
 

 

 

Spoštovane študentke, spoštovani študenti Evropske pravne fakultete Nove univerze! 

 

V pričujočem dopisu odgovarjamo na vprašanja, sugestije in pripombe, ki smo jih na 
Evropski pravni fakulteti Nove univerze prejeli v preteklih tednih. Hkrati vse študentke 
in študente obveščamo, da vsa vprašanja, sugestije in pripombe jemljemo resno, saj 
prispevajo k izboljšanju študija na naši fakulteti, še posebej v trenutnih težkih časih.  

Skladno s sprejetjem odloka o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, je bila Evropska 
pravna fakulteta dne 16.3.2020, primorana zapreti svoja vrata in temu primerno 
prilagoditi študijski proces. Z izjemo dveh slovenskih samostojnih visokošolskih zavodov, 
ki izvajata študij na daljavo, so se prav vse univerze in samostojni visokošolski zavodi 
znašli v povsem novi in neznani situaciji. 

Nova univerza in s tem Evropska pravna fakulteta Nove univerze je sprejela sklep, da se 
v času trajanja epidemije koronavirusa COVID-19 vsa predavanja po urniku odvijajo s 
pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). Visokošolski učitelji so izvedli 
vsa predavanja preko različnih tehnologij, kot so: Vox, Zoom, Skype, Webinar, 
videoposnetki na eUniverzi, glasovni posnetki in drugo. Fakulteta je od samega začetka 
sprejetih ukrepov nudila vso potrebno tehnično in drugo podporo visokošolskim 
učiteljem in sodelavcem na način, da se je študijski proces izvajal enako uspešno in 
kakovostno kot doslej. Fakulteta je za študente pripravila in na spletni strani objavila 
posebno tabelo z vsemi informacijami glede predavanj, ki so bila nadomeščena s 
pomočjo IKT tehnologije. Po ustaljeni praksi je referat fakultete obenem poskrbel za 
obveščanje študentov o morebitnih spremembah predavanj na oglasni deski spletne 
strani fakultete. V primeru, da je bilo dotično predavanje odpovedano dan preden bi se 
moralo izvesti po urniku, je referat o tem dodatno obvestil študente po elektronski pošti, 
če so tovrstno obveščanje dovolili v spletnem referatu. Kljub prenehanju veljave odloka 
o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih zavodih in dejstvu, da je Evropska pravna fakulteta Nove univerze od 
18.5.2020 ponovno odprta, je slednja, ob upoštevanju priporočil Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in z namenom varovanja zdravja študentov 
sprejela sklep, da se do zaključka študijskega leta 2019/20 vse organizirane oblike 
študijskega procesa (predavanja, vaje, konzultacije, itd.) izvedejo z uporabo IKT 
tehnologij.    



 

Na podlagi trenutnega stanja razmer, je bil prav tako sprejet sklep, da se bodo izpiti v 
drugem izpitnem roku 2019/20 izvedli v skladu s Pravilnikom o študiju na Evropski pravni 
fakulteti Nove univerze, bodisi kot ustni izpiti preko video konference ali pa kot take-
home izpiti. Skladno s tem sklepom je fakulteta pripravila razpredelnico izpitnih rokov, 
ki se bo ažurirala na dnevni ravni. Razpredelnica, v kateri se nahajajo informacije glede 
terminov izpitov, načina izvedbe in uporabe IKT tehnologije, je objavljena na spletni 
strani fakultete in je bila s strani študentov pozitivno sprejeta. Kot poudarja tudi 
Študentski svet fakultete je Evropska pravna fakulteta Nove univerze ena izmed redkih 
fakultet v Sloveniji, ki je podala odgovore o načinu izvajanja izpitnih rokov. Kljub 
prenehanju veljave odloka prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih zavodih, se je Evropska pravna fakulteta 
Nove univerze, ob upoštevanju priporočil MIZŠ in z namenom varovanja zdravja svojih 
študentov odločila, da se izpiti v drugem izpitnem roku 2019/20 izvedejo na že prej 
omenjen način, skladno z že omenjenim seznamom.  

