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Pri pripravi samoevalvacijskega poročila so sodelovali:  
 

 izr. prof. dr. Marko Novak, visokošolski učitelj, predsednik skupine za kakovost, 

 doc. dr. Aljoša Dežman, visokošolski učitelj,  

 izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj, raziskovalka 

 Tadej Petejan, diplomant, 

 Anja Jankovič, študent, 

 Nejc Goršič, študent, 

 Nina Pegan, mag. prav., glavna tajnica, 

 Tina Besednjak, vodja referata 

 Katarina Colja, referentka za študentske zadeve, 

  Kristina Slejko, referentka za študentske zadeve, 

 Tjaša Čufer, mag. poslovnih ved, računovodja, 

 Nataša Kolavčič, vodja kariernega centra, 

 dr. Ines Vodopivec, vodja knjižnice in založbe, 

 Samo Turel (Okrožno sodišče v Novi Gorici), predstavnik delodajalcev, 

 Jure Švigelj, mag. prav., koordinator e-izobraževanja. 

 
Samoevalvacijska skupina oz Komisija za kakovost Evropske pravne fakultete (EVRO-PF) je 

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2016/17 pripravila na podlagi: 

 Letnega poročila za leto 2016, 

 Samoevalvacijskega poročila za leto 2015/16, 

 Rezultatov študentske ankete o kakovosti študija na EVRO-PF, izvedene avgusta 

2017, 

 Rezultatov študentske ankete med diplomanti EVRO-PF, izvedene konec študijskega 

leta 2016/17, 

 Poročila o stanju knjižnice, 

 Podatkov iz evidenc, ki jih EVRO-PF vodi skladno z ZViS, 

 Sklepov organov in delovnih teles, sprejetih v študijskem letu 2016/17. 

 

Člani samoevalvacijske skupine so opredelili naloge ter odgovornosti in zadolžitve pri pripravi 

gradiva, po naslednjem seznamu: 

 
Tabela 1: Člani samoevalvacijske skupine 2016/17 

Opredelitev nalog Odgovornosti in zadolžitve 

I. Splošno o fakulteti 

1. Organizacija in razvoj izr. prof. dr. Marko Novak 

1.1. Vizija, poslanstvo in strategija doseganja 
ciljev 

izr. prof. dr. Marko Novak 

1.2. Organiziranost Tina Besednjak, vodja referata  

2. Izobraževalna dejavnost Tina Besednjak +vodja referata  

2.1. Organizacija in izvedba študijskih 
programov 

Tina Besednjak, vodja referata 

2.2. Vseživljenjsko izobraževanje 
Nataša Kolavčič, dipl. prav. 
 

3. Raziskovalna dejavnost izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj 

3.1. Raziskovalne skupine izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj 

3.2. Raziskovalni projekti izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj 

4. Študenti Anja Jankovič, Nejc Goršič, Erazem Bohinc 

5. Kadrovski pogoji Nina Pegan, mag. prav. 
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Opredelitev nalog Odgovornosti in zadolžitve 

5.1. Visokošolski učitelji, sodelavci in 
raziskovalci 

Nina Pegan, mag. prav. 

5.2. Upravno-administrativni in strokovno-
tehnični delavci 

Nina Pegan, mag. prav. 

5.3. Ocena stanja Nina Pegan, mag. prav. 

6. Prostorski in materialni pogoji Tina Besednjak, vodja referata 

6.1. Prostori Tina Besednjak, vodja referata 

6.2. Oprema Tina Besednjak, vodja referata 

6.3. Informacijski sistem Tina Besednjak, vodja referata 

6.4. Knjižnica in založba dr. Ines Vodopivec 

7. Financiranje dejavnosti Tjaša Čufer, mag. poslovnih ved 

8. Sodelovanje z okoljem  Nataša Kolavčič, dipl. prav. 

8.1. Sodelovanje z domačimi visokošolskimi 
zavodi, podjetji in drugimi organizacijami v 
Sloveniji 

Nataša Kolavčič, prav. v sodelovanju s Samom 
Turelom  

8.2. Mednarodno sodelovanje Nataša Kolavčič, dipl. prav. 

9. Skrb za kakovost  izr. prof. dr. Marko Novak  

II. Posamezni študijski programi 

Pravo 1. stopnje 
Pravo 2. stopnje 
Pravo 3. stopnje 
Pravo in management infrastrukture in 
nepremičnin 1. stopnje 
Pravo in management nepremičnin 2. Stopnje 
Alternativno reševanje sporov 2. stopnje 
Pravo in management nepremičnin 3. stopnje 

Katarina Colja in Kristina Slejko 

III. Posamezni študijski programi 

E – izobraževanje Jure Švigelj, mag. prav.  
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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; 

Reakreditacija programa za nadaljnih 7 let z odločbo NAKVIS: št. št. 6034-2/2015/14 z 

dne 16.6.2015  (vpis v razvid pri MIZŠ pod št. 6033-308/2015/3 z dne 25.8.2015);  
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 doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin: sklep SVŠ št. 2-

160/2008 z dne 5.5.2008. Reakreditacija programa za nadaljnjih 7 let z odločbo 

NAKVIS: št. št. 6034-2/2015/14 z dne 16.6.2015  (vpis v razvid pri MIZŠ pod št. 6033-

308/2015/3 z dne 25.8.2015). 

 

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  v Kranju in Ljubljani. 

Fakulteta je v šolskem letu 2014/15 razširila dejavnost na dislocirani enoti v Ljubljani s ciljem 

lažjedostopnosti študentov, ki prihajajodrugih slovenskih krajev in večje konkurenčnosti na 

področju internacionalizacije študijskih programov. Na omenjeno lokacijo je preseljena tudi 

knjižnična dejavnosti  in dekanat fakulete. 

 

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

pogodbo, sklenjeno med EVRO-PF 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 študijske programe kot način izvedbe študija ter zasnovo dejavnosti 

fakultete. Fakulteta sledi trendom in usmeritvam v Evropski uniji (EU) inje odprta za 

povezovanje po modelu partnerstva med zasebno in javno sfero v skladu z Lizbonsko 

strategijo.  

 

S ciljem internacionalizacije študijskih programov je EVRO-PF leta 2015 ustanovila notranjo 

organizacijsko enoto Center za mednarodne študije s sedežem v Ljubljani. V letu 2015 je bil 

podpisan tudi sporazum o mednarodni izmenjavi študentov z ameriško fakulteto Mississippi 

College School of Law.  

1.1 VIZIJA, POSLANSTVO IN STRATEGIJA DOSEGANJA CILJEV  

EVRO-PF ima oblikovano vizijo in poslanstvo, ki jo fakulteta zasleduje z uresničevanjem 

Strategije razvoja EVRO-PF 2018 - 2021.  

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 
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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 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. 

 

Preko svojih dejavnosti je EVRO-PF vpeta v evropski in mednarodni visokošolski prostor. 

Internacionalizacijo utrjuje z mednarodnimi partnerskimi sporazumi s fakultetami in univerzami 

v tujini, s katerimi izvaja mednarodne izmenjave študentov in profesorjev, z izvajanjem skupnih 

študijskih programov prek oblik transnacionalnega visokošolskega izobraževanja in s 

sodelovanjem pri mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektih.  

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 

dokumentu Strategije razvoja EVRO-PF za obdobje 2018 – 2021 in v Akcijskem načrtu za 

uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF. V akcijskem načrtu 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 medsebojnem povezovanju kateder. Dolgoročen cilj, zastavljen v 

sodelovanju s ŠS, je tudi 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. Sledenje spremembam na področju vsebine 

študijskih programov in pri načinu njihove izvedbe je ključnega pomena. 
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Posodobljeni študijski programi omogočajo pridobivanje najnovejšega znanja. Predavanja, 

seminarje in vaje v sodobno opremljenih predavalnicah izvajajo ugledni slovenski in tuji 

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

bo prizadevala tudi v prihodnje študentom ponuditi nove študijske programe, ki bodo pokrivali 

bodisi posebna pravna področja bodisi druga interdisciplinarna področja, ki se bodo 

povezovala s pravnimi znanji.  

 

EVRO-PF si prizadeva način izvedbe študija čim bolj prilagoditi potrebam študentov. Pri tem 

posebno pozornost namenja študentom s posebnimi potrebami in tujim študentom. 

Kakovostna izvedba študija, prilagojena vsem skupinam študentov, je eden izmed dolgoročnih 

ciljev, ki ga EVRO_PF zasleduje na področju izobraževalne dejavnosti.  

 

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. EVRO-PF sledi razvojni strategiji 

v smeri elektronsko podprtega fakultetnega modela, ki zagotavlja izvajanje študijskih 

programov na podlagi sodobnih tehnoloških standardov. EVRO-PF je v študijskem letu 

2012/13 tako poskusno izvedla e-študij na vseh prvostopenjskih študijskih programih za 

izredno vpisane študente v prvi letnik študija. Z uvedbo e-študija bo EVRO-PF nadaljevala 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 njenih dislociranih enotah. 

 

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

dejavnosti je povečati število tujih študentov. V prihodnjih letih bo fakulteta število tujih 

študentov poskušala povečati prek visokošolskega transnacionalnega izobraževanja (VTI), ki 

ga izvajala s partnerskoinstitucijo European School of Law and Governance Veternik, prek 

Erasmus+ mednarodnih partnerstev in bilateralnih sporazumov. Poleg tega EVRO-PF 

organizira mednarodne dogodke za tuje študente in si prizadeva, zagotoviti ustrezne prevode 

aktov, obrazcev ter študijskega gradiva v angleški jezik. 

 

EVRO-PF posebno mesto namenja vseživljenjskemu izobraževanju. Tako je dolgoročni cilj 

EVRO-PF povečati dejavnosti s področja vseživljenjskega izobraževanja. V ta namen fakulteta 

organizira različne delavnice, okrogle mize in druge dogodke za širšo javnost ter zunanjim 

osebam še naprej omogoča opravljanje izpitov pri posameznih predmetih. 

1.1.3.3 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 

 

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

PF ima razvite aktivne raziskovalne skupine, vpisane v evidenco izvajalcev raziskovalne in 

razvojne dejavnosti ARRS. 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 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.  
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1.1.3.4 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU ŠTUDENTOV 

 

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 kakovosti študijskega procesa. EVRO-PF si bo prizadevala za promocijo 

aktivnosti ŠS in za obveščanje študentov o pomembnosti njihove participacije pri 

zadevahpovezanih s študijem in z obštudijskimi dejavnostmi. Prav tako si bo EVRO-PF 

prizadevala za poglobitev sodelovanja med ŠS in vodstvom fakultete preko 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 sestavljajo izkušeni in ugledni pedagogi in strokovnjaki, s teoretskimi in 

praktičnimi izkušnjami. 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 teoretska znanja in 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 skrbi za primerno opremljenost prostorov za opravljanje pedagoške dejavnosti in za 

strokovno delovanje podpornih služb. Poudatiti velja redno 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.  

 

Pomemben cilj EVRO-PF je povečanje založniške dejavnosti. Za njegovo uresničitev bo 

EVRO-PF spodbujala pedagoško osebje k pripravi študijske literature in drugega gradiva za 

študente.  

 

 

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, EVRO-PF namenja večji poudarek zunanjim virom financiranja 



6 

 

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.  

 

Z namenom krepitve internacionalizacije ter mednarodne prepoznavnosti EVRO-PF je 

pomemben cilj navezovanje stikov in sklepanje partnerstev s tujimi fakultetami in univerzami 

na podlagi Erasmus+ in bilateralnih sporazumov, ki so predpogoj za izvedbo mobilnosti 

študentov in pedagoškega osebja.  

 

Pomemben cilj na področju sodelovanja z okoljem je skrb za lastno promocijo fakultete in 

sodelovanje s širšim družbenim okoljem, predvsem relevantnimi domačimi in tujimi 

institucijami. 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 tudi v prihodnje aktivno vključevala v mednarodna 

združenja in sodelovala z mednarodnimi institucijami.  

1.1.3.9 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU SPLOŠNE SKRBI ZA KAKOVOST 

 

Na področju skrbi in zagotavljanja kakovosti EVRO-PF sledi Strategiji razvoja EVRO-PF 2018 

– 2021 in Akcijskemu načrtu za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF, ki vsebuje 

dolgoročne in kratkoročne cilje in strategijo za njihovo doseganje.  

 

Na EVRO-PF deluje Komisija za kakovost, ki spremlja kakovost ter skrbi za njen razvoj na 

vseh področjih njenega delovanja, pripravlja samoevalvacijska poročila in skrbi za izvedbo in 

zaključevanje zanke kakovosti ter oblikuje, nadzira in postavlja merila razvoja kakovosti v 

skladu s strategijo razvoja EVRO-PF.  

 

Preko mehanizmov kakovosti, kot so ankete o kakovosti pedagoškega dela, anketa o 

kakovosti študija ipd. EVRO-PF skrbi za spremljanje in izboljšanje kakovosti svojega 

delovanja.  

 

Pomembni deležniki pri zagotavljanju in razvoju kakovosti EVRO-PF so Študentski svet 

fakultete, na čigar pobudo je bil ustanovljen tudi Karierni center, in predstavniki gospodarstva, 

ki so vključeni v pedagoški proces.  

 

EVRO-PF si na področju skrbi in zagotavljanja kakovosti prizadeva za doseganje standardov 

kakovosti, ki jih narekujejo standardi Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu 

(NAKVIS) in mednarodni standardi ESG (European Standards and Guidelines for Quality 

Assurance). EVRO-PF si prizadeva za dvig kakovosti z uresničitvijo postavljenih ciljev. 
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Tabela 2: Cilji ter dolgoročna in kratkoročna strategija za njihovo doseganje 

DOLGOROČNI CILJI (DO 

LETA 2018) 

DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 KRATKOROČNA STRATEGIJA 

ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ 

Jasna in učinkovita 

organizacijska shema. 

 

1. Spodbujanje aktivnega delovanja 

organizacijskih enot in delovnih teles. 

2. Krepitev zasedbe obstoječih organov, 

delovnih teles in organizacijskih enot. 

3. Ustrezna organizacija mednarodnega 

izobraževanja in aktivnosti tujih 

študentov. 

4. Izvajanje študijskega procesa 

prijaznega do študentov 

 

 

1. Izvedene organizacijske spremembe – 

jasnejše opredeljene obveznosti, 

spodbujanje njihovih aktivnosti in sprejem 

ustreznih aktov. 

2. Okrepitev katedre po potrebi 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. Nadaljevanje mednarodnega 

sodelovanja s ameriško fakulteto 

Mississippi College of Law na podlagi 

sklenjenega sporazuma. 

5. Končati vse začete postopke za 

imenovanje v naziv in obravnava novih 

vlog. Poziv vsem visokošolskim učiteljem, 

ki jim poteče izvolitev v naziv, za 

pravočasno vložitev vloge.   

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.  

3. Pospešiti delovanja raziskovalnih 

skupin, predvsem Centra za 

intelektualno lastnino. 

4. Izvedba mednarodne izmenjave 

druge generacije študentov –EVRO-PF 

na Mississippi College of Law.  

5. Redno pregledovanje odločb o 

izvolitvi v naziv ter v roku izpeljati nove 

postopke o izvolitvi v naziv. 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

Internacionalizacija študijskih 

programov. 
 1. Vpis prve generacije študentov v 

magistrski študijski program »Civilno 

1. Razpisan bo prvi vpis v magistrski 

študijski program »Civilno gospodarsko 

http://www.evro-pf.si/dejavnosti/raziskovanje/instituti/#intelektualno
http://www.evro-pf.si/dejavnosti/raziskovanje/instituti/#intelektualno
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DOLGOROČNI CILJI (DO 

LETA 2018) 

DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 KRATKOROČNA STRATEGIJA 

1. Izvedba tujejezičnega (angleškega) 

izobraževanja v zvezi z dodiplomskimi in 

podiplomskimi programi fakultete – 

internacionalizacija študijskih programov  

gospodarsko pravo«  

2. Ponudba magistrskih programov tudi v 

tujem jeziku in za tuje tržišče. 

3. Izvedba drugih mednarodnih izmenjav 

na podlagi sporazuma z Mississippi 

College of Law. 

pravo« 

2. Mednarodni marketing angleškega 

izvajanja izobraževanja (magistrski 

programi) in ponudba samih programov. 

3. Izpeljava sporazuma z Mississippi 

College of Law. 

Kakovostna izvedba študija, 

prilagojena vsem skupinam 

študentov.  

1. Prilagoditev načina izvajanja študija 

potrebam študentov na podlagi rezultatov 

anket in pobud 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  

1. Akreditacija sprememb obstoječih 

študijskih programov, kjer zanimanje za 

vpis upada. 

1. Akreditacija spremembe obstoječega 

magistrskega študijskega programa Pravo 

in management nepremičnin (PMN), kjer 

zanimanje za vpis upada. 

1. Pregled magistrskega študijskega 

programa Pravo in management 

nepremičnin (PMN) in akreditacija 

sprememb, kjer bi se pokazala potreba 

po reorganizaciji študijskega programa. 

Omogočiti študij tudi tistim, ki 

se pedagoškega procesa ne 

morejo udeležiti fizično na 

sedežu fakultete oz. na njenih 

dislociranih enotah. 

1. Nadgradnja portala eUniverza za 

dodiplomske in magistrske študijske 

programe. 

2. Večanje ponudbe gradiv in posnetkov 

izven študijskih programov fakultete.  

3. Ponuditi posnetke izbranih predavanj v 

angleškem jeziku (internacionalizacija)  

1. E-študij se bo izvajal za redne in izredne 

študente dodiplomskega študijskega 

programa Pravo in za študente obeh 

koncesioniranih magistrskih študijskih 

programov: Magistrski študijski program 

Pravo in Magistrski študijski program 

Pravo in management nepremičnin. 

2. Razširiti ponudbo tudi s posnetki in 

gradivom, ki niso vezani izključno na 

fakultetne predmete. 

1. Posneti manjkajoča predavanja na 

dodiplomskem študijskem programu 

Pravo ter na obeh magistrskih študijskih 

programih: Magistrski študijski program 

Pravo in Magistrski študijski program 

Pravo in management nepremičnin.  

2. Razviti širši e-portal, ki bo poleg 

posnetkov vezanih na fakultetne 

predmete ponujal tudi gradiva zanimiva 

za širšo javnost. 
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3. Razširiti ponudbo tudi s posnetki 

izbranih predavanj v angleškem jeziku. 

3. Skleniti dogovor s profesorji ter izvesti 

snemanja izbranih predavanj v 

angleškem jeziku. 

Povečati število tujih 

študentov. 

 

1. Akreditacija novih pogodb za 

visokošolsko transnacionalno 

izobraževanje (magistrski študijski 

programi). 

2. Fakulteta bo v študijski proces vključila 

številne tuje strokovnjake. 

3. Ponudba dodiplomskih in magistrskih 

programov v angleškem jeziku – 

internacionalizacija. 

1. Nadaljevanje izvajanja VTI 

(dodiplomska študijskega programa) in 

akreditacija nove VTI (magistrski 

programi). 

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 (doktorska znanstvena 

konferenca, LEG ARG). 

3. Zagotoviti ustrezne prevode 

pravilnikov in obrazcev ter študijskega 

gradiva v angleščini za tuje študente ter 

posodobitev obstoječih in objava na 

angleški spletni strani. 

Krepitev vseživljenjskega 

izobraževanja. 

1. Izvajati aktivnosti za študente, 

diplomante in širšo zainteresirano javnost 

skladno z Javnim razpisom za nadgradnjo 

dejavnosti kariernega centra v letih 2015-

2020, ki ga je objavilo MIZŠ dne 

8/7/2016.  

2. Ohranjati skrbi za nadaljnji razvoj in 

nadgradnjo Kariernega centra ter njegovo 

sofinanciranje. 

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. EVRO-PF se bo prijavila na razpis za 

sofinanciranje delovanja KC, ki bi 

omogočal še več aktivnosti na tem 

področju. 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
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Pospešiti raziskovalno 

dejavnost, nadgraditi 

individualno raziskovalno 

osebje ter vključevanje 

študentov v raziskovalno 

dejavnost. 

 

1. Krepiti razvoj raziskovalnih skupin.  

2. Prijava lastnih raziskovalnih projektov 

ter pridobivanje javnih razpisov. 

3. Spodbujanje pedagoškega osebja k 

individualnemu raziskovalnemu delu ter k 

obnovi habilitacijskih nazivov. 

4. 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 izboljšati 

kakovostno pripravo raziskovalnih idej, 

zagotoviti večje vključevanje 

raziskovalcev z visokimi raziskovalnimi 

točkami v pripravo, spodbuditi 

raziskovalce k izdelavi bolj kakovostnih 

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 

raziskovalcev in objav raziskovalnih 

rezultatov v obliki poročil in člankov. 

4. Poziv pedagoškega in raziskovalnega 

osebja za izvedbo aktivnosti potrebnih 

za obnovo habilitacijskih nazivov vsaj 6 

mesecev pred potekom veljavnosti 

odločb. 

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

Konstruktivno sodelovanje ŠS 

z vodstvom fakultete. 

1. Promocija aktivnosti ŠS in informiranje 

študentov o pomembnosti njihove 

participacije pri zadevah povezanih s 

študijem in ter z obštudijskimi 

dejavnostmi. 

2. Poglobiti sodelovanje med ŠS, 

vodstvom fakultete ter akademskim 

zborom prek aktivnega vključevanja ŠS v 

sprejemanje odločitev, organizacijo 

dogodkov… 

3. Finančna pomoč ŠS za njihovo 

delovanje in nadaljnji razvoj. 

4. Finančna pomoč študentom, ki se bodo 

udeležili tekmovanj doma in v tujini ter 

zagotovitev mentorja na fakulteti. 

1. Izvedena bo promocija aktivnosti ŠS 

EVRO-PF. 

2. Sestava ŠS bo taka, da bo zagotavljala 

zastopanost študentov vseh skupin, 

upoštevaje tudi novo-akreditirane 

programe. 

3. Izvedene bodo aktivnosti, potrebne za 

vzpostavitev klasičnega tutorstva pri 

ključnih predmetih ter tutorstva za tuje in 

Erasmus+ študente. 

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 ter tutorstva za tuje in 

Erasmus+ študente. 

4. Zagotovljena bo finančna pomoč za 

razvoj in delovanje ŠS. 

KADROVSKI POGOJI 

Kakovostna kadrovska 

sestava tako pedagoškega kot 

upravno-administrativnega in 

strokovno-tehničnega osebja. 

1. Nenehna skrb vodstva fakultete za 

krepitev akademskega zbora s priznanimi 

strokovnjaki s teoretskim znanjem in 

izkušnjami iz prakse. 

2. Spodbujanje najboljših študentov k 

vključevanju v pedagoški proces 

fakultete. 

1. Vključevanje novih asistentov v 

pedagoški proces (izvedba vaj). 

2. Povečati število zaposlitev in 

pedagoških sodelavcev. 

3. Zagotoviti zadostno število upravno 

administrativnih delavcev, ki bodo ustrezno 

izobraženi (formalno in neformalno 

izobraževanje). 

 

1. Povečanje števila sodelujočih 

asistentov. 

2. Zaposlitev novih pedagoških 

sodelavcev skladno s  potrebami 

fakultete.  

3. Zaposlovanje novih upravno 

administrativnih delavcev na 

področjih,kjer bo to potrebno. Pošiljanje 

zaposlenih na ustrezna izobraževanja in 
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3. Zaposlovanje kadrov, predvsem 

raziskovalcev na podlagi uspešnih prijav 

na projekte. 

4. Poskrbeti za zadostno število upravno 

administrativnih delavcev in spodbujanje 

k formalnemu/neformalnemu 

izobraževanju. 

5. Vključevanje tujih strokovnjakov v 

študijski proces fakultete.  

4. Spodbujanje najboljših študentov k 

vključevanju v pedagoški proces fakultete. 

 

podpiranje zaposlenih pri dodatnem 

šolanju. 

 4. Najboljše študente povabiti k 

pedagoškemu sodelovanju. 

PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI 

Zagotavljanje primernih 

prostorov ter stalna skrb za 

posodabljanje strojne in 

programske opreme. 

1. Skrb za posodabljanje strojne  in 

programske opreme. 

2. Skrb, da so vsi študijski centri fakultete 

ustrezno opremljeni in dostopni za 

študente. 

1. Zagotoviti, da bo oprema (tako pohištvo, 

kot strojna in programska oprema) 

posodobljena, skladno z zahtevami in 

potrebami v vseh študijskih centrih 

fakultete.  

2. Zagotoviti, da bo video oprema ustrezno 

razporejena po lokacijah, glede na potrebe 

e-študija. Dokupljena bo nova oprema 

(predvsem za snemanje predavanj v 

angleškem jeziku). 

1.  Zagotovitev potrebnih sredstev in 

posodabljanje ter nakup opreme. 

2. Ustrezna razporeditev video opreme 

po lokacijah, glede na potrebe e-študija, 

nakup nove opreme (predvsem za 

snemanje predavanj v angleškem 

jeziku). 

 

Vzpostavitev knjižnice, ki bi 

ustrezala vsem zahtevam, ki 

jih določajo predpisi. 

1. 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. 

1. Spodbujanje pedagoškega osebja k 

pripravi študijske literature in ostalega 

gradiva za študente. 

1. Izdan bo vsaj en učbenik oziroma izvod 

drugega študijskega gradiva. 

1. Priprava in zdaja učbenikov oziroma 

drugega študijskega gradiva. 

Zagotovitev potrebnih sredstev.  
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2. Izdani bodo zborniki prispevkov iz 

organiziranih mednarodnih konferenc. 

 

3. Izvedena bo prijava na razpis za 

sofinanciranje znanstvenih monografij. 

 

 

2. EVRO-PF bo izdala zbornik 

konference, kjer bodo sodelujoči 

pripravili prispevke. 

3. EVRO-PF se bo prijavila na razpis za 

sofinanciranje znanstvenih monografij. 

Ponudba prostorov zunanjim 

deležnikom. 

1. Ponuditi fakultetne prostore zunanjim 

deležnikom, organizirati družabne 

dogodke v fakultetnih prostorih z 

namenom večje prepoznavnosti fakultete. 

1. Fakulteta bo prostore ponujala zunanjim 

interesentom.  

1. Izvedena bo promocija oddaje 

prostorov z namenom širše 

prepoznavnosti študijskih centrov 

fakultete. 

Nakup opreme za snemanje 

internacionaliziranih študijskih 

programov 

1. Oprema prostorov primernih za 

snemanje internacionaliziranih študijskih 

programov 

Dokupljena bo nova oprema (predvsem za 

snemanje predavanj v angleškem jeziku). 

Zagotovitev sredstev za nakup nove 

opreme (predvsem za snemanje 

predavanj v angleškem jeziku). 

FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

Zagotoviti ustrezne vire 

financiranja dejavnosti. 

1. Zagotavljanje zunanjih virov 

financiranja, predvsem preko dobljenih 

javnih in drugih razpisov  

2. Razširiti dejavnost fakultete s 

ponudbami za zunanje deležnike (pravna 

mnenja, izobraževanja, konference, 

poletne šole, oddaja prostorov, knjižnična 

ponudba). 

1. Izvedena bo prijava na vsaj pet 

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 
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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 

deset novih sporazumov, pisem o nameri 

oz. drugih dokumentov, ki bodo izkazovale 

dosežen cilj.  

2. Fakulteta bo z domačimi in 

mednarodnimi aktivnostmi utrjevala svojo 

pozicijo in prepoznavnost v domačem in 

mednarodnem okolju.  

3. Fakulteta bo še naprej gojila pester 

nabor raznih obštudijskih aktivnosti, prek 

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 

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.  

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. EVRO-PF 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. 

EVRO-PF 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 in ki bodo 

omogočili fakulteti razvijati sodelovanje 
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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.  

s sorodnimi pedagoškimi, raziskovalnimi 

ter drugimi institucijami doma in v tujini.  

5. Izvedene bodo potrebne aktivnosti s 

ciljem še večje vključitve fakultete v 

družbeno dogajanje. 

6. Organizirani bodo skupni dogodki, ki 

bodo krepili vez med fakulteto in 

diplomanti/alumiji. 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. Izvedene bodo ustrezne aktivnosti za 

večjo prepoznavnostKariernega centra 

med študenti.predavatelji in zunanjo 

javnostjo. Glavni poudarki bodo na  

stalnem obveščanju o dogodkih 

Kariernega centra, radijskem 

oglaševanju, sodelovanju 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.  
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Povečati število mobilnosti 

domačih in tujih študentov ter 

pedagoškega osebja v okviru 

programa Erasmus. 

1. Sklepanje bilateralnih sporazumov s 

tujimi institucijami – Erasmus+. 

2. Sprotno uvajanje izvedbe predavanj v 

angleškem jeziku oziroma 

podnaslavljanje posnetkov predavanj v 

primeru e-študija. 

3. Promocija Erazmus+ programa. 

4. Izvedba izmenjav na podlagi 

sporazuma z MLC Jackson – Mississippi. 

1.  Za povečanje števila mobilnosti v okviru 

programa Erasmus+ bo fakulteta še naprej 

širila informiranost med zainteresiranimi.   

2. Fakulteta bo povečala število mobilnosti. 

Izvedenih bo vsaj 8 mobilnosti študentov 

za namene študija in prakse, mobilnosti 

vsaj 2 predavateljev in vsaj 2 zaposlenih. 

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 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.  

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 prek 

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.  

3. Izvedba vseh aktivnosti za sklenitev 

novih bilateralnih sporazumov s tujimi 

institucijami – za pomoč bo ponovno 

zaprošen CMEPIUS.  

4. Nadaljevanje z nadgradnjo spletne 

strani z aktualnimi podatki, po ustaljeni 

praksi. Izvedene bodo vse potrebne 



 

17 

 

DOLGOROČNI CILJI (DO 

LETA 2018) 

DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 KRATKOROČNA STRATEGIJA 

8. Fakulteta bo še dodatno promovirala 

svojo mednarodno dejavnost prek 

(mednarodnih) sejmov in drugih dogodkov 

ter tiskovin.  

9. Fakulteta bo še naprej aktivna pri 

prirejanju aktivnosti z mednarodnim 

elementom.  

10. Fakulteta bo angažirala študente 

tutorje, ki bodo nudili pomoč tujim 

študentom in Erasmus+ incoming 

študentom. 

aktivnosti za ažurnost spletne strani in 

drugih tiskovin namenjenih mednarodni 

mobilnosti in mednarodnemu 

sodelovanju. Posodobljeni bo tudi 

podatki na angleški spletni strani. 

5. EVRO-PF 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. EVRO-PF 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. EVRO-PF bo aktivnejša pri prijavah 

na razpise ter bo o tovrstnih razpisih 

osveščala tudi študente.  

8. Mednarodna dejavnost fakultete bo 

predstavljena v vseh (mednarodnih) 

sejmih ter drugih dogodkih. Fakulteta bo 

preučila možnost ponatisa obstoječih 

brošur ter po potrebi izdala nove. 

Prevedla bo tudi zgibanke.  

9. EVRO-PF bo izpeljala vse potrebne 

aktivnosti, da bo krepila mednarodno 

dejavnost. Organizirane bodo razne 

konference, okrogle mize ter drugi 
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DOLGOROČNI CILJI (DO 

LETA 2018) 

DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 KRATKOROČNA STRATEGIJA 

dogodki, na katerih bodo poleg domačih 

sodelovali tudi tuji gosti.  

10. EVRO-PFa bo izvedla vse potrebne 

aktivnosti za zagotovitev pomoči 

tutorjev. 

SKRB ZA KAKOVOST 

Uresničitev poslanstva in 

vizije. 

1. Slediti Akcijskemu 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. EVRO-PF 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 (v ndaljevanju 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. Dekan je strokovni vodja fakultete in jo predstavlja v strokovnem 

pogledu. Dekana in prodekana imenuje upravni odbor fakultete za mandatno dobo dveh let. V 

njegovi odsotnosti ali po njegovem pooblastilu izvaja naloge zakonitega zastopnika in 

poslovodnega organa fakultete podpredsednik UO. 

1.2.1.1.2 DEKAN 

Dekan EVRO-PF je bil v letu 2017 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. V letu 2017 je 

imela 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 

 Prodekanica za razvojne, evropske in znanstveni raziskovalne projekte: izr. prof. dr. 

Alenka Temeljotov Salaj. 

1.2.1.1.4 AKADEMSKI ZBOR 

Akademski zbor (v nadaljevanju 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, , ki imajo v AZ najmanj petino članov. Sejo AZ 

skliče in vodi predsednik, ki ga izmed svojih članov izvoli AZ. Predsednik AZ je bil v letu 2017 

prof. dr. Arne Marjan Mavčič. 

1.2.1.1.5 SENAT 
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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.  

1.2.1.1.6 ŠTUDENTSKI SVET 

Študentski svet (v nadaljevanju 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 pet 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.  

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. 

 

a) Študijska komisija (v nadaljevanju ŠK) je delovno telo Senata. Sestavljajo jo najmanj 

štiri člani, ki jih imenuje UO. Izmed članov, UO imenuje predsednika, za obdobje štirih 

let. 

 

b) Habilitacijska komisija (v nadaljevanju 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. Komisija ima mandat (z razliko 

študenta) do 9.4.2019. Člani HK so za predsednika izvolili prof. dr. Andreja Anžič. Zardi 

izteka mandata je bil dne 19.12.2016 v  HK imenovan nov predstavnik študentov. 

Študenta Miho Isteniča je nadomestil študent Martin Lauko, ki mu je mandat potekel 

28.10.2017. 

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 
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svoje delo. Pri svojem delu je podrejen predsedniku upravnega odbora, v njegovi odsotnosti 

ali po njegovem pooblastilu pa podpredsedniku upravnega odbora.  

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 je imela v študijskem letu 2016/17 sledeče katedre in 

predstojnike: 

 

Tabela 3: Katedre, predstojniki in število članov v letu 2017 

KATEDRA PREDSTOJNIK  ŠT. ČLANOV  

Katedra za ustavno pravo prof. dr. Arne Marjan Mavčič 5 

Katedra za mednarodno in 

evropsko pravo 

prof. dr. Ernest Petrič 10 

Katedra za upravno pravo izr. prof. dr. Janez Čebulj 8 

Katedra za civilno in gospodarsko 

pravo 

doc. dr. Aljoša Dežman 15 

Katedra za kazensko pravo izr. prof. dr. Anže Erbežnik  6 

Katedra za teorijo in zgodovino 

prava 

Izr. prof. dr. Marko Novak 8 

Katedra za management 

infrastrukture in nepremičnin 

izr. prof. dr. Alenka Temeljotov 

Salaj 

22 

Katedra za alternativno reševanje 

sporov 

prof. dr. Peter Jambrek 15 

1.2.1.4.2 INŠTITUTI 

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

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

1. Center za primerjalno pravo, 

2. Inštitut za management nepremičnin, 

3. Center za intelektualno lastnino, 

 

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.  

1.2.1.4.3 CENTER ZA MEDNARODNE ŠTUDIJE 

Za namene internacionalizacije študijskih programov je fakulteta leta 2015 ustanovila posebno 

notranjo organizacijsko enoto Center za mednarodne študije (v nadaljevanju CMŠ). V okviru 

centra deluje Svet CMŠ, v katerega so vključeni številni ugledni slovenski in mednarodni 
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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 izmenjave študentov z 

ameriško fakulteto Mississippi College School of Law. V letu 2015 se je podpisal tudi dogovor 

o sodelovanju in izvajanju programov s hrvaško fakulteto Effectus University College for Law 

and Finance iz Zagreba.  

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 EVRO-PF, 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 Prostorski 

in materialni pogoji. Vodja knjižnice in založbe je doc. dr. Ines Vodopivec, bibliotekarka pa Ana 

Češarek, mag. inf. ved.  

1.2.1.4.5 KARIERNI CENTER 

Karierni center EVRO-PF (v nadaljevanju 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. Vodja KC poroča o delu KC vodstvu fakultete. Na podlagi ugotovitev 

svetuje vodstvu fakultete oziroma predlaga ukrepe za izboljšanje študijskega procesa skladno 

s stanjem na trgu dela. Konkretni podatki o delu kariernega centra se nahajajo v poglavju 8. 

Sodelovanje z okoljem. Trenutno je vodja 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 mreženje med študenti 

ter diplomanti. 

 

Člani Alumni kluba so vsi diplomanti, ki so se vpisali na katerikoli študijski program fakultete. 

Predsednik Alumni kluba je bil v letu 2017 je Tadej Petejan, diplomant študijskega programa 

prvostopenjskega programa Pravo. 

1.2.1.5 DRUGA DELOVNA TELESA IN KOMISIJE 

 

EVRO-PF ima za zagotavljanje kakovostnega delovnega procesa 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 (v nadaljevanju DK) obravnava primere kršitev izpitnega reda in odloča 

o izreku sankcij. DK sestavljajo trije člani, od katerih ima vsak svojega namestnika. 

Predsednika komisije in njegovega namestnika imenuje UO izmed pedagoških delavcev. 

Drugega člana in njegovega namestnika imenuje dekan fakultete izmed uslužbencev tajništva 
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fakultete. Tretjega člana in njegovega namestnika imenuje ŠS članice izmed študentov 

fakultete. Komisija vedno odloča v tričlanskih senatih. Mandatna doba komisije je dve leti in se 

lahko ponovi. 

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 za leto 

2016/17 je sestavljajo 15 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, študentov, 

strokovnih sodelavcev (referat, tajništvo, knjižnica, računovodstvo), predstavnik delodajalcev 

ter koordinator e-izobraževanja.  
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Slika 1: Organizacijska shema EVRO-PF
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1.3 ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU ORGANIZIRANOSTI   

Podatki se nanašajo na študijsko leto 2016/17 in kažejo enoletni razvoj glede na preteklo 

študijsko leto.  

1.3.1.1 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.  

1.3.1.2 TAJNIŠTVO 

 

V študijskem letu 2016/17 na tem področju ni bilo pomembnih sprememb. 

1.3.1.3 RAČUNOVODSTVO 

 

V študijskem letu 2016/17 na tem področju ni bilo pomembnih sprememb. 

1.3.1.4 ORGANIZACIJSKE ENOTE 

 

Izvedene so bile nekatere organizacijske spremembe. Okrepljene so bile katedre z novimi 

pedagoškimi in raziskovalnimi sodelavci. 

1.3.1.5 DRUGA DELOVNA TELESA IN KOMISIJE 

 

V študijskem letu 2016/17 na tem področju ni bilo pomembnih sprememb. 
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1.3.2 IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

Tabela 4: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju organiziranosti 

DOLGOROČNI CILJI 
(DO LETA 2018) 

DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V ŠTUDIJSKEM LETU 
2016/17 

KRATKOROČNA 
STRATEGIJA 

REALIZACIJA (1.10.2016 – 
30.9.2017) 

Jasna in učinkovita 

organizacijska shema. 

 

1. Spodbujanje aktivnega 

delovanja organizacijskih enot in 

delovnih teles. 

2. Krepitev zasedbe obstoječih 

organov, delovnih teles in 

organizacijskih enot. 

3. Ustrezna organizacija 

mednarodnega izobraževanja in 

aktivnosti tujih študentov. 

4. Izvajanje študijskega procesa 

prijaznega do 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. Nadaljevanje 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 

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.  

3. Pospešiti delovanje 

raziskovalnih skupin, predvsem 

Centra za intelektualno 

lastnino. 

4. Izmenjava druge generacije 

študentov EVRO - PF na 

Mississippi College of Law.  

5. Redno pregledovati odločbe 

o izvolitvi naziv ter v roku 

izpeljati nove postopke o 

izvolitvi v naziv. 

Cilji v študijskem letu so bili 

delno realizirani, in sicer:   

1. Izvedene so bile nekatere 

organizacijske spremembe, 

sprejete so bile spremembe 

določenih aktov.  

2. Okrepljene so bile katedre z 

novimi pedagoškimi in 

raziskovalnimi sodelavci. 

3.Delovanje raziskovalnih 

skupin (inštituti in centri) zaradi 

interne reorganizacije ni bilo 

okrepljeno.  

4. Potekalo je nadaljnje  

sodelovanje z Mississippi 

College of Law. Izvedena je 

bila ena mobilnost.  

5. Uspešno je bilo spremljanje 

imenovanj ter izpeljani so bili 

potrebni postopki imenovanj v 

naziv in izvolitv.  

http://www.evro-pf.si/dejavnosti/raziskovanje/instituti/#intelektualno
http://www.evro-pf.si/dejavnosti/raziskovanje/instituti/#intelektualno
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vložijo vlogo pravočasno. 
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1.3.3 SKLEPNO 

Premiki po zadnji samoevalvaciji:   

 Pregledane so bile mandatne dobe članov organov EVRO-PF ter izpeljana ponovna 

imenovanja tistih, ki jim je mandatna doba potekla;  

 v okviru centra za Mednarodne študije so bile uspešno izvedene mednarodne izmenjave 

z Mississippi College School of Law, ZDA; 

 katedre so bile okrepljene z novimi člani, nekatere katedre so dobile nove predstojnike 

in/ali je bil članom podaljšan mandat; 

 zaposleni so bili novi raziskovalci, prodekanica za raziskovalno dejavnost je organizirala 

sestanke z raziskovalnimi skupinami. 

Prednosti: 

 V okviru kariernega centra je EVRO-PF uspešno začela z izvajanjem projekta 

Nadgradnja dejavnosti kariernega centra Evropske pravne fakultete v letih 2015 – 2020; 

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

 okrepitev kateder z novimi pedagoškimi in raziskovalnimi sodelavci; 

 aktivno delovanje Kariernega centra. 

Slabosti:  

 Delovanje kateder še ni bilo optimalno; 

 delovanje inštitutov in raziskvalnih skupin še ni bilo optimalno, plani dela niso usklajeni 

z dolgoročno vizijo in strategijo fakultete. 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

 Spodbujati aktivnejše delovanje kateder; 

 sprejem poslovnikov UO in HK; 

 pospešiti delovanje raziskovalnih skupin. 
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2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 
 

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 

2015/16.  

 

Enoletni razvoj na področju izobraževalne dejavnosti v letu 2016/17 je prikazan v 

poglavju 2.1.2.   

 

Na EVRO-PF so v študijskem letu 2015/16 izvajali naslednji akreditirani študijski programi:  

 

1. stopnja:  

 Dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo, 

 Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management 

infrastrukture in nepremičnin, 

2. stopnja:  

 Magistrski študijski program Pravo, 

 Magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin, 

 Magistrski študijski prgram Alternatiovno reševanje sporov,  

3. stopnja:  

 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. Akreditacijo Sveta NAKVIS 

je študijski program pridobil z odločbo št. 6033-195/2012/27 z dne 18.6.2015 v študijskem letu 

2014/15. 

 

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

strokovnega magistrskega programa Alternativno reševanje sporov. Akreditacijo Sveta 

NAKVIS je študijski program pridobil z odločbo št. 6033-150/2013/22 z dne 20.11.2014 v 

študijskem letu 2014/15. Isto študijsko leto je bil program vpisan v razvid visokošolskih zavodov 

in sicer pod št: 6033-297/2015/29 dne 13.11.2015. 

 

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 



 

30 

 

in European School of Law and Governance Veternik za izvajanje obeh dodiplomskih 

programov. 

 

Svet NAKVIS je z odločbo št. 6033-118/2013/21 z dne 15.1.2015 podaljšal akreditacijo 

magistrskemu študijskemu programo Pravo in management nepremičnin za sedem let.  

 

Svet 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. 

 

Študijski program Civilno in gospodarsko pravo je bil v razvid visokošolskih zavodov vpisan 

pod št: 6033-297/2015/29 dne 13.11.2015. Program se bo začel izvajati v študijskem letu 

2016/2017. 

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) 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 2015/16 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 prek preverjanja 

znanja študentov, med izobraževalnim procesom ter v okviru priprave samoevalvacijskega in 

letnega poročila. Presojanje in spremljanje kompetenc študentov in diplomantov je na začetku 

potekalo predvsem med študijskim procesom, prek visokošolskih učiteljev, ki so študente 

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

čez vsa leta izvajanja študijskega programa. Prav tako je fakulteta ohranila zbiranje podatkov 

o osvojenih kompetencah tudi prek anket, ki jih zbira prek sistema VIS. Od leta 2012 pa se 

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

študente na njihovi poklicni poti in presoja njihovo uspešnost tako tekom, kot tudi po zaključku 
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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 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 je pokazala, 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. 

 

V letu 2015 raziskava med deiplomanti ni bila narejena, je pa fakulteta študente in diplomante 

spremljala prek Kariernega centra. 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.  

2.1.1.1.4 MEDNARODNO SODELOVANJE  

V študijskem letu 2015/16 je fakulteta zaznala velik porast zanimanja za Erasmus+ mobilnosti. 

Fakulteta je (projekt Erasmus+ 2015) skupaj izpeljala 9 mobilnosti študentov za namene 

študija ali prakse, pri čemer sta bili 2 mobilnosti izpeljani na študijskem programu Pravo 1. 

stopnje1. Na izmenjavo sta odšla 2 predavatelja, gostujočih predavateljev v okviru Erasmus+ 

STA ali STT izmenjav ni bilo.  

                                                
1 Seznam vseh mobinosti: SMS, Masaryk University (Pravo, 1. stopnja), SMS, Comenius University 
(Pravo, 2. stopnja), SMP, Universidad Politecnica de Cartagena, (PMN, 3. stopnja), SMS, University of 
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Fakulteta aktivno goji stike v okviru programa Erasmus prek Erasmus+ bilateralnih 

sporazumov. Pobudo pri vzpostavitvi novih sporazumov podajo tudi študenti in predavatelji. 

Fakulteta je v študijskem letu 2016/17 (projekt Erasmus+ 2015) beležila 20 Erasmus 

partnerstev s tujimi višokošolskimi institucijami2. Mednarodno sodelovanje se je tekom 

študijskega leta krepilo in ohranjalo tudi prek drugih obstočječih partnerstev, izven programa 

Erasmus+.  

 

V sklopu sodelovanja z ameriško fakulteto Mississippi College school of Law je EVRO-PF 

izpeljala 5 mobilnosti študentov. Od tega sta bili 2 mobilnosti neposredno vezani na 

dodiplomski študijski program Pravo 1. stopnje. 

2.1.1.1.5 PREDMETNIK 

Predmetnik dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Pravo je tekom izvajanja 

doživel nekaj sprememb. V nadaljevanju so podane le večje spremembe in spremembe 

izbirnih predmetovza vsako študijsko leto posebej: 

- 2006/07: Prvo leto se je predmetnik pričel izvajati skladno z akreditiranim stanjem. 

Spremenil se ni noben obvezni ali izbirni predmet. 

- 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. 

- 2008/09: Predmetnik se je izvajal skladno z akreditiranim stanjem. Fakulteta ni zasledila 

potreb po spremembi obveznih ali izbirnih predmetov.  

- 2009/10: Predmetnik se je izvajal skladno z akreditiranim stanjem. Fakulteta ni zasledila 

potreb po spremembi obveznih ali izbirnih predmetov.  

