
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evropska pravna fakulteta  

 
LETNI PROGRAM DELA  

ZA LETO 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predsednica Upravnega odbora:mag. Olga Jambrek     
 
 
 
Sprejet na 7. računovodski seji Upravnega odbora, dne, 15.2.2017 in na 2. seji Senata, dne 
16.2.2017. 
 
 

Nova Gorica, februar 2017 
 

 
 



 
Evropska pravna fakulteta 
 
 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vizitka visokošolskega zavoda: 
 
Ime zavoda: Evropska pravna fakulteta  
Krajše ime zavoda: Evro-PF 
Ulica: Delpinova ulica 18b 
Kraj: 5000 Nova Gorica 
Spletna stran: www.evro-pf.si 
Elektronski naslov: info@evro-pf.si 
Telefonska številka: 05 338 44 00 
Številka faksa: 05 338 44 01 
Matična številka: 2146916 
Identifikacijska številka: 78769108 
Transakcijski račun: 18309 - 0255246880 
Drugi pomembni podatki po oceni zavoda. 

 
 

LETNI PROGRAMA DELA SO PRIPRAVILI: Nina Pegan, mag. prav., Tjaša Čufer, mag. poslovnih ved 
. 

 
 
 
 
 

http://www.evro-pf.si/%22mailto:info@evro-pf.si%22


 
Evropska pravna fakulteta 
 
 

 3 

 
VSEBINA 

 

I. PROGRAM DELA ................................................................................................................................. 5 

1 VIZIJA ............................................................................................................................................... 5 

2 POSLANSTVO ................................................................................................................................. 5 

3 PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA ........................................................................... 5 

3.1 PODATKI O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI ........................................................................... 5 

3.2 PODATKI O RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI ...................................................... 8 

3.3 OPIS ORGANIZIRANOSTI ZAVODA ........................................................................................ 12 

3.4 OSNOVNI KADROVSKI PODATKI ........................................................................................... 17 

3.5 OPIS OKOLJA ........................................................................................................................... 19 

3.6 KLJUČNI POUDARKI IZ PROGRAMA DELA ZA LETO 2017 ................................................. 21 

KLJUČNI PODATKI IZ PROGRAMA DELA ZA LETO 2017 SO ZAPISANI V TOČKI 6. 
KRATKOROČNI LETNI CILJI. ............................................................................................................... 21 

4 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ............................................................................... 22 

5 DOLGOROČNI/STRATEŠKI CILJI ................................................................................................ 22 

6 KRATKOROČNI CILJI .................................................................................................................... 35 

7 PODATKI IZ PRILOGE POGODBE O FINANCIRANJU ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI V LETU 2017
 50 

7.1 STRATEŠKI IN LETNI CILJI, DOLOČENI V ReNPVŠ11-20 .................................................... 50 

7.2 NAČRT IZVAJANJA ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI ..................................................................... 66 

8 KADROVSKI NAČRT ..................................................................................................................... 67 

8.1 KADROVSKA POLITIKA ........................................................................................................... 67 

8.2 KADROVSKI NAČRT ................................................................................................................. 70 

LETNI PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI .................................................................................. 72 





 
Evropska pravna fakulteta 
 
 

 5 

I. PROGRAM DELA 

1 VIZIJA 

 

EVRO-PF želi postati mednarodno priznana visokošolska institucija na področju prava ter interdisciplinarnem področju prava in managementa infrastrukture in 

nepremičnin, ki bo prek kakovostno izvedene izobraževalne dejavnosti, povezovanja teorije s prakso, združevanja pedagoškega in raziskovalnega dela ter 

mednarodnega sodelovanja oblikovala diplomante, iskane na domačem in mednarodnem trgu dela. Svojo mednarodno prepoznavnost bo gradila tudi preko 

sistema transnacionalnega izobraževanja. Poleg tega želi EVRO-PF postati zanesljiv partner tako domačega gospodarskega in negospodarskega sektorja kot 

tudi profitnih in neprofitnih institucij iz tujine.  

 

2 POSLANSTVO 
 

Temeljno poslanstvo EVRO-PF je ustvarjanje in posredovanje znanja na področju prava ter interdisciplinarnega področja prava in managementa infrastrukture 

in nepremičnin, ki bo ustvarjalo pravne strokovnjake ter strokovnjake s specifičnimi znanji prava in managementa infrastrukture in nepremičnin ter omogočalo 

njihovo konkurenčno vključevanje na domači in mednarodni trg dela. 

 
 

3 PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

3.1 PODATKI O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI 

 
PODATKI O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI: 
Evropska pravna fakulteta je samostojni visokošolski zavod. Ustanovljena je bila 1. julija 2005. Njena ustanovitelja sta Inštitut za človekove pravice, 
svetovanje in izobraževanje, d.o.o. ter Inštitut za mednarodno pravo – zavod. Leta 2011 je v lastniško strukturo vstopil še Inštitut za civilno pravo. Z letom 
2017 pa sta Inštitut za mednarodno pravo – zavod  in Inštitut za civilno pravo izstopila iz lastniške strukture. S strani Sveta Republike Slovenije za visoko 
šolstvo je akreditirana po sklepu Št. 1/4-2005, z dne 07.07.2005. Fakulteta je bila prvotno ustanovljena v Portorožu. Dne 23.2.2006 je Svet RS za visoko 
šolstvo s sklepom št. 1/13-2006 dal pozitivno mnenje k spremembi imena v Evropska pravna fakulteta ter prenosu sedeža fakultete v Novo Gorico. Z odločbo 
Sveta NAKVIS št. 0141-10/2012/38 z dne 18.12.2014 je bila akreditacija Evropske pravne fakultete podaljšana za nadaljnjih 7 let. V razvid visokošolskih 
zavodov je bila reakreditacija vpisana pod št. 6033-53/2015/4 dne 11.3.2015. 
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1. Trenutno izvaja fakulteta naslednje akreditirane programe:Pravo 1. stopnje: sklep SVŠ št. 2/29-2005 z dne 22.11.2005, za izvajanje študijskega 
programa v Portorožu; sklep SVŠ št. 1/13-2006 z dne 23.2.2006 za izvajanje študijskega programa v Novi Gorici, zaradi spremembe sedeža fakultete. 
Z odločbo Sveta NAKVIS št. 6033-180/2012/19 z dne 19.12.2013 je bil študijski program reakreditiran za nadaljnjih 7 let. 

2. Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje: sklep Sveta NAKVIS št.: 6033-307/2009/19 z dne 16.6.2011, za izvajanje študijskega 
programa v Novi Gorici in Ljubljani; 

3. Pravo 2. stopnje: sklep SVŠ št. 2/30-2005 z dne 22.11.2005, za izvajanje študijskega programa v Portorožu; 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. Z odločbo Sveta NAKVIS št. 
6033-180/2012/19 z dne 19.12.2013 je bil študijski program reakreditiran za nadaljnjih 7 let. 

4. Pravo in management nepremičnin 2. stopnje: sklep SVŠ št. 2/157-2007 z dne 7.3.2007. Z odločbo Sveta NAKVIS št. 6033-118/2013/21 z dne 
15.1.2015 je bil študijski program reakreditiran za nadaljnjih 7 let. 

5. Doktorski študijski program Pravo 3. stopnje: sklep SVŠ št. 2-160/2008 z dne 5.5.2008. 
6. Doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin 3. stopnje: sklep SVŠ št. 2-160/2008 z dne 5.5.2008. 
7. Magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov: odločba NAKVIS št. 6033-150/2013/22 z dne 20.11.2014. 
8. Magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo: odločba NAKVIS št. 6033-195/2012/27 z dne 18.6.2015. 

 
 
Programi so bili vpisani v razvid visokošolskih zavodov: 

 dne 8.11.2006 - študijska programa Pravo I. stopnje ter Pravo II. stopnje; reakreditacija je bila vpisana pod št. 6033-265/2013/17 dne 3.6.2014.dne 
3.9.2007 – magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin II. stopnje; reakreditacija je bila vpisana pod št. 3066-176/2015/2 dne 
18.5.2015. 

 dne 22.8.2008 – doktorska študijska programa Pravo III. stopnje ter Pravo in management nepremičnin III. stopnje 

 dne 8.3.2012 – visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin I. stopnje 

 dne 31.3.2015 – magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov II. stopnje 

 dne 13.11.2015 – magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo II. stopnje 
 
 
Fakulteta je pridobila koncesijo za naslednje študijske programe: 
 
PRAVO 1. STOPNJE  
Vlada RS je fakulteti podelila koncesijo z odločbo št. 01405-13/2006/5 z dne 13.12.2006. Fakulteta je pridobila koncesijo za 70 mest rednih študentov 1. 
letnika. V letu 2013 so bila mesta za redni študij s strani Vlade RS zmanjšana na 56, v letu 2014 pa ponovno zvišana na 70 mest. 
 
PRAVO 2. STOPNJE TER PRAVO IN MANAGEMENT NEPREMIČNIN 2. STOPNJE 
Vlada RS je fakulteti podelila koncesijo z odločbo št. 01405-18/2007/5 z dne 15.05.2007 (za Pravo in management nepremičnin 2. stopnje) oziroma št. 01405-
19/2007/5 (za Pravo 2. stopnje). Koncesija za posamezni program: 70 mest rednih študentov 1. letnika (skupaj 140 mest za 2. stopnjo). 
 
Pogodba o koncesiji za vse tri programe je bila podpisana 28.09.2007. Fakulteta je pričela izvajati koncesionirane študijske programe v študijskem letu 
2007/08. 
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Po sprejetju Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11), ki na novo ureja financiranje študijske dejavnosti 
in interesne dejavnosti študentov, je fakulteta sklenila novo pogodbo o koncesiji. Pogodba o koncesiji št. 3211-11-000186 je urejala financiranje za leto 2011, 
pogodba o koncesiji št. 3211-12-000006 je urejala financiranje za leto 2012, pogodba o koncesiji št. 3330-13-500006 je ureja financiranje za obdobje od 
1.1.2013 do 31.3.2013, nato pa je bil za obdobje od 1.4. do 31.12.2013 podpisan Aneks št 1 h koncesijski pogodbi št. 3330-13-500006. Za obdobje od 
1.1.2013 do 31.12.2013 je bil podpisan Aneks št. 2 k pogodbi št. 3330-13-500006. Dne 23.12.2013 je bila podpisana Koncesijska pogodba št 3330-14-500006 
o pavicah in obveznostih od 1.1.2014 do 30.6.2014 ter strateških letnih ciljih za leto 2014. Nato je bil za obdobje od 1.1. do 31.7.2014 podpisan Aneks št 1 h 
koncesijski pogodbi št. 3330-14-500006. Za obdobje od 1.1.2014 do 30.9.2014 je bil podpisan Aneks št. 2 k pogodbi št. 3330-14-500006 in za obdobje  od 
1.1.2014 do 31.12.2014 Aneks št. 3  h koncesijski pogodbi št. 3330-14-500006.  Dne 15.12.2014 je bila podpisana Koncesijska pogodba št 3330-15-500006 o 
pavicah in obveznostih od 1.1.2015 do 30.6.2015 ter strateških letnih ciljih za leto 2015, nato pa je bil za obdobje od 1.1. do 31.12.2015 podpisan Aneks št 1 h 
koncesijski pogodbi št. 3330-15-500006 in št Aneks št. 2 h koncesijski pogodbi št. 3330-15-500006 za isto obdobje. Dne 9.12.2015 je bila podpisana 
Koncesijska pogodba št C3330-16-500006 o pavicah in obveznostih od 1.1.2016 do 30.6.2016 ter strateških letnih ciljih za leto 2016, nato pa je bil za obdobje 
od 1.1. do 31.08.2016 podpisan Aneks št 1 h koncesijski pogodbi št. C3330-16-500006 in še Aneks št. 2 h koncesijski pogodbi št. C3330-16-500006 za 
obdobje 1.1.2016  do 31.12.2016. Dne 9.12.2016 je bila podpisana Koncesijska pogodba št C3330-17-500006 o pavicah in obveznostih od 1.1.2017 do 
30.6.2017 ter strateških letnih ciljih za leto 2017. 
 
Študijski programi tvorijo povezano celoto. Triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo ter triletni visokošolski strokovni študijski program Pravo in 
management infrastrukture in nepremičnin izobražujeta za pridobitev širokega strokovnega znanja s področja pravnih ter interdisciplinarnih znanosti, hkrati pa 
usposabljata za določene pravne poklice, poklice s področja infrastrukture, managementa in nepremičnin, ter omogočata vpis na strokovne magisterije - 
dvoletne podiplomske študijske programe Pravo,Pravo in management nepremičnin, Alternativno reševanje sporov oziroma Civilno in gospodarsko pravo ter 
na doktorska študijska programa Pravo ter Pravo in management nepremičnin. 

 
Evropska pravna fakulteta je od 28. 11. 2016 članica Nove Univerze. Fakulteta bo v celoti zasledovala cilje Nove univerze.  Skrbela bo za svojo aktivno 
integracijo in participacijo pri razvoju in internacionalizaciji Nove univerze, v skladu z njenim poslanstvom in vizijo. 

 
Število študentov in diplomantov po vrstah študijskih programov v študijskem letu 2016/2017 je sledeče:        
 

Program Število vpisanih študentov Število diplomantov 

Pravo I. stopnje 1029 10 

Pravo II. stopnje 604 22 

Pravo III. stopnje 123 1 

Pravo in management 

infrastrukture in 

nepremičnin 1. 

stopnje 

109 1 

Pravo in management 281 6 
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nepremičnin II. 

stopnje 

Pravo in management 

nepremičnin III. 

stopnje 

58 2 

Alternativno reševanje 

sporov II. stopnje 

10 0 

Civilno in gospodarsko 

pravo 

4 0 

 

 

Komentar:  Komentar: podatki zajemajo aktivne redne in izredne študente, ki so prvič, ponovno vpisani, pavzerje ter študente, ki so podaljšali status študenta. Od 

tega je na Pravo 1. stopnje vpisanih 64 VTI študentov, na PMIN 1. stopnje pa 54 VTI študentov.  Podatki diplomantov se nanašajo na obdobje od 1.10.2016 do 

31.01.2017. 

 

 
 

 
 

3.2 PODATKI O RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI 

 
V okviru fakultete delujejo trije inštituti (raziskovalne skupine): 

1. Inštitut za management nepremičnin 
2. Center za intelektualno lastnino 
3. Center za primerjalno pravo 

 
 
Vsi trije inštituti so bili v letu 2007 vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS. 
 
Trenutno je na fakulteti zaposlenih 15 raziskovalcev in sicer v skupnem seštevku: 1,655 FTE. 
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ZAP. ŠT.  IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO % ZAPOSLITVE 

1 Izr. prof. dr. Marko Novak Dekan in Višji znanstveni sodelavec 1 (od tega 0,57 kot dekan in 0,43 na raziskavah) 

2 Izr. prof. dr. Ajda Fošner Redni profesor in Znanstveni svetnik 0,03 (od tega 0,02 na raziskavah) 

3 izr. prof. dr. Bojan Grum Izredni profesor in  Višji znanstveni 
sodelavec 

 0,17 (od tega 0,02 na raziskavah) 

4 Izr. prof. dr. Živa Kristl Izredni profesor in  Višji znanstveni 
sodelavec 

0,13 (od tega 0,03 na raziskavah) 

5 Izr. prof. dr. Janez Čebulj Izredni profesor in  Višji znanstveni 
sodelavec 

0,2 (od tega 0,1 na raziskavah) 

6 Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl Docent in Znanstveni sodelavec 0,04 (od tega 0,02 na raziskavah) 

7 Doc. dr. David Bogataj Docent 0,1  

8 Doc. dr. Vojko Strahovnik Docent 0,1  

9 Mag. Marko Starman Višji predavatelj in asistent RN 0,1 (od tega 0,04 na raziskavah) 

10 Izr. prof. dr. Alenka Temeljotov 
Salaj 

Višji znanstveni sodelavec 0,155 (od tega 0,155 na raziskavah) 

11 Doc. dr. Boštjan Aver Znanstveni sodelavec 0,2 (od tega 0,2 na raziskavah) 

12 As. Pravomir Svarožič Asistent z magisterijem 0,04 (od tega 0,04 na raziskavah) 

13 Marijana Kunc Asistent RN 0,2 (od tega 0,2 na raziskavah) 

14 Mag. Nana Lavrenčič Marković Vodja študijskega centra in Asistent RN  1 (od tega 0,1 na raziskavah) 

15 Nina Pegan, mag. prav. Glavna tajnica in asistent RN 1( od tega 0,1 na raziskavah) 

SKUPAJ 4,465 FTE ( od tega 1,655 na raziskavah) 
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Inštitut za management nepremičnin na Evropski pravni fakulteti je prvi trans-disciplinarni zavod v Sloveniji ustanovljen za nepremičninske raziskave. 
Njegov namen je prispevati k razvoju znanosti interdisciplinarnega nepremičninskega področja, ki ima pravne, ekonomske, tehnične, socialne in 
organizacijske značilnosti.  
Raziskovalno in razvojno dejavnost izvaja Inštitut za management nepremičnin v obliki programov in projektov, ki so usmerjeni predvsem v temeljno in 
uporabno raziskovanje. V prihodnosti bo inštitut načrtoval tudi industrijske raziskave. 
Temeljne raziskave se izvajajo predvsem na področjih: lastniških odnosov znotraj posameznih držav ali Evropske unije, razvoja in učinkovanja 
nepremičninskega trga v Sloveniji in Evropi, nepremičninskih vprašanj glede prostorskega, okoljskega razvoja države in Evropske unije ter blaginje, razvoja 
družbe in identitete naroda.  
Uporabne raziskave 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. 
 
Program Centra za intelektualno lastnino na Evropski pravni fakulteti je osredotočen na dve glavni dejavnosti.  
Prva dejavnost je raziskovalne narave. Center raziskuje in proučuje nove trende v pravnem varstvu intelektualne lastnine, ki so posledica neslutenih 
tehnoloških sprememb po eni strani, ter globalizacije konkurence po drugi strani. Center se pri tem posveča predvsem številnim vprašanjem, ki zadevajo 
Evropsko Unijo, kateri navkljub dolgoletnim naporom ni uspelo doseči nekaterih temeljnih ciljev (n.pr. enotni patent EU, ki bi veljal za celotno območje 
notranjega trga – t.i. Community patent). V tem okviru so raziskovalni projekti in morebitna kasnejša magistrska ali doktorska dela usmerjena tudi k analizi 
vprašanj, ki so relevantna za Slovenijo kot članico EU. V slovenskem gospodarstvu prevladujejo mala in srednjevelika podjetja, ter nekaj tehnološko 
naprednih podjetij, ki so prisotna na svetovnih trgih, čeprav v ozkih tržnih segmentih (tržnih nišah). Takšna gospodarska struktura zahteva poleg poznavanja 
vseh pravnih načel varstva tudi razvoj in oblikovanje ustrezne ekonomske in poslovne interpretacije posameznih pravic intelek tualne lastnine. To tudi pomeni, 
da je raziskovalno-razvojno delo neizbežno multidisciplinarne narave, in torej presega proučevanje zgolj pravnih vidikov intelektualne lastnine.  
Multidisciplinarni pristop obenem predstavlja vez z drugo glavno dejavnostjo Centra, ki je svetovalno-praktične narave. Poslovno svetovanje na področju 
intelektualne lastnine je relativno slabo razvito v Sloveniji ; po drugi strani pa je plasma izdelkov slovenskih podjetij preko meja majhnega slovenskega trga 
ključnega pomena za gospodarsko rast in blaginjo. Neposredna posledica prodaje na mednarodnih trgih je takšno ali drugačno srečevanje s problematiko 
pravic intelektualne lastnine. Zato je usmeritev v poslovno svetovanje slovenskim podjetjem pomembna dejavnost, ki je po drugi strani seveda tudi vir za 
vprašanja in izzive, ki so predmet teoretičnega raziskovanja. Na ta način se obe dejavnosti medsebojno sinergistično dopolnjujeta. Svetovalno de lo Centra 
poteka tako individualno, torej na zahtevo posameznega podjetja, kakor tudi preko raznih seminarjev, delavnic ali posvetov odprtega tipa.  
 
