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1. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE NOVE UNIVERZE 
 

1.1. POSLANSTVO  

Nova univerza utemeljuje svoje znanstveno in vzgojno-izobraževalno poslanstvo na podlagi 

državotvornih ustavnih in nacionalnih izvorov Republike Slovenije, s poudarkom na vrednotah pravne 

in socialne države, suverene in demokratične ureditve republike, ter spoštovanja človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin.   

Posebna pozornost je usmerjena znanstveno podprtemu izobraževanju, ki upošteva in gradi na 

zgodovinskih okoliščinah slovenskega plebiscita o neodvisnosti, samostojnosti in suverenosti slovenske 

države ter na referendumih o evropskih in čezatlantskih integracijah Republike Slovenije.  

 

1.2. VIZIJA  

Vizija Nova univerze je postati elitna in edinstvena slovenska izobraževalno-znanstveno-raziskovalna 

institucija, ki bo aktivna so-ustvarjalka slovenske, evropske in globalne prihodnosti.  

 

1.3. VREDNOTE  

Nova univerza povezuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov ter drugih 

sodelavcev ter skrbi za svojo prepoznavnost in uveljavitev tako doma, kakor tudi po svetu. Svoje 

strokovno in javno delovanje, izobraževanje, raziskovanje, ter povezave med člani utemeljuje na 

vrednotah:  

- spoštovanja najvišjih etičnih načel,  

- akademske svobode sodelavcev in študentov,  

- akademske odličnosti, 

- avtonomije v odnosu do države, političnih strank, korporacij in verskih skupnosti. 
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2. PREDSTAVITEV UNIVERZE 
 

2.1. ORGANIZIRANOST 

Nova univerza je zasebni visokošolski zavod, ki je bil ustanovljen z namenom, da se ustvarijo 

institucionalni pogoji za univerzitetno izobraževalno, znanstveno, raziskovalno, študijsko, svetovalno 

in založniško ter druge sorodne dejavnosti, ki jih izvaja. Temeljni cilj univerze je izvajanje univerzitetnih 

študijskih programov na območju Slovenije, uvajanje novih znanj in sodobnih tehnologij, povezovanje 

univerze z inštitucijami in procesi skupnega evropskega visokošolskega prostora ter graditev slovenske 

univerzitetne samobitnosti na podlagi kakovosti, ki prispeva k prepoznavnosti Slovenije in univerze v 

mednarodnem okolju.  

Senat za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo je dne 06. 10. 2008 izdal pozitivno strokovno mnenje 

k ustanovitvi Nove univerze (NU).  

Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je dne 28. 11. 2016 Novo univerzo vpisala v Javno 

evidenco akreditiranih visokošolskih zavodov z naslednjimi pripadajočimi članicami: Evropska pravna 

fakulteta (NU, Evro-PF), Fakulteta za državne in evropske študije (NU, FDŠ) in Fakulteta za slovenske in 

mednarodne študije (NU, FSMŠ).  

Prenovljeni in prečiščeni Akt o ustanovitvi zasebnega visokošolskega zavoda Nova univerza je bil 

sprejet 14. 11. 2017. Delovanje Nove univerze ob tem ureja Statut Nove univerze, ki ga je sprejel 

upravni odbor Nove univerze na svoji seji dne 26. 06. 2018. 

Nova univerza nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Članice Nove univerze so 

naslednje fakultete na podlagi soglasij njihovih pristojnih organov: 

1. NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA (Skrajšano ime: NU, Evro-PF) 

Naslov: Delpinova ulica 18B 

5000 Nova Gorica 

Splet: https: https://epf.nova-uni.si/, https://epf.nova-uni.si/en/ 

 

2. NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE (Skrajšano ime: NU, FDŠ) 

Naslov: Žanova ulica 3 

4000 Kranj 

Splet: https://fds.nova-uni.si/ 

 

3. NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE (Skrajšano ime: NU, 

FSMŠ) 

Naslov: Mestni trg 23 

1000 Ljubljana 

Splet: https://fsms.nova-uni.si/ 

 

Namen Nove univerze je širiti svoja področja izobraževanja z vključevanjem novih, zlasti pridruženih 

članic in z uvajanjem novih interdisciplinarnih programov, ki jih izvaja univerza sama ali prek svojih 

članic. Nova univerza zasleduje strateški cilj širiti področja svoje dejavnosti na podlagi vključevanja 

novih krogov fakultet in visokih šol z različnih univerzitetnih področij. V študijskem letu 2018/19 je 

https://epf.nova-uni.si/
https://epf.nova-uni.si/en/
https://fds.nova-uni.si/
https://fsms.nova-uni.si/
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Nova univerza vključevala kot pridružene članice na podlagi pogodbe in statutarnih določb o 

pridruženem članstvu štiri pridružene članice, in sicer: 

