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1 POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (v nadaljnjem besedilu fakulteta) predvsem poudarja evropsko
razsežnost svojega delovanja, saj slednje zajema tako program kot način študija ter zasnovo
dejavnosti fakultete. Sledeč trendom in usmeritvam v Evropski uniji je fakulteta odprta za povezovanje
po modelu partnerstva med zasebno in javno sfero v skladu z Lizbonsko strategijo. Cilj fakultete je
razvijanje sodelovanja s sorodnimi pedagoškimi in raziskovalnimi institucijami v sosednjih državah
članicah EU ter skrb za mednarodno izmenjavo študentov in profesorjev. V ta namen je fakulteta tudi
pridobila Erasmus univerzitetno listino. Študij na vseh področjih je oblikovan tako, da upošteva
sedanje in bodoče evropske razsežnosti slovenskega pravnega sistema. Poslanstvo fakultete je
prispevati k povečanju števila podiplomskih študentov in diplomantov podiplomskega študija na
področju pravnih znanosti ter zagotoviti možnosti za redni študij pravnih znanosti večjemu deležu
potencialno zainteresiranih kandidatov. Poleg tega predstavlja vizijo fakultete študij, pri katerem se
poudarja pomen povezanosti pravne teorije in pravne prakse. S spodbujanjem in usmerjanjem
aktivnega raziskovalnega dela študentov, zlasti na podiplomski ravni, ter s spodbujanjem vključevanja
v temeljne in aplikativne raziskovalne projekte in objavljanjem raziskovalnih izsledkov v domačih in
tujih znanstvenih publikacijah, pa želi fakulteta prispevati k razvoju slovenske pravne znanosti.

2 PREDSTAVITEV ZAVODA
2.1. PODATKI O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI:
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 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. 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 v Novi Gorici ter prenosu sedeža fakultete v Novo
Gorico.
Trenutno izvaja fakulteta naslednje akreditirane programe:
¾ 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;
¾ Pravo 2. stopnje: 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;
¾ Pravo in management nepremičnin 2. stopnje: sklep SVŠ št. 2/157-2007 z dne 7.3.2007;
¾ Doktorski študijski program Pravo 3. stopnje: sklep SVŠ št. 2-160/2008 z dne 5.5.2008;
¾ Doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin 3. stopnje: sklep SVŠ št. 2160/2008 z dne 5.5.2008.
Programi so bili vpisani v razvid visokošolskih zavodov:
¾ dne 8.11.2006 - študijska programa Pravo I. stopnje ter Pravo II. stopnje;
¾ dne 3.9.2007 - študijski program Pravo in management nepremičnin II. stopnje;
¾ dne 22.8.2008 – doktorska študijska programa Pravo III. stopnje ter Pravo in management
nepremičnin III. 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.
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.
Študijski programi tvorijo povezano celoto. Triletni univerzitetni dodiplomski program prava (Pravo I.
stopnja) izobražuje za pridobitev širokega strokovnega znanja s področja pravnih znanosti ter
usposabljanja za določene pravne poklice, hkrati pa omogoča vpis na strokovna magisterija - dvoletni
podiplomski študijski program Pravo II. stopnja oziroma Pravo in management nepremičnin II. stopnja
ter na doktorska študijska programa Pravo III. stopnje ter Pravo in management nepremičnin III.
stopnje.
Število študentov in diplomantov po vrstah študijskih programov v študijskem letu 2010/2011 je
sledeče:
Program
Pravo I. stopnje
Pravo II. stopnje
Pravo III. stopnje

Število vpisanih študentov
648
405
64

Število diplomantov
10
30
0

Pravo in management
nepremičnin II.
stopnje
Pravo in management
nepremičnin III.
stopnje