Center za primerjalno pravo je raziskovalno in svetovalno usmerjen inštitut. Usmerjen je k razvoju pravne znanosti, predvsem iz multidisciplinarnega 
pristopa k teoretični in praktični pravni problematiki. 
Center ima tako po svoji naravi dve funkciji. Prva, praktična vloga inštituta je pravno svetovanje goriškemu in širšemu slovenskemu gospodarstvu. Center za 
primerjalno pravo namreč vključuje sodelujoče na fakulteti, ki zajema širok spekter pravnikov in drugih strokovnjakov s področja gospodarskega prava, 
evropskega in mednarodnega prava. Inštitut nudi svetovanja glede ustanavljanja pravnih subjektov, kot njihov suport v posameznih konfliktnih situacijah. 
Druga, to je teoretična vloga inštituta pa je predvsem v sodelovanju v raziskovalnih projektih, tako zasebnega kot javnega tipa, kjer je težišče na dogmatičnih 
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dognanjih posameznih pravnih strok, ki se izraža skozi prizmo primerjalnega prava. Raziskovalno in razvojno dejavnost izvaja inštitut v obliki programov in 
projektov, ki so usmerjeni predvsem v temeljno in uporabno raziskovanje. Temeljne raziskave se bodo izvajale primarno na obeh poglavitnih področjih, to sta 
jvno in zasebno pravo. Zaradi modernih evroatlantskih integracij je povdarek raziskovalnega dela tudi na evropskem pravu. Skupni imenovalec temeljnih 
raziskav, kot je razvidno iz programa in imena inštituta, je primerjalno pravo iz vidika specifičnih pravnih vprašanj in problemov. 
Uporabne raziskave bodo podobno pokrivale posebna in specializirana pravna področja, med drugim lastninskopravne vidike v evropski dimenziji, trende 
javnega in zasebnega gospodarskega prava v Evropski uniji, razvoj mednarodnega javnega prava, trende pravne prakse Evropskega sodišča za človekove 
pravice in njihov pomen za slovensko pravno ureditev ter seveda drugo sorodno pravno problematiko. 
 
V letu 2010 je bil ustanovljen Inštitut za kazensko pravo, vendar še ni bil vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ARRS. Zaradi 
kadrovskih sprememb na kazenskopravni katedri, fakulteta v letu 2013 inštituta ni vpisala v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ARRS. 
Predstojnik katedre za kazensko pravo je zadolžen za vpis v evidenco ARRS. Naloge inštituta zajemajo raziskovanje, zunaj akademsko izobraževanje, 
publiciranje, prevajanje tujih pravnih virov in literature, sodelovanje s sorodnimi ustanovami v Sloveniji in v Evropi, kasneje pa tudi po drugih kontinentih, skrb 
za knjižnični fond s področja kazenskega prava ter logistična podpora vsem dejavnostim katedre za kazensko pravo. Inštitut si sodelavce išče predvsem med 
mladimi slovenskimi magistri in doktorji, ki so se izobrazili ali pa si pridobili naknadne izkušnje s področja kazenskega prava v tujini, želijo pa še naprej 
znanstveno delovati na domačih tleh. 
 
 
Posebni organizacijski enoti fakultete sta tudi Center za upravno izobraževanje in Center za mednarodne študije. Prvi je bil ustanovljen v letu 2008, drugi pa 
leta 2014. V okviru Centra za upravno izobraževanje bo fakulteta organizirala seminarje in druge oblike vseživljenjskega učenja, Center za mednarodne 
študije pa bo skrbel predvsem za izvajanje programov mednarodnega visokošolskega študijskega sodelovanja, v katero spadajo vse vrste transnacionalnih 
visokošolskih študijskih programov, programi mednarodne izmenjave študentov in profesorjev, vse vrst mednarodnih raziskovalnih programov ter druge vrste 
mednarodnih študijske dejavnosti kot so: mednarodne znanstvene konference in simpoziji, mednarodni založniški projekti in mednarodno strokovno in 
znanstveno svetovanje. 
 
Fakulteta se je v letu 2016 prijavila na 13 javnih razpisov in sicer 1 mednarodni in 12 domačih.:  
 

1.    Interrreg Italija- Slovenija: Smart CBC- Smart Cross Border Camp  

2.    CMEPIUS - ERASMUS PLUS - KA1: Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja (KA1) 

3.    CMEPIUS - ERASMUS PLUS – Jean Monnet Modul: Argumentacija Sodišča Evropske unije kot zgled za argumentacijo slovenskih sodišč 

4.    CMEPIUS - ERASMUS PLUS – KA2: Resource Efficient Society: Building Next-Generation Co-Creators and Innovative Leaders in a Circular 

Economy  

5.    MIZŠ: Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020 

6.    Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij: Javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 

2016 (212. Javni razpis) 

7.    ARS – CRP: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2016 

8.    MIZŠ: Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija - generacija 2016 

9.    MIZŠ: Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 
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10.   MIZŠ: Javni razpis Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018 

11.  MIZŠ: Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0  

12.  ARRS – TP: Rast in krčenje centralnih krajev Evrope v starajočih se funkcionalnih regijah  

13.  ARRS – bilaterala: Razvoj in implementacija modela mnogoterih prehodov stanj med kategorijami starostnikov z upadajočimi funkcionalnimi 

zmožnostmi  

 
Na osmih javnih razpisih je bila fakulteta uspešna, na dveh neuspešna, za tri še ni rezultatov.  
 
 

3.3 OPIS ORGANIZIRANOSTI ZAVODA 

 
Organizacijske enote niso pravne osebe in nimajo pooblastil v pravnem prometu. Organizacijske enote so sledeče: dekanat, tajništvo, referat. 
 
Organi fakultete so: senat, upravni odbor, akademski zbor, dekan in študentski svet.  
 
Senat: 

1. sprejema študijske programe; 
2. določa merila za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev; 
3. voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv; 
4. odloča o odvzemu naziva visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec; 
5. v postopku izvolitve v naziv ali odvzema naziva imenuje komisijo treh članov, ki poroča o pedagoški in raziskovalni usposobljenosti kandidata 
6. sprejema program raziskovalnega in razvojnega dela; 
7. sprejema študijski koledar in letni delovni načrt fakultete;  
8. imenuje tri člansko komisijo za oceno tem doktorskih disertacij in usposobljenost kandidatov za opravljanje doktorskih disertacij;  
9. potrjuje teme in mentorja doktorskih disertacij; 
10. imenuje tri člansko komisijo za oceno, potrdi oceno komisije in imenuje člane za zagovor predloženih doktorskih disertacij; 
11. sprejema strokovno mnenje o mladih raziskovalcih in odloča o njihovi kandidaturi; 
12. razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta fakultete s področja njegove pristojnosti; 
13. imenuje svoja delovna telesa za opravljanje nalog s posameznega področja; 
14. imenuje člane strokovnega sveta organizacijske enote fakultete 
15. skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela; 
16. je pristojen za uveljavljanje Evropskega prenosnega kreditnega sistema (ECTS) in usklajevanje s tem povezanih nalog; 
17. odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom, tem statutom in pravilniki fakultete; 
18. voli člane senata Nove univerze, ki zastopajo znanstvene discipline ter strokovna področja, ki jih goji fakulteta. 
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Upravni Odbor 
Upravni odbor odloča o vseh materialnih, finančnih, poslovnih, organizacijskih in personalnih vprašanjih delovanja fakultete in sprejema vse splošne notranje 
akte fakultete kot so statut, akt o sistematizaciji, pravilniki, ceniki, merila, ipd. in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete, zlasti pa: 

1. sprejema merila za oblikovanje načrta financiranja fakultete; 
2. sprejema načrt financiranja in zaključni račun fakultete; 
3. imenuje glavnega tajnika; 
4. imenuje glavnega računovodjo 
5. imenuje disciplinsko komisijo; 
6. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest na fakulteti;  
7. sklepa pogodbe o delovnih razmerjih, podjemne in avtorske pogodbe ter druge pogodbe o pedagoškem sodelovanju; 
8. odloča o delovnih razmerjih; 
9. sprejema sklepe o višini šolnin in cenik drugih storitev; 
10. sprejema druge odločitve s področja materialnega poslovanja; 
11. sprejema načrt za investicijska vlaganja; 
12. imenuje dekana in prodekana oziroma prodekane; 
13. imenuje predstojnike organizacijskih enot  fakultete; 
14. odloča o uvedbi, organizaciji in financiranju novih študijskih programov fakultete ter o spremembah veljavnih študijskih programov 
15. odloča o vseh drugih programih ali projektih znanstvene, raziskovalne, svetovalne, založniške ali kakršnekoli druge narave s področij dejavnosti, za 

katere je registrirana fakulteta; 
16. sprejema statut in druge akte fakultete.  
17. Imenuje predstojnika kateder za obdobje dveh let. 

 
Upravni odbor daje obvezna navodila in nadzoruje delo direktorja in dekana fakultete. Sklepi upravnega odbora so pravna podlaga za delo direktorja in 
dekana. 

 
 
Akademski zbor : 

1. voli člane senata v skladu z določbami Akta o ustanovitvi fakultete in njenega statuta;  
2. daje senatu splošne usmeritve v zvezi s študijskimi programi in njihovim izvajanjem; 
3. obravnava poročila o delu visokošolskega zavoda; 
4. opravlja druge naloge določene s tem statutom in pravilniki fakultete. 

 
Dekan  
Dekan fakultete ima pooblastila in odgovornosti v skladu z Aktom o ustanovitvi fakultete in tem statutom. Opravlja pa zlasti naslednje naloge:  

1. vodi, usmerja, nadzoruje in usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in drugo delo  fakultete; 
2. skrbi in odgovarja za zakonitost delovanja fakultete in za izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom in drugimi predpisi; 
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3. je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti fakultete, znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega dela in pripravo letnega 
poročila o kakovosti ( samoevalvacija fakultete); 

4. o svojem delu tekoče poroča upravnemu odboru; 
5. najmanj enkrat letno poroča o delu fakultete senatu;  
6. promovira doktorje znanosti; 
7. sklicuje in vodi seje senata fakultete 
8. sklicuje in vodi seje kolegija dekana, na katere so vabljeni prodekan oziroma prodekani, člani upravnega odbora in tajnik fakultete, po potrebi pa tudi 

predstojniki organizacijskih enot fakultete in predstojniki študentskega sveta 
9. odloča o pritožbah zoper odločbe študijske komisije 
10. odloča o disciplinski odgovornosti zaposlenih in izreka disciplinske ukrepe, kadar je za to pristojen;  
11. Upravnemu odboru daje predloge v zvezi z delovnimi razmerji in o drugih vprašanjih iz svoje pristojnosti. 
12. odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter z Aktom o ustanovitvi fakultete in tem statutom. 

 
Fakulteta ima  prodekana.  
 
Prodekan pomaga dekanu  glede nalog, ki jih določi upravni odbor, ali samostojno vodi šolo, ki izvaja določen študijski program fakultete. Prodekan opravlja 
naloge, povezane s pedagoškimi, študijskimi in študentskimi zadevami fakultete, po dogovoru z dekanom pa sodeluje tudi pri opravljanju drugih nalog, 
določenih s tem aktom. 
Prodekan, ki vodi določeno organizacijsko enoto fakultete, za svoje delo odgovarja na podlagi pogodbe o uvedbi in realizaciji  programa ali projekta fakulteti 
kot celoti ter konkretnemu ustanovitelju projekta ali programa.  
 
Prodekan za študijske in študentske zadeve je hkrati tudi predsednik študijske komisije. 
 
Fakulteta ima lahko tudi prodekane za druga področja dejavnosti fakultete. 
 
 
Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov. 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 fakultete v sodelovanju s skupnostjo študentov. 
 
Habilitacijska komisija je delovno telo senata fakultete. Habilitacijska komisija daje mnenje v postopku za izvolitev ter zagotavlja enotno uporabo meril za 
izvolitev v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec. Habilitacijska komisija daje tudi mnenje za odvzem naziva iz prejšnjega 
odstavka.  
 
Študijska komisija: 

1. obravnava in potrjuje teme, magistrskih nalog in potrdi mentorja  

2. imenuje strokovno komisijo za oceno in zagovor magistrskega dela; 

3. senatu predlaga imenovanje strokovne komisije za oceno primernosti teme doktorske disertacije ; 

4.  Senatu predlaga potrditev teme in mentorja doktorske disertacije; 
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5. Senatu predlaga imenovanje strokovne komisije za oceno doktorske disertacije; 

6. Senatu predlaga potrditev ocen strokovne komisije za oceno doktorske disertacije in imenovanje strokovne komisije za zagovor; 

7. na podlagi prošnje študenta odloča o vpisu študenta v višji letnik, če le-ta ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji 
letnik; 

8. na podlagi prošnje študenta izdaja obrazloženo mnenje o hitrejšem napredovanju študenta; 

9. odloča o vpisu študentov v študijske programe. 

10. odloča o naknadnem vpisu v višji letnik; 

11. odloča o podaljšanju absolventskega staža; 

12. odloča o priznavanju izpitov ne podlagi dokazil že opravljenih obveznosti na drugih podiplomskih programih ali na podlagi opravljenih strokovnih 
izpitov; 

13. odloča o vlogi za predčasno opravljanje izpitov iz višjega letnika; 

14. odloča o vlogi za nadaljevanje študija po prekinitvi daljši od dveh let; 

15. odloča o vlogi za izjemni vpis; 

16. odloča o vlogi za zamenjavo izbirnega predmeta; 

17. odloča o vlogi za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami; 

18. obravnava prošnje za podaljšanje statusa; 

19. obravnava prošnje za prepise med študijskimi programi, 

20. potrdi »Learning Agreement« študenta, ki se je prijavil na mednarodno izmenjavo in njegove morebitne spremembe; 

21. odloča o podaljšanju študijske izmenjave v tujini, 

22. odloča o priznavanju formalnega in neformalnega izobraževanja; 

23. opravlja druge naloge, povezane s študijskimi dejavnostmi fakultete, če zanje ni pristojen drug organ fakultete. 
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OSNOVNI KADROVSKI PODATKI 

 
Kadrovska slika zaposlenih na fakulteti  na dan 1.1.2017 je naslednja : 1 dekan in višji znanstveni sodelavec, 1 redni profesor in znanstveni svetnik , 3 izredni 
profesorji in  Višji znanstveni sodelavci, 3 docenti, 1 Višji predavatelj in asistent RN,  1 Višji znanstveni sodelavec ,1 znanstveni sodelavec, 1 asistent z 
magisterijem, 1 asistent RN,  1 tajnik fakultete in asistent RN,1 vodja študijskega centra in asistent RN, 1 pravnik, 1 računovodkinja, 1 vodja referata , 4 
referentke, 1 vodja kariernega centra in 1 vodja knjižnice in založbe 1, Bibliotekarka pomočnica: 
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 IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO % ZAPOSLITVE 

1 Izr. prof. dr. Marko Novak Dekan in Višji znanstveni sodelavec 1 (od tega 0,57 kot dekan in 0,43 na 
raziskavah) 

2 prof. dr. Ajda Fošner Redni profesor in Znanstveni svetnik 0,03 (od tega 0,02 na raziskavah) 

3 izr. prof. dr. Bojan Grum Izredni profesor in  Višji znanstveni sodelavec  0,17 (od tega 0,02 na raziskavah) 

4 Izr. prof. dr. Živa Kristl Izredni profesor in  Višji znanstveni sodelavec 0,13 (od tega 0,03 na raziskavah) 

5 Izr. prof. dr. Janez Čebulj Izredni profesor in  Višji znanstveni sodelavec 0,2 (od tega 0,1 na raziskavah) 

6 Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl Docent in Znanstveni sodelavec 0,04 (od tega 0,02 na raziskavah) 

7 Doc. dr. David Bogataj Docent 0,1  

8 Doc. dr. Vojko Strahovnik Docent 0,1  

9 Mag. Marko Starman Višji predavatelj in asistent RN 0,1 (od tega 0,04 na raziskavah) 

10 Izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj Višji znanstveni sodelavec 0,155 (od tega 0,155 na raziskavah) 

11 Doc. dr. Boštjan Aver Znanstveni sodelavec 0,2 (od tega 0,2 na raziskavah) 

12 As. Pravomir Svarožič Asistent z magisterijem 0,04 (od tega 0,04 na raziskavah) 

13 Marijana Kunc Asistent RN 0,2 (od tega 0,2 na raziskavah) 

14 Mag. Nana Lavrenčič Marković Vodja študijskega centra in Asistent RN  1 (od tega 0,1 na raziskavah) 

15 Nina Pegan, mag. prav. Glavna tajnica in asistent RN 1( od tega 0,1 na raziskavah) 

16 Marjana Erzetič, mag. prav. Pravnik  1 

17 Tjaša Tavčar, mag. poslovnih ved Računovodja 1 

18 Tina Besednjak, 
univ. dipl. soc. 

Vodja referata  1 

19 Nataša Kolavčič, dipl. prav. (UN) Vodja kariernega centra 1 

20 Katarina Colja, 
poslovni tehnik 

Referent za  študentske in študijske zadeve 1 

21 Monika Lipnik Brus, uni. dipl. varstvoslovka Referent za  študentske in študijske zadeve 1 

22 Kristina Slejko, prof. ped.in andr. (UN)  Referent za  študentske in študijske zadeve 1 

23 Žnidar Nika, gimnazijski maturant Referent za  študentske in študijske zadeve (nadomeščanje) 1 

24  dr. Ines Vodopivec,  Vodja knjižnice in založbe  0,6 

25 Ana Češarek, mag.  Informacijskih znanosti z 
bibliotekarstvom 

Bibliotekar pomočnik 0,4 
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Kadrovska slika zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na dan 1.1.2017 
 
 
V pedagoški proces študijskih programov je na dan 1.1.2017 vključenih naslednje število sodelujočih (pogodbe o zaposlitvi in pogodbe civilnega prava): 
 
 

Učitelji število 

Visokošolski učitelji skupaj 60 

Redni profesorji 19 

Izredni profesorji 17 

Docenti 18 

Višji predavatelji 4 

Predavatelji 2 

  

Visokošolski sodelavci skupaj 8 

Asistenti 9 

  

Skupaj 69 

  

Sodelujočih brez pedagoškega naziva je cca. 9 

Vsi skupaj 78 

 
 
Večina sodelujočih ni zaposlenih na fakulteti, ampak imajo s fakulteto sklenjene Pogodbe o pedagoškem sodelovanju ter Podjeme pogodbe. 
 

 

3.4 OPIS OKOLJA 

 
Fakulteta ima sedež v Novi Gorici, kjer se tudi izvajajo koncesionirani dodiplomski ter magistrska študijska programa (Pravo ter Pravo in managenet 
nepremičnin). Redni študij izvaja fakulteta v študijskem centru Nova Gorica, izredni študij pa v študijskem centru Ljubljana. Regionalno je fakulteta vezana na 
goriško regijo in sosednjo Furlanijo Julijsko krajino v Republiki Italiji, v Evropski in mednarodni prostor pa je usmerjena tudi vsebina predmetov s poudarki na 
evropskem in primerjalnem pravu. Nenazadnje se je fakulteta ustanovila ravno v času pristopanja Republike Slovenije k Evropski uniji in je tako izhodiščno 
usmerjena v monistične poglede na razmerje med pravom EU in slovenskim pravnim redom. Posebno pozornost bo fakulteta namenila tudi prenosu pravnega 
znanja na področju držav Jugovzhodne Evrope ter načrtuje v tem okviru tesnejše sodelovanje z državo in pristojnim i evropskimi institucijami. Z akreditacijo 
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visokošolskega zavoda s strani Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo in podaljšanja akreditacije s strani NAKVIS, je poudarjen pomen fakultete tudi na 
državni ravni, saj omogoča vpis večjemu številu kandidatov na področju pravnih znanosti. Gledano v celoti, lokacija in družbeno okolje v katerega je vpletena 
fakulteta, predstavljata dobro možnost razvoja študijske dejavnosti, saj se na Primorskem in posebej v Novi Gorici le ta čedalje bolj širi. Obmejna lokacija pa 
hkrati omogoča tesnejše stike z institucijami čez mejo in sodelovanje z organizacijami zamejskih Slovencev na pravnem področju. 
 
