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To poročilo je Komisija za kakovost Evropske pravne fakultete Nove univerze potrdila dne, 30. marca 

2021. 

 

Senat fakultete je na 12. korespondenčni seji, ki je potekala od torka, 30. 3. 2021 do srede, 31. 3. 

2021, na podlagi 15. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze sprejel naslednji sklep: 

 

 

Sklep št. 18/21-S 

 

Sprejme se samoevalvacijsko poročilo Evropske pravne fakultete Nove  univerze za študijsko leto 2019/20. S 

poročilom se seznani vse pristojne  deležnike, skladno s poslovnikom kakovosti. 
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1 DEL: SPLOŠNO O EVROPSKI PRAVNI FAKULTETI NOVE UNIVERZE 
 

Evropska pravna fakulteta Nove univerze (v nadaljevanju Evro-PF NU oziroma fakulteta) je, upoštevaje 

določila Zakona o zavodih in Zakona o visokem šolstvu, zasebni visokošolski zavod in članica Nove 

univerze. Ustanovljena je bila 1. julija 2005 v Portorožu, s strani Inštituta za ustavno ureditev in 

človekove pravice d.o.o. ter Inštituta za mednarodno pravo - zavod. Svet Republike Slovenije za visoko 

šolstvo je fakulteto akreditiral po sklepu Št. 1/4-2005, z dne 07.07.2005. Dne 23.2.2006 je Svet RS za 

visoko šolstvo, s sklepom št. 1/13-2006, izdal pozitivno mnenje k spremembi imena v »Evropska pravna 

fakulteta v Novi Gorici« ter prenosu sedeža fakultete v Novo Gorico. V letu 2014 pa je Svet Nacionalne 

agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju NAKVIS) soglašal s 

spremembo imena fakultete v »Evropska pravna fakulteta« (odločba NAKVIS 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 12.01.2015.  

  

V študijskem letu 2014/15 je Evropska pravna fakulteta Nove univerze, uspešno prestala svojo prvo 

reakreditacijo zavoda, s strani NAKVIS, za 7 let (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). 

 

Evropska pravna fakulteta Nove univerze izvaja osem akreditiranih študijskih programov:  

- 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 nadaljnjih 7 let z odločbo NAKVIS: št. 6033-

118/2013/21, z dne 15.1.2015; 

- magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov, akreditiran z odločbo NAKVIS: št. 

6033-150/2013/22, z dne 20.11.2014; 

- magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo, akreditiran z odločbo NAKVIS: št 

6033-195/2012/27, z dne 18.6.2015; 

- 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.;  

- 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. 

 

Dne 30.9.2019 je Evropska pravna fakulteta Nove univerze oddala vlogo za podaljšanje akreditacije 

visokošolskega zavoda. 
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Evropska pravna fakulteta Nove univerze ima jasno oblikovano vizijo in poslanstvo, iz katerih izhaja 

prizadevanje po širšem priznanju in kakovosti. Za njuno uresničitev je bila oblikovana Strategija razvoja 

Evropska pravna fakulteta Nove univerze 2018-2021 in Akcijski načrt Evropske pravne fakultete Nove 

univerze. 

2 POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE 

2.1 POSLANSTVO 

 

Temeljno poslanstvo NU, Evro-PF je zagotavljanje odličnosti pri ustvarjanju in posredovanju 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.  

 

S tem namenom je fakulteta prek svojih dejavnosti vpeta v evropski in širši mednarodni visokošolski 

prostor tako, da pospešuje izmenjave študentov in profesorjev s partnerskimi fakultetami in 

univerzami v tujini, da izvaja s slednjimi skupne študijske programe prek oblik transnacionalnega 

visokošolskega izobraževanja in da sodeluje na mednarodnih razpisih in projektih. 

 

Poseben poudarek fakulteta namenja mednarodnim znanstvenim objavam, kjer naši profesorji v so-

avtorstvu s priznanimi tujimi raziskovalci, aktivno aplicirajo najnovejša spoznanja in  raziskave na 

področju prava in nepremičninskih ved. Pri temu fakulteta daje velik poudarek na vključevanju 

študentov in s tem spodbuja njihovo znanstveno pismenost, razmišljanje ter sposobnost širše 

interpretacije znanstvenih problemov. 

 

Fakulteta že od samega začetka omogoča in pospešuje na vseh področjih, kjer je to glede na njihovo 

naravo možno, problemsko naravnanost predavanj in njihovo povezanost s prakso, lokalnim in 

regionalnim okoljem ter koristmi države. Akademski zbor in vodstvo fakultete sta prepričana, da je 

prav praksa odlična pot do teorije, in da uporabnost znanj, ki jih fakulteta posreduje svojim študentom, 

ni ovira na poti do teoretičnih razlag predmetov njihovega študija in raziskovanja. 

 

Fakulteta razume tekmovalnost na področju duhovne ustvarjalnosti  in visokošolskega pouka kot 

dobrodošlo spodbudo za svoj razvoj.  Prizadeva si za komplementarnost svojih programov v primerjavi 

s programi drugih slovenskih in evropskih primerljivih fakultet in univerz. 

 

Evropska pravna fakulteta se kot članica Nove univerze povezuje s Fakulteto za državne in evropske 

študije in Fakulteto za slovenske in mednarodne študije, pridruženimi članicami Nove univerze ter 

najboljšimi domačimi in tujimi univerzami. Njen namen je širiti svoja področja izobraževanja z 

ustanavljanjem novih študijskih programov, z uvajanjem novih interdisciplinarnih programov in z 

internacionalizacijo obstoječih programov. Sinergijo na ravni univerze ustvarja Evropska pravna 

fakulteta z institucionalnim in disciplinarnim povezovanjem na ravni študijskih programov, 

raziskovalnega dela in mednarodnega sodelovanja. 
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2.2 VIZIJA 

Evropska pravna fakulteta Nove univerze stremi k odličnosti pri izobraževanju na področju prava ter 

interdisciplinarnega področja prava in managementa infrastrukture in nepremičnin. Na fakulteti se 

zavedamo, da so institucije pravne in demokratične države predpogoj za obstoj in preživetje 

slovenskega naroda in države. Njihova kakovost je odvisna od ljudi, ki  vsakodnevno soustvarjajo in 

oblikujejo vladavino prava tako v javni upravi kot v zasebnem sektorju. Poučevanje in raziskovanje na 

Evropski pravni fakulteti zato temelji na vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, enakosti, 

solidarnosti in pluralizma ter na načelih ustavne demokracije in vladavine prava. Evro PF NU postavlja 

študente v osrčje našega poučevanja in delovanja s predavanji in vajami v majhnih skupinah ter 

predvsem z dialoškimi razpravami in osebnim stikom med profesorji in študenti. Prednost NU,  Evro PF 

je odličen akademski zbor, ki izvrstno združuje teoretične in praktične pristope pri poučevanju. Številni 

izmed naših profesorjev vsakodnevno delujejo na različnih ravneh v kolesju institucij slovenske 

demokratične in pravne države. Na fakulteti smo ponosni na naše diplomante, ki v zadnjih letih 

dosegajo odlične rezultate na državnem pravosodnem izpitu. Ponosni smo tudi na naše profesorje in 

raziskovalce, ki sodijo med najboljše in najpogosteje citirane slovenske raziskovalce na področju prava 

v tujini. Na fakulteti stremimo k izobraževalni in raziskovalni odličnosti, ki temeljita na medsebojnem 

spoštovanju študentov, strokovnega osebja, članov akademskega zbora in vodstva. Študentje in 

diplomanti Evropske pravne fakultete Nove univerze so glavni razlog za naš obstoj in tudi upanje za 

izboljšanje delovanja pravne in demokratične slovenske države. Naša vizija je, da da bi študentje, ki jih 

danes izobražujemo, v prihodnosti prevzeli naše mesto, nadaljevani našo vizijo in bili še boljši od 

učitelja. 

 

EVRO-PF NU želi tako ohraniti svojo vlogo kot vodilna slovenska institucija na področju pravnega 

izobraževanje in želi postati mednarodno priznana visokošolska institucija na področju prava ter 

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

kakovostno izvedene izobraževalne dejavnosti, povezovanja teorije s prakso, združevanja pedagoškega 

in raziskovalnega dela ter mednarodnega sodelovanja oblikovala diplomante, iskane na domačem in 

mednarodnem trgu dela. Svojo mednarodno prepoznavnost bo gradila tudi prek sistema 

transnacionalnega izobraževanja. V tem smislu želi kot članica Nove univerze postati elitni visokošolski 

zavod glede na kakovost študijskih programov, selektivnost vpisa in mednarodno primerljivost, hkrati 

pa postati še bolj zanesljiv partner tako domačega gospodarskega in negospodarskega sektorja kot tudi 

profitnih in neprofitnih institucij iz tujine. 

 

Evropska pravna fakulteta je izrazito vseslovenska visokošolska inštitucija. Čeprav je glede na svoj 

sedež in delovanje kmalu od ustanovitve dalje zasidrana v Novi Gorici ima svoje fakultetno študijsko 

središče tudi v glavnem mestu Ljubljani in v Kranju. Strateški cilj svoje internacionalizacije načrtuje prek 

študijskih programov, ki jih že izvaja ali jih bo izvajala v sodelovanju z univerzami na Kosovem, na 

Hrvaškem in v Združenih državah Amerike. V duhu internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 

glede mednarodnih izmenjav študentov, visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev ter razvijanja 

mednarodnega sodelovanja s partnerji iz tujine ambicije fakultete niso omejene zgolj na zgoraj 

navedene partnerje, v naslednjih letih pa si fakulteta želi seči še širše. 
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2.3 VREDNOTE 

Fakulteta, njeni visokošolski učitelji in strokovni sodelavci pri svojem delovanju, raziskovanju in 

izobraževanju spoštujejo naslednje vrednote: 

 človekovo dostojanstvo, svoboda, pluralizem, enakost, solidarnost, 

 akademska kakovost, 

 akademska svoboda, 

 ambicioznost, 

 odličnost, 

 inovativnost, 

 osebna in družbena odgovornost, 

 dialog in medsebojno spoštovanje, 

 napredovanje. 
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3 ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ NU, EVRO – PF 

3.1 SPLOŠNO O ORGANIZIRANOSTI IN RAZVOJU FAKULTETE 

3.1.1 Organizacijska shema 

Organizacijsko shemo Evropske pravne fakultete Nove univerze sestavljajo:  

1. Organi fakultete: direktor, tajnik, akademski zbor, senat, upravni odbor, dekan in študentski 

svet.  

2. Delovna telesa fakultete: habilitacijska komisija, študijska komisija, disciplinska komisija in 

komisija za kakovost.  

3. Tajništvo fakultete.  

4. Računovodstvo fakultete.  

5. Organizacijske enote: katedre, inštituti, centri, knjižnica in druge.  

 Organi fakultete 

Akademski zbor: sestavljajo ga vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki 

v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno dejavnost, na podlagi 

veljavnega pogodbenega ali delovnopravnega razmerja s fakulteto. Pri njegovem delu sodelujejo tudi 

predstavniki študentov, pri čemer je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. 

Akademski zbor izmed svojih članov izvoli predsednika, ki vodi njegovo zasedanje, oblikuje zapisnik in 

skrbi za izvrševanje sklepov, v času do sklica naslednjega akademskega zbora. Akademski zbor odloča 

na sejah, ki so lahko tudi korespondenčne. Akademski zbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj 

enkrat v tekočem študijskem letu.  

 

Akademski zbor:  

1. voli člane senata v skladu z določbami akta o ustanovitvi fakultete in tega statuta, 

2. daje senatu splošne usmeritve v zvezi s študijskimi programi in njihovim izvajanjem ter druge 

predloge in pobude, 

3. obravnava poročila o delu fakultete ter daje predloge in pobude senatu, 

4. opravlja druge naloge določene s tem statutom in drugimi splošnimi akti fakultete. 

 

V študijskem letu 2019/20 je akademski zbor NU, Evro-PF štel 73 predstavnikov. Predsednik 

Akademskega zbora je bil prof. dr. Arne Marjan Mavčič, ki je bil imenovan 11.1.2016. 

 

Senat: je akademski organ fakultete, pristojen za visokošolske znanstvene, študijske in strokovne 

zadeve. Sestavlja ga najmanj devet (9) in največ trinajst (13) članov, ki jih izvoli akademski zbor izmed 

visokošolskih učiteljev, ki so nosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov fakultete in 

izmed študentov. V senatu so enakopravno zastopana vsa študijska področja, znanstvene discipline in 

študijski programi fakultete. O številu članov senata odloči, s sklepom, upravni odbor. Po svoji funkciji 

so člani senata dekan ter predstavniki študentskega sveta. Študenti imajo v senatu najmanj petino 

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



17 

 

senata vodi dekan fakultete, v njegovi odsotnosti pa prodekan. V primeru odsotnosti obeh, delo senata 

vodi pooblaščeni član senata. 

 

Senat opravlja naslednje naloge: 

1. sprejema predloge študijskih programov, 

2. imenuje člane senata univerze, ki zastopajo znanstvene discipline ter strokovna področja, ki jih 

goji fakulteta. 

3. imenuje visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv, razen 

rednega profesorja in znanstvenega svetnika, oziroma predlaga senatu univerze kandidata za 

izvolitev v naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika, 

4. imenuje tri člane habilitacijske komisije univerze, 

5. odloča o odvzemu naziva visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec, 

6. odloča o odvzemu strokovnega ali znanstvenega naslova diplomanta, razen doktorja znanosti, 

7. v postopku izvolitve v naziv ali odvzema naziva imenuje komisijo treh članov, ki poroča o 

pedagoški in raziskovalni usposobljenosti kandidata, 

8. sprejema program raziskovalnega in razvojnega dela, 

9. sprejema letni delovni načrt fakultete, 

10. imenuje tričlansko komisijo za zagovor dispozicij doktorskih disertacij in usposobljenost 

kandidatov za opravljanje doktorskih disertacij, 

11. potrjuje teme in mentorja doktorskih disertacij, 

12. imenuje tričlansko komisijo za oceno, potrdi oceno komisije in imenuje člane za zagovor 

predloženih doktorskih disertacij, 

13. sprejema strokovno mnenje o mladih raziskovalcih in odloča o njihovi kandidaturi, 

14. razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta fakultete s področja njegove pristojnosti, 

15. imenuje svoja delovna telesa za opravljanje nalog s posameznega področja, 

16. odloča o pritožbi kandidata v postopku priznavanja tujega izobraževanja, 

17. skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela, 

18. je pristojen za uveljavljanje Evropskega prenosnega kreditnega sistema (ECTS) in usklajevanje 

s tem povezanih nalog, 

19. odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom, tem statutom in drugimi splošnimi akti fakultete. 

20. Obravnava prošnje študentov za hitrejše napredovanje. 

 

Tabela 1: Senat NU, Evro-PF za obdobje 2020 - 2022 

Člani Datum imenovanja Datum poteka 

prof. dr. Peter Jambrek 18.3.2020  17.3.2022 

prof. dr. Ernest Petrič 18.3.2020  17.3.2022 

prof. dr. Dimitrij Rupel 18.3.2020  17.3.2022 

prof. dr. Andrej Anžič 18.3.2020  17.3.2022 

izr. prof. dr. Janez Čebulj 18.3.2020  17.3.2022 

izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič 18.3.2020  17.3.2022 

izr. prof. dr. Marko Novak 18.3.2020  17.3.2022 

izr. prof. dr. Anže Erbežnik 18.3.2020  17.3.2022 

Izr. prof. dr. Bojan Grum** 6.5.2020 17.3.2022 

doc. dr. Aljoša Dežman 18.3.2020  17.3.2022 

prof. dr. Arne Marjan Mavčič 18.3.2020  17.3.2022 



18 

 

Nastja Vodeb, študentka* 18.3.2020  17.3.2022 

Kerstin Sirk, študentka* 18.3.2020  17.3.2022 

Vir: Tajništvo NU, Evro-PF, 2021 
* oz. dokler imajo status, ** oz. dokler ima funkcijo 

 

Študentski svet: sestavljajo ga predstavniki študentov, ki so vpisani na fakulteto. Študentski svet 

obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu fakultete, o vseh zadevah, ki se nanašajo na 

pravice in dolžnosti študentov ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov, v 

sodelovanju s skupnostjo študentov. Študentski svet ima najmanj pet članov, katerih mandat traja eno 

leto. Delo študentskega sveta vodi predsednik, ki ga med seboj izvolijo člani študentskega sveta. V 

njegovi odsotnosti vodi delo študentskega sveta podpredsednik, ki ga med seboj izvolijo člani 

študentskega sveta. 

 

Tabela 2: Študentski svet EVRO-PF NU v št. letu 2019/20 

Člani Datum imenovanja Datum poteka 

Urša Ravnikar Šurk, Predsednica  2.3.2020 7.11.2020 

Matic Mlakar,  podpredsednik (LJ) 8.11.2019 7.11.2020 

Nastja Vodeb, podpredsednica (NG)  8.11.2019 7.11.2020 

Maja Matičič, tajnica ŠS 8.11.2019 7.11.2020 

Žiga Omejec, namestnik tajnice ŠS 8.11.2019 7.11.2020 

Eva Križaj, član 8.11.2019 7.11.2020 

Zarja Bregant, član 2.3.2020 7.11.2020 

Nina Bjelica, član 8.11.2019 7.11.2020 

Leon Bernot, član 8.11.2019 7.11.2020 

Vir: Tajništvo EVRO PF NU, 2021 

 

Upravni odbor: je organ vodenja, poslovanja in upravljanja fakultete in ima najmanj dva člana. Število 

članov upravnega odbora določi ustanovitelj. Vsak član ima en glas. Ustanovitelj imenuje člane za dve 

leti. Ustanovitelj imenuje izmed članov upravnega odbora predsednika in namestnika predsednika 

upravnega odbora. Predsednik je pristojen za sklicevanje in vodenje sej ter za izvrševanje sklepov 

upravnega odbora. Namestnik predsednika upravnega odbora nadomešča predsednika v času njegove 

odsotnosti. 

 

Pristojnosti upravnega odbora so: 

1. odloča o materialnih, finančnih, poslovnih in organizacijskih vprašanjih delovanja, 

2. sprejema statut in druge akte, kot so akt o sistemizaciji delovnih mest, pravilniki, ceniki, 

1. merila in drugi, 

2. imenuje dekana in prodekane po predhodnem mnenju senata, 

3. imenuje direktorja in tajnika, 

4. imenuje glavnega računovodjo, 

5. imenuje disciplinsko komisijo, 

6. senatu predlaga v sprejem odločitve iz njegove pristojnosti, ki zadevajo razpolaganje in 

7. uporabo finančnih sredstev, 

8. sprejema sklepe o višini šolnin in cenik drugih storitev, 

9. sprejema načrt za investicijska vlaganja, 



19 

 

10. odloča o kadrovskih in personalnih zadevah, 

11. odloča o ustanovitvi in položaju organizacijskih enot ter imenuje njihove predstojnike v skladu 

s statutom, 

12. odloča o uvedbi novih programov dejavnosti fakultete in o spremembah obstoječih 

programov, 

13. odloča o pogodbenih razmerjih in pooblašča direktorja za podpis pogodb v imenu fakultete, 

14. odloča o vseh drugih programih ali projektih znanstvene, raziskovalne, svetovalne, založniške 

ali kakršnekoli druge narave s področij dejavnosti, za katere je registrirana fakulteta. 

 

Tabela 3: Upravni odbor NU, Evro-PF za obdobje 2020 - 2022 

Predsednik Datum imenovanja Datum poteka 

dr. Peter Jambrek, Predsednik UO 26.02.2020 25.02.2022 

mag. Olga Jambrek, Članica UO 26.02.2020 25.02.2022 

Vir: Tajništvo NU, Evro-PF, 2021 

 

Dekan in prodekani: Dekan je akademski in strokovni vodja fakultete. Vodi, predstavlja in zastopa 

fakulteto, glede njenih strokovnih, izobraževalnih, znanstveno-raziskovalnih in drugih visokošolskih 

dejavnosti. Dekana imenuje in razrešuje upravni odbor za dobo dveh let in je lahko ponovno imenovan. 

Pred imenovanjem ali razrešitvijo upravni odbor pridobi predhodno mnenje senata in soglasje 

ustanovitelja. Dekan se imenuje izmed visokošolskih učiteljev fakultete, ki so nosilci najmanj enega 

izmed pedagoško izvajanih predmetov.  

 

Dekan fakultete ima pooblastila in odgovornosti v skladu z aktom o ustanovitvi fakultete in statutom 

fakultete. Opravlja zlasti naslednje naloge: 

1. sklicuje in praviloma vodi seje senata, 

2. usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in drugo delo na fakulteti, 

3. v sodelovanju z upravnim odborom skrbi in odgovarja za zakonitost dela fakultete in za 

izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti 

fakultete, 

4. v sodelovanju s senatom sprejema merila o kakovosti fakultete, študijskih programov, 

znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega dela, 

5. je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v postopkih samoevalvacije, 

6. poroča senatu, upravnemu odboru in ustanovitelju o delu fakultete na njihovo ali na lastno 

pobudo, 

7. skupaj z rektorjem univerze promovira doktorje znanosti, 

8. podeljuje nagrade fakultete, 

9. daje predloge za odločanje senata v zadevah iz njegove pristojnosti in skrbi za izvrševanje 

njegovih odločitev, 

10. daje predloge za pridobitev soglasja upravnega odbora pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti, 

11. izvaja navodila upravnega odbora glede pravno pravilne uporabe in razlage akta o ustanovitvi, 

statuta, odločitev upravnega odbora in sklepov direktorja. 

12. opravlja druge naloge v skladu s predpisi ter splošnimi akti fakultete. 

 

Fakulteta ima enega ali več prodekanov. Prodekani pomagajo dekanu pri opravljanju nalog, ki jih določi 

dekan in ga nadomeščajo v njegovi odsotnosti. Za sklep o nadomeščanju, mora dekan pridobiti soglasje 
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upravnega odbora. Prodekane imenuje in razrešuje upravni odbor. Za imenovanje in razrešitev 

prodekanov veljajo določbe statuta glede dekana.  

 

Dekan EVRO-PF NU je bil od 01. 01. 2019 do 30.04.2020 izr. prof. dr. Bojan Grum. S 1.5.2020 je dekan 

EVRO-PF prof. dr. Jernej Letnar Černič.  

 

Tabela 4: Prodekani EVRO-PF NU 

Prodekan Datum imenovanja Datum poteka 

izr. prof. dr. Bojan Grum, prodekan za študijske in študentske 

zadeve 

1.5.2020 30.4.2022 

Izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič, Prodekan za mednarodno 

sodelovanje  

1.3.2020 28.2.2022 

Vir: Tajništvo NU, Evro-PF, 2021 

 

Direktor: je poslovodja in zakoniti zastopnik fakultete. Imenuje ga upravni odbor, za dobo dveh let in 

je lahko ponovno imenovan. 

 

Tabela 5: Direktor EVRO-PF NU 2020 - 2022 

Direktor Datum imenovanja Datum poteka 

mag. Olga Jambrek 

 

1.3.2020 

  

28.2.2022 

 
Vir: Tajništvo EVRO-PF, 2021 

 

Tajnik: je predstojnik tajništva fakultete, ki ga imenuje upravni odbor, za mandatno dobo dveh (2) let, 

in je lahko ponovno imenovan. Delo tajnika neposredno nadzirata, vodita in usmerjata predsednik 

upravnega odbora in direktor, glede nalog iz pristojnosti dekana pa dekan, skladno z usmeritvami 

upravnega odbora. 

 

Tabela 6: Tajnik NU, Evro-PF 2020-2022 

Tajnik Datum imenovanja Datum poteka 

Nina Pegan, mag. prav. 1.01.2020 31.12.2021 

Tina Besednjak 1.6.2020 25.10.2020 

Nina Pegan, mag. prav. 26.10.2020 25.10.2022 

Vir: Tajništvo EVRO-PF NU, 2021 

 Delovna telesa fakultete 

Habilitacijska komisija: Habilitacijska komisija je delovno telo senata fakultete. Habilitacijsko komisijo 

sestavlja najmanj pet (5) članov, ki jih izvoli Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev, ki izpolnjujejo 

pogoje za izvolitev v Senat fakultete. V habilitacijsko komisijo je vključen tudi predstavnik študentov. 

Habilitacijska komisija daje mnenje v postopku za izvolitev, zagotavlja enotno uporabo Meril za 

izvolitev v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec ter daje tudi mnenje 
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za odvzem naziva. Mandat članov habilitacijske komisije traja dve leti in so po preteku te dobe lahko 

ponovno imenovani na to funkcijo. 

 

Tabela 7: Habilitacijska komisija EVRO PF NU, 2019 -2021 

Habilitacijska komisija Datum imenovanja Datum poteka 

Prof. dr. Peter Jambrek 30.5.2019 31.5.2021 

Prof. dr. Andrej Anžič; predsednik habilitacijske komisije 30.5.2019 31.5.2021 

prof. dr. Krešimir Puharič 30.5.2019 31.5.2021 

prof. dr. Ernest Petrič 30.5.2019 31.5.2021 

prof. dr. Janez Čebulj 30.5.2019 31.5.2021 

izr. prof. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews 30.5.2019 31.5.2021 

Leon Bernot, predstavnik študentov 18.11.2019 31.05.2021* 

Vir: Tajništvo EVRO-PF NU, 2021 

* oz. dokler imajo status. 

 

Študijska komisija: Študijsko komisijo in njenega predsednika imenuje upravni odbor za dobo dveh let, 

z možnostjo ponovnega imenovanja. Sestavljajo jo najmanj štirje člani, izmed katerih mora biti najmanj 

en predstavnik smeri Pravo, en predstavnik smeri Pravo in management nepremičnin ter en 

predstavnik študentov. 

 

Študijska komisija: 

1. odloča o možnosti dokončanja študija na dodiplomskem programu Pravo 1. stopnje na podlagi 

članka, 

2. obravnava in potrjuje teme magistrskih nalog in potrdi mentorja oziroma somentorja, 

3. imenuje strokovno komisijo za oceno in zagovor magistrskega dela, 

4. senatu predlaga imenovanje strokovne komisije za oceno primernosti teme 

5. doktorske disertacije,- senatu predlaga potrditev teme in mentorja oziroma somentorja 

doktorske disertacije, 

6. senatu predlaga imenovanje strokovne komisije za oceno doktorske disertacije, 

7. senatu predlaga potrditev ocen strokovne komisije za oceno doktorske disertacije in 

imenovanje strokovne komisije za zagovor, 

8. odloča o vpisu študentov v študijske programe, 

9. obravnava prošnje za prepise med študijskimi programi, 

10. obravnava prošnje za podaljšanje teme magistrskih in doktorskih del, 

11. na podlagi prošnje študenta odloča o ponovnem vpisu študenta v isti letniki (ponovni vpis) ter 

vpisu študenta v višji letnik, če le-ta ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim 

programom za vpis v višji letnik (pogojni ali izjemni vpis), 

12. na podlagi prošnje študenta izdaja obrazloženo mnenje o hitrejšem napredovanju študenta, 

13. na podlagi prošnje študenta odloča o vlogi za predčasno opravljanje izpitov iz višjega letnika, 

14. na podlagi prošnje študenta odloča o vlogi za zamenjavo izbirnega predmeta, 

15. na podlagi prošnje študenta odloča o vlogi za dodelitev statusa študenta s posebnimi 

potrebami, statusa študenta športnika ali kulturnika, 
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16. na podlagi prošnje študenta odloča o vlogi za podaljšanje statusa študenta, 

17. na podlagi prošnje študenta odloča o priznavanju obveznosti na podlagi formalnega, 

neformalnega izobraževanja ali opravljene prakse, 

18. na podlagi prošnje študenta odloča o oprostitvi opravljanja obvezne prakse, 

19. na podlagi prošnje študenta odloča o vlogi za nadaljevanje študija po prekinitvi daljši od dveh 

let, 

20. na podlagi prošnje študenta odloča o vlogi za priznavanje v tujini opravljenih obveznosti na 

podlagi opravljene Erasmus+ izmenjave, 

21. določi profesorja, v kolikor predmet nima določenega soizvajalca, ki je prisoten na predavanju 

izvajalca predmeta in o tem napravi krajši zapisnik, 

22. vodi evidenco zapisnikov o spremljanju izvajanja predmetov, 

23. vodi evidenco prejetih predlogov nagrad/pohval za zaključna dela, 

24. pred vsakokratno podelitvijo diplom preuči vse prejete predloge in določi tri dobitnike 

nagrade/pohvale za nadpovprečno zaključno delo na posameznem študijskem programu NU, 

Evro-PF, 

25. opravlja druge naloge, povezane s študijskimi dejavnostmi fakultete, če zanje ni pristojen drug 

organ fakultete. 

 

Tabela 8: Študijska komisija EVRO PF NU, 2020-2022 

Študijska komisija Datum imenovanja Datum poteka 

Izr. prof. dr. Marko Novak,  1.3.2020 28.2.2022 

Doc. dr. Petra Ferk 1.3.2020 28.2.2022 

doc. dr. Boštjan Kerbler 1.3.2020 28.2.2022 

doc. dr. Aljoša Dežman 1.3.2020 28.2.2022 

Matic Mlakar, študent 1.3.2020 28.2.2022 

Vir: Tajništvo EVRO-PF NU, 2021 

 

Disciplinska komisija: Disciplinsko komisijo fakultete sestavljajo trije (3) člani, od katerih ima vsak 

svojega namestnika. Predsednika komisije in njegovega namestnika predlaga upravni odbor fakultete 

izmed pedagoških delavcev fakultete, drugega člana in njegovega namestnika predlaga dekan fakultete 

izmed uslužbencev tajništva fakultete, tretjega člana in njegovega namestnika pa predlaga študentski 

svet fakultete izmed študentov fakultete. Mandatna doba članov disciplinske komisije  je dve (2) leti in 

se lahko ponovi. 

 

Tabela 9: Disciplinska komisija EVRO PF NU, 2019 -2021 

Disciplinska komisija Datum imenovanja Datum poteka 

Visokošolski učitelji in raziskovalci 

Izr. prof. dr. Zlatan Dežman, predsednik 6.02.2019 5.02.2021 

doc. dr. Aljoša Dežman, namestnik 6.02.2019 5.02.2021 



23 

 

Strokovno in administrativno osebje 

Kristina Slejko 
6.02.2019 5.02.2021 

Nina Pegan, mag. prav., namestnica 
6.02.2019 5.02.2021 

Študenti 

Zarja Bregant 6.03.2019 5.02.2021 

Blažka Bright, namestnica 6.03.2019 5.02.2021 

Vir: Tajništvo EVRO-PF NU, 2021 

 

Komisija za kakovost: Člane komisije za kakovost fakultete imenuje senat fakultet, na predlog dekana. 

Sestavlja jo najmanj šest članov, izmed katerih je, s strani senata fakultete, imenovan predsednik 

komisije. Komisijo sestavljajo predstavniki vseh glavnih interesnih skupin, med katerimi so visokošolski 

učitelji, raziskovalci, študenti, strokovno osebje, administrativno osebje in zunanji deležniki.  

 

Komisija ima naslednje naloge:  

1. priprava letnega poročila o kakovosti (samoevalvacijsko poročilo),  

2. tekoče spremljanje kakovosti študija in dajanje predlogov za njegovo izboljšanje,  

3. tekoče spremljanje kakovosti znanstveno-raziskovalnega dela in dajanje predlogov za njegovo 

izboljšanje,  

4. druge naloge na področju spremljanja in izboljševanja kakovosti, kot jih opredeljuje Poslovnik 

kakovosti Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: Poslovnik kakovosti).  

  

Podrobnejše delovanje komisije za kakovost ureja Poslovnik kakovosti. 

 

Tabela 10: Komisija za kakovost EVRO-PF NU,  2020-2021 

Komisija za kakovost Datum imenovanja 

imenovanja 

Datum poteka 

Člani 

Visokošolski učitelji in raziskovalci 

Visokošolski učitelj dr. Boštjan Kerbler 12.6.2020 11.6.2021 

Raziskovalec izr. prof. dr. Marko Novak 12.6.2020 11.6.2021 

    

Študenti 

študent/ka Eva Križaj 12.6.2020 11.6.2021 

Strokovno in administrativno osebje 

Tajnik Tina Besednjak, glavna tajnica 12.6.2020 11.6.2021 

Referat Inga Lamešić, vodja referata 12.6.2020 11.6.2021 
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Karierni center 

Nataša Kolavčič, vodja kariernega 

centra in koordinatorka za 

mednarodno sodelovanje 

12.6.2020 11.6.2021 

Knjižnica 

Tamara Rozman, vodja knjižnice in 

založbe 

12.6.2020 11.6.2021 

Računovodstvo Martina Dolžan, računovodja 12.6.2020 11.6.2021 

eUniverza Primož Jambrek (tehnični vidik) 12.6.2020 11.6.2021 

Zunanji deležniki 

Predstavnik delodajalcev Robert Smrekar 12.6.2020 11.6.2021 

Predstavnik alumni Tadej Petejan 12.6.2020 11.6.2021 

Vir: Tajništvo EVRO-PF NU, 2021 

 Tajništvo fakultete 

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

ki ga vodi tajnik fakultete. Predstojnik tajništva fakultete je tajnik, ki ga imenuje upravni odbor za 

mandatno dobo dveh (2) let, in je lahko ponovno imenovan.  

 

Tabela 11: Tajnik EVRO PF NU,  2020 - 2022 

Tajnik Datum imenovanja Datum poteka 

Nina Pegan, mag. prav. 1.01.2020 31.12.2021 

Tina Besednjak 1.6.2020 25.10.2020 

Nina Pegan, mag. prav. 26.10.2020 25.10.2022 

Vir: Tajništvo EVRO-PF NU, 2021 

 Računovodstvo fakultete 

Finančno poslovanje fakultete vodi računovodstvo, ki opravlja tudi administrativne posle in naloge, 

potrebne za delo upravnega odbora. Predstojnik računovodstva je glavni računovodja oziroma glavna 

računovodkinja (v nadaljevanju: glavni računovodja), ki skrbi tudi za pravočasno izpolnjevanje 

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

navodili upravnega odbora, ki mu odgovarja za svoje delo.   

 Organizacijske enote 

Katedre: v okviru Evropske pravne fakultete Nove univerze se oblikujejo organizacijske enote za 

izvajanje samostojnih študijskih in drugih programov fakultete, na temeljnih področjih izobraževanja, 

raziskovanja, svetovanja in založništva. Katedre združujejo in skrbijo za razvoj sorodnih znanstveno-

raziskovalnih in pedagoških disciplin, ki jih goji fakulteta. Fakulteta je imela v študijskem letu 2019/20 

osem kateder (Tabela 12). 
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Tabela 12: Katedre EVRO-PF NU 

  

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

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

Katedra za ustavno pravo prof. dr. Arne Marjan Mavčič 

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

Katedra za management infrastrukture in 

nepremičnin 

izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj 

Katedra za mednarodno in evropsko pravo prof. dr. Ernest Petrič 

Katedra za teorijo in zgodovino prava Izr. prof. dr. Marko Novak 

Katedra za alternativno reševanje sporov prof. dr. Peter Jambrek 

Vir: Tajništvo EVRO-PF NU, 2021 

 

Inštituti: v okviru Evropske pravne fakultete Nove univerze delujeta dva inštituta (raziskovalni skupini), 

ki izvajata znanstveno-raziskovalne dejavnosti, z določenega področja. V študijskem letu 2019/2020 na 

Evropski pravni fakulteti Nove univerze delujeta dva (2) inštituta: Inštitut za management nepremičnin 

in Inštitut za raziskovanje pravu. 

 

Knjižnica in založba: Univerzitetna knjižnica Nove univerze (UKNU) zagotavlja knjižnično-informacijsko 

dejavnost in optimalne pogoje za študij ter znanstveno-raziskovalno delo, na članicah Nove univerze. 

Založba Nove univerze izdaja najnovejše raziskovalne dosežke, s področij delovanja fakultete, in sicer  

v obliki: 

- znanstvenih monografij ter kritičnih izdaj virov, s spremnimi študijami in komentarji; 

- prevodov znanstvenih monografij ter 

- digitalnih in fizičnih izdaj učbenikov. 

 

Pri izdajanju del so upoštevani naslednji vidiki publikacij: 

- aktualne vsebine, ki so temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja; 

- dela pomembna za razvoj slovenske znanstvene terminologije; 

- dela pomembna za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in 

mednarodnem prostoru ter 

- tematike pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture. 

 

Založba skrbi za primerno tehnično opremo publikacij (CIP, kolofon, prijava enotne cene knjige, prijava 

e-publikacije, oprema knjige s ISBD itd.), pri čemer so upoštevani naslednji veljavni dokumenti: 

- Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14), ki ga je 

pripravila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. 

- Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09). 

- Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod (Ur. list RS, št. 90/07). 

 

Karierni center: Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze (KC EVRO-PF NU) predstavlja 

stično točko med študenti, diplomanti, Fakulteto in potencialnimi delodajalci. KC EVRO-PF NU je bil 

ustanovljen leta 2012, na pobudo Študentskega sveta Evropske pravne fakultete Nove univerze, z 
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namenom svetovanja študentom oz. diplomantom, pri njihovem kariernem razvoju ter nudenju 

podpore pri študijskih in praktičnih usmeritvah. 

 

Alumni klub: Alumni klub Evropske pravne fakultete Nove univerze je notranja organizacijska enota 

fakultete, ki je namenjena ohranjanju in krepitvi stikov med diplomanti in fakulteto, na vseh družbeno 

koristnih področjih. Člani Alumni kluba Evro-PF NU so vsi dosedanji diplomanti, katerega koli 

študijskega programa, ki jih izvaja fakulteta. Delovanje Alumni kluba Evro-PF NU podrobneje ureja 

Pravilnik o delovanju Alumni Evropske pravne fakultete Nove univerze. 

 

Študentski svet: Študentski svet Evropske pravne fakultete Nove univerze, je organ fakultete in je 

zastopnik interesov študentov fakultete. Določen je z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom fakultete 

in s Poslovnikom študentskega sveta. V danem okvirju predstavlja in zastopa interese študentov, skrbi 

za njihovo dobrobit, obravnava in daje pristojnim organom fakultete mnenje o statutu fakultete, 

podaja mnenje glede vseh zadev, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter sprejema in izvaja 

program interesnih dejavnosti študentov. Študentski svet Evropske pravne fakultete Nove univerze 

sestavlja do deset predstavnikov študentov, ki jih izvolijo študentje fakultete, neposredno na volitvah, 

mandat izvoljenih članov študentskega sveta pa traja eno leto. Poslanstvo Študentskega sveta Evropske 

pravne fakultete NU zatorej ni zgolj zastopanje interesov študentov in izvajanje interesnih dejavnosti, 

temveč predvsem soustvarjanje kvalitetne visokošolske institucije, na katero bodo študenti lahko 

ponosni. 
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Slika 1: Organizacijska shema Evropske pravne fakultete Nove univerze 
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3.2 ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU ORGANIZIRANOSTI  

Pregledane so bile vse mandatne dobe članov organov ter postavljen je bil terminski načrt za ponovno 

imenovanje tistih članov, ki jim mandatna doba poteče v naslednjem študijskem letu. Zasedba in 

mandati članov posameznih organov fakultete se sproti pregledujejo in posodabljajo. Organizacijska 

shema je bila prilagojena polnopravnemu članstvu v NU.  

 

V študijskem letu 2019/20 so bile spremembe na področju organiziranosti, saj so bile katedre 

okrepljene z novimi pedagoškimi in raziskovalnimi sodelavci. 
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3.2.1 IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 
DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V LETU 2019 KRATKOROČNA STRATEGIJA  

 

REALIZACIJA 2020 

ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ 

1. Razvoj fakultete 
Izvajanje strategije razvoja Evropske 

pravne fakultete Nove univerze. 

1. Pregled in spremljanje 

uresničevanja Strategije razvoja 

EVRO-PF 2018-2021 po potrebi 

novelacija strategije. 

 

2. Priprava Akcijskega načrta 

2019/20 in Programa dela 2020 

z opredeljenimi aktivnostmi za 

doseganje Strategije razvoja 

EVRO-PF 2018 – 2021. 

 

1. Pregledana bo Strategija 

razvoja EVRO-PF 2018-2021 in 

pripravljeni bodo predlogi za 

morebitno novelacijo. 

 

2. Izdelana bosta Akcijski načrt 

2019/20 in Program dela 2020 z 

opredeljenimi aktivnostmi. 

 

1. Realizirano.   

Pregledana je bila Strategija razvoja EVRO-

PF 2018 – 2021. Fakulteta je pričela s 

pripravo Strategije razvoja EVRO-PF NU 

2021 – 2024.  

2. Realizirano.  

Akcijski načrt 2019/2020  je dostopen na: 

https://epf.nova-uni.si/fakulteta/o-

fakulteti/kakovost/.  

Program dela EVRO-PF NU 2020 ni bil 

pripravljen. NU je pripravila letni program 

dela za leto 2020 v sklopu katerega je 

vključena tudi Evropska pravna fakulteta 

NU kot članica.  

 

2. Jasna in učinkovita 

organizacijska shema. 

Prilagoditev organizacijske sheme 

fakultete članstvu v Novi univerzi 

(NU).  

 

1. Prilagoditev organizacijske 

sheme EVRO-PF NU njenemu 

statusu – članstvu v NU. 

1. Pregledani, novelirani in 

implementirani bodo vsi akti, ki 

še niso prilagojeni oz. 

povzdignjeni na raven NU. 

1. Realizirano.   

Na raven NU so bili implementirani 

naslednji akti:  

 Pravilnik o poslovnem času NU 

(15.9.2020) 

https://epf.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/kakovost/
https://epf.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/kakovost/
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DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 
DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V LETU 2019 KRATKOROČNA STRATEGIJA  

 

REALIZACIJA 2020 

 Pravilnik o organiziranosti in 

sistematizaciji delovnih mest na 

novi univerzi in njenih članicah.  

 

Prav tako so bili za potrebe zagotavljanja 

nemotenega in učinkovitega delovanja 

posodobljeni že sprejeti pravni akti kot so:  

 Pravilnik o nagrajevanju 

pedagoškega dela,  

 Statut NU. 

 

Spodbujanje aktivnega in 

učinkovitega delovanja organov, 

organizacijskih enot in delovnih teles 

fakultete ter njihova ustrezna 

strokovna sestava.  

 

 

1. Sprejem manjkajočih aktov za 

učinkovito delovanje EVRO-PF 

NU. 

 

2. Aktivno vključevanje organov, 

organizacijskih enot in delovnih 

teles pri nadaljnjem razvoju 

fakultete.  

 

3. Pregled in uskladitev 

sprememb zasedb obstoječih 

organov, delovnih teles in 

organizacijskih enot.  

 

1. Pripravljeni in sprejeti bodo 

vsi akti.  

 

2. Predstojniki  kateder bodo 

pozvani k sklicevanju rednih 

sestankov in k večji aktivnosti 

delovanja. 

 

3. Pregledani in ponovno in/ali 

na novo imenovani bodo člani v 

posamezne organe EVRO-PF NU.   

1. Realizirano 

Na novo pripravljen in sprejet je bil 

Pravilnik o merilih za prehode EVRO-PF NU 

in Pravilnik o sistemu tutorstva na Evro-PF 

NU. Prav tako je fakulteta tekom 

študijskega leta za potrebe zagotavljanja 

učinkovitega delovanja posodobila 

naslednje pravilnike:  

 Pravilnik o poslovnem času 

EVRO-PF NU,  

 Pravilnik o študiju na EVRO-PF 

NU, 

 Pravilnik o delu Študijske 

komisije EVRO-PF NU.  

2. Ni realizirano 

3. Realizirano 

Zasedba in mandati članov posameznih 

organov fakultete se sproti pregledujejo in 
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DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 
DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V LETU 2019 KRATKOROČNA STRATEGIJA  

 

REALIZACIJA 2020 

posodabljajo. Fakulteta je imenovala nove 

člane v sestavi Študijske komisije EVRO-PF 

NU in Komisije za kakovost EVRO-PF NU.  
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3.3 SKLEPNO 

3.3.1 Prednosti 

 Pregledane so bile mandatne dobe članov organov EVRO-PF NU, prav tako so bila izpeljana 

ponovna imenovanja tistih, ki jim je mandatna doba potekla.  

 Študentje so uspešno zastopani v vseh organih fakultete, kjer je predvideno njihovo 

sodelovanje.  

 Implementirani so bili vsi akti, ki še niso bili prilagojeni oziroma povzdignjeni na raven NU 

(Pravilnik o poslovnem času NU, Pravilnik o organiziranosti in sistematizaciji delovnih mest na 

NU in njenih članicah).  

 Za potrebe zagotavljanja nemotenega in učinkovitega delovanja fakultete so bili pregledani in 

novelirani že sprejeti akti (npr. Pravilnik o študiju na Evropski pravni fakulteti, Pravilnik o 

nagrajevanju pedagoškega dela).  

3.3.2 Slabosti  

 Delovanje kateder še ni optimalno.  

 Delovanje raziskovalnih skupin še ni optimalno. 

3.3.3 Predlogi za izboljšanje 

 Spodbujanje aktivnejšega delovanja kateder. 

 Okrepitev kadrovske strukture z visokošolskimi sodelavci.  

 Okrepitev kateder z novimi pedagoškimi in raziskovalnimi sodelavci.  

 Izboljšanje komunikacije med organi in delovnimi telesi fakultete.  

3.4 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU ORGANIZIRANOSTI IN RAZVOJA 

Ključna strateška cilja v okviru Strategije razvoja EVRO-PF NU 2018 – 2021 na področju organiziranosti 

in razvoja sta:  

1. Razvoj fakultete. 

2. Jasna in učinkovita organizacijska shema. 

 

Jasno zastavljena in oblikovana strategija razvoja zavoda in  organizacijska shema, katere udeleženci 

hitro, učinkovito in kakovostno izvajajo svoje naloge, je ena ključnih prvin, ki pripomorejo k splošni 

kakovosti izvajanja dejavnosti EVRO-PF NU. 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 NU zastavila so spodbujanje aktivnega in 

učinkovitega 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 
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medsebojnem povezovanju kateder. Dolgoročen cilj, zastavljen v sodelovanju s ŠS, je tudi prizadevanje 

za zagotovitev predstojnikov študentov v svojih organih.
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4 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

4.1 RAZVOJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

4.1.1 Splošno o razvoju študijskih programov 

EVRO-PF NU izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe, na vseh treh stopnjah študija. Vsi 

študijski programi temeljijo na načelih bolonjske deklaracije in so po vsebini in strukturi mednarodno 

primerljivi.  

 

V študijskem letu 2019/20 je EVRO-PF NU izvajala šest študijskih programov, za katere je razpisala 

prosta vpisna mesta. Študijski programi EVRO-PF NU, ki so se izvajali v študijskem letu 2019/20 so: 

  

1. Univerzitetni študijski program Pravo, ki se izvaja kot redni (koncesioniran) ali kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija.  

2. Visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin, 

ki se izvaja kot izredni (nekoncesioniran) način študija. 

3. Magistrski študijski program Pravo, ki se izvaja kot redni (koncesioniran) ali kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija.  

4. Magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin, ki se izvaja kot redni 

(koncesioniran) ali kot izredni (nekoncesioniran) način študija. 

5. Doktorski študijski program Pravo, ki se izvaja kot izredni (nekoncesioniran) način študija. 

6. Doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin, ki se izvaja kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija. 

 

Evropska pravna fakulteta Nove univerze je prav tako razpisala prosta vpisna mesta za dva dodatna 

programa, ki pa se zaradi premajhnega števila vpisanih nista izvajala. Ta programa sta:  

1. Magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo, ki se izvaja kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija.  

2. Magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov, ki se izvaja kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija.  

 Razpisna mesta in število prvič vpisanih študentov  

V študijskem letu 2019/20 je bilo na študijske programe EVRO-PF NU prvič vpisanih 279 študentov v 

prvi letnik na prvo, drugo in tretje stopenjske študijske programe, vključujoč tudi študente franšiznega 

VTI študijskega programa. Med njimi je bilo 163 (58,4 %) prvič vpisanih rednih študentov in 116 (41,6 

%) prvič vpisanih izrednih študentov. V vse študijske programe je bilo več prvič vpisanih žensk, 200 

(71,7 %), kot moških, 79 (28,3 %). V študijskem letu 2019/20 je bilo, v primerjavi s predhodnim letom, 

za 24 % oz. 54 študentov, več prvič vpisanih v prvi letnik na prvo, drugo in tretje stopenjske študijske 

programe (Slika 2).  
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Slika 2: Število prvič vpisanih rednih in izrednih študentov v prvi letnik na posamezen študijski program 

v š.l. 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 in 2019/20 

 

Vir: VIS, 04.01.2021 

 Število vseh vpisanih študentov v vseh letih  

V študijskem letu 2019/20 je bilo na študijskih programih EVRO-PF NU skupaj vpisanih 2.374 študentov 

na prvo, drugo in tretje stopenjske študijske programe, vključujoč tudi študente franšiznega VTI 

študijskega programa. Med vsemi vpisanimi študenti je bilo 1.266 (53 %) rednih in 1.108 (47 %) izrednih 

študentov, vključujoč tudi študente franšiznega VTI študijskega programa. Po strukturi spola je na vse 

študijske programe bil vpisan večji odstotek žensk (62 %) kot moških (38 %). Največ vpisanih rednih in 

izrednih študentov, 1.158 (49 %), je bilo vpisanih na prvostopenjska študijska programa Pravo in Pravo 

in management infrastrukture in nepremičnin. Sledi 1.017 (43 %) rednih in izrednih študentov, vpisanih 

na drugostopenjske študijske programe in 199 (8 %) izrednih študentov, vpisanih na doktorske 

študijske programe. V študijskem letu 2019/20 je bilo, v primerjavi s predhodnim letom, za 1,4 % oz. 

33 študentov več vpisanih vseh študentov, v vseh letih, v prvi letnik na prvo, drugo in tretje stopenjske 

študijske programe (Slika 3). 
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Slika 3: Število vseh vpisanih študentov, s statusom in brez, na posamezen študijski program v š.l. 

2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 in 2019/20 

 

 

Vir: VIS, 04.01.2021 

 Diplomanti 

V zadnjem zaključenem študijskem letu 2019/20 je na dodiplomskih in podiplomskih študijskih 

programih skupaj diplomiralo 219 študentov. Med njimi je študij zaključilo 127 (58 %) študentov 

rednega in 92 (42 %) študentov izrednega študija, vključujoč tudi študente franšiznega VTI študijskega 

programa. Med vsemi diplomanti je v omenjenem študijskem letu študij zaključilo 162 (74 %) 

diplomantk in 57 (26 %) diplomantov. Največ vseh diplomantov skupaj, 106 (48,4 %), je bilo na 

prvostopenjskih študijskih programih (Tabela 13).  

 

Tabela 13:  Število diplomantov EVRO-PF NU v študijskem letu 2019/20, glede na način študija in spol 

Študijski program 

  

Število diplomantov 

Redni Izredni SKUPAJ 

Ž M Ž M  

Diplomski študijski programi 

Pravo 41 11 34 9 95 

Pravo in management infrastrukture in 

nepremičnin 
0 0 5 6 11 

Magistrski študijski programi 

Pravo II. stopnje 51 11 2 0 64 

Pravo in management nepremičnin II. stopnje 10 3 8 10 31 

Alternativno reševanje sporov II. stopnje 0 0 5 0 5 

Civilno in gospodarsko pravo II. stopnje 0 0 1 0 1 
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Doktorski študijski programi 

Pravo III. stopnje 0 0 5 6 11 

Pravo in management nepremičnin III. stopnje 0 0 0 1 1 

SKUPAJ 102 25 60 32 219 

Vir: VIS, 04.01.2021 

 Prehodnost študentov in odstotek ponavljavcev 

V študijskem letu 2019/20 je bila prehodnost študentov na prvostopenjskih študijskih programih na 

rednem študiju 67 %. Na izrednem študiju pa je bila prehodnost malenkost nižja, in sicer je iz 1. v 2. 

letnik napredovalo 50 % izrednih študentov. Na rednem študiju je bil delež ponavljavcev 16 % in na 

izrednem študiju 9 % (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Prehodnost prvostopenjskih študentov iz 1. v 2. letnik in odstotek ponavljavcev v študijskih 

programih prve stopnje v študijskih letih 2016/17, 2017/18, 2018/19 in 2019/20 

Študijsko  leto 
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Redni Izredni  Redni Izredni  Redni Izredni  Redni Izredni 

Prehodnost 

študentov iz 1. v 2. 

letnik (v %)* 

85 35 41 73 

 

35 

 

34 

 

67 

 

50 

Odstotek 

ponavljavcev v 

študijskih 

programih prve 

stopnje, sprejetih 

po 11.6.2004 (v %) 

7 4 9 2 11 4 16 9 

Vir: Referat za študijske in študentske zadeve, 2021 

* Izračun prehodnosti: število študentov 2. letnika rednega/izrednega študijskega programa, ki so se v 2. letnik vpisali v 

tekočem študijskem letu (v štetje so vključeni študenti s statusom, ponavljavci in študenti, ki so napredovali po merilih za 

prehode v štetje niso vključeni), se deli s številom vseh vpisanih študentov v 1. letnik rednega/izrednega študijskega programa 

predhodnega študijskega leta v štetje so vključeni vsi študenti s statusom, študenti brez statusa v štetje niso vključeni). 

Z namenom večje prehodnosti študentov in napredovanje po programih EVRO-PF NU nadaljuje z 

aktivnostmi, s katerimi spodbuja študente za napredovanje po letnikih in dokončevanje študija v roku. 

Mehanizmi, ki jih EVRO-PF NU pri tem uporablja, so:  

- Uporaba in razvijanje novih pedagoških pristopov skladno s tehnološko evolucijo. Gre za 

razvojno strategijo v smeri elektronsko podprtega fakultetnega modela, ki bo zagotavljala 

študijske programe na podlagi sodobnih tehnoloških standardov. Kot dopolnilo klasičnemu 

študiju in z namenom podpore študentom je EVRO-PF NU oblikovala spletni portal eUniverza, 

ki na enem mestu združuje obsežne študijske vsebine v obliki e-predavanj, poleg katerih so 

objavljena tudi študijska gradiva, kot so Powerpoint predstavitve, članki in drugo. S tem EVRO-

PF NU omogoča in spodbuja študente k sprotnemu delu in jim omogoča utrjevanje učne snovi.  

- Dopušča se možnost, da se izredni študenti lahko udeležijo predavanj namenjenim rednim 

študentom in obratno. 
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- Z namenom podpore razvoja kompetenc in utrjevanjem znanja predavatelji izvajajo 

individualne konzultacije.  

4.2 VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 

4.2.1 Splošno o vseživljenjskem izobraževanju 

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 NU dvigniti zaposlitveno raven svojih študentov in diplomantov ter v splošnem izboljšati 

izobrazbeno strukturo prebivalstva s tem, da javnosti ponudi različne dogodke, ki so vir dodatnega 

znanja in izkušenj za posameznike. 

 

EVRO-PF NU sledi trendom EU, na področju zagotavljanja VŽU ter smernicam razvoja VŽU v Sloveniji. 