1. KOLEGJI ESLG, Priština (Republika Kosovo) 

Sedež: Nazim Gafurri 33, 10000 Prishtina Kosovo  

Telefon: 038 602 405  

E-naslov: info@eukos.org 

Splet: http://www.eukos.org/ 

 

2. VISOKOŠOLSKI ZAVOD FIZIOTERAPEVTIKA  

Sedež: Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode 

Izvedba študijskega programa: Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana 

Telefon: +386 (0)1 361 20 55 

E-naslov: tajnistvo@fizioterapevtika.si 

Splet: http://www.fizioterapevtika.si/ 

 

3. VISOKA ŠOLA ZA GRADBENO INŽENIRSTVO KRANJ – VŠGI  

Sedež: Gorenjesavska cesta 9, 4000 Kranj 

Telefon: +386 (4) 236 11 20 

E-naslov: info@vsgi.si 

Splet: https://vsgi.si/  

 

4. AREMA – VISOKA ŠOLA ZA REGIONALNI MANAGEMENT 

Sedež: Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina  

Telefon: 041 34 97 97; 03 819 19 80, 030 315 314 

E-naslov: info@arema.si 

Splet: https://www.arema.si/default.aspx 

Sedež Nove univerze je v Novi Gorici na naslovu Delpinova ulica 18B, 5000 Nova Gorica. Za namene 

izvajanja dejavnosti je v Novi Gorici na razpolago pribl. 650 m2 poslovnih prostorov, ki so razporejeni v 

predavalnice, pisarne, arhiv ter avlo za obiskovalce. Poleg poslovnih prostorov razpolaga Nova univerza 

tudi s sodobno opremljeno univerzitetno knjižnico. Članice univerze izvajajo študijski proces na 

naslednjih akreditiranih lokacijah:   

 
Tabela 1: Prostori in dislocirane enote izvajanja študijskih programov Nove univerze in njenih članic 

Študijski centri Nove univerze Sedež in/ali dislocirana enota Opis 

ŠTUDIJSKI CENTER NOVA GORICA 
– POSLOVNA STAVBA EDA 
CENTER 

Delpinova ulica 18B 
5000 Nova Gorica 

1. Sedež Nove univerze (NU) 

2. Sedež Evropske pravne 

fakultete  

V prostorih s kvadraturo pribl. 650 
m2 je pet predavalnic s skupaj 270 
sedeži. Vse predavalnice so v 
istem nadstropju. Prostore 
povezuje avla, kjer je nameščena 
oglasna deska, prostor pa služi 
tudi možnosti za druženje 
študentov. V istem nadstropju so 
tudi referat, tajništvo, dekanat ter 
dve sejni sobi. 

mailto:info@eukos.org
http://www.eukos.org/
https://goo.gl/maps/i9PZrCoUuEE2
mailto:tajnistvo@fizioterapevtika.si
http://www.fizioterapevtika.si/
mailto:info@vsgi.si
https://vsgi.si/
https://www.arema.si/default.aspx
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ŠTUDIJSKI CENTER LJUBLJANA 

Mestni trg 23 
1000 Ljubljana 

1. Sedež Fakultete za slovenske 

in mednarodne študije  

2. Dislocirana enota za:  

Evropsko pravno fakulteto  

Fakulteto za državne in 

evropske študije  

V prostorih s kvadraturo pribl. 
1.150 m2 je na voljo: pet 
predavalnic, dve sejni sobi, 
večnamenska avla, profesorska 
soba, Univerzitetna knjižnica Nove 
univerze in založba, 
administrativni prostori (referat, 
tajništvo ipd.) in arhivi.  Prostori in 
oprema v študijskem centru 
Ljubljana so primerni tudi za 
študente s posebnimi potrebami. 
Dostop do stavbe je opremljen z 
invalidsko rampo in klančino, ki 
omogoča prihod z invalidskim 
vozičkom. Pred vhodom v stavbo 
je zvonec, da zaposleni lahko 
pristopijo študentom na pomoč. 
Prostori so opremljeni z dvigalom, 
ki omogoča dostop do predavalnic 
in knjižnice ter založbe. Sanitarije 
so primerne za invalide.  

ŠTUDIJSKI CENTER KRANJ – 
POSLOVNA STAVBA LON 

Žanova ulica 3 
4000 Kranj 

1. Sedež Fakultete za državne in 

evropske študije  

2. Dislocirana enota za:  
Evropsko pravno fakulteto  

V poslovni stavbi je lociran Referat 
za študijske in študentske zadeve, 
tajništvo, dekanat, sejna soba, 
računovodstvo in predavalnice. 
Vse predavalnice so opremljene z 
računalnikom, projektorjem in 
prostim dostopom do interneta. V 
vseh prostorih fakultete je 
nameščen prosto dostopen 
brezžični internet. Fakulteta na 
svojih enotah razpolaga s 
sodobno opremljenimi prostori in 
informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo kakor tudi z zadostnim 
številom parkirnih mest. Primerno 
je urejena tudi dostopnost za 
invalide. 