Zavod sodeluje z različnimi institucijami in organizacijami v lokalnem okolju. Na lokalni ravni zavod sodeluje z različnimi gospodarskimi subjekti - 
gospodarskimi družbami iz goriške regije, in sicer tako v okviru svetovanja kot tudi pravne pomoči (izdelava pravnih mnenj, vodenje postopkov javnih naročil, 
ipd). Poleg gospodarskih, se fakulteta povezuje na lokalni ravni tudi z ne-gospodartvom. Fakulteta je v letu 2016 vzpostavila sodelovanje z Okrožnim 
sodiščem v Novi Gorici, preko t. i. »protokola o sodelovanju«, s pomočjo katerega študenti in diplomanti fakultete sodelujejo pri nudenju brezplačne pravne 
pomoči na sodišču. Praksa sodelovanja se šiti tudi na področje nevladnih organizacij – z Ustanovo Fundacijo BiT Planota se je fakulteta povezala z namenom 
vključevanja študentov v prakso na NVO ter sodelovanje pri oblikovanju pravnih vsebin za NVO. Poleg tega bi izpostavili tudi vpetost v širše okolje, in sicer 
sodelovanje s pravosodjem na centralni ravni (Sodni svet, Ustavno in Vrhovno sodišče RS) ter sodelovanje z drugimi organi na državni ravni (Ministrstva, 
druge visokošolske institucije). Zavod izvaja aplikativne raziskave, ki prispevajo k gospodarskemu, družbenemu in kulturnemu razvoju tako v goriški regiji kot 
tudi na ravni RS ter širše. Raziskave se nanašajo predvsem na davčno, gospodarsko, statusno in delovnopravno področje. Sodelovanje z drugimi 
institucijami, organizacijami in državnimi organi ocenjujemo kot ustrezen razvojni prispevek tako lokalno kot tudi širše, hkrati pa pomeni ustrezno vpetost v 
okolje zavoda, tako lokalno kot državno. 
 
Pri vpenjanju fakultete v okolje aktivno sodeluje Karierni center. Primarno skrbi, da aktivnosti, ki jih ponuja, potekajo izmenično tako na lokaciji Nova Gorica, 
kot tudi lokaciji Ljubljana. Za namene vpetosti v okolje se Karierni center po vzoru zavoda povezuje tako z ožjimi okoliškimi podjetji in institucijami, kot tudi 
drugimi na širši državni oz. mednarodni ravni. Med sodelujočimi parterji se pojavljajo tako domača, ko tudi tuja podjetja oz. zavodi. Sodelovanje je usmerjeno 
tako v pravosodje, javni in zasebni sektor, kot tudi gospodarstvo. Karierni center gradi svojo mrežo sodelujoči partnerjev dodatno prek »pisem o nameri«, s 
katerimi poskuša okrepiti sodelovanje s potencialnimi delodajalci svojih diplomantov. Med podjetja in institucije, s katerimi karierni center že formalno sodeluje 
najdemo: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske (VIRS Primorske), Primorski Tehnološki 
Park d.o.o., Odvetniška družba Čeferin o.p., d.o.o., Gonzaga Pro d.o.o., Čas- zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o., ZAVOD IPS- Inštitut za 
projektno svetovanje, IGEA d.o.o., FIMAGO d.o.o., SPIN Informacijski inženiring d.o.o., Geonaris, geodetske storitve, d.o.o., IMOS, projektiranje, inženiring, 
tehnično svetovanje in gradnje, d.d., Okrožno sodišče v Novi Gorci, Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Odvetniška družba Aljoša Dežman o.p., d.o.o., Javni 
sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Zavod RAKMO- center za mediacijo in obvladovanje konfliktov, Euroservis s.r.l, Zavod ZMAG, Eko Sklad - slovenski 
okoljski javni sklad j.s., NLB Propria d.o.o., Stanovanjsko podjetje Ravne d.o.o. Institucije, s katerimi KC sodeluje preko neformalnih vezi so:  Ustavno 
sodiščem RS, Vrhovno  sodišče RS, Odvetniška zbornica RS, Notarska zbornica RS, Ministrstvo za pravosodje RS, Life learnig Academina, Ministrstvo za 
zunanje zadeve,  Karierni centri UL, Karierni centri UM, Karierni center UP ter drugi Karierni centri zasebnih fakultet. Karierni center svojo mrežo sodelujočih 
institucij nenehno nadgrajuje, tako da njegova dejavnost izvaja na širšem družbenem okolju.  
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3.5 KLJUČNI POUDARKI IZ PROGRAMA DELA ZA LETO 2017 

Ključni podatki iz programa dela za leto 2016 so zapisani v točki 6. Kratkoročni letni cilji. 
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ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
Fakulteta pri svojem delovanju upošteva vse veljavne zakone in podzakonske akte na področju visokega šolstva, ki jih je sprejel Državni zbor RS oziroma 
pristojni državni organ. Na podlagi predmetnih splošnih aktov in Akta o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Pravna fakulteta v Portorožu 
Aneksom št. 1 in št. 2  k Aktu o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Pravna fakulteta v Portorožu, je Upravni odbor fakultete dne 20.08.2006 
sprejel Statut Evropske pravne fakultete. Fakulteta je na podlagi statuta sprejela več pravilnikov, ki podrobneje urejajo delovanje fakultete. Dne 22.11.2007, 
22.12.2009, 7.12.2010 in 1.7.2010 so bile sprejete prve spremembe statuta fakultete. Zadnja sprememba statuta je datirana na dan 08.08.2016.  
 
Zaradi vstopa novega lastnika, je bil dne 21. marca 2011 sprejet nov Akt o ustanovitvi samostojnega in zasebnega visokošolskega zavoda Evropska pravna 
fakulteta. Dne 06.06.2014 pa njegove dopolnitve. Zadnje spremembe akta so z decembra 2016 zaradi izstopa Inštituta za mednarodno pravo – zavod  in 
Inštituta za civilno pravo iz lastniške strukture. Dne, 21.12.2011, 12.9.2012, 18.12.2014, 25.4.2016 in 8.8.2016 je Upravni odbor sprejel dodatne spremembe 
in dopolnitve Statuta Evropske pravne fakultete. Dne 30.9.2012 pa je fakulteta sprejela Pravilnik o študiju, ki združuje in nadomešča večino samostojnih 
pravilnikov fakultete. Pred pričetkom vsakega študijskega leta je Pravilnik o študiju pregledan, dopolnjen in ažuriran. 
 

4 DOLGOROČNI/STRATEŠKI CILJI 
 

Dolgoročni/strateški 
cilj 

Ukrepi (naloge) za 
uresničitev 

dolgoročnega cilja 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika  (leto  in 

vrednost) 

Ciljna vrednost kazalnika v letu 
2018 

 

Jasna in učinkovita 
organizacijska shema. 

1. Spodbujanje aktivnega 
delovanja organizacijskih 
enot in delovnih teles. 
2. Krepitev zasedbe 
obstoječih organov, delovnih 
teles in organizacijskih enot. 
3. Ustrezna organizacija 
mednarodnega izobraževanja 
in aktivnosti tujih študentov. 
4. Izvajanje študijskega 
procesa prijaznega do 
študentov 
 

organizacijska shema 
 
 

1. Fakulteta je leta 2007 
ustanovila Inštitut za 
management nepremičnin, 
Center za intelektualno lastnino 
in Center za primerjalno pravo. 
Leta 2008 je bil ustanovljen 
Center za upravno 
izobraževanje, leta 2010 Inštitut 
za kazensko pravo in leta 2014 
Center za mednarodne študije. 
Ustanovljenih ima tudi 8 
kateder. Nekatere organizacijske 
enote so manj aktivne nekatere 
bolj. 

1. Aktivno delovanje vseh 

organizacijskih enot in delovnih 

teles. 

2. Kvalitetna zasedba vseh obstoječih 

organov, delovnih teles in 

organizacijskih enot. 

3. Ponudba izobraževanja v tujem 

jeziku za tuje študente – 

internacionalizacija 

4. Prilagoditev izvedbe študijskega 
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2. Organi fakultete in delovna 

telesa so bili v letih 2012 in 2013 

okrepljeni s predstavniki 

študentov. Preverjena je bila tudi 

mandatna doba vseh članov ter 

zamenjava. 

3 fakulteta je v letu 2015 pričela 

z internacionalizacijo programov 

v angleški jezik. V letu 2016 pa se 

je pričelo s snemanjem 

posameznih predmetov v 

angleškem jeziku.   

4. Fakulteta je septembra 2016 

izvedla anketo med študenti 

glede želja pri postavitvi urnikov 

procesa prijaznega za študente 

(urniki predavanj, uradne ure, itd) 

 

Internacionalizacija 
študijskih programov 

1. Izvedba tujejezičnega 

(angleškega) izobraževanja v 

zvezi z dodiplomskimi in 

podiplomskimi programi 

fakultete – 

internacionalizacija študijskih 

programov 

internacionalizacija 
Fakulteta trenutno izvaja 8 
študijskih programov, ki pa jih še 
ne ponuja v tujem jeziku.  

Ponuditi oba (2) dodiplomska in vse 4 

magistrske internacionalizirane 

programe. 

Kakovostna izvedba 
študija, prilagojena vsem 
skupinam študentov.  

Prilagoditev načina izvajanja 

študija potrebam študentov 

na podlagi rezultatov anket in 

pobud študentov. 

prilagoditev študija Fakulteta od ustanovitve dalje 
izvaja redni in izredni način 
študija, od študijskega leta 
2012/13 dalje pa tudi e-študij oz. 
študij na daljavo. Novembra 

Način izvajanja študija bo prilagojen za 

posamezne skupine študentov 

(podiplomski študenti, dodiplomski 

študenti, redni študenti, izredni 
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 2014 je fakulteta akreditirala nov 
študijski center v Ljubljani, kjer 
se izvaja izredni študij. Izredni 
način študija se izvaja prilagojen 
željam vpisanih študentov.  
Fakulteta je septembra 2016 
izvedla anketo med študenti 
glede želja pri postavitvi urnikov. 
Upoštevane so tudi pobude 
študentov, ki jih naslovijo na 
fakulteto.  
 
 

študenti, tuji študenti, študenti s 

posebnimi potrebami,..). 

 

Nadgradnja obstoječih 
študijskih programov 
PMN 1. Akreditacija sprememb 

obstoječih študijskih 
programov, kjer zanimanje za 
vpis upada. 

akreditacija sprememb 
študijskih programov 

Fakulteta vsako leto s 
samoevalvacijo preverja razvoj 
študijskega programa in 
morebitne potrebe po 
spremembi slednjega. V zadnjih 
letih je ugotovljen vpad vpisa na 
dodiplomski in magistrski 
program s področja PMN.  

Akreditacija sprememb študijskega 
programa PMN 2. stopnje 

Omogočiti študij tudi 
tistim, ki se pedagoškega 
procesa ne morejo 
udeležiti fizično na sedežu 
fakultete oz. na njeni 
dislocirani enoti. 

1. Nadgradnja portala 
eUniverza za dodiplomske in 
magistrske študijske 
programe. 
2. Večanje ponudbe gradiv in 
posnetkov izven študijskih 
programov fakultete.  
 

E-študij oziroma študij na 
daljavo 

Fakulteta je s študijskim letom 
2012/13 uvedla »E – študij«, ki 
se še ne izvaja za vse 
dodiplomske ter podiplomske 
študijske programe. Prav tako pa 
posnetki še niso razpoložljivi 
izven študijskih programov. 

1. Portal eUniverza bo dopolnjen s 

posnetki in oziroma gradivi za  vse 

letnike dodiplomskih in magistrskih 

študijskih programov. 

 

2. Poleg posnetkov in gradiv 

predmetov, ki se izvajajo na fakulteti, 

bo portal eUniverza obogaten z 

»zunanjimi« ponudbami, zanimivimi za 

širšo javnost ter posnetki in gradivi v 

tujem jeziku. 
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Povečati število 
mobilnosti domačih in 
tujih študentov ter 
pedagoškega osebja 

1. Sklepanje bilateralnih 
sporazumov s tujimi 
institucijami – Erasmus+. 
2. Sprotno uvajanje izvedbe 
predavanj v angleškem jeziku 
oziroma podnaslavljanje 
posnetkov predavanj v 
primeru e-študija. 
3. Promocija Erazmus+ 
programa. 
4. Izvedba izmenjav na 

podlagi sporazuma z MLC 

Jackson – Mississippi. 

mobilnost 1. Fakulteta od leta 2008 izvaja 
vse aktivnosti za sklenitev novih 
bilateralnih sporazumov s tujimi 
institucijami. Fakulteta beleži 
februarja 2017 že 25 sklenjenih 
mednarodnih Erasmus+ 
bilateralnih sporazumov. V 
študijskem letu 2016/2017 je 
sklenila 5 bilateralnih 
sporazumov, 3 so  še v postopku 
sklepanja, dogovarjanja z 
nekaterimi tujimi institucijami so 
v teku. Pri sklepanju novih 
sporazumov fakulteta upošteva 
tako priporočila študentov, kot 
tudi predavateljev. Odzivna je 
tudi na prejeta vabila k 
sodelovanju prejeta s strani 
CMEPIUS. Sporazumi se sklepajo 
tudi izven programa Erasmus+.     
 

2. Fakulteta je skladno z 
razpisom za podporo 
internacionalizacije visokega 
šolstva pričela z aktivno 
internacionalizacijo št. 
programov. Internacionaliziran je 
bil št. program PMIN. Dodatno je 
za tuje študente je izvedba 
študija prilagojena tako, da jim 
fakulteta zagotovi literaturo in 
konzultacije v tujem jeziku. 
Priprava posnetkov predavanj v 
tujem jeziku v okviru študija na 
daljavo so v izdelavi. .   
 

1. Sklenjenih bo vsaj 15 bilateralnih 

sporazumov s tujimi institucijami na 

Erasmus+ programu. 

2. Vsaj 20%  izvedba predavanj v 

angleškem jeziku oziroma 

podnaslavljanje posnetkov 

predavanj v primeru e-študija. 

3. Priprava promocijskega gradiva v 

angleškem jeziku in promocija 

programa doma in v tujini. 

4. Izvedene bodo izmenjave na podlagi 

sporazuma z MLC Jackson – Mississippi. 
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3. Fakulteta skrbi za izdelavo 
promocijskega gradiva v 
angleškem jeziku (npr. 
dopolnitev in ponatis Brošure za 
tuje predavatelje, študente in 
raziskovalce, ponatis plakatov, 
ponatis t. i. »info package«. 
Poskrbljeno je za ažurno spletno 
stran v angleškem jeziku, kjer je 
vse gradivo dostopno. Poleg tega 
se fakulteta aktivno udeležuje 
sejmov za promocijo svojih 
študijskih programov tako doma, 
kot tudi v tujini (sejem 
informativna Ljubljana, 
Mednarodni Sejem visokega 
šolstva v Zagrebu).  
 
4. Fakulteta je leta 2015 sklenila 
sporazum z MLC Jackson - 
Mississippi. V letu št. letu 
2016/2017 je na izmenjavi že 2 
generacija študentov Evropske 
pravne fakultete. Izmenjave se je 
skupaj udeležilo že 9 študentov.  

Povečati število tujih 

študentov. 

 

1. Akreditacija novih pogodb 
za visokošolsko 
transnacionalno 
izobraževanje. 
2. Fakulteta bo v študijski 
proces vključila številne tuje 
strokovnjake. 
3. Ponudba dodiplomskih in 

magistrskih programov v 

angleškem jeziku – 

tuji študenti 1. Fakulteta je decembra 2013 

prejela sklep NAKVIS, da se VTI 

pogodba, sklenjena s fakulteto 

na Kosovu, vpiše v javno 

evidenco. Vložena pa je bila tudi 

vloga za za izvajanja 

transnacionalnega izobraževanja 

za vse štiri akreditirane 

magistrske programe. 

1. V evidenco NAKVIS bo vpisana 

pogodba za izvajanja 

transnacionalnega izobraževanja za 

vse štiri akreditirane magistrske 

programe. 

 

2. Vključitev vsaj 10 uglednih tujih 
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internacionalizacija.  

2. Fakulteta je od ustanovitve 
dalje organizirala 15 
mednarodnih konferenc ter na 
predavanjih gostila 12 tujih 
profesorjev. Fakulteta spremlja 
ter se prijavlja tudi na 
razpise/projekte, ki omogočajo 
pomoč pri financiranju 
gostujočih učiteljev in 
strokovnjakov 
 
3. Fakulteta do študijskega leta 
2015/16 ni ponujala 
internacionaliziranih študijskih 
programov. Pripravljeni pa so bili 
prevodi programov in prva 
snemanja posameznih 
predmetov. 

strokovnjakov v študijski proces. 

 

3. Priprava internacionaliziranih 

programov. 

 

Krepitev vseživljenjskega 
izobraževanja 

1. Izvajati aktivnosti za 
študente, diplomante in širšo 
zainteresirano javnost 
skladno z Javnim razpisom za 
nadgradnjo dejavnosti 
kariernega centra v letih 
2015-2020, ki ga je objavilo 
MIZŠ dne 8/7/2016.  
2. Ohranjati skrbi za nadaljnji 

razvoj in nadgradnjo 

Kariernega centra ter njegovo 

sofinanciranje 

vseživljenjsko izobraževanje 1. Na fakulteti je od ustanovitve 
do danes potekalo že prek 200 
različnih dogodkov, tako za 
študente, kot tudi za  širšo 
zainteresirano javnost, ki 
nakazujejo na krepitev 
vseživljenjskega izobraževanja 
(gostujoča predavanja, 
izobraževalne in karierne 
delavnice, informativni dnevi na 
temo mednarodnih mobilnosti, 
poletne ali zimske šole, okrogle 
mize, predstavitve delodajalcev, 
strokovne ekskurzije in drugi 
podobni dogodki. Dogodki so bili 
izpeljani večinoma s strani 

1.      Organizacija vseh  aktivnosti, ki so 

predvidene po razpisu kariernega 

centra do leta 2018. Sem sodijo 

ekskurzije, predstavitve 

delodajalcev, delavnice, udeležba 

na sejmih ter druge vrste 

informativnih dogodkov.  

2.     Uspešno  zagotavljanje sredstev za 

sofinanciranje aktivnosti KC in 

nadgradnjo njegove dejavnosti 

 (spremljanje razpisov). 
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fakultete  ali njenega kariernega 
centra, nekatere pa je izpeljal 
tudi študentski svet ter 
proaktivni študenti fakultete, ki 
so se med seboj povezali v okviru 
društva ELSA Nova Gorica ter 
AIESEC Slovenija (npr. okrogle 
mize). Na fakulteti je potekal 
tudi tečaj francoskega jezika ter 
tečaj  javnega nastopanja. 
 Karierni center uspešno izvaja 
predvidene aktivnosti 
vseživljenjskega izobraževanja v 
okviru obstoječega razpisa.  
 