K razvoju VŽU na EVRO-PF NU bistveno prispeva tudi Karierni center EVRO-PF NU (v nadaljevanju KC), 

ki preko svojih aktivnosti (delavnice, svetovanja, okrogle mize, strokovne ekskurzije ipd.), pripomore k 

obogatitvi študijskega procesa z dodatnimi vseživljenjskimi vsebinami. Vseživljenjsko izobraževanje 

poteka v obliki gostujočih predavanj, konferenc, okroglih miz, delavnic, tekmovanj in strokovnih 

ekskurzij ter predstavitev. 

 Gostujoča predavanja 

EVRO-PF NU si prizadeva v študijski proces pritegniti čim večje število domačih in tujih uglednih 

strokovnjakov, ki prihajajo iz vrst gospodarstva, kot tudi negospodarstva, ter s seboj prinašajo 

inovativna znanja, dognanja in praktične izkušnje. EVRO-PF NU gostujoča predavanja organizira 

samostojno, s pomočjo predavateljev ali preko KC-ja. Od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega 

leta 2019/20 je bilo za študente in širšo javnost organiziranih 95 tovrstnih dogodkov. V študijskem letu 

2019/20 je bilo izvedenih 6 gostujočih predavanj. 

 

1. Gostujoče predavanje ameriške strokovnjakinje za pravo vesolja, Rebecce M. Bresnik, 

12.11.2019, Ljubljana.  

2. Gostujoče predavanje dr. Roberta Waltersa iz Victoria University v Melborunu, pri predmetu 

Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi, na temo Primerjalno pravo varstva osebnih podatkov 

ter o UNCITRAL, 9.12.2019, Ljubljana.  

3. Gostujoče predavanje prof. Michaela Kobya z Washington University in St. Louis, pri predmetu 

Teorija prava, na temo Osnove prava ZDA in metodologija uporabljanja prava v ZDA, 17.1.2020, 

Ljubljana.  

4. Gostujoče predavanje dr. Nane Weber, pri predmetu Družinsko pravo, na temo predporočna 

pogodba, 6.12.2019, Ljubljana. 

5. Gostujoči predavanji dr. Igorja Senčarja, pri predmetu Mednarodna skupnost in mednarodni 

odnosi, 12.3.2020 in 16.3.2020, Ljubljana. 

6. Gostujoče predavanje dr. Mihe Horvata, pri predmetu Kazensko procesno pravo, 15.1.2020, 

Ljubljana.  
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 Konference 

Preko organizacij in so-organizacij domačih in mednarodnih konferenc, se spodbuja javno razpravo na 

določenih znanstvenih področjih. Področja konferenc so: pravo, pravo in management nepremičnin, 

kot tudi druga področja, ki jih v sklopu študijskih programov izvaja fakulteta (Alternativno reševanje 

sporov). Konference privabljajo tako študente in diplomante, domače in tuje priznane strokovnjake iz 

akademskega okolja kot tudi širšo javnost. EVRO-PF NU organizira vsakoletne konference, kot so: 

Mednarodna konferenca o pravni teoriji in pravni argumentaciji – LegArg, Mednarodna doktorska 

konferenca na področju prava, uprave in nepremičnin, Konferenca na temo alternativnega reševanja 

sporov, konferenca »The new constitutional process for European Union«.  

 Okrogle mize 

EVRO-PF NU si, preko okroglih miz in organizacije akademskih forumov, prizadeva za obliko javne 

diskusije, s strani različnih gostov. Tovrstni dogodki so organizirani z namenom spodbujanja javnih 

razprav in uvajanja novih spoznanj ter vsebine, na določenih pravnih in drugih področjih. Na dogodkih 

običajno sodelujejo domači in tuji priznani strokovnjaki iz akademskega okolja in prakse. Razprava 

običajno spodbuja pretok znanja in praktičnih izkušenj, glede konkretnih vsebin. Dogodkov se poleg 

študentov in diplomantov udeležuje tudi širša javnost. Od ustanovitve fakultete do zaključka 

študijskega leta 2019/20 je fakulteta organizirala okoli 57 tovrstnih dogodkov. V študijskem letu 

2019/20 je fakulteta skupaj z Novo univerzo organizirala 7 akademskih forumov, od tega dva 

elektronska, 1 webinar in 1 okroglo mizo: 

 

1. Akademski forum Nove univerze: Prihodnost Evropske unije – Izzivi, 1.10.2019, Ljubljana; 

2. Akademski forum Nove univerze ob 25–letnici uveljavitve Evropske konvencije o varstvu 

človekovih pravic v Sloveniji, 14.11.2019, Ljubljana; 

3. Akademski forum Nove univerze: 10 let Lizbonske pogodbe – pogled v prihodnost, 12.12.2019, 

Ljubljana;  

4. Akademski forum z naslovom » IZGRADNJA USTAVNE DEMOKRACIJE« ob 80. letnici prof. dr. 

Petra Jambreka, 16.1.2020, Ljubljana; 

5. Akademski forum Nove univerze: Migracije, EU in obkrožene sile, 18.2.2020, Ljubljana; 

6. E-Akademski forum Nove univerze ob izidu knjige »The Impact of European Institutions on the 

Rule of Law and Democracy: Slovenia and Beyond«, 16.4.2020, aplikacija Zoom;  

7. E-Akademski forum Nove univerze: The Many Faces of Constitutional Backsliding in Central 

Europe, 4.6.2020, aplikacija Zoom;  

8. Webinar: Democracy, Rule of Law and Authoritarian Populisms: A Postcard from Europe, 10. 

6. 2020, aplikacija Zoom;  

9. Okrogla miza o odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-83/20 z dne 27. 8. 2020 o dveh odlokih vlade 

za zajezitev in obvladovanja epidemije, 23. 9. 2020, aplikacija Zoom.  
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Tabela 15: Seznam akademskih forumov in okroglih miz v študijskem letu  2019/2020 

 

Akademski forum / okrogla miza Kratek opis 

Akademski forum Nove univerze: 

Prihodnost Evropske unije – Izzivi, 1. 

10. 2019, Ljubljana 

 

Akademski forumi je potekal v okviru raziskovalnega projekta, 

podprtega s strani ARRS, na temo 'Integralna teorija 

prihodnosti EU'. Akademski forum je bil namenjen razpravi o 

najbolj aktualnih izzivih za prihodnost EU, med katere gotovo 

lahko prištevamo vsaj Brexit, novo politično usmeritev 

Evropske komisije, slovenske odzive nanjo ter, zaenkrat še, v 

ozadju potekajočo akademsko razpravo o novem ustavnem 

procesu za evropsko integracijo. Na akademskem forumu so 

sodelovali: prof. dr. Matej Avbelj (vodja akademskega 

foruma), njena ekscelenca Florence Ferrari (veleposlanica 

Republike Francije v Sloveniji), Ulla Hudina Kmetič 

(namestnica vodje predstavništva Evropske komisije v 

Sloveniji) in doc. dr. Katarina Vatovec (docentka za Evropsko 

pravo na Novi univerzi). 

Akademski forum Nove Univerze ob 

25-letnici uveljavitve Evropske 

konvencije o varstvu človekovih 

pravicah v Sloveniji, 14. 11. 2019, 

Ljubljana 

 

V četrtek, 14. novembra, je v organizaciji Nove Univerze in 

pod vodstvom izr. prof. dr. Jerneja Letnar Černiča potekal 

akademski forum ob 25-letnici uveljavitve Evropske 

konvencije o varstvu človekovih pravic v Sloveniji.  

Na dogodku so sodelovali naslednji gostje: izr. prof. dr. Marko 

Bošnjak, sodnik v imenu Slovenije na Evropskem sodišču za 

človekove pravice; prof. dr. Rajko Knez, predsednik 

Ustavnega sodišča RS; mag. Damijan Florjančič, predsednik 

Vrhovnega sodišča RS; izr. prof. dr. Janez Čebulj, nekdanji 

predsednik Ustavnega sodišča RS; prof. dr. Peter Jambrek, 

prvi predsednik Ustavnega sodišča RS. 

Akademski forum Nove univerze: 10 

let Lizbonske pogodbe – pogled v 

prihodnost, 12. 12. 2019, Ljubljana 

 

Akademski forumi je potekal v okviru raziskovalnega projekta, 

podprtega s strani ARRS, na temo 'Integralna teorija 

prihodnosti EU'. Govorci akademskega foruma – prof. dr. 

Matej Avbelj (vodja akademskega foruma in vodja 

raziskovalnega projekta), njena ekscelenca Florence Ferrari, 

(veleposlanica Republike Francije v Sloveniji), Ulla Hudina 

Kmetič (namestnica vodje predstavništva Evropske komisije v 

Sloveniji), doc. dr. Katarina Vatovec (docentka za Evropsko 

pravo na Novi univerzi) – so razpravljali o preteklosti in 

prihodnosti Lizbonske pogodbe. 

Akademski forum z 

naslovom »IZGRADNJA USTAVNE 

DEMOKRACIJE« ob 80. letnici prof. 

dr. Petra Jambreka, 16. 1. 2020, 

Ljubljana 

 

V četrtek, 16. januarja 2020 je v prostorih Nove univerze 

potekal Akademski forum ob izidu knjige Izgradnja ustavne 

demokracije, ki ga je Nova univerza organizirala v počastitev 

80. letnice zaslužnega prof. dr. Petra Jambreka. Na 

akademskem forumu so sodelovali: prof. dr. Lovro Šturm; 

prof. dr. Ernest Petrič; prof. dr. Verica Trstenjak in prof. dr. 

Terry Nichols Clark. 
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Akademski forum / okrogla miza Kratek opis 

Akademski forum Nove univerze: 

Migracije, EU in oborožene sile, 18. 

2. 2020, Ljubljana 

 

Udeleženci akademskega foruma – izr. prof. dr. Liliana Brožič 

(vodja), brigadir, doc. dr. Branimir Furlan (vojaški svetovalec 

ministra za obrambo), Boštjan Šefic (sekretar, svetovalec 

ministra za obrambo) in izr. prof. dr. Rok Svetlič (znanstveni 

svetnik, Pravni inštitut, ZRS Koper) – so razpravljali o 

prihodnjih izzivih na področju skupne varnostne in obrambne 

politike EU, s poudarkom na migracijah v Evropsko unijo (in s 

tem Slovenijo) ter vlogi oboroženih sil, ki so jo pridobile pri 

varovanju schengenskih meja. Okrogla miza je ponudila tudi 

morebitne rešitve za uspešnejše soočanje z nezakonitimi 

migracijami v prihodnje, tako na državni ravni kot tudi na 

ravni EU. 

e-Akademski forum Nove univerze 

ob izidu knjige »The Impact of 

European Institutions on the Rule of 

Law and Democracy: Slovenia and 

Beyond«, 16. 4. 2020, aplikacija 

Zoom 

 

E-akademski forumi je potekal v okviru raziskovalnega 

projekta, podprtega s strani ARRS, na temo 'Integralna teorija 

prihodnosti EU'. E-akademski forum je bil namenjen 

predstavitvi knjige z naslovom: The Impact of European 

Institutions on the Rule of Law and Democracy: Slovenia and 

Beyond. Slednja je posvečena prvi celoviti ustavnopravni, 

sociološki in ekonomski analizi vpliva EU in Sveta Evrope na 

stanje ustavne demokracije v Sloveniji. Na e-akademskem 

forumu so sodelovali vsi trije avtorji knjige: prof. dr. Matej 

Avbelj; izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič in doc. dr. Gorazd 

Justinek. 

e-Akademski forum Nove univerze: 

The Many Faces of Constitutional 

Backsliding in Central Europe, 4. 6. 

2020, aplikacija Zoom 

 

E-akademski forumi je potekal v okviru raziskovalnega 

projekta, podprtega s strani ARRS, na temo 'Integralna teorija 

prihodnosti EU'. Moderatorju e-akademskega foruma, doc. 

dr. Gorazdu Justinku, so se pridružili naslednji razpravljavci: 

Wojciech Sadurski (Predsednik katedre za pravo, Univerza v 

Sydneyu, Pravna fakulteta); Gabor Halmai (Profesor za 

primerjalno ustavno pravo, Evropski univerzitetni inštitut); 

Bojan Bugarič (Profesor prava, Univerza v Seheffieldu); Jernej 

Letnar Černič (Izredni profesor za človekove pravice, Nova 

univerza); Matej Avbelj (Profesor za Evropsko pravo, Nova 

univerza). 

Webinar: Democracy, Rule of Law 

and Authoritarian Populisms: A 

Postcard from Europe, 10. 6. 2020, 

on-line 

 

Webinar je potekal v okviru raziskovalnega projekta, 

podprtega s strani ARRS, na temo 'Integralna teorija 

prihodnosti EU'. Nova univerza je Webinar izvedla skupaj s 

skupino Diritti Comparati. Na webinarju so nastopili: Matej 

Avbelj (Nova univerza), Giacomo Delledonne (Scuola 

Superiore Sant’Anna, Pisa), Jernej Letnar Černič (Nova 

univerza), Giuseppe Martinico (Scuola Superiore Sant’Anna, 

Pisa), Paul Blokker (University of Bologna), Roberto Castaldi 
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Akademski forum / okrogla miza Kratek opis 

(CesUE, EURACTIV Italia), Armen Mazmanyan (American 

University of Armenia). 

Okrogla miza o odločbi Ustavnega 

sodišča št. U-I-83/20 z dne 27. 8. 

2020 o dveh odlokih vlade za 

zajezitev in obvladovanja epidemije, 

23. 9. 2020, aplikacija Zoom 

 

V sredo, 23. septembra 2020, je preko spletne aplikacije 

Zoom potekala okrogla miza o odločbi Ustavnega sodišča št. 

U-I-83/20 z dne 27. 8. 2020 o dveh odlokih vlade za zajezitev 

in obvladovanja epidemije. Na okrogli so sodelovali: doc. dr. 

Samo Bardutzky (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani); red. 

prof. dr. Jurij Toplak (Pravna fakulteta Univerze v Mariboru); 

red. prof. dr. Saša Zagorc (Pravna fakulteta Univerze v 

Ljubljani) red. prof. dr. Matej Avbelj (Evropska pravna 

fakulteta Nove univerze); izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič 

(Evropska pravna fakulteta Nove univerze). 

Vir: Tajništvo EVRO-PF NU, 2021 

 Delavnice  

EVRO-PF NU si prizadeva k organizaciji številnih delavnic, preko katerih se lahko posamezniki naučijo 

dodatna znanja in veščine. Delavnice so interaktivne in vključujejo aktivno sodelovanje udeležencev v 

obliki izvajanja konkretnih nalog. Delavnice so običajno osredotočene na izbrano osnovo, ki jo 

udeleženci s praktičnimi vajami lahko nadgradijo, implementirajo ter uporabljajo v vsakdanjem 

življenju. Večina delavnic in podobnih dogodkov, ki jih EVRO-PF NU izpelje, se odvija v okviru KC, v 

sklopu projekta »Nadgradnja dejavnosti kariernega centra Evropske pravne fakultete v letih 2015-

2020«. Od ustanovitve fakultete do zaključka študijskega leta 2019/20 je fakulteta organizirala 52 

tovrstnih dogodkov.  

 

EVRO-PF NU je v študijskem letu 2019/20, v okviru KC, organizirala 9 različnih kariernih delavnic za 

študente, in 3 strokovne delavnice in sicer:  

1. Karierna delavnica: Tehnike učinkovitega učenja in pomnenja, 9.10.2020; 

2. Karierna delavnica: Moje poslanstvo – to sem jaz, 23.10.2019; 

3. Strokovna delavnica: Karierni dan na Ekonomski srednji šoli v Ljubljani, 7.11.2019;  

4. Strokovna delavnica: Predstavitev mednarodnih mobilnosti in obštudijskih dejavnosti; 

7.11.2019 in 12.11.2019;  

5. Karierna delavnica: Izberi si svoj študij, 21.11.2019; 

6. Karierna delavnica: Kako uspeti v nepremičninskem poslu, 25.11.2019; 

7. Strokovna delavnica: Ogled sodne obravnave na Okrajnem sodišču v Novi Gorici, 9.12.2019; 

8. Karierna delavnica: Predstavitev prakse v odvetniški pisarni Wolf Theiss, 17.12.2019 

9. Karierna delavnica: Karierni dan na gimnaziji Celje – Center, 19.12.2019; 

10. Karierna delavnica: Predstavitev pravniških poklicev, 27.2.2020; 

11. Karierna delavnica: Predstavitev natečaja »BEST INTERNATIONAL FUTURE LAWYER AWARD« 

ter odvetniške pisarne ŠELIH & PARTNERJI, 14. 5. 2020; 

12. Karierna delavnica: »Kako napisati top življenjepis?«, 16. 6. 2020;  
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Tabela 16: Seznam kariernih in strokovnih delavnic Kariernega centra EVRO-PF NU v študijskem letu 

2019/20 

 

Naslov delavnice Opis 

KARIERNA DELAVNICA:  

Tehnike učinkovitega učenja in 

pomnenja, 9. 10. 2020 

Karierni center je organiziral delavnico, na kateri so študentje 

spoznali:  

 

- tehnike hitrega branja; 

- kako prepričanja, čustvena stanja vplivajo na 

motivacijo pri učenju;  

- delovanje spomina; 

- osvobajanje kapacitet pomnjenja; 

- konstruiranje pomena študijskega gradiva. 

 

Pridobili so orodja, ki jim bodo omogočila, da se v kratkem 

času naučijo več in na bolj strukturiran način pristopijo k 

študiju obvezne literature in knjig. 

 

Delavnico je vodil Siniša Dagary, ki je ob svoji dolgoletni 

finančni karieri postal trener prodaje, vodenja, marketinga, 

NLP coach in NLP mojster. Ima več kot 15 let izkušenj iz učenja 

mehkih veščin v več kot 20 državah po EU, Turčiji in Aziji, 

katerih se je udeležilo že več kot 1000 ljudi. Dodana vrednost 

njegovih predavanj in delavnic je združevanje različnih tehnik 

in orodij, ki se logično združijo v celoto.  

 

KARIERNA DELAVNICA: 

Moje poslanstvo – to sem jaz, 23. 10. 

2019 

Delavnica je bila namenjena vsem, ki še ne vedo, kaj jih zares 

motivira in navdihuje ter vsem, ki so to že spoznali, a se 

sprašujejo, kako uravnoteženo in ozaveščeno načrtovati 

lasten osebni in profesionalni razvoj. 

 

Na delavnici so študentje preko razumevanja teorije 

psihologa in filozofa Lawrenca Kohlberga, ki govori o stopnjah 

moralnega razvoja človeka, prešli do vprašanja lastnega 

samospoznavanja in razumevanja svojih osnovnih 

evolucijskih potreb in želja ter tega, kako prepoznavati lasten 

smisel delovanja v svetu (ali lastno poslanstvo). Spoznali so 

stopnje moralnega razvoja po teoriji Lawrenca Kohlberga. 

Naučili so se metod in strategij načrtovanja lastnega 

osebnega in profesionalnega razvoja. Udeleženci so 

pridobivali mehke večine vodenja lastne kariere. Delavnico v 

obsegu štirih pedagoških ur je vodil Danijel Bandelj (Dobro-

Biti.si). 
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STROKOVNA DELAVNICA:  

Karierni dan na Ekonomski srednji 

šoli v Ljubljani, 7. 11. 2019 

 

7. novembra 2019 je vodja kariernega centra Evro-PF 

sodelovala na kariernem dnevu na Ekonomski šoli v Ljubljani. 

Dijakom je predstavljala študijske programe in posamezne 

poklice, ki jih lahko pridobijo s študijem na Evro-PF in se z 

dijaki pogovarjala o izbiri študija. Dijakom je odgovarjala na 

vprašanja in jim dajala informacije. 

 

STROKOVNA DELAVNICA:  

Predstavitev mednarodnih 

mobilnosti in obštudijskih 

dejavnosti, 7. 11. 2019 in  

12. 11. 2019 

Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze je v 

sodelovanju z ELSA Nova Gorica in Študentskim svetom Evro-

PF organiziral predstavitev obštudijskih dejavnosti in 

mednarodnih mobilnosti. 

 

Študentje so dobili vpogled, kako lahko že v času študija 

pridobijo izkušnje in kompetence, ki jim bodo pomagale pri 

uspešnemu iskanju zaposlitve. 

 

Predstavili so domača in tuja tekmovanja, sodelovanje v 

Študentskem svetu EVRO-PF in v društvu študentov prava 

ELSA Nova Gorica ter druge možnosti obštudijskega 

udejstvovanja in pridobivanja kompetenc. 

 

Tisti, ki želijo pridobiti izkušnje v tujini, so spoznali, kako na 

študij ali prakso preko Erasmus+ programa ter druge 

možnosti mednarodnih izmenjav. 

 

KARIERNA DELAVNICA: 

Izberi si svoj študij, 21. 11. 2019 

Evropska pravna fakulteta Nova univerza se je na dogodku 

Izberi si svoj študij, ki ga že tradicionalno organizira RRA 

Severne Primorske, predstavila s karierno delavnico »Kako 

izbrati študij?«  

 

Na delavnici so dijaki skupaj s karierno svetovalko spoznali, 

kako izbrati pravi študij, kdaj se začne kariera in kaj so 

kompetence. Razmišljali so o svojih željah in lastnostih ter se 

naučili, kako poiskati več informacij o študijih in poklicih. 

 

KARIERNA DELAVNICA: 

 

Kako uspeti v nepremičninskem 

poslu, 25. 11. 2019 

 

Karierni center je za študente organiziral motivacijski 

seminar, ki je prikazal vsakdanji svet nepremičninskih 

svetovalcev.  

 

Izvršna direktorica RE/MAX Slovenija, Janja Čeh Horvat, NPK 

svetovalka za področje pridobitve licence NPK nepremičninski 

posrednik, je predstavila: 
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- kako pridobiti licenco za opravljanje posla 

nepremičninskega posrednika, 

- trende na nepremičninskem področju, 

- primerjavo nepremičninskega trga: Slovenija in 

tujina, 

- karakteristike uspešnega nepremičninskega 

posrednika, 

- sodobne načine poslovne komunikacije,  

- pristope za uspeh pri trženju nepremičnin, 

- primer dobre prakse v podjetju RE/MAX. 

 

STROKOVNA DELAVNICA:  

Ogled sodne obravnave na 

Okrajnem sodišču v Novi Gorici, 9. 

12. 2019 

 

Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze je v 

sodelovanju z Okrajnim sodiščem v Novi Gorici, študentom 

ponudil možnost ogleda kazenske sodne obravnave. 

 

Pred obravnavo je sodnik Jernej Kovše predstavil primer in 

potek sojenja. Po sojenju pa je sledila strokovna debata s 

karierno svetovalko in sodnikom.  

 

KARIERNA DELAVNICA:  

Predstavitev prakse v odvetniški 

pisarni Wolf Theiss, 17. 12. 2019 

 

KC Evro-PF je v sodelovanju z odvetniško pisarno Wolf Theiss 

organiziral predstavitev odvetniške pisarne in programa praks 

za študente. Udeleženci so dobili vpogled v delo odvetnika, 

informacije kako potekajo prakse v OP, kako se prijaviti in 

kakšne izkušnje bodo pridobili na praksi v OP. 

KARIERNA DELAVNICA: 

Karierni dan na gimnaziji Celje – 

Center, 19. 12. 2019  

 

Vodja Kariernega centra Evro-PF je sodelovala na kariernem 

dnevu na Ekonomski šoli v Ljubljani. Dijakom je predstavljala 

študijske programe in posamezne poklice, ki jih lahko 

pridobijo s študijem na Evro-PF in se z dijaki pogovarjala o 

izbiri študija. Dijake je informirala tudi o študijskih programih 

drugih dveh članic NU.  

 

KARIERNA DELAVNICA: 

 

Predstavitev pravniških poklicev, 27. 

2. 2020 

V decembru je Karierni center Evropske pravne fakultete 

organiziral delavnico za študente, na kateri so se učili kako 

poteka uspešna prijava na delovno mesto. Delavnico je vodil 

diplomiran psiholog Nik Krivec iz podjetja Kompetenca d.o.o. 

Udeleženci so spoznali kaj pritegne zaposlovalce v 

življenjepisu, kakšne so alternativne oblike življenjepisov in 

kako hitro in učinkovito navajati ključne informacije o sebi. 

Skozi prizmo psihologije so preizkušali različne pristope za 

vzbujanje zanimanja zaposlovalcev, s praktično vajo so se 

poizkusili v zaposlitvenem postopku in spoznali »trike«, ki se 

jih delodajalci na zaposlitvenih razgovorih pogosto 

poslužujejo.  
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KARIERNA DELAVNICA: 

 

Predstavitev natečaja »BEST 

INTERNATIONAL FUTURE LAWYER 

AWARD« ter odvetniške pisarne 

ŠELIH & PARTNERJI, 14. 5. 2020 

 

Predstavitev je zaradi situacije, povezane s COVID-19 

potekala preko aplikacije ZOOM. Na dogodku sta sodelovali 

Jera Majzelj in Špela Remec, ki sta udeležencem predstavili 

Odvetniško pisarno Šelih & Partnerji ter natečaj za študente 

oziroma mlade diplomante prava »Best International Future 

Lawyer Award« v sklopu mednarodnega združenja AIJA. 

KARIERNA DELAVNICA: 

 

»Kako napisati top življenjepis?«, 16. 

6. 2020  

 

Študentje so na delavnici, ki je bila organizirala v obliki 

spletnega webinarja, spoznali:  

- katere sestavine so ključne, ko življenjepis pišeš prvič; 

- kako napisati ustrezno in hkrati privlačno 

motivacijsko pismo; 

- kaj je pomembno pri navajanju svojih znanj, lastnosti 

in izkušenj; 

- kako delodajalci pregledujejo življenjepise;  

- različne oblike življenjepisov in njihovo ustreznost;  

- kakšne so najpogostejše napake pri pisanju 

življenjepisa; 

- primere dobrih praks: kako izstopati s svojim 

življenjepisom.  

Vir: KC EVRO-PF, 2021 

 Tekmovanja 

Študenti EVRO-PF NU so aktivni na področju domačih in mednarodnih tekmovanj. Od ustanovitve pa 

do zaključka študijskega leta 2019/20 so se študenti udeležili 33 domačih in tujih mednarodnih 

tekmovanj, kjer so nekateri dosegli tudi odlične rezultate.  

 

Najpogostejša tekmovanja, ki se jih udeležujejo študenti Evropske pravne fakultete Nove univerze:  

 Pitamičevo vseslovensko tekmovanje za študente prave (PF MB),  

 Tekmovanje Rubikon (FB UL),  

 Tekmovanje PRAV(N)A REŠITEV (Ženevski klub), 

 Mednarodno tekmovanje na področju Mednarodnega javnega prava - Telders International, 

Law Moot Court Competition.  

 

V študijskem letu 2019/20 se zaradi epidemije COVID-19 tekmovanja niso izvedla.  

 

Poleg tekmovanj se študenti udeležujejo tudi drugih oblik mednarodnih pravniških udejstvovanj, kot 

so simulacije zasedanj organov Združenih narodov (t. i. »MUN« simulacije«, simulacije zasedanj 

organov EU, ipd.). EVRO-PF NU sodeluje (vsebinsko in finančno), poleg Pravne fakultete Univerze v 

Ljubljani in Pravne fakultete Univerze v Mariboru, pri soorganizaciji vseslovenskega Pitamičevega 

tekmovanja ter Tekmovanja iz pogajanj. V ta namen priskrbi predavatelje izpraševalce in sodeluje pri 

postopkih organizacije in sofinanciranja tekmovanja.  
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Z namenom priprave na tekmovanja, EVRO-PF NU študentom omogoča pedagoške mentorje, ki 

študente mentorirajo pri pripravah na mednarodna tekmovanja (npr. izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič 

sodeluje s študenti pri pripravah na tekmovanje Telders, ELMC). EVRO-PF NU sodeluje tudi pri 

sofinanciranju udeležbe na tekmovanjih prek razpisov Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendij. Pri 

promociji tekmovanj in različnih obštudijskih dejavnosti, sta aktivna tudi Študentski svet EVRO-PF NU 

ter Društvo ELSA Nova Gorica.  

 Strokovne ekskurzije in predstavitve 

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 KC, ki skrbi za redne 

stike z delodajalci ter strokovne ekskurzije v delovna okolja s področja prava ter prava in managementa 

nepremičnin.  

EVRO-PF NU je od ustanovitve pa do zaključka študijskega leta 2019/20, organizirala 71 strokovnih 

ekskurzij ter različnih oblik predstavitev interesnih združenj, delodajalcev in drugih institucij na 

fakulteti. V študijskem letu 2019/20 je bilo s strani fakultete organiziranih 5 strokovnih ekskurzij in 

sicer: 

 Strokovna ekskurzija k notarki Andreji Cajhen, 25. 10. 2019; 

 Strokovna ekskurzija v Hišo EU, 5. 11. 2019; 

 Strokovna ekskurzija Obiska Računskega sodišča, 25. 11. 2019; 

 Strokovna ekskurzija Ogled sodne obravnave na Okrožnem sodišču v Ljubljani, 7. 01. 2020; 

 Strokovna ekskurzija na Urad za intelektualno lastnino, 27. 2. 2020. 

 

Tabela 17: Izvedene strokovne ekskurzije KC EVRO-PF NU v študijskem letu 2019/20 

 

Naslov delavnice Opis 

STROKOVNA EKSKURZIJA: 

Strokovna ekskurzija k notarki 

Andreji Cajhen, 25. 10. 2019 

V sklopu evropskega tedna civilnega prava so slovenske 

notarke in notarji odprli svoja vrata za vse uporabnike 

notarskih storitev, pod sloganom »Spoznajte svojega 

notarja.« 

 

Študenti Evropske pravne fakultete so tako obiskali notarko 

Andrejo Cajhen, ki je predstavila notarski poklic, potek 

delovnega dne v notarski pisarni in dokumente, s katerimi se 

srečuje v vsakodnevnem delovnem procesu. 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA: 

Strokovna ekskurzija v Hišo EU, 5. 

11. 2019 

Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze je v 

sodelovanju z ELSA Nova Gorica organiziral strokovno 

ekskurzijo v Hišo Evropske unije. 

 

Hiša Evropske unije združuje Pisarno Evropskega parlamenta 

v Sloveniji in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. 
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Informacijsko središče Hiša Evropske unije je njuna skupna 

kontaktna točka za državljane. Na dogodku so študentje dobili 

vpogled v predstavništvo Evropske komisije in evropskega 

parlamenta v Sloveniji, kako poteka delo komisarjev EU ter 

poslancev EP. Predstavljene so bile tudi karierne priložnosti v 

institucijah EU in možnosti za opravljanje pripravništva na 

institucijah EU ter postopke prijave za študente/diplomante. 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA:  

Obisk Računskega sodišča, 25. 11. 

2019 

Študenti Evro-PF so se 25. 11. 2019 udeležili strokovne 

ekskurzije na Računsko sodišče. Zaposleni na sodišču so 

predstavili delovanje institucije, glavna pooblastila in naloge. 

Predstavili so zaposlovanje na instituciji, potrebna znanja, 

kompetence, ki jih mora zaposleni imeti. Odgovarjali so na 

vprašanja študentov. 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA:  

 

Ogled sodne obravnave na 

Okrožnem sodišču v Ljubljani, 

7.1.2020 

 

Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze je 

organiziral ogled kazenske sodne obravnave na Okrožnem 

sodišču v Ljubljani. Po obravnavi je bil sodnik Martin Jančar na 

voljo za vsa vprašanja in pojasnila. 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA:  

Ekskurzija na Urad za Intelektualno 

lastnino, 27. 2. 2020  

V okviru predavanja so študentom predstavniki Urada za 

Intelektualno lastnino podrobno predstavili znamke, modele 

in ponaredke. V okviru ponaredkov so študentje na primeru 

spoznali tudi predstavitev nove spletne strani, ki bo zanimiva 

vsem z željo po dodatnem znanju s področja PIL. Udeleženci 

so pridobili nova znanja, ki jim bodo pomagala pri 

uspešnejšemu prehodu na trg dela. 

Vir: KC EVRO-PF NU, 2021 

 Karierna svetovanja 

Predstavitve delodajalcev so potekale v sklopu individualnih kariernih svetovanj, ki jih je izvajal KC ter 

preko raznih dogodkov, na katerih so le ti sodelovali (npr. strokovne ekskurzije, predstavitve podjetij). 

K promociji in predstavitvi delodajalcev je pripomogla aktivna dejavnost KC, 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 institucije EU ter druge ponudnike 

praktičnega izobraževanja (nevladne organizacije, Transparency International, Evropska centralna 

banka, Evropska komisija, ipd.). KC je na voljo za individualna karierna svetovanja - študentom 

svetujejo pri izbiri študijske prakse, oblikovanju življenjepisa, izbiri nadaljnjega študija, pripravi na 

zaposlitvene razgovore, etc. 
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Za namen kariernega svetovanja so bili v sklopu Kariernega centra izvedeni naslednji dogodki:  

 Predstavitev pravniških poklicev, 27. 2. 2020 

 Predstavitev natečaja »BEST INTERNATIONAL FUTURE LAWYER AWARD« ter odvetniške 

pisarne ŠELIH & PARTNERJI, 14. 5. 2020, aplikacija Zoom 

 Predstavitev Veleposlaništva RS v Berlinu in poklica veleposlanik ter Erasmus izkušnje 

študenta, 3. 6. 2020, aplikacija Zoom 

 Predstavitev Odvetniške pisarne O.P. ŠVAB ter karierne izkušnje diplomanta, 17. 9. 2020, 

aplikacija Zoom.  

 Občani 

Evropska pravna fakulteta Nove univerze 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, managementa, infrastrukture in nepremičnin, področja alternativnega 

reševanja sporov in področja civilnega gospodarskega prava.  V študijskem letu 2019/20 je obveznosti 

kot občan opravljalo 14 oseb, na dodiplomskih študijskih programih in 8 oseb na podiplomskih 

študijskih programih. 

4.3 E-IZOBRAŽEVANJE                                                                                                                                                                                                        

4.3.1 Splošno o e-izobraževanju 

Dostop do portala eUniverza in e-izobraževanja je bil omogočen vsem študentom fakultete. Na začetku 

je E-izobraževanje temeljilo zlasti na omogočanju večje prilagodljivosti študija ter ponujanju dodatnih 

študijskih vsebin, ki študentom lajšajo študijski proces. Spletno okolje/portal LectureHub je 

zagotavljalo dostop do vsebin e-študija, ki je bilo prvenstveno namenjeno organizaciji, pregledovanju 

in dostopanju do video vsebin. Ključna nadgradnja portala, s ciljem modularizacije učnih vsebin – 

možnost dostopanja do posameznih predmetov, je potekala v študijskem letu 2013/14. Nadgradnja 

portala, ki se je nadaljevala tudi v naslednjih študijskih letih, je doprinesla k boljši preglednosti portala 

ter poenostavitev možnosti objavljanja dodatnih gradiv. V letih razvoja je portal postal priljubljen med 

študenti, ki so ga uporabljali kot dodaten učni pripomoček, zlasti v predizpitnem obdobju. Pomembno 

spremembo je z uvedbo enotnega portala za EVRO-PF NU in FDŠ NU, pod imenom eUniverza, prineslo 

študijsko leto 2015/16. Uvedena je bila popolnoma nova zasnova delitve vseh objavljenih vsebin na 

portalu, in sicer je bila delitev vseh vsebin, ki je bila prvotno narejena na osnovi programov posamezne 

fakultete, razdeljena po posameznih fakultetah in nadalje znotraj fakultet po posameznih programih, 

nato po letnikih in na koncu še glede na redna in izredna predavanja. 

 

Razvoj portala t. i. eUniverza, ki je testno zaživela že z začetkom študijskega leta 2015/16, se vsako leto 

nadgrajuje. S ciljem približanja e-študija čim širšemu krogu študentov oziroma z namenom integracije 

e-izobraževanja v redni študijski proces, je v nadaljnjih študijskih letih predvideno nadaljevanje prenosa 

še ne prenesenih gradiv iz informacijskega sistema VIS, na eUniverzo. Do portala bodo še naprej lahko 

dostopali vsi študenti EVRO-PF NU. 
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eUniverza je odlična priložnost za mnoge, ki jim klasična oblika študija ne ustreza ter predvsem za vse, 

ki bi želeli poleg klasične oblike študija dostopati do najsodobnejših storitev e-izobraževanja, ki 

omogočajo veliko fleksibilnost in možnost lastne organizacije časa in prostora za učenje. Študij prek 

eUniverze torej ni mišljen zgolj kot nadomestna oblika klasičnemu študiju temveč predvsem kot 

dopolnitev in nadgradnja klasičnega študija za doseganje še boljših študijskih uspehov.  

 

Prednosti eUniverze: 

 vse gradivo na enem mestu: video predavanja, predstavitve, primeri izpitov itd.; 

 dostop do vseh gradiv: s plačilom vpisnine je študentu omogočen dostop do vseh gradiv na 

portalu, na glede na smer in letnik študija; 

 dostop do zaključnih del: prek eUniverze je omogočen dostop do diplomskih, magistrskih in 

doktorskih nalog; 

 dostopnost učne snovi: 24 ur na dan prek vseh sodobnih brskalnikov in mobilnih naprav; 

 učno gradivo: posnetki predavanj, elektronske publikacije, PowerPoint predstavitve, vaje, 

posnetki gostujočih predavateljev, strokovni in znanstveni članki, sodna praksa in spletne 

povezave do zunanjih gradiv; 

 informacijska točka: objavljeni prihajajoči dogodki, konference in ostalo dogajanje s področja 

prava, managementa, infrastrukture, nepremičnin, alternativnega reševanja sporov, javne 

uprave in mednarodnih in evropskih študij; 

 

V študijskem letu 2019/20 je fakulteta nadaljevala s snemanjem predavanj. Poleg tega se je snemalo 

tudi okrogle mize, delavnice, navodila za pisanje in preverjanje diplomskih in seminarskih del, jesenske 

in spomladanske šole. Pri nekaterih predmetih je, poleg video posnetkov, vključeno tudi študijsko 

gradivo, kot so skripte, prosojnice predavanj, primeri izpitov in podobno.  

 

V študijskem letu 2019/20 je EVRO-PF NU aktivno sledila trendom digitalizacije študija in krepila vnos 

informacijskih veščin v študijski proces. V okviru e-izobraževanja je Nova univerza, zaradi 

poenostavitve in izboljšanja uporabniške izkušnje e-študija, izdelala lasten spletni portal (spletna stran) 

za podporo študija pod imenom eUniverza, ki je dosegljiv na naslovu euniverza.eu. Na portalu je na 

voljo okoli 1771 objavljenih posnetkov, med drugim je skupaj za vse članice Evro-PF, FDŠ in FSMŠ 

objavljenih 34 predavanj v angleškem jeziku in 193 predavanj v slovenskem jeziku. Vsebina spletnega 

portala je razvrščena po različnih področjih in kategorijah. Študenti lahko do študijskega gradiva 

dostopajo na dva načina, in sicer na podlagi razvrstitev po akademskih pod-področjih, v katera sodijo 

posamezni predmeti in na podlagi študijskih programov. Poleg tega je možno predavanja iskati tudi s 

splošnim iskalnikom, ki išče predmete tudi po imenu predmeta in imenu profesorja. V razvoju pa so še 

nekatere druge vsebine.  

4.4 VPLIV EPIDEMIJE NOVEGA KORONAVIRUSA NA ŠTUDIJSKI PROCES 

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v Republiki Sloveniji je Upravni odbor Nove univerze in 

njenih članic na korespondenčnih sejah sprejel vrsto ukrepov, namenjenih učinkovitemu prehodu na 

opravljanje študijskih obveznosti na daljavo in pomoči študentom ob tem. NU je od samega začetka 

sprejetih ukrepov nudila vso potrebno tehnično in drugo podporo visokošolskim učiteljem in 
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sodelavcem na način, da se je študijski proces v drugem semestru študijskega leta 2019/2020 izvajal 

enako uspešno in kakovostno.  

 

Visokošolski učitelji so vsa predavanja, vaje in konzultacije v izvedli preko informacijsko 

komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju: IKT), kot so Vox, Zoom, Skype, Webinar, Moodle, z objavo 

videoposnetkov na eUniverzi, preko glasovnih posnetkov in preko drugih ustreznih komunikacijskih 

medijev. Prav tako so preko IKT potekali tudi zagovori zaključnih del. Izpiti v drugem in tretjem izpitnem 

roku 2019/20 so se izvedli kot ustni izpiti preko video konference, ali pa kot »take home« izpiti. 

Visokošolski učitelji so bili v času izvajanja študijskih obveznosti na daljavo za morebitna vprašanja in 

pomoč študentom dostopni preko svojih e-mailov; upravno-administrativno in strokovno-tehnično 

osebje pa je bilo v času uradnih ur dostopno preko elektronske pošte in telefonov.  

 

Po ustaljeni praksi so referati članic poskrbeli 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. Pravo tako so referati članic 

pripravili posebno razpredelnico izpitnih rokov, ki se je ažurirala na dnevni ravni. Razpredelnica, v kateri 

se nahajale informacije o terminov izpitov, načinu izvedbe in uporabe IKT tehnologije, je bila objavljena 

na spletni strani posamezne fakultete in je bila s strani študentov pozitivno sprejeta.  

 

Zaradi izrednih razmer in številnih prošenj študentov so bile izvedene tudi ustrezne spremembe 

Pravilnikov o študiju, tj. členov, ki urejajo oddajo diplomskega dela v tehnični pregled, na način, da se 

je študentom omogočilo 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. 

 

Ker je bila Univerzitetna knjižnica Nove univerze v času (v nadaljevanju: UKNU) epidemije COVID-19 

zaprta, je slednja študentom ponudila možnost izposoje knjig na dom oz. kasneje tudi osebni prevzem 

knjig preko referata; študentom pa je bil omogočen tudi brezplačen dostop do številnih spletnih 

portalov kot npr. eKURS, IUS-info in ostale baze znanja. UKNU se je, ob doslednem spoštovanju 

higienskih ukrepov, za študente ponovno odprla dne 13. maja 2020, seveda ob doslednemu 

spoštovanju higienskih ukrepov NIJZ v knjižnicah. 

 

Z namenom lajšanja ekonomskega položaja študentov v kriznih razmerah, so študenti, ki so jih 

ekonomske posledice ukrepov zaradi epidemije koronavirusa še posebej prizadele, lahko do 15. aprila 

na referate članic naslovili pisno prošnjo za odlog plačila šolnine ali plačilo šolnine v več manjših 

obrokih. Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 

posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) so lahko študenti, ki so izpolnjevali pogoje za 

podaljšanje statusa na podlagi 49. člena ZIUZEOP, oddali vlogo za podaljšanje statusa.  
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4.5 ANALIZA ANKET O ZADOVOLJSTVU ŠTUDENTOV EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE 

NOVE UNIVERZE S ŠTUDIJEM NA DALJAVO 

Nova univerza in njene članice so bile v študijskem letu 2019/20, zaradi epidemije virusa COVID-19, 

primorane v zelo kratkem času organizirati in povsem samostojno izpeljati študij na daljavo. Za 

preverjanje uspešnosti le tega je bila izvedena anketa o zadovoljstvu z izvedbo študija na daljavo.  

 

Cilj ankete je bil ugotoviti zadovoljstvo študentov s študijem na daljavo, ter se seznaniti z mnenjem in 

predlogi študentov. Za potrebe morebitnega nadaljnjega izvajanja tovrstnega študija v novem 

študijskem letu, bo fakulteta vse predloge poskušala v čim večji meri upoštevati.   

 

Anketa je bila posredovana vsem aktivnim študentom fakultete. V celoti je anketo izpolnilo skupaj 206 

študentov. Anketa je bila anonimna, na voljo za izpolnitev pa je bila v času od petka, 7.08.2020 do 

vključno ponedeljka, 17.08.2020.   

Splošna vsebina ankete, ki so jo izpolnjevali študenti, je temeljila na dveh sklopih:   

- Prvi sklop je od študentov zahteval podatke o zadovoljstvu z izvedbo predavanj in vaj na 

daljavo; 

- Drugi sklop pa je od študentov zahteval podatke o zadovoljstvu z izvedbo preverjanja znanja 

na daljavo.   

Anketa je temeljila na »Multiple choice«, »Multiple answer« in »Essay« odgovorih. Esejskega tipa 

odgovora so se študenti poslužili zlasti v zadnjem delu, kjer so predlagali izboljšave na področju izvedbe 

predavanj in vaj ter preverjanja znanja na daljavo. 

Pri sami anketi smo zaznali večinsko podporo študiju na daljavo, in sicer je kar 72 % študentov imelo 

pozitiven pristop do takšnega načina študija. Digitalna orodja omogočajo študentu dostop in uspešno 

sodelovanje pri študiju na daljavo, pri čemer so se samo trije sodelujoči študenti izjasnili, da nimajo 

urejenega dostopa do orodij. V samo vključevanje v študij na daljavo polovica sodelujočih študentov ni 

imela težav, medtem ko so se pri ostalih največje težave pojavljale zaradi nedostopnosti študijskega 

gradiva, kar je bila posledica zaprtja knjižnic.  

 

Študij je ovrednoten z ECTS točkami, ki predstavljajo časovno vrednotenje obremenjenosti 

povprečnega študenta ter predstavlja lažjo primerljivost študijev. Povprečen študent bi moral, ne glede 

na način izvajanja študija, torej tako v predavalnici kot s študijem na daljavo, porabiti enako časa. 

Pozitivno je, da polovica vseh sodelujočih študentov meni, da so za študij na daljavo, v primerjavi s 

študijem na fakulteti, porabili enako časa in so mnenja, da je takšna vrsta študija enako učinkovita.  

Zelo zanimiv je rezultat, da se kar tretjini sodelujočih študentov zdi združevanje klasične oblike 

poučevanja z e-obliko primerno za njihovo smer študija. Kar nekaj jih je podalo pisni odgovor, pri čemer 

menijo, da bi bilo poučevanje v e-obliki smiselno izvesti tudi v celoti, saj večini študentov takšna oblika 

študija omogoča fleksibilnost in je zaradi tega dobrodošla.   

 

Kot glavne pozitivne izkušnje z izvedbo predavanj in vaj na daljavo so študenti navedli udobnost 

domačega okolja, hitrejši in lažji dostop do predavanj, izjemna odzivnost, fleksibilnost in angažiranost 

profesorjev, dostopnost do gradiva (e-kurs, ius info, itd.) in vnaprej naloženo gradivo v e-učilnici. Ker si 

fakulteta prizadeva, da omenjene težave, ki so se pojavljale pri izvedbi predavanj in vaj na daljavo v 

prihodnosti popravi, smo študente prosili, da navedejo morebitne negativne izkušnje s takšnim 
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načinom izvedbe predavanj in vaj, pri čemer so študenti izpostavili razne tehnične težave, pomanjkanje 

osebnega stika s predavatelji in manjše število predavanj.  

 

Nedvomno so inovativnost, strokovnost in prijazno akademsko okolje tisti elementi, ki Evropsko 

pravno fakulteto Nove univerze odlikujejo in jo postavljajo v sam vrh samostojnih visokošolskih 

zavodov v Sloveniji. Kot visokošolska ustanova vseskozi stremimo k izboljšavam, zato smo od študentov 

želeli pridobiti predloge za izboljšanje izvedbe predavanj in vaj na daljavo. Študenti so največkrat kot 

predloge za izboljšanje navedli uvedbe več video predavanj, organizacija izobraževanja za pedagoge 

glede različnih možnosti uporabe digitalnih orodij, digitalizacija gradiv ter naknaden dostop do 

posnetkov predavanj.  

 

V drugem delu ankete smo od študentov želeli pridobiti podatke glede zadovoljstva z izvedbo 

preverjanja znanja na daljavo, pri čemer je kar tretjina študentov s takšnim načinom zelo, odlično ali 

dobro zadovoljna. Kot najljubši način preverjanja znanja ocenjujejo »take home« izpit. Študenti so 

ažurnost profesorjev, hitrejši potek izpitov ter udobnost domače okolja navedli kot pozitivne izkušnje 

s samo izvedbo elektronskega načina preverjanja znanja. Kot glavno negativno izkušnjo, glede izvedbe 

preverjanja znanja na daljavo, so študenti izpostavili, da je premalo časa za reševanje izpita. Študenti 

so v zaključku ankete podali predloge za izboljšanje preverjanja znanja na daljavo, pri čemer so najbolj 

pogosti predlogi več časa na posameznega študenta v primeru ustnih izpitov, izvedba izpitov s spletno 

aplikacijo, ki omogoča sočasni video nadzor (exam.net) ter bolj jasna opredelitev kriterij glede izvedbe 

in ocenjevanja.  

Kot je razvidno so rezultati večinoma pozitivni, kar pomeni, da se je fakulteta na izredne razmere zaradi 

virusa COVID-19 dobro odzvala. Z izvedeno anketo pa smo prav tako dobili tudi predloge za izboljšanje 

katere bomo upoštevali v primeru nadaljnjega študijskega procesa na daljavo.   

4.6 ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 

V študijskem letu 2019/20 je EVRO-PF NU izvajala šest študijskih programov od osmih, za katere je 

razpisala prosta vpisna mesta. Na študijske programe EVRO-PF NU je bilo 279 prvič vpisanih študentov 

v prvi letnik na prvo, drugo in tretje stopenjske študijske programe, vključujoč tudi študente 

franšiznega VTI študijskega programa. V študijskem letu 2019/20 je bilo v primerjavi s predhodnim 

letom, za 24 % oz. 54 študentov več prvič vpisanih v prvi letnik na prvo, drugo in tretje stopenjske 

študijske programe. V študijskem letu 2019/20 je bilo na študijskih programih EVRO-PF NU skupaj 

vpisanih 2.374 študentov, kar je v primerjavi s predhodnik letom, za 1,4% oz. 33 vpisanih študentov 

več.  

 

V zadnjem zaključenem študijskem letu 2019/20 je na dodiplomskih in podiplomskih študijskih 

programih skupaj diplomiralo 219 študentov, med njimi je študij zaključilo 127 (28 %) študentov 

rednega in 92 (42 %) študentov izrednega študija, vključujoč tudi študente franšiznega VTI študijskega 

programa. V študijskem letu 2019/20 je bilo v primerjavi s predhodnim, kar 48 diplomantov več.  

 

Evropska pravna fakultete Nove univerze je v študijskem letu 2019/20 izvedla 6 gostujočih predavanj. 

Fakulteta je skupaj z Novo univerzo organizirala 7 akademskih forumov, od tega sta zaradi posledic 

pandemije dva potekala elektronsko ter 1 webinar in eno okroglo mizo. Karierni center EVRO-PF NU je 
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tekom študijskega leta 2019/20 izvedla 9 različnih kariernih delavnic, 3 strokovne delavnice, 5 

strokovnih ekskurzij in dve predstavitvi delodajalcev oziroma poklicev.  

 

Kljub epidemiji novega koronavirusa, ki je v študijskem letu 2019/20 onemogočil izvedbo predavanj v 

živo je fakulteta izpeljala celotni študijski proces brez večjih posebnosti. S prilagoditvijo študijskega 

procesa oz. izvedbo študija na daljavo je bila večina študentov EVRO-PF NU zadovoljna 
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4.6.1 IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

DOLGOROČNA 

STRATEGIJA 
CILJ V LETU 2019 KRATKOROČNA STRATEGIJA  

 

REALIZACIJA 2020 

1 Razvoj študijskih 

programov in skrb za 

kakovost le-teh.  

Uspešno izvajanje 

obstoječih akreditiranih 

študijskih programov ter 

zagotavljanje finančnih 

in materialnih pogojev 

za njihovo izvajanje. 

1. Kakovostna izvedba vseh 

nekoncesioniranih 

študijskih programov s 

smernicami kakovosti 

visokega šolstva.  

2. Pregled in analiza 

finančnega poslovanja 

uspešnosti izvajanja 

posameznih študijskih 

programov na vseh treh 

stopnjah študija. 

3. Stabilno financiranje 

izvajanja študijskih 

programov, ustrezni 

prostori, oprema in 

kadrovska struktura za 

njihovo izvajanje.  

1. Izvedena bo ustrezna promocija 

študijskih programov, s ciljem, da bo 

izvedba vseh osmih akreditiranih 

študijskih programov potekala v polnem 

obsegu.  

2. Pripravljeno bo ustrezno poročilo na 

podlagi spremljanja poslovne uspešnosti 

(ekonomičnosti) izvajanja študijskih 

programov na vseh treh stopnjah.  

3. Zagotovljeni bodo ustrezni viri 

financiranja, ustrezna kadrovska struktura 

in oprema prostora za izvajanje le teh.  

1. Realizirano 

Promocija poteka celotno študijsko leto, pri čemer se največ promociji 

nameni študijski programom PMIN, PMN, ARS in CGP.  

Promocija se loči na:  

- stalno promocijo (družbena omrežja, YT),  

- promocijo z vabilom na info dneve  

- promocija z vabilom k oddaji prijave za vpis.  

V sklopu promocije se oglašuje tudi preko družbenih omrežij, YT, na 

različnih spletnih straneh, raznih tiskanih medijih, LPP in v obliki 

plakatov po celotni Sloveniji.  

Oglaševanje v tiskanih medijih: revija Dijak (PR članek), revija Fax vpisnik 

(oglas + PR članek) in revija KRIM (oglas).  

Oglaševanje v spletnih medijih: dijaski.net (oglas), nepremicnine.net in 

slonep.net (oglas), LPP (oglas na LED zaslonih),  24ur.com (video + oglas) 

in LED zasloni pri Cityparku.   

Radijsko oglaševanje: Radio 1 (oglas).  

Skozi celotno leto poteka tudi oglaševanje preko družbenih omrežij, 

Google displaya in Afwordsa in YouTube.  

 

2. Realizirano.  
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DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

DOLGOROČNA 

STRATEGIJA 
CILJ V LETU 2019 KRATKOROČNA STRATEGIJA  

 

REALIZACIJA 2020 

Fakulteta izvajanje uspešnega poslovanja spremlja s kvartalnimi 

poročili, ki jih računovodstvo pripravi za upravni odbor fakultete.  V letu 

2020 je bilo ugotovljeno, da fakulteta posluje pozitivno. Fakulteta  ima 

zagotovljena sredstva za uspešno izvajanje programov na vseh treh 

stopnjah. 

3. Realizirano 

Zagotovljeni so bili ustrezni viri financiranja za potrebe izvajanja 

študijskih programov, dodatne opreme in prostorov.  

Pregled in posodobitev 

vseh obstoječih 

študijskih programov in 

učnih načrtov. 

1. Pregled študijskih 

programov ter priprava vlog 

za spremembe akreditacij 

podiplomskih študijskih 

programov.   

2. Pregled in/ali 

posodobitev učnih načrtov z 

jasnimi navodili za 

izpolnjevanje.  

 

1. Pregledani bodo študijski programi in 

narejene bodo posodobitve na podlagi 

izsledkov Samoevalvacijskega poročila in  

Strategije razvoja EVRO-PF 2018-2021.  

 

2. Nosilci predmetov bodo pred novim 

študijskim letom pozvani za pregled in 

posodobitev učnih načrtov s smernicami 

razvoja visokega šolstva.  

1. Realizirano.  

Na podlagi ugotovitev je sledila priprava sprememb obeh doktorskih 

programov; Pravo 3. stopnje in Pravo in management nepremičnin 3. 

stopnje.  

2. Realizirano.  

Vsi učni načrti so letno posodobljeni, skladno s smernicami razvoja 

visokega šolstva. Zadnja sprememba je bila  v mesecu avgustu 2020.  