- 2010/11: Izbirni predmet Mednarodno kazensko pravo se je zaradi premajhnega 

zanimanja študentov ukinil. Obvezni predmet Rimsko pravo z osnovami kanonskega prava 

pa se je preimenoval v Osnove rimskega in kanonskega prava. 

- 2011/12: V predmetnik sta bila na novo dodana dva izbirna predmeta, in sicer Davčno 

pravo in Mediacija in arbitraža – alternativno reševanje sporov. Oba predmeta sta se 

začela izvajati v študijskem letu 2012/13. 

- 2012/13: Predmetnik se je izvajal skladno z akreditiranim stanjem. Fakulteta ni zasledila 

potreb po spremembi obveznih ali izbirnih predmetov. 

- 2013/14: Predmeti so bili razporejeni po semestrih, in sicer v vsakem semestru je 30 

kreditnih točk. Seminarske naloge, ki so bile ovrednotene z 2 kreditnima točkama, so se iz 

                                                

Udine,( PMN 2. stopnja), SMP, Hovel&Collegen, (Pravo, 2. stopnja), SMP, Multiconsult  (Pravo 3. 
stopnja), SMP, Sportland s.r.l., (diplomant, Pravo 1. stopnja), SMP, Comenius University (Pravo, 2. 
stopnja), SMP, Universität Wien, (2. stopnja). 
2 Podatki se nanašajo na izpise iz orodja Mobility tool, projketno leto 2015.  
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predmetnika odstranile, zmanjšalo se je število izbirnih predmetov iz štirih na tri izbirne 

predmete  ter se jimpovečalo število kreditnih točk. Iz 3. letnika se je v 1. letnik premaknil 

obvezni predmet. . Preurejeno je bilo  tudi število ur predavanj, vaj in kreditno ovrednotenje 

večine predmetov, upoštevaje študijsko obremenitev študenta, kompetenc, ki jih bo 

dosegel in standarde, ki so za to potrebni. Nosilci nekaterih predmetov so se zamenjali. 

Vse spremembe so začele veljati v študijskem letu 2014/15. 

- 2014/15: Pri izbirnem predmetu Davčno pravo je bil imenovan  nov nosilec predmeta. . 

Uvedena sta sta bila  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 obveznih predmetov 

Dedno pravo in Družinsko pravo se je prestavilo iz drugega v prvi semester. Izjvajanje 

obveznih predmetov Delovno pravo in Pravo socialne varnosti se je prestavilo iz prvega v 

drugi semester. 

- 2015/16:  Pri nekaterih predmetih je bilo spremenjeno število kreditnih točk. V predmetnik 

se je vključilo diplomsko delo. Obvezni predmet Mednarodna skupnost in mednarodni 

odnosi je bilo prestavljeno iz tretjega v prvi letnik. Uvedena  sta bila  dva nova izbirna 

predmeta, in sicer Pravodajni proces in nomotehnika ter Pravne veščine. Izbirni predmet 

Mednarodno pomorsko pravo se je preimenovalo v Pomorsko mednarodno pravo. 

Izvajanje predmeta Ustavno pravo se je iz prvega prestavilo v drugi semester. Izvajanje 

predmeta Pravna zgodovina se je iz drugega prestavilo v prvi semester. Izvajanje 

predmeta Mednarodna skupnost in mednarodni odnosi se je iz drugega prestavilo v prvi 

semester. Izvajanje predmeta Gospodarsko pravo se je iz prvega prestavilo v drugi 

semester. Izvajanje predmetov Dedno pravo in Družinsko pravo se je iz drugega prestavilo 

v prvi semester. Pri nekaterih predmetih so se spremenili nosilci. 

2.1.1.1.6 POGOJI ZA VPIS V ŠTUDIJSKIPROGRAM, POGOJI ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE 

VPISA IN POGOJI O PREHODIH MED PROGRAMI 

Pogoji za vpis v študijski program se v celotnem obdobju izvajanja študijskega programa niso 

spremenili.  

2.1.1.1.7 PRIZNAVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA  

V celotnem obdobju izvajanja študijskega programa se je obstoječi sistem priznavanja 

pridobljenega znanja pokazal za ustreznega, saj je kar nekaj študentov izkoristilo možnost, da 

del obveznosti nadomesti z opravljanjem strokovne prakse. V študijskem letu 2016/17 je 21 

študentov izkoristilo možnost, da so del obveznosti nadomestili z opravljanjem strokovne 

prakse.  

2.1.1.1.8 POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE  

 

EVRO-PF je v študijskem letu 2013/14 na NAKVIS vložila 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 odstotke dosežene ocene pri posameznem predmetu v 

letniku. Svet NAKVIS je spremembo potrdil, MIZŠ pa jo je vpisal v razvid. 
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V celotnem obdobju izvajanja študijskega programa se niso pokazale potrebe po spremembi 

pogojev za napredovanje in dokončanje študijskega programa. S ciljem večje prehodnosti in 

dokončevanjem študija je EVRO-PF spodbujala študente k sprotnemu delu. Prav tako je 

študente, ki so študij prekinili za več kot dve leti, pozvala k nadaljevanju in dokončanju študija. 

Odzvalo se je 55 študentov. 

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 

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 procesa. 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 2015/16 je fakulteta v celoti izvedla vse kontaktne ure pri obveznih predmetih. 

Pri izbirnih predmetih je zaradi majhnega 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 

2007/08. K vsakoletnim prenovam in posodabljanju učnih načrtov je fakulteta začela 

sistematično pozivati predavatelje. 

 

 V študijskem letu 2015/16 se učni načrti bistveno niso spremenili. Dodali so se novi učni načrti 

pri novih izbirnih predmetih.  

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. 
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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 magistrskim in doktorskim 

študijskim programom Pravo in management nepremičnin, ki ju fakulteta izvaja in predstavlja 

zaokrožen študijski cikel na vseh treh študijskih stopnjah. 

 

Visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 

je namenjen vsem tistim, ki želijo pridobiti osnovno znanje interdisciplinarnih ved s področja 

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). 

2.1.1.2.1 CILJI PROGRAMA 

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

leta 2015/16 niso pokazale potrebe za spremembe. 

2.1.1.2.2 PREVERJANJE UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC  

Učni izidi študentov se preverjajo prek preverjanja znanja študentov, tekom izobraževalnega 

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

kompetenc študentov poteka tekom študijskega procesa, prek visokošolskih učiteljev, ki 

študente spremljajo in usmerjajo na celotni študijski poti. Prav tako fakulteta zbira podatke o 

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

samoevalvacijskega poročila.  

 

Kompetence se preverjajo tud prek 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 neposredno od 

delodajalcev. Spremljanje kompetenc s strani Kariernega centra predstavlja napredek 

programa na tem področju.  

2.1.1.2.3 ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST  

Diplomanti se lahko zaposlujejo 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 
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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 študij 

zaključilo 7 diplomantov, anketo je izpolnil 1 diplomant. Zaradi nizkega števila uspešno rešenih 

anekt pridobljeni rezultat ni reprezerntativen.  

 

V letu 2015 raziskava med diplomanti ni bila narejena.  

2.1.1.2.4 MEDNARODNO SODELOVANJE  

Za mednarodno sodelovanje v sodelovanju z nosilci projektov in akcij skrbi mednarodna služba 
fakultete.  
 
V študijskem letu 2015/16 na študijskem programu nismo beležli prihajajočih in odhajajočih 
mednarodnih študentov v okviru Erasmus + mednarodne mobilnosti ali mobilnosti v okviru 
bilateralnih sporazumov.  
  
Spodnji seznam prikazuje mednarodnih mobilnosti v okviru programa Erasmus+, ki so se 
odvijale v študijskem letu 2015/16 za namene študija (SMS) ali prakse (SMP) na izbranih 
institucijah v tujini. Iz seznama je razvidna vrsta mobilnosti, insitucija gostiteljica, ter stopnja 
študija udeleženca:  
- SMS, Masaryk University (Pravo, 1. stopnja) 
- SMS, Comenius University (Pravo, 2. stopnja) 
- SMP, Universidad Politecnica de Cartagena, (PMN, 3. stopnja) 
- SMS, University of Udine,( PMN 2. stopnja) 
- SMP, Hovel&Collegen, (Pravo, 2. stopnja) 
- SMP, Multiconsult  (Pravo 3. stopnja) 
- SMP, Sportland s.r.l., (diplomant, Pravo 1. stopnja) 
- SMP, Comenius University (Pravo, 2. stopnja) 
- SMP, Universität Wien, (2. stopnja) 

2.1.1.2.5 PREDMETNIK 

 

V prvem študijskem letu izvajanja študijskega programa, 2012/13, se je predmetnik izvajal 

skladno z akreditiranim stanjem. S študijskim letom 2013/14 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 kreditnih točk 

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 obveznostih, 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. 

 

V študijskem letu 2015/16 je predmenik doživel nekaj sprememb. Pri nekaterih predmetih se 

je spremenilo število ECTS. Prav tako so se pri nekaterih predmetih spremenili tudi nosilci 

predmetov.  
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2.1.1.2.6 POGOJI ZA VPIS V ŠTUDIJSKI PROGRAM, POGOJI ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE 

VPISA IN POGOJI O PREHODIH MED PROGRAMI 

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

študijski program se v celotnem obdobju izvajanja študijskega programa niso spremenili.  

2.1.1.2.7 PRIZNAVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA  

V celotnem obdobju izvajanja študijskega programa se je obstoječi sistem priznavanja 

pridobljenega znanja pokazal za ustreznega. Noben študent do vključno študijskega leta 

2015/16 ni koristil možnosti, da bi del obveznosti nadomestil z opravljanjem prakse.  

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 2015/16 se niso pokazale potrebe po spremembi pogojev za napredovanje in 

dokončanje študijskega programa. 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 ni odzval noben 

študent. 

2.1.1.2.9 IZVEDBA PREDAVANJ  

Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in 

nepremičnin fakulteta izvaja kot izredni študij na dislocirani enoti vKranju. S študijskim letom 

2014/15 se je študijski program začel izvajati tudi na dislocirani enoti v Ljubljani.  

 

Izredni študij temelji na koncentriranih predavanjih v popoldanskem in večernem času ter ob 

vikendih s poudarkom na večjem deležu individualnega študija.  

 

Zaradi majhnega števila študentov, ki so se vpisali v ta študijski program, je fakulteta v 

študijskem letu 2015/16 izvedla zmanjšan obseg kontaktnih ur pri obveznih in izbirnih 

predmetih.  

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 2013/14 ter 2014/15 niso bistveno spremenili, prav tako ne tudi 

v letu 2015/16.  

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 
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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 Pravo 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 2015/16 niso pokazale potrebe za spremembe. 

2.1.1.3.2 PREVERJANJE UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC  

Učni izidi študentov se od začetka izvajanja študijskega programa do študijskega leta 2014/15 

preverjajo prek 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, prek 

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 pa se kompetence preverjajo tudi v okviru 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, ter 

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 
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upravljanju, finančnem upravljanju, kontroli, razvoju, zunanjih odnosih, 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.  

 

V letu 2015 raziskava med diplomanti ni bila narejena, je pa fakulteta študente in diplomante 

neformalno spremljala prek Kariernega centra.  

2.1.1.3.4 MEDNARODNO SODELOVANJE  

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

fakultete.  

 

Spodnji seznam prikazuje mobilnosti v okviru programa Erasmus+, ki so se odvijale v 
študijskem letu 2015/2016 (projket Erasmus+ 2015) za namene študija (SMS) ali prakse (SMP) 
na izbranih institucijah v tujini. Iz seznama je razvidna vrsta mobilnosti, insitucija gostiteljica, 
ter stopnja študija udeleženca:  
- SMS, Masaryk University (Pravo, 1. stopnja) 
- SMS, Comenius University (Pravo, 2. stopnja) 
- SMP, Universidad Politecnica de Cartagena, (PMN, 3. stopnja) 
- SMS, University of Udine (PMN 2. stopnja) 
- SMP, Hovel&Collegen (Pravo, 2. stopnja) 
- SMP, Multiconsult  (Pravo, 3. stopnja) 
- SMP, Sportland s.r.l. (Pravo 1. stopnja) 
- SMP, Comenius University (Pravo, 2. stopnja) 
- SMP, Universität Wien (Pravo, 2. stopnja) 
 
V študijskem letu 2015/16 so na EVRO-PF na magistrskem študijskem programu Pravo v 
okviru mednarodne izmenjave gostovali  štirje tuji študenti Med njimi sta dva študenta prišla iz 
partnerske fakultete Comenius University, en študent iz fakultete Hovel&Collegen in en študent 
iz Universität Wien.   
 
V okviru programa Erasmus+ (projekt Erasmus+ 2015), ki vsako leto spodbuja in finančno 
podpira tudi mobilnost akademskega in strokovnega osebja, sta v študijskem letu 2015/16 
potekali dve izmenjavi predavateljev, in sicer:  
- STA, University of Zagreb, Hrvaška, v obdobju 13.5. - 15.5.2015 
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- STA, Dokuz Eylul University, Turčija, v obdobju od 1.12. - 6.12.2015. 

2.1.1.3.5 PREDMETNIK 

Predmetnik programa je v celotnem obdobju izvajanja študijskega programa doživel nekaj 

sprememb. V nadaljevanju so podane le večje spremembe in spremembe izbirnih predmetov, 

za vsako študijsko leto posebej: 

- 2006/07: Predmetnik se je izvajal skladno z akreditiranim stanjem. Spremenil se ni noben 
obvezni ali izbirni predmet. 

- 2007/08: Predmetnik se je izvajal skladno z akreditiranim stanjem. Spremenil se ni noben 
obvezni ali izbirni predmet. 

- 2008/09: Predmetnik se je izvajal skladno z akreditiranim stanjem. Fakulteta ni zasledila 
potreb po spremembi obveznih ali izbirnih predmetov.  

- 2009/10: Predmetnik se je izvajal skladno z akreditiranim stanjem. Fakulteta ni zasledila 
potreb po spremembi obveznih ali izbirnih predmetov.  

- 2010/11: Izbirna predmeta Ustavno sodno varstvo in Upravne inštitucije sta se združita v 
enotni predmet Ustavno sodno varstvo v upravnih zadevah. 

- 2011/12: Uveden je bil nov izbirni predmet Mediacija in arbitraža – alternativno reševanje 
sporov.  

- 2012/13: Zaradi pomanjkanja interesa med študenti so se iz predmetnika črtali izbirni 
predmeti: Novejša evropska in slovenska pravna zgodovina, Ustavno sodno varstvo v 
upravnih zadevah. Razmerja med cerkvijo in državo in Mednarodno gospodarsko pravo. V 
predmenik je bil dodan izbirni predmet Davčno pravo.  

- 2013/14: Pri nekaterih predmetih so bili imenovani novi nosilci predmetov.  

- 2014/15: Predmetnik ni doživel večjih sprememb. Dodani so bili trije novi izbirni predmeti, 
in sicer: Preškrkovno pravo, Evropsko gospodarsko pravo ter Insolvenčno pravo. 
Spremenili so se tudi nekateri nosilci.  

 

Predmetnik v študijskem letu 2015/16 ni doživel večjih sprememb. Dodani so bili trije novi 

izbirni predmeti, in sicer: Prekrškovno pravo, Evropsko gospodarsko pravo in Insolvenčno 

pravo. Izbirni predmet Pravodajni proces in nomotehnika je bil ukinjen. Pri nekaterih predmetih 

so bili imenovani novi nosilci predmetov  

2.1.1.3.6 POGOJI ZA VPIS V ŠTUDIJSKI 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 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 2013/14 je fakulteta predlagala spremembo pogojev za vpis zaradi 

natančnejšega definiranja pogojev glede na področje predhodno pridobljene izobrazbe 

kandidata in posledično tudi natančnejšega 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. 

 

V študijskem letu 2015/16 se pogoji niso spreminjali. 
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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.  

 

V študijskem letu 2015/2016 je noben študent ni izkoristili možnosti, da del obveznosti 

nadomesti z opravljanjem prakse. 

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 2013/14 pa je fakulteta spremenila pogoje za napredovanje po programu. 

Predlagana sprememba študentom omogoča, da se sami odločijo na kakšen način bodo zbrali 

zahtevanih 38 kreditnih točk za napredovanje. Sprememba je začela veljati s študijskim letom 

2014/15.  

 

V študijskem letu 2015/16 pogoji za napredovanje ostajajo nespremenjeni. Fakulteta je tudi v 

tem študijskem letu spodbuja študente k sprotnemu delu, ki bi pripomoglo k večji prehodnosti 

in dokončevanju študija. Prav tako je študente, ki so študij prekinili za več kot dve leti pozvala 

k nadaljevanju in dokončanju študija. Na poziv se je odzvalo 42 študentov programa. 

2.1.1.3.9 IZVEDBA PREDAVANJ  

Študijski 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 

2014/15 se je izredni način študija izvajal tudi 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 študijskem letu 2015/16 v celoti izvedla 40 ur predavanj pri obveznih predmetih. 

Pri izbirnih predmetih je zaradi majhnega 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 2014/15 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. 

 

V študijskem letu 2015/16 je prišlo do manjših sprememb. Dodali so se novi učni načrti pri 

novih izbirnih predmetih.  

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 2015/2016 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 2015/16 preverjajo preko preverjanja znanja študentov, med  izobraževalnim 

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

spremljanje kompetenc študentov in diplomantov je na začetku potekalo predvsem tekom 
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študijskega procesa, preko visokošolskih učiteljev, ki so študente spremljali in usmerjali na 

celotni študijski poti. Ta način preverjanja kompetenc se je ohranil čez 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 v kviru 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. 

 

V letu 2015 raziskava med deiplomanti ni bila narejena, je pa fakulteta študente in diplomante 

spremljala neformalno prek Kariernega centra. 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. 

2.1.1.4.4 MEDNARODNO SODELOVANJE  

Spodnji seznam prikazuje mobilnosti v okviru programa Erasmus+, ki so se odvijale v 

študijskem letu 2015/16 (projket Erasmus+ 2015) za namene študija (SMS) ali prakse (SMP) 

na izbranih institucijah v tujini. Iz seznama je razvidna vrsta mobilnosti, insitucija gostiteljica, 

ter stopnja študija udeleženca:  

- SMS, Masaryk University (Pravo, 1. stopnja) 
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- SMS, Comenius University (Pravo, 2. stopnja) 

- SMP, Universidad Politecnica de Cartagena, (PMN, 3. stopnja) 

- SMS, University of Udine (PMN 2. stopnja) 

- SMP, Hovel&Collegen (Pravo, 2. stopnja) 

- SMP, Multiconsult  (Pravo, 3. stopnja) 

- SMP, Sportland s.r.l. (Pravo 1. stopnja) 

- SMP, Comenius University (Pravo, 2. stopnja) 

- SMP, Universität Wien (Pravo, 2. stopnja) 

 

Iz podatkov izhaja, da se je v š.l. 2015/16 izmenjave udeležil en študent magistrskega 

študijskega programa PMN 2. stopnje. Mobilnosti predavateljev s področja PMN ni bilo.  

2.1.1.4.5 PREDMETNIK 

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

za vsako študijsko leto posebej: 

- 2007/08: Predmetnik se je izvajal skladno z akreditiranim stanjem. Spremenil se ni noben 

obvezni ali izbirni predmet. 

- 2008/09: Predmetnik se je izvajal skladno z akreditiranim stanjem. Fakulteta ni zasledila 

potreb po spremembi obveznih ali izbirnih predmetov.   

- 2009/10: Ukinjen je bil  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.  

- 2010/11: Izbirni predmet Mednarodno okoljsko pravo se je preimenoval v predmet Okoljsko 

pravo, saj  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. 

- 2011/12: Zaradi zanimanja študentov je bil uveden izbirni predmet Mediacija in arbitraža – 

alternativno reševanje sporov. Predmet se je začel izvajati v študijskem letu 2012/13.  

- 2012/13: V predmetniku 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. V predmetnik sta bila dodana dva nova izbirna predmeta in sicer 

Uslužbensko pravo ter Pravodajni proces in nomotehnika. Sprememba je pričela veljati v 

študijskem letu 2013/14.  

- 2013/14: Predmetnik ni doživel večjih sprememb, zamenjani so bili nosilca treh izbirnih 

predmetov. Spremembe bodo začele veljati v študijskem letu 2014/15. 

- 2014/15: Predmetnik ni doživel večjih sprememb. Dodani so bili trije novi izbirni predmeti 

in sicer: Preškrkovno pravo, Evropsko gospodarsko pravo in Insolvenčno pravo. Ukinjen je 

bil izbirni predmet  Nepremičnine in organizacijsko okolje. Namesto tega je bil uveden nov 
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izbirni predmet  Dostopnost grajenega okolja, informacij in komunikacij. Zamenjanih je bilo 

nekaj nosilcev predmetov. 

 

Predmetnik v študijskem letu 2015/16 ni doživel večjih sprememb. Dodani so bili trije novi 

izbirni predmeti in sicer: Preškrkovno pravo, Evropsko gospodarsko pravo in Insolvenčno 

pravo. Pri nekaterih predmetih so se spremenili nosilci. 

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 2015/16 

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 študijskem letu 2015/16 ni noben študent izkoristili možnosti, da del obveznosti nadomesti z 

opravljanjem prakse.  

2.1.1.4.8 POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE  

V času od začetka izvajanja študijskega programa pa do zaključka študijskega leta 2014/15 

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

programa. 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 18 študentov 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 2014/15 

se je izredni študij začel izvajati 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 študijskem letu 2015/16 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 
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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 2014/15 niso bistveno 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.  

 

V študijskem letu 2015/16 se učni načrti niso bistveno spreminjali. Dodali so se novi učni načrti 

pri novih izbirnih predmetih. 

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. Svet NAKVIS je z določbo št. 6033-118/2013/21 z dne 15.01.2015  podaljšal 

akreditacijo magistrskemu študijskemu programu Pravo in management nepremičnin za 7 let.  

2.1.1.5 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM ALTERNATIVNO REŠEVANJE 

SPOROV  

 

Podiplomski magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov usposablja za 

akademske in praktične poklice na področju alternativnega reševanja sporov. Omogoča pa 

tudi nadaljevanje študija na tretji stopnji in s tem poglabljanje strokovnih znanj za vse te poklice. 

Dolžina podiplomskega študija za pridobitev naziva »magister alternativnega reševanja 

sporov« oz. »magistrica alternativnega reševanja sporov«, izražena v sistemu ECTS, je 120 

kreditnih točk, ki jih bo kandidat praviloma pridobil najhitreje v dveh študijskih letih. 

 

Študijski program zagotavlja tako temeljno pravno kot tudi interdisciplinarno (antropologija, 

psihologija, politologija, kulturologija) in specialistično izobrazbo na podiplomski ravni, 

primerljivo v mednarodnem okviru. Takšna integralna zasnova združuje teoretske, 

metodološke in aplikativne discipline ter zagotavlja postopnost razvijanja interdisciplinarnih 

znanj in hkrati kontinuiteto v izobraževanju.  

 

Temeljni namen programa je oblikovanje poklicnih profilov za najzahtevnejša dela na vseh 

področjih, ki so povezana z alternativnim reševanjem sporov, še posebej pa na evropskem in 

mednarodnem področju. Diplomant bo pridobil sposobnost analize, sinteze in predvidevanja 

rešitev ter posledic pojavov na področju reševanja sporov in konfliktov; sposobnost uporabe 

znanj s področja konfliktov, reševanja konfliktov in sporov, postopkov alternativnega reševanja 

sporov, mediacije, arbitraže in pogajanj; razumevanje in obvladovanje pravnih znanj, ki so 

tesno povezana s področjem reševanja konfliktov in pogajanj na različnih področjih (sodno 

reševanje sporov, reševanje sporov pred sodišči Sveta Evrope, reševanje civilnih, 

gospodarskih, delovnih sporov). 

 

Študijski program Alternativno reševanje sporov je v slovenskem prostoru ponujen kot prvi, saj 

se na slovenskih fakultetah podoben študijski program s celovito ponudbo predmetov iz 

naslova alternativnega reševanja sporov, do sedaj še ni izvajal. 

 

V program je fakulteta prvo generacijo študentov vpisala v študijskem letu 2015/16. 
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2.1.1.5.1 CILJI PROGRAMA 

V času od akreditacije do začetka izvajanja študijskega programa se niso pokazale potrebe 
po spremembi ciljev programa. 

2.1.1.5.2 PREVERJANJE UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC  

Učni izidi študentov se bodo preverjali prek preverjanja znanja študentov, tekom 

izobraževalnega procesa ter v okviru priprave samoevalvacijskega in letnega poročila. 

Kompetence bo fakulteta spremljala tudi prek 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.   

2.1.1.5.3 ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST  

Magistri končanega študijskega programa »Alternativno reševanje sporov« se lahko s svojimi 

pridobljenimi teoretično-praktičnimi znanji zaposlijo na vseh delovnih mestih, pridobljena 

znanja so koristna na več različnih področjih: gospodarstvo, ekonomija, psihologija, socialno 

delo, politika, kultura, zdravstvo, projektno upravljanje, kadrovsko upravljanje, finančno 

upravljanje. Študentje, ki bodo pridobili znanja s področja reševanja konfliktov ter predvsem 

pravilnih pristopov k reševanju konfliktnih položajev, bodo s svojim znanjem lahko zelo 

obogatili širše družbeno okolje kot tudi pripomogli k strpnejši, modernejši delovni klimi na 

različnih delovnih področjih.  

 

Gospodarske družbe, javna uprava, javni zavodi, širše mednarodno okolje se vse bolj 

srečujejo s konfliktnimi situacijami na različnih področjih kot npr.: konflikti med delodajalci in 

delojemalci, poslovni gospodarski konflikti med gospodarskimi družbami, konflikti med 

lokalnimi skupnostmi, mednarodni konflikti, politični konflikti in nesoglasja, konflikti znotraj šol, 

zdravstvenih ustanov, nesoglasja in konflikti na državni ravni, nesoglasja med državo in 

sindikati, prav tako pa tudi vsa nesoglasja, ki izvirajo iz nesoglasij in konfliktov med ljudmi v 

širšem okolju, ki so do nedavnega reševali svoje spore zgolj pod okriljem dolgotrajnih in dragih 

sodnih postopkov. V slovenskem prostoru manjka tradicija reševanja sporov izven sodišč, 

predvsem možnost uporabe alternativnih postopkov reševanja sporov. V organizacijah ni 

zadostnega kadra in potrebnega znanja, ki bi področje reševanja nastalih konfliktov reševal že 

znotraj same organizacije, bodisi da gre za državno upravo ali zasebno sfero, prav tako manjka 

kader, ki zna voditi miren in strpen dialog ter se zna pogajati. Zato prihaja čas, ko bodo 

strokovnjaki, ki bodo znali reševati konflikte izven sodišč ter bodo znali iskati kompromise iskan 

kader, prav tako bo tudi država zaradi sodnih zaostankov, slej ko prej, morala poiskati zraven 

ponudbe sodišču pridružene mediacije, tudi druge možnosti za reševanje nekaterih sporov še 

preden le-ti pridejo na sodišče, in sicer v sklopu zasebnih institucij, ki bodo pomagale reševati 

spore, nesoglasja in konflikte, kar bo predstavljalo tudi nove možnosti za zaposlitve.  

 

Diplomanti študijskega programa bodo zato za različne vrste delodajalcev pomenili velik plus, 

saj bodo s svojim delovanjem in s svojim znanjem lahko pripomogli k pozitivnejši klimi v vseh 

zasebnih in državnih delovnih organizacijah, prav tako pa je študij zelo zanimiv tudi za vodilne 

kadre v podjetjih in državnih ustanovah. Zaposljivost študentov programa  je tako velika in 

aktualna predvsem za vsa zgoraj našteta področja, kjer nastajajo konflikti in spori, prav tako 

pa tudi na vseh področjih javne in zasebne sfere, kjer je cilj vzpostavitev kulture dialoga. Lahko 
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bi rekli, da gre predvsem za sledeče poklice, ki bi z dodatnim znanjem bili hkrati s svojo 

primarno izobrazbo še toliko bolj zaposljivi, in sicer: pravniki, psihologi, kadroviki, socialni 

delavci, učitelji, zdravniki, ekonomisti, direktorji, sociologi, politologi, pedagogi, sodniki, 

odvetniki, mediatorji, arbitri, kulturni delavci, sindikalisti, policisti, zavarovalniški agenti, 

geodeti, trgovski potniki, člani mednarodnih organizacij, politiki. 

 

Po končanem magisteriju se lahko diplomanti zaposlijo tako v Republiki Sloveniji, kot tudi v 

vseh članicah EU, saj uspešno opravljen magisterij omogoča neposredno vzajemno 

priznavanje pridobljene izobrazbe med pogodbenicami v skladu s Konvencijo o priznavanju 

visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji - Lizbonsko konvencijo (Ur.l. RS – Mednarodne 

pogodbe. Št. 14/99). 

2.1.1.5.4 MEDNARODNO SODELOVANJE  

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

pisarna fakultete, tako da so vzpostavljene razmere za mednarodno sodelovanje. Koliko in 

kako se bodo v mednarodno sodelovanje fakultete vključevali študenti in pedagoški sodelavci 

magistrskega programa bo razvidno šele po tem, ko se bo program začel izvajati. V študijskem 

letu 2015/16 še ni bilo mobilnosti, saj je fakulteta prvo generacijo študentov v ta program 

vpisala v študijskem letu 2015/16. 

2.1.1.5.5 PREDMETNIK 

Predmetnik programa po prvi akreditaciji ni doživel sprememb.  

2.1.1.5.6 POGOJI ZA VPIS V ŠTUDIJSKI PROGRAM, POGOJI ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE 

VPISA IN POGOJI O PREHODIH MED PROGRAMI 

V času od akreditacije do začetka izvajanja študijskega programa se niso pokazale potrebe po 

spremembi pogojev za vpis, pogojev za izbiro v primeru omejitve vpisa in pogojev o prehodih 

med programi. 

2.1.1.5.7 PRIZNAVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA  

V času od akreditacije do začetka izvajanja študijskega programa se se niso pokazale potrebe 

po spremembi predvidenega sistema priznavanja pridobljenega znanja.  

2.1.1.5.8 POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE  

V času od akreditacije do začetka izvajanja študijskega programa se niso pokazale potrebe po 

spremembi pogojev za napredovanje in dokončanje.  

2.1.1.5.9 IZVEDBA PREDAVANJ  

Program se izvajata kot izredni študij 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 
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študenti magistrskih programov praviloma že zaposleni, fakulteta temu dejstvu prilagaja 

izvajanje pedagoškega dela.  

2.1.1.5.10 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.  

2.1.1.6 DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO  

 

Podiplomski doktorski študijski program Pravo temelji na načelih bolonjske deklaracije. 

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

skupaj z njima predstavlja zaokrožen študijski cikel. 

 

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. 

2.1.1.6.1 CILJI PROGRAMA 

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

spremembe. 

2.1.1.6.2 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 
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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 leta 2012 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.  

 

V letu 2015 raziskava ni bila narejena, Karierni center meformalno spremlja kompetence in 

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

pridobiva tako od študentov samih in neposredno od delodajalcev. Spremljanje kompetenc s 

strani Kariernega centra predstavlja napredek programa na tem področju. 

 

KC ugotavlja, da so doktorski študneti v večini že zaposleni, zato s študijem poglobijo znanja 

v okviru delovenga področja, ki ga opravljajo (bančništvo, javni sektor, državana uprava, 

visokošolstvo, pravo, ipd.).  

2.1.1.6.3 ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST 

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

študijskega programa 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 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. 

 

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 področij prava in širše 

razgledanosti s področja družbenih razmer. Znanja in spretnosti, ki jih diplomanti pridobijo na 
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specifičnih področjih študija na fakulteti, so primerljivi s tistimi, ki jih pridobijo diplomanti v 

drugih državah članicah EU. Analize so pokazale, da se diplomanti doktorskega programa 

Pravo sicer pretežno zaposlujejo v javnem sektorju (67 %), 17 % je takih, ki je zaposlenih tudi 

v gospodarstvu.  

2.1.1.6.4 MEDNARODNO SODELOVANJE  

Spodnji seznam prikazuje mobilnosti v okviru programa Erasmus+, ki so se odvijale v 

študijskem letu 2015/16 (projket Erasmus+ 2015) za namene študija (SMS) ali prakse (SMP) 

na izbranih institucijah v tujini. Iz seznama je razvidna vrsta mobilnosti, insitucija gostiteljica, 

ter stopnja študija udeleženca:  

- SMS, Masaryk University (Pravo, 1. stopnja) 

- SMS, Comenius University (Pravo, 2. stopnja) 

- SMP, Universidad Politecnica de Cartagena, (PMN, 3. stopnja) 

- SMS, University of Udine (PMN 2. stopnja) 

- SMP, Hovel&Collegen (Pravo, 2. stopnja) 

- SMP, Multiconsult  (Pravo, 3. stopnja) 

- SMP, Sportland s.r.l. (Pravo 1. stopnja) 

- SMP, Comenius University (Pravo, 2. stopnja) 

- SMP, Universität Wien (Pravo, 2. stopnja) 

 

V š.l. 2015/16 sta se mednarodne izmenjave udeležila dva doktorska študenta.  

 

Internacionlizacija se je utrjevala tudi preko organizacije mednarodnih konferenc. V š.l 2015/16 

je EVRO-PF v sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske študije NU uspešno izvedla 

mednarodno konferenco iz pravne argumentacije. Prav tako, v sodelovanju s Fakulteto za 

državne in evropske študije, je v letu 2015/16 že petič potekala Mednarodna doktorska 

znanstvena-raziskovalna konferenca. Oba omenjena mednarodna dogodka sta bila 

namenjena krepitvi raziskovalnih spretnosti doktorskih študentov in mednarodnega 

povezovanja.   

 

Fakulteta je v š.l. 2015/16 v pedagoški proces vključevala tudi številne domače in tuje pravne 

strokovnjake. 

2.1.1.6.5 PREDMETNIK 

Predmetnik programa tekom izvajanja do zaključka študijskega leta 2015/16 ni doživel veliko 

sprememb – edina sprememba je bila menjava nosilca pri predmetu. 

2.1.1.6.6   POGOJI ZA VPIS V ŠTUDIJSKI 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.  
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V š.l. 2015/16 se pogoji niso spremenili. 

2.1.1.6.7 PRIZNAVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA  

V študijskem letu 2015/16 ni noben študent izkoristili možnosti, da del obveznosti nadomesti z 

opravljanjem prakse.  

2.1.1.6.8 POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE  

V času izvajanja študijskega programa za vključno zaključka študijskega leta 2015/16 se niso 

pokazale potrebe po spremembi pogojev za napredovanje in dokončanje študijskega 

programa. 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 4 študenti programa. 

2.1.1.6.9 IZVEDBA PREDAVANJ  

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

študijskim letom 2014/15 pa se je začel izvajati 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.  

 

Vključujoč študijsko leto 2013/14 je EVRO-PF zaradi nizkega števila študentov, ki so bili 

vpisani na doktorski študijski program Pravo, izvajala zmanjšan obseg predavanj. Vštudijskem 

letu 2014/15 je začela z izvajanjem polnega obsega predavanj.  

 

V študijskem letu 2015/16 je EVRO-PF za predmeta Teorija prava in Državno pravo izvedla 

vse kontaktne ure, za predmet Mednarodno pravo pa polovico. Za vsak predmet je bilo 

izvedenih 20 pedagoških ur predavanj.  

2.1.1.6.10 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 

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 2015/16 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  

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

doktorskega študijskega programa » Pravo« za sedem let. 
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2.1.1.7 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. 

2.1.1.7.1 CILJI PROGRAMA 

Cilji programa ostajajo od samega začetka do vključno študijskega programa 2015/16 enaki, 

saj se tekom samoevalvacij niso pokazale potrebe za spremembe. 

2.1.1.7.2 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, prek 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 s 
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pomočjo 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.  

 

V letu 2015 raziskava ni bila narejena, Karierni center pa še naprej 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 

neposredno od delodajalcev. Spremljanje kompetenc s strani Kariernega centra predstavlja 

napredek programa na tem področju. 

2.1.1.7.3 ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST  

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

študija Pravo in management nepremičnin 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 2013/14 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. 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.  

 

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 
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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.  

2.1.1.7.4 MEDNARODNO SODELOVANJE  

Študenti so bili vključeni v mednarodna projekta P3T3 COST in SEEB. Visokošolski učitelji  in 

študenti doktorskega programa. V okviru NVO programa Norveškega finančnega mehanizma 

je v obodbju od 20.11.2010 do 20.12.2010 na izmenjavo  odšel en doktorski študent. . Poleg 

tega se je ena visokošolska učiteljica, ki sodeluje na doktorskem programu Pravo in 

management nepremičnin, v preteklih letih udeležila mednarodne izmenjave in aktivno 

sodelovala pri podpisu bilateralnih sporazumov.   

 

Spodnji seznam prikazuje mobilnosti v okviru programa Erasmus+, ki so se odvijale v 

študijskem letu 2015/16 (projket Erasmus+ 2015) za namene študija (SMS) ali prakse (SMP) 

na izbranih institucijah v tujini. Iz seznama je razvidna vrsta mobilnosti, insitucija gostiteljica, 

ter stopnja študija udeleženca:  

- SMS, Masaryk University (Pravo, 1. stopnja) 

- SMS, Comenius University (Pravo, 2. stopnja) 

- SMP, Universidad Politecnica de Cartagena (PMN, 3. stopnja) 

- SMS, University of Udine (PMN 2. stopnja) 

- SMP, Hovel&Collegen (Pravo, 2. stopnja) 

- SMP, Multiconsult, Norway (Pravo 3. stopnja) 

- SMP, Sportland s.r.l. (Pravo 1. stopnja) 

- SMP, Comenius University (Pravo, 2. stopnja) 

- SMP, Universität Wien (Pravo, 2. stopnja) 

 

V študijskem letu 2015/16 sta se mednarodne izmenjave udeležila dva študenta doktorskega 

študija, od tega eden iz študijskega programa prava in managementa nepremičnin 3. stopnje. 

 

V študijskem letu 2015/216 je fakulteta v sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske 

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

Prav tako, v sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske študije, je v letu 2015/16 že petič 

izvedla Mednarodno doktorsko znanstveno-raziskovalno konferenco. EVRO-PF je v 

študijskem letu 2015/16 v pedagoški proces vključevala domače in tuje pravne strokovnjake. 

 

Na področju mednarodnega sodelovanja se je program od akreditacije do danes razvijal in 

dosegel napredek.  

2.1.1.7.5 PREDMETNIK 

 

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

za vsako študijsko leto posebej: 

- 2008/09: Predmetnik se je izvajal skladno z akreditiranim stanjem. Spremenil se ni noben 

obvezni ali izbirni predmet.  

- 2009/10: Predmetnik se je izvajal skladno z akreditiranim stanjem. Fakulteta ni zasledila 

potreb po spremembi izbirnih predmetov. Obvezni predmet Evidentiranje in upravljanje 
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nepremičnin se je preimenoval v Evidentiranje in upravljanje nepremičnin z osnovami 

prava zemljiške knjige.  

- 2010/11: V predmetniku se nispremenil noben obvezni ali izbirni predmet.  

- 2011/12: V predmetniku se ni spremenil noben obvezni ali izbirni predmet. 

- 2012/13: V predmetniku se ni spremenil noben obvezni ali izbirni predmet. 

- 2013/14: V predmetniku sta se aradi nezanimanja med študenti odstranila dva izbirna 

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

prišlo do sprememb med nosilci predmetov.  

- 2014/15: Uveden je bil  nov izbirni predmet Dostopnost grajenega okolja, informacij in 

komunikacij. Zaradi pomanjkanja zanimanja je bil ukinjen izbirni predmet Nepremičnine in 

organizacijsko okolje. Poleg tega pa je prišlo do sprememb med nosilci nekaterih 

predmetov. 

V študijskem letu 2015/16 sprememb predmetnika ni bilo. Pri nekaterih predmetih so se 
spremenili nosilci. 

2.1.1.7.6 POGOJI ZA VPIS V ŠTUDIJSKI 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 vklJučno študijskega leta 2015/16 ostajajo pogoji nespremenjeni. 

2.1.1.7.7 PRIZNAVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA  

V študijskem letu 2015/16 ni noben študent izkoristili možnosti, da del obveznosti nadomesti z 

opravljanjem prakse.  

2.1.1.7.8 POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE  

V času izvajanja študijskega programa do vključno študijskega leta 2015/16 se niso pokazale 

potrebe po spremembi pogojev za napredovanje in dokončanje študijskega programa. EVRO-

PF 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 odzval en študent študijskega programa. 

2.1.1.7.9 IZVEDBA PREDAVANJ  

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

dislocirani enoti v Kranju. S študijskim letom 2014/15 se je začel izvajati 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 2015/16 zaradi nizkega števila študentov, ki so 
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bili vpisani na doktorski program, izvedla zmanjšan obseg predavanj. Fakulteta je zaradi 

majhnega števila vpisanih študentov izvedla le pet pedagoških ur predavanj za posamezni 

predmet.  

2.1.1.7.10 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 2015/16 v svoji zasnovi niso spreminjali, razen ob spremembi nosilcev 

programov ali ob dopolnitvi ali spremembi literature. Dodali so se novi učni načrti pri novih 

izbirnih predmetih. K vsakoletnim prenovam fakulteta sistematično poziva predavatelje pred 

vsakim začetkom študijskega leta. 

2.1.1.7.11 PODALJŠANJE AKREDITACIJE  

Svet 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. 
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2.1.2 ENOLETNI RAZVOJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

Podatki se nanašajo na študijsko leto 2016/17.  

 

Fakulteta je v študijskem letu 2016/17 izvajala 8 akreditiranih študijskih programov in sicer:  

 

Prvostopenjski študijski programi:  

- Dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo; 

- Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management 

infrastrukture in nepremičnin. 

 

Drugostopenjski študijski programi:  

- Magistrski študijski program Pravo; 

- Magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin; 

- Magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo3;  

- Magistrski študijski program Alternativn reševanje sporov.  

 

Tretjestopenjski študijski programi:  

- Doktorski študijski program Pravo; 

- Doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin. 

 

Njihov razvoj je opisan v naslednjih podpoglavjih.  

 

Program Alternativno reševanje sporov se je začel izvajati v študijskem letu 2015/16, v 

šudijskem letu 2016/17 pa je potekal drugi vpis v ta študijski program.  

 

Študijski program Civilno in gospodarsko pravo je bil v razvid visokošolskih zavodov vpisan 

pod št: 6033-297/2015/29 dne 13.11.2015. Program se je začel izvajati v študijskem letu 

2016/2017.  

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. Učni izidi študentov se preverjajo prek preverjanja znanja študentov, 

tekom izobraževalnega procesa ter v okviru internih vprašalnikov za potrebe priprave 

samoevalvacijskega in letnega poročila. 

2.1.2.1.3 ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST 

                                                
3 Fakulteta je v študijskem letu 2012/13 na NAKVIS vložila vlogo za akreditacijo novega strokovnega 
magistrskega programa Civilno in gospodarsko pravo. Akreditacijo Sveta NAKVIS je študijski program 
pridobil z odločbo št. 6033-195/2012/27 z dne 18.6.2015 v študijskem letu 2014/15. Program se je začel 
izvajati v študijskem letu 2016/2017.  
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Eno od poslanstev Kariernega centra je spremljanje študentov na njihovi študijski in poklicni 

poti ter presojanje njihove uspešnost, tako tekom kot tudi po zaključku študija.  

 

Karierni center še nima vzpostavljene formalne analitične strukture pridobivanja podatkov. 

Zaenkrat podatke pridobiva tako od študentov samih, kakor tudi od referata fakutlete, raznih 

anket ali neposredno od delodajalcev.  

 

Zaposljivost je pogoj za zaposlenost. Zaposljivost je odvisna od znanja, veščin, tehnik in od odnosa, 

ki ga ima posameznik ter od uporabe sredstev, ki jih ima na voljo. Na zaposljivost vpliva tudi način 

predstavitve samega sebe in svojega znanja delodajalcem ter kontekst v okviru katerega 

posamezniki iščejo delo. Evropska pravna fakulteta izobražuje kadre, da so ob koncu študija 

zaposljivi. Za zagotavljanje ustreznih znanj, ki v plivanjo na zaposljivost posameznikov, skrbi tudi 

Karierni center fakutlete. Fakulteta že tekom študija študentom ponudi vsa potrebna znanja, 

spretnosti kompetence za uspešno opravljanje tudi najzahtevnejših nalog.  

 

Karierni center je študnetom tekom več dogodkov v št. letu 2016/17 predstavil različna delovna 

okolja in poklice v pravosodju, (ne)gospodarstvu ter javnem sektorju. Za zagotavljanje večjih 

zaposlitvenih možnosti je študentom nudil tudi druga znanja, ki omogočajo njihovo hitrejše 

napredovanje na trg dela (npr. pisanje CV, motivacijskega pisma, stik z delodajalci, veščine 

kariernih ragovorov, predstavitev tekmovanj in programa obštudijskih mobilnosti, ipd.). 

Aktivnosti KC se izvajajo prek projekta »Nadgradnja dejavnsoti Kariernega centra Evropske 

pravne fakutete v letih 2015-2020«, ki ga sofinancita MIZŠ in ESS.  

 

V študijskem letu 2016/17 je bila med diplomanti različnih smeri in stopenj študija opravljena 

anketa o kakovosti študija na EVRO-PF, na podlagi katere se je preverjalo tudi zaposljivost in 

zaposlenost diplomantov fakultete. Anketiranih je bilo 196 posameznikov, njihova povprečna 

starost pa je bila 33 let. Podatki, ki sledijo so splošne narave, delno pa se navezujejo tudi na 

št. program Pravo 1. stopnje.  

 

Večina anketiranih je zaključila didiplomski študijski program pravo (31%), sledi podiplomski 

študijski program Pravo 2. stopnje. podatki pa kažejo, da je bila večina anketiranih (ralične 

smeri in stopnje študija) v času študija že zaposlenih (56%). Kljub temu karierni center iz 

razgovorov s študenti in glede na podatke referata opaža, da je večina tistih, ki se izobražuje 

na prvi stopnji še nezaposlenih, zato zaposlitve med samim študijem še ne iščejo. Zanimajo 

jih le krajše oblike obštudijskega udejstvnanja (npr. prakse, pripravništva) zlasti prek različnih 

oblik obštudijskega udejstvovanja (npr. Erasmus+). Študenti študijskih programov 1. stopnje 

običajno nadaljujo študij tudi na 2. stopnji. To velja še posebej za študente študijskega 

programa Pravo, saj je pogoj za pristop na pravniški državni izpit zaključena 1. in 2. stopnja 

smeri Pravo. Med študenti prava je še vedno prisotno veliko zanimanje za poklice v pravosodju 

in opravljanje pripravništva na sodiščih ob zaključku študija.  

 

Kljub navedenemu, ostaja še vedno med študenti Prava največ zanimanja je za odvetnišvo, 

zlasti za podočje gospodarskega prava in civilistike ter zaposlovanje v janem sektorju. Karierni 

center iz razgovorov s študenti opaža tudi velik postast zanimanja za zaposlovanje v 

gospodarstvu, kot aleternativa pravosodju.  