 
2. Fakulteta je ob pomoči 
javnega razpisa za sofinanciranje 
nadaljnjega razvoja kariernih 
centrov v letih 2015-2020 
pridobila sredstva za 
zagotavljanje izvajanje njegove 
dejavnosti. Fakulteta je v letu 
2016/2017 uspešno pričela s 
črpanje razpisnih sredstev ter 
izvajanjem vsem predvidenih 
aktivnosti. Poleg tega je 
fakulteta aktivna pri iskanju 
drugih finančnih virov, ki bi še 
dodatno pripomogle k obogatitvi 
dejavnosti KC za zagotavljanje 
boljše vseživljenjske karierne 
orientacije.   

Pospešiti raziskovalno 
dejavnost, nadgraditi 
individualno raziskovalno 

1. Krepiti razvoj raziskovalnih 
skupin s poudarkom na 
novoustanovljenem Centru 

raziskovalna dejavnost  
1. Fakulteta ima vzpostavljeno 
sodelovanje z lokalnim 

1. Aktivno delovanje vseh 

raziskovalnih skupin ter poskrbeti za 
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osebje pedagoškega 
osebja ter vključevanje 
študentov v raziskovalno 
dejavnost. 
 
 

za mednarodne študije. 
2. Prijava lastnih 
raziskovalnih projektov ter 
pridobivanje javnih razpisov. 
3. Spodbujanje pedagoškega 
osebja k individualnemu 
raziskovalnemu delu ter k 
obnovi habilitacijskih nazivov. 
4. Spodbujanje predvsem 

podiplomskih študentov k 

vključevanju v raziskovalne 

projekte. 

gospodarstvom na področju 
raziskovanja. Potrebno pa ga je 
nadgraditi. Fakulteta od leta 
2006 aktivno pospešuje 
delovanje raziskovalnih skupin. 
 
2. Od leta 2006 je bilo izvedenih 
75 prijav na razpise, 51 domačih 
in 24 tujih. 
 
3. Fakulteta vsako leto redno 
pregleduje habilitacijske nazive 
ter pravočasno poziva 
pedagoško osebje za vložitev 
novih vlog za izvolitev v naziv. 
 
4. Fakulteta redno vključuje 
podiplomske študente v 
raziskovalne projekte. 
 

razvoj novoustanovljenega Centra 

za mednarodne študije.  

2. Prijava vsaj enega lastnega 

raziskovalnega projekta po 

raziskovalni skupini ter pridobitev 

vsaj treh javnih razpisov. 

3. Povečan obseg  individualnega 

raziskovalnega dela nosilcev vsaj za 

20% ter skrb za obnovo 

habilitacijskih nazivov. 

4. Vključitev vsaj po 5 podiplomskih  

študentov v raziskovalne projekte 

fakultete. 

Konstruktivno 
sodelovanje ŠS z 
vodstvom fakultete. 

1. Promocija aktivnosti ŠS in 
informiranje študentov o 
pomembnosti njihove 
participacije pri zadevah 
povezanih s študijem in ter z 
obštudijskimi dejavnostmi. 
 
2. Poglobiti sodelovanje med 
ŠS, vodstvom fakultete ter 
akademskim zborom prek 
aktivnega vključevanja ŠS v 
sprejemanje odločitev, 
organizacijo dogodkov… 
 
3. Finančna pomoč ŠS za 
njihovo delovanje in nadaljnji 

sodelovanje s ŠS 1. V študijskem letu 2014/15 so 

bili pregledani predstavniki 

študentov, ki so vključeni v 

senat, habilitacijsko komisijo, 

študijsko komisijo, ter skupino za 

kakovost. Študentje imajo svoje 

predstavnike tudi v akademskem 

zboru in disciplinski komisiji. 

Prodekan za razvojna vprašanja 

je študent. Morebitni potekli 

mandati se redno podaljšajo 

oziroma zamenjajo z novim 

predstavnikom.  

1. Povečanje promocije aktivnosti ŠS 

in informiranja študentov o 

pomembnosti njihove participacije 

pri zadevah povezanih s študijem in 

obštudijskimi dejavnostmi vsaj za 

20%. 

2. Povečano sodelovanje med ŠS, 

vodstvom fakultete ter 

Akademskega zbora prek aktivnega 

vključevanja ŠS v sprejemanje 

odločitev ter organizacijo 

dogodkov. 
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razvoj. 
 

4. Finančna pomoč 

študentom, ki se bodo 

udeležili tekmovanj doma in v 

tujini ter zagotovitev 

mentorja na fakulteti. 

2. Fakulteta  strokovna vprašanja 
obravnava na sejah kolegija 
dekana, katerega član je študent 
- prodekan za razvojna 
vprašanja. K točkam dnevnega 
reda, ki so pomembne za 
študente, so vabljeni tudi 
predstavniki ŠS.  
 
3. Fakulteta od leta 2013 dalje 
nameni določen procent iz 
vpisnin za financiranje dejavnosti 
Študentskega sveta 
 
4. fakulteta spodbuja udeležbo 
študentov na tekmovanjih. 
Sredstva za udeležbo so se 
povečini črpala iz dobljenih 
razpisov Javnega sklada ter s 
fakultetnimi sredstvi.  

3. Zagotoviti finančno pomoč ŠS za 

njihov nadaljnji razvoj in delovanje. 

4. Fakulteta bo finančno pomagali 

študentom, ki se bodo udeležili 

tekmovanj, upoštevaje njene finančne 

zmožnosti. Na fakulteti bo dodeljen 

mentor za pomoč študentom pri 

pripravi na tekmovanje. 

Kakovostna kadrovska 
sestavo tako pedagoškega 
kot upravno-
administrativnega in 
strokovno-tehničnega 
osebja. 

1. Nenehna skrb vodstva 
fakultete za krepitev AZ s 
priznanimi strokovnjaki s 
teoretskim znanjem in 
izkušnjami iz prakse. 
2. Spodbujanje najboljših 
študentov k vključevanju v 
pedagoški proces fakultete. 
3. Zaposlovanje kadrov, 
predvsem raziskovalcev na 
podlagi uspešnih prijav na 
projekte. 
4. Poskrbeti za zadostno 
število upravno 
administrativnih delavcev in 
spodbujanje k 

kadrovska sestava 1. Akademski zbor fakultete 

trenutno šteje 69 članov. 23 

članov akademskega zbora s 

fakulteto sodeluje že od njene 

ustanovitve dalje. 

2. Od ustanovitve dalje pa do 

danes je fakulteta v naziv 

imenovala 89 oseb, od tega je 

bilo 28  študentov fakultete. 

3. Fakulteta ima trenutno 

zaposlenih 7 raziskovalcev preko 

dobljenih raziskovalnih projektov  

1. Okrepitev AZ s priznanimi 

strokovnjaki s teoretskim znanjem 

in z izkušnjami iz prakse predvsem 

na področjih, kjer je potrebna 

menjava kadra. 

2. Imenovanje v naziv vsaj treh 

najboljših študentov fakultete. 

3. Zaposlovanje na podlagi dobljenih 

raziskovalnih projektov  in razpisov. 

4. Ustrezno nadomeščanje morebitnih 

porodniških, povečanje kadra glede 
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formalnemu/neformalnemu 
izobraževanju. 
5. Vključevanje tujih 
strokovnjakov v študijski 
proces fakultete.  
 

in razpisov 

 

4. Fakulteta od samega zadetka 

delovanja dalje skrbi za 

zasedenost vseh strokovnih 

služb. Poleg tega spodbuja 

formalno in neformalno 

izobraževanje kadra. V letu 

2015/16 je formalno izobrazbo 

pridobivalo 7 zaposlenih, 5 oseb 

pa se je neformalno izobraževalo 

5. Fakulteta od samega 

delovanja dalje vključuje tuje 

strokovnjak v študijski proces. V 

letu 2015/16 je na fakulteti 

sodelovalo 6 tujih strokovnjakov. 

Poleg tega je k študijskemu 

procesu povabljenih še veliko 

tujih gostov iz prakse.  

na novo ponudbo študijskih 

programov ter spodbujanje 

formalnega/neformalnega 

izobraževanje upravno-

administrativnih delavcev. 

5. Vključitev tujih strokovnjakov v 

študijski proces fakultete. 

 

Zagotavljanje primernih 
prostorov ter stalna skrb 
za posodabljanje strojne 
in programske opreme. 

1. Skrb za posodabljanje 
strojne  in programske 
opreme. 
 
2. Skrb, da so vsi študijski 

centri fakultete ustrezno 

opremljeni in dostopni za 

študente. 

prostori in oprema Fakulteta je v letu 2016 kupila: 

- Strojna oprema: 4 stacionarne 

računalnike, 1 prenosni 

računalnik, 1 monitor,  1 tablični 

računalnik, 2 tiskalnika, 1 

kamero, 1 mobilni telefon, 1 

uničevalnik dokumentov 

- Programska oprema: 

1. Letno obnavljanje strojne  in 

programske opreme, skladno s 

potrebami.  

2. Letni pregled opreme, nakup nove 

glede na potrebe. 
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 posodobitev programa za urnik, 

posodobitev programa za 

beleženje delovnega časa, nov 

program za fakturiranje, nove 

licence za Microsoft Office 

- Druga oprema: 1 govorniški 

pult, 2 podstavka za monitor 

Vzpostavitev knjižnice, ki 
bi ustrezala vsem 
zahtevam, ki jih določajo 
predpisi. 

1. Pridobitev knjižničnega 

gradiva in znanstvene ter 

strokovne periodične 

publikacije. 

knjižnica Trenutno knjižnični fond znaša 
7317 enot gradiva. Fakulteta je 
bila naročena tudi na 4 
znanstvene oz. strokovne 
periodične publikacije. 

Povečanje fonda  knjižničnega gradiva 

za vsaj 20%  in zagotovitev izdaje vsaj 

dveh znanstvenih oz. strokovnih 

periodičnih publikacij. 

Povečanje založniške 
dejavnosti fakultete. 

1. Spodbujanje pedagoškega 
osebja k pripravi študijske 
literature in ostalega gradiva 
za študente. 
 

založniška dejavnost 1. Od ustanovitve dalje je 
založba fakultete izdala 11 
učbenikov, 5 konferenčnih 
zbornikov , 5 knjig iz zbirne 
Slovenija ter monografijo The 
new draft traty for the 
constitution of the european 
union. Skupaj je fakulteta izdala 
22 monografskih publikacij. 
 

Izdaja vsaj dveh enot  študijske 
literature in ostalega gradiva za 
študente. 
   

Ponudba prostorov 
zunanjim deležnikom. 

1. Ponuditi fakultetne 

prostore zunanjim 

deležnikom, organizirati 

družabne dogodke v 

fakultetnih prostorih z 

namenom večje 

prepoznavnosti fakultete. 

Oddaja prostorov Fakulteta je v letu 2015 pričela s 
promocijo oddaje prostorov 
zunanjim interesentom. 

Organizirati več družabnih dogodkov v 

fakultetnih prostorih in promovirati 

oddajo prostorov zainteresiranim 

deležnikom. 

Nakup opreme za 
snemanje 

1. Oprema prostorov Snemalna oprema Fakulteta je leta 2015 pričela z 
internacionalizacijo programov, 

Nakup ustrezne tehnične opreme za 
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internacionaliziranih 
študijskih programov 

primernih za snemanje 

internacionaliziranih 

študijskih programov 

leta 2016 pa je pričela s 
snemanjem posameznih 
predmetov. 

snemanje internacionaliziranih 

študijskih programov. 

Zagotoviti ustrezne vire 
financiranja dejavnosti. 

1. Zagotavljanje zunanjih 
virov financiranja, predvsem 
preko dobljenih javnih in 
drugih razpisov  
2. Razširiti dejavnost 

fakultete s ponudbami za 

zunanje deležnike (pravna 

mnenja, izobraževanja, 

konference, poletne šole, 

oddaja prostorov, knjižnična 

ponudba). 

financiranje 1. Od leta 2006 je bilo izvedenih 
75 prijav na razpise, 51 domačih 
in 24 tujih. 
 
2. Fakulteta je letu 2016 
pripravila eno pravno mnenja, 
nadaljevala je z oddajo prostorov 
skladno z že sklenjeno pogodbo  

1. Pridobitev sredstev iz vsaj štirih 

javnih ali drugih razpisov. 

 

2. Zagotoviti dodatna sredstva 
financiranja z razširitvijo dejavnosti 
fakultete za zunanje deležnike (pravna 
mnenja, izobraževanja, konference, 
poletne šole, oddaja prostorov, 
knjižnična ponudba …). 

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

1. Promocija sodelovanja 
fakultete z mednarodnim 
okoljem. 
 
2. Oblikovanje pogojev za 
vzpostavitev sodelovanja z 
domačimi in tujimi družbami 
in institucijami. 
 
3. Navezovanje stikov s tujimi 

fakultetami in univerzami ter 

na podlagi stikov podpisovati 

sporazume. 

sodelovanje z gospodarstvom in 
negospodarstvom 

 1. Fakulteta od leta 2006 dalje 

krepi sodelovanje s sorodnimi 

pedagoškimi in raziskovalnimi 

institucijami doma in v tujini 

preko formalnih in neformalnih 

stikov. Formalne stike fakulteta 

goji ob pomoči projektov 

 programa Erasmus+ (KA1, Jean 

Monnet),  raziskovalnih 

projektov, preko kariernega 

centra ter ob pomoči različnih 

domačih in mednarodnih 

visokošolskih sejmov.  Fakulteta 

se je v letu 2016/2017 včlanila v 

European Law Faculty 

Association, kar bistveno 

1. Izdelava promocijskega materiala v 

angleškem jeziku (brošur, 

posnetkov) ter udeležba na 

mednarodnih sejmih. 

 

2. Vzpostavljeno sodelovanje z vsaj 

osmimi domačimi in tujimi 

družbami in institucijami. 

 

3. Sklenjenih oziroma obnovljenih bo 

vsaj 15 sporazumov s tujimi 

institucijami. 
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pripomore k njeni vpetosti v 

mednarodni prostor. 

Sodelovanje pa vzpostavlja tudi 

ob pomoči promocijskega 

materiala v angleškem jeziku, ki 

ga ob pomoči agencije CMEPIUS 

širi med potencialnimi partnerji. 

   

 

2. Fakulteta od leta 2006 dalje 

izvaja promocijske aktivnosti za 

povečanje prepoznavnosti 

fakultete v domačem in 

mednarodnem okolju.  

 

3. Fakulteta beleži več kot 50 

različnih  sporazumov z 

domačimi in tujimi institucijami. 

Sporazumi so bodisi Erasmus+ 

narave, kot tudi sporazumi o 

akademskem in raziskovalnem 

sodelovanju 

 

 

Uresničitev poslanstva in 
vizije. 

1. Slediti Akcijskemu načrtu 
za uresničitev vizije in 
poslanstva fakultete ter letno 
posodabljati kratkoročne cilje 
ter strategije za njihovo 
doseganje. 
 

poslanstvo in vizija 1. Fakulteta je v letu 2012 
sprejela Poslovnik kakovosti, 
skladno s katerim je izvedla 
samoevalvacijo za preteklo 
študijsko leto. Del 
samoevalvacijskega poročila, ki 
ga je fakulteta pripravila tudi v 

1. Realizacija Akcijskega načrta za 

uresničitev vizije in poslanstva 

fakultete ter letno posodabljanje 

kratkoročnih ciljev ter strategije za 

njihovo doseganje. 
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2. Izvajanje evalvacije 
upoštevaje mehanizem 
»follow-up«. 
 

letu 2015, je tudi Akcijski načrt, 
za realizacijo katerega skrbi 
skupine za kakovost. 
2. Fakulteta pri izvajanju 
samoevalvacije ni uporabljala 
mahanizma Follow up.  

 

2. Fakulteta bo vsako leto preko teh 

mehanizmov spremljala napredek na 

podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti v 

prejšnjih letih. 

 
 

5 KRATKOROČNI CILJI 
 
 

Kratkoročni – letni 
cilji za leto 2017 

Ukrepi (naloge) za 
doseganje 

kratkoročnega cilja 

Ime kazalnika Izhodiščna vrednost 
kazalnika (leto in 

vrednost oz. opis stanja) 

Ciljna vrednost kazalnika (leto 
vrednost oz. opis stanja) 

Jasna in učinkovita 
organizacijska shema. 

1. Sprejem ustreznih aktov, 
ki bodo jasno opredeljevali 
obveznosti organov oz. 
delovnih teles (Pravilnik o 
Habilitacijski komisiji, 
Pravilnik o raziskovalni 
dejavnosti..) ter 
nadaljevanje z organizacijo 
sestankov. 
2. Krepitev kateder z novimi 
pedagoškimi in 
raziskovalnimi sodelavci.  
 
 
3. Pospešiti delovanje 
raziskovalnih skupin, 
predvsem Centra za 
intelektualno lastnino.  

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

2. V študijskem letu 2015/16 je 
bilo več sprememb v kadrovski 
zasedbo pedagoškega osebja 
(imenovanje v sodniške funkcije 
v tujini, smrt, itd) 
 
3. Za namene 
internacionalizacije študijskih 
programov je fakulteta zagnala 

1. Izvedene organizacijske spremembe 
– jasnejše opredeljene obveznosti, 
spodbujanje njihovih aktivnosti, 
sprejem ustreznih aktov. 
2. Katedre bodo okrepljene z novimi 
pedagoškimi in raziskovalnimi 
sodelavci.  
3. Delovanje raziskovalnih skupin 
(inštituti in centri) bo izboljšano, 
predvsem Center za intelektualno 
lastnino. CMŠ bo nadaljeval delo na 
področju internacionalizacije študijskih 
programov.  
4. Izboljšati sodelovanje z Mississippi 
College of Law na podlagi izkušenj po 
prvih izmenjavah.  
5. Končati vse začete postopke za 

imenovanje v naziv in obravnava novih 

http://www.evro-pf.si/dejavnosti/raziskovanje/instituti/#intelektualno
http://www.evro-pf.si/dejavnosti/raziskovanje/instituti/#intelektualno
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4. Izboljšanje sodelovanja z 
Mississippi College of Law - 
Jackson.  
5. Redno pregledovati 

odločbe o izvolitvi naziv ter 

v roku izpeljati nove 

postopke o izvolitvi v naziv. 

ustovljeno notranjo 
organizacijsko enoto Center za 
mednarodne študije. Med 
inštituti je bil najmanj aktiven 
Center za intelektualno 
lastnino. 
4. Izvedene so bile prve 
izmenjave na podlagi 
sklenjenega sporazuma z 
Mississippi College of Law iz 
Jacksona, ZDA. 
5. V letu 2015/16 je bilo izdanih 
9 habilitacijskih odločb. Od tega 
2 v naziv izredni profesor, 5 v 
naziv docent  in 5 v naziv 
asistent. 
 

vlog. Pozvati vse visokošolske učitelje 

ki jim poteče izvolitev v naziv, da 

vložijo vlogo pravočasno. 

Raznolika ponudba 
študijskih programov. 

1. Magistrski program 
»CGP« se bo začel izvajati s 
študijskim letom 2016/17. 
2. Mednarodni marketing 

angleškega izvajanja 

izobraževanja (magistrski 

programi) in ponudba 

samih programov. 

novi študijski programi 

1. Novo akreditirani magistrski 

program »Civilno in 

gospodarsko pravo« je bil 

vpisan v razvid visokošolskih 

zavodov 

 

  

2. V študijskem letu 2015/2016 

fakulteta še ni ponujala 

magistrskih programov v tujem 

jeziku. V okviru Centra za 

mednarodne študije namerava 

fakulteta ponujati magistrske 

programe v tujem jeziku v 

študijskem letu 2017/2018 – 

internacionalizacija.  

1. Vpis prve generacije študentov v 
nov magistrski program »Civilno 
gospodarsko pravo« v št. letu 2016/17. 
2. Ponudba magistrskih programov v 
tujem jeziku in za tuje tržišče. 
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Nadgradnja/sprememba 
obstoječih  študijskih 
programov PMN 

1. Vložitev vloge za 
akreditacijo sprememb 
PMN 2, kjer bi se pokazala 
potreba po reorganizaciji 
programa. 

akreditacija sprememb študijskih 
programov 

Fakulteta je študijskem letu 
2015/2016 pričela s 
preoblikovanje magistrskega 
programa PMN 2. stopnje 
zaradi upada vpisa. 