311

9

49

2

Opomba: število diplomantov na dan 31.12.2010.
Kadrovska slika zaposlenih na fakulteti je naslednja : dekan, prodekan, glavna tajnica, 1 raziskovalna
sodelavka, računovodkinja, 4 referentke in 1 visokošolski učitelj.
Zaposleni:
IME IN PRIIMEK
izr. prof. dr. Ivan
Bele
izr. prof. dr. Marko
Novak
Nina Pegan, mag.
prav.
Nana Lavrenčič,
univerzitetna
diplomirana
pravnica
Branka Pavlov,
diplomirana
organizatorka
Katarina Colja,
poslovni tehnik
Katja Podlogar Kos
gimnazijski
maturant
Tina Besednjak,
univ. dipl. soc.
Sabina Alibabić,
poslovna
sekretarka
izr. prof. dr. Roka
Lampe

DELOVNO MESTO

% ZAPOSLITVE

Dekan

1

Prodekan

1

Glavna tajnica

1

Raziskovalna sodelavka

1

Računovodja

1

Referentka

1

Referentka

1

Referentka

1

Referentka

1

Raziskovalec

0,1

doc. dr. Alenka
Temeljotov – Salaj

Raziskovalec

0,1

Kadrovska slika zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev:
IME IN PRIIMEK
doc. dr. Marko
Brus

DELOVNO MESTO

% ZAPOSLITVE

Visokošolski učitelj

1

V pedagoški proces študijskih programov je vključenih naslednje število sodelujočih:
Učitelji
Visokošolski učitelji skupaj
Redni profesorji
Izredni profesorji
Docenti
Višji predavatelji
Predavatelji
Visokošolski sodelavci skupaj
Asistenti
Znanstveni delavci
Znanstveni sodelavci

število
45
16
11
14
3
1
17
17

Skupaj

62

Sodelujočih brez pedagoškega naziva je cca.
Vsi skupaj

7
69

Sodelujoči niso zaposleni na fakulteti, ampak imajo s fakulteto sklenjene Pogodbe o pedagoškem
sodelovanju ter Podjeme pogodbe.
2.2. PODATKI O RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI
V okviru fakultete delujejo trije inštituti (raziskovalne skupine):
1. Inštitut za managment 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 sta na fakulteti zaposlena dva raziskovalca in sicer vsak za 0,1 FTE.
Posebna organizacijska enota fakultete je tudi Center za upravno izobraževanje, ustanovljen v letu
2008. V okviru centra bo fakulteta organizirala seminarje in druge oblike vseživljenjskega učenja.
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 intelektualne 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 svetovalnopraktične 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 delo 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 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. V letu 2011 bo fakulteta uredila vpis
Inštituta v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti 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.

V letu 2010 je Evro-PF kot raziskovalna organizacija prijavila sodelovanje pri akcijah evropskega
programa znanstvenih in tehnoloških raziskav COST. Pri tem je bila neuspešna, saj ni izpolnjevala
predpisanih pogojev.
2.4. PODATKI O PREMOŽENJU
Fakulteta nima lastnih poslovnih prostorov, dejavnost izvaja v najetih prostorih Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, Gradnikove brigade 6,
Goriške knjižnice Franceta Bevka, Trg Edvarda Kardelja 4, Zveze kulturnih društev Nova Gorica,
Gradnikove brigade 25, ter Hotela Azul v Kranju, Šuceva ulica 27.
V letu 2011 bo fakulteta dejavnost izvaja tudi v najetih prostorih EDA Centra v Novi Gorici.
2.5. OPIS ORGANIZIRANOSTI ZAVAODA
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. sprejema program raziskovalnega in razvojnega dela;
6. sprejema študijski koledar in letni delovni načrt fakultete;
7. sprejema teme doktorskih disertacij;
8. imenuje tri člansko komisijo za oceno tem doktorskih disertacij in usposobljenost kandidatov
za opravljanje doktorskih disertacij;
9. imenuje tri člansko komisijo za oceno in zagovor predloženih doktorskih disertacij;
10. sprejema strokovno mnenje o mladih raziskovalcih in odloča o njihovi kandidaturi;
11. razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta fakultete s področja njegove pristojnosti;
12. imenuje svoja delovna telesa za opravljanje nalog s posameznega področja;
13. skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela;
14. je pristojen za uveljavljanje Evropskega prenosnega kreditnega sistema (ECTS) in
usklajevanje s tem povezanih nalog;
15. odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom, tem statutom in pravilniki fakultete;
16. voli člane senata Nove univerze, ki zastopajo znanstvene discipline ter strokovna področja, ki
jih goji fakulteta.
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 disciplinsko komisijo;
5. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest na fakulteti;
6. odloča o delovnih razmerjih;
7. sprejema sklepe o višini šolnin in cenik drugih storitev;
8. sprejema druge odločitve s področja materialnega poslovanja;
9. sprejema načrt za investicijska vlaganja;
10. imenuje dekana in prodekana oziroma prodekane;