 

30% anketiranih v letu 2017 trdi, da so zaradi pridobljenega znanja na fakulteti poslovno 

napredovali. Kljub temu se 76% anketiranim zaslužek razadi dokončanja študija ni spremenil.  
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70% anketiranih je mnenja, da so zaradi dokončnaja študija pri delu uspešnejši. Kot dodano 

vrednost dokončanega študija na Evropski pravni fakulteti izpostavljajo: uporabnost pridobljenega 

znanja, širok spekter znanja, poznavanje domačih in tujih pravnih virov, izboljšana samozavest, 

spretnost uporabe znanja v praksi, odprtost za nova znanja, sposobnost kritičnega razmišljanja ter 

razmišljanaj v širšem kontekstu, sposobnost povezovanja različnih področih prava, dobro 

poznavanje tujega prava; strokovnost, samoorganiziranost.  

 

84% anketiranih trdi, da jim pridobljena znanja tekom študija koristijo pri njiihovem delu. Ta znanja 

so še posebej: sposobnost pravne argumentacije, znanje obligacij in evropskega pravana, dobro 

poznavanje sodne prakse sodišča EU, sposobnost logičnega in kritičnega razmišljanja, dobro 

poznavanje in razumevanje nepremičninskega trga, sposobnost hitrega in učinkovitega iskanja 

odgovorov na dana pravna vprašanja, dobro poznavanje pravne prakse, sposobnost prakstičnega 

pristopa do problema, dobro poznavanje mednarodnega prava.  

 

Vsebine na fakutleti, ki so jih anketirani posebej pogrešali, so: več pratičnega dela, več možnosti 

za opravljanje prakse, resen pristop k celoviti povezavi posameznih študijskih predmetov, več tujih 

jezikov, znanja in spretnosti sestave pravnih aktov (tožb, pritožb, pisanje raznih zahtevkov,vlog,  

ipd.), dveč dela na pratičnih primerih in obravnavanje sodne prakse, več obštudijksih dejavnsoti, 

več prevdavanj v Ljubljani ter več podpore pri študiju (tutorski sistem), informatika, psihologija, 

ekonomija, socialogija, metodologije znanstveno-raziskovalebga dela.  

 

V kariernem centru opažamo, da tisti posamezniki, ki so že tekom študija dovolj aktivni in uspešni 

na raznih študijskih in obštudijskih področjih, zelo zlahka najdejo zaposlitev. Nekateri že celo pred 

zaključkom študija. Zanje se delodajalci zanimajo še preden zaključijo študij, saj taki posamezniki 

dejansko izstopajo iz množice. Dobri in kompetentni kadri so danes zelo velika dragocenost, 

delodajalci pa se tega dobro zavedajo, zato se za njih tudi potegujejo. Vsakega posameznika 

karierni center obravnava povsem individualno, saj ima vsak svojo zgodbo in karierna pričakovanja. 

2.1.2.1.4 MEDNARODNO SODELOVANJE 

Spodnji seznam prikazuje mobilnosti v okviru programa Erasmus+, ki so se odvijale v 

študijskem letu 2016/17 (projket Erasmus+ 2016) za namene študija (SMS) ali prakse (SMP) 

na izbranih institucijah v tujini.  

 

Iz seznama je razvidna vrsta mobilnosti, insitucija gostiteljica, ter stopnja študija udeleženca:  

Vrsta 

mobilnosti  

Smer in 

stopnja 

študija 

Institucija gostiteljica 
Država 

gostiteljica 

Datum 

začetka 

Datum 

konca/zaklju

čka 

HE-SMP-P 
PMN 3. 

stopnje 
University of Zagreb Hrvaška 1.3.2017 30.4.2017 

HE-SMS-P 
Pravo,  1. 

stopnje 
University of Leipzig Nemčija 6.3.2017 30.7.2017 

HE-SMS-P 
Pravo,  1. 

stopnje 
University of Leipzig Nemčija 1.10.2016 31.1.2017 

HE-SMS-P 
Pravo,  1. 

stopnje 
Masaryk University 

Češka 

republika 
12.2.2017 22.5.2017 

 

V okviru dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa pravo so potekale 3 mobilnosti.  
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EVRO-PF se je tekom izvajanja programa mobilnosti 2016/17 soočila z visokom številom 

odpovedi mobilnosti zaradi osebnih/študijskih/službenih in drugih razlogov. Fakulteta je zaradi 

ponavljajočih se odpovedi mobilnosti sprožila vse ustrezne ukrepe kriznega managementa 

projekta Erasmus+ 2016. Bilo je 10 odpovedi mobilnosti. 

 

Na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu pravo je fakulteta v študijskem letu 

2016/17 je fakulteta v sklopu Erasmus+ programa (projket Erasmus+ 2016) gostila 2 tuja 

študenta na študijskem programu Pravo 1. stopnje. Eden je predčasno zaključil mobilnost.   

 

Vrsta 

mobilnosti  

Smer in 

stopnja 

študija 

Institucija pošiljateljica 
Država 

pošiljateljica 

Datum 

začetka 

Datum 

konca/zaklju

čka 

HE-SMS-P 
Pravo,  1. 

stopnje 

Dukuz Eylul University, 

Izmir, Turčija 
Turčija 

Oktober 

2016 
Januar 2017 

HE-SMS-P 
Pravo, 1. 

stopnje 

Dukuz Eylul University, 

Izmir, Turčija 
Turčija 

Oktober 

2016 

Mobilnost 

prekinjena 

konec 

oktobra 

2016 

 

V študijskem letu 2016/2017 (projekt Erasmus+ 2016) sta se izmenjave udeležila 2 

predavatelja, ki sta povezana tudi z vsebinami študijskega programa Pravo 1. stopnje, in sicer:  

Vrsta 

mobilnosti  

Institucija 

gostiteljica 
Država gostiteljica Obdobje mobilnosti  

HE-STA 
Comenius 

University 
Bratislava, Slovaška 22. 2. - 28. 2. 2017 

HE-STA University of Trento Trento, Italija 2. 5.- 4.5.2017 

 

V študijskem letu 2016/17 (projekt Erasmus+ 2016) so se izmenjave udeležil 1 tuj gostujoči 

predavatelj, ki je povezan tudi z vsebinami študijskega programa Pravo 1. stopnje, in sicer:: 

Vrsta 
mobilnosti  

Institucija 
pošiljateljica 

Država pošiljateljica Obdobje mobilnosti  

HE-STA 
University of 
Deusto 

Bilbao, Španija 16.5. – 20.5.2017  

 

Mednarodno sodelovanje na Dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu Pravo se je 

krepilo tudi preko programa mobilnosti z Mississippi College School of Law. V študijskem letu 

2016/17 sta se programa mobilnosti na Mississippi College School of Law udeležili 2 študentki, 

in sicer:  

- Študentka 1, Pravo 3. stopnje, 3. letnik 

- Študentka 2, Pravo 2. stopnje, 2. letnik 

 

Za namene izmenjave sta se obe udeležili Angleškega nadstandardnega študijskega 

programa, ki je namenjen pripravi na mobilnost. Obe sta izmenjavo podpisali in dva semestra 

gostovali v tujini z namenom pridobitve angleške diplome LLM.  

2.1.2.1.5 PREDMETNIK 

Predmetnik je v študijskem letu  016/2017 doživel nekaj sprememb.  
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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 2016/17 je nekaj študentov izkoristilo tudi 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.  

2.1.2.1.9 IZVEDBA PREDAVANJ 

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

zaradi majhnega števila študentov, ki so izbrali posamezni izbirni predmet, izvedla zmanjšan 

obseg predavanj. 

2.1.2.1.10 UČNI NAČRTI   

Učni načrti se niso bistveno spremenili.  

2.1.2.2 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN 

MANAGEMENT INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN  

2.1.2.2.1 CILJI PROGRAMA 

Ostajajo nespremenjeni. 

PREVERJANJE UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC  

Ostaja nespremenjeno. Učni izidi študentov se preverjajo prek preverjanja znanja študentov, 

med izobraževalnim procesom ter v okviru internih vprašalnikov za potrebe priprave 

samoevalvacijskega in letnega poročila. 

2.1.2.2.2 ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST  

Eno od poslanstev Kariernega centra je spremljanje študentov na njihovi študijski in poklicni 

poti ter presojanje njihove uspešnost, tako tekom kot tudi po zaključku študija.  

 

Karierni center še nima vzpostavljene formalne analitične strukture pridobivanja podatkov. 

Zaenkrat podatke pridobiva tako od študentov samih kakor tudi od referata fakultete, raznih 

anket ali neposredno od delodajalcev.  

 

Zaposljivost je pogoj za zaposlenost. Zaposljivost je odvisna od znanja, veščin, tehnik in od 

odnosa, ki ga ima posameznik, ter od uporabe sredstev, ki jih ima na voljo. Na zaposljivost 

vpliva tudi način predstavitve samega sebe in svojega znanja delodajalcem ter kontekst v 
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okviru, katerega posamezniki iščejo delo. Evropska pravna fakulteta izobražuje kadre, da so 

ob koncu študija zaposljivi. Za zagotavljanje ustreznih znanj, ki vplivanjo na zaposljivost 

posameznikov, skrbi tudi Karierni center fakultete. Fakulteta že tekom študija študentom 

ponudi vsa potrebna znanja, spretnosti kompetence za uspešno opravljanje tudi 

najzahtevnejših nalog.  

 

Karierni center je študentom tekom več dogodkov v š. l. 2016/17 predstavil različna delovna 

okolja in poklice v pravosodju, (ne)gospodarstvu ter javnem sektorju. Poudarek je bil tudi na 

predstavitvi poklicev s področja nepremičnin z namenom zagotavljanja enake obravnave 

študentov različnih študijskih smeri.  

 

Za zagotavljanje večjih zaposlitvenih možnosti je študentom KC nudil tudi druga znanja, ki 

omogočajo njihovo hitrejše napredovanje na trg dela (npr. pisanje življenjepisa, motivacijskega 

pisma, stik z delodajalci, veščine kariernih razgovorov, predstavitev tekmovanj in programa 

obštudijskih mobilnosti ipd.). Aktivnosti KC se izvajajo prek projekta »Nadgradnja dejavnosti 

Kariernega centra Evropske pravne fakultete v letih 2015-2020«, ki ga sofinancirata MIZŠ in 

ESS.  

 

V študijskem letu 2016/17 je bila med diplomanti različnih smeri in stopenj študija opravljena 

anketa o kakovosti študija na EVRO-PF, na podlagi katere sta se preverjali tudi zaposljivost in 

zaposlenost. Anketiranih je bilo 196 posameznikov, njihova povprečna starost pa je bila 33 let. 

Podatki, ki sledijo, so splošne narave, delno pa se navezujejo tudi na študijski program Pravo 

1. stopnje.  

 

Večina anketiranih je zaključila dodiplomski študijski program pravo (31 %), sledi podiplomski 

študijski program Pravo 2. stopnje. Med anketiranimi ni bilo diplomantov s področja PMIN 1. 

stopnje. To specifično področje študija je pokrivalo le 13,4 % anketiranih, ki so sicer zaključili 

2. stopnjo PMN. Iz tega razloga se pridobljeni podatki anket nanašajo večinoma na študijske 

programe s področja prava. Podatke o zaposljivost in zaposlenosti diplomantov s področja 

PMIN se lahko črpajo iz individualnih razgovorov s študenti teh študijskih smeri.  

 

Podatki pa kažejo, da je bila večina anketiranih (različne smeri in stopnje študija) v času študija 

že zaposlenih (56 %). Karierni center iz razgovorov s študenti 1. stopnje opaža, da je med 

njimi še večina nezaposlenih, zato zaposlitve med samim študijem še ne iščejo. Zanimajo jih 

le krajše oblike obštudijskega udejstvnanja (npr. prakse, pripravništva) zlasti prek različnih 

oblik obštudijskega udejstvovanja (npr. Erasmus+). Študenti študijskih programov 1. stopnje 

običajno nadaljujo študij tudi na 2. stopnji. T 

 

Med študenti PMIN je največ zanimanja za poklice neposredno vezane na nepremičnine. 

Izstopa zanimanje za poklic nepremičninskega agenta, odravljanje nepremičninske licence, 

delo v gospodarstvu vezano na delovna mesta, za katera se zahteva osnovno poznavanje 

pravnih področjih (obligacije, stvarno pravo, zemljiško knjižno pravo) ter znanj vezanih na 

nepremičnine (osnove arhitekture, vrednotenje nepremičnin, gradbenega načrtovanja, ipd.).  

 

30 % anketiranih v letu 2017, trdi, da so zaradi pridobljenega znanja na fakulteti poslovno 

napredovali. Kljub temu se 76 % anketiranim zaslužek zaradi dokončanja študija ni spremenil.  
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70 % anketiranih je mnenja, da so zaradi dokončanja študija pri delu uspešnejši. Kot dodano 

vrednost dokončanega študija na EVRO-PF poudarjajo: uporabnost pridobljenega znanja, 

širok spekter znanja, poznavanje domačih in tujih pravnih virov, izboljšana samozavest, 

spretnost uporabe znanja v praksi, odprtost za nova znanja, sposobnost kritičnega razmišljanja 

ter razmišljanja v širšem kontekstu, sposobnost povezovanja različnih področij, strokovnost, 

samoorganiziranost. Ta znanja lahko pripišemo tudi št. programu PMIN.  

 

84 % anketiranih trdi, da jim pridobljena znanja tekom študija koristijo pri njihovem delu. Ta 

znanja so še posebej: znanje obligacij in evropskega prava, sposobnost logičnega in kritičnega 

razmišljanja, dobro poznavanje in razumevanje nepremičninskega trga, sposobnost hitrega in 

učinkovitega iskanja odgovorov na dana pravna vprašanja, dobro poznavanje pravne prakse, 

sposobnost prakstičnega pristopa do problema.   

 

Vsebine na fakulteti, ki so jih anketirani posebej pogrešali, so: več praktičnega dela, več 

možnosti za opravljanje prakse, resen pristop k celoviti povezavi posameznih študijskih 

predmetov, več tujih jezikov, znanja in spretnosti sestave pravnih aktov (tožb, pritožb, pisanje 

raznih zahtevkov, vlog ipd.), več dela na praktičnih primerih in obravnavanje sodne prakse, 

več obštudijskih dejavnsoti, več prevdavanj v Ljubljani ter več podpore pri študiju (tutorski 

sistem), informatika, psihologija, ekonomija, sociologija, metodologije znanstveno-

raziskovalnega dela.  

 

V Kariernem centru opažamo, da tisti posamezniki, ki so že tekom študija dovolj aktivni in 

uspešni na raznih študijskih in obštudijskih področjih, zelo zlahka najdejo zaposlitev. Nekateri 

že celo pred zaključkom študija.  

2.1.2.2.3 MEDNARODNO SODELOVANJE  

Spodnji seznam prikazuje mobilnosti v okviru programa Erasmus+, ki so se odvijale v 

študijskem letu 2016/17 (projekt Erasmus+ 2016) za namene študija (SMS) ali prakse (SMP) 

na izbranih institucijah v tujini.  

 

Iz seznama je razvidna vrsta mobilnosti, insitucija gostiteljica, ter stopnja študija udeleženca:  

Vrsta 

mobilnosti  

Smer in 

stopnja 

študija 

Institucija gostiteljica 
Država 

gostiteljica 
Datum začetka 

Datum 

konca/zaklju

čka 

HE-SMP-P 
PMN 3. 

stopnje 
University of Zagreb Hrvaška 1.3.2017 30.4.2017 

HE-SMS-P 
Pravo,  1. 

stopnje 
University of Leipzig Nemčija 6.3.2017 30.7.2017 

HE-SMS-P 
Pravo,  1. 

stopnje 
University of Leipzig Nemčija 1.10.2016 31.1.2017 

HE-SMS-P 
Pravo,  1. 

stopnje 
Masaryk University 

Češka 

republika 
12.2.2017 22.5.2017 

 

V okviru dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Pravo in 

management infrastrukture in nepremičnin mobilnosti ni bilo. Prav tako ni bilo mobilnosti 

predavateljev na tem področju, niti vhodnih mobilnosti.  
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V študijskem letu 2016/17 se programa mobilnosti na Mississippi College School of Law ni 

udeležil noben študent magistrskega študijskega programa PMN 2. stopnje.  

2.1.2.2.4 PREDMETNIK 

Predmetnik je v študijskem letu 2016/17 doživel nekaj sprememb, in sicer so se pri nekaterih 

predmetih spremenili nosilci. 

2.1.2.2.5 POGOJI ZA VPIS V PROGRAM, POGOJI ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA IN 

POGOJI O PREHODIH MED PROGRAMI 

Ostaja nespremenjeno. 

2.1.2.2.6 PRIZNAVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA  

V študijskem letu 2016/17 ni noben študent izkoristil možnosti, da del obveznosti nadomesti z 

dodatnim opravljanjem prakse. Študentje morajo sicer obvezno prakso opraviti skladno s 

predmetnikom. 

2.1.2.2.7 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.  

2.1.2.2.8 IZVEDBA PREDAVANJ  

Zaradi majhnega števila študentov, ki so se vpisali v ta študijski program, je fakulteta izvedla 

zmanjšan obseg kontaktnih ur pri obveznih in izbirnih predmetih.  

2.1.2.2.9 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  

Eno od poslanstev Kariernega centra je spremljanje študentov na njihovi študijski in poklicni 

poti ter presojanje njihove uspešnosti, tako med kot tudi po zaključku študija. Karierni center 

še nima vzpostavljene formalne analitične strukture pridobivanja podatkov. Zaenkrat podatke 

pridobiva tako od študentov samih kakor tudi od referata fakultete, raznih anket ali neposredno 

od delodajalcev.  
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Zaposljivost je pogoj za zaposlenost. Zaposljivost je odvisna od znanja, veščin, tehnik in od 

odnosa, ki ga ima posameznik, ter od uporabe sredstev, ki jih ima na voljo. Na zaposljivost 

vpliva tudi način predstavitve samega sebe in svojega znanja delodajalcem ter kontekst v 

okviru, katerega posamezniki iščejo delo. EVRO-PF izobražuje kadre, da so ob koncu študija 

zaposljivi. Za zagotavljanje ustreznih znanj, ki vplivajo na zaposljivost posameznikov, skrbi tudi 

Karierni center fakultete. EVRO-PF že med študijem študentom ponudi vsa potrebna znanja, 

spretnosti kompetence za uspešno opravljanje tudi najzahtevnejših nalog.  

 

Karierni center je študentom tekom več dogodkov v š. l. 2016/17 predstavil različna delovna 

okolja in poklice v pravosodju, (ne)gospodarstvu ter javnem sektorju. Poudarek je bil tudi na 

predstavitvi poklicev s področja nepremičnin z namenom zagotavljanja enake obravnave 

študentov različnih študijskih smeri. Delavnice so bile posebej usmerjene v vsebine, ki so 

primerne za študente 2. stopnje, ki imajo že osvojena določena znanja iz 1. stopnje študija.  

 

Za zagotavljanje večjih zaposlitvenih možnosti je študentom Karierni center nudil tudi druga 

znanja, ki omogočajo njihovo hitrejše napredovanje na trg dela (npr. pisanje CV, 

motivacijskega pisma, stik z delodajalci, veščine kariernih razgovorov, predstavitev tekmovanj 

in programa obštudijskih mobilnosti ipd.). Aktivnosti Kariernega centra se izvajajo prek projekta 

»Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Evropske pravne fakultete v letih 2015-2020«, ki 

ga sofinancirata MIZŠ in ESS.  

 

V študijskem letu 2016/17 je bila med diplomanti različnih smeri in stopenj študija opravljena 

anketa o kakovosti študija na EVRO-PF, na podlagi katere sta se preverjali tudi zaposljivost in 

zaposlenost. Anketiranih je bilo 196 posameznikov, njihova povprečna starost pa je bila 33 let. 

Podatki, ki sledijo, so splošne narave, delno pa se navezujejo tudi na študijski program Pravo 

2. stopnje.  

 

Večina anketiranih je zaključila dodiplomski študijski program pravo (31 %), sledi podiplomski 

študijski program Pravo 2. stopnje. Iz tega razloga se pridobljeni podatki anket nanašajo 

večinoma na študijske programe s področja prava.  

 

Podatki pa kažejo, da je bila večina anketiranih (ralične smeri in stopnje študija) v času študija 

že zaposlenih (56 %). Karierni center iz razgovorov s študenti 2. stopnje opaža, da je med 

njimi večina že zaposlenih, zato zaposlitve med samim študijem še ne iščejo. Zanimajo jih le 

krajše oblike obštudijskega udejstvnanja (npr. prakse, pripravništva) zlasti prek različnih oblik 

obštudijskega udejstvovanja (npr. Erasmus+). Študenti študijskih programov 1. stopnje 

običajno nadaljujo študij tudi na 2. stopnji.  

 

Med študenti magistrskega študijskega programa Prava 2 je največ zanimanja za poklice 

neposredno vezane na pravosodje, sledi gospodarstvo in javni sektor. Delo v gospodarstvu je 

vezano na delovna mesta, kjer se zahteva določeno znanje s področja prava (obligacije, 

gosdpodarsko pravo, mednarodno pravo, pravo intelektualne lastnine, upravno pravo, stvarno 

pravo in zemljiško knjižno pravo). Karierni center opaža, da so zaposlitvene možnosti za 

študente Prava zelo široke, saj je pridobljeno znanje uporabno na različnih družboslovnih 

področjih.  

 

30 % anketiranih v letu 2017 trdi, da so zaradi pridobljenega znanja na fakulteti poslovno 

napredovali. Kljub temu se 76 % anketiranim zaslužek zaradi dokončanja študija ni spremenil.  
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70 % anketiranih je mnenja, da so zaradi dokončanja študija pri delu uspešnejši. Kot dodano 

vrednost dokončanega študija na EVRO-PF izpostavljajo: uporabnost pridobljenega znanja, 

širok spekter znanja, poznavanje domačih in tujih pravnih virov, izboljšana samozavest, 

spretnost uporabe znanja v praksi, odprtost za nova znanja, sposobnost kritičnega razmišljanja 

ter razmišljanja v širšem kontekstu, sposobnost povezovanja različnih področih, strokovnost, 

samoorganiziranost. Ta znanja lahko pripišemo tudi št. programu pravo 2. stopnje.  

 

84 % anketiranih trdi, da jim pridobljena znanja tekom študija koristijo pri njihovem delu. Ta 

znanja so še posebej: znanje obligacij in evropskega prava, sposobnost logičnega in kritičnega 

razmišljanja, dobro poznavanje in razumevanje nepremičninskega trga, sposobnost hitrega in 

učinkovitega iskanja odgovorov na dana pravna vprašanja, dobro poznavanje pravne prakse, 

sposobnost praktičnega pristopa do problema.  

 

Karierni center iz neformalnih razgovorov z delodajalci opaža, da diplomanti študijskega 

programa Pravo posebej iztopajo po nadpovprečnem znanju iz evropskega, mednarodnega in 

ustavnega prava ter sposobnostih interpretacije in uporabe tuje sodne prakse.   

 

Vsebine na fakulteti, ki so jih anketirani posebej pogrešali, so: več praktičnega dela, več 

možnosti za opravljanje prakse, resen pristop k celoviti povezavi posameznih študijskih 

predmetov, več tujih jezikov, znanja in spretnosti sestave pravnih aktov (tožb, pritožb, pisanje 

raznih zahtevkov, vlog ipd.), več dela na praktičnih primerih in obravnavanje sodne prakse, 

več obštudijskih dejavnosti, več predavanj v Ljubljani ter več podpore pri študiju (tutorski 

sistem), informatika, psihologija, ekonomija, sociologija, metodologije 

znanstvenoraziskovalnega dela.  

 

V kariernem centru opažamo, da tisti posamezniki, ki so že med študijem dovolj aktivni in 

uspešni v okviru študijskih in obštudijskih področjih, hitreje najdejo zaposlitev. Nekateri že celo 

pred zaključkom študija.  

2.1.2.3.4 MEDNARODNO SODELOVANJE  

Spodnji seznam prikazuje mobilnosti v okviru programa Erasmus+, ki so se odvijale v 

študijskem letu 2016/17 (projekt Erasmus+ 2016) za namene študija (SMS) ali prakse (SMP) 

na izbranih institucijah v tujini.  

 

Iz seznama je razvidna vrsta mobilnosti, insitucija gostiteljica, ter stopnja študija udeleženca:  

Vrsta 

mobilnosti  

Smer in 

stopnja 

študija 

Institucija gostiteljica 
Država 

gostiteljica 
Datum začetka 

Datum 

konca/zaklju

čka 

HE-SMP-P 
PMN 3. 

stopnje 
University of Zagreb Hrvaška 1.3.2017 30.4.2017 

HE-SMS-P 
Pravo,  1. 

stopnje 
University of Leipzig Nemčija 6.3.2017 30.7.2017 

HE-SMS-P 
Pravo,  1. 

stopnje 
University of Leipzig Nemčija 1.10.2016 31.1.2017 

HE-SMS-P 
Pravo,  1. 

stopnje 
Masaryk University 

Češka 

republika 
12.2.2017 22.5.2017 

 



 

68 

 

V študijskem letu 2016/17 se mobilnosti ni udeležil noben študent študijskega programa Pravo 
2. stopnje.  
 

V študijskem letu 2016/17 sta se programa mobilnosti na Mississippi College School of Law 

udeležila dva študenta, eden od njiju iz programa Pravo 2. stopnje.  

- Študentka 1, Pravo 3. stopnje, 3. letnik 

- Študentka 2, Pravo 2. stopnje, 2. letnik 

 

Prav tako sta se obe študentki udeležili Angleškega nadstandardnega študijskega programa, 

ki je namenjen pripravi na mobilnost. Obe sta izmenjavo podpisali in dva semestra gostovali v 

tujini z namenom pridobitve angleške diplome LLM.  

2.1.2.3.5 PREDMETNIK 

Predmetnik v študijskem letu 2016/17 ni doživel večjih sprememb.  

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 2016/17 so študenti lahko izkoristili tudi možnost, da del obveznosti 

nadomestijo z opravljanjem prakse.  

2.1.2.3.8 POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE  

Pogoji za napredovanje ostajajo nespremenjeni. EVRO-PF 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.  

2.1.2.3.9 IZVEDBA PREDAVANJ  

EVRO-PF je v celoti izvedla 40 ur predavanj pri obveznih predmetih. Pri izbirnih predmetih je 

zaradi majhnega 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, so se pa skladno z vsakoletnim posodabljanjem 

pregledali s strani nosilcev predmetov in posodobili.  

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  
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Ostaja nespremenjeno. 

2.1.2.4.3 ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST  

Ostaja nespremenjeno. 

2.1.2.4.4 MEDNARODNO SODELOVANJE  

Spodnji seznam prikazuje mobilnosti v okviru programa Erasmus+, ki so se odvijale v 

študijskem letu 2016/17 (projekt Erasmus+ 2016) za namene študija (SMS) ali prakse (SMP) 

na izbranih institucijah v tujini.  

 

Iz seznama je razvidna vrsta mobilnosti, insitucija gostiteljica, ter stopnja študija udeleženca:  

Vrsta 

mobilnosti  

Smer in 

stopnja 

študija 

Institucija gostiteljica 
Država 

gostiteljica 
Datum začetka 

Datum 

konca/zaklju

čka 

HE-SMP-P 
PMN 3. 

stopnje 
University of Zagreb Hrvaška 1.3.2017 30.4.2017 

HE-SMS-P 
Pravo,  1. 

stopnje 
University of Leipzig Nemčija 6.3.2017 30.7.2017 

HE-SMS-P 
Pravo,  1. 

stopnje 
University of Leipzig Nemčija 1.10.2016 31.1.2017 

HE-SMS-P 
Pravo,  1. 

stopnje 
Masaryk University 

Češka 

republika 
12.2.2017 22.5.2017 

 

V študijskem letu 2016/17 se mobilnosti ni udeležil noben študent študijskega programa PMN 
2. stopnje.  
 

Prav tako v študijskem letu 2016/17 ni bilo študentov PMN 2. stopnje, ki bi se udeležili 

mobilnosti na Mississippi College School of Law.  

2.1.2.4.5 PREDMETNIK 

Predmetnik v študijskem letu 2016/17 ni doživel večjih sprememb.  

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 2016/17 noben študent ni izkoristili možnosti, da del obveznosti nadomesti z 

opravljanjem prakse.  

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.  

2.1.2.4.8 IZVEDBA PREDAVANJ  
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EVRO-PF je v celoti izvedla 40 ur predavanj pri obveznih predmetih. Pri izbirnih predmetih je 

zaradi majhnega števila študentov, ki so izbrali posamezni izbirni predmet, izvedla zmanjšan 

obseg predavanj.   

2.1.2.4.9 UČNI NAČRTI 

Učni načrti se niso bistveno spremenili. Dodali so se novi učni načrti pri novih izbirnih 

predmetih.   

2.1.2.4.10 PODALJŠANJE AKREDITACIJE 

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 od delodajalcev. Karierni 

center ugotavlja, da so doktorski študenti v večini že zaposleni, zato s študijem poglobijo 

znanja v okviru delovnega področja, ki ga opravljajo (bančništvo, javni sektor, državna uprava, 

visokošolstvo, pravo ipd.).  

2.1.2.5.3 ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST  

Eno od poslanstev Kariernega centra je spremljanje študentov na njihovi študijski in poklicni 

poti ter presojanje njihove uspešnost, med in po zaključku študija.  

 

Zaposljivost je pogoj za zaposlenost. Zaposljivost je odvisna od znanja, veščin, tehnik in od 

odnosa, ki ga ima posameznik, ter od uporabe sredstev, ki jih ima na voljo. Na zaposljivost 

vpliva tudi način predstavitve samega sebe in svojega znanja delodajalcem ter kontekst v 

okviru, katerega posamezniki iščejo delo. EVRO-PF izobražuje kadre, da so ob koncu študija 

zaposljivi. Za zagotavljanje ustreznih znanj, ki vplivajo na zaposljivost posameznikov, skrbi tudi 

Karierni center fakultete Fakulteta že tekom študija študentom ponudi vsa potrebna znanja, 

spretnosti kompetence za uspešno opravljanje tudi najzahtevnejših nalog.  

 

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 področij 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. 
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Karierni center je doktorskim študentom tekom več dogodkov v š.l. 2016/17 predstavil 

specifična znanja in spretnosti, ki se zahtevajo od doktorjev znanosti. Poudarek je bil predvsem 

na tehnikah in metodah znanstvenoraziskovalnega dela. Preko udeležb na mednarodnih 

doktorskih konferencah, v katere so bili vključeni doktorski študenti EVRO-PF, so študenti imeli 

možnost nadgradnje znanj in kompetenc kot pomoč pri pripravi in predstavitvah raziskovalnih 

izsledkov. Dogodki kariernega centra, posebej usmerjeni na doktorske študente, so bili 

namenjeni tudi njihovemu akademskemu mreženju in medsebojnemu povezovanju. Doktorski 

študenti so imeli možnost udeležbe tudi v okviru drugih dogodkov v organizaciji Kariernega 

centra, kjer so lahko spoznavali različna delovna okolja in poklice v pravosodju, 

(ne)gospodarstvu ter javnem sektorju. Poudarek je bil tudi na predstavitvi poklicev s področja 

nepremičnin z namenom zagotavljanja enake obravnave študentov različnih študijskih smeri. 

 

Za zagotavljanje večjih zaposlitvenih možnosti so bila študentom ponujena tudi druga znanja, 

s ciljem hitrejšega napredovanja na trg dela (npr. pisanje življenjepisa, motivacijskega pisma, 

stik z delodajalci, veščine kariernih razgovorov, predstavitev tekmovanj in programa 

obštudijskih mobilnosti –zlasti mednarodnih mobilnosti, ipd.). Aktivnosti Kariernega centra se 

izvajajo prek projekta »Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Evropske pravne fakultete v 

letih 2015-2020«, ki ga sofinancirata MIZŠ in ESS.  

 

V študijskem letu 2016/17 je bila med diplomanti različnih smeri in stopenj študija opravljena 

anketa o kakovosti študija na EVRO-PF, na podlagi katere sta se preverjali tudi zaposljivost in 

zaposlenost. Anketiranih je bilo 196 posameznikov, njihova povprečna starost pa je bila 33 let. 

Podatki, ki sledijo, so splošne narave, delno pa se navezujejo na št. program Pravo 3. stopnje.  

 

Večina anketiranih je zaključila dodiplomski študijski program pravo (31 %), sledi podiplomski 

študijski program Pravo 2. stopnje. Med anketiranimi je bilo 6 % doktorskih študentov 

študijskega programa Pravo. Iz tega razloga se pridobljeni podatki anket nanašajo večinoma 

na študijske programe s področja prava.  

 

Podatki kažejo, da je bila večina anketiranih (različne smeri in stopnje študija) v času študija 

že zaposlenih (56 %). Karierni center iz razgovorov z doktorskimi študenti opaža, da je med 

njimi večina že zaposlenih, zato zaposlitve med samim študijem še ne iščejo. Doktorski študij 

namenjajo poglabljanju določenih znanstvenih vprašanj, ki jih odkrivajo tekom dela (zlasti 

področje zavarovalništva, ekonomije, nepremičnin, raznih pravnih področij, ipd.). Doktorske 

študente zanimajo tudi krajše oblike obštudijskega udejstvovanja (npr. prakse, pripravništva 

preko programa Erasmus+).  

 

Med doktorskimi študenti študijskega programa Pravo opažamo, da je največ zaposlenih v 

gospodarstvu in javnem sektorju. Delo v gospodarstvu je vezano na delovna mesta, kjer se 

zahteva določeno znanje s področja prava (obligacije, gospodarsko pravo, mednarodno pravo, 

pravo intelektualne lastnine, upravno pravo, stvarno pravo in zemljiško knjižno pravo). Karierni 

center opaža, da so zaposlitvene možnosti za študente prava zelo široke, saj je pridobljeno 

znanje uporabno na različnih družboslovnih področjih.  

 

30 %, anketiranih v letu 2017, trdi, da so zaradi pridobljenega znanja na fakulteti poslovno 

napredovali. Kljub temu se 76 % anketiranim zaslužek zaradi dokončanja študija ni spremenil.  
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70 % anketiranih je mnenja, da so zaradi dokončanja študija pri delu uspešnejši. Kot dodano 

vrednost dokončanega študija na EVRO-PF izpostavljajo: uporabnost pridobljenega znanja, 

širok spekter znanja, poznavanje domačih in tujih pravnih virov, izboljšana samozavest, 

spretnost uporabe znanja v praksi, odprtost za nova znanja, sposobnost kritičnega razmišljanja 

ter razmišljanja v širšem kontekstu, sposobnost povezovanja različnih področij, strokovnost, 

samoorganiziranost. Ta znanja lahko pripišemo tudi študijskemu programu Pravo 3. stopnje.  

 

84 % anketiranih trdi, da jim pridobljena znanja tekom študija koristijo pri njihovem delu. Ta 

znanja so še posebej: znanje obligacij in evropskega prava, sposobnost logičnega in kritičnega 

razmišljanja, dobro poznavanje in razumevanje nepremičninskega trga, sposobnost hitrega in 

učinkovitega iskanja odgovorov na dana pravna vprašanja, dobro poznavanje pravne prakse, 

sposobnost praktičnega pristopa do problema.  

 

Ankete iz leta 2017 kažejo, da je 66 % anketiranih zainteresiranih za sodelovanje s fakulteto 

tudi po zaključku študija. Interes je zlasti za nadaljnji obisk dogodkov, ki jih organizira fakulteta 

(29 %), za objavo člankov v reviji Dignitas (21%) ter za druge oblike povezovanja (17%).  

 

Vsebine na fakulteti, ki so jih anketirani posebej pogrešali, so: več praktičnega dela, več 

možnosti za opravljanje prakse, resen pristop k celoviti povezavi posameznih študijskih 

predmetov, več tujih jezikov, znanja in spretnosti sestave pravnih aktov (tožb, pritožb, pisanje 

raznih zahtevkov,vlog,  ipd.), več dela na praktičnih primerih in obravnavanje sodne prakse, 

več obštudijskih dejavnosti, več predavanj v Ljubljani ter več podpore pri študiju (tutorski 

sistem), informatika, psihologija, ekonomija, sociologija, metodologije 

znanstvenoraziskovalnega dela.  

 

V kariernem centru opažamo, da tisti posamezniki, ki so že tekom študija dovolj aktivni in 

uspešni na raznih študijskih in obštudijskih področjih, hitreje najdejo zaposlitev. Nekateri že 

celo pred zaključkom študija. 

 

70 % anketiranih bi študij priporočilo tudi svojim prijateljem, znancem.  

2.1.2.5.4 MEDNARODNO SODELOVANJE  

Spodnji seznam prikazuje mobilnosti v okviru programa Erasmus+, ki so se odvijale v 

študijskem letu 2016/17 (projekt Erasmus+ 2016) za namene študija (SMS) ali prakse (SMP) 

na izbranih institucijah v tujini.  

 

Iz seznama je razvidna vrsta mobilnosti, insitucija gostiteljica, ter stopnja študija udeleženca:  

Vrsta 

mobilnosti  

Smer in 

stopnja 

študija 

Institucija gostiteljica 
Država 

gostiteljica 
Datum začetka 

Datum 

konca/zaklju

čka 

HE-SMP-P 
PMN 3. 

stopnje 
University of Zagreb Hrvaška 1.3.2017 30.4.2017 

HE-SMS-P 
Pravo,  1. 

stopnje 
University of Leipzig Nemčija 6.3.2017 30.7.2017 

HE-SMS-P 
Pravo,  1. 

stopnje 
University of Leipzig Nemčija 1.10.2016 31.1.2017 

HE-SMS-P 
Pravo,  1. 

stopnje 
Masaryk University 

Češka 

republika 
12.2.2017 22.5.2017 
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V študijskem letu 2016/17 se je mobilnosti udeležil en študent doktorskega študijskega 
programa Pravo 3. stopnje.  
 

V študijskem letu 2016/17 sta se programa mobilnosti na Mississippi College School of Law 

udeležili dve študentki, eden od njiju iz doktorskega programa Pravo 3. stopnje:  

 Študentka 1, Pravo 3. stopnje, 3. letnik 

 Študentka 2, Pravo 2. stopnje, 2. letnik 

 

Prav tako sta bili obe udeležili Angleškega nadstandardnega študijskega programa, ki je 

namenjen pripravi na mobilnost. Obe sta izmenjavo podpisali in dva semestra gostovali v tujini 

z namenom pridobitve angleške diplome LLM.  

 

V študijskem letu 2016/17 je fakulteta (izven programa Erasmus+) gostila enega tujega 

doktorskega študenta, ki je na fakulteti prebil en mesec z namenom raziskovanja (obdobje 

gostovanja: julij – avgust 2017). Gostujoči doktorski študent Pravne fakultete Univerze Ca 

Foscari iz Benetk je znanstveno raziskovalno deloval na področju mednarodnega prava 

človekovih pravic.  

 

V študijskem letu 2016/17 je EVRO-PF v sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske 

študije uspešno izvedla Mednarodno konferenco iz pravne argumentacije. Prav tako, v 

sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske študije, je EVRO-PF v letu 2016/17 izvedla 

Mednarodno doktorsko znanstveno-raziskovalno konferenco. Omenjena dogodka služita za 

krepitev raziskovalnih spretnosti doktorskih študentov.  

 

Fakulteta je v študijskem letu 2016/17 v pedagoški proces vključila domače in tuje pravne 

strokovnjake. 

2.1.2.5.5 PREDMETNIK 

V študijskem letu 2016/17 večjih sprememb predmetnika ni bilo. 

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 2016/17 so študenti lahko izkoristili tudi možnosti, da del obveznosti 

nadomestijo 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.  

2.1.2.5.9 IZVEDBA PREDAVANJ  



 

74 

 

EVRO-PF je v celoti izvedla predavanja. 

2.1.2.5.10 UČNI NAČRTI   

Učni načrti se niso bistveno spremenili.  

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 delodajalcev. 

2.1.2.6.3 ZAPOSLJIVOST IN ZAPOSLENOST  

Eno od poslanstev Kariernega centra je spremljanje študentov na njihovi študijski in poklicni 

poti ter presojanje njihove uspešnost, tako tekom kot tudi po zaključku študija.  

 

Zaposljivost je pogoj za zaposlenost. Zaposljivost je odvisna od znanja, veščin, tehnik in od 

odnosa, ki ga ima posameznik ter od uporabe sredstev, ki jih ima na voljo. Na zaposljivost 

vpliva tudi način predstavitve samega sebe in svojega znanja delodajalcem ter kontekst v 

okviru katerega posamezniki iščejo delo. Evropska pravna fakulteta izobražuje kadre, da so 

ob koncu študija zaposljivi. Za zagotavljanje ustreznih znanj, ki v plivanjo na zaposljivost 

posameznikov, skrbi tudi Karierni center fakutlete. Fakulteta že tekom študija študentom 

ponudi vsa potrebna znanja, spretnosti kompetence za uspešno opravljanje tudi 

najzahtevnejših nalog.  

 

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. 

 

Karierni center je doktorskim študentom tekom več dogodkov v š.l. 2016/17 predstavil 

specifična znanja in spretnosti, ki se zahtevajo od doktorjev znanosti. Poudarek je bil predvsem 

na tehnikah in metodah znanostveno raziskovalnega dela. Preko udeležb na mednarodnih 

doktorskih konferencah, v katere so bili vključeni doktorski študenti  EVRO-PF, so študenti 

imeli možnost nadgradnje znanj in kompetenc, kot pomoč pri pripravi in predstavitvah 

raziskovalnih izsledkov. Dogodki kariernega centra, posebej usmerjeni na doktorske študente, 

so bili namenjeni tudi njihovemu akademskemu mreženju in medsebojnemu povezovanju. 

Doktorski študenti so imeli možnost udeležbe tudi v okviru drugih dogodkov v organizaciji 

Kariernega centra, kjer so lahko spoznavali različna delovna okolja in poklice v pravosodju, 
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(ne)gospodarstvu ter javnem sektorju. Poudarek je bil tudi na predstavitvi poklicev s področja 

nepremičnin z namenom zagotavljanja enake obravanve študentov različnih študijskih smeri. 

 

Za zagotavljanje večjih zaposlitvenih možnosti so bila študentom ponujena tudi druga znanja, 

s ciljem hitrejšega napredovanja na trg dela (npr. pisanje življenjepisa, motivacijskega pisma, 

stik z delodajalci, veščine kariernih razgovorov, predstavitev tekmovanj in programa 

obštudijskih mobilnosti –zlasti mednarodnih mobilnosti, ipd.). Aktivnosti Kariernega centra se 

izvajajo prek projekta »Nadgradnja dejavnsoti Kariernega centra Evropske pravne fakutete v 

letih 2015-2020«, ki ga sofinancita MIZŠ in ESS.  

 

V študijskem letu 2016/2017 je bila med diplomanti različnih smeri in stopenj študija opravljena 

anketa o kakovosti študija na EVRO-PF, na podlagi katere se je preverjalo tud zaposljivost in 

zaposlenost. Anketiranih je bilo 196 posameznikov, njihova povprečna starost pa je bila 33 let. 

Podatki, ki sledijo so splošne narave, delno pa se navezujejo na št. program PMN 3. stopnje.  

 

Večina anketiranih je zaključila dodiplomski študijski program pravo (31%), sledi podiplomski 

študijski program Pravo 2. stopnje. Iz tega razloga se prodobljenih podatki anket nanašajo 

večinioma na študijske programe s področja prava.  

 

Podatki pa kažejo, da je bila večina anketiranih (ralične smeri in stopnje študija) v času študija 

že zaposlenih (56%). Karierni center iz razgovorov s doktorskimi študenti 3. stopnje opaža, da 

je med njimi večina že zaposlenih, zato zaposlitve med samim študijem še ne iščejo. Doktorski 

študij namenjajo poglabljanju določenih znanstvenih vprašanj, ki jih odkrivajo tekom dela (zlasti 

področje zavarovalništvo, ekonomija, nepremičnine, razna pravna področja, ipd.). doktorske 

študente zanimajo tudi krajše oblike obštudijskega udejstvnanja (npr. prakse, pripravništva 

preko programa Erasmus+).  

 

Med doktorskimi študenti PMN 3. stopnje opažamo, da je največ zaposlenih v gospodarstvu 

in javenem sektorju. Delo v gospodarstvu je vezano na delovna mesta, kjer se zahteva 

določeno znanje s področja prava in nepremičnin (obligacije, gospodarsko pravo, mednarodno 

pravo, pravo intelektualne lastnine, upravno pravo, stvarno pravo in zemljiško knjižno pravo). 

Karierni center opaža, da so zaposlitvene možnosti za doktorske študente zelo široke, saj je 

pridobljeno znanje uporabno na različnih družboslovnih področjih.  

 

30% anketiranih v letu 2017 trdi, da so zaradi pridobljenega znanja na fakulteti poslovno 

napredovali. Kljub temu se 76% anketiranim zaslužek zaradi dokončanja študija ni spremenil.  

 

70% anketiranih je mnenja, da so zaradi dokončnaja študija pri delu uspešnejši. Kot dodano 

vrednost dokončanega študija na EVRO-PF izpostavljajo: uporabnost pridobljenega znanja, 

širok spekter znanja, poznavanje domačih in tujih pravnih virov, izboljšana samozavest, 

spretnost uporabe znanja v praksi, odprtost za nova znanja, sposobnost kritičnega razmišljanja 

ter razmišljanaj v širšem kontekstu, sposobnost povezovanja različnih področih, strokovnost, 

samoorganiziranost. Ta znanja lahko pripišemo tudi št. programu PMN 3. stopnje.  

 

84% anketiranih trdi, da jim pridobljena znanja tekom študija koristijo pri njiihovem delu. Ta 

znanja so še posebej: znanje obligacij in evropskega pravana, sposobnost logičnega in 

kritičnega razmišljanja, dobro poznavanje in razumevanje nepremičninskega trga, sposobnost 
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hitrega in učinkovitega iskanja odgovorov na dana pravna vprašanja, dobro poznavanje pravne 

prakse, sposobnost prakstičnega pristopa do problema.  

Ankete iz leta 2017 kažejo, da je 66% anketiranih zainteresiranih za sodelovanje s fakutleto 

tudi po zaključku študija. Inetres je zlasti za nadaljnji obisk dogodkov, ki jih organizira fakulteta 

(29%), za objavo člankov v reviji Dignitas (21%) ter za druge oblike povezovanja (17%).  

 

Vsebine na fakutleti, ki so jih anketirani posebej pogrešali, so: več pratičnega dela, več 

možnosti za opravljanje prakse, resen pristop k celoviti povezavi posameznih študijskih 

predmetov, več tujih jezikov, znanja in spretnosti sestave pravnih aktov (tožb, pritožb, pisanje 

raznih zahtevkov,vlog ipd.), dveč dela na pratičnih primerih in obravnavanje sodne prakse, več 

obštudijksih dejavnsoti, več prevdavanj v Ljubljani ter več podpore pri študiju (torski sistem), 

informatika, psihologija, ekonomija, socialogija, metodologije znanstveno-raziskovalebga dela.  