1. Akreditacija sprememb študijskega 
programa PMN, kjer zanimanje za vpis 
upada. 

Kakovostna izvedba 
študija, prilagojena vsem 
skupinam študentov 

1. koordinacija snemanja, 

obdelava in objava 

posnetkov (magistrska 

programa Pravo 2 in PMN 

2) 

Prilagoditev študija 

1. V študijskem letu 2015/2016 
je bil portal eUniverza 
prilagojen za objavo posnetkov 
v tujem jeziku. 

1. Objava posnetih predavanj 

internacionaliziranih magistrskih 

programov (Pravo 2 in PMN 2) 

Omogočiti študij tudi 
tistim, ki se pedagoškega 
procesa ne morejo 
udeležiti fizično na sedežu 
fakultete oz. na njeni 
dislocirani enoti. 

1. Posneti manjkajoča 

predavanja in razširiti 

ponudbo posnetkov 

zanimivih za širšo javnost. 

E-študij oziroma študij na daljavo 

1. Fakulteta je študijskem letu 
2015/2016 razširila ponudbo 
posnetih predavanj in 
elektronskih gradiv  na novem 
portalu eUniverza.  
 

1. posneti manjkajoče predmete ter 

razširiti ponudbo s posnetki in 

gradivom, ki niso vezani izključno na 

fakultetne predmete. 

Povečati število mobilnosti 
domačih in tujih študentov 
ter pedagoškega osebja v 
okviru programa Erasmus. 

1.  Izvedene bodo aktivnosti 
za spodbujanje mobilnost 
študentov, učnega osebja in 
strokovnega kadra. 
Načrtuje se organizacija 
Erasmus+ informativnih dni, 
objava razpisa na spletnih 
straneh fakultete,  objava 
vseh informacij, ki se 
nanašajo na Erasmus+ 
program. Fakulteta bo širila 
informacije o Erasmus+ 
programu tudi preko 
Erasmus koordinatorja 
fakultete.  
2. Za povečanje števila 
mobilnosti se bo fakulteta 

mobilnost 

1.            Fakulteta je skrbela za 
informiranost o programu 
Erasmus+. Izvedena sta bila 2 
informativna  dneva za Erasmus 
študente. Fakulteta je na spletni 
strani objavila razpise in vse 
potrebne informacije 
namenjene mednarodni 
mobilnosti.   
2. Fakulteta je izvajala 
Erasmus+ mobilnosti. Izmenjave 
na tujih institucijah se je 
udeležilo 9 študentov, od tega 
5z namenom študija in 4 z 
namenom prakse. Izmenjave se 
je udeležil 1 predavatelj. 
Fakulteta je gostila 1 incoming 

1.  Za povečanje števila mobilnosti v 
okviru programa Erasmus+ bo 
fakulteta še naprej širila informiranost 
med zainteresiranimi.   
2. Fakulteta bo povečala število 
mobilnosti. Izvedenenih bo vsaj 12 
mobilnosti študentov za namene 
študija in prakse,  ter mobilnosti vsaj 2 
predavateljev. Fakulteta bo gostila vsaj 
1 tujega študenta in 2 tuja 
predavatelja. 
3. Sklenitev vsaj 5 novih bilateralnih 
sporazumov s tujimi institucijami. 
4. Fakulteta bo skrbela za stalno 
nadgrajevanje spletne strani z 
aktualnimi informacijami, ki se 
nanašajo na mednarodno izmenjavo. 
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poslužila promocije 
Erasmus+ programa ter 
izvajala bo vso ustrezno 
pomoč in podporo pri 
organizaciji mobilnosti.  
3. Izvedba vseh aktivnosti 
za sklenitev novih 
bilateralnih sporazumov s 
tujimi institucijami – za 
pomoč bo ponovno 
zaprošen CMEPIUS. 
Okrepljeno bo zlasti 
sodelovanje z institucijami 
iz Republike Nemčije.   
4. Nadaljevanje z 
nadgradnjo spletne strani z 
aktualnimi podatki, po 
ustaljeni praksi. Izvedene 
bodo vse potrebne 
aktivnosti za ažurnost 
spletne strani in drugih 
tiskovin namenjenih 
mednarodni mobilnosti in 
mednarodnemu 
sodelovanju.  
5. Fakulteta bo še naprej 
spodbujala študente k 
sodelovanju pri pripravi 
vsebine za E-novice 
(nanašajoče se na 
Erasmus+) in za druge 
tiskovine namenjene 
promociji Erasmus+ 
programa.  
6. Fakulteta bo izpeljala vse 
potrebne aktivnosti za 

tujega študenta.  
3. Fakulteta je v študijskem letu 
2015/16 sklenila 5 novih 
mednarodnih bilateralnih 
sporazumov ter s pomočjo 
CMEPIUS posredovala številnim 
institucijam predloge za 
sklenitev tovrstnih sporazumov. 
4. Slovenska spletna stran je 

bila nadgrajena s podatki o 

novem Erasmus+ programu ter 

z objavo prenovljene brošure v 

angleškem jeziku Brochure for 

Incoming Foreign Students, 

Professors and Researchers..  

5. V E-novicah so bili objavljeni 
vsi prispevki študentov, ki so se 
udeležili izmenjave. 
6. Fakulteta je preučila 

možnosti nastanitve Erasmus+ 

študentov v študentskih 

domovih v Ljubljani. Zaradi 

zaključka programskega leta se 

aktivnost preloži na leto 

2016/2017.  

7. Fakulteta se je prijavljala na 
razpise Javnega sklada, MIZŠ ter 
druge, ki omogočajo dodatno 
financiranje Erasmus+ 
mobilnosti ali sofinanciranje 
internacionalizacije 
visokošolskega prostora.  
8. Fakulteta je v obliki brošure 
promovirala svojo mednarodno 

5. Objava prispevkov študentov, ki so 
se udeležili mednarodne izmenjave v 
E-novicah ter drugih dosežkov 
študentov, ki imajo mednarodni 
element.  
6. Fakulteta bo ponovno preučila 
možnosti nastanitve Erasmus+ 
študentov v študentskih domovih v 
Ljubljani. V primeru pozitivnega odziva 
bodo sklenjene ustrezne pogodbe o 
zakupu študentskih kapacitet.   
7. Še dodatno povečati aktivnosti 
fakultete na področju prijave na razne 
razpise, ki zagotavljajo pridobivanje 
štipendij oziroma drugih oblik 
sofinanciranja mobilnosti in študijskih 
obiskov v tujini. 
8. Fakulteta bo še dodatno 
promovirala svojo mednarodno 
dejavnost preko raznih tiskovin.  
9. Fakulteta bo še naprej aktivna pri 
prirejanju aktivnosti na fakulteti z 
mednarodnim elementom. 
 

 
  

http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
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preučitev možnosti 
nastanitve incoming 
Erasmus študentov v 
študentskih domovih v 
Ljubljani ter morebitni 
zakup 2 študentskih sob.   
7. Fakulteta bo aktivnejša 
pri prijavah na razpise ter 
bo o tovrstnih razpisih 
osveščala tudi študente.  
8.Mednarodna dejavnost 
fakultete bo predstavljena v 
vseh tiskovinah, medijih,  
informativnih dneh ter 
drugih podobnih 
priložnostih. Fakulteta bo 
preučila možnost ponatisa 
obstoječih brošur ter po 
potrebi izdajo novih.  
9. Fakulteta bo izpeljala vse 

potrebne aktivnosti, da bo 

krepila mednarodno 

dejavnost. Organizirane 

bodo razne konference, 

okrogle mize ter drugi 

dogodki, na katerih bodo 

poleg domačih sodelovali 

tudi tuji gosti. 

dejavnost. Na spletni strani 
fakultete je bila objavljena 
prenovljena in brošura 
»Brochure for Incoming Foreign 
Students, Professors and 
Researchers« v angleškem 
jeziku.  
9. Mednarodna dejavnost 

fakultete se je krepila preko 

dogodkov, ki jih je fakulteta 

prirejala. Organizirane so bile 3 

mednarodne konference. V 

študijskem procesu so preko 

okroglih miz, predavanj ter 

akademskih forumov sodelovali 

številni strokovnjaki iz tujine. 

 

Povečati število tujih 
študentov. 
 

1. Sodelovanje s partnersko 
fakulteto pri organizaciji 
študijskega procesa. Vpis 
VTI pogodbe (za 4 
magistrske programe). v 
javno evidenco NAKVIS. 

tuji študenti 1. Fakulteta je v študijskem letu 
2015/2016 vpisala drugo 
generacijo študentov VTI na 
programe Pravo 1. stopnje in 
program PMIN 1. stopnje. 
2. od 20. do 21.11.2015 je v  

1. Nadaljevanje izvajanja VTI in 
akreditacija nove VTI. 
2. Organizirani bosta vsaj 2 
mednarodni konferenci, 2 šoli ter 
številna gostovanja tujih 
strokovnjakov. 

http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
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2. Izvedba vseh potrebnih 
aktivnosti za organizacijo 
mednarodnih konferenc, šol 
ter gostovanj tujih 
strokovnjakov. 
 
3. Zagotoviti ustrezne 
prevode morebitnih novih 
pravilnikov in obrazcev ter 
študijskega gradiva v 
angleški jezik za tuje 
študente ter posodobitev 
obstoječih. 
4. Fakulteta bo ponujala 
večje število brošur in 
zgibank v angleškem jeziku. 
Udeležila se bo vsaj 2 
mednarodnih sejmov. 
5. organizirani bodo 
orientacijski dnevi za tuje 
visokošolske študente ter 
pripravljen in objavljen 
mesečnik: newsletter. 

Ljubljani potekala 7. 
Mednarodna konferenca o 
pravni teoriji in pravni 
argumentaciji. V mesecu maju 
2016 je fakulteta organizirala 
»V. doktorsko znanstveno-
raziskovalno mednarodno 
konferenco«.  
 
18. in 19. aprila 2016 je v 
Ljubljani potekala mednarodna 
konferenca»The New 
Constitutional Process for the 
European Union«, na kateri so 
sodelovali eminentni domači in 
tuji pravni strokovnjaki, politiki 
in akademiki.  
 
3. V študijskem letu 2015/2016 
so bili ustrezno ažurirani vsi 
pravni akti v angleškem jeziku. 
4.  V študijskem letu 2015/2016 
je imela fakulteta le eno 
promocijsko brošuro v 
angleškem jeziku. Udeležila se 
je enega mednarodnega sejma.  
5. V študijskem letu 2015/2016 
fakulteta ni organizirala 
orientacijskih dni za tuje 
visokošolske študente. Zanje 
tudi ni izdajala mesečnika: 
newsletter. 

 
3. posodobitev že obstoječih aktov v 
tujem jeziku. 
4.  Priprava vsebine in oblikovanje 
večje število brošur in zgibank v 
angleškem jeziku. Zagotoviti sredstva 
za udeležbo na dveh mednarodnih 
sejmih 
5. Organizacija orientacijskih dni za 
tuje visokošolske študente ter priprava 
in objava mesečnika: newsletter. 

Krepitev vseživljenjskega 
izobraževanja. 

1. in 2. Izvedba vseh 
potrebnih aktivnosti za 
organizacijo dogodkov in 
vodenje razpisa skladno z 

vseživljenjsko izobraževanje 1. Na fakulteti je bilo 

organiziranih 3 mednarodnih 

konferenc, 4 okroglih miz, 5 

1. Fakulteta bo do konca leta 2017 
uspešno izpeljala vse aktivnosti 
predvidene v okviru projekta 
Kariernega centra, ki se nanašajo na 
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zastavljenim programom 
dela. 

gostujočih predavanj, 1 

mednarodni akademski forum, 

1 ekskurzija v delovna in realna 

okolja ter 2 Poletni šoli.  

 

2. V študijskem letu 2015/2016 

je bil objavljen razpis za 

sofinanciranje nadgradnje 

dejavnosti Kariernih centrov v 

letih 2015-2020. fakulteta se je 

uspešno prijavila na razpis.  

 

krepitev vseživljenjskega 
izobraževanja.  
 
2. Fakulteta bo uspešno vodila in 
izvajala razpis za sofinanciranje 
aktivnosti Kariernih centrov. 

Pospešiti raziskovalno 
dejavnost, nadgraditi 
individualno raziskovalno 
osebje pedagoškega 
osebja ter vključevanje 
študentov v raziskovalno 
dejavnost. 
 

1. Zagotoviti dodatna 
sredstva za raziskovalno 
delo, konference in delo na 
projektih preko prijave 
razpisov za sofinanciranje 
raziskovalne dejavnosti. 
 
2. pridobiti čim več 
projektov – oddati vsaj 5 
prijav.  
 
 
3. Izvedba aktivnosti, 
potrebnih za spodbujanje 
skupne objave raziskovalcev 
in objav raziskovalnih 
rezultatov v obliki poročil in 
člankov. 
 
4. Poziv pedagoškega in 
raziskovalnega osebja za 
izvedbo aktivnosti 

Raziskovalna dejavnost 

1. Fakulteta je v študijskem letu 
2015/2016 zagotavljala 
sredstva za raziskovalno delo 
ter projekte.  
2. Fakulteta je v letu 2016 
prijavila 9 projektov – od tega 7 
uspešnih.  
3. Fakulteta je v študijskem letu 
2015/2016 povečala aktivnosti 
na raziskovalnem področju med 
raziskovalci ter med študenti pri 
objavljanju znanstvenih 
rezultatov predvsem v obliki 
člankov.  
4. Fakulteta je tudi v študijskem 
letu 2015/2016 pregledala 
habilitacijske nazive ter 
pravočasno pozvala 
raziskovalno in pedagoško 
osebje za vložitev novih vlog za 
izvolitev v nazive ter izvedbo 
ustreznih aktivnosti za obnovite 

1. Zagotovljena bodo sredstva za 
raziskovalno delo, konference in delo 
na projektih. 
 
 2. Fakulteta bo nadaljevala s 
spremljanjem objav razpisov in skrbela 
za oddajo prijav. 
 
 
3. Raziskovalci bodo spodbujani k še 
več  skupnim objavam in objavam 
raziskovalnih rezultatov v obliki poročil 
in člankov. 
 
4. Poziv pedagoškega in raziskovalnega 
osebja za izvedbo aktivnosti potrebnih 
za obnovo habilitacijskih nazivov. 
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potrebnih za obnovo 
habilitacijskih nazivov vsaj 8 
mesecev pred potekom 
veljavnosti odločb. 

naziva. 
 
 
 
 

Konstruktivno sodelovanje 
ŠS z vodstvom fakultete. 

1. Nadaljevati s promocijo 
aktivnosti ŠS EVRO-PF in z 
obveščanjem študentov o 
pomenu njihovega 
sodelovanja pri zadevah, 
povezanih s študijem in 
fakulteto ter z obštudijskimi 
dejavnostmi, kot so 
mednarodno sodelovanje in 
študijske izmenjave. 
 
2. Zagotoviti boljšo 
zastopanost študentov vseh 
študijskih programov v ŠS. 
 
3.  fakulteta bo pridobila 
vsaj 2 tutorja za tuje 
študente. 
 
4. Zagotovljena bo finančna 
pomoč za udeležbo 
študentov na tekmovanjih.  
 
5. Sklenjen bo sporazum za 
izvajanje brezplačne pravne 
pomoči z Okrajnim 
sodiščem v Kopru. 
 

sodelovanje s ŠS 1. Evro - PF je v študijskem letu 

2015/2016 aktivno promovirala 

in informirala študente o 

dogodkih ŠS ter o pomembnosti 

njihovega sodelovanja   pri 

zadevah, povezanih s študijem 

in obštudijskimi dejavnostmi.  

 

2. ŠS v študijskem letu 

2015/2016 ni bil zastopan s 

študenti vseh skupin. 

Sestavljajo ga le študenti s 

področja Pravo. 

 

3. Fakulteta v študijskem letu 

2015/16 ni imela 

organiziranega tutorskega 

sistema za tuje študente 

 

4. Fakulteta v študijskem letu 

2015/16 ni financirala nobene 

udeležbe študentov na 

tekmovanjih zaradi neudeležbe. 

 

1. Izvedena bo promocija aktivnosti ŠS 
EVRO-PF. 
 
2. Sestava ŠS bo taka, da bo 
zagotavljala zastopanost študentov 
vseh skupin, upoštevaje tudi novo 
akreditirane programe. 
 
3. Izvedene bodo aktivnosti, potrebne 
za vzpostavitev tutorstva za tuje 
študente. 
 
4. Finančna pomoč fakultete pri 
udeležbi študentov na tekmovanjih. 
 
5. Izvedene bodo aktivnosti, potrebne 
za sklenitev sporazuma za izvajanje 
brezplačne pravne pomoči z Okrajnim 
sodiščem v Kopru. 
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5. Fakulteta v študijskem letu 

2015/16 ni imela sklenjenega 

sporazuma za izvajanje 

brezplačne pravne pomoči z 

Okrajnim sodiščem v Kopru 

temveč le z Okrajnim sodiščem 

v Novi Gorici.  

 
 

Kakovostna kadrovska 
sestavo tako pedagoškega 
kot upravno-
administrativnega in 
strokovno-tehničnega 
osebja. 

1. Zaposlitev novih 
pedagoških sodelavcev na 
podlagi potreb fakultete, 
upoštevaje dobljene razpise 
in proste kapacitete kadra.  
 
2. Zaposlovanje novih 
upravno administrativnih 
delavcev glede na potrebe 
fakultete.  
 3. Napotitev zaposlenih na 
strokovna izobraževanja in 
podpiranje zaposlenih pri 
šolanju. 
 4. Vključiti najboljše 
študente in diplomante v 
študijski proces ( vsaj 2 
študenta oziroma 
diplomanta). 
 

kadrovska sestava 1. Fakulteta je na podlagi 

pridobljenega projekta v št. letu 

2015/16 povečala % zaposlitve 

enemu visokošolskemu učitelju.  

 

2. Fakulteta je za nemoten 
potek dela podaljšala zaposlitev 
Referentki za študijske zadeve.  
3. Vodstvo delavce in zaposlene 
ves čas spodbuja k formalnemu 
in neformalnemu 
izobraževanju.  
4. Fakulteta je svoje diplomante 
spodbujala k nadaljnjemu 
izobraževanju in nadgrajevanju 
pridobljenega znanja, najboljše 
med njimi pa je povabila k 
pedagoškemu sodelovanju na 
podlagi imenovanja v naziv. 
Izmed diplomatov fakultete so 
bili v študijskem letu 2015/16  
imenovani: 
- 2 v izredna profesorja, 
- 1 v docenta, 
- 2 ponovno v asistenta. 

2. Povečati število zaposlitev in 
pedagoških sodelavcev na podlagi 
dobljenih razpisov oziroma prostih 
kapacitet pedagoškega kadra 
 
 
2. Zadostno število upravno 
administrativnih delavcev za nemoten 
potek dela.  
3. ustrezno izobraženo Upravno 
administrativno osebje ( 
formalno/neformalno izobraževanje). 
 
4. Spodbujanje najboljših študentov k 
vključevanju v pedagoški proces 
fakultete. 
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Vsi so vključeni v pedagoški 
proces fakultete. 
 

Zagotavljanje primernih 
prostorov ter stalna skrb 
za posodabljanje strojne in 
programske opreme. 

1. Ustrezna razporeditev 
video opreme po lokacijah, 
glede na potrebe e-študija 
in internacionalizacije. 
 

prostori in oprema 1. V študijskem letu 2015/2016 

je fakulteta kupila dodatno 

računalniško opremo za 

potrebe snemanja 

internacionaliziranih študijskih 

programov. 