11. imenuje predstojnike organizacijskih enot fakultete;
12. odloča o uvedbi, organizaciji in financiranju novih študijskih programov fakultete;
13. odloča o vseh drugih programih ali projektih znanstvene, raziskovalne, svetovalne, založniške
ali kakršnekoli druge narave s področij dejavnosti, za katere je registrirana fakulteta;
14. sprejema statut in druge akte fakultete;
15. Imenuje predstojnika kateder za obdobje 2. let.

Akademski zbor
Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v
tekočem semestru študijskega leta opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno dejavnost na
podlagi veljavnega pogodbenega razmerja s fakulteto. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki
študentov tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora.
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 je strokovni vodja fakultete. Dekan predlaga upravnemu odboru, senatu in drugim organom
fakultete v sprejem splošne akte, odločbe in usmeritve in odgovarja za njihovo izvrševanje.
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;
3. tekoče poroča o svojem delu upravnemu odboru;
4. najmanj enkrat letno poroča o delu fakultete senatu;
5. promovira doktorje znanosti;
6. sklicuje in vodi seje senata fakultete;
7. odloča o disciplinski odgovornosti zaposlenih in izreka disciplinske ukrepe, kadar je za to
pristojen;
8. 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 pri opravljanju njegovih nalog s posameznega
področja.
Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov. Študentski svet obravnava in daje pristojnim
organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov.
Habilitacijska komisija je delovno telo senata fakultete,ki daje mnenje v postopku za izvolitev v naziv
visokošolski učitelj in znanstveni delavec oziroma v postopku za odvzem naziva.
Študijska komisija:
1. potrjuje teme diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog in določi mentorja kandidatu, ki je
prijavil temo dodiplomskega, magistrskega ali doktorskega dela;
2. imenuje strokovno komisijo za oceno diplomskega, magistrskega ali doktorskega dela;
3. 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;
4. na podlagi prošnje študenta izdaja obrazloženo mnenje o hitrejšem napredovanju študenta;
5. odloča o vpisu študentov v študijske programe

2.6. OPIS OKOLJA, V KATEREM DELUJE
Fakulteta ima sedež v Novi Gorici, kjer se tudi izvajajo dodiplomski ter oba magistrska študijska
programa. Slednja se izvajata tudi v dislocirani enoti v Kranju, kjer se izvajata tudi doktorska študija.
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 pristojnimi evropskimi institucijami. Z akreditacijo visokošolskega zavoda s
strani Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, 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.

3 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 ter 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 in dne 22.12.2009 so bile sprejete spremembe statuta fakultete.

4 CILJI
4.1. DOLGOROČNI (STRATEŠKI) CILJI

Dolgoročni –
strateški cilji
vzpostavitev študija na
daljavo;

Zapolniti vsa razpisana
mesta za izredni študij
na prvi stopnji in vsaj
polovico mest za izredni
študij na magistrskem
programu
Pravo
in
management
nepremičnin II. stopnje.