2. Internacionalizacija 

študija 

Oblikovanje strategije 

internacionalizacije na 

ravni visokošolskega 

zavoda. 

1. Uspešno uresničevanje 

ciljev strategije 

internacionalizacije v sklopu 

Strategije razvoja EVRO-PF 

2018-2021. 

1. Spremljalo se bo uresničevanje ciljev 

strategije EVRO-PF 2018-2021 ter se jih po 

potrebi noveliralo. 

1. Realizirano.  

Uresničevanje ciljev Strategije EVRO-PF NU 2018-2021 se redno 

spremlja.   

Krepitev 

internacionalizacije 

doma. 

1. Glede na 

internacionalizacijo doma 

bodo v študijske programe 

1. V študijski proces bodo vključeni tuji 

predavatelji iz tujine in tuji strokovnjaki. 

1. Realizirano.  

Vključevanje tujih strokovnjakov je potekalo v obliki akademskih 
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DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

DOLGOROČNA 

STRATEGIJA 
CILJ V LETU 2019 KRATKOROČNA STRATEGIJA  

 

REALIZACIJA 2020 

vključeni vsaj trije tuji 

strokovnjaki.  

 

2. Prijava na nove razpise z 

namenom krepitve 

internacionalizacije študija. 

 

3. Vključitev tujih 

strokovnjakov v obštudijske 

dejavnosti v okviru 

delovanje KC in 

mednarodnih aktivnosti.  

 

 

2. Pripravljene in oddane bodo prijave na 

razpise. 

 

3. Izpeljana bo vsaj ena aktivnost z 

mednarodnim elementom, ki bo 

pripomogla h krepitvi internacionalizacije 

doma (vključevanje tujih strokovnjakov, 

vključevanje tujih študentov v aktivnosti 

KC).   

 

forumov, jesenskih pravnih šol in drugih predavanj na fakulteti.  

1. Gostujoče predavanje ameriške strokovnjakinje za pravo 

vesolja Rebecce M. Bresnik, 12.11.2019, Ljubljana. 

2. Gostujoče dr. Roberta Walters iz Victoria University v 

Melbournu pri predmetu Primerjalno pravo in veliki pravni 

sistemi na temo Primerjalnem pravu varstva osebnih 

podatkov ter o UNCITRAL,  09.12.2019, Ljubljana. 

3. Gostujoče predavanje prof. Michael Kobya z Washington 

University in St. Louis, pri predmetu Teorija prava na temo 

Osnove prava ZDA in metodologija uporabljanja prava v ZDA, 

17.1.2020, Ljubljana.  

4. Jesenska šola s področja alternativnega reševanja sporov, 16. 

do 20. 9. 2019, kjer je sodeloval predavatelj hrvaškega rodu 

prof. dr. Alan Uzelac.  

2. Realizirano.  

Razpisi se redno spremljajo in izsledki poročajo fakulteti.  

1. Prijava ECHE listine za Univerzo in članice v maju 2020. 

2. Prijava fakultete na Erasmus+ razpis mobilnosti KA103 za 

leto 2020.   

3. Realizirano.  

V sklopu mednarodne pisarne so v septembru 2020 potekali sestanki z 

PF univerze v Vidmu, PF univerze v Trstu, na katerih se je razpravljajo o 

možnostih nadaljnjega mednarodnega sodelovanja, povezovanja.  

Študenti EVRO-PF NU so se dne 30.01.2020 udeležili predstavitve na 

Višji šoli za gospodarske police v Št. Petru in Dvojezični zvezni trgovski 

akademiji ter Zvezni gimnaziji in zvezni realni gimnaziji za Slovence v 
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Celovcu.   

Krepitev 

internacionalizacije 

študijskih programov 

navzven. 

1. Povečati število posnetih 

programov v angleškem 

jeziku na vseh treh stopnjah 

študija. 

 

2. Nadgradnja portala z 

novimi funkcionalnostmi.  

1. Organizirano bo snemanje predmetov 

in priprava dodatnega študijskega 

gradiva. 

 

2. Izvedena bo zasnova in programiranje 

nadgradnje portala. 

1. Ni realizirano. 

2. Realizirano.  

V štud. letu 2020/21 bo fakulteta začela izvajati e-predavanja na vseh 

študijskih programih preko Moodla oziroma aplikacije BigBlueButton. 

Za potrebe le tega je fakulteta uredila vse potrebne nadgradnje.  

3. Mednarodna 

mobilnost 

Izvajanje mednarodne 

mobilnosti študentov in 

diplomantov. 

1. Uspešno izvajanje 

Erasmus+ programa in 

načrtovanje nadaljevanja 

programa Erasmus+ z 

ozirom članstva v NU. 

 

2. Izvedba štirih mobilnosti 

študentov, od tega se dve 

mobilnosti izvedejo za 

namene študija, dve 

mobilnosti pa za potrebe 

opravljanja prakse. 

1. Organizirane bodo mednarodne 

aktivnosti in izvedeni bodo postopki za 

prenos Erasmus+ na raven NU. 

 

2. Izpeljane bodo vsaj štiri mobilnosti 

študentov. 

1. Realizirano.  

Prijava ECHE listine za NU in hkratna prijava ECHE listin članic. Potekali 

so pogovori na CMEPIUS na to temo. Univerza in njene članice so 

pripravljene na morebitni prenos programa Erasmus+ na raven NU.  

17.6.2020 je potekalo interno izobraževanje zaposlenih vseh zaposlenih 

na NU in članicah na temo Erasmus+. 

2. Realizirano.  

Tekom št. leta 2019/2020 so potekale naslednje mobilnosti:   

1. Tadeja  Vode     HE-SMP-P           Španija                 09/03/2020         

15/06/2020         - prekinitev mobilnosti zaradi Covid19, 

izmenjavo bo nadaljevala v št. letu 2020/2021, projekt 

Erasmus2019 

2. Ana        Rezar Dečman                  HE-SMS-P           Turčija  

03/02/2020         30/06/2020, projekt Erasmus+ 2019 

3. Sara       Damijan Ovnič  HE-SMS-P           Turčija  05/09/2019         
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02/02/2020, projekt Erasmus+ 2018 

4. Dijana   Čataković                            HE-SMS-P                           

Portugalska        16/09/2019         14/02/2020, projekt Erasmus+ 

2018       

5. Klemen                Žugelj   HE-SMP-P                           Nemčija               

06/01/2020         31/03/2020, projekt Erasmus+ 2018        

6. Maja     Stanišič HE-SMP-P           Nizozemska       01/10/2019         

31/01/2020, projekt Erasmus+ 2018 

Projekt je bil zaradi COVID19 podaljšan, ker izvedba mobilnosti ni bila 

možna zaradi koronavirusa.                                          

Izvajanje mednarodne 

mobilnosti visokošolskih 

učiteljev in osebja. 

1. Izvedba vseh predvidenih 

aktivnosti za uspešno 

izvajanje programa 

Erasmus+ za programsko 

obdobje 2019 ter ustrezno 

načrtovanje nadaljevanja 

programa za obdobje 2020. 

   

2. EVRO-PF NU bo na letni 

ravni uspešno izpeljala vsaj 

dve mobilnosti 

visokošolskih učiteljev ter 

ene mobilnosti osebja.   

 

1. Organizirane in izvedene bodo 

mednarodne aktivnosti za uspešno 

izvajanje programa Erasmus+ ter 

pripravljen bo načrt za programsko 

obdobje 2020. 

 

2. Izvedba vsaj dveh mobilnosti 

visokošolskih učiteljev za namene 

poučevanja ter ene mobilnosti osebja za 

namen usposabljanja za krajša obdobja v 

okviru programa Erasmus+. 

1. Realizirano  

EVRO-PF NU je uspešno izvajala vse predvidene aktivnosti za uspešno 

izvajanje programa Erasmus+.  

Mednarodna pisarna je začela s pripravo programa mobilnosti za leto 

2020/21.  

2. Ni realizirano.  

V štud. leto 2019/2020 (1.10.2019 – 30.9.2020) ni potekalo mobilnosti 

predavateljev, saj je epidemija COVID-19 zaustavila program 

mobilnosti. Projekt je bil zaradi COVID19 podaljšan do 30.5.2022, ker 

izvedba mobilnosti ni bila možna zaradi koronavirusa. Razpis za 

predavatelje je objavljen, fakulteta zbira prijave.   
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Izvajanje drugih oblik 

mednarodne 

mobilnosti, ki ne sodijo v 

program Erasmus+. 

1. EVRO-PF NU bo 

spodbujala druge 

mednarodne mobilnosti in 

zagotavljala pogoje za 

realizacijo mobilnosti 

(kadri/sredstva). 

  

2. Povečati zanimanje za 

izmenjave izven programa 

Erasmus + (izvedba vsaj ene 

mobilnost, ki ne sodi v 

kontekst Erasmus+ 

programa (npr. izmenjava 

za namene doktorskega 

raziskovanja, gostovanje 

tujih študentov na STEP 

prakso v okviru organizacije 

ELSA, gostovanje tujih 

študentov v okviru 

izmenjave CEEPUS ipd).  

 

3. EVRO-PF NU bo sklenila 

sporazum o sodelovanju z 

vsaj eno mednarodno 

visokošolsko ustanovo, s 

ciljem povečanja 

mednarodne mobilnosti 

fakultete.  

1 Organizirani bodo informativni dnevi, 

Erasmus dan in druge aktivnosti za 

spodbujanje mednarodne mobilnosti.  

 

2. Izvedena bo vsaj ena mobilnost, ki ne 

sodi v kontekst Erasmus+ programa.  

3. Uspešno bo sklenjen vsaj en sporazum 

z mednarodno visokošolsko ustanovo, s 

ciljem povečanja mednarodne mobilnosti 

fakultete.  

1. Realizirano.  

Dne 2.10.2019 je bil izveden Erasmus welcome day na ravni NU za vse 

tuje študente na izmenjavi.  

Dne 7.11.2019 (Ljubljana) in 12.11.2019 (Nova Gorica) je na fakulteti 

potekala predstavitev mobilnosti in obštudijskih dejavnosti.  

2. Ni realizirano.  

Ker se je projekt izmenjav na »MCL Mississippi, ZDA« zaključil, je bil v 

avgustu 2020 vzpostavljen nov sporazum za izmenjevanje študentov z 

Washington university in st. Louis. Mobilnosti se bodo pričele 

predvidoma v š.l.2021/2022.  

3. Realizirano. 

Sklenjeni so bili novi Erasmus+ bilateralni sporazumi.  

1. Dicle University, Turčija (TR DIYABRA01), avgust 2020 

2. Marie Curie Sklodowska University (PL LUBLIN01), junij 2020 

3. University of West Bohemia, (CZPLZEN01), januar 2020 

Drugi mednarodni sporazumi:  

Agreement on academic cooperation with Washington 

University Scool of Law in St. Louis, avgust 2020. 
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4. Krepitev 

visokošolskega 

transnacionalnega 

izobraževanja (VTI) 

Akreditacija oziroma 

zagon nove pogodbe za 

visokošolsko 

transnacionalno 

izobraževanje. 

1. EVRO-PF NU bo razpisala 

mesta za vpis na vse v 

evidenco vpisane  študijske 

programa – transnacionalno 

izobraževanje 

1. Pridobili se bodo študenti za vpis na vse 

VTI študijske programe v sklopu 

sodelovanja s partnersko institucijo. 

1. Delno realizirano.   

Fakulteta je vpisala študente na študijski program Pravo in management 

nepremičnin 2. stopnje. Na programih prve stopnje vpisanih študentov 

ni bilo.  

Vzpostavitev sistema za 

spremljanje in 

zagotavljanje kakovosti 

izvajanja visokošolskega 

transnacionalnega 

izobraževanja. 

1. Nadaljevanje letnega 

spremljanja izvajanja in 

zagotovitev ustrezne 

stopnje kakovosti študijskih 

programov preko 

spremljanja 

samoevalvacije.  

 

2. Poglobitev sodelovanja 

(uporaba sodobnih 

tehnologij s ciljem 

učinkovite in redne 

komunikacije med 

zaposlenimi na različnih 

lokacijah). 

1. Izvedena bo samoevalvacija študijskih 

programov. 

 

2. Organizirani bodo skupni sestanki v 

obliki videokonferenc. 

1. Realizirano. 

Opravljena je bila samostojna samoevalvacija študijskih programov.  

2. Realizirano.  

Videokonference so potekale na temo priprave vlog za vzorčno 

evalvacijo za tri študijske programe.   

Obogatitev 

akademskega kadra z 

vključitvijo tujih 

strokovnjakov, ki 

sodelujejo pri izvajanju 

programov VTI na tuji 

instituciji. 

1. EVRO-PF NU bo povečala 

sodelovanje med 

pedagoškim osebjem obeh 

institucij (ponudnikom in 

izvajalcem VTI programov) 

in vključila vsaj enega 

izvajalca VTI na Kosovu kot 

1. Izvedene bodo aktivnosti za vključitev 

vsaj enega izvajalca VTI s Kosova kot 

gostujočega profesorja. 

1. Ni realizirano.  

Predvideva aktivnost ni bila izpeljana zaradi epidemije COVID-19.  
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gostujočega profesorja v 

Sloveniji. 

5. Izvedba študija, 

prilagojena vsem 

skupinam študentov.  

Nadgradnja portala 

eUniverza s posnetki in 

gradivi v slovenskem in 

angleškem jeziku 

(internacionalizirani 

študijski programi).  

1. Priprava novih posnetkov 

in študijskega gradiva. 

1. EVRO-PF NU bo zagotovila snemanje 

predavanj in dodajala nove posnetke ter 

študijska gradiva v slovenskem in 

angleškem jezik. 

 

1. Realizirano.  

V študijskem letu 2019/20 je fakultete snemala predavanja na študijskih 

programih PMIN 1.stopnje, Pravo 1. stopnja in PMN 2.stopnje. 

Snemanje predavanj se je zaustavilo zaradi epidemije COVID-19.  

 

Spodbujanje 

enakopravnosti in 

nediskriminacije s  

prilagojeno izvedbo 

študija posameznim 

skupinam študentom 

(tujci, študenti s 

statusom študenta s 

posebnimi potrebami, 

zaposlenim študentom, 

itd.) 

1. Nadaljnja izvedba 

študijskih programov 

prilagojenim ciljnim 

skupinam in stremljenje k 

cilju »Institucije prijazne za 

študente«.  

 

1. Spodbujala se bo politika 

enakopravnosti in nediskriminacije s 

prilagojeno izvedbo študija posameznim 

skupinam študentom. 

 

1. Realizirano.  

EVRO-PF NU izvaja študijske programe prilagojeno ciljnim skupinam 

(podiplomski študij v popoldanskem času, manjše skupine imajo 

individualen študij, itd.). Izvedene so bile številne individualne 

konzultacije tako za domače kot tudi tuje študente. Posebno mesto 

fakulteta nameni študentom s posebnimi potrebami, ki jim omogoči 

posebne prilagoditve za nemoteno delo.   

6. Krepitev 

vseživljenjskega 

izobraževanja. 

Nadaljnji razvoj in 

nadgradnja Kariernega 

centra na ravni fakultete 

in Nove univerze. 

1. Uspešna izvedba 

dejavnosti KC in projektnih 

aktivnosti v sklopu projekta  

»Nadgradnja dejavnosti 

1. EVRO-PF bo nadaljevala z izvajanjem 

projektih aktivnosti v sklopu projekta 

»Nadgradnja dejavnosti Kariernega 

centra Evropske pravne fakultete v letih 

1. Realizirano.    

Fakulteta je zagotovila izvajanje dejavnosti KC za uspešno karierno 

orientacijo in vseživljenjsko izobraževanje. Projektne aktivnosti so bile 
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Kariernega centra Evropske 

pravne fakultete v letih 

2015-2020«.   

 

2. Zagotovitev večje 

prepoznavnosti in vloge KC 

na ravni EVRO-PF in NU. 

 

3. Uspešna izvedba 

aktivnosti KC na ravni EVRO-

PF NU in NU.  

 

4. Pregled pravilnikov KC in 

noveliranje skladno z akti 

NU.  

 

5. Zagotovitev podpore 

EVRO-PF NU pri 

sofinanciranju dejavnosti KC 

povečanje dodatnih 

finančnih možnosti ter 

iskanje možnosti dodatnega 

sofinanciranja preko 

razpisov.  

2015-2020. Spremljale se bodo nove 

dodatne možnosti in priprava  ter oddaja 

razpisov v primeru le-teh. 

 

2. Izvedena bo ustrezna promocija KC, s 

ciljem povečanja prepoznavnosti le tega 

na ravni EVRO-PF NU in NU.   

 

3. Uspešno izvajanje aktivnosti KC na ravni 

EVRO-PF NU. Vsaj dve aktivnosti na leto se 

bodo odvijale tudi na ravni NU.  

4. Pregledani, pripravljeni in sprejeti bodo 

pravilniki, ki opredeljujejo delovanje KC. 

5. Zagotovljena bodo finančna sredstva za 

delovanje KC in preučene bodo možnosti 

dodatnega sofinanciranja.  

izvedene skladno z vsebino projekta.  

Novi razpis ni bil objavljen.  

2. Realizirano.  

Aktivnosti KC se promovirajo na ravni fakultet članic in NU.  

3. Realizirano.  

Karierni center je v letu 2019/20 uspešno prešel na raven univerze. 

Aktivnosti, ki jih izvaja KC NU so brezplačne in dostopne za vse študente 

NU.  

4. Realizirano.   

5. Realizirano.   

Projekt »Nadgradnja dejavnosti kariernega centra Evropske pravne 

fakultete«, ki ga sofinancira MIZŠ in ESS, se je v juniju 2020 zaključil. 

Nadaljnje sofinanciranje aktivnosti KC NU je zagotovljeno s strani NU in 

njenih članic do morebitne prijave novega projekta sofinanciranja 

aktivnosti.  
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4.7 SKLEPNO 

4.7.1 Prednosti 

 Izvedba šestih akreditiranih študijskih programov na treh študijskih stopnjah.  

 Fakulteta vsako leto dosledno in skladno s smernicami razvoja visokega šolstva pred pričetkom 

naslednjega študijskega obdobja posodablja učne načrte vseh študijskih predmetov.  

 Implementirane so bile izboljšave na podlagi ugotovitev preteklega Samoevalvacijskega 

poročila.  

 Pregledani in pripravljene so bile ustrezne spremembe študijskih programov 3. stopnje. 

Spremembe bodo začele veljati šele v študijskem letu 2021/22. 

 Kljub epidemiji COVID-19 je fakulteta izvedla kar nekaj gostujočih predavanj, okroglih miz, 

akademskih forumov, delavnic, strokovnih ekskurzij in kariernih svetovanj.  

 Nadgradnja portala Moodle z novimi funkcionalnostmi za potrebe izvedbe študijskega procesa.  

 V študijskem letu 2019/20 se je študijski proces (e-vaje) na programih 1. stopnje izvajal v e-

učilnici.  

 Izvedba študijskih programov je bila prilagojena posameznim ciljnim skupinam. 

 Dejavnost in razvoj KC se izvaja skladno s projektom »Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra 

Evropske pravne fakultete v letih 2015-2020« (delavnice, strokovne ekskurzij).  

 S prilagoditvami študijskega procesa oz. izvedbo študija na daljavo zaradi epidemije novega 

koronavirusa je bila večina študentov EVRO-PF NU zadovoljna.  

4.7.2 Slabosti  

- Študijski program Civilno in gospodarsko pravo 2. stopnje ter študijski program Alternativno 

reševanje sporov 2. stopnje se zaradi manjšega števila prijav nista izvajala.  

- Zaradi pandemije COVID-19 v študijskem letu 2019/20 ni bila izvedena nobena mednarodna 

mobilnost visokošolskih učiteljev in osebja.  

- Okrenjena ponudba nekaterih mednarodnih dogodkov in konference zaradi epidemije COVID-

19. 

- Zmanjšana prepoznavnost in vloga KC na ravni EVRO-PF in NU. 

4.7.3 Predlogi za izboljšanje  

- Večja promocija nekoncesioniranih študijskih programov ter študijskih programov, kjer smo 

zabeležili upad vpisa.  

- Spodbujati mobilnost študentov in vseh profesorjev v sklopu Erasmus+ programov.  

- Povečanje promocije mednarodne mobilnosti in mobilnosti, ki ne sodijo v kontekst Erasmus+ 

programa.  

- Večja promocija KC na ravni EVRO-PF NU in NU. 

- Bolj ažurno objavljanje gradiv in posnetkov na e-univerzi.  
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4.8 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 

Dolgoročne cilje in strategijo njihovega doseganja je EVRO-PF NU oblikovala skladno s svojim 

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

za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF NU. V omenjenem dokumentu so predstavljeni tudi 

kratkoročni cilji in strategija njihovega doseganja.  

 

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

zagotavljanje visoke kakovosti v izobraževalni dejavnosti, praktične vidike med samim študijem, 

aktivno vključevanje v izobraževalne mreže ter osredotočenost na študente z osebnim obravnavanjem 

vsakega posameznika. Ključnega pomena je sledenje spremembam tako na področju same vsebine 

študijskih programov kot tudi pri načinu same izvedbe. Poudarjeno je vključevanje sodobnih in 

kreativnih oblik poučevanja in učenja in spodbujanje uporabe IKT v učnem procesu.  

 

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

Predavanja, seminarje in vaje v sodobno opremljenih predavalnicah izvajajo predavatelji, ki so teoretiki 

in praktiki, s strokovnimi izkušnjami doma in na tujem. EVRO-PF NU si bo prizadevala tudi v prihodnosti 

študentom ponuditi nove (skupne) študijske programe, ki bodo pokrivali bodisi specialna pravna 

področja bodisi druga interdisciplinarna področja, ki se bodo povezovala s pravnimi znanji. Fakulteta si 

prizadeva, da čim bolj prilagodi način študija potrebam študentov. Pri tem se osredotoča na 

posamezne skupine študentov (dodiplomski študenti, podiplomski študenti, redni študenti, izredni 

študenti, tuji študenti, študenti s posebnimi potrebami,...). Eden od dolgoročnih ciljev na področju 

izobraževalne dejavnosti je tako kakovostna izvedba študija, prilagojena vsem skupinam študentov. 

 

Mednarodna mobilnosti oziroma vključevanje študentov v študij na tujih institucijah ima zaradi 

globalizacije vedno večji pomen. EVRO-PF je od leta 2008 nosilka Erasmus univerzitetne listine, ki je 

predpogoj za podpis bilateralnih sporazumov s tujimi institucijami, izvajalkami programa Erasmus. Cilj 

NU, EVRO-PF je omogočiti mobilnost čim večjemu številu študentov, diplomantov, visokošolskih 

učiteljev in osebja. V ta namen si fakulteta stalno prizadeva povečati nabor bilateralnih sporazumov 

ter ponuditi tudi dodatne oblike mobilnosti izven programa Erasmus+. NU, EVRO-PF si prizadeva svoje 

delovanje odpreti tudi v mednarodni visokošolski prostor. V prihodnjih letih bo fakulteta poskušala 

povečati število tujih študentov prek dodatnih ponudb visokošolskega transnacionalnega 

izobraževanja (VTI), ter izboljšati kakovost že obstoječih visokošolskih transnacionalnih izobraževanj. 

 

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

spodbuja študente in predavatelje k smotrni uporabi pridobitev informacijske tehnologije tudi na 

pravnem in interdisciplinarnem področju. Gre za razvojno strategijo v smeri elektronsko podprtega 

fakultetnega modela, ki naj zagotavlja akademske programe po sodobnih tehnoloških standardih. 

EVRO-PF NU je v študijskem letu 2012/13 poskusno izvedla e-študij za prve letnike izrednih študentov 

na vseh študijskih programih in bo nadaljevala z uvedbo e-študija v vseh letnikih. Tako fakulteta sledi 

cilju, da omogoči študij tudi tistim, ki se pedagoškega procesa ne morejo udeležiti fizično na sedežu 

fakultete oziroma na njeni dislocirani enoti. 

 

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

dolgoročni cilj EVRO-PF NU povečati dejavnosti s področja vseživljenjskega izobraževanja. V ta namen 
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bo organizirala različne delavnice, okrogle mize in druge dogodke za širšo javnost ter zunanjim osebam 

še naprej omogočala zagotavlja opravljanje izpitov posameznih predmetov. 
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5 RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

5.1 SPLOŠNO O RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI 

Na dan 31.12.2019 je imela NU, EVRO-PF enajst (11) registriranih raziskovalcev. Raziskovalci so bili zelo 

aktivni pri objavljanju znanstvenih prispevkov. 

 

Tabela 18: Število zaposlenih raziskovalcev RO Evro-PF NU na dan 31.12.2019 

Št. Priimek in ime Visokošolski 

zavod 

Delovno mesto 

1 Prof. dr. Novak 

Marko  

NU, Evro-PF Znanstveni 

svetnik 

2 Prof. dr. Grum 

Bojan 

NU, Evro-PF Znanstveni 

svetnik 

3 Prof. dr. Avbelj 

Matej 

NU, Evro-PF Znanstveni 

svetnik 

4 Izr. prof. dr. 

Bogataj David 

NU, Evro-PF Višji znanstveni 

sodelavec 

5 Izr. prof. dr. 

Čebulj Janez  

NU, Evro-PF Višji znanstveni 

sodelavec 

6 Prof. dr. Fošner 

Ajda 

NU, Evro-PF Znanstveni 

svetnik 

7 Izr. prof. dr. Kristl 

Živa  

NU, Evro-PF Višji znanstveni 

sodelavec 

8 As. dr. Batagelj 

Polona 

NU, Evro-PF Asistent 

9 Izr. prof. dr. 

Šijanec Zavrl 

Marijana  

NU, Evro-PF Višji znanstveni 

sodelavec 

10 Izr. prof. dr. 

Teršak Andraž  

NU, Evro-PF Višji znanstveni 

sodelavec 

11 Izr. prof. dr. 

Boštjan Brezovnik 

NU, Evro-PF Višji znanstveni 

sodelavec 

Vir: Tajništvo NU, EVRO-PF 

5.1.1 Delovanje raziskovalnih inštitutov EVRO-PF 

Na EVRO-PF sta v študijskem letu 2019/20 delovala dva inštituta, in sicer: Inštitut za raziskovanje v 

pravu in Inštitut za management nepremičnin. Skladno s članstvom v Novi univerzi, na ravni NU deluje 

http://www.sicris.si/search/grp.aspx?lang=slv&id=3419
http://www.sicris.si/search/grp.aspx?lang=slv&id=3419
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tudi Znanstveno-raziskovalni center NU. Vsi inštituti so vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri 

Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS. Aktivnosti v okviru inštitutov so bile usmerjene v 

intenzivnejše medsebojno sodelovanje, izmenjevanje raziskovalnih izkušenj, objavljanje doseženih 

rezultatov v obliki znanstvenih in strokovnih člankov ter pripravljanje novih projektov. 

 

Inštitut za raziskovanje v pravu (IRP) je bil oblikovan in vpisan v razvid raziskovalnih enot posameznih 

visokošolskih zavodov leta 2018. V namen pridobitve in izvedbe raziskovalnih projektov je bila 

oblikovana tudi njegova raziskovalna skupina. Inštitut je nastal z združitvijo več centrov za raziskovanje 

na različnih področjih: primerjalno pravo, intelektualna lastnina in civilno pravo. Raziskovalci, ki so 

delovali v predhodnih centrih za raziskovanje posameznih področij prava, so postali raziskovalci na 

omenjenem inštitutu. V okviru inštituta deluje raziskovalna skupina, ki je registrirana pri ARRS. 

 

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.  

5.1.2 Znanstveno raziskovalne objave 

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

opremo za individualno raziskovalno delo. Predvsem na podiplomski ravni spodbuja in usmerja aktivno 

raziskovalno delo študentov pri sodelovanju na projektih, reševanju znanstvenih in strokovnih 

problemov, objavljanju raziskovalnih dosežkov v domačih in tujih znanstvenih publikacijah in na 

domačih ter mednarodnih konferencah. 

 

Raziskovalci in študenti so bili spodbujeni k objavljanju njihovih raziskovalnih dosežkov in dognanj v 

domačih in znanstvenih delih. Raziskovalci EVRO-PF NU so v letu 2020 objavili 62 znanstvenih objav, 

vendar pregled še ni popoln, ker vsa dela še niso katalogizirana. Med njimi je bilo 6 izvirnih znanstvenih 

člankov. 
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Tabela 19: Znanstveno raziskovalne objave pedagogov EVRO-PF NU 

Leto /obdobje 

Št. vseh 

znanstvenih 

objav 

Število 

SCI/SSCI 

znanstvenih 

člankov 

Čisti citati 
  

Ocena 

A1 

H-

indeks 
CI10 Wos Scopus 

2015 49 22 195 32 45 5.85 6 

2016 45 11 397 7 23 4.86 9 

2017 59 18 430 10 6 4.72 10 

2018 57 19 680 2 4 5.62 11 

2019 52 11 712 7 8 4,14 12 

2020 62 6 994 8 17 5,28 15 

Skupaj 2015 - 

2020 
324 87 994 299 264 6.95 15 

Vir: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 16.2.2021 

 

Izvirni znanstveni članki v letu 2019/20: 

 

1. AVBELJ, Matej. The Federal Constitutional Court rules for a bright future of constitutional pluralism. 

German law journal. March 2020, vol. 21, iss. 1, str. 27-30. ISSN 2071-8322. [COBISS.SI-ID 2048125156] 

 

2. AVBELJ, Matej. Constitutional pluralism and authoritarianism. German law journal. Jul. 2020, vol. 

21, iss. 5, str. 1023-1031. ISSN 2071-8322. [COBISS.SI-ID 26843651] 

 

3. AVBELJ, Matej. Transnational limits of constitutionalism. Percorsi costituzionali. 2018 [i. e. 2020], 

[n.] 2-3, str. 433-447, tabela. ISSN 1974-1928. [COBISS.SI-ID 2048099044] 

 

4. AVBELJ, Matej. Pravne teorije in politične vizije razvoja Evropske unije. Pravnik : revija za pravno 

teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 11/12, str. 763-784, 945-946. ISSN 0032-6976. 

[COBISS.SI-ID 48600323] 

 

5. AVBELJ, Matej, ŠUŠTERŠIČ, Janez. Conceptual framework and empirical methodology for measuring 

multidimensional judicial ideology. Danube. 2019, vol. 10, št. 2, str. 129-159, tabele in graf. prikazi. 

ISSN 1804-8285. [COBISS.SI-ID 2053336502], [SNIP] 

 

6. AVBELJ, Matej. Prihodnost varovanja človekovih pravic v Evropski uniji. Dignitas : revija za človekove 

pravice. dec. 2019, [št.] 83-84, str. 131-150, 162. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 2048067044] 

 

7. AVBELJ, Matej. Pomen ideologije pri sojenju. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana 

izd.]. 2019, letn. 74, št. 7/8, str. 437-461, 515-516, graf. prik. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 17099089] 
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8. BOGATAJ, David, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, Marija, DROBEŽ, Eneja. Housing equity withdrawal for 

development of assisted-living facilities. Facilities. [in press] 2020. ISSN 0263-2772. [COBISS.SI-ID 

24792323] 

 

9. CALZAVARA, Martina, BATTINI, Daria, BOGATAJ, David, SGARBOSSA, Fabio, ZENNARO, Ilenia. Ageing 

workforce management in manufacturing systems : state of the art and future research agenda. 

International Journal of Production Research. 2020, vol. 58, iss. 3, str. 729-747. ISSN 0020-7543. 

[COBISS.SI-ID 25069286] 

 

10. KAVŠEK, Marta, OVSENIK, Marija, BOGATAJ, David. Vrednotenje življenjskega sloga in prostorsko 

oskrbnih potreb starejših. Revija za univerzalno odličnost : RUO. jun. 2020, letn. 9, št.2, str. 153-169. 

ISSN 2232-5204. [COBISS.SI-ID 20332291] 

 

11. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. Sustainability of an activity node in global 

supply chains. Sustainability. 2020, vol. 12, iss. 21, art. 8881, 23 str. ISSN 2071-1050. [COBISS.SI-ID 

34184707] 

 

12. BOGATAJ, David, HUDOKLIN, Domen, BOGATAJ, Marija, DIMOVSKI, Vlado, COLNAR, Simon. Risk 

mitigation in a meat supply chain with options of redirection. Sustainability. 2020, vol. 12, art. 8690, 

23 str. ISSN 2071-1050. [COBISS.SI-ID 33370371] 

 

13. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. Interactions between flows of human 

resources in functional regions and flows of inventories in dynamic processes of global supply chains. 

International journal of production economics. [Print ed.]. 2019, vol. 209, str. 215-225, ilustr. ISSN 

0925-5273. [COBISS.SI-ID 8180321] 

 

14. BOGATAJ, David, BATTINI, Daria, CALZAVARA, Martina, PERSONA, Alessandro. The ageing 

workforce challenge : investments in collaborative robots or contribution to pension schemes, from 

the multi-echelon perspective. International journal of production economics. [Print ed.]. Apr. 2019, 

vol. 210, str. 97-106, ilustr. ISSN 0925-5273. [COBISS.SI-ID 39869445] 

 

15. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. NPV approach to material requirements planning theory : a 50-

year review of these research achievements. International Journal of Production Research. 2019, vol. 

57, iss. 15/16, str. 5137-5153. ISSN 0020-7543. [COBISS.SI-ID 39751173] 

 

16. GRAH, Barbara, DIMOVSKI, Vlado, PENGER, Sandra, BOGATAJ, David. Raziskovalni izzivi strategije 

dolgožive družbe. Izzivi managementu : revija o izzivih in dosežkih sodobnega managementa. [Tiskana 

izd.]. okt. 2019, letn. 6, št. 2, str. 4-15, 58, ilustr. ISSN 2350-5435. [COBISS.SI-ID 25433830] 

 

17. CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco, MARIN-GARCÍA, Fulgencio, MORENO-NICOLÁS, José Andrés, 

BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David. Supply chain risk of obsolescence at simultaneous robust 

perturbations. Sustainability. 2019, vol. 11, iss. 19 (art. 5484), 19 str. ISSN 2071-1050. [COBISS.SI-ID 

25307366] 
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18. COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, BOGATAJ, David. Knowledge management and the sustainable 

development of social work. Sustainability. 2019, vol. 11, iss. 22 (art. 6374), str. 1-20. ISSN 2071-1050. 

DOI: 10.3390/su11226374. [COBISS.SI-ID 25388518] 

 

19. BREZOVNIK, Boštjan, OPLOTNIK, Žan, MLINARIČ, Franjo, PADOVNIK, Srečko Aleksander, FINŽGAR, 

Mateja. Financing municipal tasks in Slovenia. Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju 

i praksu javne uprave. 2019, god. 19, br. 2, str. 173-206. ISSN 1848-0357. [COBISS.SI-ID 5755691] 

 

20. TOPLAK, Jurij, BREZOVNIK, Boštjan. Information delayed is justice denied : lengthy procedures deny 

the right to access information = Kašnjenje informacije je nedostatak pravde : dugačke procedure 

spriječavaju pravo na pristup informaciji. Informatologia. 2019, vol. 52, no. 1/2, str. 1-8. ISSN 1330-

0067. [COBISS.SI-ID 5760555] 

 

21. KRIŽANIČ, France, OPLOTNIK, Žan, MENCINGER, Jože, BREZOVNIK, Boštjan. The influence of 

ecological taxes on the exposure on waste and CO2 emissions in a selected group of EU countries. 

Journal of comparative politics. [Online ed.]. Jul. 2019, vol. 12, no. 2, str. 38-48. ISSN 1338-1385. 

[COBISS.SI-ID 5738795] 

 

22. FINŽGAR, Mateja, BREZOVNIK, Boštjan. Direct international comparison of EU member states fiscal 

decentralization systems with the conceptual index of fiscal decentralization (CIFD) in the context of 

European Charter of Local Self-Government (ECLSG). Transylvanian review of administrative sciences. 

2019, no. 56 e, str. 41-59. ISSN 1842-2845. [COBISS.SI-ID 5701419] 

 

23. FOŠNER, Ajda, JING, Wu. A note on Jordan derivations of triangular rings. Aequationes 

mathematicae. Apr. 2020, vol. 94, iss. 2, str. 277-285. ISSN 0001-9054. [COBISS.SI-ID 18755673] 

 

24. HOSSEINI, Amin, FOŠNER, Ajda. The image of Jordan left derivations on algebras. Boletim da 

Sociedade Paranaense de Matemática. 2020, vol. 38, no.6, str. 53-61. ISSN 0037-8712. [COBISS.SI-

ID 18374489] 

 

25. BRZDĘK, Janusz, FOŠNER, Ajda, et al. A note on asymptotically approximate generalized Lie 

derivations. Journal of fixed point theory and its applications. June 2020, vol. 22, iss. 2, art. 40 (13 str.). 

ISSN 1661-7738. [COBISS.SI-ID 17643779] 

 

26. FOŠNER, Ajda, JABEL ATTEYA, Mehsin. Study of (σ,τ)(σ,τ)-generalized derivations with their 

composition of semiprime rings. Kragujevac journal of mathematics. 2019, vol. 43, no. 4, str. 535-558. 

ISSN 1450-9628.  [COBISS.SI-ID 18975065] 

 

27. FOŠNER, Ajda, FOŠNER, Maja, MARCEN, Benjamin. An identity in prime 

superalgebras. Quaestiones mathematicae. [Print ed.]. 2019, vol. 42, iss. 4, str. 451-464. ISSN 1607-

3606. [COBISS.SI-ID 512973373] 

 

28. HOSSEINI, Amin, FOŠNER, Ajda. On the structure of metric-like spaces. Sahand communications in 

mathematical analysis. 2019, vol. 14, iss.1, str. 159-171. ISSN 2322-5807. [COBISS.SI-ID 18731865]  

 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18755673?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18374489?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17643779?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18975065?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/512973373?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18731865?lang=sl
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29. KOBAL GRUM, Darja, GRUM, Bojan. The impact of real estate maintenance costs on the potential 

resettlement of elderly people : the case of Slovenia. Društvena istraživanja : časopis za opća društvena 

pitanja. 2020, god. 29, br. 3, str. 373-393, ilustr. ISSN 1330-0288. [COBISS.SI-ID 23909891] 

 

30. GRUM, Bojan, KOBAL GRUM, Darja. Concepts of social sustainability based on social infrastructure 

and quality of life. Facilities. 2020, vol. 38, iss. 11/12, str. 783-800, graf. prikazi. ISSN 0263-2772. 

[COBISS.SI-ID 16808195] 

 

31. GRUM, Bojan. Mreženje odgovornosti udeležencev pri gradnji glede na varnost in zdravje pri delu. 

Delo + varnost : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom. 2019, št. 6, str. 41-49, ilustr. ISSN 

0011-7943. [COBISS.SI-ID 2048098276] 

 

32. GRUM, Bojan. Pravična podlaga pri vrednotenju stvarne služnosti. Dignitas : revija za človekove 

pravice. 2019, [št.] 81/82, str. 153-181, ilustr. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 2048046052] 

 

33. GRUM, Bojan. Razlike v zaznavanju bivalnega okolja glede na starost prebivalcev. Urbani izziv. 

[Tiskana izd.]. 2019, letn. 30, št. 2, str. 20-29, 85-94, grafi in tabele. ISSN 0353-6483. [COBISS.SI-ID 

2048037860] 

 

34. KRISTL, Živa, SENIOR, Coline, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Ključni izzivi prilagajanja podnebnim 

spremembam v gradbenem sektorju = Key challenges of climate change adaptation in the building 

sector. Urbani izziv. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 31, št. 1, str. 40-50, 101-111, ilustr. ISSN 0353-6483. 

[COBISS.SI-ID 28286467] 

 

35. KRISTL, Živa, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, ROUMBOUTSOS, Athena. Sustainability and universal 

design aspects in heritage building refurbishment. Facilities. 2019, vol. , iss. , str. [1-24], ilustr. ISSN 

0263-2772. [COBISS.SI-ID 2048069860] 

 

36. LETNAR ČERNIČ, Jernej, DROBNIČ, Robert. Razlike med slovenskimi regijami pri uresničevanju 

ekonomskih in socialnih pravic. Dignitas : revija za človekove pravice. 2020, [št.] 85-86, str. 185-208, 

ilustr. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 17061891] 

 

37. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Militant constitutionalism : safeguarding constitutional democracy in the 

case-law of the European Court of Human Rights. Hong Kong journal of law and public affairs. 2020, 

vol. 2, str. 94-112. [COBISS.SI-ID 34860291] 

 

38. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Authoritarian dimension of judicial ideology of the Slovenian Constitutional 

Court. Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 2020, god. 20, 

br. 4, str. 733-760. ISSN 1848-0357. [COBISS.SI-ID 49478147] 

 

39. LETNAR ČERNIČ, Jernej, JUSTINEK, Gorazd, BUKOR, Christian. Spoštovanje človekovih pravic v 

družbah prve kotacije ljubljanske borze : raziskava letnih poročil. Pravnik : revija za pravno teorijo in 

prakso. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 11/12, str. 799-830. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 48610307] 
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40. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Uresničevanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v slovenskem 

pravnem redu. Pravosodni bilten. 2019, letn. 40, [št.] 3, str. 35-50. ISSN 1318-1459. [COBISS.SI-ID 

2230241] 

 

41. NOVAK, Marko. Multi-modal argumentation and rhetoric in judicial proceedings. Argumentation 

and advocacy. 2020, vol. , iss. . ISSN 1051-1431. [COBISS.SI-ID 2048072164] 

 

42. NOVAK, Marko. Rooting Gilbert's multi-modal argumentation in Jung, and its extension to law. 

Informal logic. 2020, vol. 40, no. 3, str. 383-421. ISSN 0824-2577. [COBISS.SI-ID 30349571] 

 

43. NOVAK, Marko. Multimodalna argumentacija v pravu. Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice 

Slovenije. marec 2019, leto 21, št. 2, str. 9-12, avtorj. sl. ISSN 1408-9440. [COBISS.SI-ID 2276065] 

 

44. TERŠEK, Andraž. The future of public communication : a proposal on how "hate speech" could be 

defined in Europe. Javna uprava. 2020, letn. 56, št. 3/4, str. 29-60, 131-132. ISSN 1318-2277. 

[COBISS.SI-ID 44846595] 

 

45. TERŠEK, Andraž. Palliative care as a human right after 2020 pandemic. Physis : journal for physical 

culture and rehabilitation. 2020, vol. 1, no. 1, str. 25-35. ISSN 2738-5124. [COBISS.SI-ID 49858819] 

 

46. TERŠEK, Andraž. Predlog skupne evropske definicije "sovražnega govora". Pravna praksa : PP. 17. 

sep. 2020, leto 39, št. 35/36, str. ii-viii, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 28721411] 

 

47. TERŠEK, Andraž. Pravica novinarjev do zaščite vira informacij : doktrinarna dopolnitev sodbe 

Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2020, 

letn. 75, št. 3/4, str. 183-206, 247-248. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 24960259] 

 

48. TERŠEK, Andraž. Unconstitutional constitutional amendment doctrine : on why it should be 

acceptable for constitutional courts in the Council of Europe member states - and in Slovenia. Pravnik 

: revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 9/10, str. 611-633. ISSN 0032-6976. 

[COBISS.SI-ID 44834307] 

 

49. TERŠEK, Andraž. Public universities in post-socialist states could become "un-academic" after 2020 

pandemic. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 

31, št. 3/4, str. 139-165, 247-248. ISSN 1581-6036. [COBISS.SI-ID 44407299] 

Vir: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 16. 2. 2021 

Rezultati raziskovalnega dela so bili izdani v obliki znanstvenih monografij in so tako postali del 

študijske literature. V študijskem letu 2019/20 je univerzitetna založba za članico Nove univerze EVRO-

PF  NU izdala 7 monografije, in sicer: 

 

1. Trajnostni vidiki stanovanjske gradnje / KRISTL, Živa, 2019.  

2. Ideja, teorija in načelo delitve oblasti / Slobodan Dujić, 2019. 

3. Znanstvene razprave s področja nepremičnin / ur. Bojan Grum, 2019. 

4. Izgradnja ustavne demokracije: liber amicorum Peter Jambrek / uredil Matej Avbelj, 2019. 
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5. Metodologija znanstvenega raziskovanja / uredil Peter Jambrek, 2020.  

6. Misleče in poučeno o današnji družbi [Elektronski vir] / TERŠEK, Andraž, 2020. 

7. Vrnitev v ustavnopravno preteklost [Elektronski vir]: obuditev spomina na ustavnopravni 

analizi o doktrini ustavnosodnega stopnjevanja sankcij in o pravici do zasebnosti / TERŠEK, Andraž, 

2020. 

 

Univerzitetna založba se je za članico NU, EVRO-PF v študijskem letu 2019/20 prijavila na razpis za 

sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij, in sicer prijavila je 2 znanstveni monografiji in obe sta 

bili sprejeti v sofinanciranje. 

5.1.3 Najodmevnejši raziskovalni dosežki EVRO-PF NU 

1. NOVAK, Marko. Rooting Gilbert's multi-modal argumentation in Jung, and its extension to 

law. Informal logic, ISSN 0824-2577, 2020, vol. 40, no. 3, str. 383-421.  

2. CALZAVARA, Martina, BATTINI, Daria, BOGATAJ, David, SGARBOSSA, Fabio, ZENNARO, Ilenia. Ageing 

workforce management in manufacturing systems : state of the art and future research 

agenda. International Journal of Production Research, ISSN 0020-7543, 2020, vol. 58, iss. 3, str. 729-

747. 

3. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. Interactions between flows of human resources 

in functional regions and flows of inventories in dynamic processes of global supply 

chains. International journal of production economics, ISSN 0925-5273. [Print ed.], 2019, vol. 209, str. 

215-225. 

4. BOGATAJ, David, BATTINI, Daria, CALZAVARA, Martina, PERSONA, Alessandro. The ageing workforce 

challenge : investments in collaborative robots or contribution to pension schemes, from the multi-

echelon perspective. International journal of production economics, ISSN 0925-5273. [Print ed.], Apr. 

2019, vol. 210, str. 97-106. 

5. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. NPV approach to material requirements planning theory : a 50-

year review of these research achievements. International Journal of Production Research, ISSN 0020-

7543, 2019, vol. 57, iss. 15/16, str. 5137-5153. 

6. AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej, JUSTINEK, Gorazd. The impact of European institutions on 

the rule of law and democracy : Slovenia and beyond, (EU law in the member states, vol. 5). Oxford 

[etc.]: Hart, 2020. IX, 300 str., graf. prikazi, zvd.  

Vir: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 16. 2. 2021 

 

 

 

 

 

 



75 

 

5.1.4 Prijava na mednarodne raziskovalne projekte 

V letu 2019/20 je EVRO-PF tekoče izvajala naslednje raziskovalne projekte 

 

Tabela 20: Raziskovalni projekt RO Evro-PF NU 

Raziskovalni projekt Kratek opis 

(J6-9354) Kultura spominjanja 

gradnikov slovenskega naroda in 

države – temeljni projekt ARRS 

Vodja: prof. dr. Darko Darovec  

Trajanje: 1. 7. 2018―30. 6. 2021 

V zadnjih 20 letih se na področju družboslovnih in 

humanističnih znanosti pospešeno raziskuje fenomen 

etničnosti, moderne nacije, nacionalizma in etnične 

identitete. Kljub temu, da slovenski zgodovinarji sledijo 

raziskovalnim trendom, še vedno ni prišlo do sistematičnih 

raziskav etničnosti in razvoja nacije/države na Slovenskem. 

Prav tako se teoretični izsledki na področju etničnih študij in 

nacionalizma ne odražajo v zadostni meri v sintezah 

zgodovine Slovencev. Izvirnost projekta je v tem, da bomo s 

pomočjo kompleksne analize in interdisciplinarnih 

humanistično-družboslovnih metodoloških izhodišč 

(re)interpretirali korpus nacionalne memorije kot se kaže v 

tekstih nacionalne zgodovine, v literaturi, ljudskem slovstvu, 

medijih, ki predstavljajo temelje nacionalne identitete. V ta 

namen bo izdelana posebna Enciklopedija osamosvojitve in 

državnosti Slovenije.  

Namen predlaganega projekta je proučiti proces formiranja 

slovenske države in izgradnje nacije (state formation and 

nation-building) s poudarkom na sklepni fazi tega procesa, ko 

je v 80. in 90. letih 20. st. Slovencem uspelo v procesu dolgega 

trajanja formirati svojo državo. Izoblikovanje moderne nacije 

lahko spremljamo v okviru modernega meščanskega gibanja, 

ki se je podobno kot po Evropi razvijalo od 18. st.. Oblikovalo 

se je kot politično, gospodarsko in kulturno gibanje. 

Vir: Tajništvo NU, EVRO-PF, 2021 

 

NU, Evro-PF je v študijskem letu 2019/2020 nadaljevala z izvajanjem RSF projekta z naslovom Vpeljava 

in aplikacija Pravne digitalne enciklopedije in učilnice Slovenije (DEUS) v razvoj študijskega procesa na 

vseh (treh) koncesioniranih študijskih programih, katerega vodja je dr. Ines Vodopivec (trajanje 1. 1. 

2018―31. 12. 2020). Pri pripravi projektov je sodelovalo več raziskovalcev iz različnih raziskovalnih 

skupin, v delo na raziskovalnih projektih pa so bili vključeni tudi študenti - skupaj 5 študentov na 

projektu DEUS. 

 

NU, Evro-PF je v študijskem letu 2019/20 nadaljevala s povečanimi aktivnostmi na področju 

raziskovalne dejavnosti, predvsem z bolj osredotočenim delom na pridobivanju projektov. V 

študijskem letu 2019/2020 so bile oddane prijave za naslednje raziskovalne projekte/razpise: 

1. ARRS projekt: 30 let Republike Slovenije in (ne)zaupanje državljanov v državne institucije. 

2. ARRS projekt: Vrednotenje trajnostnega razvoja bivalnega okolja skozi parametre socialne 

infrastrukture in življenjskega zadovoljstva. Projekt ni bil izbran za sofinanciranje. 
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3. ARRS projekt: Nezaupanje v državne institucije (ob 30 obletnici države Slovenije) - prijavitelj je 

bila NU, Evro-PF skupaj z Inštitutom Nove revije. Projekt ni bil izbran za sofinanciranje. 

4. Javni razpis 2019 za srednje in velike projekte Programa ACF v Sloveniji – prijava skupaj s 

partnerji NU, FSMŠ, Zavod Krasen Kras, zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Projekt 

ni bil izbran za sofinanciranje. 

V okviru obeh inštitutov, torej Inštituta za raziskovanje v pravu in Inštituta za management 

nepremičnin, sta bila izdelana tudi načrta znanstveno-raziskovalnega dela za obdobje akademskih let 

2019/2020 in 2020/2021, z namenom izboljšanja in poglabljanja znanstveno-raziskovalnega dela na 

NU, Evro-PF. 

 

Raziskovalna skupina Inštituta za raziskovanje v pravu, pod vodstvom prof. dr. Marka Novaka, bodo 

spremljali razvoj pravnih področij na mednarodni ravni, predvsem na področjih, ki so pomembna za 

Republiko Slovenijo in na katerih je treba poglobiti znanje ter jih ustrezno znanstveno-raziskovalno 

obdelati. Področja, s katerimi se že in se bo tudi v navedenem obdobju primarno ukvarjala raziskovalna 

skupina so: 

- Kultura spominjanja gradnikov naroda in države: Slovenija in Evropa (Nadaljuje se temeljni 

projekt ARRS J6-9354 (A) z naslovom »Kultura spominjanja gradnikov naroda in države: 

Slovenija in Evropa«, kjer Evropska pravna fakulteta sodeluje kot partnerica). 

- 30 let slovenske države. 

- Pravo in umetna inteligenca. 

- Človekove pravice v športu. 

- Spoštovanje človekovih pravic v zasebnem sektorju. 

- Tranzicijska pravičnost v Sloveniji. 

Priložnost za angažma raziskovalne skupine znotraj Inštituta za raziskovanje v pravu predstavljajo 

predvsem razpisi temeljnih in aplikativnih projektov ARRS in različnih ministrstev, ki občasno razpišejo 

temeljne ali aplikativne raziskovalne projekte (npr. Ministrstvo za gospodarsko – Norveški finančni 

mehanizem, Ministrstvo za izobraževanje, Ministrstvo za pravosodje), kot tudi drugih državnih 

institucij (npr. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (PKP ali ŠIPK). Člani 

raziskovalne skupine bodo sledili tudi mednarodnim razpisom, ki so namenjeni raziskovanju 

najrazličnejših pravnih področij (npr. Horizon, Cost, E-Justice, razpisi v okviru programa Erasmus +). EU 

projekti namreč ponujajo odlične priložnosti za povezovanje z drugimi evropskimi raziskovalnimi 

inštitucijami v smislu oblikovanja konzorcijev za posamezne raziskave ali skupine raziskav na 

določenem področju. Takšne raziskovalne platforme so tudi priložnost za izmenjave znanstvenih 

ugotovitev in dobrih raziskovalnih praks, nenazadnje pa tudi za izmenjave doktorskih študentov in 

raziskovalcev. Prav vključevanje doktorskih študentov NU, Evro-PF v pridobljene raziskovalne projekte 

je namreč eden najpomembnejših ciljev načrta.  

 

Raziskovalna skupina Inštituta za management nepremičnin, pod vodstvom prof. dr. Bojana Gruma, bo 

spremljala progresivni razvoj infrastrukturnih področij na mednarodni ravni, predvsem na področjih, 

ki so pomembna za Republiko Slovenijo in na katerih je potrebno poglobiti znanje ter jih ustrezno 

znanstveno-raziskovalno obdelati. Področja, s katerimi se že in se bo tudi v navedenem obdobju 

primarno ukvarjala raziskovalna skupina so: 

 Spremljanje napredka trajnostno razvojnih planov na področju infrastrukture in nepremičnin 

na mednarodni ravni v okviru različnih institucij: WHO – World Health Organization, WBG – 
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World Bank Group, IOSD – International Organization of Sustainable Development in Evropske 

institucije v okviru Evropske unije. 

 Spremljanje napredka razvoja javno zasebnega partnerstva na področju infrastrukture in 

nepremičnin, predvsem z vidikov odločitvenega modela za izbor, implementacije in 

operativnosti javno-zasebnega partnerstva s stališča trajnostne oskrbe ter identifikacije 

kritičnih faktorjev uspeha za izboljšanje javno-zasebnega partnerstva na področju 

infrastrukture. 

 Področje zdravja zaposlenih v povezavi z nepremičninskim okoljem v katerem dela. 

 Področje energetike. 

 Področje socialne infrastrukture in gospodarske javne infrastrukture, kar je opredeljeno v 

Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1). 

 Področje vrednotenja infrastrukture in nepremičnin skladno z International Valuation 

Standards (eight edition, 2017), International Valuation Standards Committee, 12 Great 

George Street, London, UK. 

 Področje okoljskega prava, prava človekovih pravic in spremljanje razvoja ter komentarjev 

EKČP. 

Tudi načrt Inštituta za management nepremičnin predvideva še obsežnejše vključevanje in sodelovanje 

študentov NU, Evro-PF v raziskovalnih projektih inštituta. 