1. Video oprema bo ustrezno 
razporejena po lokacijah, glede na 
potrebe e-študija in 
internacionalizacije. 
 

Vzpostavitev knjižnice, ki 
bi ustrezala vsem 
zahtevam, ki jih določajo 
predpisi. 

1.  Zagotovitev potrebnih 
sredstev in nakup 
knjižničnega gradiva. 
 
 
2. Udeležba na knjižnih 
sejmih z namenom 
promoviranja založniške 
dejavnosti in zmanjšanja 
zaloge. 

knjižnica 1. V študijskem letu 2015/16 je 

bilo pridobljenih  666 

knjižničnih enot.  

 
2. Fakulteta se je v št. letu 
2015/16 udeležila 2 knjižnih 
sejmov. Zaloga izdanih 
monografij ostaja velika  
 
 

1. Obseg knjižničnega gradiva se bo 
povečal za 10%. 
 
 
2. Fakulteta bo nadaljevalna s 
promocijo založniške dejavnosti na 
knjižnih sejmih z namenom zmanjšanja 
zaloge. 

Povečanje založniške 
dejavnosti fakultete. 1. Priprava in Izdaja 

učbenikov oziroma drugega 
študijskega gradiva. 
Zagotovitev potrebnih 
sredstev.  
 
2. Fakulteta bo izdala 
zbornik konference, kjer 
bodo sodelujoči pripravili 
prispevke. 
 

 
založništvo 

1. V študijskem letu 2015/16 

fakulteta ni izdala nobenega 

učbenika oziroma znanstvene 

monografije 

 

2. V študijskem letu 2015/2016 

je bil izdan e-zbornik »V. 

Doktorska znanstveno-

raziskovalna mednarodna 

konferenca«. 

 

1. Izdan bo vsaj en učbenik oziroma 
izvod drugega študijskega gradiva. 
 
2. Izdani bodo zborniki prispevkov iz 
organiziranih mednarodnih konferenc. 
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Ponudba prostorov 
zunanjim uporabnikom. 

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

Oddajanje prostorov 1. Fakulteta je v študijskem letu 
2015/2016 pričela s ponudbo 
prostorov v uporabo zunanjim 
deležnikom.  
 

1. Fakulteta bo prostore ponujala 
zunanjim interesentom. 

Zagotoviti ustrezne vire 
financiranja dejavnosti. 

1. Prijava na javne razpise.  
 
2. Povečano pridobivanje 
zunanjih virov financiranja 
 
 

financiranje 1. Fakulteta je v letu 16 prijavila 

9 razpisov 

 

2. Fakulteta je v letu 2016 

pridobila zunanje vire 

financiranja s strani ARRS, 

Javnega sklada za razvoj kadrov 

in štipendij ter s strani MIZŠ. 

 

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

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

1. Izvesti potrebne 

aktivnosti za vzpostavitev 

stika in podpis sporazumov 

z delodajalci in drugimi 

visokošolskimi institucijami. 

Aktivnosti za dosego cilja so 

predvidene v sklopu 

programa Erasmus+ ter 

projekta Kariernega centra. 

Aktivnosti na ravni fakultete 

so opredeljene v akcijskem 

načrtu za doseganje 

strategije in ciljev fakultete. 

  

 

 

 
sodelovanje z gospodarstvom in 

negospodarstvom 

1. Fakulteta je v š.l 2015/2016 

uspešno gojila sodelovanje z 

domačimi in tujimi institucijami. 

Povezovanje je potekalo zlasti 

preko dejavnosti Kariernega 

centra fakultete, Mednarodne 

pisarne ter same Fakultete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fakulteta bo do konca študijskega 

leta 2016/17 okrepila sodelovanje z 

drugimi visokošolskimi institucijami 

prek formalnih in neformalnih stikov. 

Preko dejavnosti KC bo okrepljena tudi 

mreža partnerskih institucij fakultete 

ter potencialnih delodajalcev 

diplomantov.  Podpisanih bo vsaj 5 

novih sporazumov, pisem o nameri oz. 

drugih dokumentov, ki bodo izkazovale 

dosežen cilj.  

 

2. Fakulteta bo v domačem in 

mednarodnem okolju še bolj 

prepoznavna.  
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2. Izvesti promocijske 

aktivnosti za povečanje 

prepoznavnosti fakultete v 

domačem in mednarodnem 

okolju. V celoti bo realiziran 

plan promocije. Fakulteta 

bo preko različnih razpisov 

poskušala pridobiti dodatna 

finančna sredstva za 

internacionalizacijo 

študijskih programov in 

širjenje mednarodne 

prepoznavnosti.  

 

 

3. Fakutleta bo izvedla vse 

potrebne aktivnosti za 

ohranjanje pestrega nabora 

obštudijskih aktivnosti in za 

izboljšanje sodelovanja s 

sorodnimi pedagoškimi,  

raziskovalnimi ter drugimi 

institucijami doma in v 

tujini ter potencialnimi 

delodajalci. Fakulteta bo 

preko različnih razpisov 

poskušala pridobiti dodatna 

finančna sredstva za dosego 

2. Fakulteta je izboljšala 

prepoznavnost v domačem in 

mednarodnem okolju.  

 

 

3. Na fakulteti je bilo 

organiziranih 3 mednarodnih 

konferenc, 4 okroglih miz, 5 

gostujočih predavanj, 1 

mednarodni akademski forum, 

1 ekskurzija v delovna in realna 

okolja ter 2 Poletni šoli. 

Fakulteta je aktivno sodelovala 

pri organizaciji  konferenc 

oziroma drugih tovrstnih 

dogodkih.  Fakulteta je aktivno 

sodelovala pri vključevanju 

študentov v domača in 

mednarodna študentska 

tekmovanja (ELMC, Telders, 

Pitamičevo tekmovanje, 

tekmovanje iz pogajanj, 

Pra(v)na rešitev).  

Nastopila je tudi v vlogi 

soorganizatorja tekmovanja 

(Pitamičevo tekmovanje, 

Tekmovanje iz pogajanj).  3 

študenti so se udeležili poletne 

šole na Univerzi v Vidmu.  

 

 

 

3. Fakulteta bo še naprej gojila pester 

nabor raznih obštudijskih aktivnosti, 

preko katerih se bo še dodatno 

povezala s sorodnimi pedagoškimi,  

raziskovalnimi ter drugimi institucijami 

doma in v tujini ter potencialnimi 

delodajalci. 

 

4. Izboljšano bo sodelovanje z 

delodajalci in drugimi institucijami, ki 

iščejo kadre za svoja podjetja. 

Fakulteta bo aktivno razvijala  

sodelovanje s sorodnimi pedagoškimi,  

raziskovalnimi ter drugimi institucijami 

doma in v tujini. Hkrati bo fakulteta 

širila prepoznavnost svojih 

diplomantov ter si prizadevala za 

izboljšanje njihovega vključevanja na 

trg dela. Fakulteta bo na podlagi 

sodelovanja z raznimi institucijami 

vodila tudi statistike, ki bodo 

omogočale še dodatno izboljšanje 

študijskega procesa.  

 

 

5.  Fakulteta se bo prek svoje 

akademske dejavnosti še naprej 

aktivno  v družbeno dogajanje in širše 

okolje ter širila svoje znanstvene in 

druge nazore z namenom izboljšanja 
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dolgoročnega cilja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izpeljane bodo vse 

aktivnosti, ki bodo 

omogočile boljšo povezavo 

z okoljem, ki so predvidene 

v okviru razpisa Kariernega 

centra. Fakulteta bo 

preverjala statistiko 

opravljanja PDI med 

diplomanti fakultete. 

Povezala se bo z delodajalci 

svojih diplomantov in 

pridobivala povratne 

informacije o njihovi 

uspešnosti. Fakulteta bo ob 

pomoči KC spremljala 

karierno pot svojih 

diplomantov. Ponatisnjena 

bo tudi  Brošura za 

delodajalce, izdelani bodo 

novi informativni materiali, 

 

4. Fakulteta se je preko 

dejavnosti Kariernega centra 

aktivno povezovala z delodajalci 

in drugimi institucijami, ki iščejo 

kadre za svoja podjetja, ter 

širila prepoznavnost svojih 

diplomantov.  Prav tako je 

fakuteta s pomočjo raznih 

statistik in s sodelovanjem z 

relevantnimi institucijami 

spremljala karierno pot svojih 

diplomantov.  

 

 

5. Fakulteta se je prek svoje 

dejavnosti vključevala v 

družbeno dogajanje.  

 

6. Karierni center je povezan z 

Alumni klubom. izpeljane so 

bile volitve in imenovanja novih 

funkcionarjev. Organizirano je 

bilo srečanje diplomantov 

fakutlete.  

 

 

7. Karierni center je skrbel za 

promocijo svoje dejavnosti ter 

širil svojo prepoznavnost 

navznoter (med študenti) ter 

delovanja demokratičnega sistema.  

 

6. Sodelovanje med Kariernim centrom 

in Alumni klubom bo še dodatno 

okrepljeno.  

 

 

7. Karierni center bo med študenti in 

predavatelji ter v širši družbi še bolj 

prepoznaven. 

 

8. Karierni center bo pri nadaljnjem 
oblikovanju aktivnosti še naprej 
upošteval mnenja in predloge svojih 
študentov/diplomantov in 
delodajalcev, s katerimi sodeluje. 
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ki bodo promovirali 

kompetence študentov in 

diplomantov fakultete.  

Izdelani bodo tudi 

informativni materiali, ki 

bodo omogočili fakulteti 

razvijati sodelovanje s 

sorodnimi pedagoškimi,  

raziskovalnimi ter drugimi 

institucijami doma in v 

tujini.  

 

5. Izvesti vse potrebne 

aktivnosti, da bo fakulteta  

še bolj vključena v družbeno 

dogajanje in da bo 

soustvarjala temelje za 

boljše delovanje sistema 

pravne in demokratične 

države.  

 

6. Organizirani bodo skupni 

dogodki, ki bodo krepili vez 

med fakulteto in 

diplomanti. Izpeljane bodo 

aktivnosti, potrebne za 

krepitev povezovanja med 

Kariernim centrom in 

Alumni klubom. Karierni 

center si bo prizadeval za 

vključevanje diplomantov 

navzven (med širšo javnostjo).  

 

8. Karierni center je pri 
organizaciji aktivnosti, ki 
izboljšujejo zaposlitvene 
možnosti 
študentov/diplomantov, 
upošteval mnenja in predloge 
študentov/diplomantov ter 
samih delodajalcev. Mnenja in 
predloge je zbiral ustno ter 
preko spletnih vprašalnikov ob 
prijavi na razne dogodke.  
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fakultete pri prirejanju 

aktivnosti z namenom 

ohranjanja stikov in 

sodelovanja z diplomanti 

tudi po zaključku študija.  

 

 

7. Izvesti ustrezne 

aktivnosti, za večanje 

prepoznavnosti Kariernega 

centra med študenti in 

predavatelji. Povečati tudi 

dejavnost osveščanja širše 

javnosti o delovanju KC. 

Predvsem preko stalnega 

obveščanja o dogodkih in 

drugih aktivnostih 

Kariernega centra, 

radijskega oglaševanja, 

sodelovanja na raznih 

sejmih, ipd.   

 

8. Karierni center bo med 
študenti/diplomanti  izvedel 
anketo, s pomočjo katere 
bo spremljal karierno pot 
svojih diplomantov ter 
izboljšal nabor ponujenih 
obštudijskih aktivnosti v 
okviru KC. 
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Uresničitev poslanstva in 
vizije. 

1. Zagotovitev sredstev, 
kadra in ostalih pogojev za 
realizacijo  kratkoročnih 
ciljev iz Akcijskega načrta za 
uresničitev vizije in 
poslanstva fakultete. 
 
2. Fakulteta bo spremljala 
napredek na podlagi 
ugotovljenih 
pomanjkljivosti v prejšnjem 
študijskem letu in 
poskrbela, da bo pri 
preverjanju in zagotavljanju 
kakovosti sklenjena zanka 
kakovosti. 

poslanstvo in vizija 1. V študijskem letu 2015/2016 

je bila realizirana večina 

kratkoročnih ciljev iz Akcijskega 

načrta za uresničitev vizije in 

poslanstva fakultete. 

 

2. V študijskem letu 2015/2016 
ni bila sklenjena zanka 
kakovosti. 

1. Realizirani bodo vsi kratkoročni cilji 
iz Akcijskega načrta za uresničitev 
vizije in poslanstva fakultete. 
2. Izvajanje evalvacije po sistemu 
»Follow up.« z namenom sklenitve 
zanke kakovosti. 
 

 
 
 
 
 
 

6 PODATKI IZ PRILOGE POGODBE O FINANCIRANJU ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI V LETU 2017 

 

6.1 STRATEŠKI IN LETNI CILJI, DOLOČENI V ReNPVŠ11-20 

 
 

Št. ukrepa ReNPVŠ11-20: 4 in 5 

 

Naslov ukrepa: Naslov ukrepa: (4) izboljševanje sodelovanja visokošolskih 
institucij z javnimi raziskovalnimi zavodi. (5) izboljševanje sodelovanja 
visokošolskih institucij z gospodarstvom in negospodarstvom 

 



 
Evropska pravna fakulteta 
 
 

 51 

 

Glavni dolgoročni/ 
strateški cilji 

Ukrepi (naloge) za dosego dolgoročnega cilja 
Ime 

kazalnika/kazal
nikov 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 

Ciljna vrednost kazalnika 
2018/2019 

Pospešiti raziskovalno 
dejavnost, nadgraditi 
individualno raziskovalno 
osebje pedagoškega osebja 
ter vključevanje študentov v 
raziskovalno dejavnost. 
 

 

1. Krepiti razvoj raziskovalnih skupin s poudarkom na 
novoustanovljenem Centru za mednarodne študije. 
2. Prijava lastnih raziskovalnih projektov ter 
pridobivanje javnih razpisov. 
3. Spodbujanje pedagoškega osebja k individualnemu 
raziskovalnemu delu ter k obnovi habilitacijskih nazivov. 

4. Spodbujanje predvsem podiplomskih študentov k 
vključevanju v raziskovalne projekte. 

raziskovalna 
dejavnost 

 
1. Fakulteta ima vzpostavljeno 
sodelovanje z lokalnim 
gospodarstvom na področju 
raziskovanja. Potrebno pa ga 
je nadgraditi. Fakulteta od 
leta 2006 aktivno pospešuje 
delovanje raziskovalnih 
skupin. 
 
2. Od leta 2006 je bilo 
izvedenih 75 prijav na razpise, 
51 domačih in 24 tujih. 
 
3. Fakulteta vsako leto redno 
pregleduje habilitacijske 
nazive ter pravočasno poziva 
pedagoško osebje za vložitev 
novih vlog za izvolitev v naziv. 
 
4. Fakulteta redno vključuje 
podiplomske študente v 
raziskovalne projekte. 
 

1. Aktivno delovanje vseh 

raziskovalnih skupin ter poskrbeti 

za razvoj novoustanovljenega 

Centra za mednarodne študije.  

2. Prijava vsaj enega lastnega 

raziskovalnega projekta po 

raziskovalni skupini ter pridobitev 

vsaj treh javnih razpisov. 

3. Povečan obseg  individualnega 

raziskovalnega dela nosilcev vsaj 

za 20% ter skrb za obnovo 

habilitacijskih nazivov. 

4. Vključitev vsaj po 5 

podiplomskih  študentov v 

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

1. Promocija sodelovanja fakultete z mednarodnim 
okoljem. 
 
2. Oblikovanje pogojev za vzpostavitev sodelovanja z 
domačimi in tujimi družbami in institucijami. 
 
3. Navezovanje stikov s tujimi fakultetami in univerzami 
ter na podlagi stikov podpisovati sporazume. 

sodelovanje z 
gospodarstvom in 
negospodarstvom 

1. Fakulteta od leta 2006 dalje 

krepi sodelovanje s sorodnimi 

pedagoškimi in raziskovalnimi 

institucijami doma in v tujini 

preko formalnih in 

neformalnih stikov. Formalne 

stike fakulteta goji ob pomoči 

projektov  programa 

Erasmus+ (KA1, Jean 

Monnet),  raziskovalnih 

projektov, preko kariernega 

centra ter ob pomoči različnih 

domačih in mednarodnih 

visokošolskih sejmov. 

 Fakulteta se je v letu 

2016/2017 včlanila v 

European Law Faculty 

Association, kar bistveno 

pripomore k njeni vpetosti v 

mednarodni prostor. 

1. Izdelava promocijskega 

materiala v angleškem jeziku 

(brošur, posnetkov) ter udeležba 

na mednarodnih sejmih 

 

2. Vzpostavljeno sodelovanje z 

vsaj osmimi domačimi in tujimi 

družbami in institucijami. 

 

3. Sklenjenih oziroma obnovljenih 

bo vsaj 15 sporazumov s tujimi 

institucijami. 
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Sodelovanje pa vzpostavlja 

tudi ob pomoči promocijskega 

materiala v angleškem jeziku, 

ki ga ob pomoči agencije 

CMEPIUS širi med 

potencialnimi partnerji.    

 

2. Fakulteta od leta 2006 dalje 

izvaja promocijske aktivnosti 

za povečanje prepoznavnosti 

fakultete v domačem in 

mednarodnem okolju.  

 

3. Fakulteta beleži več kot 50 

različnih  sporazumov z 

domačimi in tujimi 

institucijami. Sporazumi so 

bodisi Erasmus+ narave, kot 

tudi sporazumi o 

akademskem in 

raziskovalnem sodelovanju 

 

Glavni kratkoročni/ letni 
cilji 

Ukrepi (naloge) za dosego letnega cilja 
Ime 
kazalnika/kazal
nikov 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 

Ciljna vrednost kazalnika 2017 

Pospešiti raziskovalno 
dejavnost, nadgraditi 
individualno raziskovalno 
osebje pedagoškega osebja 
ter vključevanje študentov v 
raziskovalno dejavnost. 

 

1. Zagotoviti dodatna sredstva za raziskovalno delo, 
konference in delo na projektih preko prijave razpisov za 
sofinanciranje raziskovalne dejavnosti. 
 
2. pridobiti čim več projektov – oddati vsaj 5 prijav.  
 
 
3. Izvedba aktivnosti, potrebnih za spodbujanje skupne 

Raziskovalna 
dejavnost 

1. Fakulteta je v študijskem 
letu 2015/2016 zagotavljala 
sredstva za raziskovalno delo 
ter projekte.  
2. Fakulteta je v letu 2016 
prijavila 9 projektov – od tega 
7 uspešnih.  
3. Fakulteta je v študijskem 

1. Zagotovljena bodo sredstva za 
raziskovalno delo, konference in 
delo na projektih. 
 
 2. Fakulteta bo nadaljevala s 
spremljanjem objav razpisov in 
skrbela za oddajo prijav. 
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objave raziskovalcev in objav raziskovalnih rezultatov v 
obliki poročil in člankov. 
 

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

letu 2015/2016 povečala 
aktivnosti na raziskovalnem 
področju med raziskovalci ter 
med študenti pri objavljanju 
znanstvenih rezultatov 
predvsem v obliki člankov.  
4. Fakulteta je tudi v 
študijskem letu 2015/2016 
pregledala habilitacijske 
nazive ter pravočasno pozvala 
raziskovalno in pedagoško 
osebje za vložitev novih vlog 
za izvolitev v nazive ter 
izvedbo ustreznih aktivnosti 
za obnovite naziva. 
 
 
 
 

 
3. Raziskovalci bodo spodbujani k 
še več  skupnim objavam in 
objavam raziskovalnih rezultatov 
v obliki poročil in člankov. 
 