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
številka)
Fakulteta od
ustanovitve do leta
2010 študij izvaja le v
študijskih centrih v Novi
Gorici in Kranju.
Razpisana
koncesionirana mesta
so tako na prvi, kot na
drugi stopnji v letu 2010
100% zasedena, 100%
so zasedena tudi
izredna mesta na
magistrskemu
programu Pravo II.
stopnje.

Ciljna vrednost
kazalnika (leto in
številka)
Do leta 2013 fakulteta
namerava ponuditi tudi
študij na daljavo.
Do leta 2013 fakulteta
namerava napolniti vsa
razpisana mesta za
izredni študij na
dodiplomskem
študijskem programu
Pravo I. stopnje in vsaj
polovico, to je 18 mest
za izredni študij na
magistrskem
študeijskem programu

Podcilji – ukrepi
za dosego
dolgoročnega
cilja
Priprava študij in
elaboratov za
izvedbo študija na
daljavo in pridobitev
ustrezne opreme.
Ustrezno
oglaševanje
razpisanih vpisnih
mest.
Zagotavljanje
visoke kakovosti
ponudbe fakultete.

Povečati
doktorska
programa

vpis
na
študijska

ponuditi
nove,
interdisciplinarne
dodiplomske
in
podiplomske programe.

povečati število izbirnih
predmetov
na
dodiplomskih
in
podiplomskih programih

Na dodiplomskem
študijskem programu
Pravo I. stopnje je
zasedenih 48 mest od
50 razpisanih mest za
izredni študij, na
magistrskem
študeijskem programu
Pravo in management
nepremičnin II. stopnje
pa so zasedena 4
mesta od 35 razpisanih.
Na doktorskem
študijskem programu
Pravo III. stopnje je v
letu 2010 zasedenih 13
mest od 30 razpisanih
mest
Na doktorskem
študijskem programu
Pravo in management
nepremičnin III. stopnje.
je zasedenih 10 mest
od 30 razpisanih mest
Fakulteta trenutno
izvaja naslednje
programe:
univerzitetni študijski
program Pravo I.
stopnje,
magistrski študijski
program Pravo II.
stopnje,
doktorski študijski
program Pravo III.
stopnje,
magistrski študijski
program Pravo in
management
nepremičnin II. stopnje,
doktorski študijski
program Pravo in
management
nepremičnin III. stopnje.
Fakulteta trenutno na
dodiplomskem
študijski programu
Pravo I. stopnje ponuja
14 izbirnih predmetov,
na
magistrskem
študijskem programu
Pravo II. stopnje ponuja
12 izbirnih predmetov,
na
magistrskem
študijskem programu
Pravo in management
nepremičnin II. stopnje

Pravo in management
nepremičnin II. stopnje.

Do leta 2012 fakulteta
namerava napolniti vsaj
polovico, to je 15
razpisanih mest na obeh
doktorskih študijskih
programih.

Fakulteta pričakuje, da
bodo do leta 2012
akreditirani 3 študijski
programi, ki so v
postopku akreditacije.

Fakulteta bo uvedbo
novih izbirnih predmetov
prilagodila željam
študentov. Uvedba novih
izbirnih predmetov se
predvideva do leta 2013.

Ustrezno
oglaševanje
razpisanih vpisnih
mest.
Zagotavljanje
visoke kakovosti
ponudbe fakultete.
Promoviranje
doktorantov EvroPF v Sloveniji in
svetu.
Podelitev
akreditacije in vpis
v razvid
visokošolskih
zavodov.