 

V Kariernem centru opažamo, da tisti posamezniki, ki so že tekom študija dovolj aktivni in 

uspešni na raznih študijskih in obštudijskih področjih, zelo zlahka najdejo zaposlitev. Nekateri 

že celo pred zaključkom študija. 

 

70% anketiranih bi študij priporočilo tudi svojim prijateljem, znancem.  

2.1.2.6.4 MEDNARODNO SODELOVANJE  

Spodnji seznam prikazuje mobilnosti v okviru programa Erasmus+, ki so se odvijale v 

študijskem letu 2016/17 (projekt Erasmus+ 2016) za namene študija (SMS) ali prakse (SMP) 

na izbranih institucijah v tujini.  

 

Iz seznama je razvidna vrsta mobilnosti, insitucija gostiteljica, ter stopnja študija udeleženca:  

Vrsta 

mobilnosti  

Smer in 

stopnja 

študija 

Institucija gostiteljica 
Država 

gostiteljica 
Datum začetka 

Datum 

konca/zaklju

čka 

HE-SMP-P 
PMN 3. 

stopnje 
University of Zagreb Hrvaška 1.3.2017 30.4.2017 

HE-SMS-P 
Pravo, 1. 

stopnje 
University of Leipzig Nemčija 6.3.2017 30.7.2017 

HE-SMS-P 
Pravo, 1. 

stopnje 
University of Leipzig Nemčija 1.10.2016 31.1.2017 

HE-SMS-P 
Pravo, 1. 

stopnje 
Masaryk University 

Češka 

republika 
12.2.2017 22.5.2017 

 

V študijskem letu 2016/17 se je mobilnosti udeležil en študent študijskega programa PMN 3. 
stopnje.  
 

V študijskem letu 2016/17 se programa mobilnosti na Mississippi College School of Law ni 

udeležil noben študent študijskega programa PMN 3. stopnje.  

 

V študijskem letu 2016/17 je fakulteta v sodelovanju s Fakulteto za državne in evropske študije 

uspešno izvedla Mednarodno konferenco iz pravne argumentacije. Prav tako, v sodelovanju s 

Fakulteto za državne in evropske študije, je bila v letu 2016/17 izvedena Mednarodna 

doktorska znanstveno-raziskovalna konferenca. Omenjena dogodka sta služila za krepitev 

raziskovalnih spretnosti doktorskih študentov.  
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Fakulteta je v študijskem letu 2016/17 v pedagoški proces vključila domače in tuje pravne 

strokovnjake. 

2.1.2.6.5 PREDMETNIK 

V študijskem letu 2016/17 sprememb predmetnika ni bilo. Pri nekaterih predmetih so se 
spremenili nosilci. 

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 2016/17 so študenti lahko izkoristili tudi možnost, da del obveznosti 

nadomestijo z opravljanjem prakse.  

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.  

2.1.2.6.9 IZVEDBA PREDAVANJ  

EVRO-PF je v celoti izvedla predavanja. 

2.1.2.6.10 UČNI NAČRTI   

Učni načrti se niso bistveno spremenili.  

2.1.3 SKLEPNO 

Premiki po zadnji samoevalvaciji:   

 Povečalo se je število akreditiranih študijskih programov; 

 izvajati se je začel magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo; 

 EVRO-PF je skrbela za uspešno posodabljanje predmetnikov in učnih načrtov;  

 EVRO-PF je uspešno spodbujala pavzerje k dokončanju študija;  

 EVRO-PF je spremljala program mobilnosti na vseh študijskih stopnjah in smereh študija;  

 med diplomanti različnih študijskih smeri in stopenj študija je bila opravljena anketa o 

kakovosti študija na EVRO-PF;  

 EVRO-PF je pripomogla k nadgradnji aktivnosti Kariernega centra z namenom spremljanja 

kompetenc študentov in zagotavljanju dodatnih kariernih vsebin;  

 uspešno so bile izvedene mednarodne konference za krepitev kompetenc doktorskih 

študentov;  

 izvedena je bila dodatna mobilnost v sklopu programa Mississippi College School of Law; 
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 EVRO-PF je skrbela za aktivno izvajanje Erasmus+ programa mobilnosti (vhodne in 

izhodne mobilnosti).  

Prednosti:  

 EVRO-PF ima akreditiranih 8 študijskih programov kar omogoča pester nabor študijskih 

možnosti;  

 izvajati se je začel magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo;  

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

študentom in obratno; 

 rezultati izvedene ankete o kakovosti študija na EVRO-PF bodo omogočili izboljšanje 

študijskega procesa;  

 aktivna vpetost Kariernega centra v delovanje EVRO-PF in študijskega procesa z 

namenom spremljanja kompetenc diplomantov in zagotavljanja obštudijskih vsebin; 

 uspešnost pozivanja študentov k dokončanju študija. 

Slabosti:  

 sistem preverjanja učnih izidov in kompetenc ni enoten/formaliziran. Obstaja več načinov 

spremljanja: prek preverjanja znanja študentov, prek visokošolskih učiteljev v sklopu 

izobraževalnega procesa, prek anket za potrebe priprave samoevalvacijskega poročila ter 

neformalno prek Kariernega centra. Razpršene podatke je težko sintetizirati; 

 iz anket izhaja, da si študenti tekom študija želijo več pratičnega dela, več možnosti za 

opravljanje prakse, resen pristop k celoviti povezavi posameznih študijskih predmetov, več 

tujih jezikov, znanja in spretnosti sestave pravnih aktov (tožb, pritožb, pisanje raznih 

zahtevkov,vlog ipd.), več dela na praktičnih primerih in obravnavanje sodne prakse, več 

obštudijskih dejavnsoti, več prevdavanj v Ljubljani ter več podpore pri študiju (tutorski 

sistem), informatika, psihologija, ekonomija, socialogija, metodologije znanstveno-

raziskovalebga dela.  

 postopke spremljanja zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov je potrebno še dodatno 

nadgraditi; 

 fakulteta se je tekom izvajanja programa Erasmus+ 2016/17 soočila z visokom številom 

odpovedi mobilnosti;  

 relativno nizko število prihajajočih študentov prek programa Erasmus+; 

 nekateri predmeti in študijski programi so po mnenju študentov potrebni prenove (več 

prakse, novi nosilci, ipd.).  

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

 pregled sistema preverjanja učnih izidov in kompetenc ter oblikovanje osnutka 

dolgoročnega načrta spremljanja kazalnikov (določitev kazalnikov, načinov spremljanja), 

ki bo fakutleti omogočal lažje in učinkovitejše zbiranje in sistetiziranje podatkov;  

 fakulteta bo preučila možnosti izboljšav študijskega procesa z namenom, da bi študentom 

zagotovila več praktičnega dela tekom študija (priprava konkretnh pravnih aktov), več 

možnosti za opravljanje prakse, možnosti za učenje tujih jezikov, več obštudijksih 

dejavnsoti, preučitev možnosti povečanja obsega predavanj v Ljubljani za izredne 

študente;  
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 preučitev možnosti uvedbe foramliziranega tutorskega sistema;  

 preučitev možnosti uvedbe novih izbirnih predmetov (npr. informatika, psihologija, 

ekonomija, socialogija, metodologije znanstveno-raziskovalebga dela);  

 postopke spremljanja zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov je potrebno še dodatno 

nadgraditi; 

 sprejeti ustrezne preventovne ukrepe za omejevanje nepredvidenih odpovedi mobilnosti v 

sklopu programa Erasmus+ (npr. zaostriti pogodbena določila ob izplačilu dotacije, zaostriti 

kriterije izbora in možnosti prijave na izmenjave z namenom preprečevanja prijave 

osipnikov, izpeljati informativne dneve na temo Erasmus+); 

 povečati promocijo Erasmus+ programa med tujimi institucijami z namenom 

zagotavljanja več vhodnih mobilnosti (študentov in predavateljev);  

 povečati nabor angleških vsebin, ki se prek e-študija ponujajo tujim študentom;  

 usptrezno prenoviti vsebine predmetov in študijski programov, pir katerih ankete kažejo 

slabe ocene ter ustrezna akreditacija sprememb obstoječih programov, kjer zanimanje za 

vpis upada. 
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2.2 VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

2.2.1 SPLOŠNO O VSEŽIVLJENJSKEM IZOBRAŽEVANJU 

Sledeči podatki se nanašajo na obdobje od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega leta 

2015/16.  

 

Vseživljenjsko učenje (v nadaljevanju VŽU) v današnji družbi zaradi potreb trga postaja vse 

bolj pogosto in nujno potrebno za uspešno integracijo posameznika v zaposlitveno sfero. S 

pomočjo VŽU želi EVRO-PF dvigniti zaposlitveno raven svojih študentov in diplomantov ter v 

splošnem izboljšati izobrazbeno strukturo prebivalstva tem, da javnosti ponudi različne 

dogodke, ki so vir dodatnega znanja in izkušenj za posameznike. 

 

EVRO-PF sledi trendom EU na področju zagotavljanja VŽU ter smernicam razvoj VŽU v 

Sloveniji. K razvoju VŽU na fakulteti bistveno prispeva tudi Karierni center, ki preko svojih 

aktivnosti (delavnice, svetovanja, okrogle mize, strokovne ekskurzije, ipd.), bistveno pripomore 

k obogatitvi študijskega procesa z dodatnimi vseživljenjskimi vsebinami.  

2.2.1.1 GOSTUJOČA PREDAVANJA 

 

EVRO-PF si prizadeva v študijski proces pritegniti čim večje število domačih in uglednih  tujih 

strokovnjakov. Ti prihajajo iz vrst gospodarstva, ko tudi negospodarstva ter s seboj prinašajo 

inovativna znanja, dognanja in praktične izkušnje.  Praktična uporabnost znanja, inovativne 

učne metode in nova znanja sta ključnega pomena za oblikovanje kakovostnih študijskih 

vsebin, ki so prilagojene času in okolju v katerem živimo. Ob pomoči gostujoči predavanj se v 

študijski proces vključujejo nove vsebine, krepi pa se medinstitucionalno povezovanje in 

internacionalizacija učnega prostora. EVRO-PF gostujoča predavanja organizira samostojno, 

s pomočjo predavateljev ali Kariernega centra fakultete.    

 

Od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega leta 2015/16 je fakulteta za študente in širšo 

javnost organizirala 45 tovrstnih dogodkov.  

 

Napredek v študijskem letu 2016/17 je predstavljen v nadaljevanju.  

2.2.1.2 KONFERENCE 

 

EVRO-PF si prizadeva ob pomoči konferenc spodbudi javno razpravo na določenih 

znanstvenih področjih. V ta namen je fakulteta zelo aktivna tudi pri organizaciji in so-

organizaciji konferenc. Od ustanovitve dalje si fakulteta prizadeva za organizacijo tako 

domačih, kot tudi mednarodnih konferenc, tako s področja prava, prava in managementa 

nepremičnin, kot tudi drugih področjih, ki jih v sklopu štud. programov izvaja fakulteta 

(Alternativno reševanje sporov). Tovrstni dogodki privabljajo tako študente in diplomante 

fakultete, domače in tuje priznane strokovnjake iz akademskega okolja, kot tudi širšo javnost. 

Konference, ki jih fakulteta izvaja pritegnejo vsako leto veliko število sodelujočih domačih in 

tujih gostov ter zunanjih slušateljev. Gradivo konferenc je objavljeno v zbornikih in drugih 

gradivih, ki so dostopni preko knjižnice fakultete. Fakulteta izvaja tako letne konference, ki jih 

že tradicionalno izvaja (npr.  Mednarodna konferenca o pravni teoriji in pravni argumetnaciji – 

LegArg, Mednarodno doktorsko konferenca na področju prava, uprave in nepremičnin) ter 
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druge konference, katerih vsebina je prilagojena aktualnim temam s področja prava, 

nepremičnin, uprave, alternativnega načina reševanja sporov, EU, ipd (npr. Konferenca na 

temo alternativnega reševanja sporov, konferenca »the new constitutional prcess for European 

Union«).  

 

Od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega leta 2015/16 je fakulteta organizirala vrsto 

domačih in mednarodnih konferenc, in sicer:  

- 9 mednarodnih konferenc o pravni teoriji in pravni argumentaciji – Legarg; 

- mednarodno konferenco o pravni argumentaciji in izzivi sodobne Evrope; 

- mednarodno konferenco za študente prava; 

- konferenco na temo »konstitucionalizem in mednarodno pravo«; 

- 7 mednarodnih doktorskih znanstveno-raziskovalnih konferenc; 

- konferenca na temo pravo in alternativno reševanje sporov; 

- mednarodno konferenco »The New Constitutional Process and the New Draft Treaty for 

the Constitution of European«; 

- konferenco »Kako rešiti krizo ustavne demokracije v srednji Evropi«.  

 

Poleg tega je fakulteta organizirala tudi 5 domačih srečanj na temo »pogovori o pravu in 

državi« ter 5 srečanj na temo predstavitve nove knjižne zbirke fakultete »Predstavitev zbirke 

knjig dr. Petra Jambreka »Slovenija 1945-2015«.  

 

Napredek v študijskem letu 2016/17 je predstavljen v nadaljevanju.  

2.2.1.3 OKROGLE MIZE 

 

EVRO-PF si preko okroglih miz in t. i. akademskih forumov prizadeva za obliko javne diskusije 

s strani različnih gostov. Fakulteta želi s tem spodbudi javno razpravo na določenih pravnih in 

drugih področjih ter s tem uvajati v javnost nek diskurz in nova spoznanja/vsebine. Na tovrstnih 

dogodkih običajno sodelujejo tako domači, ko tudi tuji priznani strokovnjaki iz akademskega 

okolja in prakse. Razprava spodbuja pretok znanja in praktičnih izkušenj glede konkretnih 

vsebin.  Tovrstnih dogodkov se poleg študentov in diplomatov udeležuje tudi širša javnost.  

 

Od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega leta 2015/16 je fakulteta organizirala že 27 

tovrstnih dogodkov.  

 

Napredek v študijskem letu 2016/17 je predstavljen v nadaljevanju.  

2.2.1.4 DELAVNICE 

 

EVRO-PF si prizadeva k organizaciji številnih delavnic, preko katerih lahko posamezniki 

osvojijo dodatna znanja in veščine s področja VŽU. Delavnice so interaktivne in vključujejo 

aktivno sodelovanje udeležencev v obliki izvajanja konkretnih nalog . Delavnice so običajno 

osredotočene na izbran koncept, ki ga udeleženci s praktičnimi vajami lahko nadgradijo, 

implementirajo v vsakdanje življenje in delo ter uporabljajo v vsakdanjem življenju. Večino 

delavnic in podobnih dogodkov, ki jih fakulteta izpelje, se odvijajo v okviru Kariernega centra 

fakultete v sklopuprojketa »Nadgradnja dejavnosti kariernega cetra Evropske pravne fakultete 

v letih 2015-2020«. Od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega leta 2015/16 je fakulteta 

organizirala že 23 tovrstnih dogodkov.  
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Napredek v študijskem letu 2016/17 je predstavljen v nadaljevanju.  

2.2.1.5 TEKMOVANJA  

 

Študenti fakultete so zelo aktivni na področju domačih in mednarodnih tekmovanj. Od 

ustanovitve pa do zaključka študijskega leta 2015/16 so se študenti udeležili številnih domačih 

in tujih mednarodnih tekmovanj, kjer so nekateri dosegli tudi odlične rezultate.  

 

Tekmovanja, ki se jih udeležujejo študneti Evropske pravne fakutlete, so: Pitamičevo 

tekmovanje,Tekmovanje iz pogajanj, Tekmovanje prav(n)a rešitev, Tekmovanje Rubikon, 

Mednarodno tekmovanje Telders, International competition »youth for peace«, Elsa Moot 

Court Competition. Poleg tekmovanj se študenti udeležujejo tudi drugih oblik mednarodnih 

pravniških udejstvovanj, kot so simulacije zasedanj organov ZN (t.i. »MUN« simulacije«, 

simulacije zasedanj organov EU (BEUM), ipd.).  

 

Fakulteta sodeluje (vsebinsko in finančno) poleg Pravne fakultetete v Ljubljani in Mariboru pri 

so organizaciji vseslovenskega Pitamičevega tekmovanja ter Tekmovanja iz pogajanj. V ta 

namen priskrbi predavatelje izpraševalce in sodeluje pri postopkih organizacije in 

sofinanciranja tekmovanja.  

 

Prav tako fakulteta študente spodbuja za sodelovanje na tekmovanjih in jim v ta namen ob 

pomoči kariernega centra prireja vsakoletne informativne dneve na temo obštudijskih 

dejavnosti in predstavitve tekmovanj. V štududijskem letu 2016/2017 je v sodelovanjzu z 

mednarodno pisarno fakultete in KC je dne 30.11.2016 v Ljubljani potekal Informativni dan na 

temo »Obštudijskih dejavnosti od A do Ž«. Na dogodku so sodelovali predstavniki ŠS, alumni 

Erasmus+ ter študenti, ki so se udeležili tekmovanj v preteklih letih in želijo svojo zgodbo deliti 

z novimi generacijami študnetov.  

V sklopu fakultete so priskrbljeni tudi mentorji, ki študente mentorirajo pri pripravah na 

mednarodna tekmovanja (npr. dr. Jernej Letnar Černič sodeluje s študenti pri pripravah na 

tekmovanje Telders, ELMC). Fakulteta sodeluje tudi pri sofinanciranju udeležbe na 

tekmovanjih prek razpisov Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendij.  

 

Evropska pravna fakulteta je leta 2013 organizirala tudi lastno tekmovanje »Essay 

competition«.  

 

V študijskem letu 2015/16 je fakulteta med študenti izpeljala anketo na temo »ob študijske 

dejavnosti«, da bi ugotovila kakšen pomen pripisujejo tovrstnim dejavnostim ter kakšna so 

priporočila za fakulteto. Rezultati ankete so dostopni na spletni strani Kariernega centra 

Evropske pravne fakultete (Anketa – Obštudijske dejavnosti 2015. https://www.evro-

pf.si/media/website/2013/08/analiza-Ob%C5%A1tudijske-dejavnosti-2015.pdf ).   

 

Pri promociji tekmovanj in različnih obštudijskih dejavnosti so aktivni Študnetski svet EVRO-

PF ter Društvo ELSA Nova Gorica.  

Napredek v študijskem letu 2016/17 je predstavljen v nadaljevanju.  

2.2.1.6 STROKOVNE EKSKURZIJE IN PREDSTAVITVE  

 

https://www.evro-pf.si/media/website/2013/08/analiza-Ob%C5%A1tudijske-dejavnosti-2015.pdf
https://www.evro-pf.si/media/website/2013/08/analiza-Ob%C5%A1tudijske-dejavnosti-2015.pdf
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Strokovne ekskurzije in predstavitve delodajalcev so pomemben element na področju 

pravočasnega načrtovanja karierne poti študentov. Prek tovrstnih dogodkov študenti spoznajo 

delovna in realna okolja ter se lažje povežejo z delodajalci. Večina tovrstnih aktivnosti poteka 

prek kariernega centra fakultete, ki skrbi za redne stike z delodajalci ter strokovne ekskurzije 

v delovna okolja s področja prava ter prava in managementa nepremičnin.  

 

Fakulteta je od ustanovitve pa do zaključka študijskega leta 2015/16 organizirala 42 strokovnih 

ekskurzij ter različnih oblik predstavitev interesnih združenj, delodajalcev, drugih institucij na 

fakulteti. 

 

Napredek v študijskem letu 2016/17 je predstavljen v nadaljevanju.  

2.2.1.7 ZUP 

 

Fakulteti je bilo leta 2009 podeljeno javno pooblastilo za izvajanje strokovnega izpita iz 

upravnega postopka. Pooblastilo se je izteklo leta 2014, vendar potrebe za ponovno 

vzpostavitev tovrstnega pooblastila za njegovo izvajanje niso nastale.  

 

EVRO-PF je v študijskem letu 2016/17 na ZUP II. stopnje napotila eno strokovno sodelavko.  

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 2016/17. 

2.2.2.1 GOSTUJOČA PREDAVANJA 

 

EVRO-PF je v študijskem letu 2016/17 uspešno izvajala program gostujočih predavanj z 

namenom dodatnega izboljšanja kakovosti ponujenih študijskih vsebin in pedagoškeha 

procesa.  

 

V okviru Javnega razpisa: »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih 

učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016–2018«, ki ga je objavilo MIZŠ je 

pridobila projket »Krepitev mednarodnih kompetenc akademskega osebja in študentov 

evropske pravne fakultete«, preko katerega je zagotovila veliko število gostov v š.l. 2016/17. 

Več o projektu na: https://www.evro-pf.si/dejavnosti/razvojni-projekti/aktualni/. 

 

EVRO-PF je za študente in širšo javnost v študijskem letu 2016/17 organizirala številna 

predavanja, na katerih je gostila domače in tuje priznane strokovnjake, tako iz akademskega 

okolja kot iz prakse, in sicer:  

https://www.evro-pf.si/dejavnosti/razvojni-projekti/aktualni/
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1. Predavanje viš. pred. mag. Marine Letonja, 6.10.2016, Ljubljana, V okviru predmeta 

Procesi investiranja in gradnja objektov na visokošolskem strokovnem študijskem 

programu Pravo in management infrastrukture in nepremičnin.  

2. Predavanje mag. Saše Severja, 02.11.2016, Ljubljana (projekt Jean Monnet), v okviru 

projekta Jean Monnet Modul “Argumentacija Sodišča Evropske unije kot zgled za 

argumentacijo slovenskih sodišč” organizirala gostujoče predavanje.  

3. Predavanje profesorja Bruca Andersona, iz Saint Mary’s University, Kanada 14.11.2016, 

Ljubljana, v okviru predmeta Teorija prava na doktorskem študiju.  

4. Predavanje profesorja Mag. Saša Sever (SEU), 2.11. 2016 (projekt Jean Monnet) v sklopu 

projketa Jean Monnet modul 2016 z naslovom “Argumentacija Sodišča Evropske unije kot 

zgled za argumentacijo slovenskih sodišč”.  

5. Predavanje profesorja Prof. Dr. Giovanni Tuzet  (univerza Bocconi), 29.11. 2016 (projekt 

Jean Monnet), predaval na temo »Problemi teleološke metode razlage« v okviru predmeta 

Filozofija in teorija prava in projekta Jean Monnet modul 2016 z naslovom “Argumentacija 

Sodišča Evropske unije kot zgled za argumentacijo slovenskih sodišč”.  

6. Predavanje mag. Martina Jančarja, november 2016, Nova Gorica, 3 gostujoča predavanja 

v okviru predmeta Pravoznanstvo.  

7. Gostujoče karierno predavanje »Predstavitev ameriškega pravnega sistema ter poklica 

odvetnika v ZDA«, 19.12.2016, v okviru kariernega centra je dne potekalo karierno 

predavanje, na katerem je odvetnica iz ZDA, ga. Annie  Wartanian Reisinger, podrobneje 

predstavila študentom ameriški pravni sistem ter poklic pravnika v ZDA.  

8. Predavanje g. Jana Zobca, december 2016 in januar 2017, Nova Gorica in Ljubljana, V 

okviru predmeta Civilno procesno pravo.  

9. Predavanja mag. Gordane Ristin, december 2016 in januar 2017, Ljubljana, na 

magistrskem študijskem programu Alternativno reševanje sporov, iz predmetov Temeljno 

o mediaciji in mirnem reševanju sporov, Teorija in praksa pogajanj,  Prakse in tehnike 

reševanja sporov ter Študije primerov in igre vlog s posebnim ozirom na razvoj osebnosti. 

10. Predavanje mag. Gordane Ristin, 5.1.2017, Ljubljana, v okviru premeta Mediacija in 

arbitraža – alternativno reševanje sporov na  visokošolskem  strokovnem študijskem 

programu Pravo in management infrastrukture in nepremilčnin.  

11. Predavanje ge. Maje Rozman, 9.1.2017, Ljubljana, v okviru predmeta Družinsko pravo.  

12. Predavanje dr. Tadeje Jelovšek, 13.1.2017, Ljubljana, v okviru predmeta Družinsko pravo.  

13. Predavanje prof. dr. Barneya Jordaana, 31.1. in 1.2.2017, Ljubljana, v okviru predmetov 

Teorija in praksa pogajanj, Procesi in faze reševanja sporov ter Prakse in tehnike reševanja 

sporov magistrskega študijskega programa Alternativno reševanje sporov. 

14. Predavanje mag. Gordane Ristin, februar 2017, Ljubljana, na magistrskem študijskem 

programu Alternativno reševanje sporov iz predmetov Veščine pogajalcev in mediatorjev 

in Sodno in alternativno reševanje sporov. 



 

85 

 

15. Predavanje mag. Mojce Štritof Brus, februar in marec 2017, Nova Gorica in Ljubljana, na 

magistrskem študijskem programu Pravo in management nepremičnin izvedla predavanja 

iz predmeta Evidentiranje in upravljanje nepremičnin z osnovami prava zemljiške knjige. 

16. Predavanja dr. Igorja Guardianchicha, februar in marec 2017, Ljubljana, v okviru Javnega 

razpisa: »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na 

slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016–2018« 

17. Predavanja dr. Alana Uzelaca, februar in marec 2017, Ljubljana, okviru Javnega razpisa: 

»Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih 

visokošolskih zavodih v letih 2016–2018«, pri predmetu Sodno in alternativno reševanje 

sporov na študijskem programu Alternativno reševanje sporov 2. stopnje. 

18. Predavanje mag. Petre Weingerl, 13.04.2017, Nova Gorica, v okviru predmeta Evropsko 

civilno pravo na magistrskem študijskem programu Pravo je Petra Weingerl, MJur (Oxford)  

19. Predavanji prof. Charlesa Weisselberga, 18. in 19.4.2017, Ljubljana, v okviru Javnega 

razpisa: »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na 

slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016–2018«, pri predmetu Kazensko procesno 

pravo na študijskem programu Pravo 1. stopnje. 

20. Predavanji prof. Yosepha M. Edreya, 20. in 21.4.2017, Ljubljana, v  okviru Javnega razpisa: 

»Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih 

visokošolskih zavodih v letih 2016–2018, pri predmetu Državno pravo na študijskem 

programu Pravo 3. stopnje. 

21. Predavanja prof. dr. Verice Trstenjak, 15., 16., 17.5.2017, Ljubljana, v okviru Javnega 

razpisa: »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na 

slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016–2018«, pri predmetu Evropsko civilno pravo 

na študijskem programu Pravo 2. stopnje. 

22. Predavanje profesorja dr. Eduarda J. Ruiza Viyeteza, 18.5.2017, Ljubljana (Erasmus), v 

okviru Erasmus+ izmenjave na  VI. znanstveno-raziskovalni mednarodni doktorski 

konferenci. Predaval je na temo "Catalonia and current political situation". 

23. Predavanji prof. Emilia De Capitania 23. in 24.5.2017, Ljubljana, v okviru Javnega razpisa: 

»Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih 

visokošolskih zavodih v letih 2016–2018« je prof. Emilio De Capitani izvedel gostujoči 

predavanji pri predmetu Ustavno in mednarodno kazensko pravo na študijskem programu 

Pravo 2. stopnje. 

24. Predavanja dr. Alena Uzelaca, 15. 2., 6.3. in 7. 3. 2017, Ljubljana, v okviru Javnega 

razpisa: »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na 

slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016–2018« , pri predmetu Sodno in alternativno 

reševanje sporov na študijskem programu Alternativno reševanje sporov II. stopnje. 

25. Predavanja dr. Igorja Guardiancicha, 22.2., 23. 2., 28.2., 1.3., in 7.3. 2017, Ljubljana, v 

okviru Javnega razpisa: »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih 

učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016–2018«, pri predmetu Pravo 

socialne varnosti na študijskem programu Pravo 1. stopnje. (23. 2. in 28. 2. 2017) 
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26. Predavanji prof. Weisselberga, 18. in 19. 4. 2017, Ljubljana, v okviru Javnega razpisa: 

»Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih 

visokošolskih zavodih v letih 2016–2018«, pri predmetu Kazensko procesno pravo na 

študijskem programu Pravo I. stopnje. 

27. Predavanji prof. Yosepha M. Edreya, 20. in 21. 4. 2017, Ljubljana, v okviru Javnega 

razpisa: »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na 

slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016–2018« , pri predmetu Državno pravo na 

študijskem programu Pravo 3. stopnje. 

28. Predavanja prof. dr. Verice Trstenjak, 15., 16. in 17. 5. 2017, Ljubljana, v okviru Javnega 

razpisa: »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na 

slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016–2018«, pri predmetu Evropsko civilno pravo 

na študijskem programu Pravo 2. stopnje. 

29. Predavanji prof. Emilia De Capitania 23. in 24.5.2017, Ljubljana, okviru Javnega razpisa: 

»Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih 

visokošolskih zavodih v letih 2016–2018«, pri predmetu Ustavno in mednarodno kazensko 

pravo na študijskem programu Pravo 2. stopnje. 

Podrobni opis dogodkov se nahaja v glasilu E- novice, ki je objavljen na povezavi: 

https://www.evro-pf.si/novice/e-novice/ . Številke glasila so razvrščene glede na posamezno 

študijsko leto.  

2.2.2.2 KONFERENCE 

 

Fakulteta je v študijskem letu 2016/17 organizirala 3 konference. 

 

- VIII. Mednarodna konferenca o pravni teoriji in pravni argumentaciji (8th Conference on 

Legal Theory, Legal Argumentation and Legal Philosophy), 18. – 19.11.2016, Ljubljana, 

Slovenija4.  

- VI. doktorska znanstveno-raziskovalna mednarodna konferenca na področju prava, uprave 

in nepremičnin (Doktorska znanstveno-raziskovalna mednarodna konferenca; 

International doctoral research conference), 18.05.2017 v Ljubljani, Slovenija5 

- Konferenca »Kako rešiti krizo ustavne demokracije v srednji Evropi« (ang. How to Resolve 

the Crisis of Constitutional Democracy in Central Europe?), 9.12. in 10.12.20166 

 

                                                
4 V organizaciji Evropske pravne fakultete ter Fakultete za državne in evropske študije  je bila 18.- 19. 

novembra 2016 v Ljubljani izvedena 8. Mednarodna konferenca, posvečena teoriji prava in pravni 
argumentaciji z naslovom »Modern Legal Interpretation: Legalism or Beyond?«. Na konferenci so 
sodelovali Maurizio Manzin, Maija Aalto-Heinila, Bruce Anderson, Luka Burazin, Rok Svetlič, Seppo 
Sajama, Shiv Shiv Swaminathan, Nico Horn, Mihajlo Vučić, Ivana Tucak, Marko Novaković, Ivan Padjen, 
Hanna Maria Kreuzbauer, Federico Puppo, Andraž Teršek, Marianna Ginocchietti, Alessio Sardo, Niko 
Soininen, Asif Hameed, Zdenek Kühn, Marcin Matczak, Ievgen Zvieriew in Maarten Stremler. 
5 Fakulteta je v mesecu maju 2017 skupaj s Fakulteto za državne in evropske študije so-organizirala 
VI. Doktorsko konferenco na področju prava, uprave in nepremičnin. 
6 Evropska pravna fakulteta je v soorganizaciji z Fakulteto za državne in evropske študije dne 9.12. in 

10.12.2016 organizirala konferenco z naslovom »Kako rešiti krizo ustavne demokracije v srednji Evropi« 
v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani. Na konferenci so sodelovali Jernej Letnar Černič, Matej 
Avbelj, Jan Zobec, Martin Krygier, Andrew Drzemczevski, Gianluigi Palombella, Hent Kalmo, David 
Kosar, Matthias Goldmann, Renata Uitz, Bojan Bugarič, Alen Uzelac, Sara de Vido in Tatjana Papić. 

https://www.evro-pf.si/novice/e-novice/


 

87 

 

Podrobni opis dogodkov se nahaja v glasilu E- novice, ki je objavljen na povezavi: 

https://www.evro-pf.si/novice/e-novice/ . Številke glasila so razvrščene glede na posamezno 

študijsko leto.  

2.2.2.3 OKROGLE MIZE  

 

V študijskem letu 2016/17 je fakulteta organizirala 2 okrogli mizi, katerih gosti so bili domači in 

tuji priznani strokovnjaki iz akademskega okolja in prakse, in sicer:  

- Akademski forum za NAKVIS, 6.9.2017, v Ljubljani7 

- Okrogla miza “To so rešitve krize slovenske pravne države”, 17.11.2016 ob 18h v Ljubljani8 

-  

Podrobni opis dogodkov se nahaja v glasilu Enovice, ki je objavljen na povezavi: 

https://www.evro-pf.si/novice/e-novice/ . Številke glasila so razvrščene glede na posamezno 

študijsko leto.  

2.2.2.4 DELAVNICE 

 

Fakulteta je v študijskem letu 2016/17 v okviru Kariernega centra fakultete organizirala različne 

delavnice za študnete:   

- Delavnica z zunanjim strokovnjakom za dodiplomske študente »Načrtovanje karierne poti 

ter izgradnja kariernih kompetenc že v času študija«, 28.11.2016, Ljubljana 

- Delavnica »Metode in izvirnost znanstvenega raziskovanja«, v okviru KC, 18.1.2017 

- Delavnica »Napotki in usperitve za uspešen prehod na trg dela«, 16.1.2017 

- Delavnica » Od ideje do diplome« za uspešnejši in hitrejši zaključek študija, 19.6.2017 

 

Drugi dogodki, namenjeni informiranju študnetov:  

- Sološni inforamtivni dan za nove generacije študnetov, 3.10.2018  

- Informativni dan na temo mednarodnih mobilnosti od A do Ž, 25.10.2017 

- Uvodno srečanje in informativni dan za doktorske študnete, 26.10.2017 

- Informativni dan za dijake »izberi si svoj študij«, 17.11.2017 

- Inforamtivni dan na temo obštudijskih dejavnosti 30.11.2017 

 

Podroben opis dogodkov se nahaja v glasilu Enovice, ki je objavljen na povezavi: 

https://www.evro-pf.si/novice/e-novice/ . Številke glasila so razvrščene glede na posamezno 

študijsko leto.  

2.2.2.5 TEKMOVANJA  

 

                                                
7 Nova univerza, v sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto je dne 6.9.2017 v Ljubljani organizirala 

Akademski forum z namenom, da na podlagi uvodnih ocen pravnih strokovnjakov odpremo temeljna 
vprašanja neodvisnosti akreditacijskih postopkov v Republiki Sloveniji v luči ustavnih načel avtonomije 
univerze, svobode znanosti in izobraževanja ter pluralne razlage delitve, ravnotežja in nadzora med 
vejami oblasti. Navedena vprašanja so odprli tudi z vidika evropskih meril za vrednotenje kakovosti v 
visokem šolstvu. Forum je moderiral izr. prof. dr. Matej Avbelj.  
8 Evropska pravna fakulteta v sodelovanju z Fakulteto za državne in evropske študije sta dne 17.11.2016 

ob 18h v Ljubljani v okviru predmeta Demokratična in pravna država ter projekta ARRS, pod vodstvom 

dr. Letnar Černiča, organizirali okroglo mizo, z naslovom: To so rešitve krize slovenske pravne države. 

Na okrogli mizi so sodelovali dr. Andraž Teršek, dr. Jernej Letnar Černič in dr. Matej Avbelj. 

 

https://www.evro-pf.si/novice/e-novice/
https://www.evro-pf.si/novice/e-novice/
https://www.evro-pf.si/novice/e-novice/
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V okviru EVRO-PF je v študijskem letu 2016/17 (dne 16.5.2017) prvič potekalo t.i. 

»Tekmovanje iz Evropskega gospodarskega prava«. Tekmovanje je potekalo na EVRO-PF v 

Ljubljani. Zmagovalci tekmovanja so bili 3 študenti Evropske pravne fakultete.   

 

V študijskem letu 2016/17 je EVRO-PF kot partnerica sodelovala pri soorganizaciji 

Pintaričevega tekmovanja, ter pri so organizaciji tekmovanja iz pogajanj, pri čemer je v ta 

namen fakulteta zagotovila predavatelje izpraševalce. Študenti Evropske pravne fakultete pa 

so se udeležili :  

- XII. Tekmovanje RUBIKON, 11.5.2017, Ljubljana, Slovenija; Na tekmovanju je sodelovala 

tudi študentka Evropske pravne fakultete Andreja Friškovec, ki je pod mentorstvom prof. 

dr. Arne Marjan Mavčiča osvojila tretje mesto.  Izjavo študentke in poročilo o tekmovanju 

je dostopno v glasilu e-novice.  

- Vseslovensko tekmovanje iz pogajanj za študente prava, 03.03.2017, Maribor, Slovenija; 

Tekmovanje je bilo namenjeno rednim in izrednim študentom vseh letnikov študija, ki še 

niso diplomirali (1. in 2. bolonjska stopnja). Tekmovanje je potekalo v petek, 3. marca 2017 

v prostorih Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Dva študenta Evropske pravne fakultete 

(Neža Vončina in Jure Dolinar) sta dosegla zmago na strani ene pogajalske skupine.  

- VIII. Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava, 18. 3. 2016, Ljubljana 

Slovenija – trije študenti fakultete so sodelovali na tekmovanju ter se uvrstili v četrfinale 

tekmovanja. Uvrstili so se na ustni del tekmovanja.  

- na tekomovanju Prav(n)a rešitev 2017ni bilo kandidatov  

- Toronto business Academy, 2016 in 2017 - dva študenta fakutlete sta se uspešno udeležila 

mednarodne poletne šole Toronto business Academy, v Torontu, ZDA.  

 

Druge oblike nagrad za zaključna dela, ki jih podeljuje Društvo za Združene narode za 

Slovenijo) v letu 2016 in 2017:  

- Nagrajeno magistrsko delo z naslovom: »Provisional application of treaties, with special 

reference to the work of the ILC« (Evropska pravna fakulteta, mentor prof. dr. Ernest 

Petrič);  

- Nagrajeno diplomsko delo z naslovom:«Vpliv svetovalnih mnenj Meddržavnega sodišča 

na razvoj mednarodnega prava (Evropska pravna fakulteta, mentor prof. dr. Ernest Petrič). 

EVRO-PF je v študijskem letu 2016/17 uspešno podeljevala nagrade in pohvale za 

nadpovprečna zaključna dela na fakulteti. Med diplomati, ki so študij zaključili med 1.9. – 

8.3.2017 je 8 študentov prejelo pohvalo, od tega 4 s študijskega programa Pravo 1. stopnje, 

ter 4 iz študijskega. programa Pravo 2. stopnje.  

Študenti so bili aktivni tudi na drugih področjih in obštudijskih dejavnostih, vendar za sremljanje 

le teh fakulteta nima vzpostavljenih še ustreznih mehanizmov. Podatki se zaenkrat zbirajo na 

poglagi individualnih razgovorov s študneti in predavatelji.  

2.2.2.6 STROKOVNE EKSKURZIJE IN PREDSTAVITVE 

 

Fakulteta je ob pomoči Kariernega centra EVRO-PF v študijskem letu 2016/17 organizirala 

sledeče strokovne ekskurzije, in sicer: 

- Strokovna ekskurzija v DZ RS, 11.11.2016; 
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- Strokovna ekskurzija na Ustavno sodišče RS, 11.11.2016; 

- Strokovna ekskurzija na Okrožno sodišče v Novi Gorici, 21.12.2016; 

- Strokovna ekskurzija k Varuhu človenikovh pravic, 19.4.2017; 

- Strokovna ekskurzija na Komisijo za preprečevanje korupcije, 19.4.2017. 

 

Podroben opis dogodkov se nahaja v glasilu Enovice, ki je objavljen na povezavi: 

https://www.evro-pf.si/novice/e-novice/ . Številke glasila so razvrščene glede na posamezno 

študijsko leto.  

 

Predstavitve delodajalcev so potekale v sklopu individualnih kariernih svetovanj, ki jih je izvajal 

Karierni center na fakulteti ter preko raznih dogodkov, na katerih so le ti sodelovali (npr. 

strokovne ekskurzije, predstavitve podjetij).  

 

Karierni center je na področju predstavitve delodajlcev poudaril tudi možnost zaposlovanja 

pravnikov na negospodarskem področju, zato je k sodelovanju povabil sledeče organizacije iz 

lokalnega okolja:  

- predstavitev neprofitne organizacije, Ustanove in fundacije Bit Planota, 13.3.2017; 

- predstavitev neprofitne organizacije Zavod Lastovice, 7.3.2017; 

- predstavitev neprofitne organizacije Inštitut za mladisnko politiko Ajdovščina, 30.5.2017. 

 

K promociji in predstavitvi delodajalcev je pripomogla aktivna dejavnost Kariernega centra na 

področju oglaševanja prostih delovnih mest in drugih oblik praktičnega udejstvovanja mladih 

na spletnih socialnih omrežjih. Študenti so se v veliki meri zanimali tudi za delodajalce iz EU, 

razne Eu institucije ter druge ponudnike praktičnega izobraževanja (Nevladne organizacije, 

Transparency International, Evropska centralna banka, Evropska komisija, ipd.).  

2.2.2.6.1 OBČANI 

V študijskem letu 2016/17 je obveznosti kot občan opravljalo 23 oseb. 

2.2.2.6.2 POLETNA ŠOLA 

Fakulteta je v študijskem letu 2016/17 izvedla tri poletne šole, in sicer:  

- Jesenska šola Evropske pravne fakultete in Fakultete za državne in evropske študije: 

UPRAVLJANJE RAZLIČNOSTI IN KONFLIKTOV: Trendi in izzivi na področju reševanja 

sporov, od 14.11.2016 do 17.11.2016, Ljubljana9; 

- Poletna šola »Poletni okusi znanja«, v sklopu društva ELSA Nova Gorica, 13-16.9.201610; 

                                                
9 Vsebina jesenske šole je udeležence opremila z uporabnimi znanji s področja reševanja konfliktnih 

situacij:Mitja Žagar: Pristopi, strategije, metode in tehnike upravljanja različnosti in razreševanja 

konfliktov; Gordana Ristin: Aktualna vprašanja s področja alternativnega reševanja sporov s poudarkom 

na mediaciji; Rudi Tavčar, MBA: Pogajalske strategije in taktike; Tanja Pia Metelko: Psihologija konflikta 

in upravljanje medosebnih odnosov; Zoran Hajtnik: Vloga odvetnika v mediaciji. Strokovnjaki s področja 

reševanja sporov bodo teme obravnavali z vidika svojih praktičnih izkušenj, poudarek bo na pridobljenih 

veščinah in tehnikah, igri vlog in študiji primerov. 
10 Evropska pravna fakulteta pomagala študentom v društvu ELSA Nova Gorica pri organizacije 

mednarodne poletne šole z naslovom »Poletni okusi znanja«, kjer so udeleženci pridobili vpogled v 

prakso na področju kazenskega prava. Poletna šola je potekala od 13 do 16. 9. 2016 

https://www.evro-pf.si/novice/e-novice/
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- Jesenska šola Evropske pravne fakultete »OTROKOM PRIJAZNO PRAVOSODJE«, 25.-

29.9.201711. 

2.2.2.6.3 DRUGA IZOBRAŽEVANJA 

Fakulteta je v študijskem letu 2016/17 pravic izvedla 12-urno Nadaljevalno izobraževanje za 

mediatorje. Intenzivno izobraževanje mediatorjev je bilo usmerjeno k nadgradnji obstoječih 

znanj s področja mediacije s poudarkom na psihologiji, novejših tehnikah in teorijah mediacije 

ter novostih, ki jih na področju mediacije uvaja nov Družinski zakonik. Obravnavane teme so 

zajemale tudi novejša dognanja s področja mediacij v družinskih in gospodarskih sporih. Pri 

izvedbi 12-urnega izobraževanja so sodelovali uveljavljeni domači, kot tudi mednarodno 

priznani strokovnjaki, z bogatimi izkušnjami, ki so jih delili z udeleženci dogodka (.prof. dr. 

Peter Jambrek, dr. Polona Matjan Štuhec , mag. Matej Čujovič, mag. Gordana Ristin, dr. 

Srdjan Šimac, Janez Starman, dr. Tanja Pia Metelko). Izobraževanja se je udeležilo prek 90 

domačih strokovnjakov, registriranih in specializiranih za področje mediacij. Izobraževanje je 

nastalo v sodelovanju z Okrožnim sodiščem v Novi Gorici in Društvom mediatorjev Slovenije.  

 

                                                
11 V organizaciji Evropske pravne fakultete je potekal jesenski seminar oz. jesenska šola na temo 

“Otrokom prijazno pravosodje”. Seminar je bil namenjen aktualnim vprašanjem uresničevanja otrokovih 
pravic v slovenskem in mednarodnem prostoru. Ugledni predavatelji, teoretiki in praktiki, so predstavili 
svoje delovne in strokovne izkušnje s področja družinskega in otroškega prava, pri čemer so posebno 
pozornost namenili novo sprejetemu Družinskemu zakoniku. Interaktivni seminar je bil namenjen 
študentkam in študentom Evropske pravne fakultete oziroma Fakultete za državne in evropske študije, 
pa tudi ostalim slušateljem, ki jih zanima področje družinskega prava in otrokovih pravic. 
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2.3 IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

Tabela 5: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju izobraževalne dejavnosti  

DOLGOROČNI CILJI 

(DO LETA 2018) 

DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V ŠTUDIJSKEM LETU 

2016/17 

KRATKOROČNA 

STRATEGIJA 

REALIZACIJA 1.10.2016 – 

30.9.2017 

Internacionalizacija 

študijskih programov 

1. Izvedba tujejezičnega 

(angleškega) izobraževanja v 

zvezi z dodiplomskimi in 

podiplomskimi programi 

fakultete – internacionalizacija 

študijskih programov  

1. Vpis prve generacije študentov 

v magistrski študijski program 

»Civilno gospodarsko pravo«  

2. Ponudba magistrskih 

programov v tujem jeziku in za 

tuje tržišče. 

3. Izvedba drugih izmenjav na 

podlagi sporazuma z Mississippi 

College of Law (MLC). 

1. Razpisan bo prvi vpis v 

magistrski študijski program 

»Civilno gospodarsko pravo« 

2. Organiziran bo mednarodni 

marketing angleškega izvajanja 

izobraževanja (magistrski 

programi) in ponudba 

programov. 

3. Izpeljan bo sporazum z 

Mississippi College of Law, 

ZDA. 

Cilji so bili delno realizirani. 

1. Uspešno se je izvedel vpis 

prve generacije študentov v 

magistrski študijski program 

»Civilno gospodarsko pravo« 

2. Navzena so bili stiki in 

pogovori s tujo insitiutucjo (iz 

Izraela). Do fizične realizacije 

in sodelovanja ni prišlo.  