5.1.5 Raziskovalni seminarji in konference 

Evropska pravna fakulteta NU in Fakulteta za državne in evropske študije NU sta sodelovali pri pripravi 

10. Mednarodne konference LegArg 2019, 10th Conference on Legal Theory, Legal Argumentation and 

Legal Philosophy, ki je potekala 29. in 30. novembra 2019. Na konferenci so sodelovali assist. prof. 

Hanna Maria Kreuzbauer (University of Salzburg), Luka Burazin, Rok Svetlič, ozr. prof. dr. Strahovnik, 

Ivana Tucak, izr. prof. dr. Marko Novak (Faculty of Law, University of Ljubljana), Luka Martin Tomažič,  

prof. Matej Avbelj (Faculty of Law, University of Ljubljana), Janez Šuštaršič, Lorenzo Zoppellari in 

Viktorija Soneca. 

 

Raziskovalci raziskovalnih organizacij so organizirali številne akademske forume in okrogle mize ter 

sodelovali na drugih mednarodnih akademskih forumih in webinarjih. Preko akademskih forumov in 

okroglih miz so člani raziskovalnih skupin predstavili svoje raziskovalne delo oz. rezultate širši javnosti.  

5.2 ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 

Raziskovalne organizacije Nove univerze – fakultete članice in njihovi centri ter inštituti – razvijajo 

vrhunsko znanstveno-raziskovalno delo na univerzi. Njihovo delovanje je usmerjeno v sodelovanje in 

interdisciplinarno povezovanje. Objave raziskovalcev doma in v tujini beležijo visoke indekse citiranja 

ter kažejo na strategijo kvalitativnega razvoja.    

 

NU, EVRO-PF  si prizadeva izboljšati mednarodno prepoznavnost tako, da spodbuja svoje raziskovalce, 

da objavljajo v kvalitetnih slovenskih in tujih (mednarodnih) revijah in pri znanstvenih slovenskih in 

mednarodnih založbah. Pomembnost slovenskih objav v primerjavi s pridobivanjem točk pri tujih 
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objavah v revijah, ki so indeksirane v Scopusu in WoS-u, je predvsem v razvoju slovenske terminologije 

na področjih, ki jih univerza pokriva.   

 

Za podporo znanstveno-raziskovalnega dela na fakulteti je pomembno tudi tesno sodelovanje 

raziskovalcev in pedagoških delavcev z univerzitetno knjižnico. Slednje se odraža ne samo v pripravi in 

zagotavljanju primernih in kvalitetnih bibliografij raziskovalcev, temveč tudi pri nabavi kvalitetnih 

raziskovalnih virov ter izdaji novih znanstvenih monografij. V prvi vrsti knjižnica nabavlja predvsem 

elektronske podatkovne zbirke in baze.  

 

V študijskem letu 2019/2020 je bil študentom in zaposlenim na NU, EVRO-PF omogočen dostop do 

kakovostnih recenziranih revij in e-knjig v bazah Scopus, Sage, EBSCO MGC in SpringerLink. Posebej za 

področje prava je omogočen tudi dostop do slovenske baze IUS-INFO, v letu 2019 pa je fakulteta 

nadaljevala tudi s projektom DEUS – digitalna pravna knjižnica Slovenije. 
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5.2.1 IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 
DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V LETU 2019 KRATKOROČNA STRATEGIJA  

REALIZACIJA 2020 

1. Povečati obseg in kakovost 

raziskovalne dejavnosti 

Nadgradnja in izvedba strategije 

razvoja posameznega raziskovalnega 

centra oz. skupine. 

1. Izdelava strategije obeh 

raziskovalnih centrov s 

strani vodje posameznega 

centra. 

1. Pripravljeni, sprejeti in 

implementirani bosta 

strategiji posameznega 

raziskovalnega centra.  

1. Realizirano.  

Strategija je bila pripravljena.  

 

Povečanje prijav raziskovalnih 

projektov ter pridobivanje sredstev iz 

javnih razpisov in projektov.  

1. Prijava vsaj treh ARRS 

projektov. 

 

1. Redno se bo spremljal 

portal ARRS in pripravljale ter 

oddajale se bodo prijave na 

razpise projektov. 

1. Realizirano.  

V študijskem letu 2019/2020 so bile oddane 

prijave za naslednje raziskovalne projekte/razpise: 

1. ARRS projekt: 30 let Republike Slovenije 

in (ne)zaupanje državljanov v državne institucije. 

2. ARRS projekt: Vrednotenje trajnostnega 

razvoja bivalnega okolja skozi parametre socialne 

infrastrukture in življenjskega zadovoljstva. Projekt 

ni bil izbran za sofinanciranje. 

3. ARRS projekt: Nezaupanje v državne 

institucije (ob 30 obletnici države Slovenije) - 

prijavitelj je bila NU, Evro-PF skupaj z Inštitutom 

Nove revije. Projekt ni bil izbran za sofinanciranje 

Krepitev znanstvene odličnosti 

raziskovalnih centrov oz. skupin in 

izboljšanje vrednotenja 

raziskovalnega dela glede na 

kazalnike ARRS. 

1. Raziskovalci v 

raziskovalni skupini bodo 

spodbujeni k aktivnemu 

delovanju.   

 

1. Raziskovalci v raziskovalni 

skupini bodo spodbujeni k 

aktivnemu delovanju s ciljem 

povečanja kazalnika.  

1. Realizirano.  

Raziskovalce se v raziskovalnih skupinah spodbuja 

na način motiviranja, da bodo za svojo aktivnost 

dobili točke za potrebe habilitacije. Predvidena je 

izdaja nekaj znanstvenih monografij s financiranjem 
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ARRS. 

 

Delovanje posamezne raziskovalne 

skupine se usmeri v kakovost in 

uporabnost raziskav s širšim 

družbenim učinkom. 

1. Organizirati vsaj pet AF 

na podlagi rezultatov 

raziskovalnega dela.  

 

2. Objaviti vsaj 15 

prispevkov v medijih 

(intervju, članek v 

dnevnem časopisju, 

pogovor, TV oddaja). 

1. Organizirani in izvedeni 

bodo AF s področja 

raziskovalnega dela. 

 

2. Spodbujanje raziskovalnih 

skupin k večji objavi 

znanstvenih rezultatov v 

domačih revijah in ostalih 

medijih.  

1. Ni realizirano.  

Zaradi neuspešno prijavljenih projektov, ni bilo 

Akademskih forumov na podlagi rezultatov 

raziskovalnega dela.  

2. Realizirano  

Člani raziskovalnih skupin se spodbujajo k objavam, 

nekateri člani  redno objavljajo svoje kolumne na 

portalu IUS-Info. Občasno tudi nastopajo na TV, 

radio in v dnevnem časopisju.  

 

2. Nadgraditi raziskovalno delo 

pedagoškega osebja. 

Spodbujanje pedagoškega osebja k 

individualnemu raziskovalnemu delu.  

 

1. Aktivnejše delovanje 

vseh članov raziskovalnih 

centrov oz. skupin z 

namenom povečanja 

vrednotenja raziskovalne 

uspešnosti.  

1. Pedagoško osebje bo 

spodbujeno k večjemu 

individualnemu 

raziskovalnemu delu. 

1. Realizirano.  

Stalna naloga, ki se redno izvaja.  

Spodbujanje raziskovalcev k objavi 

dognanj v domačih in tujih 

znanstvenih delih z namenom 

povečanja citiranosti članov 

raziskovalne skupine.  

1. Povečana citiranost na 

ravni EVRO-PF.  

 

2. Povečanje števila čistih 

citatov v bazah WoS in 

Scopus za 5 %..  

 

1. Raziskovalci bodo 

spodbujeni k objavi dognanj v 

domačih in tujih znanstvenih 

delih z namenom povečanja 

citiranosti članov raziskovalne 

skupine.  

 

2. Raziskovalci bodo 

spodbujeni k objavi dognanj v 

domačih in tujih znanstvenih 

delih z namenom povečanja 

1. Ni realizirano 

Število citatov znanstvenih del na ravni EVRO-pf je v 

letu 2019 znašalo 195. 

Število citatov znanstvenih del na ravni EVRO-pf je v 

letu 2020 znašalo 181.  

2. Ni realizirano. 

Število čistih citatov v letu 2019 po WOS je bilo 138, 

v letu 2020 pa 141. 

Število čistih citatov v letu 2019 po SCOPUS je bilo 

150, v letu 2020 pa 104. 
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števila čistih citatov v bazah 

WoS in Scopus. 

 

3. Vključiti več študentov v 

raziskovalno dejavnost fakultete. 

Spodbujanje predvsem podiplomskih 

študentov k vključevanju v 

raziskovalne projekte. 

1. Izvedba konkretnega 

dvostranskega poziva, kot 

enega izmed možnih 

motivacijskih 

mehanizmov študentom 

in raziskovalcem s ciljem 

tesnejšega sodelovanja in 

vključevanja v 

raziskovalno delo. 

1. EVRO-PF NU bo izvedla 

poziv študentom (in 

raziskovalcem) k tesnejšemu 

sodelovanju in vključevanju v 

raziskovalno delo in k skupnim 

objavam raziskovalnih 

rezultatov. 

 

 

1. Realizirano.  

Pedagoško osebje in študente se redno spodbuja k 

objavam ter aktivnemu sodelovanju na domačih in 

mednarodnih konferencah ter za potrebe habilitacij 

redno skrbijo za objave. 
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5.3 SKLEPNO 

5.3.1 Prednosti 

- Oddane so bile nove prijave na raziskovalne projekte. 

- Pripravljena strategija razvoja posameznega raziskovalne centra oz. skupine.  

- Sprotno vnašanje vseh raziskovalnih dosežkov v SICRIS/COBISS.  

- Kljub temu, da zaradi epidemije novega koronavirusa konferenci NU v študijskem letu 

2019/2020 nista bila izvedeni, je bila študentom vseeno omogočena oddaja 

prispevkov/člankov ter njihova objava v revijah. 

- Sodelovanje fakultete in visokošolskih učiteljev na projektih Nove univerze – npr. Pravna 

digitalna enciklopedija in učilnica Slovenije (DEUS). 

 

5.3.2 Slabosti  

- Neuspešnost pri prijavah na raziskovalne projekte. 

- Število čistih citatov se je glede na število 2018/2019 nekoliko zmanjšalo. 

- Ni okrepljenega sodelovanja med vsemi člani raziskovalnih skupin.  

- Slaba vključenost študentov k vključevanju v raziskovalne projekte. 

5.3.3 Predlogi za izboljšanje 

- Dosledno spremljanje objavljenih razpisov za raziskovalne projekte ter priprava in pravočasna 

oddaja prijavne vloge na razpise (predvsem v okviru RO NU, Evro-PF). 

- Večja spodbuda pedagoškega osebja k individualnemu raziskovalnemu delu.  

- Spodbujanje raziskovalcev k objavi dognanj v domačih in tujih znanstvenih delih z namenom 

povečanja citiranosti članov raziskovalne skupine.  

- Vključevanje študentov in mladih doktorjev znanosti v raziskovalno delo na fakulteti.   

- Iskanje tujih partnerjev za skupno prijavo na raziskovalne projekte. 

- Aktivnejše pozivanje akademskega zbora, predvsem pa članov raziskovalnih skupin in 

študentov k pripravi in objavi izvirnih znanstvenih in strokovnih člankov.
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5.4 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 

Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja EVRO-PF NU 2018-2021 na področju raziskovalne 

dejavnosti so:  

 

1. Povečati obseg in kakovost raziskovalne dejavnosti. 

2. Nadgraditi raziskovalno delo pedagoškega osebja. 

3. Vključiti več študentov v raziskovalno dejavnost fakultete. 

 

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

dve raziskovalni skupini, vpisani 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 NU postala kakovostna 

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

individualnemu raziskovalnemu delu, inštitute k pripravi raziskovalnih programov in novih 

raziskovalnih projektov ter objavljanju raziskovalnih dosežkov. 
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6 ŠTUDENTI 
 

Študenti EVRO-PF NU so uspešno zastopani v vseh organih fakultete, kjer je predvideno njihovo 

sodelovanje. V študijskem letu 2019/20 so bili študentje imenovani v naslednje organe fakultete: Senat 

fakultete, Akademski zbor, Habilitacijsko komisijo, Študijsko komisijo in Disciplinsko komisijo ter v 

Komisijo za kakovost, diplomanti pa zastopajo Alumni EVRO-PF NU. 

 

Na EVRO-PF NU deluje Študentski svet EVRO-PF NU in študentsko društvo ELSA Nova Gorica. V podporo 

kariernega razvoja študentov deluje Karierni center EVRO-PF NU, ki sodeluje pri organizaciji številnih 

dogodkov (konference, srečanja, posveti, okrogle mize ipd.), tekmovanj in strokovnih ekskurzij. 

Študenti lahko svoje znanje prenašajo tudi preko tutorskega sistema in sodelujejo na poletnih in 

jesenskih šolah v organizaciji in/ali soorganizaciji EVRO-PF NU.  

6.1 SPLOŠNO O ŠTUDENTIH 

6.1.1 Študentski svet EVRO-PF 

Študentski svet je organ fakultete, hkrati pa je zastopnik interesov vseh študentov Evropske pravne 

fakultete NU. Delovanje Študentskega sveta je urejeno z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom 

Evropske pravne fakultete NU, Poslovnikom Študentskega sveta ter Pravilnikom o volitvah v Študentski 

svet Evropske pravne fakultete NU. Študentski svet je ključna povezava med študenti in fakulteto, saj 

lahko fakulteta na podlagi podanih informacij s strani Študentskega sveta kvalitetno opravlja, izboljšuje 

in ocenjuje svoje delovanje. Aktivnosti, ki jih izvaja Študentski svet, so namenjene doseganju višje 

kakovosti študija ter izboljšanju kompetenc vseh študentov. 

 

Študentje participirajo tudi v drugih organih fakultete, kot so Akademski zbor, Senat ter v delovnih 

telesih, katera sestavljajo Habilitacijska komisija, Študijska komisija, Disciplinska komisija ter Komisija 

za kakovost. Predstavniki v komisijah svoje delo predstavijo na sejah Študentskega sveta in z 

delovanjem seznanijo vse prisotne. Transparentnost sodelovanja študentov s fakulteto le-ti 

zagotavljajo preko javno dostopnih vabil in zapisnikov, kar je v skladu z 48. členom Poslovnika 

Študentskega sveta. Ta člen zagotavlja, da se vse pripombe, težave oz. izboljšave vsaj enkrat mesečno 

podajo ustno ali pisno na sejah Študentskega sveta, katere sklicuje Predsednik Študentskega sveta. 

Tajnik na vsaki seji natančno zabeleži vsa podana mnenja vseh prisotnih na seji. 

 

Ena ključnih nalog je, da so vsi študentje seznanjeni o samem delovanju Študentskega sveta, zato ŠS 

EVRO-PF NU ob pomoči referata za študentske in študijske zadeve skrbi, da so vsa vabila ter zapisniki 

redno objavljeni na spletni strani Evropske pravne fakultete NU pod rubriko Dejavnosti-Študentski 

svet-Dokumenti. Seje potekajo v okviru razprav vsaj enkrat mesečno. V kolikor je potrebno odločiti o 

nujnih zadevah, se skliče izredna ali pa korespondenčna seja, da se zadeva lahko čim hitreje razreši. 

Študentski svet deluje tudi preko neformalnih srečanj, na katerih je glavna tema organizacija in 

realizacija samih projektov, ki so postavljeni za pridobivanje kvalitetnih kompetenc študentov na 

Evropski pravni fakulteti NU.  
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Da bi bili interesi zastopani v vseh letnikih, si ŠS EVRO-PF NU prizadeva, da bi bil Študentski svet 

sestavljen iz vsaj po enega (1) predstavnika iz vsakega letnika. V kolikor to ni mogoče, ŠS EVRO-PF NU 

zagotovi aktivne zunanje sodelavce za manjkajoči letnik. Mandat predstavnikov ŠS EVRO-PF NU traja 

eno leto, ta pa je lahko ponovljiv. Dosedanja praksa je pokazala, da je vključenost študentov v organe 

fakultete in sodelovanje z referatom za študijske in študentske zadeve pozitivno vplivala na 

medsebojno delovanje organov fakultete, zato si še vnaprej prizadevamo za konstruktivno in aktivno 

sodelovanje.  

 

Študentski svet je v mandatu 2019/2020 izvedel sedem rednih, dve izredni in pet korespondenčnih sej, 

ki so trajale tudi po več ur. Izredne in korespondenčne seje bile sklicane za nujne zadeve, kjer je bilo 

potrebno hitro ukrepati za učinkovitost delovanje Študentskega sveta. Na korespondenčnih sejah se je 

pogosto sprejemalo predloge članov. Po izbruhu pandemije Covida-19 in zaprtju fakultete so se seje in 

sestanki izvajali virtualno preko aplikacij Zoom ali Skype. Vabila in zapisniki so se objavljali v roku, ki je 

določen v Poslovniku Študentskega sveta, na spletni strani fakultete pod rubriko Dejavnosti-Študentski 

svet-Dokumenti, s čimer je bilo zagotovljeno transparentno delo. Seje pred in med časom pandemije 

so se izvajale javno – omogočena je bila udeležba študentov in drugih (zainteresiranih in/ali vabljenih) 

oseb. Dnevno so se pregledala elektronska sporočila in socialna omrežja za sporočila s strani študentov 

– njihove prošnje, predlogi in pripombe. Predstavniki Študentskega sveta so se redno udeleževali 

sestankov z vodstvom fakultete, kjer so posredovali in predstavili svoje predloge ter jih skupaj 

uresničevali. Sestanki se po izbruhu virusa Covid-19 niso več izvajali, vendar sta si fakulteta kot tudi 

Študentski svet prizadevala za redno komunikacijo preko elektronske pošte ali telefonskih klicev. 

Komunikacija med fakulteto in Študentskim svetom je ključna pri uspešnosti poslanstva Študentskega 

sveta in pri zastopanju interesov študentov. 

 

V študijskem letu 2019/2020 so člani in zunanji sodelavci Študentskega sveta Evropske pravne 

fakultete sodelovali pri naslednjih aktivnostih: 

 12. informativa na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani; 

 informativni dnevi v Ljubljani in Novi Gorici za dodiplomsko in podiplomsko stopnjo; 

 predstavitev Nove univerze na Višji šoli za gospodarske poklice v St. Petru in Dvojezična zvezna 

trgovska akademija ter Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu; 

 sodelovanje pri promociji fakultete; 

 sprejem prvih letnikov Evropske pravne fakultete; 

 predstavitev mednarodne mobilnosti in obštudijskih dejavnosti; 

 ekskurzija v Policijsko akademijo v Tacnu; 

 vzpostavitev debatnega kluba; 

 vzpostavitev in nadaljevanje formalnega tutorstva; 

 pregled, dopolnitve in spremembe Poslovnika Študentskega sveta in Pravilnika o volitvah v 

Študentski svet Evropske pravne fakultete; 

 sodelovanje z Ženevskim klubom pri organizaciji Pravne rešitve; 

 nadaljevanje poslanstva revije Aspectus; 

 organizacija in izvedba stojnice za dobrodelnost; 

 druženje študentov in povezovanje s Pravno fakulteto v Ljubljani; 

 organizacija in izvedba obiska in ogleda sodnih obravnav ter 

 organizacija mentorstva za pravna tekmovanja. 
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Študentski svet je v študijskem letu 2019/2020 uspešno izvedel vse projekte, ki jih je bilo mogoče 

izpeljati tj. razen izvedbe okrogle mize. Za načrtovane dogodke, katerih izvedba ni bila možna zaradi 

pandemije Covida-19, si je Študentski svet prizadeval, da je zastavil temelje za realizacijo projektov v 

naslednjem študijskem letu.  

 

S sodelovanjem na sejmu Informativi, informativnih dnevih in spoznavnih dnevih so tako bodočim kot 

tudi že vpisanim študentom podali informacije iz prve roke, kar jim je omogočilo še boljšo presojo, ali 

je študij za njih primeren oz. če sebe vidijo kot študenta EVRO-PF NU. Poleg tega so v sklopu 

sodelovanja na informativnih dnevih predstavili študijske programe in poklicne možnosti, ki jih ima 

posameznik po opravljeni diplomi, magisteriju ali doktoratu na Evropsko pravni fakulteti. Podobno je 

bilo pri predstavitvah na gimnazijah; študentje so predali ogromno informacij in podrobno opisali, kaj 

vse ponuja študij na Evropski pravni fakulteti NU. Dijaki si težko predstavljajo, kaj študij od njih zahteva, 

saj je v gimnazijah malo podlage za razumevanje študija, zato je ključnega pomena, da se jim posreduje 

informacije, ki so koristne in oprijemljive.  

 

V mesecu decembru 2019 je Študentski svet EVRO-PF izvedel dobrodelno stojnico pred Evropsko 

pravno fakulteto v Ljubljani, kjer so s ponujanjem palačink in kuhanega vina zbirali donacije za Hišo 

Ljubhospic. Ob zaključku stojnice se je zbrala denarna donacija v višini 563,00 evrov.  

 

V študijskem letu 2019/20 je Študentski svet nadaljeval z ustaljeno prakso in je na vodstvo fakultete 

naslovil kar nekaj prošenj in vprašanj. Med prošnjami velja izpostaviti predvsem prošnja za uporabo 

logotipov za izdelavo promocijskega material (majice, maske, itd.), prošnja za bolj pogosto izvedbo 

delavnic o pripravi zaključnih del in prošnja za začasni odlok oz. zamrznitev plačevanja šolnine zaradi 

posledic epidemije COVID-19.  

 

Študentski svet je nadaljeval poslanstvo prejšnjega sveta tudi pri prizadevanju, da bi poznanstva 

razširili med kolege iz drugih pravnih fakultet v obliki sodelovanja in/ali soorganiziranja pravnega 

tekmovanja Pravna rešitev z Ženevskim klubom Pravne fakultete v Ljubljani. Kljub temu, da je bilo 

tekmovanje zaradi epidemije Covid-19 prestavljeno za nedoločen čas, so člani Študentskega sveta 

nadaljevali z ohranjanjem trdne povezavi in so nadaljevali s soorganiziranjem tekmovanja Pravna 

rešitev.  

 

Revija Aspectus, ki je nastala kot ideja, da bi študentje lahko vse znanje, ki ga pridobijo s strani Evropske 

pravne fakultete NU, uporabili za začetek pisanja lastnih strokovnih člankov je uspešno nadaljevala 

svoje poslanstvo in izdala dve številki. Nadaljnje izdajanje novih števil je bilo zaradi zaprtja fakultete 

prestavljeno do nadaljnjega. Študentski svet je v tem času razvijal zamisel, da bi vsebino revije Aspectus 

razširil tako, da bi teme nagovorile nivo celotne Nove univerze.  

Študentski svet je pomagal pri promoviranju formalnega tutorstva z izdelovanjem in objavljanjem 

obvestil o izvajanju tutorstva v fizični in virtualni obliki. Svet je poskrbel tudi za promocijske slike 

tutorjev, ki so bili prisotni na uvodnem izobraževanju. 
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Študentski svet je tekom študijskega leta 2019/20 sodeloval v naslednjih habilitacijskih postopkih za 

profesorje: 

 Dr. Boštjana Averja v naziv docent za področje Pravo in management nepremičnin; 

 Dr. Boštjana Brezovnika v naziv izredni profesor za področje Upravno pravo in pravo javne 

uprave; 

 Dr. Nane Weber v naziv docentka za področje Civilno in gospodarsko pravo; 

 Dr. Polone Farmany v naziv docentka za področje Civilno in gospodarsko pravo; 

 Dr. Marko Novak v naziv redni prof. za področji Filozofija in teorija prava ter Ustavno pravo; 

 Dr. Žive Kristl v naziv redni profesor za področje Pravo in management nepremičnin; 

 Dr. Marije Hladin v naziv docent za področje Delovno pravo in pravo socialne varnosti; 

 Dr. Marije Hladin v naziv docent za področje Delovno pravo in pravo socialne varnosti; 

 Dr. Bojana Gruma v naziv redni profesor za področje Pravo in management nepremičnin; 

 Urške Hočevar v naziv predavatelj za področje Pravo in management nepremičnin; 

 Dr. Petra Merca v naziv docent za področje Civilno in gospodarsko pravo; 

 Dr. Lidije K. Zagorc v naziv predavatelj za področje Pravo in management nepremičnin. 

 

Študentski svet si je kljub pandemiji Covid-19 zastavil dodatne cilje in postavil temelje za njihovo 

izvedbo za (prihajajoči) Študentski svet: 

 projekt Korak naprej (ideje za napredek), kjer bi predstavili aktualne probleme in študentom 

približali prakso v pravnih zadevah; 

 projekt Kako po študiju: člani in zunanji sodelavci so zbirali predloge za obisk institucij. Namen 

je približati in predstaviti pravniški poklic študentom v odvetniški pisarni, notarski pisarni, 

sodniški poklic z obiskom sodne obravnave, podjetjih in njihovih upravah, na ministrstvih, pri 

predsedniku države in varuhu človekovih pravic; 

 promocijski material: Študentski svet se zaveda, kako pomembna je promocija fakultete, zato 

se je povezal z Založbo Litteralis d.o.o., kjer so ob soglasju fakultete izdelali prototip logotipa 

napisa in grba Evropske pravne fakultete in Nove univerze; 

 program Office 356: Študentski svet je nadaljeval poslanstvo prejšnjega sveta glede 

omogočanja uporabe programa Office 356 za študente. Na sestankih z vodstvom so udeleženci 

Študentskega sveta ponovno predlagali zadevo. Fakulteta je redno obveščala Študentski svet 

o stanju zadeve in z novim študijskim letom 2020/21 se je vsem študentom omogočili 

brezplačni dostop do programa; 

 ustanovitev ŠS NU: Študentski svet si je na sestankih prizadeval za ustanovitev Študentskega 

sveta Nove univerze. Fakulteta je v drugem semestru študijskega leta organizirala konstitutivna 

sejo. Študentski svet EPF je v Študentski svet NU predlagal predsednico in oba podprednika. 

Redno so poročali o dogajanju in aktivnosti. Vsak Študentski svet lahko pošilja svoje predloge, 

prošnje in opombe v Študentski svet NU. Podprednika Študentskega sveta EPF sta v 

Študentskemu svetu NU zasedla mesti podprednika in tajnika sveta;  

 brezplačna pravna pomoč Kranj: prizadevali smo si za razširitev projekta Brezplačna pravna 

pomoč. Razširitev bi se izvedla v Kranju. Prof. Marko Novak je vzpostavil kontakt s sodnico v 

Kranju, ki je potrdila, da se bo razširitev izvedla takoj, ko bodo razmere zaradi virusa dopuščale  

ter 

 spletna stran ŠS: Študentski svet je posodobil spletno stran s slikami članov, dogodkov in 

ureditev objavljene dokumentacije. 



 

 

88 

 

 

Študentski svet si je neprestano prizadeval izpolniti tudi dolgoročne cilje članov študentskih svetov v 

prejšnjih mandatih:  

 izvedba izvajanja projekta Brezplačna pravna pomoč v Kranju; 

 širitev članstva debatnega kluba; 

 nadaljevanja in širitev formalnega tutorstva; 

 sodelovanje z Ženevskim klubom pri organizaciji tekmovanja Pravna rešitev; 

 nadaljevanje revije Aspectus za praktično znanje priprave strokovnih člankov; 

 ponovna organizacija dobrodelnih dogodkov; 

 povezovanje z ostalimi pravnimi fakultetami tako v Sloveniji kot v tujini; 

 širitev Erasmus+ programa; 

 tiskanje promocijskega materiala za študente; 

 organiziranje študijskih ekskurzij; 

 sodelovanje v habilitacijskih postopkih preko predstavnika študentov. 
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Tabela 21: Strategija razvoja ŠS EVRO-PF NU, ključna področja delovanja in njena realizacija v letu 2019/20 

Dolgoročni/strateški cilj 
Kratkoročni letni cilj za 

leto 2019 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev oz. 

ohranitev 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto 

in vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2020. 

Realizacija ciljev za leto 

2019/20 

1. Okrogle mize s profesorji 

in zunanjimi izvajalci iz 

Slovenije in tujine za 

študente, kot tudi za 

zunanje poslušalce. 

Predvidena izvedba vsaj 

ene okrogle mize.  

Priprava prostora; dogovor 

s profesorji; tiskanje vabil in 

plakatov; pogostitev.  

Okrogla miza.  

Izhodiščna 

vrednost za 

leto  

2020 je 1.  

Organiziranje 

vsaj 1 okrogle 

mize.  

Člani in zunanji sodelavci 

smo med sejami zbirali 

ideje za tematike okrogle 

mize, vendar je bila 

izvedba zaradi  Covid-19 

onemogočena. Želeli smo 

se povezati s projektom 

Korak naprej in tematiko 

prilagoditi predstavniku. 

2. Organizacija študijskih 

ekskurzij   

Ogled policijske akademije 

ter  

policijskega muzeja v Tacnu 

in organizacija drugih 

ekskurzij v sodelovanju z  

ELSO, ALUMNI  

Klubom in Kariernim 

centrom.  

Študentski svet pri 

organizaciji  

sodeluje z ELSA Nova  

Gorica in Kariernim 

centrom.  

Obštudijske aktivnosti . Izhodiščna 

vrednost za 

leto  

2020 je 0.  

Organizacija vsaj 

ene ekskurzije v 

študijskem letu  

Povezali smo se s 

Policijsko akademijo v 

Tacnu in uspešno izvedli 

ekskurzijo 18. 2. 2020. 

Odziv študentov je bil 

spodbuden. Študenti so 

se seznanili z 

izobraževanjem in 

usposabljanjem na 

akademiji. 

3. Ustanovitev debatnega 

kluba Evropske pravne 

fakultete 

Študentski svet bo v 

sodelovanju z enim od 

profesorjem ustanovil in 

pomagal pri vodenju ter  

organizaciji debatnega 

kluba.   

Prostor, promocija 

dogodka, zagotovitev 

profesorjev, ki bodo 

usmerjali delo debatnega 

kluba. 

Obštudijske aktivnosti. Izhodiščna 

vrednost za 

leto  

2020 je 0. 

Srečanje 

debatnega  

kluba  enkrat 

mesečno. 

Z dogovorjenim 

profesorjem smo se 

ponovno povezali. Izvedlo 

se je eno srečanje, ki ga je 

organiziral član ŠS. 

Uvodno predavanje je 

potekalo na temo retorike 
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Dolgoročni/strateški cilj 
Kratkoročni letni cilj za 

leto 2019 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev oz. 

ohranitev 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto 

in vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2020. 

Realizacija ciljev za leto 

2019/20 

in njenih orodjih. Prvo 

srečanje se je izvedlo 27. 

2. 2020. Zaradi epidemije 

se aktivnost ni 

nadaljevala. V naslednjem 

študijskem letu se bo klub 

razširil in izvedel več 

srečanj. 

4. Krepitev sistema 

tutorstva na fakulteti 

Po uspešni izvedbi 

tutorstva  

v organizaciji Študentskega 

sveta si bomo prizadevali 

za krepitev sistema 

tutorstva v organizaciji 

fakultete. 

Informiranje in prostor. Obštudijske aktivnosti. Izhodiščna 

vrednost za 

leto  

2020 je 0. 

Izvajanje 

tutorstva pri 

predmetih, kjer 

so bili na razpisu 

izbrani 

predmetni 

tutorji.  

Tutorstvo je prvič 

potekalo na formalni 

način. Sestavila se je prva 

komisija za tutorstvo, 

katere je predstavnik 

študentov je tudi član ŠS. 

Tutorstvo je potekalo v 

obliki uvajalnega 

tutorstva in za predmete: 

pravoznanstvo, kazensko 

procesno pravo, kazensko 

materialno pravo, rimsko 

pravo, obligacijsko pravo 

in civilno procesno pravo. 

Izvedlo se je 

izobraževanje ob začetku 

tutorstva, da so se tutorji 

spoznali in seznanili z 

veščinami tutorstva. ŠS je 

redno posredoval 

predloge komisiji ter 

spodbudil k spremembam 
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Dolgoročni/strateški cilj 
Kratkoročni letni cilj za 

leto 2019 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev oz. 

ohranitev 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto 

in vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2020. 

Realizacija ciljev za leto 

2019/20 

akta Pravilnika za 

tutorstvo. 

5. Pregled in dopolnitev 

pravnih aktov, na podlagi 

katerih deluje študentski 

svet 

Pregled skladnosti pravnih 

aktov in predlogi  

potencialnih sprememb  

pravnih aktov . 

Pregled pravnih aktov. Pravni akti fakultete. Izhodiščna 

vrednost za 

leto  

2020 je 0.  

Odprava 

morebitnih 

neskladji med 

pravnimi akti in 

potrebne 

dopolnitve. 

ŠS je uspešno pregledal, 

spremenil in dopolnil 

Poslovnik ŠS in Pravilnik o 

volitvah v ŠS. Na večurnih 

sejah so člani in zunanji 

sodelavci vsak člen 

analizirali, predebatiral in 

dodali potrebne 

spremembe za 

nadaljevanje poslanstva 

ŠS. Spremembe so bile na 

naslednjih sejah soglasno 

potrjene. 

6. Mentorstvo za pravna 

tekmovanja 

Mentorstvo za pravno 

tekmovanje Pravna rešitev.  

Zagotovitev prostorov in 

mentorjev.  

Obštudijske dejavnosti. Izhodiščna 

vrednost za 

leto 2020 je 0. 

Organizacija 

mentorstva za 

tekmovanje  

Pravna rešitev. 

ŠS se je ob pomoči 

fakultete dogovoril s 

profesorjem za 

mentorstvo. Zaradi Covid-

19 se je izvedba  

tekmovanja Pravna 

rešitev premaknila, 

posledično tudi izvedba 

mentorstva. Mentorstvo 

se bo časovno primerno 

začelo izvajati pred 
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Dolgoročni/strateški cilj 
Kratkoročni letni cilj za 

leto 2019 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev oz. 

ohranitev 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto 

in vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2020. 

Realizacija ciljev za leto 

2019/20 

začetkom tekmovanja. 

Ideja je ponoviti temeljne 

zadeve in rešiti primere 

prejšnjih tekmovanj. 

Profesor je soglašal, da bo 

sodeloval v obliki 

mentorstva, ko bo znan 

nov datum tekmovanja. 

7. Revija Aspectus  

Študentski svet si bo še 

naprej prizadeval za redno 

izhajanje revije Aspectus, 

ki jo izdajajo študentje 

fakultete. 

Sprejetje pravnih aktov, ki 

bodo urejali organizacijo in 

način izdaje revije, določitev 

urednika, vsebina (aktualno 

dogajanje na  

fakulteti,  

prispevki študentov…). 

 

Obštudijske dejavnosti. Izhodiščna 

vrednost za 

leto  

2020 je 0. 

Nadaljevanje 

izdajanja 

študentske revije 

nekajkrat letno. 

V letu 2019/2020 sta izšli 

dve načrtovani številki 

revije Aspectus. Tretja 

številka je bila 

pripravljena za tiskanje v 

mesecu aprilu. Marca je 

fakulteta zaprla svoja 

vrata in izdaja revije v 

tiskani verziji ni bila 

smiselna. Ideja je dvig 

vsebine revije na nivo 

Nove univerze. 

8. Dobrodelni dogodki  Zbiranje dobrodelnih 

sredstev za izbrano 

organizacijo. 

Zbiranje dobrodelnih 

sredstev z  

organizacijo decembrske 

dobrodelne stojnice, na 

kateri se s prodajo hrane in 

pijače zbirajo prostovoljna 

sredstva, 

Obštudijske aktivnosti, Izhodiščna 

vrednost za 

leto  

2020 je 0, 

Organizacija vsaj 

ene dobrodelne  

stojnice v 

mesecu 

decembru, 

Dne 18. 12. 2020 se je 

dogodek uspešno izvedel. 

Fakulteta je poskrbela za 

dovoljenje za stojnico. ŠS 

je organiziral hrano in 

pijačo. Prispevki so bili 

prostovoljni. ŠS je ob 
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Dolgoročni/strateški cilj 
Kratkoročni letni cilj za 

leto 2019 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev oz. 

ohranitev 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto 

in vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2020. 

Realizacija ciljev za leto 

2019/20 

koncu dneva zbral 563,00 

evrov, ki jih je prispeval 

Hiši Ljubhospic. 

Stojnice so se udeležili 

mimoidoči, študentje, 

profesorji in zaposleni na 

EPF. 

9. Obiski in ogledi sodnih 

obravnav 

Organiziran ogled vsaj ene 

sodne obravnave 

Dogovor s  

profesorji in sodiščem, 

promocija dogodka. 

Obštudijske aktivnosti. Izhodiščna 

vrednost za 

leto 2020 je 0. 

Organizacija 

ogleda vsaj ene  

sodne 

obravnave. 

Izvedel se je en obisk 

sodnih obravnav. 

Povpraševanja je bilo 

veliko, zato se je ŠS 

odločil, da bo po izpitnem 

obdobju izvedel več 

obiskov. Kontaktirali smo 

profesorje, ki so nas 

povezali s sodniki. Izvedli 

smo anketo med študenti. 

Obravnave so se zaradi 

covid-19 začasno preložile 

in potekale so le nujne 

zadeve. Ob ponovnem 

odprtju je bilo število 

oseb omejeno in 

prisotnost študentov ni 

bila nujna za izvedbo 

obravnav. Izvedba se bo 

nadaljevala v naslednjem 

mandatu. 
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6.1.2 Študentsko društvo ELSA NOVA GORICA  

Na EVRO-PF NU od leta 2013 deluje študentsko društvo ELSA Nova Gorica, ki je del Evropskega združenja 

študentov prava in mladih pravnikov. ELSA (European Law Student Association) je največja neprofitna, 

apolitična in neodvisna evropska organizacija študentov prava in mladih pravnikov. Njen prvotni namen 

je povezovanje študentov na mednarodni ravni ter pridobivanje mednarodnih izkušenj skozi spoznavanje 

tujih pravnih sistemov in poslovnih praks. Svojim članom ponuja strokovne dogodke, projekte, okrogle 

mize, delavnice, vodene oglede, poletne šole, izlete in veliko različnih aktivnosti.  

 

Od začetka njegove ustanovitve so člani društva organizirali številne dogodke, npr.: ogled zapora na Dobu, 

ogled Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig pri Ljubljani, strokovno ekskurzijo na Dunaj z obiskom 

Veleposlaništva RS, Stalnega predstavništva RS na Dunaju, diplomatske akademije, ogleda stavbe OZN in 

predstavitev raznih služb OZN-a ter ogled OVSE kongresnega centra, kjer so lahko študenti prisostvovali 

pri zasedanju Stalnega sveta OVSE. V organizaciji in/ali soorganizaciji ELSE so bile organizirane okrogle 

mize, npr. Korupcija vs. etika v Sloveniji, Varnost uporabnikov družbenih omrežij v EU in Mediacija v 

zdravstvu. Z organizacijskim partnerjem Amnesty International Slovenija je bila organizirana okrogla miza 

na temo Izbrisani. Organiziran je bil tudi dogodek L@W (Lawyers at work), katerega namen je bil približati 

študentom poklice, ki se nanašajo na pravo, npr. predstavitev poklica odvetnik z gostom doc. dr. Aljošo 

Dežmanom. Člani ELSE so v študijskem letu 2013/14 izpeljali tudi študijski obisk v Zagreb, kjer so gostovali 

v tamkajšnjem društvu ELSA Zagreb. 

 

V nadaljevanju sledi izpostavitev dogodkov, ki so jih v letu 2019/20 organizirali člani ELSE:  

 

1. Redna letna skupščina združenja ELSA Nova Gorica (Ljubljana): izvedba volitev v odbor in 

nadzorni odbor združenja ELSA Nova Gorica. 

 

2. Strokovna ekskurzija v hišo EU: V sodelovanju s Kariernim centrom Evropske pravne fakultete  

Nove univerze so organizirali in se udeležili strokovne ekskurzije v Hišo EU. Vsebina povabila: »Vas 

zanima: predstavništvo Evropske komisije in Evropskega parlamenta v Sloveniji? Kako poteka delo 

komisarjev EU? Kako poteka delo poslancev EP? Karierne priložnosti v institucijah EU? Možnost 

opravljanja pripravništva v institucijah EU?«. Dogodek sta organizirali Maša Trček in Edwina 

Muratović.  

 

3. Delavnice Excela: Osnovni tečaj delavnic Excela je bil organiziran skupaj z Zavodom Nefiks. 

Organizacija delavnic oz. dogodka je bila urejena s strani Emanuele Eduard Muhič, Valerije Klinec 

in Anje Karafatske. Udeleženci so skozi delavnice spoznali osnove delovanja Microsoft programa 

Excel.  

 

4. ELSA DAY - Freedom of Expression Online: Tradicionalni letni dogodek je letos potekal v obliki 

Webinarja in kviza. Dogodek je organizirala Anja Karafatska.   

 

5. ELSA Bowling: Drugo leto zapored so izvedli božično zabavo v obliki ELSA Bowlinga.  Dogodek sta 

organizirali Anja Karafatska in Maša Trček. 

 



 

 

95 

 

6. Vseštudentsko smučanje s ELSA NG: Enodnevni smučarski izlet na Cerkno. Skupaj so sodelovali 

s Turistično agencijo Travelover. Dogodek je organiziral Nik Razdevšek. 

 

7. MOTIVACIJSKI ELSA DAN: Člani ELSA NG so se zbrali v Kavarni SEM. Uvodoma sta bili udeležencem 

predstavljeni dve spoznavni metodi, ki sta vse udeležene zbližali in omogočili spoznavanje med 

udeleženci. Manjkalo ni smeha in po refleksiji obeh metod so se odpravili na svež zrak (kar je 

pomenilo fotografiranje članov). Sledila je zadnja točka - refleksija zadnjega dogodka (bowling v 

decembru) in debata o prihajajočih dogodkih (ogled UIL - Urada za intelektualno lastnino, tečaj 

španščine, prihajajoča Spomladanska pravna šola,...). 

 

8. Obisk Urada za intelektualno lastnino: V društvu ELSA Nova Gorica so na lastno pobudo 

organizirali obisk oz. ogled Urada za intelektualno lastnino v Ljubljani, v sodelovanju z ELSA 

Ljubljana, Kariernim centrom, Referatom Evro-PF NU in pisarno za prenos znanj. Predavanja se je 

udeležilo več kot 20 študentov. Predstavili so institute patenta, znamke in geografske označbe, 

predstavili so nam tako postopke, kot skrite zanke registracije prej omenjenih institutov. V živo so 

pokazali ponaredke - Arapovićevo izpušno cev iz Kitajske, na PowerPoint predstavitvi Adidog 

kostim za pse itd. Dogodek sta organizirali Maša Trček in Valerija Klinec. 

 

9. ELSIN tečaj španščine: Osnovni (začetni) ELSIN tečaj španščine za začetnike je bil organiziran 

skupaj v sodelovanju s Profesorico Maya Choghari. Dogodek je organiziral Nik Razdevšek. 

Udeleženci so skozi tečaj spoznali osnove španske slovnice, kot tudi špansko kulturo. Udeležilo se 

ga je 5 udeležencev. 

 

Člani društva ELSA Nova Gorica so se udeležili naslednjih dogodkov:  

 

1. Predstavitev mednarodnih mobilnosti in obštudijskih dejavnosti: 7.11.2019 je v prostorih 

Evropske pravne fakultete potekal dogodek Predstavitev mednarodnih mobilnosti in obštudijskih 

dejavnosti. Na predstavitvi so bili prisotni - poleg Kariernega centra Evropske pravne fakultete NU 

in Študentskega Sveta Evro-PF NU - tudi člani ELSA Nova Gorica, kjer smo predstavili društvo in 

mednarodne možnosti v sklopu ELSA. Med drugim so predstavili tudi STEP prakse. Dogodek sta 

predstavili Karin Nešić in Emanuela Eduard Muhič.  

 

2. Dobrodelna akcija Božiček za en dan (BZ1D): Sodelovali so v dobrodelni akciji Božiček za en dan 

(BZ1D), kjer so člani ekipe ELSA Nova Gorica skupaj pripravili darilo za enega otroka (za deklico 

Kristino, starost 10 let). Dogodek z naše strani sta organizirali Maša Trček in Emanuela Eduard 

Muhič.    

 

V sodelovanju s Študentskim svetom EVRO-PF in Evropsko pravno fakulteto Nove univerze so sodelovali 

na Informativnih dnevih, Dnevu odprtih vrat in podobnih dogodkih. V sodelovanju z Univerzitetno 

knjižnico Nove univerze so sodelovali na delavnicah za pisanje zaključnih del (s strani ELSA Nova Gorica je 

sodeloval član Andraž Slatnar) ter javnost na naših družabnih kanalih (Facebook in Instagram) spodbujali 

z raznovrstnimi objavami članov in njihovih idej kaj vse lahko doma počnejo v času obdobja koronavirusa 

COVID-19, sledilce informirali s koristnimi informacijami itd. 
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Obdobje koronavirusa COVID-19 je onemogočilo uresničitev izvedbe naslednjih predvidenih dogodkov: 

POT DO PDI, ZUP (Zakon o splošnem upravnem postopku), Poletna šola (SELS) in Spomladanska pravna 

šola.  

6.1.3 Tutorstvo EVRO-PF 

Fakulteta je po sprejetju Pravilnika o sistemu tutorstva EVRO-PF, NU pričela s formalno vzpostavitvijo 

tutorskega sistema. Decembra 2019 je fakulteta vzpostavila Komisijo za tutorstvo (v nadaljevanju: 

Komisija), ki je sestavljena iz: predstavnika akademskega zbora EVRO-PF, NU, (le-ta je hkrati predsednik 

Komisije) iz predstavnika strokovnih sodelavcev fakultete ter iz predstavnika študentov EVRO-PF, NU.  

 

Komisija je pripravila in objavila Razpis za tutorje študente. Iz prejetih vlog je izbrala 5 tutorjev študentov, 

in sicer: tutorja za uvajalno tutorstvo, tutorja za tuje študente ter predmetne tutorje pri: Rimskem pravu, 

Obligacijskem pravu, Pravoznanstvu, Kazenskemu procesnemu pravu, Kazenskemu pravu in Civilnemu 

procesnemu pravu. Tutorji so v začetku februarja imeli Uvodno izobraževanje za tutorje študente. Na 

izobraževanju sta sodelovali: prof. dr. Polona Selič (univ. dipl. psiholog) ter izr. prof. dr. Valentina Franca.  

 

Izobraževanje je pokrivalo tematiki: 

 pomen verbalne in neverbalne komunikacije; 

 kako začeti študirati pravo, motivacija za študij prava.  

 

Tutorji študentje so po koncu izobraževanja prejeli tudi potrdilo o udeležbi.  

 

Po izobraževanju je fakulteta pričela s promocijo tutorjev študentov na socialnih omrežjih ter vse 

pomembne informacije o tutorstvu umestila tudi na spletno stran fakultete.  Tutorji študentje pričeli s 

tutorskimi srečanji, ki so trajala do konca junija 2020.  

 

Nato so tutorji študentje Komisiji oddali svoja poročila o delu. Komisija je poročila pregledala in ob 

ustreznemu izpolnjevanju pogojev iz 16. člena Pravilnika o sistemu tutorstva EVRO-PF, NU tutorjem 

študentom izdala potrdilo o tutorskem delu, zabeležila opravljeno tutorsko delo v Visokošolski 

informacijski sistem (VIS) in v prilogo k diplomi.  

 

Po koncu študijskega leta 2019/20 je fakulteta med izvedla tudi anketo o zadovoljstvu izvedbe tutorskega 

sistema.  

 

Analiza ankete je pokazala, da so bili študentje EVRO-PF, NU ustrezno obveščeni o delovanju in poteku 

tutorskega sistema. Skoraj štiri petine študentov je za delovanje študentskega tutorstva izvedela preko 

socialnih omrežij, malo več kot tretjino so o tem obvestili sošolci, ostali pa so o delovanju izvedeli s strani 

fakultetnih obvestil preko e-mailov ali na spletni strani fakultete.  

 

Skoraj 90 % procentov anketirancev se je strinjalo, da jim je obiskovanje tutorskih srečanj koristilo, več 

kot 80 % anketirancev pa meni, da jim tutorstvo pripomore k uspešnejšemu opravljanju študijskih 

obveznosti. Dve tretjini anketirancev pa meni, da študentsko tutorstvo pripomore k izboljšanju 

prehodnosti študentov v višji letnik. 
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Več kot 90 % študentov se tutorskih srečanj udeležuje zaradi boljših priprav na izpite ter lažjega 

razumevanja snovi, slabi dve tretjini pa tudi z namenom, da bi spoznali, kaj od njih na izpitu pričakuje 

profesor.  Več kot polovica študentov je bila z izvedbo študentskega tutorstva zadovoljna, skoraj tretjina 

pa meni, da tutorska srečanja izvaja neustrezen tutor študent.  

 

Fakulteta bo z namenom izboljšanja kakovosti poteka tutorskih srečanj začela z izvedbo hospitacij 

tutorskih srečanj. Hospitacij se bo udeležila strokovna sodelavka, ki je članica Komisije za tutorstvo. 

6.2 PRILAGODITVE ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI 

Pravilnik o študiju NU, EVRO-PF v posebnem poglavju ureja pravice in obveznosti študentov s posebnimi 

potrebami (to so: slepi in slabovidni študenti, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi 

motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami). Glede na primanjkljaje, ovire oziroma 

motnje študentov s posebnimi potrebami, so v času študija možne prilagoditve: pri izvedbi predavanj in 

vaj; pri načinu preverjanja in ocenjevanja; pri uporabi knjižnice; pri vpisu v višji letnik oziroma absolventski 

staž in podaljšanje absolventskega staža do enega leta pod posebnimi pogoji Pravilnika o študiju; pri vpisu 

dosežkov v prilogo k diplomi, ki izhajajo iz delovanja v obštudijskih dejavnostih, organih in komisijah 

fakultete idr. 

Prilagoditve pri izvedbi predavanj in vaj: 

Za študente so glede na vrsto in stopnjo njihovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter morebitno 

kombinacijo primanjkljajev, ovir oziroma motenj možne naslednje prilagoditve pri izvedbi predavanj in 

vaj: 

- vnaprejšnja objava študijskih gradiv, ki jih študenti prejmejo na predavanjih in vajah (npr. za slepe 

in slabovidne študente, da lahko sledijo predavanju, oziroma za tiste študente, ki si ne morejo 

delati zapiskov); 

- vnaprejšnja objava študijskih gradiv, ki se uporabljajo pri predmetu (učni enoti), da se lahko 

prilagodijo v elektronsko ali zvočno obliko ali se primerno povečajo; 

- snemanje predavanj in vaj; 

- uporaba posebnih pripomočkov, kot so računalnik, elektronsko povečalo, lupe in podobno; 

- prisotnost pomočnika, in sicer: bralca oziroma pisarja ter tolmača – prevajalca v slovenski 

znakovni jezik; 

- možnost posredovanja pisnih izdelkov v elektronski obliki; 

- opravljanje določenih študijskih obveznosti v paru s študentom, ki nima statusa študenta s 

posebnimi potrebami; 

- možnost opravljanja določenih nalog in vaj doma (v času, ko se predavanja izvajajo fizično v 

predavalnici);  

- prilagoditev načina opravljanja strokovne oziroma študijske prakse zmožnostim študenta tako, da 

lahko pokaže svoje znanje in sposobnosti oziroma dosega kompetence, opredeljene s študijskim 

programom; 

- druge prilagoditve glede na dane možnosti fakultet. 
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Prilagoditve v načinu preverjanja in ocenjevanja znanja: 

Način preverjanja in ocenjevanja znanja za študente s posebnimi potrebami je prilagojen tako, da lahko 

izkažejo raven svojega znanja, vendar se ne smejo znižati zahtevani standardi doseganja znanj. 

Za študente so glede na vrsto in stopnjo njihovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter morebitno 

kombinacijo primanjkljajev, ovir oziroma motenj možne naslednje prilagoditve: 

- podaljšanje časa opravljanja ustnega oziroma pisnega izpita; 

- zagotovitev posebnega prostora za opravljanje izpita; 

- prilagoditev v prostoru oziroma prilagoditev prostora in prilagoditev opreme; 

- opravljanje izpita s pomočjo računalnika in uporaba posebnih pripomočkov; 

- opravljanje izpita s pomočjo pomočnika; 

- sprememba oblike preverjanja in ocenjevanje znanja; 

- prilagoditev oblike izpitnega gradiva; 

- druge prilagoditve glede na dane možnosti fakultet. 

Prilagoditve v knjižnici: 

Za študente so glede na vrsto in stopnjo njihovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter morebitno 

kombinacijo primanjkljajev, ovir oziroma motenj možne naslednje prilagoditve v knjižnici: 

- daljši čas izposoje gradiva (zaradi pretvorbe v dostopne oblike: povečava gradiva, prepis v 

Braillovo pisavo in podobno); 

- možnost izposoje gradiva, ki je dostopno samo v čitalnici (zaradi pretvorbe v dostopne oblike: 

povečava gradiva, prepis v Braillovo pisavo in podobno); 

- zagotovitev pomoči pri iskanju gradiva; 

- možnost izposoje gradiva s strani študentovega pomočnika ali asistenta, če je knjižnica študentu 

nedostopna; 

- druge prilagoditve glede na dane možnosti fakultet. 

 

Na podlagi 51. člena Statuta Nove univerze z dne 20. 8. 2019 je upravni odbor Nove univerze dne 30. 9. 

2019 sprejel Pravilnik o izvajanju študijske prakse, ki v 24. členu (Študenti s posebnimi potrebami) navaja, 

da se praksa študenta s posebnimi potrebami izvaja po individualnem programu in ob ustreznih 

prilagoditvah ter podporah, ki so v skladu s potrebami študenta ter so potrebne za doseganje 

izobraževalnih ciljev prakse. Enako velja za študenta, ki iz zdravstvenih razlogov ne more opravljati samo 

določenega dela predpisane prakse.  

 

Na podlagi 51. člena Statuta Nove univerze z dne 20. 8. 2019 je upravni odbor Nove univerze dne 5. 9. 

2019 prav tako sprejel Pravilnik o sistemu tutorstva Nove univerze, ki kot obliko tutorstva navaja tudi 

tutorstvo za študente s posebnimi potrebami, ki je namenjeno nudenju pomoči študentom s statusom 

študenta s posebnimi potrebami za hitrejše prilagajanje in ustrezno vključevanje v študijsko delo in 

univerzitetno okolje.   

 

Pomoč študentom s statusom študenta s posebnimi potrebami izvaja tudi Karierni center z individualnimi 

svetovanji. 
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Vsi prostori Evropske pravne fakultete so z vidika prostorov, opreme ter telekomunikacijske in 

informacijske dostopnosti prilagojeni študentom s posebnimi potrebami, tako da jim je omogočeno 

primerno sodelovanje pri študiju in uresničevanje njihovih potreb, in sicer:  

- Nova Gorica – Poslovna stavba EDA center: Prostori so v 1. nadstropju stavbe Eda centra, do 

katerih je možen dostop po stopnicah in z dvigalom. Vhod v stavbo je opremljen z invalidsko 

klančino. Vsi prostori so razporejeni v istem nadstropju, kjer se osebe na invalidskem vozičku lahko 

nemoteno gibljejo. Sanitarije so primerne tudi za študente s posebnimi potrebami.   