Poizvedba med
študenti, katere
izbirne predmete bi
želeli poslušati.
Pridobivanje
ustreznih
predavateljev.
Vložitev ustrezne
vloge na NAKVIS

prenoviti
obvezne
vsebine;

in

obstoječe
izbirne

Okrepiti povezavo med
pravno teorijo in pravno
prakso z vključevanjem
prakse
na
ravni
dodiplomskega
in
podiplomskega študija;

okrepiti
mednarodno
sodelovanje fakultete z
drugimi fakultetami v
okviru
pedagoškega
sodelovanje
(npr.
izmenjava profesorjev in
raziskovalcev,
skupne
poletne šole), kar naj bi
prispevalo
k
večji
mednarodni
prepoznavnosti fakultete;

okrepiti delovanje lastne
knjižnične dejavnosti s
povečanjem
fonda

ponuja 13 izbirnih
predmetov,
na
doktorskem študijskem
programu Pravo in
management
nepremičnin III. stopnje
ponuja 12 izbirnih
predmetov.
Obstoječe obvezne in
izbirne vsebine se
nanašajo na trenutno
veljavno zakonodajo.

Fakulteta študentom
nudi predavanja gostov
iz prakse. V pedagoški
proces je trenutno
vključenih 6 gostov iz
prakse.
V okviru treh predmetov
dodiplomskega
študijskega programa
Pravo I. stopnje
fakulteta organizira
obiske obravnav na
sodišču.
Fakulteta je od leta
2008 nosilka Erasmus
univerzitetne listine s
katero je omogočeno
izvajanje mobilnosti
študentov in profesorjev
s tujimi fakultetami.
V letu 2010 je fakulteta
podpisala 2 bilateralna
sporazuma za namene
študija in prakse.
Pridobila je dotacijo za
mobilnost dveh
študentov z namenom
študija, dotacijo za
enega študenta z
namenom opravljanja
prakse ter dotacijo za
enega profesorja z
namenom poučevanja.
Študentje in profesorji
se vsako leto udeležijo
poletne šole v Vidmu.
Fakulteta je v letu 2010
ustanovila knjižnico.

Fakulteta bo na podlagi
prejetih predlogov
nosilcev, vsako leto
posebej ažurirala
obstoječe obvezne in
izbirne vsebine.

Do leta 2013 fakulteta
namerava povabiti na
predavanja vsaj še 5
dodatnih gostov iz
prakse.

Naprošanje
nosilcev predmetov,
naj prenovijo
obstoječe
programe.
Uvedba ustreznih
postopkov za
prenovo obstoječih
vsebin
Poizvedba med
študenti pri katerih
predmetih
pogrešajo več
informacij iz prakse.
Pripraviti in poslati
vabila potencialnim
gostom iz prakse.

Do leta 2013 bo fakulteta
skušala pridobiti dotacijo
za mobilnost petih
študentov z namenom
študija ter dotacijo za
mobilnost terh
profesorjev z namenom
poučevanja v tujini.

Izvedba potrebnih
ukrepov in
postopkov za
pridobitev dotacij
ter sklenitev
bilateralnih
sporazumov.

Cilj skleniti vsaj še 4
bilateralna sporazuma s
tujo institucijo.

Do leta 2013 namerava
fakulteta pridobiti vsaj
3000 enot knjižničnega

Zagotovitev
finančnih sredstev
za nakup

knjižnih enot in razširiti
njeno
domače
in
mednarodno
povezovanje;

4.1

gradiva.

knjižničnega
gradiva.
Priprava dopisov za
dotacijo knjig.

Kratkoročni prednostni cilji

Kratkoročni – letni
cilji za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
številka)

Ciljna vrednost
kazalnika (leto in
številka)

100% izvedljivost
predvidene študijske
dejavnosti (predavanj in
vaj) na dodiplomskem in
podiplomskem študiju;

Že v letu 2010 so bila
vsa predavanja in vaje
100% izvedena.

Tudi v letu 2011 bodo
vsa predavanja in vaje
izvedena.

Povečanje prehodnosti
študentov v višji letnik na
dodiplomskem
in
magistrskih programih;

Prehodnost v letu 2010
je bila 50 % na
dodiplomskem
programu, in 44,5% na
magistrskih programih.

Prizadevali si bomo, da
bo prehodnost v letu
2011 55 % na
dodiplomskem
programu, in 50% na
magistrskih programih.