3. Uspešno so bile izvedene 

izmenjave na Mississippi 

College of Law, ZDA. 

Kakovostna izvedba 

študija, prilagojena 

vsem skupinam 

študentov.  

1. Prilagoditev načina izvajanja 

študija potrebam študentov na 

podlagi rezultatov anket in 

pobud 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. 

Cilji so bili realizirani. 

1.Zagotovljeni so bili ustrezno 

ponovni pregledi in prevodi 

prevodi gradiva, pravilnikov in 

drugih obrazcev za študente.  

Nadgradnja obstoječih  

študijskih programov 

PMN 

1. 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. 

Cilji so bili realizirani:  

1. Študijski programi PMN so 

bili pregledali. Do realizacije 

sprememb še ni prišlo.  
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DOLGOROČNI CILJI 

(DO LETA 2018) 

DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V ŠTUDIJSKEM LETU 

2016/17 

KRATKOROČNA 

STRATEGIJA 

REALIZACIJA 1.10.2016 – 

30.9.2017 

Omogočiti študij tudi 

tistim, ki se 

pedagoškega procesa 

ne morejo udeležiti 

fizično na sedežu 

fakultete oz. na njenih 

dislociranih enotah. 

1. Nadgradnja portala eUniverza 

za dodiplomske in magistrske 

študijske programe. 

2. Večanje ponudbe gradiv in 

posnetkov izven študijskih 

programov fakultete.  

3. Ponuditi posnetke izbranih 

predavanj v angleškem jeziku 

(internacionalizacija)  

1. E-študij se bo izvajal za redne 

in izredne študente 

dodiplomskega programa Pravo 

in za študente obeh 

koncesioniranih magistrskih 

programov. 

2. Razširiti ponudbo tudi s 

posnetki in gradivom, ki niso 

vezani izključno na fakultetne 

predmete. 

3. Razširiti ponudbo tudi s 

posnetki izbranih predavanj v 

angleškem jeziku. 

1. Posneti manjkajoča 

predavanja na dodiplomskem 

programu Pravo 1. stopnje ter 

na obeh magistrskih programih.  

2. Razviti širši portal, ki bo 

poleg posnetkov vezanih na 

fakultetne predmete ponujal 

tudi gradiva zanimiva za širšo 

javnost. 

3. Skleniti dogovor s profesorji 

ter izvesti snemanja izbranih 

predavanj v angleškem jeziku. 

Cilji so bili delno realizirani. 

1. Posnetih je bilo nekaj novih 

in dodatnih posnetkov.   

2. E-študij je tekom študijskega 

leta 2016/17 doživljal temeljito 

prenovo, zato je bil 

uporabnikom dostop do portala 

v času prenove omejen. Kljub 

temu je EVRO-PF še naprej 

skrbela za razširitev ponudbe 

posnetkov izven študijskih 

programov EVRO-PF ter za 

razširitev ponudbe s posnetki 

predavanj v angleškem jeziku.   

3. Snemanja predavanj so bila 

izvedena delno.  

Povečati število tujih 

študentov. 

 

1. Akreditacija novih pogodb za 

visokošolsko transnacionalno 

izobraževanje (magistrski 

študijski programi). 

2. Fakulteta bo v študijski proces 

vključila številne tuje 

strokovnjake. 

3. Ponudba dodiplomskih in 

magistrskih programov v 

angleškem jeziku – 

internacionalizacija. 

1.Nadaljevanje izvajanja VTI 

(dodiplomska programa) in 

akreditacija nove VTI (magistrski 

programi). 

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 

(doktorska znanstvena 

konferenca, LEG ARG). 

3. Zagotoviti ustrezne prevode 

pravilnikov in obrazcev ter 

študijskega gradiva v 

angleščini za tuje študente ter 

Cilji so bili delno realizirani. 

1. Sklenjene so bile pogodbe 

VTI za izvajanje vseh 

drugostopenjskih študijskih 

programov (Pravo, ARS, CGP 

PMN) (vpis v razvid Nakvisa: 

20. 4. 2017). 

2. EVRO-PF je uspešno 

organizirala tri mednarodne 

konference ter številne druge 

dogodke z mednarodnim 

elementom.  
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DOLGOROČNI CILJI 

(DO LETA 2018) 

DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V ŠTUDIJSKEM LETU 

2016/17 

KRATKOROČNA 

STRATEGIJA 

REALIZACIJA 1.10.2016 – 

30.9.2017 

posodobitev obstoječih in 

objava na angleški spletni 

strani. 

3. EVRO-PF je povečala obseg 

prevedenega gradiva, 

pravilnikov in drugih obrazcev 

za tuje študente.  

Krepitev 

vseživljenjskega 

izobraževanja. 

1. Izvajati aktivnosti za študente, 

diplomante in širšo 

zainteresirano javnost skladno z 

Javnim razpisom za nadgradnjo 

dejavnosti kariernega centra v 

letih 2015-2020, ki ga je objavilo 

MIZŠ dne 8/7/2016.  

2. Ohranjati skrbi za nadaljnji 

razvoj in nadgradnjo Kariernega 

centra ter njegovo sofinanciranje 

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. EVRO-PF se bo prijavila na 

razpis za sofinanciranje 

delovanja KC, ki bi omogočal 

še več aktivnosti na tem 

področju. 

Cilj je bil realiziran.  

1. Organizrani so bili dogodki 

za širšo javnost. 

2. Uspešno je bila izvedena 

prijava in začetek  izvajanja 

razpisa KC.  
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2.4 SKLEPNO 

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji:  

 EVRO-PF je s pomočjo gostujočih predavanj vseživljenjskega izobraževanja okrepila 

internacionalizacijo študijskih programov (internacionalizacija doma);  

 EVRO-PF je skrbela za kakovostno izvedbo študija, prilagojeno različnim skupinam 

študentov (izboljšave za tujce), s pomočjo različnih razpisov je krepila mednarodni vidik 

študija; 

 EVRO-PF je tekom leta 2016/17 posodobila e-izobraževanje z vpeljavo nove spletne 

platforme eUniverza;  

 izvedeno je bilo12-urno intenzivno nadaljevalno izobraževanje za mediatorje, 

 EVRO-PF je beležila velik porast aktivnosti na področju vseživljenjskega izobraževanja, ki 

je potekalo tudi v okviru KC v sklopu projekta »Nadgradnja dejavnosti KC EVRO-PF v letih 

2015-2020 v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje kariernega centra v letih 

2015-2020, ki ga sofinancirata MIZŠ in ESS; 

 Izpeljanih je bilo:  

 29 gostujočih predavanj domačih in tujih strokovnjakov,  

 3 mednarodne konference, 

 2 okrogli mizi oz. Akademski forumi, 

 4 delavnice ter 5 drugih informativnih dogodkov, 

 udeležba študentov na 3 tekmovanjih doma, 

 1 lastno tekmovanje v organizaciji EVRO-PF, 

 3 predstavitve predstavnikov delodajalcev s področja negospodarstva, 

 5 strokovnih ekskurzij,  

 3 poletne oz. jesenske šole. 

 EVRO-PF je s pomočjo različnih projektov/razpisov okrepila prisotnost tujih gostujočih 

strokovnjakov v sklopu študijskega procesa;   

Prednosti:  

 EVRO-PF je tekom leta 2016/17 posodobila e-izobraževanje z vpeljavo nove platforme 

eUniverza ter skrbela za nadgradnjo ponujenih vsebin (tudi za tuje študente);  

 vidno so bile okrepljene aktivnosti na področju vseživljenjskega izobraževanja, hkrati se je 

povečalo zanimanje za dogodke vseživljenjskega izobraževanja in druge dogodke, ki jih 

ponuja EVRO-PF;  

 povečalo se je število izvedenih ob študijskih aktivnosti, ki so popestrile študijski proces na 

fakulteti; 

 povečal se je interes delodajalcev za sodelovanje pri ob študijskih aktivnosti EVRO-PF, 

zlasti v obliki raznih predstavitev študentom in vključevanje študentov v projekte organizacij 

(prostovoljne prakse, strokovne ekskurzije); 
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 KC je pri izvedbi aktivnosti upošteval mnenja in predloge študentov, s čimer je bilo 

zagotovljeno večje zadovoljstvo s ponujenimi storitvami; 

 fakulteta je uspešno napotila zaposlene na izpit ZUP; 

 v sodelovanju z Okrožnim sodiščem v Novi Gorici je bilo izpeljano 12-urno intenzivno 

Nadaljevalno izobraževanje za mediatorje. 

Slabosti:  

 Omejen je bil dostop do portala eUniverza zaradi temeljite prenove le-tega; 

 sredstva KC preko razpisa ne zadoščajo za kritje dodatnih aktivnosti oz. zaposlitev, zato 

bo EVRO-PF zagotovila lastna sredstva za nemoteno kontinuiteto delovanja KC in izvedbo 

raznih aktivnosti;  

 ni enotnega sistema za spremljanje udeležbe študentov v raznih ob študijskih dejavnostih 

(tekmovanja, nagrade, ipd.) – podatke KC pridobiva za zdaj od študentov samih, preko 

raznih anketnih vprašalnikov; 

 ni predvidenih nadaljnjih razpisov za sofinanciranje izvajanja dejavnosti KC, zaradi česar 

je prisotna določena mera negotovosti glede nadaljnjega sofinanciranja projekta po letu 

2020;  

 majhen delež študentov, ki se odločajo za sodelovanje na raznih tekmovanjih; 

 težnja po internacionalizaciji institucije je močno prisotna, vendar konkretna strategija 

internacionalizacije visokošolske institucije še ni povsem dodelana oz. celovito integrirana 

v študijski proces.  

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

 dodatno graditi na ponudbi aktivnosti vseživljenjskega izobraževanja;  

 okrepiti načine spremljanja uspehov študentov pri ob študijskih dejavnostih ter zagotoviti 

več promocije in spodbude pri udeležbi v različnih ob študijskih izobraževanjih;  

 EVRO-PF bo aktivno sodelovala pri nadaljnji organizaciji različnih tekmovanj ter 

spodbujala organizacijo lastnih tekmovanj;  

 okrepiti sodelovanje študentov v raznih ob študijskih dejavnostih (tekmovanja, poletne 

šole);  

 promocija nove platforme eUniverza ter skrb za nadgradnjo ponujenih vsebin (tudi v 

angleškem jeziku) – ponudba le-te tudi tujim študentom; 

 ohranjati veliko število dogodkov vseživljenjskega učenja za študente in zunanje 

uporabnike; 

 preko KC okrepiti možnosti za praktično udejstvovanje študentov (za ob študijsko 

udejstvovanje – novi sporazumi, pisma o nameri ipd.).  
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3 RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
 

3.1 RAZISKOVALNE SKUPINE 

3.1.1 SPLOŠNO O RAZISKOVALNIH SKUPINAH 

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

2015/16.  

 

V okviru fakultete so do zaključka študijskega leta 2015/16 delovale sledeče raziskovalne 

skupine:  

- Center za primerjalno pravo, 

- Inštitut za management nepremičnin, 

- Center za intelektualno lastnino, 

 

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. 

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 

programov in projektov, ki so usmerjeni predvsem v temeljno in uporabno raziskovanje. 

Temeljne raziskave se izvajajo primarno na evropskem pravu, skladno s poslanstvom 
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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) 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) 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). 

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.  
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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.  

3.1.2 ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU RAZISKOVALNIH SKUPIN 

Podatki se nanašajo na študijsko leto 2016/17. 
 
Aktivnosti so bile usmerjene v intenzivnejše delovanje raziskovalnih skupin, izmenjevanje 

raziskovalnih izkušenj, objavljanje doseženih rezultatov v obliki znanstvenih in strokovnih 

člankov ter pripravljanje novih projektov. V študijskem letu 2016/17 so bili postavljeni sledeči 

cilji: 

a) Večja aktivnost raziskovalnega kadra;  

1) motiviranje raziskovalcev (plačila za konference, seminarje, priprave projektov, 
programov...); 

2) 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);  

3) sinergično povezovanje ključnih nosilcev in raziskovalcev - izmenjava idej in dogovori o 
skupnem nastopanju na programski in projektni ravni (tekoča aktivnost). 

  

b) Okrepitev publiciranja znanstveno-raziskovalnih rezultatov zaposlenih raziskovalcev 

EVRO-PF: 

1) spodbujanje k pisanju člankov, 

2) spodbujanje udeležbe na konferencah s strani fakultete, 

3) spodbujanje znanstvenih objav v revijah s faktorjem vpliva 

4) spodbujanje objav v univerzitetni založbi, 

5) ureditev bibliografskih vpisov v sistemu Cobiss.si. 

 

V študijskem letu 2016/2017 so bili uspešno prijavljeni naslednji ARRS raziskovalni projekti, 

kjer je EVRO-PF sodelovala kot RO partner: 

1. (J5-7359) – Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji, trajanje 1. 1. 2016 ― 31. 
12. 2018, nosilec projekta Letnar Černič Jernej. 

2. (V5-1607) – Pravna opredelitev statusa kmeta in kmetije vključno z gospodarskimi, 
okoljskimi in socialnimi ukrepi, trajanje 1. 10. 2016 ― 30. 9. 2018, nosilec Temeljotov Salaj 
Alenka. 
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Projektna skupina J5-7359 – Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji – je v študijskem letu 2016/17 objavila rezultate v skupaj 45 

znanstvenih delih. Zbrane točke za znanstvena dela za leta 2016/17 so razvidne iz spodnje razpredelnice.   

Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax 
h- 

indeks 
A32 A31 A33 A345 A3 

32577 Dr. Letnar Černič Jernej 529.81 0 177.22 337.22 1.75 22 17 2  0 0.05 0 0 0.05 

31643 Dr. Avbelj Matej 589.75 0 317.12 357.12 2.02 31 12 3  0 0 0.41 0.01 0.42 

35652 Dr. Justinek Gorazd 153.24 0 20.25 40.25 0.45 6 3 1  0 0 0 0 0 

31006 Dr. Novak Marko 341.00 160.00 160.00 200.00 1.26 1 1 1  0 0 0 0 0 

36485 Dr. Valentinčič Dejan 468.19 115.81 215.17 295.17 1.67 0 0 0  0 0 0 0 0 

31712 Dr. Vodopivec Ines 188.24 0 0 100.00 0.57 0 0 0  0 0 0 0 0 

Skupaj 2270.23 275.81 889.76 1329.76 7.72 60 17 4 0 0.05 0.41 0.01 0.47 

 

Projektna skupina V5-1607 – Pravna opredelitev statusa kmeta in kmetije vključno z gospodarskimi, okoljskimi in socialnimi ukrepi – je v 

študijskem letu 2016/17 objavila rezultate v skupaj 84 znanstvenih delih. Zbrane točke za znanstvena dela za leta 2016/17 so razvidne iz spodnje 

razpredelnice.  

Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax 
h- 

indeks 
A32 A31 A33 A345 A3 

10120 Dr. Temeljotov Salaj Alenka 384.02 0 119.33 132.66 1.19 54 20 4  0.02 0 0 0 0.02 

27849 Dr. Aver Boštjan 101.12 51.37 51.37 51.37 0.36 10 7 2  0 0 0 0 0 

28680 Dr. Bogataj David 634.17 211.44 371.44 441.44 2.37 123 90 5  0.23 0 0 0 0.23 

07799 Dr. Bogataj Marija 614.75 337.50 379.95 379.95 2.37 323 90 9  0 0 0 0 0 

37122 Dr. Drobež Eneja 249.50 0 160.00 160.00 0.89 0 0 0  0.01 0 0 0 0.01 
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Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax 
h- 

indeks 
A32 A31 A33 A345 A3 

11010 Dr. Grum Bojan 368.79 0 127.64 147.64 1.17 15 7 2  0.09 0 0.03 0.01 0.13 

28329 Dr. Kovačić Danijel 131.73 126.06 126.06 126.06 0.59 19 5 3  0 0 0 0 0 

39819 Kunc Marijana 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

06063 Dr. Vodopivec Robert 88.00 0 0 30.00 0.25 80 74 2  0 0 0 0 0 

08987 Dr. Vodovnik Zvone 70.59 0 40.00 40.00 0.25 3 3 1  0 0 0 0 0 

Skupaj 2642.67 726.37 1375.79 1509.12 9.44 403 90 10 0.35 0 0.03 0.01 0.39 
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3.1.3 SKLEPNO 

Premiki v času po samoevalvaciji: 

 večja angažiranost centrov; 

 večja aktivnost raziskovalcev; 

 povečane aktivnosti na raziskovalnem področju in pri objavljanju znanstvenih rezultatov; 

Prednosti: 

 aktivno sodelovanje raziskovalcev v projektih in projektnih dejavnostih (vključevanje na 

konference, organizacija dogodkov ipd.); 

 kvalitetne znanstveno-raziskovalne objave v mednarodno odmevnih revijah in pri 

mednarodno priznanih založnikih; 

 odmevnost rezultatov v tuji strokovni in znanstveni javnosti; 

 vidnost raziskovalcev razvidna iz citatov in h-indeksa. 

Slabosti: 

 nizka odmevnost projektnih rezultatov v domači strokovni in znanstveni javnosti; 

 slabša vključenost raziskav v študijska področja, ki jih projekti pokrivajo. 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 

 spodbujanje raziskovalnih skupin k večji popularizaciji znanosti v domačem okolju; 

 spodbujanje raziskovalnih skupin k večji objavi znanstvenih rezultatov v domačih revijah 

in v okviru lastne univerzitetne znanstvene založbe; 

 zagotavljanje dodatnih sredstev za raziskovalno delo in založniško dejavnost; 

 zagotovitev možnosti elektronskih objav rezultatov v slovenskem jeziku; 

 zagotovitev dodatnih sredstev za organizacijo konferenc in drugih dogodkov; 

 zagotovitev primerne vključenost raziskav v študijska področja z organizacijo 

Akademskih forumov in drugih dogodkov ter s sodelovanjem z uglednimi domačimi in 

tujimi strokovnjaki na področju, ki jih raziskave pokrivajo; 

 vključevanje mladih doktorjev znanosti v raziskovalno delo na fakulteti (podoktorski 

projekti). 
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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 

2015/16. 

 

Fakulteta je usmerjena v projektno raziskovalno delo in že od svojega začetka pripravlja 

projektne ideje ter se prijavlja na različne razpise. Do sedaj je pridobila več projektov različnih 

značajev, od znanstvenoraziskovalnih, izobraževalnih in strokovnih do mednarodnih in 

nacionalnih. V projektno delo vključuje študente dodiplomske, magistrske in doktorske ravni. 

Študentje pri tem razvijajo strokovne in znanstvenoraziskovalne kompetence, tako splošne kot 

tudi specifične. 

 

Raziskovalno delo na EVRO-PF je raznoliko ter vključuje mnoge dimenzije pravnih ali drugih 

družboslovnih in tehniških ved. Povezanost in odprtost na znanstveno-raziskovalnem delu 

spodbuja predavatelje, raziskovalce in študente k vključevanju v temeljne in aplikativne 

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

strokovnih publikacijah ter aktivno sodelovanje na tekmovanjih in konferencah. V kratkem času 

je EVRO-PF naredila velike korake na raziskovalnem področju ter se uvrstila med 

prepoznavne raziskovalne institucije znotraj nacionalnega in mednarodnega okolja.  

 

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 2016/17.  

 

V študijskem letu 2016/17 je imela EVRO-PF 13 aktivnih raziskovalcev, 5 s pravnega področja 

ter 8 z ostalih raziskovalnih področij. Raziskovalci so bili v letu 2016/17 zelo aktivni pri 

objavljanju znanstvenih prispevkov. 

 

Tabela 6: Izpis iz SCRIS za leto 2015/16 

Kategorizacija po metodologiji ARRS - interdisciplinarne raziskave (2015-2016)  

SKUPAJ 
Upoš. tč. CI10 CImax 

h- 

indeks 

2793.59 426 76 9 
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Tabela 7: Izpis iz SCRIS za leto 2016/17 

Kategorizacija po metodologiji ARRS - interdisciplinarne raziskave (2016-2017)  

SKUPAJ 
Upoš. tč. CI10 CImax 

h- 

indeks 

2960.02 545 90 10 

 

V letu 2016/17 je bila raziskovalna dejavnost fakultete v primerjavi z predhodnim letom 

obsežnejša, raziskovalci so h-indeks za merjenje znanstvenega učinka v skupnem seštevku 

povečali za 1 ter dosegli 5,6 % rast skupnih znanstveno-raziskovalnih dosežkov.   

 

V letu 2016 sta se pričela izvajati dva raziskovalna temeljna projekta ARRS, in sicer: 

- J5-7359, Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji (1. 1. 2016 ― 31. 12. 2018), 

vodja izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič; 

- V5-1607, Pravna opredelitev statusa kmeta in kmetije vključno z gospodarskimi, okoljskimi 

in socialnimi ukrepi (1. 10. 2016 ― 30. 9. 2018), vodja izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj  

 

Pri pripravi projektov je sodelovalo več raziskovalcev iz različnih raziskovalnih skupin. 

Pripravljene so bile prijave na razpise različnih kategorij. V delo na raziskovalnih projektih so 

bili vključeni študenti. Raziskovalci in študenti so bili spodbujani k objavljanju njihovih 

raziskovalnih dosežkov. Na znanstvenih razpisih in prijavah je mogoče sklepati, da fakulteta 

dosega vedno boljše rezultate. 

  

V letu 2016/17 so študenti EVRO-PF sodelovali v okviru dveh tekočih projektov, in sicer v 

okviru projekta: (1) Constitutional review systems around the world, vodja prof. dr. Arne Marjan 

Mavčič in v okviru projekta (2) Slovenija pred Evropskim sodiščem za človekove pravice: 

(1993-2016), vodja izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič. V sklopu obeh omenjenih projektov so 

sodelovali tudi številni študenti.  

3.2.3 SKLEPNO 

 Premiki v času po samoevalvaciji: 

 Raziskovalna dejavnost EVRO-PF je bila v primerjavi s predhodnim letom obsežnejša, 

raziskovalci so h-indeks za merjenje znanstvenega učinka v skupnem seštevku povečali 

za 1 ter dosegli 5,6 % rast skupnih znanstveno-raziskovalnih dosežkov;  

 okrepljeno je bilo sodelovanje študentov pri znanstvenoraziskovalnem delu;  

 pridobljeni so bili novi temeljni projekti;  

 sodelovanje z mednarodnimi raziskovalnimi skupinami je bilo boljše; 

 delo na prijavah raziskovalnih projektov in programov je bilo bolj sistematično in 

kontinuirano; 

 izboljšalo se je število raziskovalnih točk na osnovi objav raziskovalcev. 

Prednosti: 

 Raziskovalna kultura na EVRO-PF in med študenti se je izboljšala. 

Slabosti: 

 Raziskovalna aktivnost je še vedno na ramenih manjšine ambicioznejših raziskovalcev. 
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Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 

 Finančna spodbuda raziskovalcev za delo na pripravah projektov; 

 del sredstev raziskovalne dejavnosti nameniti za mednarodne konference; 

 spodbujati skupne objave raziskovalcev. 
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3.3 IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

Tabela 8: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju Raziskovalne dejavnosti 

DOLGOROČNI CILJI (DO 

LETA 2018) 
DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V ŠTUDIJSKEM LETU 

2016/17 
KRATKOROČNA 

STRATEGIJA 

REALIZACIJA (1.10.2016 – 

30.9.2017) 

Pospešiti raziskovalno 

dejavnost, nadgraditi 

individualno raziskovalno 

osebje ter vključevanje 

študentov v raziskovalno 

dejavnost. 

 

1. Krepiti razvoj raziskovalnih 

skupin.  

2. Prijava lastnih raziskovalnih 

projektov ter pridobivanje javnih 

razpisov. 

3. Spodbujanje pedagoškega 

osebja k individualnemu 

raziskovalnemu delu ter k obnovi 

habilitacijskih nazivov. 

4. 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, čim bolj 

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 razpisov za 

sofinanciranje raziskovalne 

dejavnosti. 

Cilji so bili delno realizirani. 

1. Zaznano je bilo aktivnejše 

delovanje raziskovalnih 

skupin. Organizacija 

razskovalnih skupin in delo še 

vedno temelji na aktivnejših 

posameznikih, nagrajevanje 

uspešnih projketov še vedno 

ni urejeno,  

2. EVRO-PF je uspešno 

zagotovila sredstva za 

raziskovalno delo, konference 

in delo na projektih, 

 3. Raziskovalci so uspešno 

objavljali rezultate 

raziskovalnih skupin v obliki 

poročil in člankov. Aktivnosti 

za spodbujanje aktivnega 

vključevanja v raziskovalne 

skupine so še v teku;  

4. EVRO-PF je skrbela za 

obnovo habilitacijskih nazivo, 

vendar ni uspela doseči 6-

mesečnega vnaprejšnjega 

poziva.  

http://www.evro-pf.si/dejavnosti/raziskovanje/instituti/#intelektualno
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 3. Izvedba aktivnosti, potrebnih 

za spodbujanje skupne objave 

raziskovalcev in objav 

raziskovalnih rezultatov v obliki 

poročil in člankov. 

4. Poziv pedagoškega in 

raziskovalnega osebja za 

izvedbo aktivnosti potrebnih za 

obnovo habilitacijskih nazivov 

vsaj 6 mesecev pred potekom 

veljavnosti odločb. 
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4 ŠTUDENTI 

4.1 SPLOŠNO O ŠTUDENTIH 

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

2015/16.  

 

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 prek sprejemanja predlogov na svojih sejah 

ter prek 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, 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.  

 

Študneti so uspešno zastopani v vseh organih fakutlete, kjer je predvideno njihovo 

sodelovanje. V študijskem letu 2015/16 so bili študentje imenovani v naslednje organe 

fakultete: Senat fakultete, Akademski zbor, Habilitacijska komisija, Študijska komisija 

in  Disciplinska komisija ter v samoevalvacijsko skupino.  

  

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 

mailto:studentski.svet@evro-pf.si
mailto:ssevropf@gmail.com
http://studentski-svet.evro-pf.si/studenti/studentski-svet/
http://studentski-svet.evro-pf.si/studenti/studentski-svet/
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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 prek KC EVRO-PF za študnete organizira različne delavnice, strokovne 

ekskurzije, predstavitve delodajalcev in druge dogodke.  

 

Študenti so prav tako sami prek svojih organizacij aktivni pri prirejanju raznih aktivnosti. 

Študneti so tekom let organizirali:  

1. Srečanje študentskih svetov vseh treh pravnih fakultet (2009);  

2. ustanovitvi lokalne skupine ELSA Nova Gorica (2010);  

3. organizacija strokovnih ekskurzije po evropskih institucijah; 

4. okrogla mizo na temo »Študij v tujini«, katere gost je bil doc. dr. Matej Avbelj (2011); 

5. organizacija »Zaključnega piknika za vse študnete fakultete (2011); 

6. okrogla miza (KORUPCIJA vs. ETIKA V SLOVENIJI, katere glavni gostje so bili dr. Miro 

Cerar, dr. Matej Avbelj, mag. Goran Klemenčič in dr. Jernej Letnar Černič) (v š.l. 

2012/2013); 

7. dobrodelne akcije(v sodelovanju z Rdečim križem Nova Gorica; 

8. študentski rekreativni izletiv v Gardaland;  

9. strokovne ekskurzije (Ustavno sodišče, Državni zbor) (2012);  

10. okrogla miza na tematiko nepremičninskega davka (gost: direktorica novogoriške območne 

geodetske uprave ga. Magda Lutman ter prof. Aljoša Dežman) (2013); 

11. različna brucovanja ipd.  

 

Napredek v študijskem letu 2016/17 je predstavljen v nadaljevanju.  

4.1.1.2 ELSA NOVA GORICA 

 

Vidni koraki so bili narejeni v smeri pogajanj v letu 2011/12; 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 v 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 2012/13 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 
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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. 

 

Organiziran je bil tudi 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 študijskem letu 2013/14 izpeljali tudi t.i. »STUDY VISIT« v 

Zagreb, kjer so bili gostje tamkajšnjega društva ELSA ZAGREB. 

 

ELSA Nova Gorica je organizirala v študijskem letu 2013/14 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. 

  

ELSA Nova Gorica je pričela tudi z izvajanjem projekta STEP prakse, ki se ukvarja z 
študijsko izmenjavo študentov za namen opravljanja prakse v mednarodnem okolju. 
 

Napredek v študijskem letu 2016/17 je predstavljen v nadaljevanju.  

4.1.1.3 UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH 

 

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 

mednarodnem nivoju (Telder, IASLA Cambridge, International Law Competition in Minsk idr.) 

ter dosegajo odlične rezultate. Prav tako se študneti uspešno udeležujejo tudi drugih oblik 

obštudijskega udejstvovanja. V okviru pozitivne promocije tekmovanja in ozaveščanja si ŠS 

EVRO-PF prizadeva, da se bo na tekmovanje prijavilo čim več študentov Evropske pravne 

fakultete. 

 

Popis udeležbe na tekmovanjih in drugih obštudijskih dejavnostih se nahaja v poglavju 

»Vseživljensko izobraževnaje«.  

 

ŠS EVRO-PF je preko svojih predstavnikov vsako leto aktivno vključen v soorganizacijo 

izvedbe Pitamičevega tekmovanja.  

4.1.1.4 POLETNE ŠOLE 

 

Študenti fakultete se redno udeležujejo raznih poletnih šol in drugih podobnih aktivnosti, ki 

potekajo tako v Sloveniji, kot tudi v tujini.  

 

Fakutleta opaža veliko zanimanje študentov za sodelovanje na poletnih ali jesenskih šolah, ki 

jih sama organizira, saj imajo na poglagi uspešno opravljenih aktivnosti, posamezniki možnost, 

da jih fakutleta priznava ECTS točke v okviru enega izbirnega predmeta.  

http://univ.dipl.int/
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Študentski svet fakultete ter ELSA Nova Gorica skrbita za aktivno promocijo tovrstnih 

dogodkov med študneti. ELSA je še zlasti aktivna pri promociji mednarodnih poletnih šol, 

katerih se tudi študneti fakutlete udeležujejo.  

 

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

zaključka študijskega leta 2016/17 so se poletne šole udeležili študenti in predavatelji fakultete 

že deseto let zapored. Ekipe sestavljajo večinoma 3 – 5 udeležencev (študnetov). Poletne šole 

se vsako leto udeleži predvidoma vsaj en predavatelj.  

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 2013/14 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. 

 

ŠS EVRO-PF s svojim delovanjem aktivno zastopa interese študnetov. Študentski svet je 

tekom preteklih let podal številne predloge, med njimi npr:  

- Predlog razširitve priloge k diplomi; 

- predlog 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; 

- predlog za spremembo poimenovanja predmetov Rimsko pravo in osnove kanonskega 

prava in predmeta Osnove rimskega prava in kanonskega prava v skupen naziv predmeta 

Rimsko pravo; 

- prošnja za souporabo prostorov v Ljubljani v namene priprave na izpit ter učenje; 

- predlog za izredne roke pri izbirnih predmetih 3. letnikov dodiplomskega študijskega 

programa Pravo; 

- predlog za ureditev in dopolnitev potrdila o vpisu v angleškem jeziku; 

- predlog za ugodno razrešitev pritožbe zoper izpit pri predmetu Finančno pravo; 

- predlog za ponovno uvedbo marčevskega izpitnega roka; 

- predlog za 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; 

- pritožba zoper izr. prof. dr. Dujića in prof. dr. Vodovnika in prof. dr. Rupla; 

- predlog ustanovitve projekta pra(v)ne klinike; 

- predlog glede sistematskih pregledov v Ljubljani. 
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Vodstvo EVRO-PF 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 kakovosti študija na EVRO-PF. 

4.2 ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU ŠTUDENTOV 

Podatki se nanašajo na študijsko leto 2016/17. 

4.2.1 AKTIVNOSTI ŠS EVRO-PF IN DRUGIH ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ NA 

EVRO-PF 

4.2.1.1 ŠTUDENTSKI SVET  

 

Program aktivnosti ŠS EVRO-PF za leto 2016/17 je bil sledeč: 

- Organizacija dobrodelne akcije; 

- projekt Brezplačne pravne pomoči; 

- projekt neformalnega tutorstva; 

- čajanka z naj predavateljem; 

- organizacija strokovne ekskurzije na Dunaj v soorganizaciji s ELSA Nova Gorica; 

- organizacija poizpitne zabave za študente EVRO-PF; 

- organizacija okrogle mize; 

- izvedba tradicionalnega IUS BOWLING-a v soorganizaciji s ELSA Nova Gorica in Alumni 

klubom; 

- ureditev in dopolnitev aktov in poslovnikov s katerimi operira ŠS EVRO-PF; 

- vzpostavitev dobre prakse sodelovanja med študentskimi predstavniki, administrativnim 

osebjem fakultete in profesorji. 

 

Glede na zastavljen program dela za študijsko leto 2016/17 je ŠS EVRO-PF izvedel le del 

zastavljenih projektov.  

 

Tabela 9: Popis aktivnosti študentskega sveta za študijsko leto 2016/17 in njihova realizacija  

Predvidena aktivnost 
Pričakovani rezultati v letu 

2016 

Realizacija v letu 2016 z 

obrazložitvijo razlik 

Organizacija dobrodelne akcije. 

 
Pomoč socialno ogroženim 

Akcija zbiranja oblačil za 

begunce zaradi 

nezainteresiranosti študentk in 

študentov ni uspela. 

Projekt brezplačne pravne 

pomoči. 

 

Vzpostavitev sistema in iskanje 

mentorjev. 

Projekt je bil realiziran v 

drugačni obliki saj nas je 

kontaktiralo sodišče v Novi 

Gorici. Odziv študentev v prvem 

krogu je bil velik. 

Projekt neformalnega tutorstva. 
Preučitev potreb in iskanje 

primernih tutorjev. 

Zainteresiranost študentev je 

bilo veliko. Vzpostavile so se 

skupine za pretmetno tutorsstvo, 

in sicer za predmete: Kazensko 

materialno pravo, Rimsko in 

Civilno pravo. 
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Predvidena aktivnost 
Pričakovani rezultati v letu 

2016 

Realizacija v letu 2016 z 

obrazložitvijo razlik 

Čajanka z naj predavateljem. 
Zbližanje študentov in 

profesorjev. 

Čajanka zaradi pomanjkanja 

časa ni bila izpeljana. 

Organizacija strokovne ekskurzije 

na Dunaj v soorganizaciji s ELSA 

Nova Gorica. 

Ekskurzija bi dvignila raven 

poznavanja mednarodnih 

institucij. 

Ekskurzija zaradi premajhnega 

števila prijav ni bila izvedena. 

Organizacija poizpitne zabave za 

študente EVRO-PF. 
Medgeneracijsko povezovanje 

Organizacija je še v dogovoru in 

v teku. 

Organizacija okrogle mize. 
Okrogla miza na aktualno temo 

z zanimivimi gosti. 

Uspešno izvedena okrogla miza 

na temo Kibrnetski kriminal. 

Izvedba tradicionalnega IUS 

BOWLING-a v soorganizaciji s 

ELSA Nova Gorica in Alumni 

klubom. 

Druženje študentov in 

profesorjev, povezovanje 

fakultete s študenti. 

Tradicionalni IUS BOWLING je 

bil uspešno izveden. 

Ureditev in dopolnitev aktov in 

poslovnikov s katerimi operira ŠS 

EVRO-PF. 

Pregled in dopolnitev aktov 
ŠS sprejel novi pravilnik o 

volitvah v ŠS EVRO-PF. 

Vzpostavitev dobre prakse 

sodelovanja med študentskimi 

predstavniki, administrativnim 

osebjem fakultete in profesorji. 

Vzpostavitev dobrih in korektnih 

odnosov. 

Beležimo dobre odnose med ŠS 

in fakulteto. 

 

ŠS EVRO-PF je sodeloval pri izvedbi informativnih dnevov v Novi Gorici, Kranju, Mariboru in 

Ljubljani, kjer je bilo dijakom in drugi zainteresirani javnosti predstavljeno delovanje 

študentskih organizacij na fakulteti ter druge informacije, ki zadevajo študij na EVRO-PF. Član 

ŠS je podal intervju za priročnik Faks Vpisnik. Brošura Faks Vpisnik je namenjena zadnjim 

letnikom srednjih šol, ki jo je projektna skupina izdala v mesecu decembru. Brošura je bila 

decembra brezplačno razdeljena po vseh srednjih šolah. Vsebuje opise študijskih programov 

na EVRO-PF skozi oči študentov in koristne prispevke, ki bodo pomagali dijakom pri vpisu na 

fakulteto in vstopu v študentsko življenje.  

4.2.1.2 ELSA NOVA GORICA 

 

Popis aktivnosti društva ELSA Nova Gorica v š.l. 2016/17:  

- ELSA dan na tematiko migracij (30.11.2016) v skopu katerega je potekal obisk 

mornariškega diviziona s predstavitvijo delovanja slovenske vojske v humanitarnih misijah 

pri reševanju migrantov in ogled vojaške ladje Triglav;  

- sklop delavnic »Pravna pisanja« (april 2017): predstavitev dokumentov s katerimi se 

srečujejo pravniki;  

- ELSA pravna šola »Business Law Challenges for the Next Decade« (16. - 23. 7.2017, 

Ljubljana) (Summer ELSA Law School Ljubljana, Slovenia – 2017), Ogled dogodka 

dostopen na linku: https://youtu.be/mUs6mrmOL-4  ter  https://youtu.be/nI43S1VbZGQ;  

- udeležba delegacije na International Council Meeting v Pragi;  

- udeležba delegacije na konferenci v Splitu (Evropska varnost in terorizem v času 

migracijske krize); 

- udeležba članov na poletnih šolah v tujini; 

- udeležba članov na STEP praksah v tujini; 

https://youtu.be/mUs6mrmOL-4
https://youtu.be/nI43S1VbZGQ
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- udeležba delegacije na International Council Meeting v Sarajevu; 

- vodenje in izvajanje mednarodne pravne raziskave za Slovenijo na temo European 

Compliance Benchmark. 

4.2.1.3 TEKMOVANJA 

V študijskem letu 2016/17 so se študenti uspešno udeleževali tekmovanj. Prav tako so bili med 

študenti dobitniki različnih nagrad in priznanj. Popis udeležbe na tekmovanjih in drugih 

obštudijskih dejavnostih se nahaja v poglavju »Vseživljenski izobraževnaje«.  

4.2.1.4 POLETNE ŠOLE 

 

Študenti fakultete so se v št. letu 2016/17 uspešno udeležili različnih poletnih šol, in sicer:  

- Poletna šola na Pravni fakulteti Univerzi v Vidmu (18. - 23. 07. 2016, Italija): 3 študenti so 

bili izbrani za udeležbo na mednarodni poletni šoli Consumer Rights In The European 

Union – Alternative Dispute Resolutions and Collective Redress;  

- Poletna šola »Kriza vladavine prava v Evropski uniji« v organizaciji EVRO-PF in FDŠ, (12. 

– 16. 09. 2016, Ljubljana). Poletne šole se je udeležilo okoli 80 udeležncev.  

- Jesenska šola EVRO-PF in FDŠ: Upravljanje različnosti in konfliktov: Trendi in izzivi na 

področju reševanja sporov (14. – 17.11.2016, Ljubljana). Jesenske šole se je udeležilo 

okoli 80 udeležncev. 

4.2.1.5 OSTALE AKTIVNOSTI 

 

ŠS EVRO-PF je v študijskem letu 2016/17 v okviru svojega delovanja in zastopanja interesov 

študentov EVRO-PF skrbel za komunikacijo med študenti in fakulteto in sproti razreševal vse 

težave, ki so se pojavile. Vodstvo EVRO-PF 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 kakovosti študija na 

EVRO-PF. 

 

V študijskem letu 2016/17 je ŠS EVRO-PF v sodelovanju z okrožnim sodiščem v Novi Gorici 

izvedel projekt Brezplačna pravna pomoč (v nadaljevanju BPP), ki je namenjen študentom 

fakultete. Študentom fakultete omogoča aktivno sodelovanje v dejavnosti nudenja brezplačne 

pravne pomoči. Študentje so pred pričetkom opravljanja dejavnosti bili deležni tudi uvodnega 

izobraževanja, na katerem so bili seznanjeni z vsemi potrebnimi informacijami o zadolžitvah in 

nalogah projekta BPP ter o delovanju samega sodišča. Študentje so bili za opravljanje BPP 

razdeljeni v pare (2 študenta) v času posameznega termina. Študenti tako BPP opravljajo v 

štirih različnih terminih tedensko po sistemu rotacije.  

 

V študijskem letu 2016/17 je ŠS EVRO-PF nadaljeval projekt neformalnega tutorstva med 

študentsko populacijo, saj fakulteta še ni izoblikovala formalnega tutorskega sistema..  

 

ŠS EVRO-PF je v študijskem letu 2016/17 sodeloval tudi pri izvedbi informativnih dni v Novi 

Gorici, Kranju, Mariboru in Ljubljani, kjer je bilo dijakom in drugi zainteresirani javnosti 

predstavljeno delovanje študentskih organizacij na fakulteti ter druge informacije, ki zadevajo 

študij na fakulteti. 
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V sodelovanju s kariernim centrom so predstavniki ŠS EVRO-PF in ELSA Nova Gorica 

študentom na posebnem dogodku predstavili vse obštudijske dejavnosti, ki trenutno potekajo 

na EVRO-PF.  
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4.2.2 IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

Tabela 10: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju Študentov 

DOLGOROČNI CILJI (DO 

LETA 2018) 
DOLGOROČNA STRATEGIJA 

CILJ V ŠTUDIJSKEM LETU 

2016/17 
KRATKOROČNA STRATEGIJA 

REALIZACIJA  

(1.10.2016 – 30.9.2017) 

Konstruktivno sodelovanje 

ŠS z vodstvom fakultete. 

1. Promocija aktivnosti ŠS in 

informiranje študentov o 

pomembnosti njihove participacije 

pri zadevah povezanih s študijem 

in ter z obštudijskimi dejavnostmi. 

2. Poglobiti sodelovanje med ŠS, 

vodstvom fakultete ter 

akademskim zborom prek 

aktivnega vključevanja ŠS v 

sprejemanje odločitev, 

organizacijo dogodkov… 

3. Finančna pomoč ŠS za njihovo 

delovanje in nadaljnji razvoj. 

4. Finančna pomoč študentom, ki 

se bodo udeležili tekmovanj doma 

in v tujini ter zagotovitev mentorja 

na fakulteti. 

1. Izvedena bo promocija 

aktivnosti ŠS EVRO-PF. 

2. Sestava ŠS bo taka, da bo 

zagotavljala zastopanost 

študentov vseh skupin, 

upoštevaje tudi novo-

akreditirane programe. 

3. Izvedene bodo aktivnosti, 

potrebne za vzpostavitev 

klasičnega tutorstva pri ključnih 

predmetih ter tutorstva za tuje in 

Erasmus+ študente. 

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 ter 

tutorstva za tuje in Erasmus+ 

študente. 

4. Zagotovljena bo finančna 

pomoč za razvoj in delovanje ŠS. 

Cilji so bili delno 

realizirani. 

1. Dejavnost ŠS se je 

promovirala na različnih 

dogodkih fakutlete.  

2. Sestava ŠS ni 

zagotavljala polne 

pokritosti študijskih 

programov.  

3. Izveden je bil tutorski 

sistem za Erasmus+ 

študente ter sistem 

klasičnega tutorsktva kot 

oblika študijske pomoči.  

4. EVRO-PF je 

zagotavljala finančno 

podporo delovanju ŠS. 
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4.3 SKLEPNO 

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji:  

 Potekala je konstruktivna komunikacije z administrativnim osebjem, profesorji in 

študentskimi predstavniki; 

 predstavniki študentov so bili uspešno zastopani v organih fakultete in vključeni v 

študijski proces; 

 ŠS je sprotno ukrepal v primeru kršitev in proaktivno sodeloval z EVRO-PF; 

 ŠS je spodbujal študente k sodelovanju pri obštudijskih dejavnostih; 

 ohranjalo se je zanimanje za obštudijske dejavnosti med študenti; 

 študenti so bili zelo aktivni tudi v drugih obštudijskih dejavnostih (npr. ELSA Nova 

Gorica). 

Prednosti: 

 Povečal se je interes študentov za sodelovanje s študentskim društvom ELSA Nova 

Gorica; 

 povečal se je interes študentov po vključevanju v organe EVRO-PF;.  

 povečala se je ponudba obštudijskih dejavnosti in dogodkov za študente. 

Slabosti: 

 Zastopanost študentov v ŠS EVRO-PF je bila neenakovredna; 

 viden je manjši interes med študenti za vse vrste aktivnosti v Novi Gorici. Težišče 

dogajanja se seli v študijski center Ljubljana. Kljub aktivni politiki, da bi se dogodki izvajali 

v Novi Gorici in da bi ŠS pridobil nove sodelavce še ni vidnega napredka; 

 ŠS ni realiziral vseh predvidenih aktivnosti po planu dela. 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje: 

 V študijskem letu 2017/18 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; 

 zagotovitev dodatne 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. 
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5 KADROVSKI POGOJI 

5.1 SPLOŠNO O KADRIH 

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

2015/16.  

5.1.1 VISOKOŠOLSKI UČITELJI, SODELAVCI IN RAZISKOVALCI 

Vse študijske programe fakultete izvajajo visokošolski učitelji in pedagoški sodelavci, s katerimi 

ima EVRO-PF sklenjene ustrezne pogodbe o delu oziroma redno delovno razmerje. V 

študijskem letu 2015/16 je bila sestava pedagoškeha osebja sledeča:  

Tabela 11: Pedagoško osebje EVRO-PF v letu 2015/16 

Učitelji število 

Visokošolski učitelji skupaj 55 

Redni profesorji 19 

Izredni profesorji 16 

Docenti 14 

Višji predavatelji 4 

Predavatelji 2 

Visokošolski sodelavci skupaj  

Asistenti 8 

Skupaj 63 

Sodelujočih brez pedagoškega 

naziva 
8 

Vsi skupaj 71 

 

V študijskem letu 2015/16, na dan 19.1.2015, je bilo v rednem delovnem razmerju 14 oseb, 

drugi so imajo s fakulteto sklenjeno pogodbeno razmerje civilnega prava. Pri Visokošolskih 

učiteljih, sodelavcih in raziskovalcih pa je struktura spola mešana, prevladujejo moški.  

 

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.  

 

V študijskem letu 2015/16 ima še vedno večina pedagoškega kadra s fakulteto sklenjene 

pogodbe civilnega prava.  

5.1.2 UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI IN STROKOVNO-TEHNIČNI DELAVCI 

V študijskem letu 2015/16 je bilo na fakulteti polno zaposlenih 12 upravno-administrativnih in 

strokovno-tehničnih delavcev:  

- tajnik (2 delavki – ena na porodniški, ena nadomeščanje porodniške),  

- pravnik pripravnik (1 delavka),  

- Vodja Referata (na porodniški)  
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- referenti (4 delavke – ena nadomeščanje porodniške),  

- računovodja (1 na porodniški),  

- vodja kariernega centra (1 delavka) in  

- knjižničarka (2 delavki – ena na porodniški, ena nadomeščanje porodniške).  