- Ljubljana, Mestni trg 23: Prostori so v štirinadstropni stavbi, dostop do njih pa je mogoč po 

stopnicah ali z dvigalom. Oba vhoda (glavni in stranski) v stavbo sta opremljena z invalidsko 

klančino, ki omogoča prihod z invalidskim vozičkom. Pred glavnim vhodom je nameščen zvonec, 

ki študentu s posebnimi potrebami omogoča, da pokliče na pomoč. Zaposleni, ki so prisotni v 

stavbi od jutra pa vse do zaključka organiziranega procesa, tako študentu s posebnimi potrebami 

takoj pristopijo na pomoč. Tudi sanitarije v stavbi so prilagojene vsem uporabnikom.  Skozi celotno 

stavbo so nameščene ploščice z napisi v Braillovi pisavi.  

Na podlagi analiz do sedaj izdanih odločb študentom s posebnimi potrebami jih je največ predstavnikov: 

invalidov, oseb z disleksijo, avtistov, oseb z duševnimi motnjami in oseb, ki se zdravijo za težkimi 

boleznimi. S ciljem nemotenega opravljanja študijskega procesa in ob upoštevanju, da je takih študentov 

malo, se vsakega obravnava in do njega pristopa individualno s prilagoditvami študijskih gradiv in 

izvajanjem študija. Naj omenimo tudi, da na Evropski pravni fakulteti NU predava docentka, ki je na 

invalidskem vozičku in brez težav dostopa do vseh zgoraj opisanih prostorov. Z docentko se je univerza 

tudi posvetovala ob prenovi stavbe v Ljubljani, na način, da so bila dela izvedena primerno uporabi 

invalidov.  

 

Študentom s posebnimi potrebami je zagotovljena tudi ustrezna komunikacijska in informacijska 

dostopnost. Na podlagi analize spletnih strani s strani predstavnika slepih in slabovidnih je fakulteta v letu 

2019 temu primerno prilagodile spletne strani. Za študente s posebnimi potrebami pa je bilo v zadnjem 

času nakupljeno tudi nekaj literature v Braillovi pisavi.  

6.3 ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU ŠTUDENTOV 

Strategija razvoja ŠS EVRO-PF NU je za študijsko leto 2018/2019 obsegala naslednje cilje: 

 

- okrogle mize s profesorji in zunanjimi gosti iz Slovenije in tujine za študente in zainteresirane 

zunanje poslušalce,  

- organizacija študijskih ekskurzij,  

- ustanovitev debatnega kluba Evropske pravne fakultete NU,  

- krepitev sistema tutorstva na fakulteti,  

- pregled in dopolnitev pravnih aktov, na podlagi katerih deluje ŠS Evro-PF NU,  

- mentorstvo za pravna tekmovanja,  

- Revija Aspectus,  

- Dobrodelni dogodki,  

- Obiski in ogledi sodnih obravnav.  
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Glede na zastavljene cilje ŠS EVRO-PF NU je le-ta v študijskem letu 2018/2019 izvedel večino zastavljenih 

projektov. 
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6.3.1 IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 
DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V LETU 2019 KRATKOROČNA STRATEGIJA  REALIZACIJA 2020 

1. Vključenost študentske 

populacije na vseh segmentih 

delovanja fakultete 

Poglobiti sodelovanje med ŠS in 

fakulteto prek aktivnega vključevanja 

predstavnikov študentov v 

organizacijsko shemo fakultete in 

NU.  

1. Sprejem novega Poslovnika ŠS 

in Pravilnika o volitvah v ŠS ter 

izvedba reforme volitev v ŠS 

skladno z novim pravilnikom.  

 

2. Zagotovitev boljše 

zastopanosti predstavnikov v ŠS 

po študijskih programih in 

stopnjah študija (večja 

raznolikost predstavnikov).  

 

1. Pregledani, novelirani in/ali na 

novo pripravljeni ter sprejeti 

bodo pravni akti ŠS, ki so podlaga 

za njegovo delovanje in volitve.  

 

2. ŠS bo pozvan, da poskuša 

zagotoviti zasedbo s predstavniki 

študentov vseh študijskih 

programov (interdisciplinarna 

študentska zasedba po študijskih 

programih).  

1. Realizirano.  

Študentski svet EVRO-PF NU je v študijskem letu 

2019/20 noveliral Pravilnik o volitvah v ŠS EVRO-

PF NU ter Poslovnik ŠS EVRO-PF NU.  

  

2. Realizirano.    

Študentski svet EVRO-PF NU je v št. letu 2019/20 v 

svoji sestavi kot člana in zunanjega sodelavca imel 

tudi predstavnika podiplomskega magistrskega 

programa Pravo in management nepremičnin. 

 

 

Spodbujanje študentov k 

aktivnejšemu sodelovanju pri 

izboljšanju kakovosti delovanja 

fakultete in NU. 

1. Vzpostavitev tesnejšega 

sodelovanja s  predstavniki ŠS.  

 

2. Aktivno sodelovanje pri 

vzpostavitvi tutorskega sistema. 

1. Ustrezno bodo  preučeni 

podani predlogi ŠS in upoštevani 

v postopkih razvoja. 

 

2. Pripravljen bo pravilnik o 

sistemu tutorstva in vzpostavljen 

bo tutorski sistem.   

 

1. Realizirano.  

Vodstvo fakultete in ŠS se je srečevalo na rednih 

sestankih na 2 do 3 mesece. Zaradi epidemije 

COVID-19 je ŠS EVRO-PF NU vse predloge ter 

vprašanja posredoval vodstvu fakultete preko 

elektronske pošte.  

2. Realizirano.  

ŠS je aktivno sodeloval pri vzpostavitvi tutorskega 

sistema, ki je v študijskem letu 2019/20 zaživel. 

Člani ŠS so pri vzpostavitvi tutorskega sistema 

sodelovali kot člani volilne komisije za tutorje ali 

kot sami tutorji posamičnih področij.   
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2. Aktivna študentska populacija 

Zagotoviti finančno in strokovno 

pomoč za izvajanje aktivnosti 

študentov ter promocija njihove 

dejavnosti in dosežkov. 

1. Zagotovljena bodo ustrezna 

finančna sredstva in strokovna 

pomoč za aktivno delovanje 

študentske skupnosti. 

 

2. Uspešno pripraviti študente na 

tekmovanja z vzpostavitvijo 

mentorskega sistema ter večjo 

promocijo študentskih 

tekmovanj in dosežkov. 

1. Zagotovitev finančne pomoči 

za razvoj in delovanje ŠS EVRO-PF 

NU.  

 

2. Pripravljen bo seznam 

mentorjev za obštudijsko 

dejavnost ter oblikovan bo 

osnutek mentorskega sistema za 

priprave študentov na 

tekmovanja. Študentska 

tekmovanja in dosežki se bodo 

objavili v e-novicah. 

1. Realizirano.  

Razpise za financiranje študentskih tekmovanj 

redno spremlja vodja Kariernega centra.  

2. Delno realizirano.  

Fakulteta je pripravila seznam mentorjev za 

obštudijsko dejavnost ter seznam možnih 

tekmovanj katerih se lahko udeležijo študenti. 

Zaradi same epidemije so tekmovanja za študente 

v št. Letu 2019/20 odpadla.  

 
Spodbujanje tutorskega sistema in 

medgeneracijskega povezovanja. 

1. Ohranitev mreže tutorstva na 

ravni EVRO-PF NU in zasnovati 

tutorstvo na ravni NU. Okrepitev 

delovanja vseh oblik tutorstva.  

 

2. Povečati prepoznavnost 

Alumni kluba EVRO-PF NU. 

Izvedba vsaj enega dogodka 

Alumni kluba. 

 

 

1. Izpeljane bodo ustrezne 

aktivnosti za pravno formalno 

delovanje tutorstva na ravni 

EVRO-PF NU in NU. 

 

2. Priprava in organizacija izvedbe 

vsaj enega dogodka Alumni kluba 

EVRO-PF NU..   

 

1. Realizirano.  

Pravilnik o sistemu tutorstva na Evro-PF NU 

sprejet na ravni članice (07.11.2019); na ravni NU 

je bil akt sprejet v lanskem letu. 

Pravilnik je objavljen:  https://epf.nova-uni.si/wp-

content/uploads/2021/02/Pravilnik-o-sistemu-

tutorstva-Evro-PF-sprejet-8.2.2021.pdf.   

2. Realizirano.  

V letu 2019 je Alumni klub EVRO-PF NU izvedel 

decembrsko predpraznično druženje članov. 

Namen druženja diplomantov je krepitev, 

ohranitev in vzpostavitev vezi med diplomanti 

samimi ter fakulteto, da mes seboj prenašajo 

izkušnje ter le to izkoristijo za nadaljnje osebno ali 

morebitno poslovno ter akademsko sodelovanje.  

Ostale predvidene aktivnosti niso bile izpeljane 

zaradi epidemije COVID-19.  

https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/02/Pravilnik-o-sistemu-tutorstva-Evro-PF-sprejet-8.2.2021.pdf
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/02/Pravilnik-o-sistemu-tutorstva-Evro-PF-sprejet-8.2.2021.pdf
https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2021/02/Pravilnik-o-sistemu-tutorstva-Evro-PF-sprejet-8.2.2021.pdf
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6.4 SKLEPNO 

6.4.1 Prednosti 

- Vzpostavitev kakovostnega sistema tutorstva na EVRO-PF NU.  

- Aktivno sodelovanje študentov v organih NU, EVRO-PF in NU. 

- Učinkovito sodelovanjem med Študentskim svetom, vodstvom in strokovnimi službami fakultete. 

- Delovanje ŠS EVRO-PF NU je bilo aktivno. 

- Dovzetnost organov in vodstva fakultete za predloge in pobude študentov.  

- Velika izbira obštudijskih dejavnosti in možnost vključevanja na številne dogodke v organizaciji 

fakultete ali študentskega sveta. 

- Aktivno so delovali študenti v okviru študentskega društva ELSA Nova Gorica. 

- Izdaja dveh (2) revij Aspectus. 

6.4.2 Slabosti  

- Pomanjkanje interesa za razne aktivnosti v Novi Gorici. 

- Neenakovredna zastopanost študentov vseh študijskih programov EVRO-PF NU v ŠS EVRO-PF NU. 

- ŠS EVRO-PF NU in društvo ELSA Nova Gorica zaradi ukrepov vezanih na epidemijo COVID-19 nista 

organizirala vseh predvidenih aktivnosti po planu dela. 

6.4.3 Predlogi za izboljšanje 

- Nadaljevanje s promocijo in vključevanjem študentov v procese odločanja in aktivno vzdrževanje 

visokega nivoja komunikacije z vodstvom fakultete. 

- Zagotavljanje boljše zastopanosti študentov vseh študijskih smeri v ŠS EVRO-PF NU.  

- Zagotovitev dodatne finančne pomoči za razvoj in delovanje SŠ. 

- Krepitev aktivnosti Alumni kluba EVRO-PF NU.   

6.5 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU ŠTUDENTOV 

Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja EVRO-PF NU 2018-2021 na področju študentov so:  

 

1. Vključenost študentske populacije na vseh segmentih delovanja fakultete. 

2. Aktivna študentska populacija. 

 

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

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

konstruktivno in aktivno sodelovanje s predstavniki študentov, ki bo dolgoročno pripomoglo k izboljšanju 

same kakovosti študijskega procesa. EVRO-PF NU si bo prizadevala za promocijo aktivnosti ŠS in za 

obveščanje študentov o pomembnosti njihove participacije pri zadevah, povezanih s študijem in 

obštudijskimi dejavnostmi. Prav tako si bo EVRO-PF prizadevala za nudenje finančne in strokovne podpore 
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za izvajanje študentskih aktivnosti  ter za poglobitev sodelovanja med ŠS EVRO-PF NU 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. 
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7 PODROČJE UPRAVLJANJA S KADRI 

7.1 SPLOŠNO O KADRIH 

7.1.1 Zaposleni 

Študijske programe fakultete izvajajo visokošolski učitelji in pedagoški sodelavci, s katerimi ima 

fakulteta  sklenjene ustrezne pogodbe o delu. V študijskem letu 2019/2020, na dan 30. 09. 2019, je s 

fakulteto pri izobraževalnem, raziskovalnem in strokovnem delu sodelovalo 57 visokošolskih učiteljev 

in sodelavcev na dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju. Med njimi je bilo 12 rednih in 17 

izrednih profesorjev, 20 docentov, 3  višjih predavateljev, 1 predavatelj, 4 asistentov in nič sodelavci 

brez pedagoškega naziva.  

 

Tabela 22: Število visokošolskih učiteljev in sodelavcev za študijsko leto 2019/20 na dan 30.9.2020 

Visokošolski učitelji in sodelavci Število za študijsko leto 2019/20  

     Redni profesorji 12 

     Izredni profesorji 17 

     Docenti 20 

     Višji predavatelji 3 

     Predavatelji 1 

Visokošolski učitelji skupaj 53 

     Asistenti 4 

Visokošolski sodelavci skupaj 57 

     Sodelujočih brez pedagoškega 

naziva 

0 

Vsi skupaj 57 

Vir: Tajništvo EVRO-PF, 2020 

 

V študijskem letu 2019/20 so bile na fakulteti zaposlene 3 osebe na vodilnih oziroma vodstvenih 

delovnih mestih in sicer dekan, prodekan in glavni tajnik. 

 

Tabela 23: Št. redno zaposlenih vodilnih oziroma vodstvenih delavcev v študijskem letu 2019/20 na dan 

30.9.2020 

Visokošolski učitelji in sodelavci Število za študijsko leto 

2019/20 

FTE 

     Dekan 1 0,1 

     Prodekan 1 0,15 

     Glavni tajnik 1 1,25 

Skupaj   

Vir: Tajništvo EVRO-PF, 2020 

 

V zaposlitveni strukturi je bilo v študijskem letu 2019/2020 osem (8) redno zaposlenih visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev. Med njimi so 4 redni in 4 izrednih profesorji.  
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Tabela 24: Št. redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev v študijskem letu 2019/20 na dan 

30.9.2020 

Visokošolski učitelji in sodelavci Število za študijsko leto 

2019/20 

FTE 

     Redni profesorji 4 1,06 

     Izredni profesorji 4 0,31 

     Docenti   

     Višji predavatelji   

     Predavatelji   

     Asistenti   

Skupaj 8 1,37 

Vir: Tajništvo EVRO-PF, 2020 

 

V študijskem letu 2019/2020 je bilo 11 redno zaposlenih znanstvenih delavcev in raziskovalnih 

sodelavcev. Med njimi je bilo 5 znanstvenih svetnikov, 5 višjih znanstvenih svetnikov in 1 asistent. 

 

Tabela 25: Št. redno zaposlenih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev v študijskem letu 

2019/20 na dan 30.9.2020 

Znanstveni delavci in raziskovalni 

sodelavci 

Število za študijsko leto 

2019/20 

FTE 

     Znanstveni svetniki 5 0,27 

     Višji znanstveni svetniki 5 0,41 

     Znanstveni sodelavci   

     Asistenti 1 0,5 

Skupaj 11 1,18 

Vir: Tajništvo EVRO-PF, 2020 

 

* Ker so redno zaposleni visokošolski učitelji oz. sodelavci lahko tudi redno zaposleni kot znanstveni 

delavci oz. raziskovalni sodelavci, se ista oseba lahko pojavi v vseh treh tabelah (tj. tabeli 18, 19 in 20). 

 

Upravno-administrativni in strokovno-tehnični kader je v študijskem letu 2019/2020 štel deset (10) 

zaposlenih, in sicer 2 strokovni sodelavki, 1 računovodjo, 1 vodjo knjižnice in založbe, 1 bibliotekarko, 

1 pravnika ter 4 referentke v referatu za študentske in študijske zadeve. 

 

Tabela 26: Št. redno zaposlenega upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega kadra na dan 

30.9.2020 na EVRO-PF 

Upravno-administrativni in 

strokovno-tehnični kader 

Število za študijsko leto 

2019/2020 

FTE 

Strokovni sodelavci 2 2 

Računovodstvo 1 1 

Vodja Kariernega centra  /  

Vodja Referata za študijske in 

študentske zadeve 

/  

Referent za študentske in študijske 

zadeve 

4 3,8 
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Vodja knjižnice in založbe  1 1 

Bibliotekar 1 1 

Pravnik 1 0,8 

Skupaj 10 9,6 

Vir: Tajništvo EVRO-PF, 2020 

7.1.2 Vključevanje diplomantov v študijski proces 

EVRO-PF NU aktivno spodbuja svoje diplomante k nadaljnjemu izobraževanju in nadgrajevanju 

pridobljenega znanja, najboljše med njimi pa povabila k pedagoškemu sodelovanju pod nadzorom 

njihovih mentorjev. Izmed diplomantov fakultete je iz vrst študentov v pedagoški proces vključenih en 

(1) asistent.  

7.1.3 Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 

EVRO-PF NU 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 možnih 

izobraževanjih in usposabljanjih. Glede na vrsto dela fakulteta skrbi za ustrezno strokovno 

usposobljenost svojega kadra (npr. izpit ZUP, izobraževanja s kadrovskega področja, finančno-

računovodska izobraževanja s področja davkov, plač, bilanc, razpisov EU, izobraževanje zaposlenih v 

referatu s področja eVŠ, ipd.). EVRO-PF NU spodbuja tudi redno izobraževanje zaposlenih na področju 

Erasmus+ ter kariernih storitev (razpisi Erasmus+, razpis KC).  

 

V študijskem letu 2019/20 je EVRO-PF NU omogočala formalno izobraževanje 3 zaposlenim. 

Neformalnega izobraževanja se je udeležilo 12 zaposlenih, in sicer na področjih: uporabe družbenih 

omrežij in spletnih strani, uporaba in vzdrževanje spletnih učilnic, izobraževanja na področju visokega 

šolstva in študija na daljavo, posodobitev računovodskih storitev itd.  

 

Tabela 27: Izobraževanja zaposlenih v študijskem letu 2019/20 

Datum Delovno mesto Tema/naslov izobraževanja  

7.-11.10.2019 UKNU Katalogizacija - nadaljevalni tečaj (IZUM) 

15.10.2019 UKNU 

Katalogizacija neknjižnega gradiva - video 

gradivo (NUK) 

23.10.2019 Računovodstvo  Erasmus+ za računovodje 

22.-25.10.2019 UKNU Katalogizacija kontinuiranih virov (NUK) 

5.-6.11.2019 UKNU Katalogizacija sestavnih delov (NUK) 

06.11.2019 Evro-PF 

Izobraževanje za socialna omrežja v izvedbi 

DOT 357 - Matjaž Brumen 

13.11.2019 UKNU 

Katalogizacija neknjižnega gradiva - slikovno 

gradivo (NUK) 

18.11.2019 Strokovna sodelavka 
Izobraževanje na MIZŠ: Predstavitev eVŠ 

novosti za študijsko leto 2020/21 

23.01.2020 Računovodstvo E-bol 

26.05.2020 Referat 

Izvajanje izpitov na daljavo z uporabo aplikacij 

Exam.net in Moodle 
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01.07.2020 Tajništvo Vasco izobraževanje 

01.07.2020 Referat Vasco izobraževanje 

20.08.2020 UKNU How to manage your metadata with Crossref  

8.9.2020 in 10.9.2020 Referat Moodle izobraževanje 

16. in 17. 09. 2020 UKNU 

Uporaba programske opreme 

COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga 

   

   

25.09.2020 Referat Izobraževanje e-učilnica 

Vir: Tajništvo EVRO-PF NU, 2020 

 

V študijskem letu 2018/19 je bilo opravljenih triindvajset (23) imenovanj v naziv; šest (6) imenovanja v 

naziv asistent, osem (8) imenovanja v naziv docent, tri (3) imenovanja v naziv redni profesor, tri (3) 

imenovanja v naziv izredni profesor, dve (2) imenovanji v naziv višji predavatelj in eno (1) imenovanje 

v naziv predavatelj. 

 

Tabela 28: Seznam imenovanj v naziv v študijskem letu 2019/20 

 Kandidat  Naziv Področje 

1 Robert Smrekar, mag. prav. asistent (ponovno) Filozofija in teorija prava 

2 Jure Švigelj, mag. prav. asistent (ponovno) Civilno in gospodarsko pravo 

3 Mag. Diamond de 

Wealthhorn 

asistent Filozofija in teorija prava 

4 Miha Horvat, mag. prav. asistent Kazensko pravo 

5 mag. Ingrid Kovšca Pušenjak asistent Civilno in gospodarsko pravo 

6 mag. Martin Jančar asistent z magisterijem Filozofija in teorija prava 

7 Urška Hočevar, univerzitetna 

diplomirana inženirka 

gradbeništva 

predavatelj Pravo in management 

nepremičnin 

8 Ivan Stanič višji predavatelj (ponovno) Pravo in management 

nepremičnin 

9 mag. Marko Starman višji predavatelj (ponovno) Upravno pravo 

10 dr. Franc Pozderec docent Upravno pravo 

11 dr. Boštjan Aver docent Pravo in management 

nepremičnin 

12 dr. Nana Weber docent Civilno in gospodarsko pravo 

13 dr. Polona Farmany docent Civilno in gospodarsko pravo 

14 dr. Eneja Drobež docent (ponovno) Civilno in gospodarsko pravo 

15 dr. Ana Polak Petrič docent (ponovno) Mednarodno pravo in 

diplomacija, 

Evropsko pravo 

16 dr. Marija Hladin docent Delovno pravo in pravo socialne 

varnosti 

17 dr. Božena Lipej docent (ponovno) Pravo in management 

nepremičnin 
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18 dr. Visar Hoxha izredni profesor Pravo in management 

nepremičnin 

19 dr. Boštjan Brezovnik izredni profesor Upravno pravo in Pravo javne 

uprave 

20 dr. Boštjan Kerbler izredni profesor Pravo in management 

nepremičnin 

21 dr. Marko Novak redni profesor Filozofija in teorija prava« ter 

»Ustavno pravo«. 

22 dr. Živa Kristl redni profesor Pravo in management 

nepremičnin 

23 dr. Bojan Grum redni profesor Pravo in management 

nepremičnin 

Vir: Tajništvo Evro-PF NU, 2020 

 

 V študijskem letu 2019/20 sta bila na podlagi uspešno pridobljenega projekta ARRS zaposlena dva 

raziskovalca, vsak po 5%. V letu 2019/20 EVRO-PF NU ni bila uspešna na projektu ARRS, zaradi česar ni 

bilo novih zaposlitev. 

 

V okviru programa Erasmus+, ki vsako leto spodbuja in finančno podpira mobilnost akademskega in 

strokovnega kadra, v študijskem letu 2019/20 na izmenjavi ni bil nihče od visokošolski učiteljev. Razlog 

za omenjeno je epidemije COVID-19.   

7.1.4 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih 

V letu 2020 je EVRO-PF izvedla anketo o zadovoljstvu zaposlenih. Spletna anketa, ki je potekala z 

uporabo orodja 1ka, je bila aktivna 14 dni.. Anketa je bila posredovana upravno-administrativnemu in 

strokovno-tehničnemu kadru in je bila 90 % izpolnjena s strani 9 zaposlenih. 

 

Splošna vsebina ankete je predstavljala 9 glavnih sklopov, in sicer: (1) Demografski oz. splošni sklop 

(spol, starost, stopnja izobrazbe, št. let sodelovanja s fakulteto in delo, ki ga oseba opravlja); (2) 

Vodstvo in organizacija; (3) Materialni in delovni pogoji; (4) Odnosi med zaposlenimi; (5) Delo in naloge; 

(6) Ustreznost znanja za kakovostno opravljanje dela; (7) Kariera; (8) Informiranost in (9) Predlogi, 

pobude in pripombe. Z izjemo vprašanj v prvem demografskem delu, so bila vsa vprašanja podana v 

obliki trditev. Strinjanje anketirancev s posameznimi trditvami smo merili s tri-stopenjsko lestvico 1 - 

se ne strinjam, 2 - delno se strinjam, 3 - se v celoti strinjam.  

 

Iz opravljene analize je razvidno, da so zaposleni na Evropski pravni fakulteti Nove univerze generalno 

zadovoljni. V splošnem se nakazuje relativno ugodna slika zadovoljstva in razvitosti organizacijske 

kulture, ki bi lahko bila tudi boljša, za kar si moramo v naslednjih letih prizadevati. To je razvidno iz 

zgornjih grafov in iz dejstva, da pri večini anketnih vprašanjih prevladuje izbira »z navedeno trditvijo se 

strinjam v celoti«. Posebej razveseljujoč je odgovor, da si kar 78% zaposlenih želi dolgoročno sodelovati 

s fakulteto, soustvarjati njeno prihodnost ter na njej graditi svojo karierno pot. Za delodajalca pa je 

zagotovo spodbudno dejstvo, da se čisto vsi zaposleni (100%) čutijo odgovorne za kakovostno 

opravljanje svojega dela in so s svojim trenutnim delovnim mestom zadovoljni. Kot pozitivno izstopa 
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tudi zadovoljstvo z zagotavljanjem varnih pogojev dela v času trajanja epidemije korona virusa COVID-

19.  

 

Zaposleni niso v celoti zadovoljni z informiranostjo med oddelki, saj le 33% zaposlenih meni, da je 

informiranost med oddelki dobra. Prav tako se zaposleni najmanj strinjajo s trditvijo, da posamezne 

organizacijske enote fakultete med seboj dobro sodelujejo, zato gre v prihodnje sodelavce spodbujati 

še k večjemu sodelovanju in boljši medsebojni komunikaciji. Samo 44% zaposlenih jih meni, da so delo 

in naloge jasno opredeljene, zato se vodilnemu kadru predlaga, da v okviru organizacije dela nekoliko 

več pozornosti nameni temu. Kot negativno izstopa dejstvo, da se nihče od zaposlenih ne strinja s 

trditvijo, da je količina dela ustrezna, ter da pri opravljanju le tega ne zaznavajo stresa. Prav tako je 

samo polovica zaposlenih zadovoljna s prejetim plačilom ter so mnenja, da je višina plače glede na 

življenjske stroške, slovensko povprečje, poslovanja podjetja in primerjalno z ostalimi sodelavci: 

ustrezna.  

 

Skladno z rezultati ankete se med predlaganimi ukrepi za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih pojavljajo 

predvsem želja po dodatnih izobraževanjih, izboljšanju komunikacije med zaposlenimi in posameznimi 

oddelki ter želja po boljši razporeditvi dela oziroma bolj jasno opredeljenimi delovnimi nalogami.  

7.1.5 PROSTORSKI POGOJI 

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

opremo. EVRO-PF NU skrbi  za  zagotavljanje  zdravja  zaposlenih  z  napotitvami  na  obvezne  

zdravstvene preglede, z možnostjo sodelovanja/članstva v tekaškem klubu, izobraževanje zaposlenih 

o varstvu pri delu. EVRO-PF NU zaposlenim zagotavlja  ustrezno  opremo za preprečevanje trajnejših 

poškodb in okvar  na  delovnem  mestu  (npr.  stole  spinalis, prilagojene podloge  na  pisalni  mizi,  

ergonomska računalniška oprema, prezračevanje, svetloba, dostopi za gibalno ovirane). 

7.2 ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU KADROV 

V študijskem letu 2019/20 je s fakulteto pri izobraževalnem, raziskovalnem in strokovnem delu 

sodelovalo 57 visokošolskih učiteljev in sodelavcev na dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju. 

V zaposlitveni strukturi je bilo v študijskem letu 2019/20 redno zaposlenih 8 visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev ter 11 redno zaposlenih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev. Upravno-

administrativni in strokovno-tehnični kader je v študijskem letu 2019/20 štel 10 zaposlenih. Izvedena 

je bila spletna anketa o zadovoljstvu zaposlenih katero je izpolnilo 90%  zaposlenih.  
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7.2.1 IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 
DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V LETU 2019 KRATKOROČNA STRATEGIJA  

REALIZACIJA 2020 

1. Kakovostna kadrovska sestava 

pedagoškega kadra. 

Nenehna skrb vodstva fakultete 

za krepitev AZ s priznanimi 

strokovnjaki s teoretskim 

znanjem in izkušnjami iz prakse – 

domači kot tuji. 

1. Povečanje število 

sodelujočih asistentov (vsaj 

dva nova asistenta). 

2. Okrepitev akademskega 

zbora s priznanimi s 

strokovnjaki s teoretskim 

znanjem in z izkušnjami iz 

prakse. 

1. Sklenjeno bo sodelovanje z 

novimi asistenti in izvedeni 

bodo habilitacijski postopki 

novih asistentov.  

2. Izvedeno bo habilitiranje 

strokovnjakov ali sklenitev 

sodelovanja z že habilitiranimi 

strokovnjaki s praktičnimi 

izkušnjami. 

1. Realizirano.  

Sklenjena so bila sodelovanja z novimi asistenti, ki so bili tudi 

habilitirani, in sicer:  

 mag. Diamond de Wealthhorn (področje 

Filozofija in teorija prava)  

 Miha Horvat, mag. prav. (področje Kazensko 

pravo) 

 Mag. Ingrid Kovšca Pušenjak (področje Filozofija 

in teorija prava)  

 Mag. Martin Jančar (področje Filozofije in teorije 

prava) 

2. Realizirano.  

Sklenjeno je bilo sodelovanje s strokovnjaki s praktičnimi 

izkušnjami, in sicer:  

 dr. Nana Weber,  

 dr. Marija Hladin.  

 

Spodbujanje najboljših študentov 

k vključevanju v pedagoški proces 

fakultete - habilitacije. 

1. Povabilo najboljših 

študentov k vključitvi v 

pedagoški in raziskovalni 

proces in možnost izvedbe 

habilitacijskega postopka.   

1. Pripravljen bo seznam 

najboljših študentov in 

izvedeno bo povabilo k 

sodelovanju v pedagoški in 

raziskovalni proces ter izveden 

bo habilitacijski postopek.  

1. Realizirano.  

Seznam najboljših študentov je bil izveden, prav tako smo v 

pedagoški proces vključili as. Polono Batagelj (študentka 

vseh 3 stopenj).  
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Zaposlovanje kadrov, predvsem 

raziskovalcev na podlagi uspešnih 

prijav na razpise in projekte. 

1. Zaposlitev novih 

raziskovalcev, ki bodo 

sodelovali v pedagoškem in 

raziskovalnem procesu. 

1. Izvedene bodo uspešne 

prijave na nove raziskovalne 

projekte, s čimer si bo EVRO-PF 

NU prizadevala pridobiti 

dodatna sredstva. Pridobljena 

sredstva bodo fakulteti 

omogočale zaposlovanje 

dodatnih novih raziskovalcev v 

pedagoški in raziskovalni 

proces. 

1. Realizirano.  

Fakulteta je kljub neuspešnim prijavam izvedla dve novi 

zaposlitvi, in sicer:  

 dr. Polona Batagelj,  

 dr. Boštjan Brezovnik.  

Skrb za strokovni razvoj 

obstoječega kadra. 

1. Nudenje in financiranje 

udeležbe na različnih 

konferencah, izobraževanjih 

in usposabljanjih ter  

omogočanje izvedb 

izpopolnjevanj v okviru 

mednarodnih izmenjav ter s 

kritjem članarin v 

mednarodnih organizacijah.   

1. Oddane bodo prijave za 

namene dodatnih 

izpopolnjevanj v tujini v okviru 

mednarodnih izmenjav (na 

podlagi predhodnih dogovorov 

z mednarodnimi partnerji s 

katerimi ima EVRO-PF NU 

sklenjene sporazume) ter 

finančne spodbude za 

udeleženo na konferencah in 

izobraževanjih.   

1. Realizirano.  

Mednarodna pisarna je vklopu razvoja mednarodne 

mobilnosti oddala prijave za ECHE listine na ravni NU in 

članic za sodelovanje v programu Erasmus+ na podlagi česar 

se bodo lahko zaposleni izpopolnjevali v tujini preko 

programa izmenjav Erasmus+.  

Mednarodna pisarna je resno spremljala in obveščala 

vodilne kadre o dogodkih, ki jih organizira mednarodna 

zveza ELFA.  

Mednarodna pisarna je redno spremljala razpise in druge 

objave, ki spodbujajo tovrstne aktivnosti, ter od tem 

obveščala pristojne oddelke.  

Fakulteta je omogočila financiranje članarin v mednarodnih 

organizacijah (Npr. ELFA).  

 

2. Kakovostna kadrovska sestava 

upravno-administrativnega in 

strokovno-tehničnega osebja. 

Poskrbeti za zadostno število 

upravno administrativnih 

delavcev glede na potrebe EVRO-

PF in NU. 

1. Razpis prostih delovnih 

mest in zaposlitev ustreznega 

kadra glede na ugotovljene 

potrebe.  

1. EVRO-PF NU bo skladno z 

ugotovljeni potrebami poiskala 

ustrezni kader in ga tudi 

ustrezno izobraževala. 

1. Realizirano 

Zagotavljajo se sprotna nadomeščanja zaradi fluktuacije 

zaposlenih, prav tako pa fakulteta zaposluje dodatni kader v 

primeru povečanega obsega dela.  

Spodbujanje k formalnemu 

izobraževanju. 

1. EVRO-PF NU bo zaposlene 

še naprej spodbujala k 

pridobivanju formalne 

izobrazbe, tako z 

1. Spodbujanje zaposlenih, ki so 

še v študijskem procesu s 

pomočjo financiranja, 

1. Realizirano 

V formalno izobraževanje so vključeni 3 zaposleni, in sicer v 

študijski program 3.stopnje Pravo na Evro PF NU, študijski 
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omogočanjem udeležbe na 

predavanjih, kot s finančnim 

prispevkom pri kritju 

morebitnih šolnin..  

 

fleksibilnim urnikom in drugimi 

ukrepi. 

program 2. stopnje Pravo na Evro PF NU in mag. program na 

Fakulteti za upravo UL. 

Napotitev zaposlenih na 

strokovna izobraževanja in 

podpiranje zaposlenih pri 

neformalnem izobraževanju. 

1. EVRO-PF NU bo tudi v letu 

2020 napotila in financirala 

udeležbo zaposlenih na 

neformalnih izobraževanjih. 

1. Zaposleni bodo napoteni na 

neformalna izobraževanja 

glede na potrebe na 

posameznih delovnih področjih 

in nudenje podpore zaposlenim 

pri neformalnem 

izobraževanju. 

1. Realizirano. 

Fakulteta vse zaposlene spodbuja, da se udeležujejo 

neformalnih izobraževanj glede na potrebe na področjih 

njihovega delovanja. V študijskem letu 2019/20 se je 

neformalnih izobraževanj udeležilo 14 zaposlenih.  

3. Zadovoljstvo in delovno 

zavzetost zaposlenih 

Skrb za zadovoljstvo zaposlenih in 

krepitev njihove delovne 

zavzetosti. 

1. Implementacija 

predlaganih ukrepov v 

delovni proces.  

 

2. Nadaljnja skrb za prenovo 

in urejenost prostorov, 

izvedba kolektivnega izleta in 

srečanj ter spodbuda pri 

nadaljnji organizaciji 

mesečnih sestankov v 

referatu.   

 

3. Vzpostavitev sistema 

promocije zdravja na 

delovnem mestu. 

 

 

 

1. Z analizo anketnega  

vprašalnika s katerim je merila 

zadovoljstvo zaposlenih bo 

EVRO – PF NU povzela predloge 

ukrepov in jih implementirala v 

delovni proces.  

 

2. Omogočena bo prenova in 

urejenost prostorov, finančno 

bo podprt kolektivni izlet ter 

redno bodo organizirani 

mesečni sestanki v referatu. 

 

3. Pripravljen bo vsaj en 

dogodek z namenom promocije 

zdravja na delovnem mestu. 

 

1. Realizirano.  

Pripravljena je bila analiza anketnega vprašalnika Merljivost 

zadovoljstva zaposlenih na EVRO-PF NU.  

2. Realizirano  

Prostori so ustrezno opremljeni za opravljanje izobraževalne 

dejavnosti. Fakulteta je uredila nakup dodatnih kapacitet za 

gradivo v univerzitetni knjižnici. Zaradi epidemije COVID-19 

fakulteta ni uspela izvesti team building. Uvedeni so bili 

redni sestanki med zaposlenimi in redni Kolegiji dekana z 

namenom izboljšanja dela in boljšega pretoka informacij.  

3. Realizirano.  

EVRO-PF NU skrbi za napotitev zaposlenih na redne 

zdravniške preglede in na izobraževanja o varstvu pri delu. 

Z namenom vzpostavitve promocije zdravja na delovnem 

mestu so na fakulteti izobešeni plakati s hitro izvedljivimi in 

učinkovitimi raztezalnimi vajami. Prav tako fakulteta redno 

spodbuja zaposlene k vključevanju v tekaški klub NU.  
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7.3 SKLEPNO 

7.3.1 Prednosti 

- V študijskem letu 2019/20 je bilo opravljenih triindvajset (23) imenovanj v naziv.  

- V pedagoški proces so bili vključeni novi strokovnjaki in asistenti.  

- Financirane so bile udeležbe na različnih konferencah za pedagoški kader, krite so bile tudi 

članarine. 

- Zaposleni so bili posredovani in spodbujeni k pridobivanju formalne in neformalne izobrazbe. 

- Izveden je bil anketni vprašalnik: Zadovoljstvo zaposlenih na EVRO-PF NU, ki kaže na generalno 

zadovoljstvo zaposlenih.  

7.3.2 Slabosti  

- Šibka kadrovska struktura pri nekaterih predmetih oziroma katedrah.  

- Šibka kadrovska struktura na raziskovalnem področju.  

- Pomanjkanje asistentov.  

- Zaradi epidemije novega koronavirusa nekatera predvidena neformalna 

izobraževanja/usposabljanja niso bila organizirana.  

7.3.3 Predlogi za izboljšanje 

- Dodatna usposabljanja in izobraževanja zaposlenih.  

- Spodbujanje vključevanja najboljših študentov v pedagoški proces.  

- Okrepitev kadrovske strukture z visokošolskimi sodelavci (predvsem s področja Pravo in 

managementa nepremičnin).  

- Povečanje števila sodelujočih asistentov ter pedagoških sodelavcev na podlagi uspešnih prijav 

na projekte; 

- Upoštevanje predlogov pridobljenih z anketo z namenom izboljšanja zadovoljstva zaposlenih 

in krepitve njihove delovne zavzetosti. 

- Izboljšanje komunikacije med študijskimi centri in več dogodkov, ki povezujejo zaposlene in 

krepijo medsebojne odnose.  

- Uvedba letnih razgovorov. 
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7.4 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU KADROV 

 

Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja EVRO-PF NU 2018 - 2021 na področju kadrov so:  

 

1. Kakovostna kadrovska sestava pedagoškega kadra. 

2. Kakovostna kadrovska sestava upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega osebja. 

3. Zadovoljstvo in delovno zavzetost zaposlenih. 

 

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

administrativnega in strokovno-tehničnega osebja.  

 

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

prakse. Tudi v prihodnje si bo EVRO-PF prizadevala v študijski proces privabiti ugledne strokovnjake s 

pravnega področja in strokovnjake s področja managementa, infrastrukture in nepremičnin, ki imajo 

tako teoretska znanja kot izkušnje iz prakse. V okviru zagotavljanja kakovostnih kadrov bo EVRO-PF 

spodbujala najboljše študente in diplomante k vključevanju v pedagoški proces fakultete. Dolgoročno 

se bo EVRO-PF zavzemala za zaposlovanje novih kadrov upoštevaje povečan obseg dela zaradi 

polnopravnega članstva v NU. Sestava pedagoškega kot upravno-administrativnega in strokovno-

tehničnega osebja bo prilagojena kadrovski in organizacijski strukturi fakultete in NU. Skrb fakultete 

kot tudi NU bo usmerjena v zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih in krepitev njihove delovne 

zavzetosti. 
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8  PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI 

8.1 SPLOŠNO O PROSTORSKIH IN MATERIALNIH POGOJIH 

8.1.1 Prostori in oprema 

EVRO-PF NU je v študijskem letu 2019/20 svojo dejavnost izvajala na treh lokacijah, na sedežu v Novi 

Gorici , študijskem centru v Ljubljani, kjer ima sedež tudi knjižnica ter študijskem centru Kranj, kjer je 

tudi sedež Fakultete za državne in evropske študije.  

 

Na sedežu v Novi Gorici (EDA center) se študijski proces izvaja v 5 predavalnicah s skupaj 270 sedeži. 

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

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

karierni center in arhiv. 

V Ljubljani študijski proces poteka v najetih prostorih, ki so bili v letu 2018 popolnoma prenovljeni in 

posodobljeni. Novi prostori nudijo kakovostno izvajanje študijskih programov v skladu z normativi in 

standardi, ki so opredeljeni v višjem in visokem šolstvu. V študijskem centru v Ljubljani je pet 

predavalnic in dve sejni sobi, ki so sodobno opremljene z mizami, stoli, tablami, računalniki in 

projektorji. V odnosu do bogate slovenske in mednarodne kulture imajo predavalnice imena po znanih 

osebnostih, in sicer predavalnica Jožeta Pučnika, Leona Štuklja, Jožeta Wojtyle, Roberta Schumana in 

Franceta Bučarja. Avla nosi ime po znanem slovenskem politiku, bančniku diplomatu in publicistu Ivanu 

Hribarju. Pedagoškim sodelavcem je poleg profesorskih kabinetov namenjena tudi klubska soba - Klub 

Profesorjev Nove univerze. V celotni zgradbi je na voljo internet. Predavalnice in sejni sobi se nahajajo 

v štirih nadstropjih, do katerih je omogočen dostop z dvigalom. Za študente s posebnimi potrebami je 

narejena klančina, prilagojene so sanitarije, na voljo je tudi dvigalo. Prostori fakultete vključujejo 

prenovljeno knjižnico, ki se nahaja v četrtem nadstropju ter učne prostore, ki so opremljeni z 

računalniki.  

 

V poslovni stavbi Kranj je lociran Referat za študijske in študentske zadeve, tajništvo, dekanat, sejna 

soba, računovodstvo in predavalnice. Vse predavalnice so opremljene z računalnikom, projektorjem in 

prostim dostopom do interneta. V vseh prostorih fakultete je nameščen prosto dostopen brezžični 

internet. Fakulteta na svojih enotah razpolaga s sodobno opremljenimi prostori in informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo kakor tudi z zadostnim številom parkirnih mest. Primerno je urejena tudi 

dostopnost za invalide. 

8.1.2 Informacijski sistem 

Na vseh osebnih računalnikih na EVRO-PF NU je nameščena vsa standardna oprema, potrebna za 

pisarniško delo. 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, založba ter referat fakultete za svoje delo 
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uporabljata program VASCO. Za preverjanje plagiatov se uporablja slovenski program DPV v okviru 

repozitorija Revis.  

8.1.3 Univerzitetna knjižnica Nove univerze (UKNU) 

Ob združitvi knjižnic članic v skupno univerzitetno knjižico v letu 2017 so bili doseženi osnovni pogoji 

za delovanje visokošolske knjižnice ter postavljeni temelji za razvoj nove univerzitetne knjižnice v 

Sloveniji. 19. 06. 2017 je bila z vpisom v razvid knjižnic po veljavnem Pravilniku o razvidu knjižnic 

realizirana ustanovitev Univerzitetne knjižnice Nove univerze (UKNU). Dne 26. 09. 2017 je NU sklenila 

Pogodbo o sodelovanju in polnopravnem članstvu UKNU v sistemu COBISS.SI z Inštitutom 

informacijskih znanosti, Maribor. UKNU deluje v prostorih Nove univerze na Mestnem trgu 23 v 

Ljubljani. Knjižnica ima letno licenco UDCMRF 2012 (dostop do elektronske izdaje tabel UDK) ter že 

naročene strokovne revije. V študijskem letu 2019/20 je UKNU za članico EVRO-PF NU pridobila 43 

knjižničnih enot v skupni vrednosti 2.339,89  EUR. 

 Vizija  

Univerzitetna knjižnica Nove univerze želi vsem študentom, zaposlenim, sodelavcem in zunanjim brez 

omejitev omogočiti najširši možen dostop do slovenske in svetovne znanstvene in strokovne literature 

s področij delovanja univerze v fizični in elektronski obliki. Za uporabnike želimo vzpostaviti in 

zagotoviti dostop kar se da široke baze znanja, jih voditi pri njeni uporabi ter razvijati knjižnične storitve 

po meri in skladno z uporabniškimi potrebami in pričakovanji. Knjižnična zbirka in relevantni slovenski 

in svetovni spletni viri in baze podatkov morajo biti dostopni vsakemu uporabniku ne le v prostorih 

knjižnice in fakultet, temveč prek oddaljenega dostopa tudi iz drugih želenih lokacij. 

 Poslanstvo 

Univerzitetna knjižnica Nove univerze zbira, obdeluje, hrani in posreduje slovensko in tujo znanstveno 

literaturo, ki pokriva študijska področja članic univerze, vsem študentom, članom akademskega zbora, 

raziskovalcem in drugim zaposlenim na univerzi ter drugim uporabnikom.  

  

S svojo dejavnostjo podpira študijski proces na članicah NU: 

- Fakulteta za državne in evropske študije (FDŠ) 

- Evropska pravna fakulteta (EVRO-PF) 

- Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (FSMŠ) 

  

ter raziskovalno dejavnost inštitutov in raziskovalnih skupin: 

- Inštitut za raziskovanje v pravu 

- Inštitut za management nepremičnin, 

- Inštitut za slovenoslovje, 

- Raziskovalna skupina FDŠ, 

- Znanstveno-raziskovalni center Nove univerze. 



 

118 

 

 Storitve 

UKNU je nosilec gradnje in razvoja zbirke univerzitetnega repozitorija v okviru Repozitorija samostojnih 

visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij (Revis) in s tem prispeva elektronske verzije 

zaključnih del študentov NU v Nacionalni portal odprte znanosti. 

  

Kot univerzitetna knjižnica skrbi za: 

- temeljno zbirko strokovne literature, potrebne za izvajanje pedagoškega in 

znanstvenoraziskovalnega procesa na univerzi, 

- zbirko visokošolskih del in drugih dokumentov matične univerze oziroma njenih zaposlenih, 

- pridobivanje in obdelava obveznih izvodov gradiv, ki nastajajo in se objavljajo v okviru univerze, 

- dvig informacijske pismenosti študentov in zaposlenih na univerzi z organizacijo izobraževanj o 

iskanju, izbiri in uporabi različnih vrst in oblik informacijskih virov ter s sodelovanjem na 

fakultetah članicah pri predavanjih o metodologiji raziskovanja in znanstvenega pisanja. 

  

Kot osrednja znanstvena knjižnica skrbi za: 

- zagotavljanje informacijskih virov in informacij za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela, 

- zbiranje in trajno ohranjanje dosežkov znanstvenoraziskovalne dejavnosti, 

- pomoč znanstveni skupnosti pri zagotavljanju prostega dostopa do rezultatov 

znanstvenoraziskovalnega dela. 

  Elektronski viri in informacijske zbirke 

UKNU je v letih 2017 in 2018 postala, leta 2019 in 2020 pa ostala članica konzorcijev v NUK in CTK ter 

s tem zagotovila dostop do pomembnejših svetovnih informacijskih  virov: Sage, EBSCO Academic 

Search Premier, Scopus in  SpringerLink. Ob tem sama naroča še EBSCO Military and Government 

Collection, Pravni informacijski portal Ius-Info in Portal revije Pravna praksa. Za navedene vire knjižnica 

vsem članom omogoča oddaljen dostop s podporo Instituta informacijskih znanosti Maribor. 

 

Skladno z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v 

Sloveniji 2015−2020 UKNU gradi repozitorij zaključnih del študentov univerze v okviru Repozitorija 

samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij in tako prispeva tudi v Nacionalni 

portal odprte znanosti. V repozitorij je v študijskem letu 2019/20 vnesla 181 zaključnih del Evropske 

pravne fakultete. Na repozitorij še niso dodana vsa zaključna dela iz št. leta 2019/20. Omogočala je 

tudi odprti dostop do elektronskih virov, e-učbenikov in e-zbornikov. 

 Knjižnični fond 

UKNU zbira, obdeluje, hrani in posreduje slovensko in tujo znanstveno literaturo, ki pokriva študijska 

področja članic univerze. Vsem študentom, zaposlenim, sodelavcem in zunanjim brez omejitev 

omogoča najširši možen dostop do slovenske in svetovne znanstvene in strokovne literature s področji 

delovanja univerze v fizični in elektronski obliki. Knjižnični fond se je v študijskem letu 2019/2020 

povečal za 899 knjižničnih enot. Knjižnica je naročila 6 informacijskih virov (konzorciji in samostojno). 

Celoten knjižnični fond tako obsega 13.718 enot knjižničnega gradiva (izpis COBISS na dan 17.2.2021). 
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 Razvojni projekti knjižnice       

V letu 2017 se je UKNU z močno integracijo v študijski proces vključila v razvojni proces članic ter z 

uspešno prijavljenim projektom DEUS na MIZŠ pričela nadgrajevati storitve z digitalnimi vsebinami, kot 

je elektronski Komentar ustave RS in Enciklopedija slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti. 

Spomladi 2019 je bil projekt z elektronskim Komentarjem ustave RS tudi izpeljan, pri čemer sta izdaji 

iz leta 2002 in 2011 prosto dostopni na spletu, izdaja iz leta 2019 pa je dostopna uporabnikom v 

prostorih knjižnice. Zaključen je tudi projekt e-Enciklopedije slovenske osamosvojitve, državnosti in 

ustavnosti. Enciklopedija je že dostopna na spletu, se pa portal še ureja.  

 

8.1.4 Založba 

EVRO-PF NU v okviru založniške dejavnosti izdaja znanstvene monografije, učbenike, ki predstavljajo 

obvezno študijsko literaturo pri posameznih predmetih. V študijskem letu 2019/20 je univerzitetna 

založba za članico Nove univerze EVRO-PF izdala 7 monografije, in sicer: 

 

1. Trajnostni vidiki stanovanjske gradnje / KRISTL, Živa, 2019.  

2. Ideja, teorija in načelo delitve oblasti / Slobodan Dujić, 2019 

3. Znanstvene razprave s področja nepremičnin / ur. Bojan Grum, 2019 

4. Izgradnja ustavne demokracije: liber amicorum Peter Jambrek / uredil Matej Avbelj, 2019. 

5. Metodologija znanstvenega raziskovanja / uredil Peter Jambrek, 2020.  

6. Misleče in poučeno o današnji družbi [Elektronski vir] / TERŠEK, Andraž, 2020. 

7. Vrnitev v ustavnopravno preteklost [Elektronski vir]: obuditev spomina na ustavnopravni analizi o 

doktrini ustavnosodnega stopnjevanja sankcij in o pravici do zasebnosti / TERŠEK, Andraž, 2020. 

 

Univerzitetna založba se je za članico Nove univerze EVRO-PF v študijskem letu 2019/20 prijavila na 

razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij, in sicer prijavila je 2 znanstveni monografiji 

in obe sta bili sprejeti v sofinanciranje. 

 

8.2 ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU PROSTORSKIH IN MATERIALNIH POGOJEV 

V študijskem letu 2019/20 je EVRO-PF NU svojo dejavnost izvajala na treh dislociranih enotah, na 

sedežu v Novi Gorici in dveh dislociranih enotah oz. študijskih centrih, in sicer v Ljubljani, kjer ima sedež 

tudi knjižnica, in v Kranju, kjer je hkrati tudi sedež Fakultete za državne in evropske študije NU. 

 

Na vseh osebnih računalnikih na EVRO-PF je nameščena vsa standardna oprema, potrebna za 

pisarniško delo. Fakulteta je visokošolski informacijski sistem (VIS), ki je nadgrajen z računovodskim 

delom, nadgradila v angleški jezik. Vsi računalniki so opremljeni z antivirusnimi programi ter sistemom 

za arhiviranje podatkov. Računovodstvo, založba ter po novem tudi referat fakultete za svoje delo 

uporabljata program VASCO. Za preverjanje plagiatov se uporablja slovenski program DPV v okviru 

repozitorija Revis. 
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Univerzitetna knjižnica Nove univerze (UKNU) deluje v prostorih Nove univerze na Mestnem trgu 23 v 

Ljubljani. Knjižnica ima leto licenco UDCMRF 2011 (dostop do elektronske izdaje tabel UDK) ter že 

naročene strokovne revije. . V študijskem letu 2019/20 je UKNU za članico EVRO-PF NU pridobila 43 

knjižničnih enot v skupni vrednosti 2.339,89  EUR. 

 

EVRO-PF NU v okviru založniške dejavnosti izdaja znanstvene monografije, učbenike, ki predstavljajo 

obvezno študijsko literaturo pri posameznih predmetih. V študijskem letu 2019/20 je univerzitetna 

založba za članico Nove univerze EVRO-PF izdala 7 monografij.  

 

Univerzitetna založba se je za članico Nove univerze EVRO-PF v študijskem letu 2019/20 prijavila na 

razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij, in sicer prijavila je 2 znanstveni monografiji 

in obe sta bili sprejeti v sofinanciranje. 
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8.2.1 IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

DOLGOROČNA 

STRATEGIJA 
CILJ V LETU 2019 

KRATKOROČNA 

STRATEGIJA  

 

REALIZACIJA 2020 

1. Zagotavljanje 

primernih prostorov ter 

stalna skrb za 

posodabljanje strojne in 

programske opreme. 

Skrb za posodabljanje 

strojne in programske 

opreme ter skrb, da so vsi 

študijski centri fakultete 

ustrezno opremljeni in 

dostopni za študente. 

1. Redna leta 

posodobitev 

programske in strojne 

ter posodobitev opreme 

študijih prostorov.  

 

1. Pregled in po potrebi 

nakup nove opreme.  

 

1. Realizirano.  

Strojna oprema in oprema študijskih prostorov se redno pregleduje in posodablja. V 

novembru 2019 je bil izveden prenos strežnika z namenom boljšega in hitrejšega dostopa 

do »skupnih map«. V mesecu septembru 2020 je fakulteta zaradi prihajajočega študijskega 

leta, ki bo izveden elektronsko uredila nadgradnjo internetne povezave na serverju 

fakultete.  

 

2. Vzpostavitev 

knjižnice, ki bi ustrezala 

vsem zahtevam, ki jih 

določajo predpisi. 

Pridobitev knjižničnega 

gradiva in znanstvene ter 

strokovne periodične 

publikacije. 

1. Povečati fond 

knjižničnega gradiva za 

vsaj 5%. Fakulteta bo 

zagotovila potrebna 

sredstva za nakup 

knjižničnega gradiva v 

fizični in elektronski 

obliki (pridobivanje 

javnih sredstev, 

vključevanje v 

konzorcije ter sredstva 

fakultete).  

1. Zagotovljena bodo 

potrebna sredstva za 

nakup knjižničnega 

gradiva v fizični in 

elektronski obliki. 

(pridobivanje javnih 

sredstev, vključevanje v 

konzorcije ter sredstva 

fakultete). 

1. Realizirano.  

Finančna sredstva so zagotovljena s strani Nove univerze in ARRS projektov. Povečevanje 

fonda knjižničnega gradiva poteka tudi z večjo količino darov. 

 

3. Povečanje založniške 

dejavnosti fakultete. 

Spodbujanje pedagoškega 

osebja k pripravi študijske 

literature in ostalega 

gradiva za študente v obliki 

učbenikov in znanstvenih 

monografij. 

1. Povečanje izdanih 

gradiv za vsaj 5 %. 