Ker je bila zaprta tudi Univerzitetna knjižnica Nove univerze (UKNU), je slednja 
študentom ponudila  možnost izposoje knjig na dom oz. kasneje tudi osebni prevzem 
knjig preko referata.  Poleg tega je bil študentom omogočen tudi brezplačen dostop do 
številnih spletnih portalov (eKURS, IUS-info, ostale baze znanja…). S ponedeljkom, 
18.5.2020, pa je skladno z odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja z dne 13.5.2020, UKNU ponovno odprta. Obisk in 
uporaba storitev UKNU, sta tako zopet mogoča od 9:00 – 17:00 ure, seveda ob 
doslednemu spoštovanju higienskih ukrepov NIJZ v knjižnicah. 

Evropska pravna fakulteta Nove univerze se je odzvala na številne prošnje poslane s 
strani študentov in Študentskega sveta in tako omogočila tudi, da se zaradi izrednih 
razmer za obdobje do 30.9.2020 člena Pravilnika o študiju, ki urejata oddajo 
diplomskega dela v tehnični pregled uporabljata tako, da se študentom omogoči oddajo 
diplomskega dela v tehnični pregled, kljub manjkajočima dvema obveznostnima poleg 
diplomskega dela. Potrjen tehnični pregled velja 6 mesecev od datuma odobritve 
tehničnega pregleda diplomskega dela s strani knjižnice. Celoten postopek diplomskega 
dela se izvaja v skladu s Pravilnikom o študiju, pri čemer referat študentom nudi vse 
potrebne informacije o zasedenosti posameznih tem in mentorstva profesorjev. 
Nemoteno opravljanje študijskega procesa poteka tudi pri izvajanju zagovorov 
zaključnih del, ki se bodo do preklica ukrepov izvajali preko IKT tehnologij, ki omogočajo 
video klic. 

Zaradi nastanka izrednega stanja vezanega na koronavirus COVID-19 je bil sprejet Zakon 
o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki v 49. členu določa pravico do podaljšanja 
statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 – torej ponovnega vpisa v isti letnik, vsem 
tistim študentom, ki zaradi trenutnih izjemnih okoliščin ne bi redno in v roku opravili 
študijskih obveznosti. Sprejeti ukrep podaljšanja statusa študenta za vpis v študijskem 
letu 2020/21 uvaja možnost dodatnega leta, in sicer ne glede na to, ali je študent že 



 

ponavljal letnik in/ali je že koristil možnost podaljšanja statusa študenta iz upravičenih 
razlogov v skladu z veljavnim tretjim odstavkom 70. člena Zakona o visokem šolstvu. Do 
izrednega podaljšanja statusa študenta po tem ukrepu niso upravičeni študenti in 
študentke, ki bodo izpolnjevali pogoje za napredovanje v višji letnik ter študenti in 
študentke, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, a razlogi za to ne bodo neposredno vezani 
na trenutne izjemne okoliščine. Študenti, ki izpolnjujete pogoje za podaljšanje statusa 
na podlagi 49. člena ZIUZEOP lahko oddate vlogo prek eVloge v Visu najkasneje do 20. 
9. 2020.    

Zaposleni na fakulteti se bomo skupaj z visokošolskimi učitelji še naprej trudili, da bo 
študijski proces v študijskem letu 2019/20 še naprej potekal uspešno in kakovostno. Za 
vsa vaša vprašanja in predloge smo vam in vam bomo vedno na voljo! Ker je Evropska 
pravna fakulteta Nove univerze od ponedeljka, 18.5.2020, zopet odprta, je ponovno 
mogoč tudi fizični obisk fakultete na njenih poslovnih naslovih (študijski center 
Ljubljana vsak dan od 9:00-17:00; študijski center Nova Gorica vsak dan 9:00-16:00), 
ob doslednem spoštovanju ukrepov NIJZ glede fizičnega distanciranja, higiene rok in 
kašlja ter izolacije bolnih. Pri tem študente naprošamo, da se fizični obiski izvedejo le 
v primeru, da zadeve ni mogoče rešiti preko elektronske pošte ali po telefonu.  

Obenem bi se še enkrat želeli zahvaliti vsem študentom Evropske pravne fakultete Nove 
univerze za razumevanje, predvsem pa aktivnemu Študentskemu svetu fakultete, saj je 
ravno korekten odnos med Študentskim svetom in fakulteto prispeval k uspešni izvedbi 
urgentnega študija na daljavo. 

 

Vsem študentom želimo uspešen zaključek študija! 

 

Evropska pravna fakulteta Nove univerze 

 