Povečanje števila
diplomantov in
doktorantov.

V letu 2010 je
diplomiralo 50
dodiplomskih študentov
in 77 magistrskih
študentov. Doktorirala
sta 2 študenta.

Prizadevali si bomo, da
bo število diplomantov in
doktorantov v letu 2011
naraslo vsaj za 5%

Povečanje prehodnosti
študentov v višji letnik na
doktorskem študijskem
programu

Prehodnost v letu 2010
je bila 46 %.

Prizadevali si bomo, da
bo prehodnost v letu
2011 50 %.

habilitacija novih kadrov;

V letu 2010 je bilo
vloženih 9 vlog za
imenovanje v naziv.
Končanih je bilo 7 vlog,
ki so bile vložene v letu
2010 oziroma 2009.

V letu 2011 bodo
zaključeni 4 začeti
postopki.
Obravnavane bodo tudi
morebitne prejete vloge.

Ukrepi ki so
potrebni za
dosego oz.
ohranitev
Razpisana bodo
vsa predavanja in
vaje. V kolikor bo
katero izmed njih
odpadlo, bodo
zanje razpisani
nadomestni
termine.
Zagotavljanje
visoke kakovosti
izvedenih predavanj
in vaj.
Spodbujanje
študentov k
sprotnemu delu.
Spodbujanje
študentov za
čimprejšnje
dokončanje študija
in omogočanje
nadaljevanja študija
na višji stopnji.
Zagotavljanje
visoke kakovosti
izvedenih predavanj
in vaj.
Spodbujanje
študentov k
sprotnemu delu.
Spodbujanje
diplomantov
fakultete za
sodelovanje v
pedagoškem
procesu fakultete.
Spodbujanje že
habilitiranih
sodelavcev in
visokošolskih
učiteljev za

izvedba predavanj
gostujočih profesorjev iz
sosednjih držav;
organizacija
mednarodne konference
iz pravne argumentacije
Udeležba študentov in
predavatelja na poletni
šoli v Vidmu.

vzpostavitev Inštituta za
kazensko pravo
izvedba študentske
ankete

izdelava letnega poročila
samoevalvacije
spodbujati in podpirati
študente pri izvedbi
interesnih dejavnosti

Fakulteta je v letu 2010
sodelovala z dvema
gostujočima
profesorjema iz Italije in
Hrvaške.
Fakulteta je v letu 2010
že drugič uspešno
izvedla mednarodno
konferenco iz pravne
argumentacije.
Študenti fakultete in
profesor so se v letu
2010 že tretjič udeležili
poletne šole v Vidmu.

Fakulteta bo v letu 2011
predvidoma sodelovala
z dvema gostujočima
profesorjema iz Italije in
enim iz Hrvaške.
Fakulteta bo tudi v letu
2011 izvedla
mednarodno konferenco
iz pravne argumentacije.

V letu 2010 je bil sprejet
sklep o ustanovitvi
Inštituta za kazensko
pravo
V letu 2010 sta bili
izvedeni 2 anketi. Ena
se je nanašala na
oceno dela profesorjev
in fakultete, druga pa na
nastanitvene potrebe
študentov.
Fakulteta je v letu 2010
pripravila
samoevalvacijsko
poročilo
V letu 2010 je fakulteta
študentom pomagala pri
organizaciji ekskurzije.

V letu 2011 bo Inštitut za
kazensko pravo vpisan v
ARRS.

Priprava pravnih mnenj

Fakulteta je v letu 2010
pripravila 2 pravni
mnenji.

založniška dejavnost:
samozaložništvo
učbenikov
vzpostavitev novih
bilateralnih sporazumov
v sklopu Erasmusa

Fakulteta je v letu 2010
izdala 2 učbenika.

povečanje števila enot
knjižničnega gradiva
(vsaj 700 na leto)

V letu 2010 je knjižnica
pridobila 800 enot
knjižničnega gradiva.