4. Poziv pedagoškega in 
raziskovalnega osebja za izvedbo 
aktivnosti potrebnih za obnovo 
habilitacijskih nazivov. 
 
 
 
 
 

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

1. Izvesti potrebne aktivnosti za vzpostavitev stika in 

podpis sporazumov z delodajalci in drugimi 

visokošolskimi institucijami. Aktivnosti za dosego cilja so 

predvidene v sklopu programa Erasmus+ ter projekta 

Kariernega centra. Aktivnosti na ravni fakultete so 

opredeljene v akcijskem načrtu za doseganje strategije 

in ciljev fakultete.   

 

2. Izvesti promocijske aktivnosti za povečanje 

prepoznavnosti fakultete v domačem in mednarodnem 

okolju. V celoti bo realiziran plan promocije. Fakulteta 

bo preko različnih razpisov poskušala pridobiti dodatna 

finančna sredstva za internacionalizacijo študijskih 

programov in širjenje mednarodne prepoznavnosti.  

 
sodelovanje z 
gospodarstvom in 
negospodarstvom 

1. Fakulteta je v š.l 2015/2016 

uspešno gojila sodelovanje z 

domačimi in tujimi 

institucijami. Povezovanje je 

potekalo zlasti preko 

dejavnosti Kariernega centra 

fakultete, Mednarodne 

pisarne ter same Fakultete.  

 

2. Fakulteta je izboljšala 

prepoznavnost v domačem in 

mednarodnem okolju.  

 

 

1. Fakulteta bo do konca 

študijskega leta 2016/17 okrepila 

sodelovanje z drugimi 

visokošolskimi institucijami prek 

formalnih in neformalnih stikov. 

Preko dejavnosti KC bo 

okrepljena tudi mreža partnerskih 

institucij fakultete ter 

potencialnih delodajalcev 

diplomantov.  Podpisanih bo vsaj 

5 novih sporazumov, pisem o 

nameri oz. drugih dokumentov, ki 

bodo izkazovale dosežen cilj.  
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3. Fakutleta bo izvedla vse potrebne aktivnosti za 

ohranjanje pestrega nabora obštudijskih aktivnosti in za 

izboljšanje sodelovanja s sorodnimi pedagoškimi,  

raziskovalnimi ter drugimi institucijami doma in v tujini 

ter potencialnimi delodajalci. Fakulteta bo preko 

različnih razpisov poskušala pridobiti dodatna finančna 

sredstva za dosego dolgoročnega cilja.  

 

 

4. Izpeljane bodo vse aktivnosti, ki bodo omogočile 

boljšo povezavo z okoljem, ki so predvidene v okviru 

razpisa Kariernega centra. Fakulteta bo preverjala 

statistiko opravljanja PDI med diplomanti fakultete. 

Povezala se bo z delodajalci svojih diplomantov in 

pridobivala povratne informacije o njihovi uspešnosti. 

Fakulteta bo ob pomoči KC spremljala karierno pot 

svojih diplomantov. Ponatisnjena bo tudi  Brošura za 

delodajalce, izdelani bodo novi informativni materiali, ki 

bodo promovirali kompetence študentov in 

diplomantov fakultete.  Izdelani bodo tudi informativni 

materiali, ki bodo omogočili fakulteti razvijati 

sodelovanje s sorodnimi pedagoškimi,  raziskovalnimi 

ter drugimi institucijami doma in v tujini.  

 

 

 

 

 

 

3. Na fakulteti je bilo 

organiziranih 3 mednarodnih 

konferenc, 4 okroglih miz, 5 

gostujočih predavanj, 1 

mednarodni akademski 

forum, 1 ekskurzija v delovna 

in realna okolja ter 2 Poletni 

šoli. Fakulteta je aktivno 

sodelovala pri organizaciji 

 konferenc oziroma drugih 

tovrstnih dogodkih.  Fakulteta 

je aktivno sodelovala pri 

vključevanju študentov v 

domača in mednarodna 

študentska tekmovanja 

(ELMC, Telders, Pitamičevo 

tekmovanje, tekmovanje iz 

pogajanj, Pra(v)na rešitev).  

Nastopila je tudi v vlogi 

soorganizatorja tekmovanja 

(Pitamičevo tekmovanje, 

Tekmovanje iz pogajanj).  3 

študenti so se udeležili 

poletne šole na Univerzi v 

Vidmu.  

 

4. Fakulteta se je preko 

dejavnosti Kariernega centra 

aktivno povezovala z 

delodajalci in drugimi 

institucijami, ki iščejo kadre za 

 

2. Fakulteta bo v domačem in 

mednarodnem okolju še bolj 

prepoznavna.  

 

3. Fakulteta bo še naprej gojila 

pester nabor raznih obštudijskih 

aktivnosti, preko katerih se bo še 

dodatno povezala s sorodnimi 

pedagoškimi,  raziskovalnimi ter 

drugimi institucijami doma in v 

tujini ter potencialnimi 

delodajalci. 

 

 

4. Izboljšano bo sodelovanje z 

delodajalci in drugimi 

institucijami, ki iščejo kadre za 

svoja podjetja. Fakulteta bo 

aktivno razvijala  sodelovanje s 

sorodnimi pedagoškimi,  

raziskovalnimi ter drugimi 

institucijami doma in v tujini. 

Hkrati bo fakulteta širila 

prepoznavnost svojih 

diplomantov ter si prizadevala za 

izboljšanje njihovega vključevanja 

na trg dela. Fakulteta bo na 

podlagi sodelovanja z raznimi 

institucijami vodila tudi statistike, 

ki bodo omogočale še dodatno 
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5. Izvesti vse potrebne aktivnosti, da bo fakulteta  še bolj 

vključena v družbeno dogajanje in da bo soustvarjala 

temelje za boljše delovanje sistema pravne in 

demokratične države.  

 

 

6. Organizirani bodo skupni dogodki, ki bodo krepili vez 

med fakulteto in diplomanti. Izpeljane bodo aktivnosti, 

potrebne za krepitev povezovanja med Kariernim 

centrom in Alumni klubom. Karierni center si bo 

prizadeval za vključevanje diplomantov fakultete pri 

prirejanju aktivnosti z namenom ohranjanja stikov in 

sodelovanja z diplomanti tudi po zaključku študija.  

 

 

7. Izvesti ustrezne aktivnosti, za večanje prepoznavnosti 

Kariernega centra med študenti in predavatelji. Povečati 

tudi dejavnost osveščanja širše javnosti o delovanju KC. 

Predvsem preko stalnega obveščanja o dogodkih in 

drugih aktivnostih Kariernega centra, radijskega 

oglaševanja, sodelovanja na raznih sejmih, ipd.   

 

8. Karierni center bo med študenti/diplomanti  izvedel 
anketo, s pomočjo katere bo spremljal karierno pot 
svojih diplomantov ter izboljšal nabor ponujenih 
obštudijskih aktivnosti v okviru KC. 

svoja podjetja, ter širila 

prepoznavnost svojih 

diplomantov.  Prav tako je 

fakuteta s pomočjo raznih 

statistik in s sodelovanjem z 

relevantnimi institucijami 

spremljala karierno pot svojih 

diplomantov.  

 

 

5. Fakulteta se je prek svoje 

dejavnosti vključevala v 

družbeno dogajanje.  

 

6. Karierni center je povezan z 

Alumni klubom. izpeljane so 

bile volitve in imenovanja 

novih funkcionarjev. 

Organizirano je bilo srečanje 

diplomantov fakultete.  

 

7. Karierni center je skrbel za 

promocijo svoje dejavnosti ter 

širil svojo prepoznavnost 

navznoter (med študenti) ter 

navzven (med širšo javnostjo).  

 

8. Karierni center je pri 
organizaciji aktivnosti, ki 
izboljšujejo zaposlitvene 
možnosti 
študentov/diplomantov, 

izboljšanje študijskega procesa.  

 

5.  Fakulteta se bo prek svoje 

akademske dejavnosti še naprej 

aktivno  v družbeno dogajanje in 

širše okolje ter širila svoje 

znanstvene in druge nazore z 

namenom izboljšanja delovanja 

demokratičnega sistema.  

 

6. Sodelovanje med Kariernim 

centrom in Alumni klubom bo še 

dodatno okrepljeno.  

 

7. Karierni center bo med 

študenti in predavatelji ter v širši 

družbi še bolj prepoznaven. 

 

8. Karierni center bo pri 
nadaljnjem oblikovanju aktivnosti 
še naprej upošteval mnenja in 
predloge svojih 
študentov/diplomantov in 
delodajalcev, s katerimi sodeluje. 
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upošteval mnenja in predloge 
študentov/diplomantov ter 
samih delodajalcev. Mnenja in 
predloge je zbiral ustno ter 
preko spletnih vprašalnikov 
ob prijavi na razne dogodke.  

 
 
 
 
 

Št. ukrepa ReNPVŠ11-20: 19 

 

Naslov ukrepa: Izpolnitev 1. dela Evropskih standardov in smernic za 
kakovost v visokem šolstvu ter okrepitev notranjega sistema zagotavljanja 
kakovosti in javno in transparentno objavljanje informacije o svoji kakovosti 

 

Glavni dolgoročni/ 
strateški cilji 

Ukrepi (naloge) za dosego dolgoročnega cilja 
Ime 

kazalnika/kazalniko
v 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 

Ciljna vrednost kazalnika 
2018/2019 

Internacionalizacija študijskih 
programov 

1. Izvedba tujejezičnega (angleškega) izobraževanja v 
zvezi z dodiplomskimi in podiplomskimi programi 
fakultete – internacionalizacija študijskih programov 

internacionalizacija 

Fakulteta trenutno izvaja 8 
študijskih programov, ki 
pa jih še ne ponuja v 
tujem jeziku.  

1. Ponuditi oba (2) 
dodiplomska in vse 4 
magistrske 
internacionalizirane 
programe. 
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Omogočiti študij tudi tistim, ki 
se pedagoškega procesa ne 
morejo udeležiti fizično na 
sedežu fakultete oz. na njeni 
dislocirani enoti. 

2. Nadgradnja portala eUniverza za dodiplomske in 
magistrske študijske programe. 
3. Večanje ponudbe gradiv in posnetkov izven študijskih 
programov fakultete.  
 

E-študij oziroma študij 
na daljavo 

Fakulteta je s študijskim 
letom 2012/13 uvedla »E 
– študij«, ki se še ne izvaja 
za vse dodiplomske ter 
podiplomske študijske 
programe. Prav tako pa 
posnetki še niso 
razpoložljivi izven 
študijskih programov. 

2. Portal eUniverza bo 

dopolnjen s posnetki in 

oziroma gradivi za  vse letnike 

dodiplomskih in magistrskih 

študijskih programov. 

 

3. Poleg posnetkov in gradiv 
predmetov, ki se izvajajo na 
fakulteti, bo portal eUniverza 
obogaten z »zunanjimi« 
ponudbami, zanimivimi za 
širšo javnost ter posnetki in 
gradivi v tujem jeziku. 

Povečanje založniške 
dejavnosti fakultete. 

1. Spodbujanje pedagoškega osebja k pripravi študijske 
literature in ostalega gradiva za študente. 
 

založniška dejavnost 1. Od ustanovitve dalje je 
založba fakultete izdala 11 
učbenikov, 5 konferenčnih 
zbornikov , 5 knjig iz 
zbirne Slovenija ter 
monografijo The new draft 
traty for the constitution 
of the european union. 
Skupaj je fakulteta izdala 
22 monografskih 
publikacij. 
 

Izdaja vsaj dveh enot  
študijske literature in ostalega 
gradiva za študente. 
   

Kakovostna izvedba študija, 
prilagojena vsem skupinam 
študentov.  

Prilagoditev načina izvajanja študija potrebam študentov 

na podlagi rezultatov anket in pobud študentov. 

 

prilagoditev študija Fakulteta od ustanovitve 
dalje izvaja redni in izredni 
način študija, od 
študijskega leta 2012/13 
dalje pa tudi e-študij oz. 
študij na daljavo. 
Novembra 2014 je 
fakulteta akreditirala nov 

Način izvajanja študija bo 

prilagojen za posamezne 

skupine študentov 

(podiplomski študenti, 

dodiplomski študenti, redni 

študenti, izredni študenti, tuji 

študenti, študenti s posebnimi 
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študijski center v Ljubljani, 
kjer se izvaja izredni študij. 
Izredni način študija se 
izvaja prilagojen željam 
vpisanih študentov.  
Fakulteta je septembra 
2016 izvedla anketo med 
študenti glede želja pri 
postavitvi urnikov. 
Upoštevane so tudi 
pobude študentov, ki jih 
naslovijo na fakulteto.  
 

 

potrebami,..). 

 

Nadgradnja obstoječih 
študijskih programov PMN 

1. Akreditacija sprememb obstoječih študijskih 
programov, kjer zanimanje za vpis upada. 

akreditacija 
sprememb študijskih 
programov 

Fakulteta vsako leto s 
samoevalvacijo preverja 
razvoj študijskega 
programa in morebitne 
potrebe po spremembi 
slednjega. V zadnjih letih 
je ugotovljen vpad vpisa 
na dodiplomski in 
magistrski program s 
področja PMN.  

Akreditacija sprememb 
študijskega programa PMN 2. 
stopnje 

Glavni kratkoročni/ letni 
cilji 

Ukrepi (naloge) za dosego letnega cilja 
Ime 
kazalnika/kazalniko
v 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 

Ciljna vrednost kazalnika 
2017 

Raznolika ponudba študijskih 
programov. 

1. Magistrski program »CGP« se bo začel izvajati s 
študijskim letom 2016/17. 
2. Mednarodni marketing angleškega izvajanja 
izobraževanja (magistrski programi) in ponudba samih 
programov. 

novi študijski programi 

1. Novo akreditirani 

magistrski program 

»Civilno in gospodarsko 

pravo« je bil vpisan v 

razvid visokošolskih 

zavodov 

 

1. Vpis prve generacije 
študentov v nov magistrski 
program »Civilno 
gospodarsko pravo« v št. letu 
2016/17. 
2. Ponudba magistrskih 
programov v tujem jeziku in 
za tuje tržišče. 
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2. V študijskem letu 

2015/2016 fakulteta še ni 

ponujala magistrskih 

programov v tujem jeziku. 

V okviru Centra za 

mednarodne študije 

namerava fakulteta 

ponujati magistrske 

programe v tujem jeziku v 

študijskem letu 2017/2018 

– internacionalizacija.  

 

 

Omogočiti študij tudi tistim, ki 
se pedagoškega procesa ne 
morejo udeležiti fizično na 
sedežu fakultete oz. na njeni 
dislocirani enoti. 

1. Posneti manjkajoča predavanja in razširiti ponudbo 
posnetkov zanimivih za širšo javnost. 

E-študij oziroma študij 
na daljavo 

1. Fakulteta je študijskem 
letu 2015/2016 razširila 
ponudbo posnetih 
predavanj in elektronskih 
gradiv  na novem portalu 
eUniverza.  

 

1. posneti manjkajoče 
predmete ter razširiti 
ponudbo s posnetki in 
gradivom, ki niso vezani 
izključno na fakultetne 
predmete. 

Povečanje založniške 
dejavnosti fakultete. 

1. Priprava in Izdaja učbenikov oziroma drugega 
študijskega gradiva. Zagotovitev potrebnih sredstev.  
 
2. Fakulteta bo izdala zbornik konference, kjer bodo 
sodelujoči pripravili prispevke. 
 

 
založništvo 

1. V študijskem letu 

2015/16 fakulteta ni izdala 

nobenega učbenika 

oziroma znanstvene 

monografije 

 

2. V študijskem letu 

2015/2016 je bil izdan e-

zbornik »V. Doktorska 

znanstveno-raziskovalna 

mednarodna konferenca«. 

1. Izdan bo vsaj en učbenik 
oziroma izvod drugega 
študijskega gradiva. 
 
2. Izdani bodo zborniki 
prispevkov iz organiziranih 
mednarodnih konferenc. 
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Kakovostna izvedba študija, 
prilagojena vsem skupinam 
študentov 

1. koordinacija snemanja, obdelava in objava posnetkov 
(magistrska programa Pravo 2 in PMN 2) 

Prilagoditev študija 

1. V študijskem letu 
2015/2016 je bil portal 
eUniverza prilagojen za 
objavo posnetkov v tujem 
jeziku. 

1. Objava posnetih predavanj 
internacionaliziranih 
magistrskih programov (Pravo 
2 in PMN 2) 

Nadgradnja/sprememba 
obstoječih  študijskih 
programov PMN 1. Vložitev vloge za akreditacijo sprememb PMN 2, kjer 

bi se pokazala potreba po reorganizaciji programa. 

akreditacija 
sprememb študijskih 
programov 

Fakulteta je študijskem 
letu 2015/2016 pričela s 
preoblikovanje 
magistrskega programa 
PMN 2. stopnje zaradi 
upada vpisa. 

1. Akreditacija sprememb 
študijskega programa PMN, 
kjer zanimanje za vpis upada. 

 
 

Št. ukrepa ReNPVŠ11-20: 33 

 

Naslov ukrepa: Spodbujanje slovenskega osebja za izmenjavo in 
usposabljanje v tujino za daljše obdobje 

 

Glavni dolgoročni/ 
strateški cilji 

Ukrepi (naloge) za dosego dolgoročnega cilja 
Ime 

kazalnika/kazalniko
v 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 

Ciljna vrednost kazalnika 
2018/2019 

Povečati število mobilnosti 
domačih in tujih študentov ter 
pedagoškega osebja 

1. Sklepanje bilateralnih sporazumov s tujimi 
institucijami – Erasmus+. 
2. Sprotno uvajanje izvedbe predavanj v angleškem 
jeziku oziroma podnaslavljanje posnetkov predavanj v 
primeru e-študija. 
3. Promocija Erazmus+ programa. 

4. Izvedba izmenjav na podlagi sporazuma z MLC Jackson 
– Mississippi. 

mobilnost 1. Fakulteta od leta 2008 
izvaja vse aktivnosti za 
sklenitev novih 
bilateralnih sporazumov 
s tujimi institucijami. 
Fakulteta beleži 
februarja 2017 že 25 
sklenjenih mednarodnih 
Erasmus+ bilateralnih 
sporazumov. V 
študijskem letu 
2016/2017 je sklenila 5 

1. Sklenjenih bo vsaj 15 

bilateralnih sporazumov s 

tujimi institucijami na Erasmus+ 

programu. 

2. Vsaj 20%  izvedba predavanj 

v angleškem jeziku oziroma 

podnaslavljanje posnetkov 

predavanj v primeru e-študija. 

3. Priprava promocijskega 



 
Evropska pravna fakulteta 
 
 

 62 

bilateralnih sporazumov, 
3 so  še v postopku 
sklepanja, dogovarjanja 
z nekaterimi tujimi 
institucijami so v teku. 
Pri sklepanju novih 
sporazumov fakulteta 
upošteva tako 
priporočila študentov, 
kot tudi predavateljev. 
Odzivna je tudi na 
prejeta vabila k 
sodelovanju prejeta s 
strani CMEPIUS. 
Sporazumi se sklepajo 
tudi izven programa 
Erasmus+.     
 

2. Fakulteta je skladno z 
razpisom za podporo 
internacionalizacije 
visokega šolstva pričela z 
aktivno 
internacionalizacijo št. 
programov. 
Internacionaliziran je bil 
št. program PMIN. 
Dodatno je za tuje 
študente je izvedba 
študija prilagojena tako, 
da jim fakulteta zagotovi 
literaturo in konzultacije 
v tujem jeziku. Priprava 
posnetkov predavanj v 
tujem jeziku v okviru 
študija na daljavo so v 

gradiva v angleškem jeziku in 

promocija programa doma in v 

tujini. 

4. Izvedene bodo izmenjave na 
podlagi sporazuma z MLC 
Jackson – Mississippi. 
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izdelavi. .   
 