 

Vsi so ženskega spola. Njihova povprečna starost je bila pod 35 let.  

 

Prostorki pogoji:  

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

in ustrezno opremo. Fakulteta skrbi za zagotavljanje zdravja zaposlenih z napotitvami 

na obvezne zdravstvene prefled. Prav tako fakulteta zagotavlja ustrezno ergonomsko 

materialno opremo zaposlenim za preprečevanje trajnejših poškodb in okvar na 

delovnem mestu (npr. stole spinalis, prllagojene podloge na pisalni mizi, ergonomska 

računalniška oprema, prezračevanje, svetloba, dostopi za gibalno ovirane). Anketa iz 

leta 2013 je pokazala, da se 86% anketiranih strinja, da sta za delovni prostor in delovni 

urnik primerna, ter da je odnos z neposredno nadrejeno osebo ustrezen (57%).   

 

Izobraževanje in usposabljanje:  

- Fakulteta redno spodbuja izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako formalno, 

kot neformalno na različnih področjih. V ta namen tajništvo ali KC osveščata zaposlene 

na različnih oddelkih o raznih izobraževanjih, usposabljanjih. Glede na vrsto dela 

fakulteta skrbi, za ustrezno strokovno usposobljenost svojega kadra (npr.  izpit ZUP, 

izobraževanja s kadrovskega področja, finančno-računovodska izobraževnja s 

področja davkov, plač, bilanc, EU razpisov, izobraževanje zaposlenih v referatu s 

področja eVŠ, ipd. Fakutleta spodbuja tudi redno izobraževnje zaposle na področju 

Erasmus+ ter kariernih storitev (razpisi Erasmus+, razpis KC).  

 

Nadgradnja izobrazbe zaposlenih:  

- V študijskem letu 2015/16 se je izobraževalo 7 zaposlenih, in sicer je vseh sedem 

zaposlenih nadaljevalo z že začetim izobraževanjem na različnih stopnjah študija 

(višješolsi študij, visokošolski študij, strokovni magisterij, znanstveni magisterij, 

doktorski študij, dodiplomski univerzitetni študij). 

 

Spremljanje zadovoljstva:  

- Leta 2013 je fakutleta izvedla anketo o zadovoljstvu zaposlenih. Podatki zažejo, da je 

bila večina zaposlenih z vrsto zaposlitve zadovoljnih (71%). Vsi so se strinjali, da s 

svojim delom prispevjo k uspešnosti institucije, z vodstvom fakultete so bili delno 

zadovoljeni. Delno so se strinjali, da so njihove delovne naloge jasno opredeljene 

(71%). 57% anketiranih je bilo mnenja, da so napotki nadrejenih ustrezni (83%) ter so 

za svoje dobro opravljeno delo ustrezno pohvaljeni in nagrajeni (43%). 86% anketiranih 

se čuti odgovornih za kakovost svojega dela. Le 43% anketiranih je povsem 

zadovoljnih z plačilom za opravljeno delo. 57% anketiranih je zelo dobro informiranih o 

dejavnostih in drugih dogodkih na fakulteti ter dejavnostih drugih organov na fakutleti.  

5.1.2.1 REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE: 

 

Referat skrbi za organizacijo in koordinacijo pedagoškega procesa. Temeljno poslanstvo 

referata je informiranje obstoječih in bodočih študnetov ter nudenje pomoči pri izbiri študijskih 
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programov. Referat aktivno sodeluje tudi pri drugih nalogah, vezanih na pedagoški proces, kot 

je sodelovanje na informativnih dnevih, priprava urnikov, vodenje evidenc študentov od vpisa 

do podelitve diplom, skrbi za nemoteno izvajanje izpitnih obveznosti, organizacijo podelitev 

diplom ter sodeluje pri drugih sorodnih dogodkov. Referat je v podporo vsem organizacijskim 

enotam fakultete pri nudenju različnih informacij (tajništvu, kariernemu centru, mednarodni 

pisarni, različnim katedram, predavateljem in računovodstvu) ter aktivno opravljana naloge po 

sklepih različnih komisij fakultete ter jim hkrati nudi ustrezno pomoč in podporo za nemoteno 

izvajanje dela.  

 

Referat za študijske in študentske zadeve je bil vzpostavljen leta 2006 z zaposlitvijo prve 

delavke za polovični delovni čas. S povečanim obsegom dela se je pokazala potreba po novih 

zaposlitvah (2007), nadaljnji premiki pri zaposlovanju pa so se pokazali po letu 2009 z 

akreditacijo nove dislocirane enote, kjer je fakutleta zaposlila prvega referenta in v letu 2010 

še drugega referenta. S 1. 6. 2014 je fakutleta pridobila Vodjo referata.  

 

Delo referata je potekalo večinoma na sedežu fakutlete v Novi Gorici, ter dislocirani enoti v 

Kranju. Z letom 2014 se je delo referata selilo v Ljubljano na novo displocirano enoto.  

 

Kadrovska sestava referata se je z leti nekoliko spreminjala zaradi prekinitev delovnih razmerij 

(2010) in porodniških (od 2015 dalje). Fakulteta je za nedometno delo ob odhodu delavcev 

vedno priskrbela ustrezno nadomeščanje.  

5.1.2.2 TAJNIŠTVO 

 

Tajništvo fakultete je najpomembnejši upravno-administrativni organ fakutlete. Pripravlja 

gradiva za delovanje organov visokošolskega zavoda, zagotavlja vodenje evidenc (kadrovskih, 

finančnih, študentskih, študijskih itd.), koordinira kreditni sistem, organizira uporabo prostorov 

in opreme visokošolskega zavoda in njenih partnerjev, podpira mednarodno sodelovanje in 

karierno orientacijo, zagotavlja informacijske osnove za postopke evalvacije študijske, 

izobraževalne, znanstvenoraziskovalne ter razvojne dejavnosti fakultete in opravlja druge 

naloge v interesu fakultete.  

 

Prvega tajnika je fakulteta zaposlila leta 2006, istega leta pa še raziskovalnega sodelavca za 

zagotavljanje večje podpore delu. Do leta 2009 je bila fluktuacija kadrov v tajništvu večja, kot 

v ostalih oddelkih. Fakutleta je leta 2014 zaradi nadomeščanj porodniško odsotnih delavcev 

zaposlila novega tajnika in pravnika pripravnika. Z vsemi ima fakulteta sklenjeno redno delovno 

razmerje za polni delovni čas. Vse do š.l. 2015/16 večjih sprememb v tajništvu ni bilo.  

5.1.2.3 RAČUNOVODSTVO 

 

Ob ustanovitvi 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 zamenjala nova oseba. Ta je naloge opravljal le za kratek čas, nadomestil pa 

ga je nov računovodja in sicer za polovični delovni čas. Zaradi nenehnih potreb po 

računovodskih storitvah je fakulteta leta 2012 zaposlila novega računovodjo za polni delovni 

čas. Za čas porodniškega dopusta računovodje v letu 2015 je imela fakulteta sklenjeno 

sodelovanje z zunanjim računovodskim servisom. Vse do š. l. 2015/16 večjih sprememb v 

računovodstvu ni bilo.  
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5.1.2.4 KARIERNI CENTER 

 

Fakulteta je leta 2012 ustanovila fakultetni Karierni center. Na začetku ga je vodila študentka, 

leta 2013 pa je bila fakulteta uspešna na razpisu »Javnega razpisa za sofinanciranje 

nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013-

2015«, ki je omogočil zaposlitev vodje kariernega centra in karierne svetovalke. Tako je 

fakulteta zaposlila vodjo za 80%, svetovalko pa za 20%. Vodji se je februarja 2015 procent 

zaposlitve povečal za 20%. Po izteku razpisa (30.6.2015) pa je vodja kariernega centa ostala 

zaposlena za določen čas za polni delovni čas do 30.6.2016. V študijskem letu 2016/17 

rezultati javnega razpisa za nadgradnjo kariernega centra še niso bili znani, zato je fakutleta 

vodji zaposlitev podaljšala do 30.6.2017, do izida rezultatov razpisa Karierniega centra. 

Kasneje se je vodjo zaposlilo za nedoločen čas.  

5.1.2.5 KNJIŽNICA  

 

Fakulteta je prvotno pogodbeno sodelovala s knjižnico Franceta Bevka v Novi Gorici, ki je v 

knjižničnem prostoru opremila posebni oddelek z učbeniki in drugim študijskim gradivom za 

študente in profesorje fakultete. Leta 2010 je fakulteta v EDA centru ustanovila lasno knjižnico. 

Za dejavnosti knjižnice je preko pogodbe civilnega prava skrbel bibliotekar, vse do leta 2012, 

ko je fakulteta za polni delovni čas zaposlila Vodjo knjižnice in založbe. Slednjo je v času 

porodniškega dopusta nadomestila bibliotekarka, ki je delo opravljala za polni delovni čas. 

Knjižnica se je ob koncu študijskega leta 2015/16 preselilav študisjki center v Ljubljani.  

5.1.3 ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU KADROV 

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

2016/17. Fakulteta je na dan 31.12.2017 zaposlovala 27 oseb, od tega je bilo 19 ženskega in 

8 moškega spola. V strokovno administrativnih službah je EVRO-PF zaposlovala  12 

zaposlenih.  

5.1.3.1 VISOKOŠOLSKI UČITELJI, SODELAVCI IN RAZISKOVALCI 

 
V pedagoški proces študijskih programov je bilo na dan 31.12.2017 vključenih 70 sodelujočih 

(pogodbe o zaposlitvi in pogodbe civilnega prava). Večina sodelujočih ni zaposlenih na 

fakulteti, ampak imajo s fakulteto sklenjene Pogodbe o pedagoškem sodelovanju ter Podjeme 

pogodbe (Tabela 12). 

 

Tabela 12: Pedagoško osebje EVRO-PF na dan 31.12.2017 

Učitelji število 

Visokošolski učitelji skupaj 57 

Redni profesorji 17 

Izredni profesorji 15 

Docenti 20 

Višji predavatelji 4 

Predavatelji 1 

Visokošolski sodelavci skupaj 4 

Asistenti 4 

Skupaj 61 

Sodelujočih brez pedagoškega naziva 9 
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Učitelji število 

Vsi skupaj 70 

 

Vključevanje diplomantov s študijski proces:  

- EVRO-PF je aktivno spodbujala svoje diplomante k nadaljnjemu izobraževanju in 

nadgrajevanju pridobljenega znanja, najboljše med njimi pa povabila k pedagoškemu 

sodelovanju pod nadzorom njihovih mentorjev.  

 

Habilitacije in imenovanja:  

- Fakulteta stalno skrbi in pomaga pri uveljavljanju in napredovanju mladih visokošolskih 

sodelavcev.   

 

Izobraževanja in usposabljanja:  

- Ker je včinoma pedagoškega osebja s fakultetosodelovala prek pogodbenega razmerja 

civilnega prava, so se le ti v večini primerov samostojno izobraževali in usposabljali na 

matičnih institucijah oz delodajalcih. Kljub temu je fakutleta prirejala različne 

konference, forume in druge dogodke ter spodbujala udeležbo pedagoškega osebja na 

takšnih in drugačnih dogodkih. Fakulteta nima razvitega enotnega sistema spremljanja 

izobraževanj in usposabljanj pedagoškega osebja. 

- Prek programa Erasmus+ sta se možnosti izmenjave udeležila 2 predstavnika 

pedagoškega osebja. Fakutleta bo njihovo sodelovanje na mobinosti upoštevala pri 

nadaljnjih postopkih habilitacij. Dosežke fakutleta promovira v e-novicah.  

 

Skrb za zadovoljstvo:  

- Fakulteta skrbi za zadovoljstvo zaposlenih prek tajništva fakutlete in upošteva njihova 

priporočila in želje.  

 

Delovni pogoji:  

- Zagotovljeni so ustrezni delovni pogoji za celoteno pedagoško osebje.  

5.1.3.2 UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI IN STROKOVNO-TEHNIČNI DELAVCI 

 

Na dan 31.12.2017 je imelo 12 zaposlenih 3. stopnjo izobrazbe (doktorat znanosti), 2 

zaposlena sta imela znanstveni magisterij, 4 zaposlene so imele 2. bolonjsko stopnjo 

izobrazbe, 4 zaposleni so imeli staro univerzitetno izobrazbo, 3 zaposleni so imela 1. stopnjo 

izobrazbe, 2 zaposleni pa sta imeli končano srednjo šolo. 

 

Prostorki pogoji:  

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

in ustrezno opremo. Fakulteta skrbi za zagotavljanje zdravja zaposlenih z napotitvami 

na obvezne zdravstvene preglede. Prav tako fakulteta zagotavlja ustrezno ergonomsko 

materialno opremo zaposlenim za preprečevanje trajnejših poškodb in okvar na 

delovnem mestu (npr. stole spinalis, prllagojene podloge na pisalni mizi, ergonomska 

računalniška oprema, prezračevanje, svetloba, dostopi za gibalno ovirane).  

 

V letu 2016/17 so se zaposleni udeležili sledečih izobraževanj/usposabljanj:  
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1. Vodja knjižnice se je udeležila delavnice o Ravnanju z raziskovalnimi podatki in 

odprtemu dostopu, ki jo je organiziral Arhiv družboslovnih podatkov dne 18.01.2017 v 

Centralni tehniški knjižnici v Ljubljani;  

2. Vodja knjižnice se je od 9. - 13. 10. 2017 udeležila nadaljevalnega tečaja »Uporaba 

programske opreme COBISS3/Katalogizacija«, ki ga je organiziral IZUM,  

3. Predstavnica knjižnice se je 15. 3. 2017 udeležila brezplačnega usposabljanja 

Pismenost, v obsegu 9 pedagoških ur, ki ga je organizirala Narodna in univerzitetna 

knjižnica (NUK) 

4. Predstavnica knjižnice se je v septembru 2017 udeležila dvodnevnega izobraževanja 

»Tečaj za pripravo na bibliotekarski izpit iz splošnega dela«, katerega izvajalec je bil 

Bibliotekarski raziskovalni, izobraževalni in informacijski center, 

5. Interno izobraževanje zaposlenih (referati) na področju uporabe VIS sistema, v 

organizaciji podjetja TALPAS, 6.11.2017 

6.  Dve zaposleni sta se udeležili mednarodne Erasmsu+ izmenjave na University of 

Cordoba, v obdobju od 6.-10.9.2017 z namenom strokovnega usposabljanja.  

7. Vodja kariernega centra se je dne 15.12.2016 udeležila delovnega srečanja Kariernih 

centrov na rektoratu Univerze v Ljubljani 

8. Vodja Kariernega centra se je 5. in 6.04.2017 udeležila dvodnevnega izobraževanja » 

Postanite mojster Assessment centra«, ki ga je organizrala družba Primera- kadrovsko 

svetovanje d.o.o.  

9. Vodja kariernega centra se je 15. in 16. junija 2017 udeležila delovnega srečanja 

kariernih centrov slovenskih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov – 

»Izmenjava dobrih praks: osebnostno-karierni vprašalnik model osebnosti in 

sposobnosti (mois) ter karierno svetovanje na kariernem centru univerze na 

primorskem« v Ankaranu.  

10. Fakulteta je petim zaposlenih v strokovnih službah, ki se največ ukvarjajo s tujimi 

študenti in profesorji, napotila na tečaj angleškega jezika in na ta način izboljšala 

kakovost storitev za tuje študente in učitelje. Tečaj se je začel v mesecu marcu 2017, 

zaključil pa v začetku meseca maja 2017. Udeležile so se ga 3 zaposlene v Novi Gorici 

in 2 zaposleni v Ljubljani.  

Nadgradnja izobrazbe zaposlenih:  

- Zaposleni so nadaljevali z že začetim izobraževanjem na različnih stopnjah študija 

(višješolski študij, visokošolski študij, strokovni magisterij, znanstveni magisterij, 

doktorski študij, dodiplomski univerzitetni študij).  

Spremljanje zadovoljstva:  

- V letu 2016/17 fakutleta ni izpeljala interne ankete med zaposlenimi. Kot nadomestilo 

temu, je tajništvo fakutlete budno spremljalo zadovoljstvo zaposlenih neposredno po 

različnih oddelkih in področjih dela. Delavci so bili za svoje delo in predloge ustrezno 

nagrajeni.  

 

 



 

123 

 

5.1.4 IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

Tabela 13: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju kadrov 

DOLGOROČNI CILJI 

(DO LETA 2018) 
DOLGOROČNA STRATEGIJA 

CILJ V ŠTUDIJSKEM LETU 

2016/17 
KRATKOROČNA STRATEGIJA 

REALIZACIJA (1.10.2016 – 

30.9.2017) 

Kakovostna kadrovska 

sestava tako 

pedagoškega kot 

upravno-

administrativnega in 

strokovno-tehničnega 

osebja. 

1. Nenehna skrb vodstva 

fakultete za krepitev AZ s 

priznanimi strokovnjaki s 

teoretskim znanjem in 

izkušnjami iz prakse. 

2. Spodbujanje najboljših 

študentov k vključevanju v 

pedagoški proces fakultete. 

3. Zaposlovanje kadrov, 

predvsem raziskovalcev na 

podlagi uspešnih prijav na 

projekte. 

4. Poskrbeti za zadostno število 

upravno administrativnih 

delavcev in spodbujanje k 

formalnemu/neformalnemu 

izobraževanju. 

5. Vključevanje tujih 

strokovnjakov v študijski proces 

fakultete. 

 

 

1.Nenehna skrb vodstva 

fakultete za krepitev AZ s 

priznanimi strokovnjaki s 

teoretskim znanjem in 

izkušnjami iz prakse. 

1. Povečanje števila 

sodelujočih asistentov. 

2. Zaposlitev novih 

pedagoških sodelavcev 

skladno s  potrebami fakultete.  

3. Zaposlovanje novih upravno 

administrativnih delavcev na 

področjih,kjer bo to potrebno. 

Pošiljanje zaposlenih na 

ustrezna izobraževanja in 

podpiranje zaposlenih pri 

dodatnem šolanju. 

4. Najboljše študente povabiti 

k pedagoškemu sodelovanju. 

 

1. Vključevanje novih asistentov 

v pedagoški proces (izvedba 

vaj). 

2. Povečati število zaposlitev in 

pedagoških sodelavcev. 

3. Zagotoviti zadostno število 

upravno administrativnih 

delavcev, ki bodo ustrezno 

izobraženi (formalno in 

neformalno izobraževanje). 

4. Spodbujanje najboljših 

študentov k vključevanju v 

pedagoški proces fakultete. 

 

Cilj je bil realiziran.  

1.in 2.Na podlagi razpisov je 

fakulteta v letu 2016/17 dodatno 

zaposlila raziskovalni kader 

3.Fakulteta je imela v celoti 

pokrito zasedbo upravno 

administrativnega kadra. 

Upravno administrativni kader 

se je udeležil neformalnih 

izobraževanj (tečaj angleščine, 

itd) in nadaljeval s formalnim 

izobraževanjem.  

4.V letu 2017 sta bila habilitirana 

2 kandidata izmed vrst 

študentov. 
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5.1.5 SKLEPNO 

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji:  

 Povečalo se je število pogodbeno sodelujočih visokošolskih učiteljev in sodelavcev; 

 nekaterim visokošolskim učiteljem se je povečal % zaposlitve (dekana se je zaposlilo za 

100 %); 

 redno vodenje postopkov za imenovanje v naziv. 

Prednosti:  

 Redno se spodbujata formalno in neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih; 

 skrb za uveljavljanje in napredovanje mladih visokošolskih sodelavcev; 

 povečalo se je število sodelujočih strokovnjakov iz prakse; 

 uspešen in kakovosten kader, ki je navkljub majhnosti kolektiva, uspešno združeval 

znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo; 

 strokovno je bilo delovanje upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih služb. 

Slabosti:  

 Pomanjkanje asistentov; 

 kadrovska sestava pri nekaterih predmetih/katedrah je šibka; 

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 EVRO-PF; 

 vsakoletni pregled odstotkov zaposlitve in povečanje le teh, kjer bodo imeli pedagoški 

sodelavci proste kapacitete; 

 poskrbeti za zadostno število upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega osebja 

in spodbujanje k formalnemu /neformalnemu izobraževanju. 
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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 

2015/16. 

6.1.1 PROSTORI 

Fakulteta je bila najprej akreditirana s sedežem v Portorožu, pred pričetkom izvajanja 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 je razpolagala s petimi 

predavalnicami s skupaj 270 sedeži, tremi pisarnami, sejno sobo, dekanatom, knjižnico in 

dvema arhivoma. V študijskem letu 2013/14 je EVRO-PF svojo dejavnost izvajala na sedežu 

v Novi Gorici in na dislocirani enoti v Kranju. 

 

Na dislocirani enoti v Kranju sta locirana računovodstvo in referat. Poleg tega pa ima fakulteta 

najeto še sejno sobo. Tudi v Kranju se je študijski proces prvotno izvajal na dveh dodatnih 

ločenih lokacijah, in sicer na: Ekonomski Gimnaziji Kranj in B&B centru. 

 

Leta 2010 je fakulteta sklenila najemno pogodbo s Hotelom Azul, kjer so se izvajala predavanja 

izrednih študentov. Hotel Azul razpolaga s šestimi 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 je v študijskem 

letu 2014/15 začel izvajati študijski proces. V Ljubljano je bil prenesen referat iz dislocirane 

enote v Kranju. Na dislocirani enoti v Ljubljani so štiri predavalnice s skupaj 270 sedeži. V 

pritličju zgradbe je knjižnica, v 1. nadstropju sta dve predavalnici, dekanat, arhiv knjižnice in 

založbe, 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. 

6.1.2 OPREMA 

Vse predavalnice, na sedežu in na dislocirani enoti, so od vsega začetka opremljene z osebnim 

računalnikom, projektorjem, tablo in prostim dostopom do interneta. S selitvijo v EDA center je 

fakulteta nakupila in opremila vseh 5 predavalnic. Poleg omenjene opreme sta v avli na sedežu 

fakultete na voljo dva dodatna stacionarna računalnika, z dostopom do interneta. Računalnik 

za obiskovalce se nahaja tudi v knjižnici, ki poleg dostopa do spleta omogoča tudi iskanje po 
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bazah, kot je IUS INFO. Prosto dostopen brezžični internet je nameščen v vseh prostorih 

fakultete. 

 

EVRO-PF je v študijskem letu 2012/13 začela z izvajanjem e-študija. V ta namen je kupila tri 

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. V študijskem letu 2014/15 sta bila za nemoten potek dela kupljena dva dodatna 

mikrofona. 

 

Vsi zaposleni imajo od vsega začetka svoje računalnike, prenosne telefone in drugo strojno 

opremo, ki omogoča nemoten potek dela (printerji, multifunkcijske naprave, ipd). V študijskem 

letu 2013/14 je fakulteta kupila pet računalnikov, dva fotoaparata ter zamenjala multifunkcijsko 

napravo. Poleg tega je fakultete kupila tudi računalniško napravo za beleženje delovnega časa 

zaposlenih. 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.  

 

V študijskem letu 2015/16 so bili glede opreme izvedeni manjši nakupi, predvsem z namenom 

dopolnitve primanjkljajev, ki so se pokazali ob selitvi v študijski center Ljubljana. Fakulteta je 

kupila rezalnik dokumentov in govorniški pult, ki se nahajata na ljubljanski lokaciji. Na isti 

lokaciji se je kupil in namestil registrator delovnega časa Jantar, prenosna kamera za 

snemanje predavanj in drugih dogodkov ter nov prenosni računalnik in tablični računalnik. Na 

že obstoječo računalniški opremi se je posodobilo programsko opremo. Nadgradilo pa se je 

tudi program za fakturiranje v računovodstvu in program za kreiranje urnikov. 

 

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.  Fakulteta je v študijskem letu 2015/16 vse računalnike opremila z 

antivirusnimi programi ter sistemom za arhiviranje podatkov. 

 

Spletna stran EVRO-PF temelji na platformi Wordpress CMS. Na spletni strani se je v 

študijskem letu 2015/16 nastavilo G+ račun ter spremembe v navigaciji po spletni strani. 

 

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. V študijskem letu 2015/16 je bil VIS nadgrajen v angleški 

jezik. 

 

Računovodstvo za svoje delo od samega začetka uporablja program VASCO. Program 

VASCO je bil implementiran tudi za prodajo v založbi. 

 

Fakulteta je v študijskem letu 2014/15 sklenila tri letno pogodbo o sodelovanju za program za 

preverjanje plagiatov Ephorus/Turn-it-in. Isto leto je fakulteta podaljšala naročniško razmerje 
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na portalu IUS INFO, se dodatno naročila na revijo Revus, poleg tega pa je sklenila naročnino 

na leto licenco UDCMRF 2011 (dostop do elektronske izdaje tabel UDK za katalogizacijo).  

6.1.4 KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

KNJIŽNICA  

 
Knjižnica EVRO-PF je vpisana na seznam COLIB.SI kot knjižnica z nesamostojnim statusom, 

ki deluje v sklopu fakultete ter ima polnopravno članstvo v sistemu COBISS.SI. Knjižnica ima 

akronim EVROPF, kot je določeno s pogodbo o sodelovanju v sistemu COBISS.SI, ki jo je 

fakulteta sklenila z Institutom informacijskih znanosti, Maribor (IZUM) dne 19. 3. 2010.  

 

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

fakultete ter septembra 2012 zaposlila vodjo knjižnice in založbe. Zaznan je porast 

knjižničnega gradiva, vpisnih članov kot tudi izposoje gradiva na dom. Do oktobra 2014 je 

imela knjižnica 6.125 enot gradiva. V knjižnico je bilo vpisanih 214 študentov. Do septembra 

2015 je imela knjižnica 6648 enot gradiva. V knjižnico je vpisanih 326 študentov. Do oktobra 

2016 je imela knjižnica 7.317 enot gradiva, kar pomeni porast za 669 knjižničnih enot. V 

knjižnico je bilo vpisanih 468 študentov, kar predstavlja porast v primerjavi s študijskim letom 

2014/15 za 30 %. 

 

Knjižnica omogoča tudi medknjižnično izposojo, ki je zaradi nudenja možnosti izposoje 

diplomskih in drugih zaključnih nalog na dom, v vidnem porastu. Največ medknjižnične 

izmenjave poteka z drugimi visokošolskimi knjižnicami, s splošnimi knjižnicami in Centralno 

pravosodno knjižnico. 

 

Do leta 2016 je bila knjižnica vključena v konzorcij prek IZUM-a z urejenim dostop do servisa 

ProQuest za študente, ki omogoča ločeno ali hkratno iskanje po bazah podatkov ProQuest 

Central in ProQuest Dissertations and Theses - A&I. V 2016 so članstvo v Proquest v Sloveniji 

ukinili, saj podatkovna baza ni več sofinancirana. Knjižnica je prijavljena za sprejem v konzorcij 

Scopus in WoS (na IZUM-u) in naročena na bazo IUS-INFO, ki hrani temeljne serijske 

publikacije s področja pravnih in sorodnih ved. Naroča tudi temeljne slovenske strokovne 

pravne periodične publikacije. Gradivo pa pridobiva še z darovi in izmenjavami.   

 

Knjižnica zagotavlja poleg fizičnega še ustrezno in kakovostno elektronsko učno gradivo za 

študente, ki pa ni locirano zgolj v knjižnici, ampak tudi v Visokošolskem informacijskem sistemu 

(VIS) in na spletni strani. Fakulteta je tudi v študijskem letu 2015/16 nadgrajevala to bazo virov. 

 

V študijskem letu 2014/15 se je vodja knjižnice in založbe udeležila izobraževanja Knjižnična 

statistika: namen in uporaba. V študijskem letu 2015/16 se vodja knjižnice in založbe ni 

udeležila nobenih izobraževanj. 
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ZALOŽBA 

 EVRO-PF v okviru založniške dejavnosti izdaja znanstvene monografije, učbenike, e-

učbenike ki predstavljajo obvezno študijsko literaturo pri posameznih predmetih in konferenčne 

zbornike. Fakulteta namenja dovolj finančnih sredstev knjižnični in založniški dejavnosti za 

pridobivanje in izdajo učnega gradiva. Od ustanovitve do 2016 je fakulteta samostojno ali v 

sozaložništvu izdala 31 učbenikov, študijskih gradiv, zbornikov in monografij, in sicer:  

1. BELE, Ivan, 1937- 

    Praktikum za kazensko materialno pravo : s predstavitvijo institutov splošnega dela 

kazenskega zakonika : [študijsko gradivo] / Bele Ivan, Šepec Miha. - 1. izd. - V Novi 

Gorici : Evropska pravna fakulteta, 2011. - 139 str. : ilustr. ; 24 cm 

2. CHALLENGES of contemporary international law and international relations : liber 

amicorum in honour of Ernest Petrič / editor Miha Pogačnik ; [assisting editors Ana Petrič, 

Petra Zagoričnik Marinič]. - Nova Gorica : The European Faculty of Law, 2011 ([Nova 

Gorica] : Grafika Soča). - 463 str. : fotogr. ; 25 cm 

3. CONFERENCE on legal theory, legal argumentation, and legal philosophy (4 ; 2012 ; 

Nova Gorica) 

    Natural law in postmodern times = Naravno pravo v postmoderni dobi / 4th conference 

on legal theory, legal argumentation, and legal philosophy = 4. konferenca o pravni teoriji, 

pravni argumentaciji in pravni filozofiji, Bled, 9.-10. 11. 2012 ; organized by/organizirata 

Graduate School on Government and European Studies [and] European Faculty of Law 

Nova Gorica. - Nova Gorica : European Faculty of Law ; [Kranj] : Graduate School of 

Government, 2012 ([s. l. : s. n.]). - 14 str. ; 21 cm 

4. ČAS, Tomaž 

    Policijsko pravo : izbrane vsebine za študente Evropske pravne fakultete : skripta : 

[elektronski vir] / Tomaž Čas. - Ljubljana : Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, januar 

2012. - 148 f. ; 30 cm 

5. DEČMAN Dobrnjič, Olga 

    Od nasilja k nenasilju [Elektronski vir] / Olga Dečman Dobrnjič, Milan Pagon in Majda 

Pšunder. - 1. izd. - El. knjiga. - Nova Gorica : Evropska pravna fakulteta, 2013. - 1 optični 

disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm 

6. DIGNITAS [Elektronski vir] / [glavni in odgovorni urednik Jernej Letnar Černič]. - El. 

knjiga. - Kranj : Fakulteta za državne in evropske študije ; v Novi Gorici : Evropska 

pravna fakulteta, 2013 

7. DOKTORSKA znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca (1 ; 2012 ; Nova Gorica) 

    Zbornik prispevkov [Elektronski vir] = Proceedings / II. doktorska 

znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca = Doctoral Research International 

Conference, Nova Gorica, maj 2012 ; organizira Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 

[in] Fakulteta za državne in evropske študije. - V Novi Gorici : Evropska pravna fakulteta, 

2012. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm 

8. DOKTORSKA znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca (2 ; 2013 ; Predoslje) 

    Zbornik prispevkov [Elektronski vir] = Proceedings / II. doktorska 

znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca = II. Doctoral Research International 

Conference, Brdo pri Kranju, maj 2013 ; organizira Evropska pravna fakulteta v Novi 

Gorici [in] Fakulteta za državne in evropske študije ; uredila Priscila Gulič. - Brdo pri 

Kranju [i. e.] v Novi Gorici : Evropska pravna fakulteta, 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 

12 cm 
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9. DOKTORSKA znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca (3 ; 2014 ; Nova Gorica) 

    Zbornik prispevkov [Elektronski vir] = Proceedings / III. doktorska 

znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca posvečena v čast Petri Zagoričnik 

Marinič, magistrici prava = III. Doctoral Research International Conference in honour of 

Petra Zagoričnik Marinič, LL.M., Nova Gorica, maj 2014 ; [organizira Evropska pravna 

fakulteta v Novi Gorici [in] Fakulteta za državne in evropske študije ; uredila Priscila 

Gulič]. - Nova Gorica : Evropska pravna fakulteta, 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 

cm 

10. DOKTORSKA znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca (5 ; 2016 ; Ljubljana) 

    Zbornik prispevkov [Elektronski vir] = Proceedings / V. doktorska 

znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca, Ljubljana, maj 2016 = V. Doctoral 

Research International Conference ; [organizira Evropska pravna fakulteta [in] Fakulteta 

za državne in evropske študije ; uredili Saša Đorđević in Priscila Gulič]. - El. knjiga. - 

Nova Gorica : Evropska pravna fakulteta, 2016. - 153 str. 

11. EVROPSKA pravna fakulteta (Nova Gorica) 

    Informacije o študijskih programih : študijsko leto ... / Evropska pravna fakulteta v Novi 

Gorici. - Nova Gorica : Evropska pravna fakulteta, [200-]- . - 21 cm 

12. EVROPSKA pravna fakulteta (Nova Gorica) 

    Magistrski študijski program Pravo im management nepremičnin : informacije : 

2007/08. - 1. izd. - V Novi Gorici : Evropska pravna fakulteta, 2007. - 20 str. ; 21 cm 

13. GRUM, Bojan 

    Interdisciplinarni vidiki nepremičnin : znanstvena monografija / avtorja Bojan Grum, 

Alenka Temeljotov Salaj. - 1. izd. - Ljubljana [i. e.] v Novi Gorici : Evropska pravna 

fakulteta, 2011. - 175 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm 

14. GRUM, Bojan 

    Vrednotenje nepremičnin [Elektronski vir] : e-učbenik za študente / Bojan Grum. - 1. 

izd. - El. knjiga. - Nova Gorica : Evropska pravna fakulteta, 2012 

15. JAMBREK, Peter 

    Demokracija in država : slovenska demokracija in država - ustanovitev, krize in vizije / 

Peter Jambrek ; s poglavjem Albina Igličarja ; [imensko in stvarno kazalo Marjetka 

Kocijančič in Peter Jambrek]. - 1. izd. - Kranj : Fakulteta za državne in evropske študije ; 

Nova Gorica : Evropska pravna fakulteta, 2014 ([Ljubljana] : Januš). - 485 str. : ilustr. ; 25 

cm. - (Zbirka Slovenija 1945-2015 : suverenost, ustavnost in prihodnost slovenskega 

ustavnega sistema) 

16. JAMBREK, Peter 

    Nation's transitions : social and legal issues of Slovenia's transitions : 1945-2015 / 

Peter Jambrek ; with a chapter by Matej Avbelj ; [index by Marjetka Kocijančič, Mojca 

Dolenc and Peter Jambrek]. - 1st ed. - Kranj : Graduate School of Government and 

European Studies ; Nova Gorica : European Faculty of Law, 2014 ([Ljubljana] : Januš). - 

495 str. : tabele ; 25 cm. - (Slovenia 1945-2015 : sovereignity, constitutionality and the 

future of Slovenia's national system) 

17. JAMBREK, Peter 

    Theory of rights : theory of human rights and fundamental freedoms - behavioral, 

social and normative approaches / Peter Jambrek ; in collaboration and with a chapter by 

Jernej Letnar Černič ; [index by Priscila Gulič, Mojca Dolenc and Peter Jambrek]. - 1st 

ed. - Nova Gorica : European Faculty of Law ; Kranj : Graduate School of Government 
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and European Studies, 2014 ([Ljubljana] : Januš). - 400 str. ; 25 cm. - (Collection 

Slovenia 1945-2015 : sovereignity, constitutionality and the future of Slovenia's national 

system) 

18. JAMBREK, Peter 

    Ustava in svoboda : ustavna ureditev Slovenije - izvori, temelji in razvoj / Peter 

Jambrek ; v sodelovanju z Jernejem Letnarjem Černičem ; [imensko in stvarno kazalo 

Priscila Gulič, Mojca Dolenc in Peter Jambrek]. - 1. izd. - Nova Gorica : Evropska pravna 

fakulteta ; Kranj : Fakulteta za državne in evropske študije, 2014 ([Ljubljana] : Januš). - 

542 str. ; 25 cm. - (Slovenija 1945-2015 : suverenost, ustavnost in prihodnost 

slovenskega ustavnega sistema) 

19. KONFERENCA o pravni teoriji in pravni argumentaciji (2 ; 2010 ; Nova Gorica) 

    LegArg 2010 / 2nd conference on legal theory and legal argumentation in Nova Gorica, 

Slovenia, 29.-30.10.2010 = 2. konferenca o pravni teoriji in pravni argumentaciji, Nova 

Gorica, 29.-30.10.2010 ; organized by European Faculty of Law in Nova Gorica and 

Graduate School of Government and European Studies. - Nova Gorica : European 

Faculty of Law, 2010. - 1 mapa (14 f.) ; 30 cm 

20. KUKEC, Bojan, 1952-2011 

    Obligacijsko pravo : (učno gradivo) / Bojan Kukec. - Nova Gorica ; Kranj : [Evropska 

pravna fakulteta], 2010. - 114 f. ; 30 cm 

21. NAČRTOVANJE, svetovanje in spremljanje kariernih poti mladih znotraj kariernega 

centra Evropske pravne fakultete v Novi Gorici / Nataša Kolavčič ... [et al.]. - Nova Gorica 

: Evropska pravna fakulteta, marec 2013. - [33] f. : ilustr. ; 30 cm 

22. NAHTIGAL, Domen, 1985- 

    Vrednotenje nepremičnin : raziskovalna izhodišča pri uporabi načina primerljivih prodaj 

: znanstvena monografija / Domen Nahtigal, Bojan Grum. - 1. izd. - Nova Gorica : 

Evropska pravna fakulteta, 2015 ([Ljubljana] : Januš). - 212 str. : ilustr. ; 24 cm 

23. NOVAK, Marko, 1967- 

    Poglavja iz filozofije in teorije prava / Marko Novak. - 1. izd. - Nova Gorica : Evropska 

pravna fakulteta, 2008. - 367 str. ; 24 cm 

24. NOVAK, Marko, 1967- 

    Uvod v pravo / Marko Novak. - 1. izd. - V Novi Gorici : Evropska pravna fakulteta, 

2010. - 494 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Študijsko gradivo / Evropska pravna fakulteta) 

25. POGAČNIK, Miha, 1970- 

    Izbrane teme mednarodnega prava / Miha Pogačnik, Ernest Petrič. - 1. izd. - Nova 

Gorica : Evropska pravna fakulteta, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 302 str. ; 24 

cm 

26. REAL estate and ERS in the structure of adequate welfare mix for older people in the 

network of European cities (ERSinWFMIX) : elaborat / David Bogataj ... [et al.]. - Nova 

Gorica : Evropska pravna fakulteta ; Vrtojba : MEDIFAS ; Ljubljana : Fakulteta za 

gradbeništvo in geodezijo, april 2013. - 32 f. : tabele ; 30 cm 

27. RUPEL, Dimitrij 

    Stabilnost ali svoboda? : mednarodni položaj in zunanja politika / Dimitrij Rupel. - 1. 

izd. - Kranj : Fakulteta za državne in evropske študije ; Nova Gorica : Evropska pravna 

fakulteta, 2009 (Brežice : Utrip). - 204 str. : ilustr. ; 24 cm 
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28. STARE, Aljaž, 1964- 

    Projektni management : skripta : [učno gradivo za študente Evropske pravne fakultete] 

/ Aljaž Stare. - Nova Gorica : Evropska pravna fakulteta, 2009. - 101 str. : ilustr. ; 30 cm 

29. THE impact of aging on the development and control of adequate, safe and sustainable 

occupational retirement provision / David Bogataj ... [et al.]. - Nova Gorica : Evropska 

pravna fakulteta, 20.6.2013. - [47] f. : tabele ; 30 cm 

30. VODOVNIK, Zvone 

    Poglavja iz delovnega in socialnega prava : (študijsko gradivo) / Zvone Vodovnik. - 1. 

izd. - Nova Gorica : Evropska pravna fakulteta, 2009. - 203 str. ; 24 cm. - (Študijsko 

gradivo / Evropska pravna fakulteta) 

31. ŽENSKA taborišča : ženska kazenska taborišča za prisilno delo v Sloveniji 1949-1950 / 

Jože Dežman ... [et al.] ; Peter Jambrek, urednik ; [imensko in stvarno kazalo Marjetka 

Kocijančič in Peter Jambrek]. - 1. izd. - Brdo pri Kranju : Fakulteta za državne in evropske 

študije ; Nova Gorica : Evropska pravna fakulteta, 2014 ([Ljubljana] : Januš). - 270 str. : 

ilustr. ; 25 cm. - (Slovenija 1945-2015 : suverenost, ustavnost in prihodnost slovenskega 

ustavnega sistema).  

Fakulteta je tudi v študijskem letu 2015/16 založila in izdala publikacije, ki spadajo v študijsko 

gradivo, in sicer je fakulteta do konca študijskega leta 2015/16 izdala: 

1. NAHTIGAL, Domen, 1985- 

Vrednotenje nepremičnin : raziskovalna izhodišča pri uporabi načina primerljivih prodaj : 

znanstvena monografija / Domen Nahtigal, Bojan Grum. - 1. izd. - Nova Gorica : Evropska 

pravna fakulteta, 2015 ([Ljubljana] : Januš). - 212 str. : ilustr. ; 24 cm 

2. DOKTORSKA znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca (5 ; 2016 ; Ljubljana) 

Zbornik prispevkov [Elektronski vir] = Proceedings / V. doktorska znanstvenoraziskovalna 

mednarodna konferenca, Ljubljana, maj 2016 = V. Doctoral Research International 

Conference ; [organizira Evropska pravna fakulteta [in] Fakulteta za državne in evropske 

študije ; uredili Saša Đorđević in Priscila Gulič]. - El. knjiga. - Nova Gorica : Evropska pravna 

fakulteta, 2016. - 153 str. 

6.2 ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU PROSTORSKIH IN 

MATERIALNIH POGOJEV 

Podatki se nanašajo na študijsko leto 2016/17. 

6.2.1 PROSTORI 

EVRO-PF je v študijskem letu 2016/17 svojo dejavnost izvajala na sedežu v Novi Gorici. V 

Novi Gorici (EDA center) se je študijski proces izvajal v pet 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. 

 

Tudi v študijskem letu 2016/17 se je študijski proces izvajal na dislocirani enoti v Ljubljani, na 

kateri so štiri predavalnice s skupaj 270 sedeži. V pritličju zgradbe je knjižnica, v 1. nadstropju 

sta dve predavalnici, dekanat, arhiv knjižnice in založbe, referat ter predprostor z oglasno 
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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 

V študijskem letu 2016/17 so bili izvedeni manjši nakupi opreme, predvsem z namenom 

dopolnitve primanjkljajev, ki so se pokazali ob selitvi v študijski center Ljubljana. Fakulteta je 

opravila potrebne nakupe za potrebe posodabljanja infomacijske opreme in pisarniškega 

materiala za zaposlene.  

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 in založba za 

svoje delo uporabljata program VASCO. Fakulteta sklenjene tri-letne pogodbe  za program za 

preverjanje plagiatov Ephorus/Turn-it-in ni podaljšala, saj se podpisala pogodba za slovenski 

program DPV v okviru repozitorija Revis. Fakulteta je nadaljevala naročniško razmerje na 

portalu IUS INFO innaročnino na leto licenco UDCMRF 2011 (dostop do elektronske izdaje 

tabel UDK) ter že naročene strokovne revije. 

6.2.4 KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

KNJIŽNICA  

 

Knjižnica fakultete se je v šolskem letu 2016/17 pridružila k ustanovitvi Univerzitetne knjižnice 

Nove univerze (UKNU), da bi uporabnikom omogočila čim bolj kakovostne študijske in 

raziskovalne vire, dobro strokovno podporo ter vsakodnevno dostopnost. V šolskem letu 

2016/17 se je uporabnikom knjižnice - študentom in profesorjem fakultete omogočilo dodatne 

dostope do podatkovnih baz in elektronskih gradiv, ki so že postali del UKNU. 

 

UKNU je pripravila lastno strategijo razvoja in samoevalvacijsko poročilo za leto 2017. V letu 

2017 je štela 13.214 enot gradiva za vse tri članice univerze. Štela je 1.145 članov.  

 

Knjižnica fakultete, kot del UKNU, zagotavlja ustrezno in kvalitetno učno gradivo za študente, 

ki pa ni locirano zgolj v knjižnici, ampak tudi v repozitoriju Revis, v Visokošolskem 

informacijskem sistemu (VIS) in na spletni strani fakultete in univerze. Fakulteta je v študijskem 

letu 2016/17 založila in izdala publikacije, ki spadajo v študijsko gradivo. 

 

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 2016/17 je založba EVRO-PF izdala naslednje publikacije: 

1. Temeljotov Salaj, Alenka; Zupančič, Dušan, 1957- 
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Attitude towards real estate and organizational environment [(znanstvena monografija)] / 

Temeljotov Salaj, Alenka; Zupančič, Dušan. - 1st ed. - Ljubljana : Nova univerza, European 

Faculty of Law, 2017. - 166 str. : ilustr. ; 24 cm 

2. DUJIĆ, Slobodan 

Razvoj in glavne značilnosti tipskih modelov organizacije državne oblasti : [(znanstvena 

monografija)] / Slobodan Dujić. - 1. izd. - Ljubljana : Nova univerza, Evropska pravna 

fakulteta, 2017 ([Ljubljana] : Januš). - 123 str. ; 24 cm 

3. JAMBREK, Peter 

Ustanovitev Slovenije / Peter Jambrek ; z avtorskim prispevkom Dimitrija Rupla in uvodnim 

nagovorom Aleša Mavra. - 1. natis. - Ljubljana : Nova univerza, Evropska pravna fakulteta 

: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2017 ([Ljubljana] : Studio Graffit). - 571 str. : 

ilustr. ; 24 cm 

4. PUHARIČ, Krešimir 

Gospodarsko pravo [Elektronski vir] : študijsko e-gradivo / pripravil Krešo Puharič. - 1. izd. 

- El. knjiga. - Novi Gorica : Evropska pravna fakulteta, 2017 

5. TEORIJA in praksa socialne države [Elektronski vir] : zbornik izbranih ustavnopravnih 

vprašanj / Andraž Teršek (ur.) et al. - El. knjiga. - Ljubljana : Nova univerza, Evropska 

pravna fakulteta, 2017 
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6.2.5 IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

Tabela 14: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju Prostorskih in materialnih pogojev 

DOLGOROČNI CILJI 

(DO LETA 2018) 

DOLGOROČNA 

STRATEGIJA 
CILJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 

KRATKOROČNA 

STRATEGIJA 

REALIZACIJA (1.10.2016 – 

30.9.2017) 

Zagotavljanje primernih 

prostorov ter stalna skrb 

za posodabljanje strojne 

in programske opreme. 

1. Skrb za 

posodabljanje 

strojne  in programske 

opreme. 

2. 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 in potrebami v vseh 

študijskih centrih fakultete.  

2. Video oprema bo ustrezno 

razporejena po lokacijah, glede na 

potrebe e-študija. Dokupljena bo nova 

oprema (predvsem za snemanje 

predavanj v angleškem jeziku). 