 

2. Priprava dopisa 

akademskemu zboru, s 

ciljem spodbujanja k 

1. Priprava in tisk oz. e-

objava. 

 

2. Spodbujanje 

pedagoškega osebja k 

pripravi študijske 

1. Delno realizirano.  

Število izdanih gradiv v letu 2019 je 4. Število izdanih gradiv v letu 2020 je 4.  

V prvem polletju 2020 so bile izdane 3 e-objave ter ena tiskana: 

Tiskana monografija: 

Metodologija znanstvenega raziskovanja (ur. Peter Jambrek, 2020) 
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večji objavi znanstvenih 

rezultatov v okviru 

lastne univerzitetne 

znanstvene založbe.    

 

 

literature in ostalega 

gradiva za študente v 

obliki učbenikov in 

znanstvenih monografij. 

E-učbeniki: 

Vrnitev v ustavnopravno preteklost (dr. Andraž Teršek, 2020) 

Misleče in poučeno o današnji družbi (dr. Andraž Teršek, 2020) 

E-zborniki: 

Slovenski državni holding, d.d., in spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu (Letnar 

Černič, et al., 2020 

2. Realizirano.  

Knjižnica UKNU je poslala dopis pedagoškemu osebju, s ciljem spodbujanja k večji objavi.  

Po dogovoru s knjižnico je tajništvo fakultete poslalo poziv pedagoškemu osebju k pripravi 

seznamov obvezne študijske  literature in ostalega gradiva za študente. 

 

Organizacija konferenc in 

izdaja zbornikov 

prispevkov. 

1. EVRO-PF NU in NU si 

bosta prizadevali za 

organizacijo 

konference, prispevke 

pa izdati v obliki 

zbornikov – vsaj en 

zbornik 

1. Spodbujanje 

organizacije konferenc 

ter priprava in izdaja 

zbornika prispevkov. 

1. Delno realizirano.  

Fakulteta je izvedla Mednarodno konferenco o pravni teoriji in pravni argumentaciji  (10th 

Conference on Legal Theory, Legal Argumentation and Legal Philosophy) ki je potekala 

29.11. in 30.11.2019 v študijskem centru v Ljubljani. Fakulteta ni izdala zbornika prispevkov. 

Prijava na razpise, ki 

sofinancirajo založniško 

dejavnost fakultete in NU. 

1. EVRO-PF NU in NU si 

bosta prizadevali za 

prijavo vsaj dveh 

monografij na razpisu, ki 

finančno pripomore k 

povečanju založniške 

dejavnosti.  

1. Priprava in oddaja 

razpisa za sofinanciranje 

znanstvenih monografij.  

1. Realizirano.  

Prijava na dva razpisa za sofinanciranje znanstvenih monografij: 

 Metodologija znanstvenega raziskovanja (ur. Peter Jambrek) 

 Pravilo poslovne presoje (Business Judgement Rule), poslovna etika in 

sprejemanje poslovnih odločitev (dr. Jože Ruparčič) 
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8.3 SKLEPNO 

8.3.1 Prednosti 

- Programska in računalniška oprema sta posodobljeni. Opravljeni so bili tudi dodatni nakupi 

opreme v vseh treh študijskih centrih. 

- Zagotovljena so bila potrebna finančna sredstva za nakup knjižničnega gradiva v fizični in 

elektronski obliki. 

- Povečanje knjižničnega fonda, predvsem v obliki darov. 

- Oddaljen dostop do podatkovnih baz UKNU za vse študente.  

- Izdana je bila nova (študijska) literatura – tiskana monografija, e-učbeniki, e-zborniki.  

8.3.2 Slabosti  

- EVRO-PF v študijskem letu 2019/20 ni zaznala nobenih slabosti. 

8.3.3 Predlogi za izboljšanje 

- Še naprej zagotavljati, da so vsi študijski centri fakultete ustrezno opremljeni. 

- Zagotavljanje sredstev za povečanje knjižničnega fonda (preko prijav na ustrezne razpise). 

- Spodbujanje pedagoškega kadra k pripravi in izdaji učbenikov oziroma drugega študijskega 

gradiva ter zagotovitev potrebnih sredstev. 

- Oddajanje prostorov zunanjim deležnikom.  

8.4 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU PROSTORSKIH IN MATERIALNIH POGOJEV 

Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja EVRO-PF NU 2018-2021 na področju prostorskih in 

materialnih pogojev so:  

 

1. Zagotavljanje primernih prostorov ter stalna skrb za posodabljanje strojne in programske 

opreme. 

2. Vzpostavitev knjižnice, ki bi ustrezala vsem zahtevam, ki jih določajo predpisi. 

1. Povečanje založniške dejavnosti fakultete. 

 

EVRO-PF NU sistematično skrbi za primerno raven prostorov za opravljanje pedagoške dejavnosti in 

opreme, zlasti za posodabljanje računalniške in snemalne opreme, upoštevajoč razvoj IKT tehnologije.  

 

Cilj fakultete je zagotoviti študentom in deležnikom študijskega procesa dostop do sodobne 

visokošolske in univerzitetne knjižnice z bogatim naborom znanstvene in strokovne literature. EVRO-

PF NU si bo prizadevala za pridobitev dodatnih enot domačega in tujega knjižničnega gradiva ter 

dodatnih digitaliziranih pravnih virov.  
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Vodja knjižnice je hkrati tudi vodja založbe, zato je povečanje založniške dejavnosti razumljiv cilj EVRO-

PF NU. Za njegovo uresničitev bo EVRO-PF NU spodbujala pedagoško osebje k pripravi študijske 

literature in drugega gradiva za študente. Skrb bo usmerjena tudi v pridobivanje javnih sredstev za 

sofinanciranje založniške dejavnosti.  
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9 FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

9.1 SPLOŠNO O FINANCIRANJU DEJAVNOSTI 

9.1.1 Prihodki in odhodki 

Fakulteta se financira iz: (1) proračunskih sredstev iz naslova koncesijske pogodbe, katere je podpisnik 

Nova univerza, (2) sredstev pridobljenih na trgu (organizacija različnih strokovnih seminarjev, 

povezanih s tematiko vsebin v skladu z delovanjem Fakultete), (3) šolnin pri vpisu izrednih študentov 

in (4) sredstev pridobljenih na podlagi razpisov (ARRS, MIZŠ, Javni sklad, CMEPIUS ipd.).  

 

Z intenzivnim delom na področju izterjave neplačanih terjatev fakulteta učinkovito zmanjšuje obseg 

terjatev. Z rednim opominjanjem dolžnikov kot dober gospodar skrbi, da ne prihaja do večjih dolgov s 

strani dolžnikov. EVRO-PF NU je tudi v študijskem letu 2019/20 nadaljevala z instrumentom 

zavarovanja pred morebitnim neplačilom, in sicer z uvedbo poroštvene izjave v primeru obročnega 

plačila šolnine, hkrati pa se EVRO-PF NU prilagaja in se skuša s svojim pristopom približati študentom 

pri iskanju ustrezne dinamike odplačevanja dolgov.  

 

EVRO-PF NU 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 sklada 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. 

 

V letu 2020 je imela EVRO-PF NU skupno 2.074.321,90 EUR prihodkov, medtem ko jih je bilo v letu 

2019 1.889.554,50 EUR. Pomeni, da je bilo v letu 2020 zaznati rast prihodkov v višini 8,91 % v primerjavi 

z letom 2019 (Tabela 21). 

 

Tabela 29: Prihodki in odhodki EVRO-PF v letu 2019 in 2020 

Prihodki/Odhodki 2019 2020 

Prihodki   1.889.554,50 EUR 2.074.321,90 EUR 

Odhodki      2.019.470,44 EUR 2.085.706,25 EUR 
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9.1.2 Koncesije  

V letu 2020 se je Koncesija pogodba prenesla na univerzo, pridobljena državna koncesijska sredstva so 

pridobljena med drugim tudi za študijske programe, ki jih izvaja Evropska pravna fakulteta Nove 

univerze, in sicer je:  

- Triletni dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo  

- pridobila  z Odločbo Vlade RS št. 01405-13/2006/5 z dne 13.12.2006. 

V študijskem letu 2019/20 je Vlada RS odobrila 70 koncesioniranih vpisnih mest na tem 

programu. 

- Dvoletni podiplomski magistrski študijski program Pravo 

- pridobila z Odločbo Vlade RS št. 01405-19/2007/5 z dne 15.05.2007. 

V študijskem letu 2019/20 je Vlada RS odobrila 70 koncesioniranih vpisnih mest na tem 

programu. 

- Dvoletni podiplomski magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin  

- pridobila z Odločbo Vlade RS št. 01405-18/2007/5 z dne 15.05.2007. 

V študijskem letu 2019/20 je Vlada RS odobrila 70 koncesioniranih vpisnih mest na tem 

programu.  

9.1.3 Druge dejavnosti in viri financiranja 

EVRO-PF NU 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. V letu 2020 

se je EVRO-PF uspešno prijavila na 3 razpise, iz katerih so se dodatno sofinancirale razne aktivnosti na 

fakulteti.  

9.1.4 Šolnine in vpisnine  

Sredstva za izvajanje študijske dejavnosti se pridobivajo s strani MIZŠ na podlagi osnovne Koncesijske  

pogodbe, ki je bila podpisana leta 2020 z Novo univerzo ter na osnovi zaračunanih šolnin študentom 

vpisanih na izredni študij, vendar akreditirani del študijskih programov. V primeru nastalega 

primanjkljaja proračunskih sredstev fakulteta le te krije iz naslova šolnin izrednega študija. Hkrati 

fakulteta sproti spremlja kazalce uspešnosti finančnega poslovanja in izvaja ukrepe za racionalno 

porabo sredstev. S tem se zagotavljajo potrebna sredstva za nemoteno in kakovostno delovanje ter 

nadaljnji razvoj. 

9.1.5 Znanstveno – raziskovalno delo 

Znanstveno – raziskovalno delo je financirano na podlagi sklenjenih pogodb z ARRS in sredstev, 

pridobljenih na razpisih. 

9.2 ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU FINANCIRANJA DEJAVNOSTI 

Ključne spremembe in prednosti ter njihov vpliv na kakovost na področju financiranja dejavnosti se v 

zaključenem študijskem letu 2019/20 kažejo z razširitvijo tržne dejavnosti na način povečanja 
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prihodkov v obliki prejemanja najemnin s strani članic Nove univerze, s prihodki s strani prodaje KURS-

a in v okviru projektov ARRS . 
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9.2.1 IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 
DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V LETU 2019 KRATKOROČNA STRATEGIJA  

REALIZACIJA 2020 

1. Zagotoviti ustrezne vire 

financiranja dejavnosti. 

EVRO-PF bo zagotovila vire 

financiranja s: 

- primernim razporejanjem in 

uporabo finančnih virov;  

- pridobivanjem zunanjih virov 

financiranja, predvsem prek 

dobljenih mednarodnih in 

domačih projektov in 

razpisov;  

- razširitvijo tržne dejavnosti 

fakultete s ponudbami za 

zunanje deležnike (pravna 

mnenja, izobraževanja, 

konference, poletne šole, 

oddaja prostorov, knjižnična 

ponudba, itd.) načrtovanjem 

aplikativne raziskovalne 

dejavnosti, ki bo črpala 

sredstva iz gospodarstva; 

- vzdrževanjem obstoječih 

prostorskih zmogljivosti in 

IKT-tehnologije;  

načrtovanjem prostorskega razvoja 

in njegovo morebitno širitvijo. 

1. Okrepiti tržno dejavnost 

(oddaja prostorov, kotizacija 

preko organizacije dogodkov 

za širšo javnost itd.). 

 

2. Pridobivanje dodatnih 

zunanjih virov financiranja s 

prijavo na uspešne projekte. 

1. Razširitev tržne dejavnosti bo 

EVRO-PF realizirala s 

ponudbami za zunanje 

deležnike (izobraževanja, 

konference, jesenske, 

spomladanske in poletne šole, 

oddaja prostorov, knjižnična 

ponudba itd). 

 

2. Pripravili, prijavili in oddali se 

bodo razpisi na projekte z 

namenom uspešnega 

pridobivanja finančnih 

sredstev. 

 

 

 

1. Realizirano.  

Fakulteta z namenom razširitve dejavnosti za 

povečanja prihodkov:  

 v septembru 2020 je bila uspešno 

izvedena Jesenska šola NU. Finančni 

rezultat je bil pozitiven.  

 Založništvo: prihodki s strani 

prodaje univerzitetnih knjig se 

nadaljujejo.  

 Najemnina: Fakulteta je tudi v štud. 

letu 2019/20 prejemala prihodke od 

najemnin. Prihodkov od najemnin 

zunanjih fakulteta ni uspela ustvariti, 

vsi prihodki od najemnin so 

pridobljeni od članic Nove univerze. 

 Druge razširitve dejavnosti z 

namenom povečanja prihodkov 

fakulteta ni izvedla, razen z zgoraj 

naštetimi aktivnostmi. 

2. Realizirano.  

Trenutno je aktiven en ARRS projekt (Kultura 

spominjanja gradnikov slovenskega naroda in 

države). Oddani sta bili oddaji na ARRS projekt, 

in sicer z naslovom: 
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 30 let Republike Slovenije in 

(ne)zaupanje državljanov v državne 

institucije 

 Vrednotenje trajnostnega razvoja 

bivalnega okolja skozi parametre 

socialne infrastrukture in 

življenjskega zadovoljstva.  

Nobena prijava ni bila izbrana za 

(so)financiranje.  
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9.3 SKLEPNO 

9.3.1 Prednosti 

- Ohranitev stabilnega financiranja vseh dejavnosti.  

- Pridobljena so bila finančna sredstva za financiranje 3 novih projektov. 

- Možnost obročnega plačevanja šolnin. 

- Možnost odloka plačila šolnine zaradi posledic epidemije COVID-19. 

- Pridobljena sredstva na razpisih omogočajo izvedbo dodatnih aktivnosti fakultete. 

9.3.2 Slabosti 

- Sistem financiranja ne omogoča pokrivanja obratovalnih stroškov v celoti. 

- Majhen delež financiranja iz raziskovalne dejavnosti. 

9.3.3 Predlogi za izboljšanje 

- Zagotavljanje zunanjih virov financiranja (projektna sredstva, razvojni skladi, povezovanje z 

gospodarstvom, ipd.). 

- Pospeševanje  tržne dejavnosti fakultete. 

- Povečati delež iz raziskovalne dejavnosti. 

9.4 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU FINANCIRANJA DEJAVNOSTI 

Ključni strateški cilj v okviru Strategije razvoja EVRO-PF NU 2018 - 2021 na področju financiranja 

dejavnosti je: 

 

1. Zagotoviti ustrezne vire financiranja dejavnosti.  

 

Fakulteta bo zagotovila ustrezne vire financiranja in primerno uporabo finančnih sredstev. Dolgoročni 

cilj je pridobivanje zunanjih virov financiranja, predvsem prek dobljenih domačih in mednarodnih 

javnih in drugih projektov ter razširitvijo tržne dejavnosti EVRO-PF NU. Vzdrževanje IKT tehnologij in 

načrtovanje prostorskega razvoja so ključnega pomena za varčno poslovanje fakultete. 
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10 SODELOVANJE Z OKOLJEM 

10.1 SPLOŠNO O SODELOVANJU Z OKOLJEM 

10.1.1 Družbeno odgovorno in tvorno sodelovanje z domačim in tujim okoljem 

Vpetost v okolje je pomemben element delovanja EVRO-PF NU, tako z razvojnega vidika kot z vidika 

njene vloge v ožjem in širšem okolju. Zato EVRO-PF NU že od ustanovitve dalje zagotavlja trende 

učinkovitega povezovanja med zasebno in javno sfero v domačem in mednarodnem okolju. Svoje 

delovanje v mednarodnem prostoru utrjuje tudi z mednarodnimi sporazumi, kjer je sklenjenih 37 

veljavnih bilateralnih sporazumov Erasmus+ in  18 sporazumov o akademskem sodelovanju s tujimi 

univerzami (t. i. Agreement on academic cooperation).  

 

EVRO-PF NU izpolnjuje svoje poslanstvo in izkazuje svojo javno družbeno odgovornost z/s:  

- aktivno vključenostjo v slovenski ter evropski raziskovalni in visokošolski prostor;  

- sodelovanjem z različnimi partnerstvi za razvoj;  

- promocijo mednarodnega sodelovanja na področju raziskovanja in izobraževanja;  

- sodelovanjem z drugimi visokošolskimi zavodi, podjetji in ostalimi organizaciji v domačem in 

mednarodnem kontekstu;  

- medinstitucionalnim povezovanjem, ki 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; 

- organizacijo domačih in mednarodnih dogodkov ipd.  

 

S pomočjo povratnih informacij, ki jih fakulteta prejme iz okolja, učinkovito nadgrajuje kakovost 

ponujenega izobraževalnega sistema in znanja diplomantov in izboljšuje obstoječe oblike sodelovanja 

s partnerji doma oz. v tujini. Povratne informacije služijo fakulteti kot podstat in priporočilo pri iskanju 

novih partnerjev in kreiranju novih oblik sodelovanja.  

 

10.1.2 Mednarodno sodelovanje 

Z mednarodnim delovanjem je EVRO-PF NU začela v študijskem letu 2006/07. V tem času je vzpostavila 

številne stike za sodelovanje s tujimi visokošolskimi partnerji ter se aktivno vključila v povezovanje s 

sorodnimi visokošolskimi institucijami v evropskem in mednarodnem prostoru. Skrb za mednarodno 

sodelovanje od leta 2020 dalje poteka s vklopu Centra za karierni razvoj in mednarodno mobilnost 

Nove univerze ter ob pomoči Erasmus+ koordinatorja fakultete.  

 

Mednarodna vpetost fakultete v okolje se kaže predvsem preko:  

 

- delovanja Centra za mednarodne študije, ki deluje kot notranja organizacijska enota fakultete za 

izvajanje programov mednarodnega visokošolskega študijskega sodelovanja, v katero spadajo vse 
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vrste transnacionalnih visokošolskih študijskih programov, različne vrste mednarodnih 

raziskovalnih programov ter druge vrste mednarodnih študijskih dejavnosti, kot so mednarodne 

znanstvene konference in simpoziji, mednarodni založniški projekti in mednarodno strokovno in 

znanstveno svetovanje. 

 

- EVRO-PF je bila od leta 2008 -2013 nosilka Erasmus univerzitetne listine, ki je omogoča izvajanje 

mednarodne mobilnosti študentov in profesorjev s tujimi fakultetami. Slednjo je nadomestila ECHE 

listina (Erasmus Cherter of Higher Education 2014-2020), ki fakulteti do leta 2020/2021 omogoča 

samostojno vključevanje v različne programske aktivnosti projekta Erasmus+.   

 

- v prihajajočem programskem obdobju Erasmus+ 2021-2027 bo za fakulteto veljala ECHE listina 

Nove univerze, ki je bila v decembru 2020 uspešno pridobljena s strani Nove univerze za vse 

obstoječe fakultete članice.  

 

- mobilnosti v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, kjer je  

v letih 2009/10 in 2010/11 prejela sredstva. 

 

- izvajanja programa Jean Monnet Modul (JMM). V študijskih letih 2010/11, 2011/12 in 2012/13 je 

potekal JMM “EU v praksi”, nosilca projekta doc. dr. Mateja Avblja. 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 št. letu 2015/16 se je EVRO-

PF ponovno prijavila na projekt ter v množici več kot 730 prijav iz vse Evrope pridobila Jean Monnet 

Module, sofinanciran s strani Evropske komisije za obdobje 3 let od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019. 

Nosilec JMM na temo “Argumentacija Sodišča Evropske unije kot zgled za argumentacijo 

slovenskih sodišč” je bil prof. dr. Marko Novak, je organizacija predavanj.  

 

- članstva v Evropskem združenju pravnih fakultet ELFA (European Law Faculty Association), ki 

združuje že več kot 200 članic iz držav v EU in zunaj nje in deluje kot mednarodni forum za razpravo 

o številnih pravnih temah, povezanih s pravno izobrazbo. 

 

- Članstvo v Ameriški gospodarski zbornici Slovenije AmCham Slovenija, ki je ena izmed najbolj 

aktivnih mednarodnih poslovnih skupnosti v Sloveniji, ki združuje več kot 350 slovenskih in 

mednarodnih podjetij, ki skupaj zaposlujejo več kot 66.000 ljudi ter ponuja razmične oblike 

mreženja, poslovne dogodke, zagovorništvo, priložnosti za mlade »AmCham Young« ter 

mednarodno sodelovanje.  

 

- izvajanja visokošolskega transnacionalno izobraževanje (VTI) na obeh prvostopenjskih študijskih 

programih Pravo in PMIN. Prvo generacijo tujih študentov franšiznega VTI študijskega programa je 

fakulteta vpisala v študijskem letu 2014/15.  

 

- krepitve internacionalizacije v okviru preteklega projekta Javni razpis za izboljšanje procesa 

internacionalizacije slovenskega visokega šolstva,  2016.  
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 Podpisani sporazumi 

EVRO-PF NU ima veljavnih 37 mednarodnih sporazumov v obliki bilateralnih sporazumov Erasmus+. 

EVRO-PF NU ima podpisanih tudi 18 mednarodnih sporazumov o akademskem sodelovanju s tujimi 

univerzami (t. i. Agreement on academic cooperation). Pobudo pri vzpostavitvi novih sporazumov 

podajajo tudi študenti ali predavatelji.  

 

Tabela 30: Partnerske institucije po Erasmus+ programskih in partnerskih državah (KA103/KA107) 

Država Partnerska institucija 
Obdobje trajanja 

sporazuma1 

Bosna in 

Hercegovina 
Slobomir P Univerzitet (/) 2014-2021 

Bolgarija 
Varna University of Economics (BG 

VARNA04) 
2014-2021 

Češka 
Masaryk University ( CZ BRNO05) 2014-2021 

University of West Bohemia (CZ PLZEN01) 2019-2021 

Grčija University of the Aegean 2014-2021 

Hrvaška 

University of Zagreb (HR ZAGREB 01)  2014-2021 

University College Effectus for Law and 

Finance (HR ZAGREB12) 
2014-2021 

University of Rijeka (HR RIJEKA01) 2017-2020 

Veleučitelište “Lavoslav Ružička” in 

Vukovar (HR VUKOVAR01) 
2016-2021 

Italija 

University of Udine (I UDINE01) 2018 - 2021 

University of Trento (I TRENTO01) 2016-2021 

Università degli studi di Trieste (I 

TRIESTE01) 
2017-2021 

University of Sassari (I SASSARI01) 2018 - 2021 

Kosovo Universum College  (/) 2017-2021 

Latvija 

University of Latvia (LV RIGA01)  2016 -2021 

University College of Economics and 

Culture (LV RIGA 33)  
2016-2021 

Alberta College (LV RIGA 45) 2016-2020 

Luksemburg 
University of Luxemburg, Faculty of Law, 

Economics and Finance (LUXLUX-VIL01) 
2018 – 2021 

Madžarska University of Szeged (HU SZEGED01) 2014-2021 

Severna Makedonija 

University Goce Delcev- Stip (MK STIP01) 2017-2021 

International University of Struga (MK 

STRUGA01) 
2017-2021 

Nemčija University of Leipzig (D LEIPZIG01) 2014-2021 

                                                           
1 Skladno z določili EK se vsi aktivni Erasmus+ bilateralni sporazumi  v št. letu 2020/2021 avtomatsko podaljšajo 
za št. leto 2021/2022.  
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Država Partnerska institucija 
Obdobje trajanja 

sporazuma1 

Poljska 

Uniwersytet Wroclawski, 

(PL WROCLAW01) 
2014-2021 

Jan Zamoyski college of Humanities and 

Economics in Zamosc (PL ZAMOSC02)  
2014-2021 

Maria Curie-Sklodowska University (PL 

LUBLIN01) 
2020-2021 

Portugalska 

Instituto Politecnico de Leiria ( P LEIRIA01) 2016-2021 

University of Lisbon, Faculty of Law (P 

LISBOA 109) 
2018-2021 

Romunija Dragan European University of Lugoj (/)  2016-20202 

Slovaška 
Comenius University in Bratislava (SK 

BRATISL02) 
2014-2021 

Španija 

Universidad Internacional de la Rioja (E 

LOGRONO 1) 
2014-2021 

University of Cordoba (E CORDOBA 01)  2014-2021 

Universidade da Coruña (E-LACORU01) 2014-2021 

University of Deusto (E BILBAO02) 2014-2021 

Universidad Politecnica de Cartagena (E 

MURCIA 04) 
2014-2021 

Turčija 

Istanbul Aydin University (TR ISTANBU 25) 2014-20203 

Dokuz Eylul University (TR IZMIR 01) 2014-2021 

Dicle University (TR DIYARBA01) 2019-2021 

Vir: Mednarodna pisarna, 2021 

 Mednarodne izmenjave 

V študijskem letu 2019/2020 je na potek in realizacijo mednarodnih izmenjav bistveno vplivala 

pandemija nove koronavirusne bolezni (COVID-19), ki je izbruhnila decembra 2019  in se je v Slovenijo 

razširila marca 2020. Zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov je bilo gibanje med državami omejeno, 

zato je bil velik del mobilnosti odpovedan ali nerealiziran. Kljub navedenemu, je fakulteta vseeno 

uspela izpeljati sledeče mobilnosti:  

 

V študijskem letu 2019/2020 je EVRO-PF v okviru projekta Erasmus+ izpeljala:  

- 7 mobilnosti študentov, od tega 1 vhodna mobilnost4 in 6 izhodnih mobilnosti za namene 

študija in prakse (Tabeli 31 in 32 );  

- Zaradi COVID19 vhodnih/izhodnih mobilnost pedagoškega osebja ni bilo (Tabela 33). 

 

                                                           
2 Sporazume je v fazi podaljševanja.   
3 Sporazume je v fazi podaljševanja.   
4 Zaradi COVID19 je bilo odpovedanih 4 vhodnih mobilnosti študentov, zato jih ne štejemo v realizacijo. 
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Tabela 31: Prihajajoče mobilnosti študentov v okviru Erasmus+ programa v š.l. 2019/2020 

Vir: Mednarodna pisarna, 2021 

Tabela 32: Odhajajoče mobilnosti študentov v okviru Erasmus+ programa v š.l. 2019/20 

Vir: Mednarodna pisarna, februar 2021 

Tabela 33: Izmenjave pedagoškega osebja v okviru STA Erasmus+ programa v š.l. 2019/20 

Vrsta 

mobilnosti  
Institucija gostiteljica 

Država 

gostiteljica 
Obdobje mobilnosti  

Prihajajoča mobilnost 

HE-STA-P Instituto Politécnico de Leiria Španija COVID19  

Odhajajoča mobilnost 

HE-STA-P / / COVID19 

HE-STT-P / / COVID19 

Vir: Mednarodna pisarna, 2021 

                                                           
5 KA1-HE-20/19 
6 KA1-HE-47/18 
7 KA1-HE-20/19 
8 KA1-HE-47/18 
9 KA1-HE-20/19 
10 KA1-HE-47/18 
11 KA1-HE-47/18 

Vrsta 

mobilnosti 

Stopnja 

študija 
Institucija pošiljateljica 

Država 

pošiljateljica 

Obdobje 

mobilnosti 

HE-SMS-P5 I. stopnja 
Dokuz Eylül University Turčija 

okt 2019--feb 

2020 

Vrsta 

mobilnosti 

Stopnja 

študija 
Institucija pošiljateljica 

Država 

gostiteljica 

Obdobje 

mobilnosti 

HE-SMP-P6 II. stopnja Veleposlaništvo RS v Haagu Nizozemska okt 2019 – jan 2020 

HE-SMP-P7 II. stopnja 

Asociacion Canaria para la 

Intevención y Mediación 

Familiar 

Španija 

Mar 2020 - * 

mobilnost je zaradi 

COVID19 

prekinjena in se bo 

nadaljevala v letu 

2021 

HE-SMP-P8 II. stopnja Veleposlaništvo RS v Berlinu Nemčija 
Jan 2020 – mar 

2020 

HE-SMS-P9 II. stopnja Istanbul Aydin University Turčija 
feb 2020 – jun 

2020 

HE-SMS-P10 I. stopnja Istanbul Aydin University Turčija 
Sep 2019 - feb 

2020 

HE-SMS-P11 I. stopnja University of Lisbona Portugalska 
Sep 2019 - feb 

2020 
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 Mednarodni dogodki 

V študijskem letu 2019/2020 je na potek in realizacijo mednarodnih dogodkov bistveno vplivala 

pandemija nove koronavirusne bolezni (COVID-19). EVRO-PF NU je v študijskem letu 2019/2020 

organizirala 1 mednarodno konferenco12 in 8 akademskih forumov13 ter povabila 6 tujih 

strokovnjakov14, ki so sodelovali v študijskem procesu v sklopu krepitve internacionalizacije. Z 

namenom lažjega vključevanja tujih študentov v slovenski izobraževalni sistem je bil za tuje študente 

organiziran informativni dan in za vse študente, ki se zanimajo za študij v tujini Erasmus informativni 

dan.  

10.1.3 Karierni center Evro-Pf  

Do leta 2020 je dejavnost karierne orientacije potekala v sklopu Kariernega centra Evropske pravne 

fakultete, ki je kot prvi izmed kariernih centrov članic Nove univerze, začel z izvajanjem usmerjene 

dejavnosti karierne orientacije, sofinancirane s strani MIZŠ in ESS15. V letu 2019 je karierni center EVRO-

PF prešel na raven Nove univerze ter začel z izvajanjem dejavnosti karierne orientacije na ravni celotne 

univerze.  

Skladno s sprejetim Pravilnikom o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Novi univerzi in 

njenih članicah je bil v letu 2020 vzpostavljen tudi Center za karierni razvoj in mednarodno mobilnost 

Nove univerze, v sklopu katerega od leta 2020 dalje potekajo storitve vezane na karierno orientacijo 

študentov/diplomantov.  

Center za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze združuje t.i. karierne centre/točke 

vseh obstoječih članic univerze, na katerih aktivno delujejo karierni svetovalci fakultet članic16. 

Karierne točke in svetovalci fakultet članic so pomemben gradnik vezi z ožjim in širšim okoljem 

univerze. Študentom in diplomantom zagotavljajo celostno podporo na njihovi študijski in karierni poti. 

Karierne točke se med seboj aktivno povezujejo in promovirajo svojo dejavnost in aktivnosti v sklopu 

Center za karierni razvoj in mednarodno mobilnost  zlasti med študenti in diplomanti različnih stopenj 

                                                           
12 Mednarodna konferenca o pravni teoriji in pravni argumentaciji (10th Conference on Legal Theory, Legal 
Argumentation and Legal Philosophy), 29.11. -30.11.2019, Ljubljana, Slovenija 
13 AF: Prihodnost Evropske unije – Izzivi, 1. 10. 2019, AF ob 25-letnici uveljavitve Evropske konvencije o varstvu 
človekovih pravicah v Sloveniji, 14. 11.2019, AF: 10 let Lizbonske pogodbe – pogled v prihodnost, 12. 12. 2019, 
AF:  »IZGRADNJA USTAVNE DEMOKRACIJE« 16. 1. 2020,  AF: Migracije, EU in oborožene sile, 18. 2. 2020, 
eAF: »The Impact of European Institutions on the Rule of Law and Democracy: Slovenia and Beyond«, 16. 4. 2020,  
eAF:  The Many Faces of Constitutional Backsliding in Central Europe, 4. 6. 2020, AF Webinar: Democracy, Rule 
of Law and Authoritarian Populisms: A Postcard from Europe, 10. 6. 2020 
14 Gostujoče predavanje  ameriške strokovnjakinje za pravo vesolja Rebecce M. Bresnik, 12.11.2019, Gostujoče 

dr. Nane Weber pri predmetu Družinsko pravo na temo Predporočna pogodba, 06.12.2019, Gostujoče 

predavanje prof. dr. Roberta Walters, 9.12.2019, Gostujoči predavanji dr. Igorja Senčarja pri predmetu 

Mednarodna skupnost in mednarodni odnosi, 12.3.2020 in 16.3.2020, Gostujoče predavanje prof. dr. Michaela 

Koby, 17.1.2020, Gostujoče predavanje dr. Mihe Horvata,  15.1.2020.  

15 KC EVRO-PF se je sofinanciral iz »Javnega razpisa za sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti 

kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013-2015« ter »Javnega razpisa za nadgradnjo dejavnosti kariernih 

centrov v letih 2015-2020«.  

16 Pravno ureditev delovanja KC urejajo notranji akti na ravni NU.  
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in študijskih smeri. Pri izvajanju aktivnosti se Center za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove 

univerze povezuje tudi z zunanjimi strokovnjaki, različnimi delodajalci in sorodnimi institucijami. Naj še 

omenimo, da so si Karierni centri oz. karierne točke posameznih članic v letu 2019/2020 prizadevale 

za čim boljšo lokalno prepoznavnost, in sicer z udeležbo na lokalnih kariernih in drugih izobraževalnih 

dogodkih (Kranj, Nova Gorica, Rogaška Slatina, Celje, Ljubljana itd.). 

10.1.4 Dejavnost  

Obstoječe karierne točke članic zagotavljajo celostno podporo študentom na njihovi študijski in 

karierni poti. Predstavljajo stično točko med fakulteto, študenti in delodajalci ter omogočajo 

ohranjanje stika z izobraževalno institucijo tudi po zaključku študija. S pomočjo različnih delavnic za 

izboljšanje zaposlitvenih spretnosti, svetovanjem kariernih svetovalcev na kariernih sejmih, 

izobraževanj, predavanj, okroglih miz, kariernih in informativnih dni, predstavitev delodajalcev in 

drugih dogodkov, poskušajo karierni centri študentom olajšati prehod iz študija na trg dela. S pomočjo 

delavnic in drugih izobraževanj pridobivajo študenti tudi različne kompetence ter specifična znanja za 

posamezno področje študija. Dogodki so namenjeni vsem študentom in diplomantov fakultete, kakor 

tudi drugim zunanjim uporabnikom, ki jih tematika zanima. Dogodki so javni in brezplačni.  

Storitve kariernih točk zajemajo:   

- skrb za celostno podporo študentov na njihovi študijski in karierni poti, kar služi kot orodje za 

uspešen prehod v prvo zaposlitev; 

- spremljanje zaposljivost študentov; 

- merjenje zadovoljstva študentov in diplomantov s ponujenim študijem; 

- poročanje vodstvu ter sprejemanje ustreznih ukrepov; 

- organizacija delavnic, predstavitev poklicev, individualnih testiranj in svetovanj;  

- karierno svetovanje; 

- nudenje dodatnih praktičnih znanj, s čimer delodajalcem zagotavlja kakovosten kader; 

- sodelovanje z delodajalci, ki iščejo kadre za svoja podjetja, saj se trudi sodelovati z njimi in 

upoštevati njihove potrebe na trgu dela;  

- vzpostavljanje in ohranjanje pestrega nabora partnerjev EVRO-PF NU 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 nameri) ali v neformalni obliki (v obliki 

medsebojnega obveščanja, sodelovanja ali posredovanja različnih oblik informacij, napotitve 

študentov na praktično ali drugo usposabljanje, sodelovanje na okroglih mizah, predstavitve 

poklicev ali obiski v delovna okolja ipd.);  

- ohranjanje stikov med alumni klubom ter ustvarjanje novih priložnosti za njihovo medsebojno 

povezovanje; 

- svetovanje mladim in prirejanje obštudijskih aktivnosti (predavanja 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 KC); 

- aktivno delovanje na vseh področjih izobraževanja. 

 

Zaradi zagotavljanja kontinuitete dela in izvajanja obstoječih projektov, iz katerih se dejavnost 

sofinancira, so se storitve kariernih centrov Nove univerze v študijskem letu 2019/2020 še vedno 
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izvajale na ravni posameznih članic. Podrobni opisi dejavnosti posameznih kariernih centrov članic 

univerze se nahajajo na povezavah:  

- Nova univerza, Evropska pravna fakulteta: https://epf.nova-uni.si/dejavnosti/karierni-center-

2/, 

- Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije: https://fds.nova-

uni.si/dejavnosti/karierni-center/, 

- Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije: https://fsms.nova-

uni.si/dejavnosti/karierni-center/. 

 

Karierni centri članic Nove univerze so v študijskem letu 2019/2020 organizirali:  

Karierne delavnice: Karierni centri članic si prizadevajo za organizacijo številnih kariernih delavnic, 

preko katerih so študentom na voljo dodatna znanja in veščine. Delavnice so interaktivne in vključujejo 

aktivno sodelovanje udeležencev v obliki izvajanja konkretnih nalog. Delavnice so običajno 

osredotočene na izbrano osnovo, ki jo udeleženci s praktičnimi vajami lahko nadgradijo, 

implementirajo ter uporabljajo v vsakdanjem življenju.  

Karierna svetovanja: Karierni centri članic študentom svetujejo pri izbiri študijske prakse, oblikovanju 

življenjepisa, izbiri nadaljnjega študija, pripravi na zaposlitvene razgovore, ipd. V sklopu individualnih 

kariernih svetovanj se študentom predstavijo potencialni delodajalci in ponudniki praktičnega 

izobraževanja. 

Strokovne ekskurzije, obiski študentov v delovna okolja in predstavitve delodajalcev: Strokovne 

ekskurzije, obiski študentov v delovna okolja 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.  

Gostujoča predavanja: S ciljem prenosa inovativnega znanja, dognanj in praktičnih izkušenj Nova 

univerza privablja številne ugledne domače in tuje strokovnjake v pedagoški proces, ki prihajajo iz vrst 

gospodarstva in negospodarstva.  

Izobraževanja za občane: Evropska pravna fakulteta zainteresirani zunanji javnosti ponuja izbrane 

vsebine, na katere lahko posamezniki pristopijo brez statusa. V okviru teh izobraževanj lahko tako 

pravniki kot nepravniki pridobivajo dodatna strokovna znanja s pravnega področja ter področja 

managementa, infrastrukture in nepremičnin. Že 4. leto zapovrstjo je bilo organizirano Nadaljevalno 

izobraževanje za mediatorje, ki je potekalo v ponedeljek, 3. 9. 2020.  

Tekmovanja za študente: Študenti članic so aktivni na področju udeležbe na domačih in mednarodnih 

tekmovanjih. Z namenom priprave na tekmovanja se študentom omogoča pedagoške mentorje, ki 

študente mentorirajo pri pripravah. Pri promociji tekmovanj so poleg kariernih centrov članic, aktivni 

tudi Študentski sveti ter študentska društva.  

Najpogostejša tekmovanja, ki se jih udeležujejo študenti EVRO-PF:  

 Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava (organizator PF UL), 

 Slovensko tekmovanje iz pogajanj za študente prava (PF MB), 

 Tekmovanje Rubikon (FB UL), 

https://epf.nova-uni.si/dejavnosti/karierni-center-2/
https://epf.nova-uni.si/dejavnosti/karierni-center-2/
https://fds.nova-uni.si/dejavnosti/karierni-center/
https://fds.nova-uni.si/dejavnosti/karierni-center/
https://fsms.nova-uni.si/dejavnosti/karierni-center/
https://fsms.nova-uni.si/dejavnosti/karierni-center/
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 Tekmovanje PRAV(N)A REŠITEV (Ženevski klub), 

 Mednarodno tekmovanje na področju Mednarodnega javnega prava - Telders International, 

Law Moot Court Competition (http://teldersmoot.com/), 

 Mednarodno tekmovanje simulacije reševanja sporov v okviru Svetovne trgovinske 

organizacije - ELSA Moot Court Competition (EMC2) (https://emc2.elsa.org/. 

 

Druga tekmovanja in dogodki, ki sodijo v spekter zanimanj študentov EVRO-PF:  

 Poletna šola Toronto Business Academy (Toronto, Canada), 

 Mednarodne simulacije sej različnih teles Združenih narodov na področju Mednarodnega 

prava in mednarodnih odnosov - Model United Nations simulacije (https://mymun.net/muns), 

 Mednarodno tekmovanje na področju Prava EU - European Law Moot Court (ELMC) 

(https://www.europeanlawmootcourt.eu/), 

 Mednarodno tekmovanje s področja Evropske konvencije o človekovih pravicah - ELSA 

European Human Rights Moot Court Competition (http://ehrmcc.elsa.org/), 

 Mednarodno tekmovanje na področju Mednarodnega prava - Philip C. Jessup International 

Law Moot Court Competition (JESSUP) (https://www.ilsa.org/jessuphome), 

 Mednarodno tekmovanje na področju Mednarodnega kazenskega prava - ICC Moot Court 

Competition (http://iccmoot.com/), 

 Model European Union simulation, Strasbourg (https://meu-strasbourg.org/simulation),  

 Mednarodno tekmovanje na področju Mednarodne trgovinske arbitraže - Willem C. Vis Moot 

(https://vismoot.pace.edu/). 

 

Tabela 34: Izvedene aktivnosti – karierne delavnice in strokovne ekskurzije kariernih centrov članic 

Nove univerze v študijskem letu 2019/2020 

Naslov delavnice Opis 

KARIERNA DELAVNICA:  

Tehnike učinkovitega učenja in 

pomnenja, 9. 10. 2020 

Karierni center je organiziral delavnico, na kateri so študentje 

spoznali:  

 

- tehnike hitrega branja; 

- kako prepričanja, čustvena stanja vplivajo na 

motivacijo pri učenju;  

- delovanje spomina; 

- osvobajanje kapacitet pomnjenja; 

- konstruiranje pomena študijskega gradiva. 

 

Pridobili so orodja, ki jim bodo omogočila, da se v kratkem 

času naučijo več in na bolj strukturiran način pristopijo k 

študiju obvezne literature in knjig. 

 

Delavnico je vodil Siniša Dagary, ki je ob svoji dolgoletni 

finančni karieri postal trener prodaje, vodenja, marketinga, 

NLP coach in NLP mojster. Ima več kot 15 let izkušenj iz učenja 

mehkih veščin v več kot 20 državah po EU, Turčiji in Aziji, 

https://emc2.elsa.org/
https://vismoot.pace.edu/
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Naslov delavnice Opis 

katerih se je udeležilo že več kot 1000 ljudi. Dodana vrednost 

njegovih predavanj in delavnic je združevanje različnih tehnik 

in orodij, ki se logično združijo v celoto.  

 

KARIERNA DELAVNICA: 

Moje poslanstvo – to sem jaz, 23. 10. 

2019 

Delavnica je bila namenjena vsem, ki še ne vedo, kaj jih zares 

motivira in navdihuje ter vsem, ki so to že spoznali, a se 

sprašujejo, kako uravnoteženo in ozaveščeno načrtovati 

lasten osebni in profesionalni razvoj. 

 

Na delavnici so študentje preko razumevanja teorije 

psihologa in filozofa Lawrenca Kohlberga, ki govori o stopnjah 

moralnega razvoja človeka, prešli do vprašanja lastnega 

samospoznavanja in razumevanja svojih osnovnih 

evolucijskih potreb in želja ter tega, kako prepoznavati lasten 

smisel delovanja v svetu (ali lastno poslanstvo). Spoznali so 

stopnje moralnega razvoja po teoriji Lawrenca Kohlberga. 

Naučili so se metod in strategij načrtovanja lastnega 

osebnega in profesionalnega razvoja. Udeleženci so 

pridobivali mehke večine vodenja lastne kariere. Delavnico v 

obsegu štirih pedagoških ur je vodil Danijel Bandelj (Dobro-

Biti.si). 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA: 

Strokovna ekskurzija k notarki 

Andreji Cajhen, 25. 10. 2019 

V sklopu evropskega tedna civilnega prava so slovenske 

notarke in notarji odprli svoja vrata za vse uporabnike 

notarskih storitev, pod sloganom »Spoznajte svojega 

notarja.« 

 

Študenti Evropske pravne fakultete so tako obiskali notarko 

Andrejo Cajhen, ki je predstavila notarski poklic, potek 

delovnega dne v notarski pisarni in dokumente, s katerimi se 

srečuje v vsakodnevnem delovnem procesu. 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA: 

Strokovna ekskurzija v Hišo EU, 5. 

11. 2019 

Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze je v  

sodelovanju z ELSA Nova Gorica organiziral strokovno 

ekskurzijo v Hišo Evropske unije. 

 

Hiša Evropske unije združuje Pisarno Evropskega parlamenta 

v Sloveniji in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. 

Informacijsko središče Hiša Evropske unije je njuna skupna 

kontaktna točka za državljane. Na dogodku so študentje dobili 

vpogled v predstavništvo Evropske komisije in evropskega 

parlamenta v Sloveniji, kako poteka delo komisarjev EU ter 

poslancev EP. Predstavljene so bile tudi karierne priložnosti v 
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Naslov delavnice Opis 

institucijah EU in možnosti za opravljanje pripravništva na 

institucijah EU ter postopke prijave za študente/diplomante. 

 

STROKOVNA DELAVNICA:  

Karierni dan na Ekonomski srednji 

šoli v Ljubljani, 7. 11. 2019 

 

7. novembra 2019 je vodja kariernega centra Evro-PF 

sodelovala na kariernem dnevu na Ekonomski šoli v Ljubljani. 

Dijakom je predstavljala študijske programe in posamezne 

poklice, ki jih lahko pridobijo s študijem na Evro-PF in se z 

dijaki pogovarjala o izbiri študija. Dijakom je odgovarjala na 

vprašanja in jim dajala informacije. 

 

STROKOVNA DELAVNICA:  

Predstavitev mednarodnih 

mobilnosti in obštudijskih 

dejavnosti, 7. 11. 2019 in  

12. 11. 2019 

Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze je v 

sodelovanju z ELSA Nova Gorica in Študentskim svetom Evro-

PF  organiziral predstavitev obštudijskih dejavnosti in 

mednarodnih mobilnosti. 

Študentje so dobili vpogled, kako lahko že v času študija 

pridobijo izkušnje in kompetence, ki jim bodo pomagale pri 

uspešnemu iskanju zaposlitve. 

Predstavili so domača in tuja tekmovanja, sodelovanje v 

Študentskem svetu EVRO-PF in v društvu študentov prava 

ELSA Nova Gorica ter druge možnosti obštudijskega 

udejstvovanja in pridobivanja kompetenc. 

Tisti, ki želijo pridobiti izkušnje v tujini, so spoznali, kako na 

študij ali prakso preko Erasmus+ programa ter druge 

možnosti mednarodnih izmenjav. 

 

KARIERNA DELAVNICA: 

Izberi si svoj študij, 21. 11. 2019 

Evropska pravna fakulteta Nova univerza se je na dogodku 

Izberi si svoj študij, ki ga že tradicionalno organizira RRA 

Severne Primorske, predstavila s karierno delavnico »Kako 

izbrati študij?«  

 

Na delavnici so dijaki skupaj s karierno svetovalko spoznali, 

kako izbrati pravi študij, kdaj se začne kariera in kaj so 

kompetence. Razmišljali so o svojih željah in lastnostih ter se 

naučili, kako poiskati več informacij o študijih in poklicih. 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA:  

Obisk Računskega sodišča, 25. 11. 

2019 

Študenti Evro-PF so se 25. 11. 2019 udeležili strokovne 

ekskurzije na Računsko sodišče. Zaposleni na sodišču so 

predstavili delovanje institucije, glavna pooblastila in naloge. 

Predstavili so zaposlovanje na instituciji, potrebna znanja, 
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kompetence, ki jih mora zaposleni imeti. Odgovarjali so na 

vprašanja študentov. 

 

KARIERNA DELAVNICA: 

 

Kako uspeti v nepremičninskem 

poslu, 25. 11. 2019 

 

Karierni center je za študente organiziral motivacijski 

seminar, ki je prikazal vsakdanji svet nepremičninskih 

svetovalcev.  

 

Izvršna direktorica RE/MAX Slovenija, Janja Čeh Horvat, NPK 

svetovalka za področje pridobitve licence NPK nepremičninski 

posrednik, je predstavila: 

- kako pridobiti licenco za opravljanje posla 

nepremičninskega posrednika, 

- trende na nepremičninskem področju, 

- primerjavo nepremičninskega trga: Slovenija in 

tujina, 

- karakteristike uspešnega nepremičninskega 

posrednika, 

- sodobne načine poslovne komunikacije,  

- pristope za uspeh pri trženju nepremičnin, 

- primer dobre prakse v podjetju RE/MAX. 

 

STROKOVNA DELAVNICA:  

Ogled sodne obravnave na 

Okrajnem sodišču v Novi Gorici, 9. 

12. 2019 

 

Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze je v 

sodelovanju z Okrajnim sodiščem v Novi Gorici, študentom 

ponudil možnost ogleda kazenske sodne obravnave. 

 

Pred obravnavo je sodnik Jernej Kovše predstavil primer in 

potek sojenja. Po sojenju pa je sledila strokovna debata s 

karierno svetovalko in sodnikom.  

 

KARIERNA DELAVNICA:  

Predstavitev prakse v odvetniški 

pisarni Wolf Theiss, 17. 12. 2019 

 

KC Evro-PF je v sodelovanju z odvetniško pisarno Wolf Theiss 

organiziral predstavitev odvetniške pisarne in programa praks 

za študente. Udeleženci so dobili vpogled v delo odvetnika, 

informacije kako potekajo prakse v OP, kako se prijaviti in 

kakšne izkušnje bodo pridobili na praksi v OP. 

KARIERNA DELAVNICA: 

Karierni dan na gimnaziji Celje – 

Center, 19. 12. 2019  

 

Vodja Kariernega centra Evro-PF je sodelovala na kariernem 

dnevu na Ekonomski šoli v Ljubljani. Dijakom je predstavljala 

študijske programe in posamezne poklice, ki jih lahko 

pridobijo s študijem na Evro-PF in se z dijaki pogovarjala o 

izbiri študija. Dijake je informirala tudi o študijskih programih 

drugih dveh članic NU.  
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STROKOVNA EKSKURZIJA:  

 

Ogled sodne obravnave na 

Okrožnem sodišču v Ljubljani, 

7.1.2020 

 

Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze je 

organiziral ogled kazenske sodne obravnave na Okrožnem 

sodišču v Ljubljani. Po obravnavi je bil sodnik Martin Jančar na 

voljo za vsa vprašanja in pojasnila. 

KARIERNI SEJEM: 

Sejem Informativa, 24. 1. 2020 in 25. 

1. 2020 

12. sejem Informativa je potekal 24. in 25. januarja 2020, na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na sejmu je sodelovalo 

5 strokovnih sodelavk in 5 študentov. 

 

Nova univerza je imela razstavni prostor v dvorani A2, med 

ostalimi univerzami in visokošolskimi zavodi, na istem mestu 

kot leta 2019. Prostor smo opremili z dvema pingvinoma, 

tremi velikimi plakati članic, en manjši plakat pridružene 

članice in plakat na sprednjem pultu. 

 

Promocijski material: uporabili smo nove letake, stare letake, 

ker imajo naveden predmetnik, prenosni računalnik, na 

katerem se je predvajal promocijski video, svinčniki, 

flomastri, samolepljivi listki, bonboni. 

 

Največ vprašanj je glede študija prava – kakšno pravo se 

študira (evropsko?), kako je študij priznan, ali je težko dobiti 

zaposlitev zaradi predsodkov do fakultete, kakšne so razlike s 

študijem prava v Ljubljani. 

KARIERNA DELAVNICA: 

 

Predstavitev pravniških poklicev, 27. 

2. 2020 

V decembru je Karierni center Evropske pravne fakultete 

organiziral delavnico za študente, na kateri so se učili kako 

poteka uspešna prijava na delovno mesto. Delavnico je vodil 

diplomiran psiholog Nik Krivec iz podjetja Kompetenca d.o.o. 

Udeleženci so spoznali kaj pritegne zaposlovalce v 

življenjepisu, kakšne so alternativne oblike življenjepisov in 

kako hitro in učinkovito navajati ključne informacije o sebi. 

Skozi prizmo psihologije so preizkušali različne pristope za 

vzbujanje zanimanja zaposlovalcev, s praktično vajo so se 

poizkusili v zaposlitvenem postopku in spoznali »trike«, ki se 

jih delodajalci na zaposlitvenih razgovorih pogosto 

poslužujejo.  

STROKOVNA EKSKURZIJA:  

 

Ekskurzija na Urad za Intelektualno 

lastnino, 27. 2. 2020  

V okviru predavanja so študentom predstavniki Urada za 

Intelektualno lastnino podrobno predstavili znamke, modele 

in ponaredke. V okviru ponaredkov so študentje na primeru 

spoznali tudi predstavitev nove spletne strani, ki bo zanimiva 

vsem z željo po dodatnem znanju s področja PIL. Udeleženci 
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so pridobili nova znanja, ki jim bodo pomagala pri 

uspešnejšemu prehodu na trg dela. 

KARIERNA DELAVNICA: 

 

Predstavitev natečaja » BEST 

INTERNATIONAL FUTURE LAWYER 

AWARD« ter odvetniške pisarne 

ŠELIH & PARTNERJI, 14. 5. 2020 

 

Predstavitev je zaradi situacije, povezane s COVID-19 

potekala preko aplikacije ZOOM. Na dogodku sta sodelovali 

Jera Majzelj in Špela Remec, ki sta udeležencem predstavili 

Odvetniško pisarno Šelih & Partnerji ter natečaj za študente 

oziroma mlade diplomante prava »Best International Future 

Lawyer Award« v sklopu mednarodnega združenja AIJA. 

KARIERNA DELAVNICA: 

 

»Kako napisati top življenjepis?«, 16. 

6. 2020  

 

Študentje so na delavnici, ki je bila organizirala v obliki 

spletnega webinarja, spoznali:  

- katere sestavine so ključne, ko življenjepis pišeš 

prvič; 

- kako napisati ustrezno in hkrati privlačno 

motivacijsko pismo; 

- kaj je pomembno pri navajanju svojih znanj, lastnosti 

in izkušenj; 

- kako delodajalci pregledujejo življenjepise;  

- različne oblike življenjepisov in njihovo ustreznost;  

- kakšne so najpogostejše napake pri pisanju 

življenjepisa; 

- primere dobrih praks: kako izstopati s svojim 

življenjepisom.  

 

PREDSTAVITEV DELODAJALCA, 

POKLICA  

 

On-line (zoom) predstavitev 

Veleposlaništva RS v Berlinu in 

poklica veleposlanik ter Erasmus 

izkušnje študenta,  3. 6. 2020 

V sredo, 3. 6. 2020, je preko aplikacije Zoom potekala on-line 

predstavitev Veleposlaništva RS v Berlinu ter Erasmus 

izkušnje študenta. Na dogodku sta sodelovala: predstavnica 

Veleposlaništva RS v Berlinu ter študent Klemen Žugelj, ki je 

preko razpisa Eramus+ tu uspešno opravil prakso. 

PREDSTAVITEV DELODAJALCA, 

POKLICA  

 

On-line (zoom) predstavitev  

Odvetniške pisarne O. p. ŠVAB ter 

karierne izkušnje diplomanta, 17. 9. 

2020 

V četrtek, 17. 9. 2020, je Karierni center Nove univerze 

priredil spletni dogodek, na katerem je svoje karierne izkušnje 

predstavil diplomant Nove univerze, Luka Švab. Rdeča nit 

dogodka je bilo  vprašanje: »Kako postati odvetnik – od 

študija do odprtja lastne pisarne.«  

 

Diplomant Evropske pravne fakultete, Luka Švab, je 

udeležencem predstavil Odvetniško pisarno Švab ter 

odgovoril na vprašanja, kot so:  

- Kako do odvetniškega pripravništva in kaj se od 

pripravnika pričakuje?  
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- Kako se pripravljati na PDI; predstavil je svojo lastno 

izkušnjo. 