3. Fakulteta skrbi za 
izdelavo promocijskega 
gradiva v angleškem 
jeziku (npr. dopolnitev in 
ponatis Brošure za tuje 
predavatelje, študente 
in raziskovalce, ponatis 
plakatov, ponatis t. i. 
»info package«. 
Poskrbljeno je za ažurno 
spletno stran v 
angleškem jeziku, kjer je 
vse gradivo dostopno. 
Poleg tega se fakulteta 
aktivno udeležuje 
sejmov za promocijo 
svojih študijskih 
programov tako doma, 
kot tudi v tujini (sejem 
informativna Ljubljana, 
Mednarodni Sejem 
visokega šolstva v 
Zagrebu).  
 
4. Fakulteta je leta 2015 
sklenila sporazum z MLC 
Jackson - Mississippi. V 
letu št. letu 2016/2017 
je na izmenjavi že 2 
generacija študentov 
Evropske pravne 
fakultete. Izmenjave se 
je skupaj udeležilo že 9 
študentov.  
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Glavni kratkoročni/ letni 
cilji 

Ukrepi (naloge) za dosego letnega cilja 
Ime 
kazalnika/kazalniko
v 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 

Ciljna vrednost kazalnika 
2017 

Povečati število mobilnosti 
domačih in tujih študentov ter 
pedagoškega osebja v okviru 
programa Erasmus. 

1.  Izvedene bodo aktivnosti za spodbujanje mobilnost 
študentov, učnega osebja in strokovnega kadra. Načrtuje 
se organizacija Erasmus+ informativnih dni, objava 
razpisa na spletnih straneh fakultete,  objava vseh 
informacij, ki se nanašajo na Erasmus+ program. 
Fakulteta bo širila informacije o Erasmus+ programu tudi 
preko Erasmus koordinatorja fakultete.  
2. Za povečanje števila mobilnosti se bo fakulteta 
poslužila promocije Erasmus+ programa ter izvajala bo 
vso ustrezno pomoč in podporo pri organizaciji 
mobilnosti.  
3. Izvedba vseh aktivnosti za sklenitev novih bilateralnih 
sporazumov s tujimi institucijami – za pomoč bo 
ponovno zaprošen CMEPIUS. Okrepljeno bo zlasti 
sodelovanje z institucijami iz Republike Nemčije.   
4. Nadaljevanje z nadgradnjo spletne strani z aktualnimi 
podatki, po ustaljeni praksi. Izvedene bodo vse potrebne 
aktivnosti za ažurnost spletne strani in drugih tiskovin 
namenjenih mednarodni mobilnosti in mednarodnemu 
sodelovanju.  
5. Fakulteta bo še naprej spodbujala študente k 
sodelovanju pri pripravi vsebine za E-novice (nanašajoče 
se na Erasmus+) in za druge tiskovine namenjene 
promociji Erasmus+ programa.  
6. Fakulteta bo izpeljala vse potrebne aktivnosti za 
preučitev možnosti nastanitve incoming Erasmus 
študentov v študentskih domovih v Ljubljani ter 
morebitni zakup 2 študentskih sob.   
7. Fakulteta bo aktivnejša pri prijavah na razpise ter bo o 
tovrstnih razpisih osveščala tudi študente.  
8. Mednarodna dejavnost fakultete bo predstavljena v 
vseh tiskovinah, medijih,  informativnih dneh ter drugih 

mobilnost 

1.            Fakulteta je 
skrbela za informiranost 
o programu Erasmus+. 
Izvedena sta bila 2 
informativna  dneva za 
Erasmus študente. 
Fakulteta je na spletni 
strani objavila razpise in 
vse potrebne 
informacije namenjene 
mednarodni mobilnosti.   
2. Fakulteta je izvajala 
Erasmus+ mobilnosti. 
Izmenjave na tujih 
institucijah se je 
udeležilo 9 študentov, 
od tega 5z namenom 
študija in 4 z namenom 
prakse. Izmenjave se je 
udeležil 1 predavatelj. 
Fakulteta je gostila 1 
incoming tujega 
študenta.  
3. Fakulteta je v 
študijskem letu 2015/16 
sklenila 5 novih 
mednarodnih 
bilateralnih sporazumov 
ter s pomočjo CMEPIUS 
posredovala številnim 
institucijam predloge za 
sklenitev tovrstnih 

1.  Za povečanje števila 
mobilnosti v okviru programa 
Erasmus+ bo fakulteta še 
naprej širila informiranost med 
zainteresiranimi.   
2. Fakulteta bo povečala število 
mobilnosti. Izvedenih bo vsaj 
12 mobilnosti študentov za 
namene študija in prakse,  ter 
mobilnosti vsaj 2 predavateljev. 
Fakulteta bo gostila vsaj 1 
tujega študenta in 2 tuja 
predavatelja. 
3. Sklenitev vsaj 5 novih 
bilateralnih sporazumov s 
tujimi institucijami. 
4. Fakulteta bo skrbela za 
stalno nadgrajevanje spletne 
strani z aktualnimi 
informacijami, ki se nanašajo 
na mednarodno izmenjavo. 
5. Objava prispevkov 
študentov, ki so se udeležili 
mednarodne izmenjave v E-
novicah ter drugih dosežkov 
študentov, ki imajo 
mednarodni element.  
6. Fakulteta bo ponovno 
preučila možnosti nastanitve 
Erasmus+ študentov v 
študentskih domovih v 
Ljubljani. V primeru pozitivnega 
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podobnih priložnostih. Fakulteta bo preučila možnost 
ponatisa obstoječih brošur ter po potrebi izdajo novih.  
9. Fakulteta bo izpeljala vse potrebne aktivnosti, da bo 
krepila mednarodno dejavnost. Organizirane bodo razne 
konference, okrogle mize ter drugi dogodki, na katerih 
bodo poleg domačih sodelovali tudi tuji gosti. 

sporazumov. 
4. Slovenska spletna 

stran je bila nadgrajena s 

podatki o novem 

Erasmus+ programu ter 

z objavo prenovljene 

brošure v angleškem 

jeziku Brochure for 

Incoming Foreign 

Students, Professors and 

Researchers..  

5. V E-novicah so bili 
objavljeni vsi prispevki 
študentov, ki so se 
udeležili izmenjave. 
6. Fakulteta je preučila 

možnosti nastanitve 

Erasmus+ študentov v 

študentskih domovih v 

Ljubljani. Zaradi 

zaključka programskega 

leta se aktivnost preloži 

na leto 2016/2017.  

7. Fakulteta se je 
prijavljala na razpise 
Javnega sklada, MIZŠ ter 
druge, ki omogočajo 
dodatno financiranje 
Erasmus+ mobilnosti ali 
sofinanciranje 
internacionalizacije 
visokošolskega prostora.  
8. Fakulteta je v obliki 

odziva bodo sklenjene ustrezne 
pogodbe o zakupu študentskih 
kapacitet.   
7. Še dodatno povečati 
aktivnosti fakultete na področju 
prijave na razne razpise, ki 
zagotavljajo pridobivanje 
štipendij oziroma drugih oblik 
sofinanciranja mobilnosti in 
študijskih obiskov v tujini. 
8. Fakulteta bo še dodatno 
promovirala svojo mednarodno 
dejavnost preko raznih tiskovin.  
9. Fakulteta bo še naprej 
aktivna pri prirejanju aktivnosti 
na fakulteti z mednarodnim 
elementom. 
 

 
  

http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
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brošure promovirala 
svojo mednarodno 
dejavnost. Na spletni 
strani fakultete je bila 
objavljena prenovljena 
in brošura »Brochure for 
Incoming Foreign 
Students, Professors and 
Researchers« v 
angleškem jeziku.  
9. Mednarodna 

dejavnost fakultete se je 

krepila preko dogodkov, 

ki jih je fakulteta 

prirejala. Organizirane 

so bile 3 mednarodne 

konference. V 

študijskem procesu so 

preko okroglih miz, 

predavanj ter 

akademskih forumov 

sodelovali številni 

strokovnjaki iz tujine. 

 

 

 

6.2 NAČRT IZVAJANJA ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 

 

Načrt izvajanja študijske dejavnosti, ki vključuje predvsem študijska področja, na katerih se bodo izvajali študijski programi, morebitna povečanja ali 
zmanjšanja razpisanih vpisnih mest v prvi letnik za naslednji dve študijski leti (2016/2017 in 2017/2018) v primerjavi z zadnjim razpisom 2015/2016 in 
številom vpisanih študentov v prvi letnik v 2015/2016, pričakovano število študentov ter opredelitev morebitnih novih študijskih področij (in članic) v 
naslednjih štirih letih. 

http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/bro%C5%A1urapdfspletspreads1.pdf
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Študijska področja: 

 Pravo 

 Pravo in management nepremičnin 

 Alternativno reševanje sporov 

 Civilno in gospodarsko pravo 
 
Fakulteta za študijski leti 2017/2018 in 2018/2019 ne načrtuje zmanjšanja vpisnih mest za 1. letnike študijskih programov Pravo 1. stopnje, Pravo 2. stopnje 
in Pravo in management nepremičnin 2. stopnje. 
 
število (prvič) vpisanih študentov v 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

število vpisanih študentov v 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 

Pravo 1. stopnje Pravo 2. stopnje Pravo in management nepremičnin 2. stopnje 

64 70 31 

 
Predvideno število (prvič) vpisanih študentov v 1. letnik v študijskih letih 2017/2018 in 2018/2019: 

predvideno število vpisanih študentov v 1. letnik v študijskem letu 2017/2018 

Pravo 1. stopnje Pravo 2. stopnje Pravo in management nepremičnin 2. stopnje 

70 70 50 

 

predvideno število vpisanih študentov v 1. letnik v študijskem letu 2018/2019 

Pravo 1. stopnje Pravo 2. stopnje Pravo in management nepremičnin 2. stopnje 

70 70 50 

 
Morebitni novi študijski programi za naslednja štiri leta 
Fakulteta je v študijskem letu 2014/15 akreditirala dva magistrska študijska programa in sicer Civilno in gospodarsko pravo ter Alternativno reševanje sporov. 
Fakulteta bo razmislila o akreditacijo navedenih študijskih programov tudi na tretji stopnji študija.  
 

7 KADROVSKI NAČRT  
 

7.1 KADROVSKA POLITIKA 

 
Če se kadrovska politika razlikuje glede na to ali ima študijski program koncesijo ali ne, naj bo to iz podatkov razvidno. 
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Dolgoročni/strateški 
cilj 

Kratkoročni letni cilj za 
leto 2017 

Ukrepi (naloge), ki so 
potrebni za 

uresničitev oz. 
ohranitev  

Ime kazalnika 

Izhodiščna 
vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 

2017 

 Kakovostna kadrovska sestavo 
tako pedagoškega kot 

upravno-administrativnega in 
strokovno-tehničnega osebja. 

1. Zaposlitev novih 
pedagoških sodelavcev na 
podlagi potreb fakultete, 
upoštevaje dobljene 
razpise in proste kapacitete 
kadra.  
 
2. Zaposlovanje novih 
upravno administrativnih 
delavcev glede na potrebe 
fakultete.  
 3. Napotitev zaposlenih na 
strokovna izobraževanja in 
podpiranje zaposlenih pri 
šolanju. 
 4. Vključiti najboljše 
študente in diplomante v 
študijski proces ( vsaj 2 
študenta oziroma 
diplomanta). 

 

kadrovska sestava 1. Fakulteta je na 

podlagi pridobljenega 

projekta v št. letu 

2015/16 povečala % 

zaposlitve enemu 

visokošolskemu 

učitelju.  

 

2. Fakulteta je za 
nemoten potek dela 
podaljšala zaposlitev 
Referentki za 
študijske zadeve.  
3. Vodstvo delavce in 
zaposlene ves čas 
spodbuja k 
formalnemu in 
neformalnemu 
izobraževanju.  
4. Fakulteta je svoje 
diplomante 
spodbujala k 
nadaljnjemu 
izobraževanju in 
nadgrajevanju 
pridobljenega znanja, 
najboljše med njimi 

2. Povečati število 
zaposlitev in 
pedagoških 
sodelavcev na podlagi 
dobljenih razpisov 
oziroma prostih 
kapacitet 
pedagoškega kadra 
 
 
2. Zadostno število 
upravno 
administrativnih 
delavcev za nemoten 
potek dela.  
3. ustrezno 
izobraženo Upravno 
administrativno 
osebje ( 
formalno/neformalno 
izobraževanje). 
 
4. Spodbujanje 
najboljših študentov k 
vključevanju v 
pedagoški proces 
fakultete. 
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pa je povabila k 
pedagoškemu 
sodelovanju na 
podlagi imenovanja v 
naziv. Izmed 
diplomatov fakultete 
so bili v študijskem 
letu 2015/16  
imenovani: 
- 2 v izredna 
profesorja, 
- 1 v docenta, 
- 2 ponovno v 
asistenta. 
 
Vsi so vključeni v 
pedagoški proces 
fakultete. 

 
 
Kadrovska politika se ne razlikuje glede na to ali ima študijski program koncesijo ali ne. 
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7.2 KADROVSKI NAČRT 

Tabela 1: Izvolitve v naziv v letu 2017 

 

Naziv 

Načrtovano 
število 

izvajalcev v letu 
2016 

Od tega število 
izvajalcev, ki jim 

bo v letu 2016 
potekla izvolitev 

v naziv 

Načrtovano število 
izvolitev v naziv v 

letu 2016 

Redni profesor 17 0 0 

Izredni profesor 17 0 1 

Docent 18 3 4 

Višji predavatelj 4 1 1 

Predavatelj 2 0 0 

Asistent 6 2 3 

Opomba: Po potrebi dopišite (ali izbrišite) ustrezne nazive.  

 

Tabela 2: Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih vključno s tehničnimi sodelavci (laboranti), ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2016 

 

 
Pridobivanje formalne 

izobrazbe  
Strokovno 

usposabljanje 
Krajša usposabljanja in 

tečaji 

Daljša usposabljanja 
(več kot 1 mesec) v 

tujini 

Leto 2016 7 2 4 / 

Načrt 2017 7 1 2 / 

 

Komentar:  

V študijskem letu 2015/16 se je izobraževalo 7 zaposlenih, in sicer je vseh sedem zaposlenih nadaljevalo z že začetim izobraževanjem (ena na višješolskem 
študiju, druga na visokošolskem študiju, tretja na strokovnem magisteriju, četrta na starem znanstvenem magisteriju, peta in šesta pa na doktorskem študiju, 
sedma na univerzitetnem študiju). 
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V študijskem letu 2015/16 se je pet zaposlenih usposabljalo (dve sta opravili strokovni izpit iz ZUP-a, ena se je udeležila izobraževanj CMEPIUS, ena se je 
udeležila seminarja: vse kar morate vedeti o personalnih mapah in kadrovskih evidencah, ena se je udeležila seminarja: Finančno vodenje EU projektov in 
ena seminarja: Pravni in stroškovni vidik pogodbenih oblik opravljanja dela in storitev) 

 

Tabela 3: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki se bodo izobraževali in izpopolnjeval i v letu 2017 

 

 
Pridobivanje 

formalne 
izobrazbe  

Podoktorsko 
izobraževanje 

Strokovno 
usposabljanje 

Krajša 
usposabljanja 

in tečaji 
Sobotno leto 

Leto 
2016 

5 / / / / 

Načrt 
2017 

5 / / / / 

 

Tabela 4: Število registriranih raziskovalcev 

 

  

Št. vseh visokošolskih 
učiteljev, 

visokošolskih 
sodelavcev, 

raziskovalcev in 
strokovnih sodelavcev 

Število registriranih 
raziskovalcev 

Vsi 

od tega s 
statusom 

mladi 
raziskovalci 

Stanje 31. 10. 2016 57 14 0 

Načrt 31. 12. 2017 66 15 0 
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LETNI PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI  
 
 

Program interesnih dejavnosti študentov je Študentski  svet sprejel na svoji 2. Dopisni seji,  30.1. – 1.2.2017 

Dolgoročni/strateški 
cilj 

Kratkoročni letni 
cilj za leto 2017 

  
Ukrepi (naloge), ki so potrebni 

za uresničitev oz. ohranitev 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (leto in 

vrednost) 

  
  
  

Ciljna vrednost 
kazalnika v 
letu 2017 

Okrogle mize s profesorji in 
zunanjimi izvajalci za študente, 
kot tudi zunanje poslušalce 

Predvidena 
izpeljava ene (1) 
okrogle mize v 
mesecu aprilu. Če 
se bo pokazala 
potreba in 
zainteresiranost, si 
bo ŠS prizadeval 
za izpeljavo 
dodatne okrogle 
mize. 

Priprava prostora; dogovor s 
profesorji; tiskanje vabil in 
plakatov za zunanje poslušalce; 
nakup spominskega 
promocijskega materiala za 
udeležence in predavatelje; 
izbor in nakup hrane in pijače 
(cattering) za pogostitev 
udeležencev; 

Okrogle mize Izhodiščna vrednost za leto 
2017 je 0 

 

Tradicionalna organizacija 
študijskih ekskurzij, s katerimi bi 
študentje EVRO –PF svoje 
znanje uporabili tudi v praksi, 
ob tem pa aktivno spoznali 
delovanje različnih pravnih in 
državotvornih institucij. 

V sodelovanju z 
ELSO in ALUMNI 
Klubom bomo 
preverili možnosti 
za organizacijo 
strokovne 
ekskurzije doma 
ali v tujini.  

 

Študentski svet EVRO – PF pri 
organizaciji sodeluje z ELSA 
Nova Gorica. ŠS Evro – pf 
aktivno pomaga pri oblikovanju 
programa ekskurzije in 
promociji med študenti 
fakultete. 

Obšolske 
aktivnost 

Izhodiščna vrednost za leto 
2017 je 0 
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Nadaljevanje BPP Nadaljevali bomo 
projekt BPP. 
Povezovanje 
teoretičnega dela 
študija pravne 
znanosti s 
praktičnim 
udejanjanem 
prava. 
Povezovanje 
širšega 
družbenega okolja 
s fakulteto. 
Nudenje 
brezplačnega 
praktičnega 
usposabljanja 
študentov Evro – 
PF. Dvig zavesti o 
pravni državi. 

 

Prostovoljci (študentje prava) ob 
preverbi opravljenega dela s 

strani fakultetnega osebja.   

Pri tem  izvajalci BPP ne bi bili 
upravičeni do plačila za pravno 
pomoč, saj bi predvidoma 
večinoma pravno svetovali 
socialno ogroženim 

prebivalcem.   

Izbrani študentje bi tako 
opravljali svetovanje, ki je 
dejansko ekvivalent prvemu 
brezplačnemu pravnemu 
nasvetu, pri tem pa 
upravičencem ni potrebno 
izkazovati izpolnjevanje 
finančnega in premoženjskega 

pogoja.      

Obšolsko 
izobraževanje 
študentov. 

Izhodiščna vrednost za leto 
2017 je 0 

 

Organizacija tradicionalnih 
študentskih zabav za študente 
Evro – PF. 

V sodelovanju z 
ELSO in ALUMNI 
Klubom bomo 
organizirali IUS 
Bowling ter 
poizpitno zabavo. 

 

Informiranje in promocija 
dogodka 

Študentske 
zabave 

Izhodiščna vrednost za leto 
2017 je 0 

 

Nadaljevanje neformalnega 
tutorstva 

 

Po uspešni izvedbi 
tutorstva za KPP, 
Rim in Civilno 
pravo, bomo tudi 
letos nadaljevali s 
programom in ga 
po potrebi, če bo 
zainteresiranost 

Informiranje in prostor Obšolske 
aktivnost 

Izhodiščna vrednost za leto 
2017 je 0 
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študentov, razširili 
na ostale 
predmete. 
 

Ureditev in dopolnitev aktov in 
poslovnikov s katerimi operira 
ŠS Evro-PF 

Pregled in 
dopolnitev aktov, 
predvsem volitev 
v ŠS 

Pregled aktov Akti fakultete Izhodiščna vrednost za leto 
2017 je 0 

 

 
 