1.  Zagotovitev potrebnih 

sredstev in posodabljanje ter 

nakup opreme. 

2. Ustrezna razporeditev video 

opreme po lokacijah, glede na 

potrebe e-študija, nakup nove 

opreme (predvsem za snemanje 

predavanj v angleškem jeziku). 

 

Cilj je bil delno realiziran. 

1. Zagotovljena je bila ustrezna 

oprema. 

2. Zaradi temeljite prenove e-

študija in vzpostavitve portala 

eUniverza se e-študij ni izvajal 

več v prvotno zastavljeni obliki, 

zato se je tudi oprema odstranila. 

Vzpostavitev knjižnice, ki 

bi ustrezala vsem 

zahtevam, ki jih določajo 

predpisi. 

1. 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. 

Cilj je bil realiziran. 

1.Obseg knjižničnega gradiva se 

je povečal. 

Povečanje založniške 

dejavnosti fakultete. 

1. 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. EVRO-PF bo izdala zbornik 

konference, kjer bodo 

sodelujoči pripravili prispevke. 

Cilj je bil realiziran. 

1. Izdano je bilo novo študijsko 

gradivo. 

2. Izdan je bil zbornik prispevkov. 

3. EVRO-PF se je uspešno 

prijavila na razpise za 

sofinanciranje izdajanja 

znanstvenih publikacij. 
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DOLGOROČNI CILJI 

(DO LETA 2018) 

DOLGOROČNA 

STRATEGIJA 
CILJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 

KRATKOROČNA 

STRATEGIJA 

REALIZACIJA (1.10.2016 – 

30.9.2017) 

3. EVRO-pF se bo prijavila na 

razpis za sofinanciranje 

znanstvenih monografij. 

Ponudba prostorov 

zunanjim deležnikom. 

1. Ponuditi fakultetne 

prostore zunanjim 

deležnikom, 

organizirati družabne 

dogodke v fakultetnih 

prostorih z namenom 

večje prepoznavnosti 

fakultete. 

1. Fakulteta bo prostore ponujala 

zunanjim interesentom.  

1. Izvedena bo promocija 

oddaje prostorov z namenom 

širše prepoznavnosti študijskih 

centrov fakultete. 

Cilj je bil realiziran. 

1.EVRO-PF je uspešno oddajala 

prostore zunanjim uporabnikom.  

Nakup opreme za 

snemanje 

internacionaliziranih 

študijskih programov 

1. Oprema prostorov 

primernih za 

snemanje 

internacionaliziranih 

študijskih programov 

1. Dokupljena bo nova oprema 

(predvsem za snemanje predavanj v 

angleškem jeziku). 

1. Zagotovitev sredstev za 

nakup nove opreme (predvsem 

za snemanje predavanj v 

angleškem jeziku). 

 

Cilj je bil realiziran. 

1. Zaradi prenove eUniverze je 

fakulteta poskrbela za nakup 

informacijske in druge opremo za 

namene vzpostavitve in 

delovanja portala eUniverza.  
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6.3 SKLEPNO 

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji:  

 Študij se je izvajal v ustrezno opremljenih prostorih na sedežu fakultete v EDA centru v 

Novi Gorici ter na novi lokaciji – dislocirani enoti v Ljubljani; 

 knjižnica je v letu 2016/17 razširila knjižnični fond; 

 nakup potrebne nove opreme za nemoteno delo administrativnega osebja in izvedbo e-

izobraževanja; 

 nakup ustrezne programske opreme za posodobitev e-izobraževanja (eUniverza).  

Prednosti:  

 Prostori EVRO-PF 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. 

Slabosti:  

 Na lokaciji fakultete v EDA centru v Novi Gorici je prišlo do vlomov in kraje opreme;  

 občasne okvare računalniške opreme, zato so potrebni številni vzdrževalni postopki in s 

tem povezani stroški. 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

 Še naprej zagotavljati, da so vsi študijski centri fakultete ustrezno opremljeni; 

 ponudba prostorov zunanjim deležnikom; 

 zagotavljanje sredstev za širitev enot gradiva v knjižnici (preko prijav na ustrezne razpise); 

 spodbujanje pedagoškega kadra k pripravi in izdaji učbenikov oziroma drugega študijskega 

gradiva ter zagotovitev potrebnih sredstev;  

 zagotoviti večjo varnost študijskih prostorov na lokaciji fakultete v EDA centru v Novi Gorici.  
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7 FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

7.1 PRIDOBIVANJE SREDSTEV 

Zasebni visokošolski zavod EVRO-PF se financira 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, MIZŠ, Javni sklad, CMEPIUS,…). 

 

EVRO-PF z intenzivnim delom na področju izterjave neplačanih terjatev učinkovito zmanjšuje 

obseg terjatev. Z rednim opominjanjem dolžnikov kot dober gospodar skrbi, da ne prihaja do 

večjih dolgov s strani dolžnikov. Fakulteta je tudi v študijskem letu 2016/17 nadaljevala z 

instrumentom 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.  

 

EVRO-PF je za namene preglednosti 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; 

- 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. 

7.1.1 Koncesije 

Fakulteta je pridobila državno koncesijo za naslednje študijske programe , in sicer:  

- Triletni dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo z Odločbo Vlade RS št. 01405-

13/2006/5 z dne 13.12.2006. V študijskem letu 2016/17 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 2016/17 je Vlada RS odobrila 70 

koncesioniranih vpisnih mest na tem programu; 
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- 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 2016/17 je 

Vlada RS odobrila 70 koncesioniranih vpisnih mest na tem programu. 

7.1.2 Druge dejavnosti in viri financiranja:  

EVRO-PF izvaja tudi založniško dejavnost, izvedbo različnih strokovnih seminarjev, 

izobraževanje za zunanje deležnike (npr. usposabljanja za mediatorje)  ter znanstveno – 

raziskovalno in svetovalno dejavnost preko katerih črpa sredstva za izvajanje svoje temeljne 

visokošolske dejavnosti;  

 

Seznam uspešnih prijav na razpise, iz katerih se je dodatno sofinanciralo razne aktivmnosti na 

fakutleti:  

1. »ERASMUS PLUS 2016 Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in 

usposabljanja (KA1)«, Razpis CMEPIUS; 

2. Jean Monnet Modul v okviru Erasmus+ programa »Argumentacija Sodišča Evropske 

unije kot zgled za argumentacijo slovenskih sodišč«, Evropska komisija; 

3. »Javni razpis štipendij za sodelovanje na tekmovanju v tujini za leto 2016 (219. javni 

razpis)«, Javni sklad RS; 

4. Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni 

projekti za družbeno korist 2016 – 2018 (231. javni razpis) - 2. odpiranje, Javni sklad 

RS; 

5. ARRS, Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij (dr. Dujić); 

6. ARRS Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij (izr. prof. dr. 

Temeljotov Salaj, Zupančič); 

7. ARRS Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij prof. (dr. 

Jambrek, Maver, prof. dr. Rupel); 

8. Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem 

šolstvu v letih 2015-2020, MIZŠ; 

9. Javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa 

Erasmus+ v tujino za leto 2016 (212. Javni razpis), Javni sklad RS; 

10. ARRS - CRP Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega 

programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2016 – Projekt: »Pravna opredelitev 

statusa kmeta in kmetije vključno z gospodarskimi, okoljskimi in socialnimi ukrepi.«; 

11. Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija - generacija 2016, MIZŠ; 

12. Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva, 

MIZŠ; 

13. Javni razpis Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev 

na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018, MIZŠ. 
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7.1.3 Šolnine in vpisnine:  

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 EVRO-PF 

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.  

7.1.4 Znanstveno- raziskovalno delo:  

Znanstveno – raziskovalno delo je financirano na podlagi sklenjenih pogodb z ARRS in 

sredstev pridobljenih na razpisih. 
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7.2 IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

Tabela 15: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju financiranja dejavnosti 

DOLGOROČNI CILJI 

(DO LETA 2018) 

DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V ŠTUDIJSKEM 

LETU 2016/17 

KRATKOROČNA STRATEGIJA REALIZACIJA – 1.10.2016 – 

30.9.2017 

Zagotoviti ustrezne vire 

financiranja dejavnosti. 

1. Zagotavljanje zunanjih virov 

financiranja, predvsem preko 

dobljenih javnih in drugih 

razpisov  

2. Razširiti dejavnost fakultete s 

ponudbami za zunanje 

deležnike (pravna mnenja, 

izobraževanja, konference, 

poletne šole, oddaja prostorov, 

knjižnična ponudba). 

1. Izvedena bo prijava na 

vsaj pet 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. 

 

 

Cilj je bil realiziran. 

1. Zagotovljeni so bili dodatni 

viri financiranja. 

2. EVRO-PF je razširila svojo 

dejavnost prek organizacije 

različnih izobraževanj za 

zunanjo javnost. 
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7.3 SKLEPNO 

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji:  

 Pri financiranju ni prišlo do posebnih sprememb; 

 pridobljena so bila sredstva za financiranje 13 novih projektov. 

Prednosti:  

 Možnost obročnega odplačevanja šolnin za študente;  

 pridobljena sredstva na razpisih omogočajo izvedbo dodatnih aktivnosti EVRO-PF.  

Slabosti:  

 Zmanjšana so bila koncesijska sredstva skladno z uredbo, ki ureja financiranje 

visokošolskih zavodov; 

 sistem financiranja ne omogoča pokrivanja obratovalnih stroškov v celoti; 

 majhen delež financiranja iz raziskovalne dejavnosti. 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

 Zagotavljanje zunanjih virov financiranja (projektna sredstva, razvojni skladi, povezovanje 

z gospodarstvom ipd.); 

 Pospeševanje tržne dejavnosti fakultete. 
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8 SODELOVANJE Z OKOLJEM 
 
EVRO-PF 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 drugimi 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 osnova in 

priporočilo 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 organizacijami, 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. Sodelovanje z drugimi institucijami, 

organizacijami in državnimi organi, tako lokalno kot tudi širše, fakulteta ocenjuje kot ustrezen 

razvojni prispevek pri zagotavljanju kakovosti študijskega procesa.  

 

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.). Na področju sodelovanja z lokalnim 

okoljem je zlasti aktiven Karierni center fakultete.  
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Fakulteta se je vrsto let aktivno odziva na vse pobude Visokošolskega in raziskovalnega 

središča Primorske (VIRS Primorske12) kot zavoda, ki predstavlja interese predvsem 

regijskega gospodarstva in tudi lokalne skupnosti glede razvoja terciarnega izobraževanja v 

regiji ki so ga ustanovile.  

 

Prek Kariernega centra s fakulteto sodelujejo tudi številna društva, zavodi in drugi izvajalci, ki 

so svojo namero za sodelovanje konkretizirali preko t.i. Pisem o nameri. (npr. Costructa d.d., 

NLB Propria d.o.o., Eko Sklad j. s., Zavod ZMAG – Zavod za zagon gospodarstva z množičnim 

financiranjem, Zavod RAKMO – Zavod za mediacijo, Društvo ELSA Nova Gorica, AIESEC, 

odvetniška družba Aljoša Dežman o. p., Slovenskim društvom za evropsko pravo (SDEP 

ipd.13).  

 

Fakulteta je prek 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. Sodni svet, Ustavno in Vrhovno sodišče RS, Državni zbor, razna 

ministrstva, Specializirano državno tožilstvo, Varuh človekovih pravic, Komisija za 

preprečevanje korupcije 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 prek 

Kariernega centra tudi z nekaterimi 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.).  

 

Prek 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. 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«. Povezovanje je še posebej okrepljeno z Gimnazijo Nova Gorica.  

 

                                                
12 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.. 
13 Natančen popis domačih /mednarodnih sporazumov in drugih oblik sodelovanja z okoljem vodi 

fakulteta v okviru internih evidenc.  
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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. 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 prek 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.  

 

V sklopu povezovanja z drugimi visokošolskimi zavodi na državni ravni je bila fakulteta do 

vključno študijskega leta 2015/16 tesneje povezana z Fakulteto za državne in evropske študije.  

 

Fakulteta je v letu 2015/16 zlasti preko aktivnosti, ki jih prirejata fakulteta in KC, okrepila 

povezovanje z drugimi visokošolskimi zavodi, 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. So organizacija 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«. 

 

Prav tako je fakulteta redno aktivna na področju prirejanja dogodkov za študente, diplomante 

in širšo javnost. Fakulteta je od ustanovitve dalje priredila že vrst akademskih forumov, okroglih 
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miz, gostujočih predavanj, domačin in mednarodnih konferenc, več predstavitev knjig in drugih 

dogodkov, namenjenih promociji akademskih dosežkov in raziskovalne dejavnosti. Natančen 

popis dogodkov in drugih oblik sodelovanja z okoljem vodi fakulteta v okviru internih evidenc. 

Utrinki preteklih dogodkov so javnosti predstavljeni v mesečniku e- Novice, ki ga fakulteta 

izdaja od leta 2013 dalje (https://www.evro-pf.si/novice/e-novice/) .  

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 2016/17, se sta se širili in 

krepili tudi njena prepoznavnost in ugled v domačem in mednarodnem prostoru.  

 

V študijskem letu 2016/17 je fakulteta uspešno izvajala projekt »nadgradnja dejavnosti 

kariernega centra Evropske pravne fakultete v obdobju 2015-2020« v okviru Javnega razpisa 

za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020. 

V okviru projekta se izvajajo številne aktivnosti, ki spodbujajo povezovanje visokošolskega 

zavoda s trgom dela in predstavniki delodajalcev. Opis projekta je dostopen na: 

https://www.evro-pf.si/dejavnosti/karierni-center-2/  

 

Fakulteta je ob pomoči Kariernega centra fakultete v letu 2017 močno okrepila tudi stike z 
delodajalci preko raznih pisem o nameri ter protokoli o sodelovanju. Podpisnih je bilo 11 novih 
sporazumov in/ali pisem o nameri:   
 

1. Sporazum o sodelovanju z NVO Ustanovo fundacijo BiT Planota z dne 23. 1. 2017  

2. Pismo o nameri sklenjeno med Evropsko pravno fakulteto in Toronto Business Academy, 
z dne 15.3.2017 

3. Pismo o nameri sklenjeno med Evropsko pravno fakulteto in Igorjem Guardianchichem, z 
dne 8.3.2017 

4. Pismo o nameri sklenjeno med Evropsko pravno fakulteto in Slovenskim društvom za 
evropsko pravo (SDEP), z dne 21.5.2017 

5. Pismo o nameri sklenjeno med Evro-PF ter Skupino PRIMERA, celovite kadrovske rešitve 
d.o.o., z dne 16.8.2017 

6. Pismo o nameri sklenjeno med Evropsko pravno fakulteto in Inštitutom za mladinsko 
politiko Ajdovščina, z dne 4.8.2017 

7. Pismo o nameri sklenjeno med Evropsko pravno fakulteto in Partner Consulting .d.o.o, z 
dne 16.8.2017 

8. Pismo o nameri sklenjeno med Evropsko pravno fakulteto in Inštitut za mediacijo 
CONCORDIA (Tanja Pia Metelko), z dne 16.8.2017 

9. Pismo o nameri sklenjeno med Evropsko pravno fakulteto in Zavod ZAPOSLISE, ga. Nives 
Fortunat Šicelj, z dne 16.8.2017 

10. Pogodba o poslovnem sodelovanju sklenjena med Evropsko pravno fakulteto in 
KOMPETENCA d.o.o., z dne 27.9.2017 

11. Pogodba o poslovnem sodelovanju sklenjena med Evropsko pravno fakulteto in 
Gospodarsko zbornico Slovenije, Center za poslovno usposabljanje, z dne 17.11.2017 

 

https://www.evro-pf.si/novice/e-novice/
https://www.evro-pf.si/dejavnosti/karierni-center-2/
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EVRO-PF je sodelovala tudi na informativnem dnevu »Izberi si svoj študij«, ki je potekal v 

sodelovanju z RRA Severne Primorske (»Izberi si svoj študij«, 17.11.2016, Nova Gorica )  

 

Predstavniki fakultete so se udeležili posveta o osnutku Programskega dokumenta na področju 

terciarnega izobraževanja na Goriškem, dne 20. 4. 2017, v prostorih Medpodjetniškega 

izobraževalnega centra - MIC na Cankarjevi ulici 10 v Novi Gorici, na katerem je bil 

predstavljen osnutek strategije nadaljnjega razvoja visoko šolstva na goriškem. Posveta sta 

se je v imenu dekana, dr. Marka Novaka, udeležila predstavnica Kariernega centra fakultete, 

ga. Nataša Kolavčič, ter predstavnica VIRS Primorske, dr. Barbara Hvalič Erzetič.  

 

EVRO-PF je v domačem okolju sodelovala na sejmu MojeDelo (13. 4. 2017, Nova Gorica), na 

katerem je promovirala svojo dejavnost med okoliškimi delodajalci, iskala nove priložnosti za 

sodelovanje prek Kariernega centra, se povezovala z lokalnimi delodajalci, prek KC nudila 

karierne nasvete ter krepila vpetost v lokalni prostor.  

 

EVRO-PF je ohranjala stik tudi s srednjimi šolami ter za dijake pripravila razne informativne 

dneve z opisom poklica in kariero osveščanje dijakov 12. 12. 2017 (Gimnazija Vipava), prav 

tako pa je srednje šole obvestila o možnosti tesnejšega sodelovanja z dijaki prek dejavnosti 

kariernega centra fakultete.  

 

EVRO-PF je za krepitev povezovanja z okoljem prirejala različne dogodke, npr. akademske 

forume, okrogle mize, poletne in jesenske šole, pri čemer so bili k sodelovanju povabljeni 

predstavniki različnih organizacij (npr. strokovnjaki iz prakse, predavatelji, predstavniki stroke, 

gosti iz tujine).  

 

Za širšo javnost so bili organizirani informativni dnevi (februar 2017 – dodiplomski študij, junij 

2017 podiplomski študij) ter dnevi odrtih vrat (oktober 2016) na fakulteti  

 

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. ARRS, Javni razpis za 

(so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015 – reforma demokratične in pravne države 

v Sloveniji, Projekt Po kreativni poti do praktičnega znanja). . 

 

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 veliko 

storila na področju promocije svojih aktivnosti, diplomantov, prepoznavnost 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.  
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8.1.3 SKLEPNO 

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji:   

 Uspešno je potekalo izvajanje razpisa za nadgradnjo dejavnosti KC za leto 2015-2020 

preko katerega so bile izpeljane različne aktivnosti KC, kar je okrepilo stik z okoljem;  

 EVRO-PF je sodelovala na posvetu o Programskem dokumentu na področju terciarnega 

izobraževanja na Goriškem; 

 ohranjalo in nadgrajevalo se je povezovanje fakultete z drugimi institucijami v Sloveniji; 

 EVRO-PF je bila prek udeležb aktivna na lokalnih sejmih (MojeDelo, Izberi si svoj študij 

ipd.); 

 vzpostavljenih je bilo več stikov s predstavniki podjetij, različnih institucij, zavodov in 

društev (medsebojno obveščanje, sodelovanje na dogodkih EVRO-PF, formalizacija 

sodelovanja v obliki t. i. pisem o nameri); 

 fakulteta je prek KC okrepila stik s srednjimi šolami; 

 podpisana so bila nova pisma o nameri in sodelovanju;  

 stik z okoljem se je okrepil tudi prek raziskovalne dejavnosti fakultete (projekti ARRS).  

Prednosti:  

 Preko aktivnosti se je utrjevala prepoznavnost EVRO-PF v lokalnem in širšem družbenem 

okolju; 

 skrb za ohranjanje vpetosti zunanjih deležnikov v obštudijski proces (sodelovanje na 

okroglih mizah, akademskih forumih, drugih dejavnostih KC); 

 večja aktivnost EVRO-PF je bila dana vključevanju delodajalcev in drugih akterjev v (ob) 

študijski proces; 

 podpisana so bila številna nova pisma o nameri, s katerimi bo EVRO-PF krepila stik z 

delodajalci.  

Slabosti:  

 Dolgoročna strategija povezovanja z okoljem in delodajalci še ni formalno vzpostavljena.   

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

 Udeležba na sejmih doma in v tujini kot dodatna oblika promocije;   

 večja promocija študentov in diplomantov EVRO-PF;  

 izboljšati prepoznavnost EVRO-PF v lokalnem in širšem okolju (zlasti okrepiti 

prepoznavnost EVRO-PF in njenih študijskih programov v širši javnosti); 

 sklenitev novih pisem o nameri za sodelovanje ter še dodatno okrepiti stik s potencialnimi 

delodajalci preko dejavnosti KC; 

 pridobitev dodatnih sredstev preko razpisov in drugih oblik financiranja za krepitev 

obštudijskih dejavnosti, ki vplivajo na vidik sodelovanja z okoljem; 

 nadgraditi mrežo delodajalcev, s katerimi EVRO-PF že uspešno sodeluje.  
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8.2 KARIERNI CENTER EVRO-PF 

8.2.1 SPLOŠNO O KARIERNEM CENTRU 

EVRO-PF 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.  

 

Karierni center spremlja zaposljivost, zaposlenost in zadovoljstvo študentov/diplomantov s 

ponujenim študijem  ter o tem poroča in svetuje fakulteti ter skupaj z njo sprejema ustrezne 

ukrepe. Aktiven je na vseh področjih izobraževanja ter skrbi za 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. 

 

V študijskih letih 2012/13 in 2013/14 so bile v sklopu KC opravljene ankete med diplomanti, ki 

so odražale stanje diplomantov na področju zaposlitve in zadovoljstva s študijem. Ankete so 

bile ponovno izvedene v študijskem letu 2016/17. Rezultati so bili fakulteti v veliko pomoč in 

podporo pri nadaljnjem oblikovanju študijskega procesa. 

 

Karierni center sodeluje tudi z delodajalci, ki iščejo kadre za svoja podjetja, saj se trudi 

sodelovati z njimi in upoštevati njihove potrebe na trgu dela. Karierni center gradi pester nabor 

partnerjev fakultete in potencialnih delodajalcev svojih diplomantov, s katerimi ohranja stike in 

aktivno sodeluje. Povezovanje se kaže v formalni obliki (v okviru sklenjenih t. i. pisem o 

nameri14.) 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. ).  

 

Karierni center omogoča ohranjanje stikov med alumni fakultete ter ustvarja priložnosti za 

njihovo medsebojno povezovanje.  

 

Karierni center krepi svojo vlogo na področju svetovanja mladim in prirejanju obštudijskih 

aktivnosti (o možnostih nadaljnjega študija, predstavitvi poklicev in obiskom v delovna in realna 

okolja). Rezultati dobrega dela in promocije se kažejo predvsem v povečanem zanimanju 

študentov in delodajalcev za aktivnosti, ki jih prireja Karierni center.  

 

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.  

 

                                                
14 Na pobudo KC je bilo sklenjenih 11 novih partnerstev. Seznam vodi fakulteta v obliki internih evodenc.  
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EVRO-PF se je v letu 2016 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti 

kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020, ki ga je razpisalo Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, za izvajanje projekta “Nadgradnja dejavnosti Kariernega 

centra Evropske pravne fakultete v letih 2015-2020”.  

8.2.2 ENOLETNI RAZVOJ KARIERNEGA CENTRA 

EVRO-PF je v letu 2016 v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti 

kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020 uspešno pridobila sredstva za izvajanje 

projekta “Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Evropske pravne fakultete v letih 2015-

2020” iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport (20 %). Projekt se je začel izvajati v študijskem letu 2016/17. Informacije o projektu so 

dostopne na: https://www.evro-pf.si/dejavnosti/karierni-center-2/. V študijskem letu 2016/17 je 

tako fakulteta začela aktivno izvajati projekt KC, ki ga je uspešno pridobila na omenjenem 

javnem razpisu v letu 2016.  

 

Karierni center je v študijskem letu 2016/17 nadaljeval z izvajanjem svojega poslanstva in 

zastavljenih aktivnosti. Karierni center je okrepil tudi stik z delodajalci preko pisem o nameri, 

pri čemer je bilo v š. l. 2016/17 sklenjenih 11 novih partnerstev (z Ustanovo fundacijo BiT 

Planota, Toronto Business Academy, z Igorjem Guardianchichem, s Slovenskim društvom za 

evropsko pravo (SDEP), Skupino PRIMERA, celovite kadrovske rešitve d.o.o., z Inštitutom za 

mladinsko politiko Ajdovščina, s Partner Consulting d.o.o., Inštitutom za mediacijo 

CONCORDIA, Zavod ZAPOSLISE,  KOMPETENCA d.o.o. ter Gospodarsko zbornico 

Slovenije, Center za poslovno usposabljanje).  

 

Karierni center 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. 

Vsebina dejavnosti KC je dostopna na povezavi: https://www.evro-pf.si/dejavnosti/karierni-

center-2/ (glej dogodki).  

 

Študentom je bil KC na voljo za karierna svetovanja ter nudil ustrezno pomoč in podporo na 

področju študijskih in obštudijskih dejavnosti.  

 

Karierni center je sodeloval na sejmih Moje Delo in Informativna 2016/17.  

 

KC je tudi skrbel za redno promocijo svoje dejavnosti prek različnih oblik zgibank, brošur, preko 

socialnih omrežij in spletne strani fakultete.  

 

https://www.evro-pf.si/dejavnosti/karierni-center-2/
https://www.evro-pf.si/dejavnosti/karierni-center-2/
https://www.evro-pf.si/dejavnosti/karierni-center-2/
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8.3 IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

Tabela 16: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju sodelovanja z okoljem – Karierni center 

DOLGOROČNI CILJI (DO 

LETA 2018) 

DOLGOROČNA 

STRATEGIJA 

CILJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 KRATKOROČNA 

STRATEGIJA 

REALIZACIJA (1.10.2016 – 

30.9.2017) 

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 institucijami doma in v tujini. 

Hkrati bo fakulteta širila 

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. EVRO-PF 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 

Cilji so bili realizirani.  

1.Izvedene so bile aktivnosti za 

vzpostavitev in razvijanje 

tesnejšega stika z okoljem ter 

pripravljen popis sporazumov v 

z delodajalci in drugimi 

visokošolskimi institucijami za 

vodenje internih evidenc.  

2. Promocijske aktivnosti so 

bile uspešno izvedene.   

3. Na fakulteti so potekale 

številne aktivnosti za 

ohranjanje pestrega nabora 

obštudijskih aktivnosti 

(gostujoča predavanja, 

konference, akademski forumi, 

okrogle mize, strokovne 

ekskurzije, delavnice, ogledi v 

delovna in realna okolja, 

tekmovanja).  

4. EVRO-PF se je preko 

dejavnosti KC aktivno 

povezovala z delodajalci in 

drugimi institucijami ter širila 

prepoznavnost svojih 
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DOLGOROČNI CILJI (DO 

LETA 2018) 

DOLGOROČNA 

STRATEGIJA 

CILJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 KRATKOROČNA 

STRATEGIJA 

REALIZACIJA (1.10.2016 – 

30.9.2017) 

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. 

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.  

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 

diplomantov. KC se je le delno 

uspel pridobiti podatke o 

kompetencah diplomantov, 

zlasti prek neformalnih stikov. 

Izpeljane so bile ankete med 

diplomanti leta 2017. Brošura 

za delodajalce ni bila 

ponatisnjena zaradi obstoječih 

zalog. Izdelani so bili ustrezni 

informativni material in gradiva 

za promocijo.  

5. EVRO-PF se je prek svoje 

dejavnosti in številnih 

dogodkov, ki jih je organizirala 

(okrogle mize, akademski 

forumi, prijava na projekte ipd.) 

vključevala v družbeno 

dogajanje.  

6. KC se je povezal z Alumni 

klubom. Organizirano je bilo 

druženje diplomantov fakultete 

v okviru neformalnih srečanj in 

dogodkov na fakulteti. KC je 

skrbel za aktivno vključevanje 

alumni fakultete v dejavnost 

KC. 

7. KC je skrbel za promocijo 

svoje dejavnosti ter širil svojo 

prepoznavnost navznoter (med 
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DOLGOROČNI CILJI (DO 

LETA 2018) 

DOLGOROČNA 

STRATEGIJA 

CILJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 KRATKOROČNA 

STRATEGIJA 

REALIZACIJA (1.10.2016 – 

30.9.2017) 

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 

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.  

študenti) ter navzven (med 

širšo javnostjo).  

8. Izpeljane so bile ankete med 

diplomanti v letu 2017. Mnenja 

in predloge je KC zbiral tudi 

ustno ter preko spletnih 

vprašalnikov ob prijavi na 

razne dogodke.  
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8.3.1 SKLEPNO 

Premiki v času po samoevalvaciji:  

 S pomočjo KC se je krepilo povezovanje z okoljem; 

 EVRO-PF je uspešno začela izvajati projekt, ki omogoča nadgradnjo obstoječe 

dejavnosti KC v letih 2015-2020;  

 številni slovenski in tuji delodajalci/institucije so bili vključeni v (ob)študijski proces; 

 izboljšala se je prepoznavnost fakultete v domačem in mednarodnem okolju; 

 povečalo se je zanimanje delodajalcev za sodelovanje s fakulteto in KC; 

 KC je uspešno zbiral mnenja in predloge študentov za nadaljnje aktivnosti na fakulteti 

ter izsledke upošteval pri načrtovanju nadaljnjih aktivnosti. S tem se je krepilo tudi 

zadovoljstvo uporabnikov s ponujenimi aktivnostmi; 

 Izpeljani so bili številni dogodki vse življenjskega izobraževanja;  

 KC je uspešno izvajal karierna svetovanja in organiziral druge dogodke za študente in 

diplomante;  

 podpisanih je bilo 11 novih pisem o nameri za sodelovanje.  

Prednosti:  

 S pomočjo razpisnih sredstev je KC povečal nabor ponujenih (ob)študijskih aktivnosti ter 

pripomogel k izboljšanju zadovoljstva študentov s ponujenim študijskim procesom; 

 povečalo se je zanimanje študentov za vključevanje v obštudijske dejavnosti KC; 

 podpisana nova pisma o nameri bodo omogočala dodatne možnosti za sodelovanje 

delodajalcev s študenti.  

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; 

 KC še nima razvitega enotnega načina spremljanja zadovoljstva delodajalcev z znanji in 

kompetencami študentov, s katerimi sodelujejo. Spremljanje zadovoljstva poteka 

neformalno.  

 Predlogi aktivnosti za izboljšave: 

 Okrepiti povezovanje med Alumni klubom fakultete in KC; 

 delodajalce še dodatno vključiti in spodbuditi k sodelovanju s KC; 

 povečati prepoznavnost kariernega svetovanja med študenti in diplomanti ter povečati 

število uporabnikov storitev KC;  

 povečati prepoznavnost KC, diplomantov fakultete in same fakultete na lokalni in državni 

ravni.  
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9 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

EVRO-PF se na pravnem področju aktivno vključuje in kreditno povezuje s sorodnimi 

visokošolskimi in univerzitetnimi institucijami v evropskem in mednarodnem prostoru.  

9.1 SPLOŠNO O MEDNARODNEM SODELOVANJU  

 

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

2014/15. 

9.1.1 PODPISANI SPORAZUMI 

Do zaključka študijskega leta 2014/15 je fakulteta sklenila že 62 različnih sporazumov 

(Erasmus in drugi sporazumi) na mednarodni ravni. Število zajema vse do takrat sklenjene 

sporazume z institucijami v tujini.  

9.1.2 ERASMUS 

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

mobilnosti študentov in profesorjev s tujimi fakultetami. Preko programa Erasmus+ fakulteta 

goji pomemben stik z mednarodnim okoljem.  

 

Podatki o sporazumih ter izvedenih mobilnostih so se do vključno št. leta 2013/14 evidentirali 

samostojno, preko končnih poročil programa Erasmus+. Od leta 2014/15 dalje se vsi podatki 

(npr. o sklenjenih partnerstvih, izvedenih mobilnosti, trajanju mobilnosti, vrstah mobilnosti) 

evidentirajo preko orodja »Mobility tool«, ki se uporablja v okviru programa Erasmus+.  

 

EVRO-PF je do leta 2014/15 izpeljala sledeče mobilnosti:  

- gostila 3 Erasmus vhodne mobilnosti, 

- izpeljala 13 Erasmus izhodnih mobilnosti, 

- izpeljala 9 Erasmus izhodnih mobilnosti predavateljev, 

- gostila 5 Erasmus+ vhodnih mobilnosti predavateljev. 

9.1.3 NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM 

EVRO-PF se je prvič prijavila na razpis slovenskega štipendijskega sklada iz Finančnega 

mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v letu 2009/10, v okviru katerega je 

prejela sredstva za izvedbo mobilnosti. V letu 2010/11 se je fakulteta ponovno uspešno 

prijavila na razpis. V letu 2009/10 (marec 2010) se je izmenjave udeležila ena predavateljica, 

katere obisk je pripomogel k podpisu interinstitucionalnega sporazuma s Faculty of Arhitecture 

and Fine Art na Unoversity of Science and Technology - NTNU, v Trondheimu, na Norveškem. 

V študijskem letu 2010/11 se je preko programa Norveški Finančni Mehanizem izmenjave 

udeležil en 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 2013/14 se fakulteta na razpis Slovenskega štipendijskega sklada 

Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma ni prijavila, vendar je bila 
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uvrščena na rezervni seznam. V letu 2014/15 se program Norveški Finančni Mehanizem ni 

več izvajal.  

9.1.4 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 študijskem letu 2014/15 se fakulteta na projekt 

Jean Monnet ni prijavila.  

 

V obdobju od 2013 do 2015 je potekal sklop Akademskih forumov pod mentorstvom nosilca 

modula, predavatelja doc. dr. Mateja Avblja, na temo “Temelji prava in politik EU. 

9.1.5 POLETNE ŠOLE 

EVRO-PF je nadaljevala s promocijo sodelovanja študentov in predavateljev na različnih 

mednarodnih poletnih šolah. Fakulteta do leta 2008 sodeluje z Univerzo v Vidmu pri promociji 

in organizaciji poletne šole Consumer Rights In The European Union – Alternative Dispute 

Resolutions and Collective Redress. Poletne šole se vsako leto udeležujejo predavatelji in 

študenti fakultete. V študijskem letu 2014/15 so se poletne šole udeležili trije študenti.  

9.1.6 MEDNARODNA TEKMOVANJA  

Do zaključka študijskega leta 2014/15 so se študenti fakultete udeležili številnih mednarodnih 

tekmovanj (npr. Youth for Peace, Telders), simulacij (npr. BEUM) ter drugih oblik tekmovanj 

oziroma preverjanj znanja.  

9.1.7 MEDNARODNE KONFERENCE, OKROGLE MIZE, DELAVNICE, 

PREDAVANJA IN OSTALE AKTIVNOSTI, KI SO SE JIH UDELEŽILI TUJI 

PROFESORJI IN GOSTI IZ PRAKSE 

EVRO-PF 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 (FDŠ). Prav tako v sodelovanju s FDŠ od študijskega 

leta 2011/12 izvaja Mednarodno znanstveno-raziskovalno doktorsko konferenco. V študijskem 

letu 2012/13 je fakulteta prvič organizirala Mednarodno konferenco mediacija in arbitraža.  

 

Na EVRO-PF 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 EVRO-PF.  

9.1.8 MEDNARODNI PROJEKTI IN RAZPISI 

Do zaključka leta 2014 se je fakulteta prijavila na 17 mednarodnih projektov in razpisov. Pri 

šestih je bila uspešna, pri ostalih pa neuspešna. 
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9.2 ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU MEDNARODNEGA 

SODELOVANJA 

Podatki se nanašajo na študijsko leto 2015/16. 

9.2.1 PODPISANI SPORAZUMI 

EVRO-PF 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. Leta 2015 je bil predlog za sodelovanje, skupaj s predstavitvijo 

fakultete, posredovan nekaterim izbranim fakultetam, ki pa se na vabilo niso odzvale. Za 

pomoč pri navezovanju stikov s tujimi institucijami je fakulteta zaprosila CMEPIUS. Pozitivni 

odzivi so bili zlasti s strani univerz iz Španije. Postopki še potekajo.  

9.2.2 ERASMUS in ERAMUS + 

V študijskem letu 2015/16 je fakulteta je podpisala nove sporazume z:  

- Varna University of Economics (BG VARNA04), 2014-2021, z dne 15.6.2016; 

- Uniwersytet Wroclawski, (PL WROCLAW01), 2014-2020, z dne 4.12.2015; 

- Istanbul Aydin University (TR ISTANBU 25), 2014-2020, z dne 15.1.2016 

- Jan Zamoyski college of Humanities and Economics in Zamosc (PL ZAMOSC02), 2014-

2020, z dne 22.3.2016; 

- University of Trento (I TRENTO01), 2016-2021, z dne 10.5.2016; 

- Veleučitelište “Lavoslav Ružička” in Vukovar (HR VUKOVAR01), 2016-2021, z dne 

12.10.2016. 

 

Spodnji seznam prikazuje mobilnosti v okviru programa Erasmus+, ki so se odvijale v 

študijskem letu 2015/16 (projekt Erasmus+ 2015) za namene študija (SMS) ali prakse (SMP) 

na izbranih institucijah v tujini. Iz seznama je razvidna vrsta mobilnosti, institucija, gostiteljica 

ter stopnja študija udeleženca:  

- SMS, Masaryk University (Pravo, 1. stopnja) 

- SMS, Comenius University (Pravo, 2. stopnja) 

- SMP, Universidad Politecnica de Cartagena, (PMN, 3. stopnja) 

- SMS, University of Udine,( PMN 2. stopnja) 

- SMP, Hovel&Collegen, (Pravo, 2. stopnja) 

- SMP, Multiconsult  (Pravo 3. stopnja) 

- SMP, Sportland s.r.l., (diplomant, Pravo 1. stopnja) 

- SMP, Comenius University (Pravo, 2. stopnja) 

- SMP, Universität Wien, (2. stopnja) 

 

V študijskem letu 2015/16 (projekt Erasmus+ 2015) so potekale sledeče mobilnosti 

predavateljev:  

- STA, University of Zagreb, v obdobju 13.5.2015 – 15.5.2015 

- STA, Dokuz Eylul University, Turčija, v obdobju od 1. do 6.12.2015. 

 

V študijskem letu 2015/16 (projekt Erasmus+ 2015) ni bilo gostujočih Erasmus+ STA ali STT 

izmenjav.  
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Na fakulteti so potekali infomativni dnevi na temo mednarodnih mobilnosti.  

9.2.3 NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM 

V letu 2015/16 se fakulteta na razpis Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega 

mehanizma ni prijavila.  

9.2.4 POLETNE ŠOLE IN MEDNARODNA TEKOMVANJA 

EVRO-PF aktivno sodeluje pri izvedbi poletne šole na Univerzi v Vidmu. V letu 2015/16 sta se 

poletne šole udeležila dva 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. En študent se je udeležil poletne šole 

Toronto Business Academy v ZDA v trajanju 3 tednov.  

9.2.5 MEDNARODNE KONFERENCE, OKROGLE MIZE, DELAVNICE, 

PREDAVANJA IN OSTALE AKTIVNOSTI, KI SO SE JIH UDELEŽILI TUJI 

PROFESORJI IN GOSTI IZ PRAKSE 

V študijskem letu 2015/16 je fakulteta v sodelovanju s FDŠ že osmič uspešno izvedla 

mednarodno konferenco iz pravne argumentacije. Prav tako, v sodelovanju s FDŠ, je v letu 

2015/16 že petič izvedla Mednarodno doktorsko znanstveno-raziskovalno konferenco in izdala 

zbornik. 

 

Fakulteta je v študijskem letu 2015/16 v pedagoški proces vključila v študijski proces domače 

in tuje pravne strokovnjake. Podroben seznam gostov vodi fakulteta v okviru internih evidenc 

in seznamov aktivnosti.  

9.2.6 MEDNARODNI PROJEKTI IN RAZPISI 

V študijskem letu 2015/16 se je fakulteta kot partner v projektih aktivno prijavljala na 

mednarodne projekte (Horizion 2020, Interreg). Seznam prijavljenih projektov vodi fakulteta na 

podlagi internih evidenc.  

 

Fakulteta je začela z vzpostavitvijo programa mobilnosti z Mississippi College School of Law, 

ZDA, v okviru katerega so potekale mobilnosti študentov v ZDA. 

 

Za krepitev internacionalizacije slovenskega visokega šolstva se je EVRO-PF uspešno 

prijavila na Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega 

šolstva.  

9.2.7 TRANSNACIONALNO IZOBRAŽEVANJE 

V študijskem letu 2015/16 je fakulteta vpisala drugo generacijo študentov VTI. 

9.2.8 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 š. l. 
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2015/16 aktivno sodeloval pri promociji mednarodne dejavnosti fakultete in sodeloval v vseh 

postopkih v okviru programa Erasmus+. 

9.2.9 RAZNO 

V študijskem letu 2015/16 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. 
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9.3  IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

Tabela 17: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju Sodelovanja z okoljem – Mednarodno sodelovanje 

DOLGOROČNI CILJI 
(DO LETA 2017) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJ V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2015/16  

KRATKOROČNA 
STRATEGIJA 

REALIZACIJA (1.10.2016 – 
30.9.2017) 

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. 

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. EVRO-

PF 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 

1. EVRO-PF je skrbela za 

informiranost o programu 

Erasmus+. Izveden je bil 

informativni dan za Erasmus 

študente. EVRO-PF je na spletni 

strani objavila razpise in vse 

potrebne informacije namenjene 

mednarodni mobilnosti.  Cilj je bil 

realiziran. 

2. EVRO-PF je izvajala Erasmus+ 

mobilnosti. Izmenjave na tujih 

institucijah se je udeležilo devet 

študentov, z namenom študija in 

prakse. Izmenjave sta se udeležila 

dva predavatelja. Na fakulteti ni 

bilo gostujočih Erasmus 

predavateljev. Cilj ni bil v celoti 

realiziran zaradi večjega števila 

odpovedanih mobilnosti.   

3. EVRO-PF je v študijskem letu 

2015/16 sklenila šest novih 

mednarodnih bilateralnih 

sporazumov ter s pomočjo 

CMEPIUS posredovala številnim 

institucijam predloge za sklenitev 

tovrstnih sporazumov. Cilj je bil 

realiziran.  
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DOLGOROČNI CILJI 
(DO LETA 2017) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJ V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2015/16  

KRATKOROČNA 
STRATEGIJA 

REALIZACIJA (1.10.2016 – 
30.9.2017) 

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 tiskovin.  

9. Fakulteta bo še naprej 

aktivna pri prirejanju 

aktivnosti na fakulteti z 

mednarodnim elementom.  

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 strani in 

drugih tiskovin namenjenih 

mednarodni mobilnosti in 

mednarodnemu sodelovanju.  

5. EVRO-PF bo še naprej 

spodbujala študente k 

sodelovanju pri pripravi 

vsebine za E-novice 

(nanašajoče se na 

Erasmus+) in za druge 

tiskovine namenjene 

4. Slovenska spletna stran je bila 

nadgrajena s podatki o novem 

Erasmus+ programu ter z objavo 

prenovljene brošure v angleškem 

jeziku. Cilj je bil realiziran.  

5. V E-novicah so bili objavljeni 

prispevki študentov, ki so se 

udeležili izmenjave. Cilj je bil 

realiziran.  

6. EVRO-PF je navezala stik s 

Študentskim domom za namene 

sklenitve sporazuma za 

nameščanje študentov v domovih. 

Cilj je bil realiziran.  

7. EVRO-PF se je prijavljala na 

razpise Javnega sklada, ki 

omogočajo dodatno financiranje 

Erasmus+ mobilnosti ali 

sofinanciranje udeležbe študentov 

na tekmovanjih/ študijskih obiskih 

v tujini.  

8.EVRO-PF je v obliki brošure 

promovirala svojo mednarodno 

dejavnost. Program Erasmus+ se 

je promoviral v vseh promocijskih 

materialih (zgibanke in brošure o 

študijskih programih), ki jih je 

fakulteta izdala tekom leta. 

Promocija programa je bila 

opravljena tudi na raznih 

informativnih dnevih fakultete.  
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DOLGOROČNI CILJI 
(DO LETA 2017) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJ V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2015/16  

KRATKOROČNA 
STRATEGIJA 

REALIZACIJA (1.10.2016 – 
30.9.2017) 

promociji Erasmus+ 

programa.  

6. EVRO-PF bo izpeljala vse 

potrebne aktivnosti za 

preučitev možnosti 

nastanitve incoming Erasmus 

študentov v študentskih 

domovih v Ljubljani. 

Preučitev ponudb in 

morebitni zakup dveh 

študentskih sob.   

7. EVRO-PF bo aktivnejša pri 

prijavah na razpise ter bo o 

tovrstnih razpisih osveščala 

tudi študente.  

8. Mednarodna dejavnost 

EVRO-PF bo predstavljena v 

vseh tiskovinah, 

medijih, informativnih dneh 

ter drugih podobnih 

priložnostih. Fakulteta bo 

preučila možnost ponatisa 

obstoječih brošur ter po 

potrebi izdajo novih.  

9. EVRO-PF bo izpeljala vse 

potrebne aktivnosti, da bo 

krepila mednarodno 

dejavnost. Organizirane bodo 

razne konference, okrogle 

mize ter drugi dogodki, na 

9. Mednarodna dejavnost fakultete 

se je krepila tudi preko dogodkov, 

ki jih je fakulteta prirejala. 

Organizirani sta bili dve 

mednarodni konferenci. V 

študijskem procesu so preko 

okroglih miz, predavanj ter 

akademskih forumov sodelovali 

številni strokovnjaki iz tujine. 
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DOLGOROČNI CILJI 
(DO LETA 2017) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJ V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2015/16  

KRATKOROČNA 
STRATEGIJA 

REALIZACIJA (1.10.2016 – 
30.9.2017) 

katerih bodo poleg domačih 

sodelovali tudi tuji gosti.  
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9.4 SKLEPNO 

Premiki v času po samoevalvaciji:  

 Obnovljeni in podpisani so bili novi sporazumi z mednarodnimi partnerji; 

 izvedene so bile mobilnosti študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+; 

 izvedene so bile mobilnosti zaposlenih z namenom poučevanja v okviru programa 

Erasmus+; 

 izveden je bil Informativni dan za Erasmus študente; 

 v internem zborniku EVRO-PF e-novice so bili objavljeni prispevki študentov, ki so se 

udeležili izmenjave; 

 uspešno je bila izvedena promocija programa Erasmus+ v vseh promocijskih materialih; 

 študenti so se udeležili mednarodnih tekmovanj in poletnih šol; 

 izvedene in oddane so bile prijave na mednarodne projekte; 

 vzpostavljeno je bilo sodelovanje z Mississippi College School of Law, USA;  

 izvedeni so bili dogodki z mednarodnim elementom, ki krepijo mednarodno dejavnost 

fakultete. 

Prednosti:  

 Povečan je bil interes študentov za mednarodne mobilnosti;   

 povečalo se je število bilateralnih sporazumov.  