- Kako postati odvetnik in kako dolga je ta pot? 

- Katere kompetence naj bi imel odvetnik? 

 

Dogodek je udeležencem bil dobra popotnica za nadaljnje 

karierne korake, saj so dobili uvid, kaj vse je potrebno, da le v 

slabih 3 letih diplomant pride do lastne odvetniške pisarne.  

Vir: Karierni center, 2021 

10.1.5 Sofinanciranje dejavnosti  

Karierni center EVRO-PF NU deluje od leta 2012 dalje. Dejavnost kariernega centra Evropske pravne 

fakultete se je od leta 2013 do 2015 sofinancirala iz »Javnega razpisa za sofinanciranje nadaljnjega 

razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013-2015«, od leta 2015 

dalje pa je bila sofinancira iz sredstev »Javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti 

kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport v letu 2016. Preostala sredstva je zagotavljala fakulteta iz lastnih virov.  

V okviru zadnjega razpisa je Evropska pravna fakulteta Nove univerze pridobila sredstva za izvajanje 

projekta “Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Evropske pravne fakultete v letih 2015-2020”. 

Sredstva so delno zagotovljena iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter delno iz Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport (20 %). Opcija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in 

vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do 

vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah 

učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, 

tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 

Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na 

vseh ravneh izobraževalnega sistema. Razpis se je iztekel 30.6.2020.  

10.2 ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU SODELOVANJA Z OKOLJEM 

EVRO-PF NU svoje delovanje v mednarodnem prostoru utrjuje tudi z mednarodnimi sporazumi, kjer je 

sklenjenih 37 bilateralnih sporazumov Erasmus+ in 18 mednarodnih sporazumov o akademskem 

sodelovanju s tujimi univerzami (t. i. Agreement on academic cooperation). 

 

V študijskem letu 2019/20 je EVRO-PF NU v okviru projekta Erasmus+ izpeljala:  

- 7 mobilnosti študentov, med njimi je bila izvedena 1 vhodna mobilnost in 6 izhodnih mobilnosti 

za namene študija in prakse; 

- Zaradi pandemije novega koronavirusa vhodnih/izhodnih mobilnosti pedagoškega osebja ni 

bilo. 

 



 

146 

 

V študijskem letu 2019/2020 je na potek in realizacijo mednarodnih dogodkov bistveno vplivala 

pandemija nove koronavirusne bolezni (COVID-19). EVRO-PF NU je v študijskem letu 2019/2020 

organizirala 1 mednarodno konferenco in 8 akademskih forumov ter povabila 6 tujih strokovnjakov, ki 

so sodelovali v študijskem procesu v sklopu krepitve internacionalizacije. Z namenom lažjega 

vključevanja tujih študentov v slovenski izobraževalni sistem je bil za tuje študente organiziran 

informativni dan in za vse študente, ki se zanimajo za študij v tujini Erasmus informativni dan.  

 

V študijskem letu 2019/20 je EVRO-PF v okviru KC organizirala:  

- Karierne delavnice;  

- Karierna svetovanja;  

- Strokovne ekskurzije, obiske študentov v delovna okolja in predstavitve delodajalcev;  

- Gostujoča predavanja;  

- Izobraževanja za občane;  

- Tekmovanja za študente.  
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10.2.1 IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 
DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V LETU 2019 

KRATKOROČNA 

STRATEGIJA  

REALIZACIJA 2020 

1. Družbeno odgovorno in tvorno 

sodelovanje z domačim in tujim okoljem 

 

Povečanje vpetosti fakultete v 

znanstveno in strokovno okolje.  

 

1. Izvedba vsaj ene znanstvene 

konference in vsaj pet 

akademskih forumov.  

2. cZa potrebe spremljanja 

aktivnosti in njihovih učinkov na 

delovanje fakultete in širše 

okolje bo fakulteta vodila t. i. 

»seznam aktivnosti«, ob pomoči 

katerega bo fakulteta 

promovirala svojo dejavnost za 

širši družbeni učinek ter 

spremljala številčnost in 

pogosto tovrstnih pojavov iz 

vidika uresničevanja 

dolgoročnega cilja. 

3. Uvedba novega načina 

spremljanja vplivnosti EVRO-PF 

preko anketnega vprašalnika: 

Vpliv merjena NU in njenih 

članic. 

1. Organizirana in 

izvedena bo vsaj ena 

konferenca in vsaj pet 

akademskih forumov.   

2. Vodil se bo seznam 

aktivnosti vseh dogodkov 

ter promovirali se bodo 

družbeno odgovorni 

dogodki v obliki priprave 

e-novic, medijskih objav 

ipd. 

3. Oblikovani bodo 

ustrezni mehanizmi za 

spremljanje učinkov 

družbenih aktivnosti in 

vpliva, ki ga ima EVRO-PF 

na širše družbeno okolje 

(npr. anketni vprašalniki). 

1. Realizirano.  

Akademski forumi se izvajajo na 

ravni NU, pri čemer sodelujejo vse 

članice. V študijskem letu 2019/20 

smo izvedli 5 akademskih forumov, 

in sicer:  

 1.10.2019 – Akademski 

forum NU: Prihodnost 

Evropske unije - Izzivi 

 14.11.2019 – Akademski 

forum NU ob 25-letnici 

uveljavitve Evropske 

konvencije o varstvu 

človekovih pravic v 

Sloveniji 

 18.2.2020 – Akademski 

forum NU: Migracije, EU 

in oborožene sile 

 16.4.2020 – E-Akademski 

forum NU ob izidu knjige 

»The Impact of European 

Institutions on the Rule of 

Law and Democracy: 

Slovenia and Beyond« 

 2.6.2020 – E-Akademski 
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forum NU: The many 

faces of consitutional 

backsliding in Central 

Europe 

Organizirana je bil 10. konferenca o 

pravni teoriji, pravni argumentaciji 

in pravni filozofijo (LegArg), ki je 

potekala med 29. in 30. oktobrom v 

prostorih Evropske pravne 

fakultete, NU.  

Načrtovana je bila tudi študentska 

konferenca NU – NUŠKA, in sicer za 

termin 7.4.2020, vendar je zaradi 

epidemije COVID-19 odpadla.  

2. Realizirano.  

Fakulteta vodi seznam vseh 

aktivnosti in dogodkov katere 

organizira ali se jih udeležuje. Vse 

aktivnosti se tudi redno promovirajo 

na družbenih omrežjih in spletni 

strani fakultete.   

3. Ni realizirano.  

 

Razvijati družbeno odgovornost in 

angažiranost  študentov.  

 

1. Objava Programa dela 2020 

na spletni strani EVRO-PF. 

2. Poglobitev odnosov in 

sodelovanja z delodajalci, ki 

bodo sprejeli študente 

prvostopenjskih študijskih 

programov na obvezno prakso 

na podlagi sklenjenih pisem o 

1. Priprava in objava 

Progama dela 2020 na 

spletni strani in izvedba 

dodanih seznanitev ŠS s 

kratkoročnimi strateškimi 

cilji.  

2. Izvedba vsaj dveh 

sestankov s partnerjem in 

1. Ni realizirano.  

2. Realizirano.   

3. Realizirano.  
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nameri. 

3. Vzpostavitev letnih anketnih 

vprašalnikov za spremljanje 

obštudijske dejavnosti in 

angažiranosti študentov.  

priprava konkretnega 

predloga za vzpostavitev 

skupnega projekta.  

3. Priprava in izvedba 

letnih anketnih 

vprašalnikov ter 

spremljanje in promocija 

rezultatov. 

2. Povečati sodelovanje s sorodnimi 

pedagoškimi in raziskovalnimi 

institucijami ter (ne)gospodarstvom 

doma in v tujini  

 

Sklepanje novih mednarodnih in 

bilateralnih sporazumov, ki bodo 

podlaga za mednarodne mobilnosti, 

raziskovanje in prijave projektov.  

 

1. Na letni ravni bodo sklenjeni 

vsaj trije novi bilateralni 

sporazumi.   

2. Poglobitev sodelovanja s 

partnersko institucijo Effectus iz 

Zagreba s ciljem sodelovanja pri 

oblikovanju novih študijih 

programov.  

3. Fakulteta bo skrbela za 

aktivno izmenjavo pedagoškega 

in strokovnega osebja 

zagotavljala prek programa 

Erasmus+.  

 

1. Sklenjeni bodo vsaj trije 

novi bilateralni 

sporazumi. 

2. Priprava predloga za 

oblikovanje novih 

študijskih programov. 

3. Izpeljana bo vsaj ena 

mobilnost pedagoškega 

osebja za namene 

poučevanja ter vsaj dve 

mobilnosti osebja za 

namen usposabljanja za 

krajša obdobja v okviru 

programa Erasmus+.  

1. Realizirano.  

Mednarodna pisarna je v letu 

2019/2020 posredovala pri 

sklepanju novih bilateralnih 

sporazumov.  

Sklenjeni so bili novi Erasmus+ 

bilateralni sporazumi.  

1. Dicle University, 

Turčija (TR 

DIYABRA01), avgust 

2020 

2. Marie Curie 

Sklodowska 

University (PL 

LUBLIN01), junij 2020 

3. University of West 

Bohemia, 

(CZPLZEN01), januar 

2020 

Drugi mednarodni sporazumi:  

1. Agreement on 

academic 

cooperation with 
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Washington 

University Scool of 

Law in St. Louis, 

avgust 2020. 

2. Delno realizirano.  

Vodstvo fakultete se je glede 

omenjenega sestalo na delovnem 

sestanku z vodstvo fakultete 

EFFECTUS.  

3. Ni realizirano.   

Mobilnosti pedagoškega osebja za 

namene poučevanja in 

usposabljanja se zaradi epidemije 

COVID19 v letu 2019/2020 niso 

realizirale. Projekt Erasmus+ 2019 je 

bil podaljšan do maja 2022, zaradi 

česar se bodo aktivnosti izvajale v 

prihajajočem obdobju. 

Vključitev v domača in mednarodna 

interesna združenja.  

 

1. Povečati vključenost EVRO-PF 

NU v domačih in mednarodnih 

organizacijah in združenjih (vsaj 

eno novo članstvo).  

2. Zagotovljeni bodo ustrezni 

viri financiranja za zagotovitev 

aktivnega članstva. 

1. Pregledane bodo 

možnosti za včlanitve v 

dodatne domače in 

mednarodne organizacije 

ter združenja. 

2. Zagotovljeni bodo 

ustrezni viri financiranja. 

1. Realizirano.  

Pregledane so bile možnosti za 

včlanitve v dodatne domače in 

mednarodne organizacije ter 

združenja ter ponujene možnosti 

sofinanciranja– npr. Eurioean 

University Association. Fakulteta se 

za članstvo ni odločila, saj je 

dejavnost vezana na delovanje 

univerze. 

2. Realizirano.  

Fakultete ja bila včlanjena v:  
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 ELFA – letna članarina je 

pokrita delno iz lastnih 

sredstev in delno iz 

koncesioniranih sredstev 

 NU – mesečna članarina 

iz koncesijskih sredstev 

 IPF, K.O – Zavod za 

uveljavljanje pravic 

izvajalcev in proizvajalcev 

fonogramov Slovenije – 

letna članarina iz lastnih 

sredstev.  

Fakulteta zneske članarine pokriva 

delno iz lastnih sredstev in delno iz 

koncesioniranih sredstev.  

 

Spodbujanje medinstitucionalnega 

sodelovanja na mednarodni ravni. 

1. EVRO-PF NU bo izvajala 

aktivnosti za krepitev 

povezovanja na mednarodni 

ravni.  

2. Nadgradnja Erasmus+ na 

ravni NU.  

2. Ponovno preverjanje 

možnosti za vzpostavitve 

partnerstva v sklopu projektov 

Erasmus+ KA2. 

1. Izvedene bodo različne 

aktivnosti z namenom 

krepitve povezovanja na 

mednarodni ravni 

(Erasmus+, mednarodne 

konference, drugi 

dogodki, raziskovalna 

dejavnost).  

2. Izvedba ustreznih 

aktivnosti za nadgradnjo 

programa Erasmus+ na 

ravni NU za vse članice.  

1. Realizirano.  

Izvedene so bile aktivnosti za 

krepitev povezovanja na 

mednarodni ravni: izvajal se je 

program mobilnosti Erasmus+, 

mednarodne konference, na 

akademskih forumih in predavanjih 

so sodelovali tuji strokovnjaki, 

raziskovalna dejavnost fakultete je 

vključevala mednarodne projekte – 

podatki so dostopni v SICRIS.)   

 

2. Realizirano.  

Izvedene so bile vse ustrezne 
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aktivnosti za nadgradnjo programa 

Erasmus+ na ravni NU (prijava ECHE 

listine na ravni NU in članic za novo 

programsko obdobje 2021-2027).   

 

Učinkovito povezovanje z 

gospodarstvom in delodajalci preko 

dejavnosti fakultete in njenega KC. 

1. Vzpostaviti oz. poglobiti 

sodelovanje z delodajalci na 

podlagi že podpisanih pisem o 

nameri, s ciljem, da študenti 

prvostopenjskih študijskih 

programov opravijo obvezno 

prakso.  

2. Večja vključenost 

delodajalcev v procese prenove 

in posodobitev študijskih 

programov in predmetnikov. 

Spremljanje konkretnih 

predlogov delodajalcev. 

3. Povečano bo število 

sporazumov, ki omogočajo 

praktično udejstvovanje 

študentov. 

 

1. Podpisana pisma o 

nameri se bodo začela 

izvajati v praksi. 

2. Organizirano bo 

srečanje z različnimi 

delodajalci vsaj 1x letno. 

3. Sklenjen bo vsaj en nov 

sporazum za praktično 

udejstvovanje študentov 

 

1. Realizirano.  

 

2. Realizirano.  

V sklopu aktivnosti KC fakulteta 

sodeluje z nekaterimi delodajalci pri 

izvedbi predstavitev in delavnic. 

3. Realizirano.   

V študijskem letu 2019/20 so bila 

sklenjeni naslednji sporazumi:  

1. Isi d.o.o. 

2. Metropola In d.o.o. 

3. MTN, 

Nepremičninske 

storitve, Miha Toš 

s.p. 

4. Codognotto d.o.o.  

5. Mestna občina 

Ljubljana 

 

3. Ustrezna promocija 
Pregled in posodobitev plana 

promocije zavoda EVRO-PF NU 

skladno s strateškimi usmeritvami 

1. Priprava plana promocije 

2020  in realizacija. 

2. Uspešno bodo izpeljane vse 

1. Plan promocije na ravni 

fakultete bo ustrezno 

prilagojen in posodobljen  

1. Realizirano.  

Fakulteta je pripravila in sprejela 

plan promocije za študijsko leto 
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razvoja visokošolskega zavoda in 

strategijo internacionalizacije. 

predvidene promocijske 

aktivnosti. 

glede na usmeritve 

nadaljnjega razvoja 

fakultete in njenega 

članstvu v NU. 

2. Na podlagi 

promocijskega plana bodo 

izvedene vse promocijske 

aktivnosti. 

2019/20.  

2. Realizirano.  

EVRO-PF NU je po planu promocije 

izvedla večinski del aktivnosti. 

Ostale so odpadle zaradi epidemije 

COVID-19.  

Obveščanje medijev o delu in razvoju 

zavoda ter odpiranje širši javnosti.   

 

1. Obveščanje medijev o delu in 

razvoju EVRO-PF NU. 

1. Iskanje inovativnih 

načinov za promocijo 

dejavnosti EVRO-PF NU 

(promocija po srednjih 

šola, akademski forumi, 

itd.).  

1. Realizirano.  

Fakulteta je organizirala akademske 

forume, Jesenske šole, okrogle 

mize, gostujoča predavanje, itd.  

Prav tako smo se udeležili naslednjih 

dogodkov:  

- 25. 09. 2019: Stojnice 

znanja v Nove Gorici, 

- 7. 11. 2019: Karierni dan 

Ekonomska šola Ljubljana, 

- 21. 11. 2019: Izberi si svoj 

študij, 

- december, januar: 

predavanja na srednjih 

šolah, 

- 15. 11. 2019: Karierni 

sejem 2019 – MB, 

- 13. 12. 2019: Dobrodelni 

dan NU v sodelovanju s 

ŠS. Izkupiček za Hospic, 

- 16. 12. 2019: ŠC Rogaška 

Slatina, 

- 19. 12. 2019: Karierni dan 

Gimnazije Celje, 
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- 9. 1. 2020: Gimnazija 

Šiška, 

- 14. 1. 2020: Gimnazija 

Ledina, 

- 15. 1. 2020: Zavod Sv. 

Stanislava, 

- 18. 1. 2020: Študenti 

dijakom, 

- 24. in 25. 1. 2020: 

Informativa, 

- 30. 1. 2020: Predstavitev 

študijskih možnosti 

Celovec, 

- 20. 2. 2020: Karierna 

delavnica ŠC Rogaška 

Slatina, 

- 27. 2. 2020: Karierna 

delavnica Zavod Sv. 

Stanislava. 

Organizacija dogodkov namenjenih 

informiranju javnosti. 

 

1. Organizacija informativnih 

dni in dneva odprtih vrat, s 

ciljem večje prepoznavnosti 

fakultete. 

1. Uspešno bodo 

organizirani informativni 

dnevi in dnevi odprtih 

vrat, s ciljem 

promoviranja in 

utrjevanja prepoznavnosti 

imena EVRO-PF NU in 

njenih študijskih 

programov. 

1. Realizirano.  

Na začetku novega študijskega leta 

2020/2021 je fakulteta v Novi Gorici 

in v Ljubljani organizirala Dan 

odprtih brat za novo generacijo 

študentov. Za namen priprave 

novega plana promocije, je 

fakulteta vsem udeležencem 

razdelila anketni vprašalnik v zvezi s 

prepoznavnostjo fakultete.  

 14. november 2019 – Dan 

odprtih vrat za doktorske 

študente 

 25. januar 2020 – 
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udeležba na Informativi 

 14. in 15. februar 2020 -  

Informativni dan za 

dodiplomske študijske 

programe 

20. maj 2020 – Spletni informativni 

dan za podiplomske študijske 

programe 

Promocijski vidik: Info dneve se je 

posnelo, posnetki so objavljeni na 

eUniverzi in javno dostopni 

vsakomur, ki ga zanimajo. 

 

Sodelovanje na domačih in 

mednarodnih sejmih ter izvajanje 

aktivnosti za zagotavljanje uspešno 

promocijo doma in v tujini.  

1. EVRO-PF NU bo še dodatno 

razširila aktivnosti promocije na 

domačih in mednarodnih 

sejmih. Interesne države so vse 

članice EU ter države partnerice 

programa Erasmus+. 

1. Promocija EVRO-PF NU 

bo potekala na domačih in 

mednarodnih sejmih.   

1. Delno realizirano.  

Fakulteta se je udeležila domačega 

sejma Informativa.   
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10.3 SKLEPNO 

10.3.1 Prednosti 

- Na fakulteti je bilo kljub COVID-19 organizirano veliko število domačin in mednarodnih 

dogodkov, ki so pripomogli h krepitvi stikov z okoljem.  

- Fakulteta je aktivno vključevala  zunanje  deležnike  v  obštudijski  proces (sodelovanje  na 

okroglih mizah, akademskih forumih, drugih dejavnostih KC).  

- V letu 2019 je karierni center EVRO-PF prešel na raven Nove univerze. Dejavnost Kariernega 

centra se je vse do junija 2020 sofinancirala s sredstvi javnega razpisa, v sklopu projekta 

»Nadgradnja dejavnosti kariernega centra Evropske pravne fakultete v letih 2015-20202«.  

- V letu 2020 je bil vzpostavljen tudi Center za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove 

univerze, v sklopu katerega od leta 2020 dalje poteka koordinacija dejavnosti karierne 

orientacije ter mednarodnih mobilnosti na ravni celotne univerze.  

- Fakulteta je aktivno sodelovala v mednarodnih združenjih (ELFA, AmCham) ter si prizadevala 

za iskanje novih možnosti mednarodnega povezovanja in sodelovanja.  

- V študijskem letu 2019/2020 so se začeli formalni postopki prenosa Erasmus+ programa iz 

članic na Novo univerzo, pri čemer bo ECHE listine članic zamenjala ECHE listina Nove univerze. 

Nov program Erasmus+ 2021-2027 se bo začel izvajati predvidoma v št. letu 2021/2022.  

- Fakulteta je v št. letu 2019/2020 okrepila svojo mrežo Erasmus+ partnerstev preko novih 

bilateralnih sporazumov.  

- V št. letu 2019/2020 je v sklopu kariernega centra potekalo manjše število dogodkov (na 

katerih so sodelovali diplomanti/Alumni fakultete), ki so nakazovali na tesnejše sodelovanje 

Kariernega centra z Alumni.  

10.3.2 Slabosti 

- Na potek in realizacijo mednarodnih dogodkov, kakor tudi izvedbo Erasmus+ mednarodnih 

mobilnosti (tako vhodnih, kot izhodnih), je bistveno vplivala pandemija nove koronavirusne 

bolezni (COVID-19). Vpliv se odraža v številčnosti dogodkov, v obliki izvedbe (pretežno preko 

ZOOM), kakor tudi v številu in kakovosti mednarodnih izmenjav.  

- Zaradi COVID-19 je večina dogodkov potekala »on-line«, kar je onemogočalo socialno 

integracijo med udeleženci dogodkov.   

- Sofinanciranje dejavnosti kariernega centra v sklopu projekta »Nadgradnja dejavnosti 

kariernega centra Evropske pravne fakultete v letih 2015-20202« se je v študijskem letu 

2019/2020 zaključilo.  

- Vključenost študentov v obštudijske dejavnosti se je spremljalo zgolj neformalno, in sicer preko 

KC, univerzitetne knjižice ter raziskovalne dejavnosti fakultete. Ankete glede ob študijskih 

dejavnostih med študenti v letu 2019/2020 niso bile izvedene, saj je večina obštudijskih 

aktivnosti  v št. letu 2019/2020 zaradi vpliva COVID-19 zamrla (npr. tekmovanja in druge oblike 

študentskih aktivnosti doma in v tujini).  
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- V študijskem letu 2019/2020 ni bilo aktivnega JMM modula. Predhodni se je iztekel konec 

študijskega leta 2018/2019.  

10.3.3 Predlogi za izboljšanje 

- Omogočiti dodatne vire sofinanciranja dejavnosti KC, poleg tistih, ki jih zagotavlja univerza. 

Spodbuditi prijavo na različne razpise, ki bodo omogočali sofinanciranje dejavnosti kariernega 

centra.  

- Uspešno urediti prenos programa Erasmus+ iz članic na Novo univerzo, skladno z novimi 

smernicami Erasmus+ programa 2021-2027 ter ECHE listino Nove univerze 

- Povečati število vhodnih in izhodnih Erasmus+ mobilnosti ter števila bilateralnih sporazumov.  

- Okrepiti izvedbo mobilnosti osebja za namen usposabljanja za krajša obdobja v okviru 

programa Erasmus+. 

- Povečati vključenost EVRO-PF v domačih in mednarodnih organizacijah in združenjih. 

- Spodbudili akademski zbor k prijavi novih JMM projektov.  

- Spodbujanje sodelovanja med kariernim centrom in Alumni klubi z namenom ustvarjanja novih 

priložnosti za prirejanje skupnih aktivnosti, promocijo diplomantov in medgeneracijsko 

povezovanje.   

- Razvoj formalnih mehanizmov za učinkovitejše spremljanje obštudijskih dejavnosti ter 

spodbujanje študentov k njihovi udeležbi.   

10.4 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU SODELOVANJA Z OKOLJEM 

Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja EVRO-PF NU 2018 - 2021 na področju sodelovanja z 

okoljem so: 

 

1. Družbeno odgovorno in tvorno sodelovanje z domačim in tujim okoljem 

2. Povečati sodelovanje s sorodnimi pedagoškimi in raziskovalnimi institucijami ter (ne) 

gospodarstvom doma in v tujini 

3. Ustrezna promocija. 

 

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

in v tujini ter skrbeti za družbeno odgovorno in tvorno sodelovanje fakultete z domačim in tujim 

okoljem prek študentov in predavateljev. Oblikovati mora pogoje za okrepitev že obstoječega 

sodelovanja z relevantnimi domačimi in tujimi institucijami. Ključno pa je povečati aktivnosti 

namenjene internacionalizaciji fakultete ter s tem večanja zaupanja v samo institucijo.   

 

EVRO-PF NU bo poskušala svoje poslanstvo, vizije in strateške cilje poskušala širiti na osnovi aktivnega 

vključevanja v mednarodna združenja in sodelovanja z mednarodnimi institucijami.  
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Tako je cilj EVRO-PF NU spodbuditi večjo prepoznavnost v mednarodnem okolju in povečati 

sodelovanje s partnerji v evropskem in globalnem prostoru. Dolgoročno mora EVRO-PF NU skrbeti za 

lastno promocijo in promocijo sodelovanja z družbenim okoljem. 
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11 SKRB ZA KAKOVOST 

11.1 SPLOŠNO O SKRBI ZA KAKOVOST 

11.1.1 Delovanje sistema kakovosti 

Spremljanje delovanja in zavzemanje za kakovost na fakulteti izhaja iz izjave o poslanstvu, viziji in 

vrednotah ter strateških ciljih fakultete, ki so vodilo njenega delovanja. Osrednji dokument, ki 

opredeljuje delovanje sistema kakovosti fakultete je Poslovnik kakovosti EVRO-PF NU, s katerim 

fakulteta določa postopke samoevalvacije, pristojnosti, način dela ter ukrepe za spremljanje in 

izboljševanje kakovosti svojega delovanja.  

 

Sistem kakovosti na fakulteti je zasnovan na modelu Demingovega kroga (PDCA): načrtovanje (Plan-P), 

izvajanje (Do – D), preverjanje (Check – C) in ukrepanje (Act – A). Dejavnosti in procesi se izboljšujejo 

po vzorcu stalnega izboljševanja. Fakulteta zagotavlja organizacijo povratne zanke kakovosti, katere 

namen je, da se ugotovitve oz. neželena stanja, ugotovljena pri preverjanju, odpravijo tako, da se v 

prihodnosti ne ponavljajo več.  

 

Namen sistema kakovosti je zagotavljanje kakovosti vseh dejavnosti in temeljnih procesov fakultete. 

Cilj sistema kakovosti je določitev in vzpostavitev procesov spremljanja, presojanja in zagotavljanja 

kakovosti z vključevanjem vseh deležnikov fakultete na področju vseh dejavnosti in temeljnih procesov 

na fakulteti. Pomembni cilji sistema kakovosti je tudi opredelitev in predstavitev Sistema kakovosti 

temelječega na modelu PDCA, njegovo uvajanje, usposabljanje in komuniciranje ter motiviranje in 

razvijanje v smeri kulture kakovosti.  

 

Sistem kakovosti zagotavlja oz. vsebuje: 

- ključne postopke samoevalvacije po dejavnostih in temeljnih procesih; 

- področja presoje kakovosti in kazalnike kakovosti; 

- postopke in instrumente za spremljanje, presojanje in zagotavljanje kakovosti; 

- obliko in vsebino analiz in poročil o kakovosti na fakulteti; 

- dinamiko izvajanja aktivnosti spremljanja, presojanja in zagotavljanja kakovosti; 

- pristojnosti in odgovornosti za izvajanje aktivnosti spremljanja, presojanja in zagotavljanja 

kakovosti; 

- postopke za sprejemanje ukrepov za izboljšave ter njihovo načrtovanje; 

- postopke za spremljanje izvajanja ukrepov za izboljšave. 

11.1.2 Spremljanje kakovosti 

Sistem kakovosti EVRO-PF NU opredeljuje kazalnike za presojo kakovosti ter instrumente spremljanja 

in zagotavljana kakovosti. Sistem kakovosti temelji na rednem in sistematičnem preverjanju delovanja 

EVRO-PF NU ter analizah in poročilih kot osnovi za celovito načrtovanje njegovega delovanja ter 

sprejemanje in preverjanje ukrepov za večjo kakovost. Napake in pomanjkljivosti se odpravlja sproti, 

ali pa se preko pristojnih organov sprejema ustrezne dolgoročne ukrepe. 
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 Področja presoje kakovosti 

Kakovost izobraževalnega procesa se ugotavlja večstopenjsko. EVRO-PF NU presoja kakovost z 

vsakoletno samoevalvacijo ter zunanjimi evalvacijami in akreditacijami. Težnja EVRO-PF NU je, da bi v 

prihodnosti kakovost fakultete presodili tudi mednarodni evalvatorji. Področja, ki so predmet presoje 

kakovosti, so usklajena z nacionalno presojo kakovosti in vključujejo: (1) Področje organiziranosti, (2) 

Področje izobraževalne dejavnosti, (3) Področje raziskovalne dejavnosti, (4) Področje študentov, (5) 

Področje kadrov, (6) Področje prostorov in opreme (prostorski in materialni pogoji), (7) Področje 

financiranja dejavnosti, (8) Področje sodelovanja z okoljem in (9) Področje splošne skrbi za kakovost.  

 Pristojnosti in odgovornosti za spremljanje, presojanje in zagotavljanje kakovosti 

Skrb za kakovost na EVRO-PF NU izvajajo različni organi. Skladno s Poslovnikom kakovosti EVRO-PF NU 

so za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti fakultete zadolženi dekan, senat, upravni 

odbor, komisija za kakovost in evalvacije Nove univerze, komisija za kakovost EVRO-PF NU, študentski 

svet EVRO-PF NU in akademski zbor EVRO-PF NU.  

 Spremljanje, presojanje in zagotavljanje kakovosti 

Spremljanje in presojanje kakovosti delovanja se izvaja letno v skladu z internim Akcijskim načrtom, ki 

določa izvedbo postopkov in instrumentov kakovosti v posameznem študijskem letu.  

 

V Tabeli 35 sledi izpis anket in kazalcev kakovosti, ki jih fakulteta izvaja med študenti. Študentske 

ankete se izvedejo s pomočjo visokošolskega izobraževalnega sistema (VIS). Poleg anketne metode 

študenti lahko svoje predloge za izboljšanje kakovosti izobraževalnega procesa podajo preko 

študentskega sveta EVRO-PF NU, referata oziroma tajništva, neposredno v pogovoru z dekanom ali 

obrazca dostopnega na spletni strani fakultete.  

 

Tabela 35: Spremljanje kakovosti na EVRO-PF NU in kazalci kakovosti 

Vrsta ankete Kazalec kakovosti 

Študentska anketa o zadovoljstvu s predmeti in 

izvajalci 

- pravočasnost in ustreznost informacij v zvezi z 

izvajanjem predmeta in obveznosti študenta; 

- ustreznost študijske literature; 

- zahtevnost oz. upoštevanje sprotnega dela; 

- pregled pridobljenega strokovnega znanj;  

- način izvedbe in obsega organiziranih oblik 

pedagoškega dela; 

- kakovost predavanj/vaj/seminarjev;  

- spodbujanje razprav; 

- odnos, dostopnost za pogovor in pomoč ; 

- kvalitativni komentarji študentov. 

Študentska anketa o študijskem procesu na 

EVRO-PF NU 

Analiza splošnih vidikov študijskega procesa:  

- pravočasnost informiranja o splošnih zadevah; 

- ustreznost prostorov in opreme;  

- razpored ur predavanj in vaj;  

- nudenje pomoči v zvezi s študijem ;  
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Vrsta ankete Kazalec kakovosti 

- informiranje o možnostih  študija mednarodne 

izmenjave oziroma opravljanje prakse v tujini ;  

- izvajanje internacionalizacije doma (predmeti tudi v 

tujem jeziku, mednarodne konference, gostovanje 

tujih predavateljev in strokovnjakov iz prakse ipd.) 

- delo/odnos zaposlenih v referatu za študijske zadeve 

do študentov;  

- delo/odnos vodstva fakultete do študentov;  

- ugled/ podoba EVRO-PF NU;  

- založenost knjižnice s študijsko literaturo in zadostno 

število izvodov le-te ;  

- zadovoljstvo s sistemom prijave na izpite (VIS) ter z 

dostopom do informacij prek oglasne deske in spletne 

stani;  

- zadovoljstvo z organizacijo projektov;  

- zadovoljstvo z vključevanjem v znanstveno, 

strokovno, raziskovalno delo povezano s študijskim 

programom; 

- zadovoljstvo z vpetostjo v širše okolje z delodajalci in 

urejenostjo razmer za praktično izobraževanje; 

- zadovoljstvo z delom Študentskega sveta; 

- zadovoljstvo z delom Kariernega centra; 

- zadovoljstvo s sodelovanjem in zastopanjem v organih 

fakultete; 

- zadovoljstvo/potrebnost študentske ankete o kvaliteti 

študija;  

- zadovoljstvo z izvedbo e-izobraževanja (eUniverza);  

- predlogi za izboljšave v okviru študijskega procesa na 

fakulteti. . 

Študentska anketa o kakovosti študijskih 

programov na vseh treh študijskih stopnjah 

 

Analiza različnih vidikov študijskih programov:   

- demografski podatki;  

- podatki o študijskem programu;  

- pogostost obiskovanja predavanj in vaj;  

- način ocenjevanja znanja;  

- število izpitov;  

- pogoji za prehod med letniki;  

- zadovoljstvo s posameznim študijskim programom;  

- kvalitativni komentarji študentov.  

Vir: VIS 2020 

Ključne ugotovitve:  

 

Zadovoljstvo študentov s študijskim procesom: Spletne anketne vprašalnike o zadovoljstvu študentov 

s študijskim procesom študenti prejmejo ob vpisu v višji letnik. Študenti v anketi ocenjujejo vidike 

študijskega procesa, ki jih prikazuje tabela 37. Zadovoljstvo študentov se je merilo na lestvici, in sicer: 

1 – zelo slabo, 2 - slabo, 3 – dobro, 4 – zelo dobro, 5 – odlično in N – nimam dovolj potrebnih informacij. 
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Povprečne ocene zadovoljstva študentov glede na posamezne kategorije za zadnja štiri študijska leta 

so prikazane v Tabeli 36. 

 

Tabela 36: Zadovoljstvo študentov s študijskim procesom 

Kazalnik 
Povprečna vrednost 

2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 

Pravočasnost informiranja o splošnih zadevah 4,01 4,14 4,06 3,82 

Ustreznost prostorov in opreme za izvajanje pedagoškega 

dela 

4,09 4,02 
3,94 3,88 

Razpored ur predavanj in vaj 3,98 3,94 3,83 3,75 

Informiranje o mednarodnem sodelovanju in možnosti 

opravljanja mednarodne prakse 

3,74 4,01 
3,91 3,84 

Delo/odnos referata do študentov 4,30 4,32 3,83 3,90 

Delo/odnos vodstva fakultete do študentov 4,28 4,35 4,14 4,05 

Ugled in podoba EVRO-PF 3,93 3,94 3,81 3,73 

Založenost knjižnične z literaturo 4,18 4,16 4,01 3,63 

Zadovoljstvo s sistemom prijave na izpite (VIS)  4,58 4,45 4,50 4,39 

Dostopom do informacij preko spletne strani 4,35 4,30 4,22 4,12 

Zadovoljstvo z organizacijo projektov 4,06 4,14 3,94 3,87 

Zadovoljstvo z delom Študentskega sveta. 3,69 3,88 3,65 3,60 

Zadovoljstvo z delom KC 3,91 4,10 3,97 3,93 

Zadovoljstvo z izvedbo e-izobraževanja (eUniverza) 3,84 3,67 3,46 3,80 

Vir: VIS 2020 

11.1.3  Nagrajevanje Odličnosti študentskega dela 

EVRO-PF NU vsako leto podeli nagrade za nadpovprečna zaključna dela na fakulteti. V študijskem letu 

2019/20 so bile nagrade podeljene 28 študentom. Med njimi je nagrado prejelo 6 študentov 

dodiplomskega študijskega programa Pravo, 10 študentov magistrskega študijskega programa Pravo, 

6 študentov magistrskega študijskega programa Pravo in management nepremičnin, 1 študent 

magistrskega študijskega programa Alternativno reševanje sporov in 5 študentov doktorskega 

študijskega programa Pravo.  

 

Listo odličnosti za študente je prejel Matic Mlakar za najboljše študijske in druge posebne dosežke na 

Evropski pravni fakulteti Nove univerze.  

11.1.4 Nagrajevanje odličnosti pedagoškega in strokovnega dela 

Komisija za podeljevanje častnih nazivov in nagrad Nove univerze je v letu 2019 podelila naziv častni 

doktor Nove univerze prof. dr. Rudolphumu Welserju za izjemne dosežke na področju pravnih znanosti 

ter vpliva na razvoj civilnega prava, tako v Sloveniji kot v celi EU, posebej v srednji in vzhodni Evropi.  

   

Listino odličnosti za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke sta v letu 2019 prejela dr. Katarina 

Vatovec in dr. Matej Avbelj. 

Priznanje za najboljšega predavatelja v študijskem letu 2018/2019 je po izboru študentov Nove 

univerze prejel dr. Aljoša Dežman.  
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Za prispevek k delovanju in razvoju Nove univerze in njenih članic je listino odličnosti strokovnim 

sodelavcem prejela Nina Pegan. 

11.2 ENOLETNI RAZVOJ NA PODROČJU SKRBI ZA KAKOVOST 

 

Spremljanje in presojanje kakovosti delovanja EVRO-PF NU se izvaja letno v skladu z internim Akcijskim 

načrtom, ki določa izvedbo postopkov in instrumentov kakovosti v posameznem študijskem letu. 

 

Študentske ankete, ki so bile v študijskem letu 2019/20 posodobljene (dodana so bila vprašanja s 

poudarkom na zaposljivosti in kompetencah študentov) se izvedejo s pomočjo visokošolskega 

izobraževalnega sistema (VIS). Poleg anketne metode študenti lahko svoje predloge za izboljšanje 

kakovosti izobraževalnega procesa podajo preko študentskega sveta EVRO-PF NU, referata oziroma 

tajništva, neposredno v pogovoru z dekanom ali obrazca dostopnega na spletni strani fakultete.  

 

EVRO-PF NU vsako leto podeli nagrade za nadpovprečna zaključna dela na fakulteti. V študijskem letu 

2019/20 so bile nagrade podeljene 28 študentom. Med njimi je nagrado prejelo 6 študentov 

dodiplomskega študijskega programa Pravo, 10 študentov magistrskega študijskega programa Pravo, 

6 študentov magistrskega študijskega programa Pravo in management nepremičnin, 1 študent 

magistrskega študijskega programa Alternativno reševanje sporov in 5 študentov doktorskega 

študijskega programa Pravo.  

 

EVRO-PF NU je v študijskem letu 2019/20 podela tudi listine odličnosti pedagoškega in strokovnega 

dela, listino odličnosti za študente in naziv častni doktor.    
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11.2.1 IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 

DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 
DOLGOROČNA STRATEGIJA CILJ V LETU 2019 KRATKOROČNA STRATEGIJA  REALIZACIJA 2020 

1. Zagotoviti učinkovit sistem 

odločanja, izvajanja razvojne 

strategije in uresničevanje nujnih 

sprememb za doseganje 

odličnosti in prepoznavnosti. 

Oblikovati celoviti sistem notranjega 

institucionalnega spremljanja in 

zagotavljanja kakovosti, ki bo sledil 

doseganju strateških prioritet. 

1 Izvedena bo samoevalvacija po 

sistemu zanke kakovosti. 

 

2. Priprava in izvedba dodatnih 

anket s ciljem izboljšanja 

kakovosti EVRO-PF NU. 

1. Izvedena bo samoevalvacija 

EVRO-PF NU in študijskih 

programov, tako, da bo sklenjena 

zanka kakovost. 

 

2. Merjenje kakovosti bo izvedeno 

preko anketnih vprašalnikov. 

1. Realizirano.  

Samoevalvacijsko poročilo EVRO-PF za 

študijsko leto 2018/19 je bil potrjen in 

sprejet. Objavljen je tudi na spletni strani: 

https://epf.nova-uni.si/fakulteta/o-

fakulteti/kakovost/  

2. Realizirano.  

Izvedenih je bilo več anketnih vprašalnikov 

z namenom merjenja kakovosti, in sicer:  

 Študentske ankete 

 Anketa o zadovoljstvu 

diplomantov s študijem na 

EVRO-PF NU 

 Anketa o zadovoljstvu 

študentov EVRO-PF NU  s 

študijem na daljavo 

Izvajanje stalnih institucionalnih in 

programskih evalvacij ter akreditacij, 

ki bodo omogočile večjo mednarodno 

prepoznavnost EVRO-PF in NU. 

1. Izvedene bodo evalvacije vseh 

obstoječih študijskih programov z 

namenom izvedbe akreditacije 

morebitnih potrebnih sprememb 

 

1. S seznanitvijo in ugotavljanjem 

pomanjkljivosti bodo le-te sprotno 

odpravljene.  

1. Realizirano.  

Fakulteta je v letu 2020 vložila spremembe 

akreditacij doktorskih študijskih 

programov ter magistrskega študijskega 

programa Civilno in gospodarsko pravo 2. 

stopnje 

Krepiti delovanje Komisije za kakovost 

v smeri večje prepoznavnosti, 

vključenosti in aktivnejše vloge. 

1. Komisija za kakovost fakultete 

bo okrepljena predvsem z vidika 

aktivnejšega delovanja 

1. EVRO-PF NU bo spodbujala  

predsednika komisije in ostale 

člane ter obravnavala njihove 

predloge za izboljšanje delovanje 

1. Realizirano. 

https://epf.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/kakovost/
https://epf.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/kakovost/
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 že tekom leta. Organizirani bodo 

rednih sestanki Komisije za 

kakovost. 

Krepiti svobodno in ustvarjalno 

vzdušje zaupanja in odgovornosti, ki je 

nujno za vzpostavitev avtonomije 

znotraj NU in fakultete. 

1. Vzpostavljena bo avtonomija 

NU in fakultete ter svobodno in 

ustvarjalno vzdušje kadra, z 

vzpostavljenim zaupanjem in 

občutkom odgovornosti 

1. Skladno s smernicami razvoja in 

vrednotami EVRO-PF NU in NU bo 

vodstvo vzpostavilo avtonomijo 

članov NU. 

1. Realizirano.  

Vzpostavljeni so vsi organi in določena 

njihova hierarhičnost, akti, sistem 

komunikacije med NU in članicami. 
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11.3 SKLEPNO 

11.3.1 Prednosti 

- Izvedena je bila samoevalvacija EVRO-PF NU in študijskih programov.  

- Z izvedbo samoevalvacije je bila sklenjena zanka kakovosti EVRO-PF NU. 

- V okviru izvedbe študijskega procesa so bile izvedene naslednje ankete: Anketa o kakovosti 

predmetov, Anketa o kakovosti zaposlenih – pedagoških sodelavcev, Anketa o kakovosti 

študijskih programov na vseh treh študijskih stopnjah, Anketa o študijskem procesu na EVRO-

PF NU, Anketa o zadovoljstvu zaposlenih, Anketa o zadovoljstvu diplomantov ter Anketa o 

zadovoljstvu s študijem na daljavo.  

- Sprejet je bil nov Poslovnik kakovosti EVRO-PF NU.  

11.3.2 Slabosti 

- Premalo aktivno delovanje Komisije za kakovost.  

- Med zaposlenimi in pedagoškimi  sodelavci proces kakovosti še  ni  dovolj poznan, razumljen 

in sprejet. 

11.3.3 Predlogi za izboljšanje 

- Povečati število rednih srečanj sestankov Komisije za kakovost. 

- Spodbujanje zaposlenih in pedagoških sodelavcev k zagotavljanju kakovosti. 

- Analiziranje  vzrokov  za  posamezne  rezultate posameznih anket  ter  priprava  konkretnih  

ukrepov  in ciljev. 

11.4 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU SKRBI ZA KAKOVOST 

 

Ključni strateški cilj v okviru Strategije razvoja EVRO-PF NU 2018 - 2021 na področju kakovosti je: 

 

1. Zagotoviti učinkovit sistem odločanja, izvajanja razvojne strategije in uresničevanje nujnih 

sprememb za doseganje odličnosti in prepoznavnosti. 

 

Za doseganje odličnosti in prepoznavnosti fakultete in NU je potrebno zagotoviti učinkovit sistem 

odločanja, izvajanja razvojnih strategij in uresničevanja nujnih sprememb v delovanju in organizaciji 

visokošolskega zavoda. Fakulteta bo pri zagotavljanju kakovosti upoštevala smernice mednarodnih 

standardov ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance) ter skrbela za stalno 

institucionalno in programsko samoevalvacijo. 
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II. DEL: SAMOEVALVACIJA POSAMEZNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 
 

EVRO-PF je v študijskem letu 2018/19 izvajala šest akreditiranih študijskih programov: 

 

1. Univerzitetni študijski program Pravo, ki se izvaja kot redni (koncesioniran) ali kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija.  

2. Visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture nepremičnin 

fakulteta, ki se izvaja kot izredni (nekoncesioniran program) način študija. 

3. Magistrski študijski program Pravo, ki se izvaja kot redni (koncesioniran) ali kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija.  

4. Magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin, ki se izvaja kot redni 

(koncesioniran) ali kot izredni (nekoncesioniran) način študija. 

5. Doktorski študijski program Pravo, ki se izvaja kot izredni (nekoncesioniran) način študija. 

6. Doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin, ki se izvaja kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija. 

 

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. 

1 PRVOSTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 

1.1 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. Program 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. Diplomant 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). 

Prva generacija študentov je bila vpisana v študijskem letu 2006/07. 
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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. 

1.1.1 VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

 Vsi vpisani študenti (vsi letniki) 

Na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu Pravo je bilo v študijskem letu 2019/20 skupno 

vseh vpisanih 1037 rednih in izrednih študentov s statusom in brez v vseh letnikih, vključujoč tudi 

študente franšiznega VTI študijskega programa. Med njimi je bilo 487 (47 %) redno vpisanih in 550 (53 

%) izredno vpisanih študentov. Glede na strukturo študentov po spolu v študijskem letu 2019/20 

prednjačijo ženske, 664 (64 %), moških je 373 (36 %).  

 

V zadnjih letih je pri številu vpisanih rednih in izrednih študentov v vseh letnik s statusom ali brez na 

dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu Pravo, opazen trend izjemno majhnega nihanja. 

V študijskem letu 2019/20 se je, v primerjavi s preteklim študijskim letom, število vseh vpisanih rednih 

in izrednih študentov zvišalo za 14 študentov oziroma 1,3%.  (Tabela 37 in Slika 4).   

 

Tabela 37: Število vseh vpisanih rednih in izrednih študentov v vseh letnikih s statusom in brez, glede 

na spol 

Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Spol 

Ženski Moški Ženski Moški 

2015/2016 330  148 322 223 

2016/2017 338 153 312 242 

2017/2018 333 149 317 233 

2018/19 337 142 320 224 

2019/20 342 145 322 228 

Vir: VIS, 04.01.2021 
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Slika 4: Število vseh vpisanih rednih in izrednih študentov v vseh letih s statusom in brez, glede na način 

študija 

 

Vir: VIS, 04.01.2021 

 Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti 

V študijskem letu 2019/20 je bilo 118 prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega študija 

na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu Pravo. Med njimi je bilo vpisanih 68 (57,6 %) 

študentov na redni študij in 50 (42,4 %) študentov na izredni študij. Med prvič vpisanimi študenti je 

bilo na redni in izredni študij vpisanih več žensk, 88 (74,6 %), kot moških, 30 (25,4 %).  

 

V študijskem letu 2019/20 je bil, v primerjavi s predhodnim študijskim letom, delež prvič vpisanih 

študentov glede na razpisna mesta tako na rednem kot tudi izrednem študiju višji. Na rednem študiju 

je bil delež 97,1% (68 študentov na 70 razpisnih mest), pri čemer je zaznati konkreten porast vpisa v 

primerjavi s študijskim letom 2018/19. Na izrednem študiju je bil v primerjavi s predhodnim letom prav 

tako opazen porast vpisanih izrednih študentov in sicer je ta delež 50 % (50 študentov na 100 razpisnih 

mest) (Tabela 38 in Slika 5). 

 

Tabela 38 : Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega 

študija, glede na spol 

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 

2017/18 70 42 32 10 100 39 26 13 

2018/19 70 48 37 11 100 39 26 13 

2019/20 70 68 54 14 100 50 34 16 

Vir: VIS, 04.01.2021 
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Slika 5: Število prvič vpisanih študentov v 1. letnik glede na način študija 

 
Vir: VIS, 04.01.2021 

 Struktura študentov glede na vrsto zaključene srednje šole 

V študijskem letu 2019/20 se je na univerzitetni študijski program Pravo vpisalo več študentov s 

končano gimnazijo (78,8 %) kot s končano katerokoli drugo srednjo strokovno šolo (21,2 %). Na rednem 

in izrednem študiju je imelo splošno maturo opravljenih 78,8 % študentov, poklicno maturo 17,8 % 

študentov, mednarodno maturo 0,8 %, s srednješolsko diplomo ali zaključnim izpitom se je vpisalo 

2,6% študentov.  

1.1.2 PREHODNOST PRI ŠTUDIJU 

V študijskem letu 2019/20 je bila prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik na rednem študiju 67 % (v 

predhodnem letu 50 %). Na izrednem študiju je bila prehodnost študentov nižja, in sicer 48 % (v 

predhodnem letu 28 %), vključujoč tudi študente franšiznega VTI študijskega programa. Velik upad 

prehodnosti študentov se kaže pri prehodu iz 2. v 3. letnik. Namreč prehodnost študentov iz 2. v 3. 

letnik na rednem študiju je znašala 36% (v predhodnem letu 41 %), medtem ko je prehodnost na 

izrednem študiju znašala samo 32% (v predhodnem letu 81%) (Tabela 39).  

 

Tabela 39: Prehodnost študentov iz 1. v 2. in v 3. letnik 

Študijsko  leto 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik 

(v %)* 

Prehodnost študentov iz 2. v 3. letnik  

(v %)* 

Redni Izredni  Redni Izredni  

2017/18 58 68 78 88 

2018/19 50 28 41 81 

2019/20 67 48 36 32 

Vir: VIS, 15.01.2021 
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Prehodnost študentov franšiznega VTI programa iz 1. v 2. letnik ni zaznati, saj ni bilo novo vpisanih 

študentov. Iz 2. v 3. letnik pa znaša prehodnost 100% saj je napredoval edini vpisani študent. Iz 

podatkov lahko ugotovimo, da se je prehodnost študentov franšiznega VTI programa iz 1. v 2. letnik 

zmanjšala, kar je posledica ne vpisa (Tabela 40).  

Tabela 40: Prehodnost študentov VTI študijskega programa iz 1. v 2. in v 3. letnik 

Študijsko  leto 

Prehodnost VTI študentov iz 1. v 2. 

letnik (v %)* 

Prehodnost VTI študentov iz 2. v 3. 

letnik (v %)* 

Izredni  Izredni  

2017/18 78 100 

2018/19 63 56 

2019/20 0 100 

Vir: VIS, 14.02.2021 

* Izračun prehodnosti: število študentov 2. letnika rednega/izrednega študijskega programa, ki so se v 2. letnik 

vpisali v tekočem študijskem letu (v štetje so vključeni študenti s statusom, ponavljavci in študenti, ki so 

napredovali po merilih za prehode v štetje niso vključeni), se deli s številom vseh vpisanih študentov v 1. letnik 

rednega/izrednega študijskega programa predhodnega študijskega leta v štetje so vključeni vsi študenti s 

statusom, študenti brez statusa v štetje niso vključeni). 

1.1.3 ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje triletnega univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnje 

pridobi diplomant strokovni naslov diplomirani pravnik (UN) / diplomirana pravnica (UN). Okrajšava: 

dipl. prav. (UN).   

 Diplomanti 

V študijskem letu 2019/20 je diplomiralo 95 študentov na rednem in izrednem študiju, med njimi je 

bilo 52 (54,7 %) diplomantov rednega študija in 43 (45,3%) diplomantov izrednega študija. Glede na 

strukturo diplomantov po spolu je v študijskem letu 2019/20 na rednem in izrednem študiju 

diplomiralo več žensk, 75 (79 %) kot moških, 20 (21 %). V primerjavi s predhodnim študijskim letom je 

vidno naraščanje, saj je bilo v študijskem letu 2019/20 podeljenih kar 16 več diplom kot leto poprej 

(Tabela 41).  

 

Tabela 41: Število diplomantov glede na način študija 

Študijsko leto Način študija 
Število diplomantov 

M Ž 

2015/16 
Redni 17 38 

Izredni 8 38 

2016/17 
Redni 6 33 

Izredni 17 30 

2017/18 
Redni 10 24 

Izredni 16 25 

2018/19 
Redni 3 37 

Izredni 12 27 

Vir: VIS, 04.01.2021 
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1.2 ENOLETNI RAZVOJ ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRAVO 

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji 2018/19: 

- V zadnjih letih je opazen vseh vpisanih študentov.  

- Delež prvič vpisanih študentov študijskega programa Pravo 1. stopnje je v primerjavi s 

predhodnim letom višji tako na rednem kot tudi na izrednem študijem.  

- Zanimanje za študij prava je v primerjavi s študijskim letom 2018/19 večji.  

- V primerjavi s predhodnim študijskim letom je vidno naraščanje število diplomantov.   

1.3 SKLEPNO 

1.3.1 Prednosti 

- Trend povečanje prvič vpisanih študentov; 

- Število diplomantov se je izdatno povečalo; 

- Spletni portal e-univerza z video vsebinami in dodatnimi gradivi za študij:  

- Študijski program ostaja konkurenčen ostalim sorodnim študijskim programom.  

1.3.2 Slabosti 

- Upad študentov franšiznega VTI študijskega programa.  

1.3.3 Predlogi za izboljšanje 

- Intenzivneje povezati izvedbo pedagoškega procesa z družbenim okoljem, predvsem z 

vključevanjem strokovnjakov iz pravosodja; 

- Povečanje promocijskih ukrepov za krepitev prepoznavnosti študijskega programa in 

intenziviranje povezav s srednjimi šolami;  

- Širjenje informacij o študiju prek sodobnih komunikacijskih kanalov. 
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1.4 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT 

INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN  

Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in 

nepremičnin (PMIN) temelji na načelih bolonjske deklaracije. Povezuje se s podiplomskima študijskima 

programoma Pravo in management nepremičnin, ki ju EVRO-PF izvaja in skupaj z njima predstavlja 

zaokrožen študijski cikel. Študijski program PMIN je namenjen vsem tistim, ki želijo pridobiti osnovno 

znanje interdisciplinarnih ved s področja prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin. 

Diplomanti lahko nadaljujejo akademsko izobraževanje na različnih drugostopenjskih programih v 

Sloveniji ali v tujini.  

 

Študijski program PMIN študentom poleg osnovne pravne izobrazbe nudi široko interdisciplinarno 

znanje s področja managementa nepremičnin in različnih področij managementa infrastrukture. V 

predmetnik so poleg pravnih, gradbenih, arhitekturnih, infrastrukturnih in managerskih predmetov 

vključeni tudi predmeti s področja financ in ekonomije. Študijski program PMIN se izvaja se izvaja kot 

izredni (nekoncesioniran) študij. 

 

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. 

 VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

 Vsi vpisani študenti (vsi letniki) 

Na dodiplomski visokošolski strokovni študijski programu PMIN je bilo v študijskem letu 2019/20 

skupno vseh vpisanih 121 študentov s statusom in brez v vseh letnikih. Med njimi je bilo tudi 41 (33,9%) 

študentov franšiznega VTI študijskega programa. Glede na strukturo po spolu je bilo vpisanih 58 (48 %) 

žensk in 63 (52 %) moških. V študijskem letu 2019/20 je vpis na študijskem programu PMIN v primerjavi 

s predhodnim letom ostal nespremenjen. Pri vpisu je zaznati rahel porast pri izredno vpisanih 

študentih, medtem ko je pri študentih franšiznega VTI študijskega programa zaznati upad, in sicer za 

19,6% oz. 10 študentov (Tabela 42 in Slika 6). 

 

Tabela 42: 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 25 24 24 29 

2016/17 4 3 25 24 33 21 

2017/18 4 3 32 30 34 32 

2018/19 4 2 30 34 24 27 

2019/20 3 2 39 36 16 25 

Vir: VIS, 04.01.2021 
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Slika 6: Število vseh vpisanih študentov v vseh letnikih s statusom in brez glede na način študija 

 

Vir: VIS, 04.01.2021 

 Število razpisnih mest in prvič vpisani študenti 

V študijskem letu 2019/20 je bilo v 1. letnik izrednega študija 14 prvič vpisanih študentov. Glede na 

strukturo po spolu je bilo prvič vpisanih več žensk, in sicer 11 (78,6%) in samo 3 moški (21,4%).  

  

V študijskem letu 2019/20 je bil delež prvič vpisanih študentov glede na razpisna mesta večji, kot v 

predhodnem študijskem letu, in sicer za 8 študentov. Delež prvič vpisanih študentov je tako v 

študijskem letu 2019/20 znašal 14% (14 študentov od 100 razpisanih mest). Bolj podroben pogled 

pokaže, da se je za 100 % zmanjšal vpis študentov franšiznega VTI študijskega programa saj se ni vpisal 

noben študent (Tabela 43 in Slika 7).  

 

Tabela 43: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega 

študija glede na spol 

Študijsko leto 

Redni študij 

(nekoncesioniran študij) 
Izredni študij Izredni študij (VTI) 

Razpis Vpisani 
Spol 

Razpis Vpisani 
Spol  Spol 

Ž M Ž M Vpisani Ž M 

2015/16 70 2 1 1 100 10 5 5 30 18 12 

2016/17 70 1 0 1 100 4 1 3 25 15 10 

2017/18 70 0 0 0 100 12 8 4 17 2 15 

2018/19 70 0 0 0 100 6 3 3 0 0 0 

2019/20 70 0 0 0 100 14 11 3 0 0 0 

Vir: VIS, 04.01.2021 
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Slika 7: Število prvič vpisanih študentov v 1. letnik glede na način študija 

 

 

Vir: VIS, 15.01.2021 

 Struktura študentov glede na vrsto zaključene srednje šole 

V študijskem letu 2019/20 se je na študijski program PMIN vpisalo 57% ali osem (8) študentov s 

končano srednjo strokovno šolo in s tem zaključeno poklicno maturo. 28,6 % ali štirje (4) študenti so 

zaključili splošno maturo, 1 študent se vpisal s srednješolsko diplomo in 1 z opravljenim zaključnim 

izpitom.   

 

Na študijski program PMIN se je v zadnjih štirih zaključenih študijskih letih vpisalo največ študentov iz 

Ekonomske šole Ljubljana, Erudio izobraževalni center, Gimnazija Ledina in Gimnazija Jožeta Plečnika 

Ljubljana. Glede na geografsko lokacijo srednjih šol in gimnazij je vidno, da študenti prvega letnika 

prihajajo iz cele Slovenije.  

 SODELOVANJE v okviru franšiznega VTI študijskega PROGRAMA 

Študenti študijskega programa se vključujejo v različne oblike internacionalizacije doma in v tujini, na 

voljo so poletne in jesenske šole ter programi mobilnosti, ki nudijo, da del študijskega procesa študenti 

opravijo na tuji partnerski univerzi. Internacionalizacija študijskega programa poteka tudi preko VTI 

programa v obliki franšize s fakulteto Kolegji ESLG, Kosovo. Prvo generacijo tujih študentov franšiznega 

VTI študijskega programa je fakulteta vpisala v študijskem letu 2014/15. V obdobju 2014/15 – 

2019/20  je bilo na fakulteto vpisanih 96 tujih študentov, 42 (43,8 %) žensk in 54 (56,3 %) moških v 

okviru franšiznega VTI študijskega programa. Tuji študenti prihajajo iz Turčije in Kosova. V obdobju 

2014/15 – 2017/18 je opazen trend zniževanja števila tujih vpisnih študentov. V študijskem letu 

2017/18 se je, v primerjavi s predhodnim študijskim letom, število tujih študentov zmanjšalo za 32 % 

oz. 8 študentov. V študijskih letih 2018/19 in 2019/20 se ni vpisal noben študent v okviru franšiznega 

VTI študijskega programa (Slika 8).  
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Slika 8: Število izredno vpisanih tujih študentov (VTI) 

 

Vir: VIS, 15.01.2021 

 OBVEZNA PRAKSA 

Strokovna praksa je obvezna in vnaprej načrtovana prvina študijskega programa PMIN. Praksa se 

opravlja po predmetniku in učnih načrtih študijskih programov članic NU, skladno z Merili NAKVIS za 

kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS. Slednja izhaja iz splošnega pravila, da en teden 

praktičnega usposabljanja, ki je ekvivalent 40 uram, predstavlja 2 KT. Praksa se praviloma izvaja v 

obdobju, ki je za to predviden v študijskem programu. Za neposredno izvedbo prakse so zadolženi 

strokovna služba, mentor na fakulteti in mentor v delovnem okolju. Dogovor o opravljanju prakse 

izvede študent samostojno. V primeru, da si študent ne more zagotoviti mesta za prakso, mu pri tem 

pomaga fakulteta. O primernosti izbranega podjetja se morata strinjati mentor na fakulteti in mentor 

v delovnem okolju. Pristop k opravljanju prakse je študentu odobren, ko sporazum popišejo 

organizacija, fakulteta in študent.  

 

V nadaljevanju navajamo nekaj primerov, kjer so študenti opravljali prasko, in sicer:  

- v podjetju METROPOLA IN d.o.o. je študent pripravljal razne pogodbe, se spoznaval z 

nepremičninskimi posli ter potekom ogledov nepremičnin skupaj s strankami. Delo študenta 

je zajemalo tudi pridobivanje različnih podatkov iz nepremičninskih portalov (npr. GURS, GIS, 

PISO, ZK, itd.) in opravljanje različnih administrativnih del.  

- v podjetju ISI d.o.o. se je študent seznanil s pravili in predpisi delovanja podjetja.  

- v podjetju Codognotto, transport d.o.o. se je študent seznanil z opravljanjem zaposlitvenega 

razgovora, urejanjem personaliziranih map zaposlenih in s postopkom zaposlitve novih 

delavcev. Študent je prav tako skrbel za pripravo dokumentacij za pridobitev delovnih 

dovoljenj in viz ter za iskanje novih izobraževalnih možnosti za zaposlene.  

 

Mentor v delovnem okolju, oseba, ki jo med strokovno usposobljenimi delavci v organizaciji izbere 

izvajalec prakse, je dolžna pojasniti in spremljati posamezna dela, svetovati študentu in skrbeti za 
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ustrezno izvedbo prakse. Na podlagi izpolnjenega in podpisanega obrazca za prijavo prakse strokovna 

služba pripravi sporazum o opravljanju prakse, ki ga podpišejo organizacija, fakulteta in študent. 

Mentor na fakulteti je visokošolski učitelj, ki izvaja pedagoško dejavnost na študijskem programu. 

Dolžnost visokošolskih učiteljev je, da mentorstva sprejmejo. Pri iskanju mentorja mora študent 

upoštevati področje, na katerem dela visokošolski učitelj. Kakovost prakse ocenjujejo tako mentorji 

kakor tudi študentje z vprašalniki o delovni praksi. Za analizo rezultatov anket poskrbi strokovna služba 

v sodelovanju z mentorji prakse. Analizo anket strokovna služba fakultete posreduje komisiji za 

kakovost, da poda mnenje in predloge, ki se upoštevajo pri organizaciji in izbiri prakse v novem 

študijskem letu.  

 

Posebnosti priznavanja praktičnega izobraževanja:  

- Študent, ki že ima delovne izkušnje, lahko študijsko komisijo fakultete zaprosi za priznavanje 

prakse.  

- Študent lahko opravlja prakso tudi v delovnem okolju organizacijskih enot NU.  

- Študent lahko prakso opravlja v tujini v okviru razpisanih programov mobilnosti študentov 

(Erasmus, CEEPUS ipd.). Prakso opravlja skladno s pravili izvajalca v tujini in pravili programov 

mobilnosti. Sporazum o opravljanju prakse v tujini nadomesti Sporazum o praksi. 

- Praksa študenta s posebnimi potrebami se izvaja po individualnem programu in ob ustreznih 

prilagoditvah ter podporah, ki so v skladu s potrebami študenta ter so potrebne za doseganje 

izobraževalnih ciljev prakse. Enako velja za študenta, ki iz zdravstvenih razlogov ne more opravljati 

samo določenega dela predpisane prakse. 

 

Zadovoljstvo udeležencev praktičnega izobraževanja NU ocenjujejo tako mentorji kakor tudi študentje 

z vprašalniki o delovni praksi. 

 

V obdobju 2015/16 – 2019/20 je EVRO-PF NU obvezno študijsko prakso priznala 93 študentom, med 

njimi je bilo tudi 64 študentov franšiznega VTI študijskega programa. Študenti so obvezno strokovno 

prakso imeli bodisi priznano bodisi pa so jo opravljali v javnih in /ali zasebnih institucijah (Tabela 44).  

 

Tabela 44: Števila študentov, ki je opravljalo obvezno prakso 

Študijsko leto Način študija Število opravljenih/priznanih praks 

2015/16 
Redni (nekoncesioniran) 0 

Izredni 26 

2016/17 
Redni (nekoncesioniran) 1 

Izredni 14 

2017/18 
Redni (nekoncesioniran) 2 

Izredni 17 

2018/19 
Redni (nekoncesioniran) 1 

Izredni 17 

2019/20 
Redni (nekoncesioniran) 1 

Izredni 14 

Vir: VIS, 13.12.2020 
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1.4.2 PREHODNOST PRI ŠTUDIJU 

V študijskem letu 2019/20 je iz 1. v 2. letnik napredovalo 86% študentov, vsi so bili izredni študentje (v 

predhodnem letu je bila 62 % prehodnost), rednih študentov ni bilo. Pri prehodu iz 2. v 3. letnik je na 

izrednem študiju napredovalo 75% študentov (v predhodnem letu je bila 71 % prehodnost), rednih 

študentov ni bilo. Pri prehodnosti študentov franšiznega VTI programa ni iz 1. v 2. letnik napredoval 

noben študent, saj v prvem letniku ni bilo vpisanih študentov, iz 2. v 3. letnik je bila prehodnost 150 % 

(v predhodnem letu 100%) (Tabeli 45 in 46).  

 

Tabela 45: Prehodnost študentov iz 1. v 2. in v 3. letnik 

Študijsko  leto 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik (v 

%) 

Prehodnost študentov iz 2. v 3. letnik  

(v %) 

Redni Izredni  Redni Izredni  

2016/17 100 50 100 60 

2017/18 100 67 100 100 

2018/19 / 62 100 71 

2019/20 / 86 / 75 

Vir: VIS, 15.01.2021 

 

Tabela 46: Prehodnost študentov VTI študijskega programa iz 1. v 2. in v 3. letnik 

Študijsko  leto 

Prehodnost VTI študentov iz 1. v 2. 

letnik (v %) 

Prehodnost VTI študentov iz 2. v 3. 

letnik (v %) 

Izredni  Izredni 

2016/17 42 0 

2017/18 36 85 

2018/19 53 100 

2019/20 / 150* 

Vir: VIS, 15.01.2021 

* 150% prehodnost, ker sta v 3 letnik napredovala oba iz drugega letnika ter ena študentka, ki je prej pavzirala. 

1.4.3 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).  

 Diplomanti 

V študijskem letu 2019/20 je diplomiralo 11 diplomantov izrednem študiju, med njimi je bilo 6 

diplomantov franšiznega VTI študijskega programa. Glede na strukturo diplomantov po spolu, je v 

študijskem letu 2019/20 diplomiralo več moških (54,5%) kot ženskih (45,5%). V primerjavi s 

predhodnim študijskim letom je bila podeljena 1 diploma več (Tabela 47). 
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Tabela 47: Število diplomantov glede na način študija 

Študijsko leto Način študija 
Število diplomantov 

Moški Ženske 

2015/16 

Redni (nekoncesioniran) 0 0 

Izredni 2 2 

Izredni (VTI) 18                                                                                    7                             

2016/17 

Redni (nekoncesioniran) 0 0 

Izredni 0 3 

Izredni (VTI) 5 5 

2017/18 

Redni (nekoncesioniran) 1 0 

Izredni 0 2 

Izredni (VTI) 3 7 

2018/19 

Redni (nekoncesioniran) 0 1 

Izredni 0 2 

Izredni (VTI) 0 7 

2019/20 

Redni (nekoncesioniran) 0 0 

Izredni 1 4 

Izredni (VTI) 5 1 

Vir: VIS, 04.01.2021 

1.5 ENOLETNI RAZVOJ ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRAVO IN MANAGEMENT 

INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN 

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji 2018/19: 

- Vpis na študijskem programu Pravo in management infrastrukture in nepremičnin je v 

primerjavi s preteklim letom narastel; 

- S strani franšiznega VTI študijskega programa vpisanih študentov v študijskem letu 2019/20 ni 

bilo;  

- Opazen je trend zniževanja števila tujih študentov (študentov franšiznega programa VTI); 

- Zmanjšalo se je število študentov, ki je opravljalo obvezno prakso.  

1.6 SKLEPNO 

1.6.1 Prednosti  

- Ključna prednost programa je njegova interdisciplinarnost in strokovnost, saj povezuje 

področje prava, managementa nepremičnin in infrastrukture, zaradi česar je privlačna za širšo 

populacijo študentov;  

- Študijski program je zanimiv za srednješolce s strokovno izobrazbo; 

- Povečal se je vpis prvič vpisanih študentov na izrednem načinu študija;  

- Sodelovanje s podjetji in strokovnjaki iz prakse v okviru praktičnega izobraževanja študentov;  

- Edinstvenost študijskega programa v Sloveniji;  

- Povečanje prehodnosti študentov pri študiju (iz 1. v 2. letnik in iz 2. v 3.letnik);  

- Spletni portal e-univerza z video vsebinami in dodatnimi gradivi za študij;  

- V primerjavi s predhodnim študijskim letom je bila podeljena 1 diploma več. 
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1.6.2 Slabosti  

- S strani franšiznega VTI študijskega programa vpisanih študentov v študijskem letu 2019/20 ni 

bilo;  

- Na vpis vpliva trenutno stanje na področju gradbeništva in nepremičnin, razmere v 

gospodarstvu, demografski upad in manjšanje generacij ter na splošno večje zanimanje dijakov 

za univerzitetne študijske programe;  

- Zmanjšalo se je število študentov, ki je opravljalo obvezno prakso.  

1.6.3 Predlogi za izboljšanje  

- Povečanje promocijskih ukrepov za krepitev prepoznavnosti študijskega programa in 

intenziviranje povezav s srednjimi šolami;  

- Širjenje informacij o študiju preko sodobnih komunikacijskih kanalov;  

- Periodično sestajanje profesorjev in medsebojno usklajevanje vsebin študijskega programa; 

- Zagotavljanje spremljanja doseganja temeljnih učnih kompetenc na študijskem programu;  

- Vzpostaviti intenzivnejše povezovanje s strokovnimi službami z namenom predstavitve naših 

študijskih programov in možnostmi za nadaljevanje študija njihovih zaposlenih. 
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1.7 RAZVOJ PRVOSTOPENJSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

Tabela 48: Ključne spremembe in prednosti na študijskem programu v š.l. 2019/20 

Predmet spremembe Vsebina sprememba 

Predmetnik 

V študijskem letu 2019/20 se predmetnik na obeh prvostopenjskih študijskih 

programih ni spremenil. Predhodno sprejete spremembe predmetnika na obeh 

prvostopenjskih študijskih programih so stopile v veljavo s pričetkom študijskega leta 

2019/20. 

Cilj programa 
Cilji obeh študijskih programov ostajajo enaki, saj se tekom samoevalvacije, izvedene 

do zaključka študijskega leta 2019/20 niso pokazale potrebe za spremembe. 

Učni načrti 

Priprava učnega načrta obeh študijskih programov je bila temeljita že ob samem 

začetku. Z nosilci predmetov in s strokovnjaki iz prakse so bila izvedena srečanja, na 

katerih so se pogovarjali o konceptu,  medsebojnem usklajevanju vsebine glede na 

potrebna znanja in kompetence diplomantov, uglaševale so se predstave in 

razumevanja celotnega programa. Specifična znanja, ki niso del obveznih predmetov, 

so ponujena v izbirnih predmetih. Nosilci predmetov so vsako leto pozvani k 

vsakoletnim prenovam in posodobitvam učnih načrtov. V študijskem letu 2019/20 so 

bili učni načrti študijskega progama posodobljeni.  

Preverjanje učnih 

izidov in kompetenc 

Učni izidi in kompetence študentov se od začetka izvajanja študijskih programov 

preverjajo prek preverjanja znanja študentov, med izobraževalnim procesom ter v 

okviru priprave Samoevalvacijskega in letnega poročila fakultete. Presojanje in 

spremljanje kompetenc študentov in diplomantov poteka predvsem tekom 

študijskega procesa, in sicer visokošolski učitelji študente spremljajo in usmerjajo 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. Kompetence študentov se 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. 

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. 

Pogoji za 

napredovanje in 

dokončanje 

V času od začetka izvajanja študijskega programa pa do zaključka š. l. 2012/13 se niso 

pokazale potrebe po spremembi pogojev za napredovanje in dokončanje študijskega 

programa. EVRO-PF je pogoje za napredovanje po programu spremenila v š. l. 2013/14, 

in sicer je bila sprejeta sprememba, ki je študentom omogočala, da se sami odločijo na 

kakšen način bodo zbrali zahtevanih 38 KT za napredovanje. Sprememba je začela 

veljati s š. l. 2014/2015. V študijskem letu 2019/20 so se implementirale spremembe 

pogojev za napredovanje, in sicer so se pogoji zaostrili. Sedaj je potrebno višje število 

doseženih kreditnih točk kot pogoj za napredovanje (najmanj 42 KT). 

Pogoji za vpis v 

študijski program 

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

programi, so se v študijskem letu 2019/20 spremenili.  

Zaposljivost 

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 študentov se preverja tudi v okviru študentske ankete o kakovosti 

študijskih programov, ki se izvaja na vseh treh študijskih stopnjah. 
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2 DRUGOSTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 

2.1 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO  

Magistrski študijski program Pravo temelji na načelih bolonjske deklaracije. Navezuje se na 

dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo in skupaj z njim predstavlja zaokrožen petletni študij. 

Študent, ki zaključi magistrski program Pravo, lahko pristopi k potrebni praksi in nato k pravniškemu 

državnemu izpitu, če je pred tem končal univerzitetni študijski program Pravo v obsegu 180 kreditnih 

točk po ECST. Prva generacija študentov se je v program vpisala v š.l. 2006/07.  

 

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. 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.  

 

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.  

2.1.1 VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

 Vsi vpisani študenti (vsi letniki) 

Na magistrski študijski program Pravo je bilo v študijskem letu 2019/20 skupno vseh vpisanih 537 

rednih in izrednih študentov, s statusom in brez, v vseh letnikih. Med njimi je bilo 433 (80,6 %) redno 

vpisanih in 104 (19,4 %) izredno vpisanih študentov. Glede na strukturo po spolu je bilo v študijskem 

letu 2019/20 vpisanih več žensk, 350 (65,2 %) kot moških, 187 (34,8 %).  

 

Za razliko od zadnjih štirih (4) let, ko je bil opazen trend povečanja v skupnem številu vseh vpisanih 

študentov s statusom ali brez, je v študijskem letu 2019/20 število vseh študentov precej manjše, in 

sicer za 86 študentov. Le to je najbolj razvidno pri redno vpisanih študentih, kjer se je v primerjavi s 

preteklim študijskim letom, število vidno zmanjšalo (Tabela 49).  

 

Tabela 49: 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 
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2016/17 484 316 168 140 80 60 

2017/18 502 335 167 130 72 58 

2018/19 508 342 166 115 64 51 

2019/20 433 293 140 104 57 47 

Vir: VIS, 15.01.2021 

 Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti 

V študijskem letu 2019/20 je bilo 72 prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega 

magistrskega študija. Med njimi je bilo vpisanih 70 (97,2 %) študentov na redni študij in 2 (2,8 %) 

študenta na izredni študij. Med prvič vpisanimi študenti je bilo v študijskem letu 2019/20 na redni in 

izredni študij vpisanih več žensk, 64 (88,9 %) kot moških, 8 (11,1 %).  

 

V študijskem letu 2019/20 so se pri vpisu v prvi letnik rednega magistrskega programa v celoti zapolnila 

vsa razpisana mesta, medtem ko sta se v izrednih način študija vpisala samo dva študenta. V primerjavi 

s predhodnim letom je viden porast prvič vpisanih študentov tako na rednem kot tudi izrednem načinu 

študija (Tabela 50).  

 

Tabela 50 : Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega 

študija glede na spol 

Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani 
Spol 

Razpis Vpisani 
Spol 

Ženski Moški Ženski Moški 

2015/16 70 70 50 20 100 9 4 5 

2016/17 70 70 49 21 100 13 8 5 

2017/18 70 70 51 19 100 9 5 4 

2018/19 70 68 45 23 100 0 0 0 

2019/20 70 70 62 8 70 2 2 0 

Vir: VIS, 15.01.2021 

2.1.2 PREHODNOST PRI ŠTUDIJU 

V študijskem letu 2019/20 je prehodnost iz 1. v 2. letnik znašala 70 % na rednem študiju (v predhodnem 

letu 80 %) in 50 % prehodnost na izrednem študiju (v predhodnem letu 22 %) (Tabela 51). 

 

Tabela 51: Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik 

Študijsko  leto 
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik (v %) 

Redni Izredni  

2015/16 78 21 

2016/17 69 10 

2017/18 84 8 

2018/19 80 22 

2019/20 70 50 

Vir: VIS, 15.01.2021 
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2.1.3 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. 

 Diplomanti 

V študijskem letu 2019/20 diplomiralo 64 študentov na rednem in izrednem študiju, med njimi je bilo 

62 (96,9 %) diplomantov rednega študija in 2 (3,1 %) diplomanta izrednega študija. Glede na strukturo 

diplomantov po spolu, je v študijskem letu 2019/20 na rednem in izrednem študiju diplomiralo več 

žensk, 53 (82,8 %) kot moških, 11 (17,2 %). V primerjavi s predhodnim študijskim letom je bilo 

podeljenih 13 diplom več (Tabela 52). 

 

Tabela 52: Število diplomantov glede na način študija (vključeni diplomanti do 30.9.2020) 

Študijsko leto Način študija 
Število diplomantov 

Ženski  Moški 

2015/16 
Redni 29 10 

Izredni 3 3 

2016/17 
Redni 27 16 

Izredni 5 4 

2017/18 
Redni 32 12 

Izredni 2 3 

2018/19 
Redni 30 14 

Izredni 4 3 

2019/20 
Redni 51 11 

Izredni 2 0 

Vir: VIS, 15.01.2021 

2.2 ENOLETNI RAZVOJ MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRAVO 

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji 2018/19: 

- Zapolnjena vsa razpisana mesta na rednem načinu študija;  

- Opazen porast prvič vpisanih izrednih študentov;  

- Število diplomantov je bil v primerjavi s predhodnim letom večje;  

- Delež prvič vpisanih študentov na izrednem študiju je, v primerjavi z rednimi študenti, precej 

nižji; 

- Delež prehodnosti študentov se je vidno povečal na izrednem študiju z razliko od rednega 

študija, kjer se je zmanjšal; 

2.3 SKLEPNO 

2.3.1 Prednosti  

- Opazen porast prvič vpisanih rednih in izrednih študentov; 
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- Zapolnjena vsa razpisana mesta na rednem načinu študija; 

- Študijski program je prepoznan in konkurenčen ostalim sorodnim študijskim programom; 

- Študijski program se stalno posodablja in prilagaja potrebam na trgu dela; 

- Od začetka izvajanja študijskega programa je mogoče zaznati trend povečanja števila 

študentov, ki uspešno zaključijo študij na tej stopnji; 

2.3.2 Slabosti 

- Upad vseh vpisanih študentov v vseh letnikih s statusom in brez glede na spol;  

- Delež prvič vpisanih študentov na izrednem študiju je, v primerjavi z rednimi študenti, precej 

nižji; 

2.3.3 Predlogi za izboljšanje  

- Povečanje promocijskih ukrepov za krepitev prepoznavnosti študijskega programa v 

slovenskem in mednarodnem okolju;  

- Spodbujanje sodelovanje strokovnjakov iz prakse v študijskem procesu ter intenzivneje 

povezati izvedbo pedagoškega procesa z družbenim okoljem;  

- Širjenje mreže in poglobitev sodelovanja s potencialnimi delodajalci;  

- V študijski proces implementirati goste iz prakse, ki gojijo kritično misel; usmerjanje študentov 

v razvoj lastnih spretnosti in razumevanje izzivov poslovnega sveta 

- Povečanje zanimanja tujcev za vpis na študijski program Pravo 2. stopnje.  
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2.4 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 civilistke in v njem prepoznajo potencial za novo, dodatno znanje, ki bo v 

prihodnosti vsekakor bolj iskano in dragoceno.  

2.4.1 VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

 Vsi vpisani študenti (vsi letniki) 

V študijskem letu 2019/20 je bilo skupno vseh vpisanih 12 študentov s statusom in brez. Glede na 

strukturo po spolu je bilo vpisanih več žensk, 10 (83,3 %) kot moških, 2 (16,7 %). V študijskem letu 

2019/20 se je, v primerjavi s preteklim študijskim letom, število vseh vpisanih študentov zmanjšalo za 

1 študenta (Tabela 53). 

 

Tabela 53: Število vseh vpisanih izrednih študentov v vseh letnikih s statusom in brez, glede na spol 

Študijsko leto Vpisani 
Spol 

Ženski Moški 

2016/17 4 2 2 

2017/18 11 9 2 

2018/19 13 11 2 

2019/20 12 10 2 

Vir: VIS, 15.01.2021 

 Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti 

V študijskem letu 2019/20 na študijskem programu Civilno in gospodarsko pravo ni bilo na novo 

vpisanih študentov. V primerjavi s predhodnim študijskim leto se je število torej zmanjšalo za 2 

študenta (Tabela 54). 

 

Tabela 54: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik glede na spol 

Študijsko leto  Razpis Vpisani 
Spol 

Ženski Moški 

2016/17 100 4 2 2 

2017/18 100 7 7 0 

2018/19 100 2 2 0 

2019/20 70 0 0 0 

Vir: VIS, 15.01.2021 

2.4.2 PREHODNOST PRI ŠTUDIJ 

V študijskem letu 2019/20 je iz 1. v 2. letnik napredovalo 50 % študentov izrednega študija. V primerjavi 

z predhodnim letom je razviden upad, in sicer za 21% (Tabela 55).  
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Tabela 55: Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik 

Študijsko  leto 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 

letnik (v %) 

Izredni  

2017/18 100 

2018/19 71 

2019/20 50 

Vir: VIS, 15.01.2021 

2.4.3 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 2019/20 je študij uspešno zaključil prvi 

diplomant (Tabela 56). 

 

Tabela 56: Število diplomantov glede na način študija (vključeni diplomanti do 30.9.2020) 

Študijsko leto Način študija 
Število diplomantov 

Ženski  Moški 

2019/20 Redni 0 0 

Izredni 1 0 

Vir: VIS, 15.1.2021 

2.5 ENOLETNI RAZVOJ MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA CIVILNO IN 

GOSPODARSKO PRAVO 

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji 2018/19: 

 Študijski program se zaradi premajhnega števila prijavljenih študentov ni izvajal.  

 V študijskem letu 2019/20 je študij uspešno zaključil prvi diplomant.  

2.6 SKLEPNO 

2.6.1 Prednosti  

- Študijski program je namenjen vsem, ki jih zanima področje civilistke in jim daje možnost za 

kakovostno opravljanje zahtevnih pravnih nalog v gospodarstvu, gospodarskih javnih službah 

in področjih, za katera je potrebno poznavanje gospodarskega prava; 

- Program nudi študentom potrebna teoretična in praktična poglobljena znanja za reševanje 

konkretnih strokovnih problemov v pravni praksi, hkrati pa jih uvaja tudi v raziskovanje in 

razvoj; 

- Študij se izvaja kot izredni način študija, kar omogoča večjo prilagoditev in individualen pristop 

profesorja do študenta.  

- V študijskem letu 2019/20 je študij uspešno zaključil prvi diplomant.  
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2.6.2 Slabosti  

 Študijski program se zaradi premajhnega števila prijavljenih študentov ni izvajal.  

 Predmeti še niso podprti v e-okolju; eUniverza. 

2.6.3 Predlogi za izboljšanje  

- Povečanje promocijskih ukrepov za krepitev prepoznavnosti in boljšega razumevanja 

študijskega programa v slovenskem okolju.  

- Spodbujanje sodelovanje strokovnjakov iz prakse v študijskem procesu ter intenzivneje 

povezati izvedbo pedagoškega procesa z družbenim okoljem;  
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2.7 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. Prva generacija študentov se 

je vpisala v š. l. 2015/16.  

 

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. 

 

Magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov se izvaja kot izredni študij. Študijski 

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, saj so namreč konflikti v našem 

življenju nekaj vsakdanjega in neizogibnega. 

 

2.7.1 VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

 Vsi vpisani študenti (vsi letniki) 

V študijskem letu 2019/20 je bilo na magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov skupno 

vseh vpisanih 16 študentov s statusom in brez. Glede na strukturo po spolu so vpisane samo ženske, in 

sicer 16 žensk (100 %).  V študijskem letu 2019/20 je v primerjavi s preteklim študijskim letom število 

izrednih študentov ostalo nespremenjeno (Tabela 57). 
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Tabela 57: Število vseh vpisanih študentov v vseh letnikih, s statusom in brez, glede na spol 

Študijsko leto Izredni študij 

Vpisani Spol 

Ženski Moški 

2015/16 7 7 0 

2016/17 10 10 0 

2017/18 13 13 0 

2018/19 16 16 0 

2019/20 16 16 0 

Vir: VIS, 04.01.2021 

 Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti 

V študijskem letu 2019/20 ni bilo prvič vpisanih študentov v 1. letnik izrednega študija. V zadnjih letih 

je viden upad prvič vpisanih študentov (Tabela 58).  

 

Tabela 58: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega 

glede na spol 

Študijsko leto Izredni študij 

Razpis Vpisani Spol 

Ženski Moški 

2015/16 100 5 5 0 

2016/17 100 1 1 0 

2017/18 100 2 2 0 

2018/19 100 2 2 0 

2019/20 70 0 0 0 

Vir: VIS, 15.01.2021 

2.7.2 PREHODNOST PRI ŠTUDIJU 

V študijskem letu 2019/20 je iz 1. v 2. letnik napredovalo 50 % študentov izrednega študija. V primerjavi 

z predhodnim letom je razvidno, da je v višji letnik napredovala za 50% manj študentov (Tabela 59).  

 

Tabela 59: Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik 

Študijsko  leto 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 

letnik (v %) 

Izredni  

2016/17 60 

2017/18 50 

2018/19 100 

2019/20 50 

Vir: VIS, 15.01.2021 
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2.7.3 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 študijskem letu 2019/20 je študij uspešno 

zaključilo pet diplomantov ( Tabela 60). 

 

Tabela 60: Število diplomantov glede na način študija (vključeni diplomanti do 30.9.2020) 

Študijsko leto Način študija 
Število diplomantov 

Ženski  Moški 

2019/20 Redni 0 0 

Izredni 5 0 

Vir: VIS, 15.01.2021 

2.8 ENOLETNI RAZVOJ MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ALTERNATIVNO 

REŠEVANJE SPOROV 

Premiki v času po zadnji samoevalvaciji 2018/19: 

- V študijskem letu 2019/20 ni bilo prvič vpisanih študentov v 1. letnik izrednega študija. 

- Glede na strukturo po spolu je beležen 100 % delež vseh vpisanih žensk; 

- V študijskem letu 2019/20 je študij uspešno zaključilo pet diplomantov. 

2.9 SKLEPNO 

2.9.1 Prednosti  

- Edinstven interdisciplinaren študijski program, ki je zanimiv za strokovnjake iz področja 

alternativnega reševanja sporov; 

- Gre za edini študijski program v slovenskem prostoru, ki usposobi študenta s temeljnimi 

pravnimi znanji kot tudi z interdisciplinarnimi in specialističnimi znanji s področja reševanja 

konfliktov in sporov ter predvsem mediacije, arbitraže in podobnih postopkov;  

- V študijskem letu 2019/20 je študij uspešno zaključilo pet diplomantov 

2.9.2 Slabosti  

- V študijskem letu 2019/20 ni bilo prvič vpisanih študentov v 1. letnik izrednega študija. 

- Trend upada vpisa prvič vpisanih študentov, kar lahko pripisujemo dejstvu, da se večina 

diplomantov zanima za nadaljevanje študija na področju prava. Program ARS bi bil za 

posameznike zanimivejši, če bi se izvajal na 3. stopnji študija; 

- Predmeti še niso podprti v e-okolju; eUniverza. 

2.9.3 Predlogi za izboljšanje  

- Povečanje promocijskih ukrepov za krepitev prepoznavnosti študijskega programa v 

slovenskem in mednarodnem okolju;  
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- Spodbujanje sodelovanje strokovnjakov iz prakse v študijskem procesu ter intenzivneje 

povezati izvedbo pedagoškega procesa z družbenim okoljem;  

- Nagraditev študijskega programa na 3. stopnjo študija.  
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2.10 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT NEPREMIČNIN  

Podiplomski magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin se navezuje 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. Prva generacija študentov se 

je vpisala v š. l. 2007/08. 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.  

 

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. 

 

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.  

2.10.1 VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

 Vsi vpisani študenti (vsi letniki) 

V študijskem letu 2019/20 je bilo na magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin 

skupno vseh vpisanih 296 rednih in izrednih študentov s statusom in brez. Med njimi je bilo 226 (76,4 

%) študentov na rednem študiju in 70 (23,6 %) študentov na izrednem študiju, vključujoč študente 

franšiznega programa VTI.  Glede na strukturo po spolu je bilo na rednem in izrednem študijskem 

programu vpisanih več žensk, 161 (54,4 %), kot moških 135 (45,6%). 

 

V študijskem letu 2019/20 se je, v primerjavi s preteklim študijskim letom, število vseh vpisanih rednih 

in izrednih študentov zmanjšalo za 48 študentov. Večji upad števila vseh vpisanih študentov je zaznati 

pri rednem načinu študija, kjer se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšalo število za kar 38 

študentov (Tabela 61).  

 

Tabela 61: Število vseh vpisanih študentov v vseh letnikih 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 

2016/17 254 148 106 35 19 16 

2017/18 255 147 108 47 25 22 

2018/19 264 148 116 80 34 46 

2019/20 226 126 100 70* 35 35 
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Vir: VIS, 4.01.2021 

*vključujoč študente franšiznega programa VTI. 

 Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti 

V študijskem letu 2019/20 je bilo 54 prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega študija, 

vključujoč tudi študente franšiznega VTI študijskega programa. Med njimi je bilo 25 (46,3 %) redno 

vpisanih študentov in 29 (53,7 %) izredno vpisanih študentov (študentje franšiznega VTI programa) 

(Tabela 62).  

 

Tabela 62: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik rednega in izrednega 

študija glede na spol 

Študijsko leto Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Spol Razpis Vpisani Spol 

Ženski Moški Ženski Moški 

2015/16 70 28 16 12 100 0 0 0 

2016/17 70 31 20 11 100 0 0 0 

2017/18 70 25 14 11 100 2 1 1 

2018/19 70 24 13 11 100 22  9 13 

2019/20 68 25 15 10 70 29* 13 16 

Vir: VIS, 4.01.2021 

*vključujoč študente franšiznega programa VTI. 

2.10.2 PREHODNOST PRI ŠTUDIJU 

V študijskem letu 2018/19 je prehodnost iz 1. v 2. letnik na rednem študiju znašala 50 % (v predhodnem 

letu 80 %), na izrednem študiju pa je zaznati velik porast prehodnosti in sicer 82 % (Tabela 63).  

 

Tabela 63: Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik 

Študijsko  leto 
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik (v %) 

Redni Izredni  

2015/16 32 / 

2016/17 50 / 

2017/18 58 / 

2018/19 80 61 

2019/20 50 82 

Vir: VIS, 15.01.2021 

2.10.3 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.  
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 Diplomanti 

V študijskem letu 2019/20 je bilo podeljenih 13 diplom na rednem študiju ter 18 na izrednem študiju. 

V primerjavi s predhodnim študijskim letom je bilo podeljenih 11 diplom več ne glede na način študija 

(Tabela 64).  

 

Tabela 64: Število diplomantov glede na način študija 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2015/16 
Redni 14 

Izredni 1 

2016/17 
Redni 17 

Izredni 1 

2017/18 
Redni 15 

Izredni 0 

2018/19 
Redni 12 

Izredni 8 * 

2019/20 
Redni 13 

Izredni 18 

Vir: VIS, 15.01.2021 

2.11 ENOLETNI RAZVOJ MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRAVO IN 

MANAGEMENT NEPREMIČNIN 

Premiki v času po samoevalvaciji 2018/19:  

- V primerjavi s preteklim študijskim letom je število vseh vpisanih rednih in izrednih študentov 

zmanjšalo; 

- Zaznati je trend povečanja števila prvič vpisanih študentov ne glede na način študija; 

- Zmanjšanje prehodnosti iz 1. v 2. letnik na rednem načinu študija in povečanje prehodnosti iz 

1. v 2. letnik na izrednem načinu študija;  

- Uspešno izveden Razlikovni modul s pridruženo članico;  

- Povečal se je delež diplomantov.  

2.12 SKLEPNO 

2.12.1 Prednosti  

- Znaten porast števila prvič vpisanih študentov ne glede na način študija;  

- Povečal se je delež diplomantov, ki so uspešno zaključili študij;  

- Delež prehodnosti iz 1. v 2. letnik se povečuje na izrednem študiju; 

- Uspešno izveden Razlikovni modul s pridruženo članico;  

- Povečan vpis tujih študentov na izrednem študiju.  

2.12.2 Slabosti  

- Predmeti še niso podprti v e-okolju; eUniverza. 
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- Prehodnosti iz 1. v 2. letnik se je zmanjšala na rednem študiju.  

2.12.3 Predlogi za izboljšanje  

- Povečanje promocijskih ukrepov za krepitev prepoznavnosti študijskega programa v 

slovenskem in mednarodnem okolju in širjenje informacij o študiju prek sodobnih 

komunikacijskih kanalov;  

- Večje vključevanje domačih in tujih predavateljev v pedagoški in raziskovalni proces;  

- Povečanje števila vpisa študentov iz pridruženih članic;  
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2.13 RAZVOJ DRUGOSTOPENJSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

Tabela 65: Ključne spremembe in prednosti na študijskem programu v š.l. 2019/20 

Predmet spremembe Vsebina sprememba 

Predmetnik 
Predmetniki drugostopenjskega študijskega programa v študijskem letu 2019/20 niso 

doživel večjih sprememb. 

Cilj programa 
Cilji vseh štirih študijskih programov ostajajo enaki, saj se tekom samoevalvacije, 

izvedene do zaključka študijskega leta 2019/20 niso pokazale potrebe za spremembe. 

Učni načrti 

Priprava učnih načrtov vseh štirih študijskih programov je bila temeljita že ob samem 

začetku. Z nosilci predmetov in s strokovnjaki iz prakse so bila izvedena srečanja, na 

katerih so se pogovarjali o konceptu,  medsebojnemu usklajevanju vsebine glede na 

potrebna znanja in kompetence diplomantov, uglaševale so se predstave in 

razumevanja celotnega programa. Specifična znanja, ki niso del obveznih predmetov, 

so ponujena v izbirnih predmetih. Učni načrti predmetov se v svoji zasnovi niso 

spreminjali, razen ob spremembi nosilcev predmetov ali ob dopolnitvah in/ali 

spremembi literature. Nosilci predmetov so vsako leto pozvani k vsakoletnim 

prenovam in posodobitvam učnih načrtov. V študijskem letu 2019/20 so bili učni 

načrti vseh štirih študijskih programov posodobljeni.  

Preverjanje učnih 

izidov in kompetenc 

Učni izidi in kompetence študentov se od začetka izvajanja študijskih programov 

preverjajo prek preverjanja znanja študentov, med izobraževalnim procesom ter v 

okviru priprave samoevalvacijskega in letnega poročila fakultete. Presojanje in 

spremljanje kompetenc študentov in diplomantov poteka predvsem tekom 

študijskega procesa, in sicer visokošolski učitelji študente spremljajo in usmerjajo 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. Kompetence študentov se 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. 

Priznavanje 

pridobljenega znanja 

V celotnem obdobju izvajanja študijskega programa se je obstoječi sistem priznavanja 

pridobljenega znanja pokazal za ustreznega.   

Pogoji za 

napredovanje in 

dokončanje 

V času od začetka izvajanja posameznih drugostopenjskih študijskih programov pa do 

zaključka študijskega leta 2019/20 se niso pokazale potrebe po spremembi pogojev 

za napredovanje in dokončanje študijskega programa. EVRO-PF, NU je tudi v tem 

študijskem letu spodbuja študente k sprotnemu delu, s ciljem večje prehodnosti. Prav 

tako je študente, ki so študij prekinili za več kot dve leti pozvala k nadaljevanju in 

dokončanju študija. 

Pogoji za vpis v 

študijski program 

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

programi se v celotnem obdobju izvajanja drugostopenjskih študijskih programov 

niso spremenili.  

Zaposljivost 

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

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

Zaposljivost študentov se preverja tudi v okviru študentske ankete o kakovosti 

študijskih programov, ki se izvaja na vseh treh študijskih stopnjah. 
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3 TRETJESTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 

3.1 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. Prva generacija študentov se je v program vpisala v š. l. 2008/09. 

 

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.  

 

Doktorski študij Pravo se izvaja kot izredni študij. 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 namenjeni izdelavi dispozicije in kasnejše 

doktorske disertacije, ki je ovrednotena s 60 kreditnimi točkami po ECTS.  

 

3.1.1 VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

 Vsi vpisani študenti (vsi letniki) 

V študijskem letu 2019/20 je bilo na doktorski študijski program Pravo skupno vseh vpisanih 133 

doktorskih študentov s statusom in brez. Glede na strukturo po spolu je bilo vpisanih 71 žensk (53,4 %) 

in 62 moških (46,6 %).   

 

V študijskem letu 2019/20 se je, v primerjavi s preteklim študijskim letom, število vseh vpisanih 

doktorskih študentov zmanjšalo za 2 študenta (Tabela 66). 

 

Tabela 66: Število vseh vpisanih doktorskih študentov v vseh letnikih s statusom in brez glede na spol 

Študijsko leto 

Izredni študij 

Vpisani 
Spol 

Ženski Moški 

2015/16 112 57 55 

2016/17 125 64 61 

2017/18 130 69 61 

2018/19 135 74 61 
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Študijsko leto 

Izredni študij 

Vpisani 
Spol 

Ženski Moški 

2019/20 133 71 62 

Vir: VIS, 04.01.2021 

 Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti 

V študijskem letu 2019/20 je bilo 15 prvič vpisanih študentov v 1. letnik doktorskega študija. Delež prvič 

vpisanih študentov glede na razpisna mesta je bil 37,5% (15 študentov na 40 razpisnih mest), kar je v 

primerjavi z predhodnih letom za 15% ali 6 študentov več (Tabela 67). 

 

Tabela 67: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik doktorskega študija glede 

na spol 

Študijsko leto 

Izredni študij 

Razpis Vpisani 
Spol 

Ženski Moški 

2015/16 30 8 2 6 

2016/17 30 18 10 8 

2017/18 30 11 6 5 

2018/19 40 9 7 2 

2019/20 40 15 6 9 

Vir: VIS, 04.01.202 

3.1.2 PREHODNOST PRI ŠTUDIJU 

V študijskem letu 2019/20 je prehodnost doktorskih študentov iz 1. v 2. letnik znašala 67 % (v 

predhodnem letu 60 %). Iz 2. v 3. letnik je napredovalo 64 % doktorskih študentov, kar je enako kot 

predhodne leto (Tabela 68). 

 

Tabela 68: Prehodnost doktorskih študentov 

Študijsko  leto 
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik 

(v %) 

Prehodnost študentov iz 2. v 3. letnik 

(v %) 

2015/16 54 57 

2016/17 69 50 

2017/18 89 50 

2018/19 60 64 

2019/20 67 64 

Vir: VIS, 14.01.2021 
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3.1.3 ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega doktorskega študija Pravo, pridobi kandidat 

znanstveni naslov: doktor/doktorica znanosti. Okrajšava: dr. 

 Doktorji znanosti 

V študijskem letu 2019/20 je bilo imenovanih 11 doktorjev znanosti. V zadnjih dveh letih je viden porast 

imenovanih doktorjev znanosti, saj so je le to v primerjavi s študijskim letom 2017/18 povečalo za 

skoraj polovico (Tabela 69).  

 

Tabela 69: Število doktorjev znanosti glede na način študija 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2015/16 

Izredni 

8 

2016/17 6 

2017/18 6 

2018/19 10 

2019/20  11 

Vir: VIS, 04.01.2021 

3.2 ENOLETNI RAZVOJ DOKTORSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRAVO 

Premiki v času po samoevalvaciji 2018/19: 

 V primerjavi s predhodnim študijskim letom je delež prvič vpisanih študentov znatno večji;  

- Višji delež prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik.  

- Viden je porast imenovanih doktorjev znanosti v primerjavi s prejšnjimi leti.  

3.3 SKLEPNO 

3.3.1 Prednosti  

 V primerjavi s predhodnim študijskim letom je delež prvič vpisanih študentov znatno večji;  

 Višji delež prehodnosti doktorskih študentov iz 1. v 2. letnik; 

 V študijskem letu 2019/20 je bilo imenovanih 11 doktorjev znanosti.  

3.3.2 Slabosti  

- Predmeti še niso podprti v e-okolju; eUniverza. 

3.3.3 Predlogi za izboljšanje  

- Povečanje zainteresiranost magistrskih študentov za vpis na doktorski študij; 

- Povečanje promocijskih ukrepov za krepitev prepoznavnosti doktorskega študijskega 

programa v slovenskem in mednarodnem okolju in širjenje informacij o študiju prek sodobnih 

komunikacijskih kanalov;  
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- Aktivno povečanje in usmerjanje tujih kandidatov za študij; 

- Pozivanje doktorskih študentov k tesnejšemu sodelovanju in vključevanju v raziskovalno delo 

in k skupnim objavam raziskovalnih rezultatov;  

- Spodbuda k večji vključenosti doktorskih študentov v programe mednarodne mobilnosti; 

- Večje vključevanje domačih in tujih predavateljev v pedagoški in raziskovalni proces. 
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3.4 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. 

3.4.1 VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

 Vsi vpisani študenti (vsi letniki) 

V študijskem letu 2019/20 je bilo na doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin 

skupno vseh vpisanih 66 doktorskih študentov s statusom in brez. Glede na strukturo po spolu je bilo 

vpisanih 32 žensk (48,5 %) in 34 (51,5 %) moških.   

 

V študijskem letu 2019/20 v primerjavi s preteklim študijskim leto je število vseh vpisanih doktorskih 

študentov s statusom ali brez enako prejšnjemu študijskemu letu 2018/19 (Tabela 70). 

 

Tabela 70: Število vseh vpisanih doktorskih študentov v vseh letnikih s statusom in brez, glede na spol 

Študijsko leto 

Izredni študij 

Vpisani 
Spol 

Ženski Moški 

2015/16 53 28 25 

2016/17 60 29 31 

2017/18 62 30 32 

2018/19 66 32 34 

2019/20 66 32 34 

Vir: VIS, 04.01.2021 

 Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti 

V študijskem letu 2019/20 so bili v 1. letnik doktorskega študija prvič vpisani 3 študenti. Delež prvič 

vpisanih študentov glede na razpisna mesta na izrednem študiju je bil 10 % (3 študenti na 30 razpisnih 

mest). V primerjavi s predhodnim študijskim letom je pri številu prvič vpisanih študentov mogoče 

zaznati upad vpisa (Tabela 71). 

 

Tabela 71: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v 1. letnik doktorskega študijskega 

programa glede na spol 

Študijsko leto 

Izredni študij 

Razpis Vpisani 
Spol 

Ženski Moški 

2015/16 30 1 0 1 

2016/17 30 5 1 4 

2017/18 30 4 4 0 

2018/19 30 5 2 3 

2019/20 30 3 2 1 
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Vir: VIS, 04.01.2021 

3.4.2 PREHODNOST PRI ŠTUDIJU 

V študijskem letu 2019/20 je prehodnost iz 1. v 2. letnik znašala 75 %, medtem ko je delež prehodnost 

iz 2. v 3. letnik znašal 25 % (Tabela 72). 

 

Tabela 72: Prehodnost doktorskih študentov 

Študijsko  leto 
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik 

(v %) 

Prehodnost študentov iz 2. v 3. letnik 

(v %) 

2015/16 25 0 

2016/17 (vpisa po 

merilih za prehode) 
0 100 

2017/18 67 0 

2018/19 75 40 

2019/20 75 25 

Vir: VIS, 14.01.2021 

3.4.3 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. 

 Doktorji znanosti 

V študijskem letu 2019/20 je bil v naziv doktorja znanosti imenovan 1 doktorski študent (Tabela 73).  

 

Tabela 73: Število doktorjev znanosti glede na način študija 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih doktoratov 

2015/16 

Izredni 

3 

2016/17 4 

2017/18 3 

2018/19  2 

2019/20  1 

Vir: VIS, 04.01.2021 
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3.5 ENOLETNI RAZVOJ DOKTORSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRAVO IN 

MANAGEMENT NEPREMIČNIN 

Premiki v času po samoevalvaciji 2018/ 19: 

 Število vseh vpisanih študentov je v primerjavi s predhodnim študijskim letom ostaja enako;  

- Delež prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik je enaka predhodnem letu, medtem ko se je delež 

prehodnosti iz 2. v 3. letnik zmanjšal;   

- Delež prvič vpisanih študentov glede na razpisna mesta je bil v primerjavi s prehodnim 

študijskim letom nižji. 

3.6 SKLEPNO 

3.6.1 Prednosti  

- Opazen je trend vidnega povečanja števila vseh vpisanih doktorskih študentov v vseh letih; 

- Delež predhodnosti študentov v višje letnike je primerljiva s predhodnim letom.   

3.6.2 Slabosti  

- Opažen je trend zmanjšanja števila doktorjev znanosti na omenjenem študijskem programu; 

- Predmeti še niso podprti v e-okolju; eUniverza. 

3.6.3 Predlogi za izboljšanje  

- Povečanje zainteresiranost magistrskih študentov za vpis na doktorski študij; 

- Povečanje promocijskih ukrepov za krepitev prepoznavnosti doktorskega študijskega 

programa v slovenskem in mednarodnem okolju in širjenje informacij o študiju prek sodobnih 

komunikacijskih kanalov;  

- Spodbujanje doktorskih študentov k hitrejšemu zaključku študija z rednim poročanjem članom 

strokovne komisije o napredku pri delu na doktorski disertaciji; 

- Aktivno povečanje in usmerjanje tujih kandidatov za študij; 

- Pozivanje doktorskih študentov k tesnejšemu sodelovanju in vključevanju v raziskovalno delo 

in k skupnim objavam raziskovalnih rezultatov;  

- Spodbuda k večji vključenosti doktorskih študentov v programe mednarodne mobilnosti; 

- Večje vključevanje domačih in tujih predavateljev v pedagoški in raziskovalni proces. 
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3.7 RAZVOJ TRETJESTOPENJSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

Tabela 74: Ključne spremembe in prednosti na študijskem programu v š.l. 2019/20 

Predmet spremembe Vsebina sprememba 

Predmetnik 
Predmetnika tretjestopenjskih študijskih programov v študijskem letu 2019/20 nista 

doživela večjih sprememb.  

Cilj programa Cilji programa obeh študijskih programov ostajajo enaki.  

Učni načrti 

Priprava učnih načrtov obeh študijskih programov je bila temeljita že ob samem 

začetku. Z nosilci predmetov in s strokovnjaki iz prakse so bila izvedena srečanja, na 

katerih so se pogovarjali o konceptu,  medsebojnem usklajevanju vsebine glede na 

potrebna znanja in kompetence diplomantov, uglaševale so se predstave in 

razumevanja celotnega programa. Specifična znanja, ki niso del obveznih predmetov, 

so ponujena v izbirnih predmetih. Nosilci predmetov so vsako leto pozvani k 

vsakoletnim prenovam in posodobitvam učnih načrtov. V študijskem letu 2019/20 sta 

bila učna načrta obeh študijskih programov posodobljenja.  

Preverjanje učnih 

izidov in kompetenc 

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

dispozicije ter pregledom in zagovorom doktorske disertacije. Individualni napredek 

študenta spremlja tudi njegov mentor. Poleg tega se pričakovani izidi preverjajo tudi 

z anketami med študijem in po končanem študiju oz. v okviru priprave 

samoevalvacijskega in letnega poročila. Presojanje in spremljanje kompetenc 

študentov in diplomantov je na začetku potekalo predvsem med študijskim 

procesom, 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. Kompetence se preverjajo tudi prek 

kariernega centra, ki poleg drugih aktivnosti spremlja študente in diplomante na 

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

študija. KC podatke pridobiva od študentov, Zavoda za zaposlovanje in neposredno 

od delodajalcev. 

Priznavanje 

pridobljenega znanja 

V celotnem obdobju izvajanja študijskega programa se je obstoječi sistem priznavanja 

pridobljenega znanja pokazal za ustreznega.    

Pogoji za 

napredovanje in 

dokončanje 

V času izvajanja študijskega programa 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.  

Pogoji za vpis v 

študijski program 

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

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

programi. Obstoječi pogoji so bili v primerjavi z drugima dvema pravnima fakultetama 

diskriminatorni in niso sledili ciljem zakonodajalca, ki je želel z Zakonom o visokem 

šolstvu implementirati bolonjski študij, tako  v  vertikali kot tudi  v  horizontali.  Zaradi 

slednjega je  bila  leta  2009  vložena  vloga  za spremembo akreditacije. Sprememba 

je začela veljati z naslednjim študijskim letom. V š. l. 2019/20 se pogoji niso 

spremenili. 

Zaposljivost 

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 študentov se preverja tudi v okviru študentske ankete o kakovosti 

študijskih programov, ki se izvaja na vseh treh študijskih stopnjah. 
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