V letu 2010 sta bila
podpisana 2 bilateralna
sporazuma.

Študenti fakultete in
profesor se bodo v letu
2011 udeležili poletne
šole v Vidmu.

V letu 2011 bo fakulteta
izvedla anketo o oceni
dela profesorjev in
fakultete. Anketa bo
služila pripravi
samoevalvacijskega
poročila.
Fakulteta bo v letu 2011
pripravila
samoevalvacijsko
poročilo
V kolikor bodo študentje
prosili za pomoč, jim bo
fakulteta tudi v letu 2011
pomagala pri
organizaciji.
Fakulteta pričakuje, da
bo v letu 2011 pripravila
vsaj 2 pravni mnenji.

Fakulteta bo v letu 2011
predvidoma izdala vsaj 1
učbenik.
V letu 2011 se
predvideva podpis vsaj
še 2 bilateralnih
sporazumov.
V letu 2011 namerava
povečati enote
knjižničnega gradiva na
1500.

izpolnjevanje
pogojev za
pridobitev višjega
naziva.
Vabila profesorjem
k sodelovanju.

Organizacija
konference ter
pošiljanje vabil
sodelujočim.
Na povabilo
Univerze v Vidmu
bo fakulteta k
sodelovanju na
poletni šoli povabila
študente ter
profesorja.
Priprava potrebne
vloge za pis.
Izvedba ankete
prek VIS-a.

Izdelava letnega
poročila
samoevalvacije
Sodelovanje s
predstavniki
študentskega sveta
Odzivanje na
prošnje za pripravo
pravnih mnenj in
priprava le teh.
Priprava besedila s
strani avtorja ter
organizacija tiska.
Navezovanje stikov
s tujimi fakultetami
in univerzami ter
sklepanje
sporazumov.
Pošiljanje prošenj
za donacije knjig.
Zagotovitev
finančnih sredstev
za nakup dodatnih

pridobiti lastne prostore
za izvajanje študijske
dejavnosti

Sedež stavbe je ločen
od predavalnic.
Predavanja v Novi
Gorici se izvajajo na
različnih lokacijah.

Predavanja v Novi Gorici
se bodo v letu 2011
začela izvajati na lokaciji
EDA Centra. Na tej
lokaciji bo tudi sedež
fakultete.

enot knjižničnega
gradiva.
Podpisana je
pogodba o
podnajemu
prostorov v EDA
Centru v Novi
Gorici. Poleti 2011
je predvidena
preselitev v nove
prostore.

5 LETNI KADROVSKI NAČRT
Kadrovska slika zaposlenih na fakulteti je naslednja : dekan, prodekan, glavna tajnica, 1 raziskovalna
sodelavka, računovodkinja, 4 referentke, 1 visokošolski učitelj ter 2 raziskovalca.
Zaposleni:
IME IN PRIIMEK
Izr. prof. dr. Ivan
Bele
Izr. prof. dr. Marko
Novak
Nina Pegan, mag.
prav.
Nana Lavrenčič,
univerzitetna
diplomirana
pravnica
Branka Pavlov,
diplomirana
organizatorka
Katarina Colja,
poslovni tehnik
Katja Podlogar Kos
gimnazijski
maturant
Tina Besednjak,
Univ. dipl. soc.
Sabina Alibabić,
poslovna
sekretarka
izr. prof. dr. Roka
Lampe
doc. dr. Alenka
Temeljotov – Salaj

DELOVNO MESTO

% ZAPOSLITVE

Dekan

1

Prodekan

1

Glavna tajnica

1

Raziskovalna sodelavka

1

Računovodja

1

Referentka

1

Referentka

1

Referentka

1

Referentka

1

Raziskovalec

0,1

Raziskovalec

0,1

Kadrovska slika zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev:
IME IN PRIIMEK
Doc. dr. Marko
Brus