Slabosti:  

 manjka strategija internacionalizacije fakultete na področju sodelovanja s tujimi partnerji. 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

 nadaljnja spodbuda mobilnost študentov, učnega osebja in strokovnega kadra; 

 nadaljnje sklepanje novih bilateralnih sporazumov; 

 nadaljevati z nadgradnjo spletne strani; 

 dodatno promoviranje mednarodne dejavnosti; 

 preučitev možnosti nastanitve študentov v študentskih domovih v Ljubljani; 

 preučitev možnosti za izvajanje predavanj v angleškem jeziku oz podnaslavljanje 

predavanj v okviru e-izobraževanja. 

 



 

164 

 

10 SKRB ZA KAKOVOST 

10.1 SPLOŠNO O KAKOVOSTI 

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

2016/17. 

 

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 

Upravni odbor, 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 eUniverze in 

predstavnikov gospodarstva. Njena naloga sta spremljanje, spodbujanje ter izboljševanje 

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 

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

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

pregleda dejansko stanje, oblikuje oceno tega stanja ter pripravi predloge možnih postopkov 

in ukrepov za odpravljanje oziroma izboljšanje ugotovljenih pomanjkljivosti.  

 

EVRO-PF 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 Upravnem odboru in Senatu objavi na oglasni 

deski fakultete ter vsem zaposlenim na fakulteti in Študenskemu svetu.  

 

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.  
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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.  

10.2 ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU KAKOVOSTI 

Podatki se nanašajo na študijsko leto 2016/17. 

 

Samoevalvacijska skupina oz. Komisije za kakovost je na podlagi obstoječih dokumentov 

ugotovila preobsežnost samoevalvacijskih poročil in nepreglednost določenih »follow-up« 

ukrepov in postopkov spremljanja. V prihodnje se predlaga reforma samoevalvacijskih 

postopkov in priprave poročil, ki bodo omogočali večjo preglednost podatkov ter lažje 

spremljanje realizacije predlaganih ukrepov za izboljšave.  

 

Skladno s tem se predlaga temeljit pregled in novela Poslovnika kakovosti, ki določa smernice 

za delovanje samoevalvacijske skupine oz. Komisije za kakovost. Prav tako je treba okrepiti 

sestajanje samoevalvacijske skupine oz. Komisije za kakovost, ki bo bolj budno in ažurno 

spremljala izvajanje Akcijskega načrta za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF ter 

sprejemala ustrezne ukrepe za njihovo uresničevanje.  

 

V letu 2016/17 se je fakulteta posvetila 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 je EVRO-PF ugotovila, da je sistem vsakoletnega posodabljanja učnih načrtov 

ustrezen. Posebno pozornost je potrebno nameniti internacionalizaciji študijskih programov in 

predmetov, skladno s priporočili Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 

2016–2020.  

 

V skladu z razvojem fakultete in njenih študijskih programov se ustrezno spreminjajo tudi 

nosilci predmetov. Prednost fakulteta daje predvsem predavateljem iz prakse in novim kadrom 

iz vrst fakultete. V sklopu spremljanja kompetenc diplomantov in njihovega zaposlovanja in 

zaposljivosti, KC kompetence diplomantov spremlja pretežno v neformalni obliki (neposredni 

razgovori z delodajalci in študenti), zato bi bilo potrebno okrepiti postopke formalnega 

anketirana delodajalcev in študentov prek dejavnosti KC. S ciljem izboljšanja kompetenc 

študentov je treba bolj natančno analizirati podatke o pridobljenih kompetencah študentov in 

diplomantov, kar bo v prihodnje vodilo k bolj natančno opredeljenemu dolgoročnemu razvoju 

in usmeritvah obštudijskih dejavnosti KC. 
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10.3 IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

Tabela 18: Realizacija kratkoročnih ciljev na področju Skrbi za kakovost 

DOLGOROČNI CILJI 

(DO LETA 2018) 

DOLGOROČNA 

STRATEGIJA 

CILJ V ŠTUDIJSKEM LETU 

2016/17 

KRATKOROČNA 

STRATEGIJA 

REALIZACIJA – 1.10.2016 – 

30.9.2017 

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. 

Cilji so bili delno realizirani.  

 1. Cilji iz Akcijskega načrta za 

uresničitev vizije in poslanstva 

fakultete so bili delno realizirani.  

 2. V študijskem letu 2016/17 se je 

EVRO-PF posluževala sistema 

»Follow up« pri ugotavljanju 

pomanjkljivosti. 
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10.4 SKLEPNO 

Premiki v času po samoevalvaciji:  

 EVRO-PF je skledila Akcijskemu načrt za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF; 

 samoevalvacijska skupina oz. Komisija za kakovost je uspešno spremljala cilje in 

postavljala sprotne ukrepe za njihovo uresničitev. 

Prednosti:  

 EVRO-PFsi je aktivno prizadeva za večjo kakovost na vseh segmentih študijskega 

procesa (študijski programi, prostorski in materialni pogoji, sodelovanje z okoljem, 

kadrovski pogoji, mednarodno sodelovanje, e-izobraževanje, ipd.).  

Slabosti:  

 Preobsežnost samoevalvacijskih poročil in nepreglednost določenih »follow-up« 

ukrepov in postopkov spremljanja;  

 med zaposlenimi in pogodbenimi sodelavci proces kakovosti še ni dovolj poznan, 

razumljen in sprejet.  

Predlogi aktivnosti za izboljšave: 

 Reforma oz. novela samoevalvacijskih postopkov in priprave poročil, ki bodo omogočala 

večjo preglednost podatkov ter lažje spremljanje realizacije predlaganih ukrepov za 

izboljšave;  

 posodobitev načinov spremljanja kadrovskih evidenc, ki bodo omogočale lažje 

evidentiranje sprememb;  

 izboljšanje postopkov spremljanja kakovosti izvedbe študijskih programov in rezultatov 

glede na postavljene cilje in kazalnike; 

 spodbujanje zaposlenih in pedagoških sodelavcev k večjemu zagotavljanju in 

spremljanju kakovosti;  

 pregled in po potrebi posodobitev Poslovnika kakovosti, ki določa smernice za delovanje 

samoevalvacijske skupine oz. Komisije za kakovost;  

 zagotoviti učinkovitejši sistem spremljanja kompetenc diplomantov po posameznih 

stopnjah študija in posameznih študijskih programih; 

 večje vključevanje delodajalcev v postopke spremljanja kompetenc diplomantov in 

samoevalvacije;  

 izboljšanje samoevalvacije po sistemu »follow-up«; 

 natančnejše spremljanje izvedbe programov in potreb po spremembah ter spremljanje 

sprememb; 

 vključitev rezultatov anket za posamezne primere v samoevalvacijska poročila in preko 

tega analiziranje vzrokov za posamezne rezultate ter priprava konkretnih ukrepov in 

ciljev. 
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II. DEL: POSAMEZNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 
 

EVRO-PF je v študijskem letu 2016/17 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, 

- Magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov, 

- Magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo, 

- Doktorski študijski program Pravo, 

- Doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin. 

 

Dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo ter dva magistrska študijska programa Pravo 

ter Pravo in management nepremičnin 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, magistrski študijski program Alternativno 

reševanje sporov ter doktorska študijska programa, pa se izvajajo kot izredni študij v Ljubljani. 

 

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.  Temeljni namen 

podiplomskega študija Alternativno reševanje sporov pa je oblikovanje poklicnih profilov za 

najzahtevnejša dela na vseh področjih, ki so povezana z alternativnim reševanjem sporov, še 

posebej pa na evropskem in mednarodnem področju. 

 

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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11 UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO  
 

Univerzitetni dodiplomski študijski program Pravo se izvaja kot redni in kot izredni način študija. 

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.  

 

Študijski program poteka tudi preko programa VTI v obliki franšize. Prvo generacijo tujih 

študentov franšiznega VTI študijskega programa je EVRO-PF vpisala v študijskem letu 

2014/15. Tuji študenti prihajajo iz Turčije in Kosova. 

11.1 VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

Vsi vpisni študenti (vsi letniki) 

 

Na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu Pravo je bilo v študijskem letu 2016/17 

skupno vseh vpisanih 1.050 rednih in izrednih študentov s statusom in brez v vseh letnikih, 

vključujoč tudi študente franšiznega VTI študijskega programa. Med njimi je bilo 490 (46,7 %) 

redno vpisanih in 560 (53,3 %) izredno vpisanih študentov. Glede na strukturo študentov po 

spolu v študijskem letu 2016/17 prednjačijo ženske, 654 (52,3 %), moških je 396 (37,7 %). V 

primerjavi s preteklim študijskim letom se je število vseh vpisanih rednih in izrednih študentov 

povečalo za 2,6 % oz. 27 študentov (Tabela 19). 

 

Tabela 19: Število vseh vpisanih rednih in izrednih študentov v vseh letnikih s statusom in brez  

Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Spol 

Ženski Moški Ženski Moški 

2015/16 329 148 322 224 

2016/17 337 153 317 243 

 

Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti 

 

V študijskem letu 2016/17 je bilo 135 prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega 

študija, vključujoč tudi študente franšiznega VTI študijskega programa. Med njimi je bilo 

vpisanih 64 (47,4 %) študentov na redni študij in 71 (52,6 %) študentov na izredni študij. Med 

prvič vpisanimi študenti je bilo na redni in izredni študij vpisanih več žensk, 77 (57,0 %), kot 

moških, 58 (43,0 %). V primerjavi s predhodnim študijskim letom je zaznati rahel padec vpisa 

prvič vpisanih rednih in izrednih študentov, kar lahko pripisujemo manjšim generacijam 

študentov (Tabela 20). 
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Tabela 20: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega 
študija  

Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani 
Spol 

Razpis Vpisani 
Spol 

Ženski Moški Ženski Moški 

2015/16 70 71 57 14 100 73 40 33 

2016/17 70 64 43 21 100 71 34 37 

 

Struktura študentov glede na vrsto in način zaključene srednje šole 

 

Iz podatkov je mogoče razbrati, da se je v študijskem letu 2016/17 vpisalo bistveno več 

študentov s končano gimnazijo, kot s končano kateri koli 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 katero koli drugo srednjo strokovno šolo in z 

opravljenim zaključnim izpitom ali diplomo pri rednem in izrednem načinu študija zelo majhno. 

 

Na izrednem študiju univerzitetnega študijskega programa Pravo je imelo opravljeno maturo 

90 % študentov, s poklicno maturo se je vpisalo 4 %, s srednješolsko diplomo ali zaključnim 

izpitom pa se je vpisalo 6 %. Na rednem študiju pa je imelo opravljeno maturo 69 %, 27 % 

poklicno maturo, 4 % zaključni izpit opravljen pred 1. 6. 1995 ali diplomo. Od tega je 66 % vseh 

rednih študentov zaključilo gimnazijo, 33 % druge srednje strokovne šole. Od izrednih 

študentov je 62 % končalo gimnazijo oz. tehnično gimnazijo in 38 % druge srednje strokovne 

šole (Tabeli 22 in 23).  

 

Tabela 21: Struktura rednih in izrednih študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene srednje šole 

Zaključena srednja 

šola / študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 

Gimnazija 53 40 69 44 

Druge srednje šole 18 24 3 27 

 

Tabela 22: Struktura rednih in izrednih študentov 1. letnika glede na način zaključene srednje šole 

Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Matura 
Poklicna 

matura 

Srednješolska 

diploma / 

Zaključni izpit 

Matura 
Poklicna 

matura 

Srednješolska 

diploma / 

Zaključni izpit 

2015/16 55 13 3 69 4 0 

2016/17 44 17 3 64 3 4 

11.2 IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

V študijskem letu 2016/17 je bilo na izrednem študiju prvič vpisanih 64 študentov v prvi letnik, 

54 študentov v drugi letnik, 48 študentov v tretji letnik in 13 absolventov. Vseh izrednih 

študentov skupaj je bilo 173. Rednih študentov s statusom je bilo 64 v prvem letniku, 54 v 

drugem letniku, 48 v tretjem letniku in 13 absolventov. Vseh rednih študentov je bilo 179.  
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Tabela 23: Primerjava gibanja števila prvič vpisanih študentov po letnikih in letih 

Študijsko leto 
Način 

študija 
1.letnik 2.letnik 3.letnik Absolventi Skupaj 

2015/16 
Redni 71 42 41 22 176 

Izredni 73 35 62 9 179 

2016/17 
Redni 64 54 48 13 179 

Izredni 71 24 54 24 173 

11.3 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 2016/17 je diplomiralo 86 diplomantov - 39 diplomantov rednega študija in 

47 diplomantov izrednega študija. V primerjavi s predhodnim študijskim letom je bilo podeljenih 

za 14,9 % oz. 15 diplom manj rednim in izrednim študentom (Tabela 25). 

 

Tabela 24: Število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2015/16 in 2016/17 

Študijsko leto Način študija 
Število diplomantov 

M Ž 

2015/16 
Redni 17 38 

Izredni 8 38 

2016/17 
Redni 6 33 

Izredni 17 30 

11.4 SKLEPNO 

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji:  

 Študijski program se je uspešno izvajal;  

 število vseh vpisanih rednih in izrednih študentov v vseh letnikih se je povečalo; 

 zaznati je rahel padec vpisa prvič vpisanih rednih in izrednih študentov v 1. letnik 

študijskega programa; 

 večje zanimanje za izredni študij s strani dijakov, ki imajo zaključeno maturo v primerjavi s 

preteklim letom.  

Prednosti:  

 Povečanje števila vseh vpisanih rednih in izrednih študentov v vseh letnikih; 

 študijski program ostaja konkurenčen ostalim sorodnim študijskim programom, fakulteta 

študijski program posodablja in prilagaja potrebam na trgu dela.  

Slabosti:  

 Rahel padec vpisa prvič vpisanih rednih in izrednih študentov, kar lahko pripisujemo 

manjšim generacijam.  

Predlogi za izboljšavo:  

 povečanje trženjskih aktivnosti za boljšo prepoznavnost študijskega programa; 
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 povezovanje z gospodarstvom; 

 vzpostavljanje še več povezav s srednjimi šolami. 

12 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.  

12.1 VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

Vsi vpisani študenti (vsi letniki) 

 

Na dodiplomski visokošolski strokovni študijski program PMIN je bilo v študijskem letu 2016/17 

skupno vseh vpisanih 124 študentov s statusom in brez v vseh letnikih. Med njimi je bilo tudi 

54 (43,5 %) študentov franšiznega VTI študijskega programa. Glede na strukturo po spolu je 

bilo vpisanih 70 (56,5 %) žensk in 54 (43,5 %) moških, vključujoč tudi študente franšiznega 

VTI študijskega programa. V študijskem letu 2016/17 se je, v primerjavi s preteklim študijskim 

letom, število vseh študentov povečalo za 6,5 % oz. 8 študentov (Tabela 26).  

 

Tabela 25: Število vseh vpisanih študentov v vseh letnikih s statusom in brez glede na spol 

Študijsko leto/ 

Vpisani študenti 

Redni študij 

(nekoncesioniran 

študij) 

Izredni študij Izredni študij (VTI) 

Spol 

Ženski Moški Ženski Moški Ženski Moški 

2015/16 4 2 31 24 25 30 

2016/17 3 4 34 29 33 21 

 

Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti 

 

V študijskem letu 2016/17 je bilo 30 prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega 

(nekoncesioniranega) in izrednega študija, med vsemi prvič vpisanimi študenti je bilo 25 

(58,6 %) študentov franšiznega VTI študijskega programa. Glede na strukturo po spolu je bilo 

prvič vpisanih več moških 19 (65,5 %) kot žensk 10 (34,5 %) (Tabela 27). 
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Tabela 26: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega 
študija  

Študijsko leto Redni študij 

(nekoncesioniran študij) 

Izredni študij Izredni študij (VTI) 

Razpis Vpisa

ni 

Spol Razpis Vpisani Spol  Spol 

Ž M Ž M Vpisani Ž M 

2015/16 70 2 1 1 100 9 4 5 31 19 12 

2016/17 70 1 0 1 100 4 1 3 25 15 10 

 

Struktura študentov glede na vrsto in način zaključene srednje šole 

Na izrednem študiju je imelo opravljeno maturo 93 %, 7 % zaključni izpit opravljen pred 

1.6.1995 ali diplomo. Od izrednih študentov je 66 % končalo gimnazijo oz. tehnično gimnazijo 

in 33 % druge srednje strokovne šole (Tabeli 28 in 29). 

Tabela 27: Struktura študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene srednje šole 

Zaključena srednja 

šola 

Redni študij Izredni študij 

2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 

Gimnazija 2 1 37 19 

Druge srednje šole 0 0 3 10 

 

Tabela 28: 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 

2015/16 1 1 0 37 3 0 

2016/17 1 0 0 26 1 2 

12.2 IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA  

V študijskem letu 2016/17 je bilo na izrednem študiju visokošolskega strokovnega programa 

vpisanih 29 študentov v prvi letnik, 18 študentov v drugi letnik, 15 študentov v tretji letnik ter 

14 študentov je bilo vpisanih v absolventa. Vseh izrednih študentov skupaj je bilo 76. Rednih 

študentov, na nekoncesioniranem študiju v prvem, drugem in tretjem letniku pa je bilo 7. 

Upoštevani so bili prvi vpisi v vse letnike. 

 

Tabela 29: Primerjava gibanja števila prvič vpisanih študentov po letnikih in letih 

Študijsko leto Način študija 1.letnik 2.letnik 3.letnik Absolventi Skupaj 

2015/16 
Redni 2 4 0 0 6 

Izredni 40 5 24 26 95 

2016/17 
Redni 1 2 4 0 7 

Izredni 29 18 15 14 76 

 

Strokovno prakso je v obdobju 2015/16 – 2016/17 opravilo in /ali imelo priznano 41 študentov, 

med njimi so bili tudi študenti franšiznega VTI študijskega programa (Tabela 32). 
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Tabela 30: Število študentov, ki je opravljalo obvezno prakso 

Študijsko leto Način študija Število opravljenih/priznanih praks 

2015/16 
Redni 0 

Izredni 26 

2016/17 
Redni 1 

Izredni 14 

12.3 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 2016/17 je imela fakulteta 14 diplomantov vključujoč s študenti franšiznega 

VTI študijskega programa (Tabela 33). 

 

Tabela 31: Število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2015/16 in 2016/17 

Študijsko leto Način študija 
Število diplomantov 

Moški Ženske 

2015/16 

Redni 0 0 

Izredni 2 2 

Izredni (VTI) 17                                                                                          7                             

2016/17 

Redni 0 0 

Izredni 0 3 

Izredni (VTI) 6 5 

12.4 SKLEPNO 

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji:  

 Vpis na študijski program je v primerjavi s preteklim letom upadel; 

 upadlo je število diplomantov študijskega programa.  

Prednosti:  

 Interdisciplinarnost in strokovnost študijskega programa sta privlačni za širšo populacijo 

študentov;  

 Študij je zanimiv za srednješolce s strokovno izobrazbo.  

Slabosti:  

 Vpis na študijski program je v primerjavi spreteklim letom upadel; 

 na vpis močno vpliva trenutno stanje na področju gradbeništva in nepremičnin, razmere v 

gospodarstvu, demografski upad in manjšanje generacij ter za splošno večje zanimanje 

dijakov za univerzetne študijske programe.  

Predlogi za izboljšavo:  

 Povečanje trženjskih aktivnosti za boljšo prepoznavnost študijskega programa; 

 povezovanje z gospodarstvom; 
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 še več povezav s srednjimi šolami. 

13 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.  

13.1 VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

Vsi vpisani študenti (vsi letniki) 

 

Na magistrski študijski program Pravo je bilo v študijskem letu 2016/17 skupno vseh vpisanih 

624 rednih in izrednih študentov s statusom in brez v vseh letnikih. Med njimi je bilo 484 (77,6 

%) redno vpisanih in 140 (22,4 %) izredno vpisanih študentov. Glede na strukturo po spolu je 

bilo vpisanih več žensk, 396 (63,5 %) kot moških, 228 (36,5 %) (Tabela 34). 

 

Tabela 32: Število vseh vpisanih študentov v vseh letnikih s statusom in brez glede na spol 

Študijsko leto/ 

Vpisani študenti 

Redni študij Izredni študij 

Spol 

Skupaj Ženski Moški Skupaj Ženski Moški 

2015/16 458 298 160 138 77 61 

2016/17 484 316 168 140 80 60 

 

Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti 

 

V študijskem letu 2016/17 je bilo 79 prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega 

magistrskega študija. Med njimi je bilo vpisanih 70 (88,6 %) študentov na redni študij in 13 

(11,4 %) študentov na izredni študij. Med prvič vpisanimi študenti je bilo v študijskem letu 

2017/18 na redni in izredni študij vpisanih več žensk, 57 (70,9 %) kot moških, 26 (29,1 %).  

 

V študijskem letu 2016/17 pri vpisih v prvi letnik ni bilo zaznati velikih odstopanj. Redna prosta 

mesta za vpis v 1. letnik so bila v celoti zasedena, mesta na izrednem študiju pa so se v 

primerjavi s preteklim študijskim letom nekoliko povečala. Celoviti pogled na prvi vpis v 

program (zajeti vsi letniki) kaže sliko manjšega vpada vpisanih na redni študij, število izrednih 

študentov pa ostaja isto (Tabela 35).  

 

V študijskem letu 2016/17 je bilo prvič v program vpisanih (vključeni vsi letniki) 15 izrednih 

študentov in 161 rednih študentov. Od tega je bilo na izrednem študiju 40 % moških in 60 % 

žensk, na rednem študiju pa 25 % moških in 75 % žensk.  
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Tabela 33: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega 

študija 

Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani 
Spol 

Razpis Vpisani 
Spol 

Ž M Ž M 

2015/16 70 70 50 20 100 9 4 5 

2016/17 70 70 49 21 100 13 8 5 

13.2 IZVAJANJE  ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

V študijskem letu 2016/17 je bilo na izrednem študiju prvič in ponovno vpisanih 13 študentov 

v prvi letnik, 1 študent v drugi letnik in 1 študent pa je bil vpisan v absolventski staž. Vseh 

izrednih študentov skupaj je bilo 15. Rednih študentov je bilo 78 v prvem letniku, 57 v drugem 

letniku in 50 študentov je bilo vpisanih v absolventski staž. Vseh rednih študentov je bilo 185. 

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

 

Tabela 34: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih (prvič in ponovno) 

Študijsko leto Način študija 1. letnik 2. letnik Absolventi Skupaj 

2015/16 
Redni 77 68 37 182 

Izredni 10 5 3 18 

2016/17 
Redni 78 57 50 185 

Izredni 13 1 1 15 

 

V študijskem letu 2016/17 je bilo zaznati skoraj enak vpis rednih študentov v 1. letnik, vpis 

rednih študentov v 2. letnik pa se je malo zmanjšal glede na prejšnje študijsko leto. V 

študijskem letu 2016/17 je vpis izrednih študentov tako v 1. in 2. letnik ter vpis v absolventa 

zanemarljivo upadel glede na prejšnje študijsko leto.  

13.3 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 35: Število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2015/16 in 2016/17 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2015/16 
Redni 39 

Izredni 6 

2016/17 
Redni 43 

Izredni 9 

 

V študijskem letu 2016/17 je bilo pri rednih študentih za 10 % več podeljenih diplom kot v letu 

poprej. Pri izrednih študentih se je število podeljenih diplom tudi nekoliko zvečalo in sicer za 

33 %. Porast števila diplomantov pri rednih študentih je verjetno posledica možnosti vpisa v 

absolventski staž. 
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13.4 SKLEPNO  

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji:  

 Študijski program se je uspešno izvajal; 

 zaznan je bil povečan vpis na izrednem študiju, vpis na rednem študiju je bil v primerjavi s 

preteklim študijskim letom nespremenjen; 

 povečalo se je število diplomantov v primerjavi s preteklim letom.  

Prednosti:  

 Konkurenčen študijski program ostalim sorodnim študijskim programom;  

 študijski program se stalno posodablja in prilagaja potrebam na trgu dela.  

Slabosti:  

 na vpis močno vpliva demografski upad in manjšanje generacij.  

Predlogi za izboljšavo:  

 Povečanje trženjskih aktivnosti za boljšo prepoznavnost študijskega programa; 

 povečanje zanimanja tujcev za vpis na ta študijski program;  

 izboljšanje finančnih pogojev za vpis na izredni študij.  

14 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.  

14.1 VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

Vsi vpisani študenti (vsi letniki) 

 

V študijskem letu 2016/17 je bilo na magistrski študijski program Pravo in management 

nepremičnin skupno vseh vpisanih 289 rednih in izrednih študentov s statusom in brez. Med 

njimi je bilo 158 (54,7 %) študentov na rednem študiju in 35 (12,1 %) študentov na izrednem 

študiju. Glede na strukturo po spolu je bilo na rednem in izrednem študijskem programu 

vpisanih več žensk, 167 (57,8 %), kot moških 122 (42,2 %). 
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Tabela 36: Število vseh vpisanih izrednih študentov v vseh letnkih s statusom in brez glede na spol 

Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Vpisani 
Spol 

Vpisani 
Spol 

Ženski Moški Ženski Moški 

2015/16 249 144 105 35 20 15 

2016/17 289 148 106 35 19 16 

Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti 

V študijskem letu 2016/17 je bilo 31 prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega študija. Na 

izredni študij ni bil vpisan noben študent. Celoviti pogled na prvi vpis v program kaže sliko 

porasta prvič vpisanih študentov na rednem študiju (Tabela 39).  

 

Tabela 37: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega 
študija  

Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani 
Spol 

Razpis Vpisani 
Spol 

Ž M Ž M 

2015/16 70 28 31 16 100 0 0 0 

2016/17 70 31 20 11 100 0 0 0 

14.2 IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

V študijskem letu 2016/17 je bilo na rednem študiju vpisanih 31 rednih študentov v prvem 

letniku, 18 rednih  in 3 izredni študenti v drugem letniku in 5 absolventov. Vseh rednih 

študentov je bilo 54 in 3 izredni študenti, upoštevani so bili prvi in ponovni vpisi (ponavljanje 

letnika) (Tabela 40).  

 

Tabela 38: Primerjava gibanja števila prvič vpisanih študentov po letnikih in letih  

Študijsko 

leto 

 Način 

študija 
1.letnik 2.letnik Absolventi Skupaj 

2015/16 
 Redni  28 8 11 47 

 Izredni 0 0 0 0 

2016/17 
 Redni  31 18 5 54 

 Izredni 0 3 0 3 

 

14.3 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.  

 

V študijskem letu 2016/17 je bilo skupaj podeljenih 18 diplom na rednem in izrednem študiju. 

V primerjavi s predhodnim študijskim letom so bile rednim študentom podeljene 3 diplome več 

(Tabela 41).  
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Tabela 39: Število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2014/15 in 2015/16 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2015/16 
Redni 14 

Izredni 1 

2016/17 
Redni 17 

Izredni 1 

14.4 SKLEPNO 

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji:  

 V primerjavi s preteklim študijskim letom se je število vseh vpisanih rednih in izrednih 

študentov v vseh letnikih vidno povečalo; 

 beležen je znaten porast števila vpisanih rednih študentov v vseh letnikih; 

 glede na število vseh vpisanih študentov v vseh letnikih po spolu je bil večji delež žensk; 

 viden je porast prvič vpisanih študentov na rednem študiju;  

 na rednem študiju so bile podeljene 3 diplome več v primerjavi s predhodnim študijskim 

letom.  

Prednosti:  

 Povečalo se je število vseh vpisanih rednih in izrednih študentov v vseh letnikih; 

 študijski program je konkurenčen ostalim sorodnim študijskim programom; 

 študijski program se stalno posodablja in prilagaja potrebam na trgu dela.  

Slabosti:  

 Na izrednem študiju ni bilo vpisanih tujih študentov. 

Predlogi za izboljšavo:  

 Povečanje trženjskih aktivnosti za boljšo prepoznavnost študijskega programa; 

 povečanje števila tujih študentov; 

 večje vključevanje domačih tujih predavateljev v pedagoški in raziskovalni proces. 

15 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM ALTERNATIVNO 

REŠEVANJE SPOROV 
 

Magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov se izvaja kot izredni študij. Program 

traja dve leti in je razdeljen na štiri semestre. Ovrednoten je s 120 KT. Študijski program je 

namenjen vsem tistim, ki jih navedeno področje zanima in v njem prepoznajo potencial za 

novo, dodatno znanje, ki bo v prihodnosti vsekakor bolj iskano in dragoceno. 



 

180 

 

15.1 VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

Vsi vpisani študenti (vsi letniki) 

V študijskem letu 2016/17 je bilo na magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov 

skupno vseh vpisanih 8 izrednih študentov s statusom in brez. Glede na preteklo študijsko 

obdobje se je število vseh vpisanih študentov v vseh letnikih povečalo za 60 % oz. za 3 

študente. Glede na strukturo po spolu je vpisanih 8 žensk (100 %) (Tabela 42).   

 

Tabela 40: Število vseh vpisanih študentov v vseh letnikih s statusom in brez glede na spol 

Študijsko leto Izredni študij 

Vpisani Spol 

Ženski Moški 

2015/16 5 5 0 

2016/17 8 8 0 

 

Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti 

 

V študijskem letu 2016/17 je bil en prvič vpisani študentki v 1. letnik izrednega študija (Tabela 

43).  

 

Tabela 41: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega 

študija  

Študijsko leto Izredni študij 

Razpis Vpisani Spol 

Ženski Moški 

2015/16 100 5 5 0 

2016/17 100 1 1 0 

15.2 IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

V študijskem letu 2016/17 je bil vpisan en študentov v prvi letnik. V drugem letniku so bili 3 

študenti. Vseh študentov je bilo skupno 4. Upoštevani so bili prvi vpisi. Zaznati je bilo manjši 

vpis prvič vpisanih študentov. Vpisa v  absolvenstki staž še ni bilo (Tabela 44). 

 

Tabela 42: Primerjava gibanja števila prvič vpisanih študentov po letnikih in letih 

Študijsko leto Način študija 1.letnik 2.letnik Absolventi Skupaj 

  2015/16 Izredni 5 0 0 5 

  2016/17 Izredni 1 3 0 4 

15.3 ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega magistrskega študija Alternativno 

reševanje sporov pridobi študent strokovni naslov magister/magistrica alternativnega 

reševanja sporov (za imenom in priimkom), z okrajšavo mag. alt. reš. spor.  

 

V študijskih letih 2015/16 in 2016/17 diplomantov še ni bilo.  
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15.4 SKLEPNO 

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji: 

 Število vseh vpisanih študentov v vseh letnikih se je povečalo v primerjavi s predhodnim 

študijskim letom;  

 glede na strukturo po spolu je 100 % vpisanih žensk;  

 zaznati je bilo manjši vpis prvič vpisanih študentov.  

Prednosti: 

 Edinstven interdisciplinaren študijski program, ki je zanimiv za strokovnjake iz področja 

alternativnega reševanja sporov; 

 študijski program je namenjen vsem tistim, ki jih navedeno področje zanima in v njem 

prepoznajo potencial za novo, dodatno znanje. 

Slabosti:  

 Vpis na študijski program je v primerjavi s preteklim letom vpadel. Upad zanimanja 

pripisujemo dejstvu, da se večina diplomantov zanima za nadaljevanje študija na področju 

prava, kar jim omogoča nadaljevanje poklica v pravosodju. Program ARS bi bil za 

posameznike zanimivejši, če bi se izvajal na 3. stopnji študija;  

 v študijskem letu 2015/16 in 2016/17 diplomantov še ni bilo. 

Predlogi za izboljšavo:  

 okrepiti zanimanje za študijski program v domačem okolju in promovirati študij tudi na tujih 

trgih;  

 preučiti možnosti nadgraditve študijskega programa tudi na 3. stopnji študija; 

 nadaljevanje s trženjskimi aktivnostmi za boljšo prepoznavnost študijskega programa. 

16 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM CIVILNO IN 

GOSPODARSKO PRAVO 
 

Magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo se izvaja kot izredni študij. Program 

traja dve leti in je razdeljen na štiri semestre. Ovrednoten je s 120 KT. Študijski program je 

namenjen vsem tistim, ki jih zanima področje civilistike in v njem prepoznajo potencial za novo, 

dodatno znanje, ki bo v prihodnosti vsekakor bolj iskano in dragoceno.  

16.1 VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

Vsi vpisani študenti in število razpisnih mest 

V študijskem letu 2016/17 so bili v študsijki program prvič vpisani 4 študenti. Od tega je bilo 

50% žensk, 50% moških (Tabela 45). 
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Tabela 43: Število vseh vpisanih izrednih študentov v vseh letih s statusom in brez glede na spol 

Študijsko leto  Razpis Vpisani 
Spol 

Ženski Moški 

22016/17 100 4 2 2 

16.2 IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

V študijskem letu 2016/17 so bili v prvi letnik vpisani 4 izredni študenti. Upoštevani so bili prvi 

vpisi. Vpisa v višje letnike ter absolvenstki staž še ni bilo (Tabela 46). 

 

Tabela 44: Primerjava gibanja števila prvič vpisanih študentov po letnikih in letih 

Študijsko leto Način študija 1.letnik 2.letnik Absolventi Skupaj 

  2016/17 Izredni 4 0 0 0 

16.3 ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega magistrskega študija Civilno in 

gospodarsko pravo pridobi študent strokovni naslov magister/magistrica civilnega in 

gospodarskega prava (za imenom in priimkom), z okrajšavo mag. civ. gosp. pav.  

 

V študijskem letu 2016/17 diplomantov še ni bilo. 

16.4 SKLEPNO 

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji:  

 Študijski program se je začel izvajati prvič v št. letu 2016/17.  

Prednosti: 

 Študijski program je namenjen vsem tistim, ki jih zanima področje civilistike in v njem 

prepoznajo potencial, zalsti za področje gospodarskega prava.  

Slabosti:  

 niso še zaznane.  

Predlogi za izboljšavo:  

 Ker se je študijski program začel izvajati prvič v študijskem letu 2016/17, prednosti za 

njegove izbojašev še niso zaznane.  

17 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. 
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17.1 VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

Vsi vpisani študenti (vsi letniki) 

 

V študijskem letu 2016/17 je bilo na doktorski študijski program Pravo skupno vseh vpisanih 

125 doktorskih študentov s statusom in brez. Glede na strukturo po spolu je bilo vpisanih 64 

žensk (51,2 %) in 61 (48,8 %) moških.  V študijskem letu 2016/17 se je, v primerjavi s preteklim 

študijskim letom, število vseh vpisanih doktorskih študentov povečalo za 11,6 % oz. 13 

študentov (Tabela 47). 

 

Tabela 45: Število vseh vpisanih doktorskih študentov v vseh letnikih s statusom in brez glede  

Študijsko leto 

Izredni študij 

Vpisani 
Spol 

Ženski Moški 

2015/16 112 57 55 

2016/17 125 64 61 

 

Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti 

 

V študijskem letu 2016/17 je bilo 18 prvič vpisanih študentov v 1. letnik doktorskega študija. V 

primerjavi s predhodnim študijskim letom se je število prvič vpisanih štidentov povečalo za  100 

% oz. 9 študentov (Tabela 48).  

 

Tabela 46: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik doktorskega študija  

Študijsko leto 

Izredni študij 

Razpis Vpisani 
Spol 

Ženski Moški 

2015/16 30 9 2 6 

2016/17 30 18 10 8 

17.2 IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

V študijskem letu 2016/17 je bilo na izrednem študiju vpisanih 18 študentov v prvi letnik, 11 

študentov v drugi letnik in 5 študentov v tretji letnik. Vseh študentov skupaj je bilo 34. 

Upoštevani so bili prvi vpisi kakor tudi ponovni (ponavljanje letnika) (Tabela 48).  

 

Tabela 48: Primerjava gibanja števila prvič vpisanih študentov po letnikih in letih 

Študijsko leto Način študija 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

2016/17 izredni 18 11 5 34 

17.3 ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega doktorskega študija Pravo, pridobi 

kandidat znanstveni naslov: doktor/doktorica znanosti. Okrajšava: dr.  

 

V študijskem letu 2016/17 je bilo imenovanih 6 doktorjev znanosti. V primerjavi s predhodnim 

študijskim letom sta bila podeljena dva doktorska naziva manj (Tabela 49).  
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Tabela 49: Število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2014/15 in 2015/16 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2015/16 Izredni 8 

2016/17 Izredni 6 

17.4 SKLEPNO 

Premiki v času po samoevalvaciji:  

 Študijski program se je uspešno izvajal; 

 število vseh vpisanih doktorskih študentov se je v primerjavi s predhodnim študijskim letom 

povečalo;  

 vidno se je povečalo število prvič vpisanih študentov v 1. letnik doktorskega študija v 

primerjavi s predhodnim študijskim letom; 

 v primerjavi s predhodnim študijskim letom sta bila podeljena dva doktorska naziva manj. 

Prednosti: 

 Povečano število vseh vpisanih doktorskih študentov v vseh letnikih; 

 vidno povečan vpis prvič vpisanih študentov v 1. letnik doktorskega študija. 

Slabosti:  

 Predmeti še niso podprti v e-okolju; eUniverza. 

Predlogi za izboljšavo:  

 Povečati zainteresiranost magistrskih študentov za vpis na doktorski študij; 

 povečanje trženjskih aktivnosti za boljšo prepoznavnost fakultete in študijskega programa; 

 izboljšanje finančnih pogojev za vpis na izredni študij. 

18 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. 

 

18.1 VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

Vsi vpisani študenti (vsi letniki) 

 

V študijskem letu 2016/17 je bilo na doktorski študijski program Pravo in management 

nepremičnin skupno vseh vpisanih 60 doktorskih študentov s statusom in brez. Glede na 

strukturo po spolu je bilo vpisanih 29 žensk (48,3 %) in 31 (51,7 %) moških. V študijskem letu 

2016/17 se je, v primerjavi s preteklim študijskim letom, število vseh vpisanih doktorskih 

študentov povečalo za 13,2 % oz. 7 študentov (Tabela 49). 
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Tabela 47: Število vseh vpisanih doktorskih študentov v vseh letnikih s statusom in brez  

Študijsko leto Izredni študij 

Vpisani Spol 

Ženski Moški 

2015/16 53 28 25 

2016/17 60 29 31 

 

Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti 

 

V študijskem letu 2016/17 je bilo 5 prvič vpisanih študenti v 1. letnik doktorskega študija. V 

primerjavi s predhodnim študijskim letom se je število prvič vpisanih študentov vidno povečalo, 

in sicer za 4 študente (Tabela 50). Na študijskem programu je bil vpisan en tuji študent.  
 

Tabela 48: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik doktorskega študijskega 
programa  

Študijsko leto Izredni študij 

Razpis Vpisani Spol 

Ženski Moški 

2015/16 30 1 0 1 

2016/17 30 5 1 4 

 

18.2 IZVAJANJE  ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

V študijskem letu 206/17 je bil na izredni študij programa vpisanih 6 študentov v prvi letnik, v 

drugi letnik ni bil vpisan nihče, v 3. letnik so bili vpisani 4 študenti. Vseh študentov skupaj je 

bilo 10. Upoštevani so bili prvi in ponovni vpisi (ponavljanje letnika) (Tabela 51). 

 

Tabela 49: Primerjava gibanja števila prvič vpisanih študentov po letnikih in letih 

Študijsko leto Način študija 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

2016/17 Izredni 6 0 4 10 

 

18.3 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. 

V študijskem letu 2016/17 so bili v naziv doktorja znanosti imenovani 4 doktorski študenti (Tabela 52).  

 

Tabela 50: Število doktorjev znanosti glede na način študija 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih doktoratov 

2015/16 Izredni 3 

2016/17 Izredni 4 
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18.4 SKLEPNO 

19 E-IZOBRAŽEVANJE 
 

Dostop do portala eUniverza in e-izobraževanja je bil omogočen vsem študentom fakultete. 

 

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

2015/16.  

19.1 SPLOŠNO O E-IZOBRAŽEVANJU 

  

19.1.1 PORTAL (DOSTOPNA TOČKA) 

Dosedanji razvoj e-študija na EVRO-PF je razviden iz preteklih samoevalvacijskih poročil. E-

izobraževanje je temeljilo zlasti na omogočanju večje fleksibilnosti študija ter ponujanju 

dodatnih študijskih vsebin, ki študentom lajšajo študijski proces.  

 

Spletno okolje/portal LectureHub, podjetja VLN. d. o. o., ki zagotavlja dostop do vsebin e-

študija, je bilo prvenstveno namenjen organizaciji, pregledovanju in dostopanju do video 

Premiki v času po samoevalvaciji:  

 Študijski program se je uspešno izvajal; 

 število vseh vpisanih doktorskih študentov se je v primerjavi s predhodnim študijskim 

letom povečalo;  

 vidno se je povečalo število prvič vpisanih študentov v 1. letnik doktorskega študija v 

primerjavi s predhodnim študijskim letom; 

 v primerjavi s predhodnim študijskim letom je bil podeljen en doktorski naziv več. 

Prednosti: 

 povečanje števila vseh vpisanih doktorskih študentov v vseh letnikih;  

 povečanje števila prvič vpisanih študentov v 1. letnik doktorskega študija; 

Slabosti:  

 Predmeti še niso podprti v e-okolju; eUniverza. 

Predlogi za izboljšavo:  

 Povečati zainteresiranost magistrskih študentov za vpis na dokorstki študij; 

 povečanje trženjskih aktivnosti za boljšo prepoznavnost fakultete in študijskega 

programa; 

 izboljšanje finančnih pogojev za vpis na izredni študij. 
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vsebin. Sistem, kot takšen je imel nekatere pomanjkljivosti za izvajanje eŠtudija – predvsem 

glede strukturiranja vsebine, preglednosti in enostavnosti organizacije učnih modulov. Portal 

je v osnovi tudi zasnovan za ponudbo raznovrstnih vsebin, zato je bilo treba spletno okolje 

nadgraditi.  

 

V študijskem letu 2013/14 je potekala ključna nadgradnja, ki upošteva modularizacijo učnih 

vsebin – možnost dostopanja do posameznih predmetov. Tudi v študijskem letu 2014/15 se je 

nadgradnja nadaljevala in doprinesla boljšo preglednost portala ter povečala in poenostavila 

možnosti objavljanja dodatnih gradiv). Portal je postal med študenti zelo zanimiv, uporabljalo 

ga je veliko število študentov kot dodaten učni pripomoček, zlasti v predizpitnem obdobju.  

 

Še pomembnejše spremembe je na tem področju prineslo študijsko leto 2015/16 z uvedbo 

enotnega portala Evropske pravne fakultete in Fakulteta za državne in evropske študije pod 

imenom eUniverza, ki je imel popolnoma novo zasnovo delitve vseh objavljenih vsebin na 

portalu. Delitev vseh vsebin je bila prvotno narejena na osnovi programov posamezne 

fakultete. Vsebine so bile razdeljene po posameznih fakultetah, in nadalje znotraj fakultet po 

posameznih programih, nato po letnikih in na koncu še glede na redna in izredna predavanja. 

 

Za prihodnost se načrtuje razvoj portala t. i. eUniverza, ki je sicer testno zaživela že začetkom 

študijskega leta 2015-2016. V želji približanja eštudija čim širšemu krogu študentov oziroma z 

namenom integracije e-izobraževanje v redni študijski proces na fakulteti je za študijsko leto 

2016-2017 predvideno nadaljevanje prenosa še ne prenesenih gradiv iz informacijskega 

sistema VIS na eUniverzo. Do portala bodo še naprej lahko dostopali vsi študenti Evropske 

pravne fakultete brez dodatnih zakupov paketov za e-izobraževanje.  

 

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. 

19.2 ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU E-IZOBRAŽEVANJA 

Fakulteta je v študijskem letu 2016/17 aktivno sledila trendom digitalizacije študija in krepila 

vnos IKT veščin v študijski proces.  

 

V okviru e-izobraževanje je Nova univerza, zaradi poenostavitve in izboljšanja uporabniške 

izkušnje e-študija izdelala lasten spletni portal (spletna stran) za podporo študija pod imenom 

eUniverza. Gre za videoportal, ki na ravni Nove univerze ponuja spletne vsebine študentom, 

kot so gradiva v elektronski obliki, posnetki predavanj, novice ipd. Videoprtal ni samo 

zakladnica pomembnih študijskih gradiv, temveč služi tudi kot orodje za izboljšanje IKT veščin 

uporabnikov. Vzpostavitev eUniverze bo tako v kombinaciji s prostim dostopom vseh 

študentov do vseh vsebin pomembno doprinesla k večji integraciji eštudija v študijski proces 

na fakulteti.  

 

eUniverza predstavlja 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 eUniverza 

bo poleg učnih vsebin predstavljal temeljno informacijsko točk, kjer se bodp poleg študijskih 

gradiv redno objavljala tudi glasila fakultete, novice s področja prava, uprave in mednarodnih 
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odnosov, aktivnosti kariernega centra, etc. Tako so spletne vsebine na voljo vsem študentom 

fakultet, ki so članice Nove univerze. 

 

Pomembna novost je ta, da e-izobraževanje ni več organizirano kot samostojen e-študij, 

ampak je vzpostavljeno, kot spletna podpora študentom in profesorjem. Vsem študentom je 

voljo je okoli 111 predavanj v slovenščini (FDŠ in EPF), fakultete pa snemajo tudi okrogle mize, 

akademske forume, jesenske in spomladanske šole in druga izobraževanja. Nekatera 

predavanja so posneta na način krajših modulov, kjer je predstavljena nekoliko skrčena 

vsebina predavanj, ki so lahko dodatek, k študiju. Poleg video vsebin so na spletni strani 

eUniverza objavljena tudi študijska gradiva (powerpoint predstavitve predavanj, e-knjige, vaje 

ipd.) 

 

Velik doprinos portala so tudi angleške vsebine, ki krepijo internacionalizacijo študijskih 

programov. 31 predavanj je posnetih v angleškem jeziku, ki so v pomoč pri študiju tujim 

študentom, ki so v Sloveniji na mednarodni izmenjavi, ali pa študentom, ki so vpisani na 

franšizne programe fakultet.  

 

Z vzpostavitvijo eUniverze je fakulteta razvila tudi e-knjigarno, e-knjižnico in e-založbo. To 

omogoča večjo dostopnost uporabnikov do želenih vsebin ter povečuje njihovo zadovoljstvo 

in fleksibilnost študija.  

 

V razvoju pa so še nekatere druge vsebine. Fakulteta vzpostavlja projekt DEUS, ki bo 

združeval obstoječe prvine in elemente e-študija ter vseboval pomembna gradiva in vsebine, 

kot npr. spletno verzijo Komentarja ustave Republike Slovenije (KURS), kjer bodo študenti 

lahko preko posebne spletne strani lahko hitreje dostopali do vsebin KURS-a. Projekt je bil 

podrobno predstavljen MIZŠ v sklopu dolgoročnih razvojnih stebrov financiranja visokošolske 

dejavnosti.  

 

Zaradi prehoda na nov sistem je bil v študijskem letu 2016/17 dostop do porala začasno 

omejen za domače in tuje študente.  

 

 


