleženci lahko objavljajo, dobivajo povratno informacijo o svoji objavi, o kakovosti njihovih 

komentarjev. Peti tip interakcije gradi na povezanosti predavatelj – vsebina. Udeleženci 

lahko sodelujejo pri pripravi gradiv, dobivajo nazaj povratno informacijo, se rangirajo po 

kakovosti objave ipd. Zadnji, šesti tip interakcije po Andersenu pa utemeljuje povezanost 

vsebina – vsebina kar v praksi pomeni predvsem analizo napredka, pred-test, interakcija 

portala z Wiki in drugimi portali, pop-up motivacijska načela, usmerjanje k še nepredelani 

snovi na podlagi spremljanja napredka udeleženca idr.  

   

Model eŠtudija se torej prilagodi tako, da vključuje vseh šest tipov interakcije, saj se lahko 

samo na ta način zagotovi najvišjo kakovost eŠtudija 

 

7.3.4. Dostopnost za marginalizirane udeležence 

 

Izhajajoč iz temeljnega izhodišča projekta in obenem upoštevajoč naravo eIzobraževanja, je 

ena izmed temeljnih usmeritev projekta tudi zagotavljanje dostopnosti marginalnim in drugim 

depriviligiranim skupinam uporabnikov. Po eni strani gre za invalidne (gibalno ovirane ter 

slepe in slabovidne) ter druge osebe (s posebnimi potrebami), po drugi strani pa za 

marginalne družbene skupine, ki jim je sicer otežena dostopnost do izobraževanja v 

klasičnem sistemu (osebe na prestajanju zaporne kazni, ljudje v tretjem življenjskem 

obdobju, osebe na službenem bivanju v tujini, ljudje z dolgotrajnimi in ali kroničnimi boleznimi 

ipd.). Ustrezno izveden in prilagojen način izvajanja eŠtudija tem skupinam uporabnikov 

zagotavlja dostopnost:  

   

 zagotovitev dostopnosti do eVsebin za slepe in slabovidne. Slepi in slabovidni lahko  

denimo dostopajo do avdio zapisov (ki so ustrezno prirejeni), lahko nastavljajo velikost 

pisave in kontrast, poleg tega pa je potrebno zagotoviti podporo standardu W3C 

(dostopnost za slabovidne osebe). Vse aplikacije in gradiva upoštevajo smernice, 

zapisane v splošnih načelih in obveznostih Akcijskega programa za invalide 2007–2013.  

 Zaradi narave eIzobraževanja, spletne platforme, predvsem pa mobilnih aplikacij so vse 

eVsebine dostopne tudi drugim osebam s posebnimi potrebami (denimo gibalno 

oviranim). Ker kljub spremembam na tem področju dostopnost za invalide ni urejena na 

vseh izobraževalnih lokacijah, lahko uporaba eŠtudija tem uporabnikom bistveno olajša 

izobraževanje.   

 V tretjo skupino depriviliginarnih uporabnikov, ki jim eŠtudij olajšala eIzobraževanje, 

uvršamo predvsem  ljudi, ki so veliko odsotni (na primer poslovneži in športniki) in ki se 

zato ne morejo vključiti v klasično institucionalno izobraževanje, ljudi v tretjem 

življenjskem obdobju (ki denimo bivajo v domovih za ostarele ali pa se težko premikajo) 

ter težke ali kronične bolnike ter ljudi, ki so vključeni v zahtevne rehabilitacijske programe. 

 

 