DELOVNO MESTO
Visokošolski učitelj

% ZAPOSLITVE
1

Fakulteta ima na spremljajočih delovnih mestih dve zaposleni z drugo stopnjo izobrazbe (referent in
strokovni sodelavec), dve zaposlene s prvo stopnjo izobrazbe (računovodja in referent) ter dva s
srednješolsko izobrazbo (2 referenta).
V pedagoški proces študijskih programov je vključenih naslednje število sodelujočih:
Učitelji
Visokošolski učitelji skupaj
Redni profesorji
Izredni profesorji
Docenti
Višji predavatelji
Predavatelji
Visokošolski sodelavci skupaj
Asistenti
Znanstveni delavci
Znanstveni sodelavci

število
44
16
11
13
3
1
17
17

Skupaj

61

Sodelujočih brez pedagoškega naziva je cca.
Vsi skupaj

6
67

Sodelujoči niso zaposleni na fakulteti, ampak imajo s fakulteto sklenjene Pogodbe o pedagoškem
sodelovanju ter Podjeme pogodbe.
Fakulteta nima določenih tarifnih razredov in se ne ravna po sistemu plač v javnem sektorju.
Fakulteta ne načrtuje zmanjševanja števila zaposlenih oz. ukinjanja delovnih mest.

6 LETNI PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI (študentski svet)
Plan dela študentskega sveta za leto 2011
Januar:
Î Dopolnitev članstva v Študentskem Svetu (v nadaljevanju SŠ)
Î Okrogle mize
Predvidoma enkrat mesečno, Prostor Mestna občina Nova Gorica, Gostujoči:
‐
Vojko Strahovnik (tema iz rimskega prava + tutorstvo )
Jurij Toplak
‐
Marko Brus
‐
Marko Novak
‐
‐
Rok Lampe
Finance: pogostitev & simbolično zahvalo gostujočemu profesorju/predavatelju
Î Tutorstvo
Razpis za tutorje: 1. – 15.2.
Izbor tutorja s strani profesorja: 15. – 18.2.
Gostuje na okrogli mizi + predstavi tutorstvo 21. – 25.2.
Iz predmetov: Rimsko pravo in Pravoznanstvo

‐
‐

Pogoji:
Ocena iz izpita 9 ali 10
Potrditev tutorja s strani profesorja

Februar:
Î Ustanovitev kluba študentov EVRO PF (februar)
Marec:
Î Ustanovitev študentske organizacije EVRO PF (marec)
Î Organizacija mednarodnega tekmovanja študentov prava
April:
Î OGLED Evropskih institucij (april)
4 – dnevni izlet
‐
Maj:
Î Strokovna ekskurzija po Piranskem zalivu na temo delimitacije Piranskega zaliva (maj)
Î Dobrodelni teden – organizacija s strani novoustanovljenega kluba študentov prava
NG
Spomladi postavitev stojnic v Novi Gorici;
‐
zbiranje igrač in peka peciva ter prodaja le tega,
‐
doniranje dela zbranih sredstev Bolnišnici Stara Gora
‐
krvodajalska akcija za študente in profesorje v sklopu tega dobrodelnega tedna
‐
Zaključek dobrodelnega tedna z Večernim dobrodelnim koncertom v Kulturnem
‐
domu NG (povabilo pevskih zborov, plesnih skupin in drugih skupin ter profesorjev)
ORGANIZACIJA SREČANJA ŠTUDENTSKIH SVETOV – V sklopu dobrodelnega tedna
Povabilo študentov študentskih svetov pravnih fakultet na zaključni večer
Junij:
TRADICIONALNI ŠTUDENTSKI PIKNIK ZA ŠTUDENTE IN PROFESORJE – GORIŠKA BRDA
Oktober:
- volitve v študentski svet fakultete
- okrogla miza s profesorji
November – december:
- Spoznavni žur za vse študentske in študente
- okrogla miza s profesorji
- TUTORSTVO