ŠTUDIJSKI CENTER MARIBOR 

Črtomirova ulica 11 
2000 Maribor 

1. Dislocirana enota za:  

Fakulteto za državne in 

evropske študije  

V študijskem centru sta na voljo 
dve predavalnici in sejna soba. 

EUROPEAN SCHOOL OF LAW AND 
GOVERNMENT, Priština  
(Kolegji ESLG) 

Sedež: Nazim Gafurri 33, 
10000 Prishtine, Kosovo. 

1. Sedež fakultete European 

School of Law and 

Government, Priština  

Kolegji ESLG v sodelovanju z 
Evropsko pravno fakulteto v 
sklopu Visokošolskega 
transnacionalnega izobraževanja 
(VTI) v obliki franšize izvajaj šest 
študijskih programov (dva 
prvostopenjska in štiri 
drugostopenjske študijske 
programe) ter poleg tega tudi dva 
samostojna študijska programa. 
Kolegji ESLG izobraževanja izvaja 
na sedežu svoje in v prostorih 
College UBT (Lagjja Kalabria, 
10000 Prishtine, Kosovo). Skupna 
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kvadratura vseh prostorov znaša 
približno 1.000m2. 

 

Pridružene članice NU vsaka zase skrbijo, da zagotavljajo primerne prostore in opremo za izvajanje 

svoje dejavnosti. S posebno pogodbo med NU in pridruženo članico pa se lahko dogovorijo glede 

uporabe informacijskega in knjižničnega sistem ter raziskovalne opreme Nove univerze. 

Organi univerze so:   

- predsednik univerze, 

- rektor, 

- akademski zbor univerze, 

- senat, 

- upravni odbor, 

- glavni tajnik, 

- študentski svet. 

Upravo univerze sestavljajo njeni poslovodni organi. To so predsednik univerze, upravni odbor, 

direktor in glavni tajnik.  

Akademsko vodstvo univerze sestavljajo organi, ki vodijo njene študijske, znanstvenoraziskovalne in 

strokovne dejavnosti. To so akademski zbor univerze, senat, rektor, prorektor(ji) in študentski svet.  

Univerza ima lahko tudi druge organe v skladu z aktom o ustanovitvi.  

Organi članice univerze so:  

- dekan, 

- akademski zbor članice univerze 

- senat,   

- upravni odbor,  

- direktor,  

- tajnik,  

- študentski svet.   

Upravo članice univerze sestavljajo njeni poslovodni organ; to so upravni odbor, direktor in tajnik.  

Akademsko vodstvo članice univerze sestavljajo organi, ki vodijo njene študijske, znanstveno-

raziskovalne in strokovne dejavnosti; to so akademski zbor članice univerze, senat, dekan, prodekan(i) 

in študentski svet.  

Članica ima lahko tudi druge organe v skladu z aktom o ustanovitvi.  

Pristojnosti in naloge, sestavo in število članov, način in postopek izbire, imenovanja, izvolitve in 

razrešitve članov, ter način sklicevanja, vodenja, odločanja, glasovanja in delovanja organov članice se 

podrobneje uredijo s statuti člani. 

Organiziranost univerze je prikazana v priloženem organigramu: 



 

NOVA UNIVERZA

Članice

Evropska pravna 
fakulteta

Fakulteta za državne in 
evropske študije

Fakulteta za slovenske 
in mednarodne študije

Pridružene članice

Kolegji ESLG

Visokošolski zavod 
Fizioterapevtika

Visoka šola za gradbeno 
inženirstvo Kranj - VŠGI

AREMA - Visoka šola za 
evropski regionalni 

management

Notranje organizacijske 
enote

UKNU - Univerzitetna 
knjinica in založba Nove 

univerze

Urad predsednika

Urad rektorja

Tajništvo

Računovodstvo

Urad za mednarodne 
programe in projekte

Služba za promocijo in 
marketing

Služba za digitalizacijo in 
e-univerzo

Katedre

Organi v sestavi

Inštitut za 
nepremičninske vede

Organi

Upravni odbor Direktor Rektor

Prorektor za 
znanstveno-raziskovalno 

dejavnost

Raziskovalni centri

Znanstveno-raziskovalni 
center Nove univerze

Predsednik Glavni tajnik Senat

Komisije

Komisija za študijske in 
študentske zadeve 

Komisija za znanstveno-
raziskovalno in razvojno 

delo

Komisija za 
meduniverzitetno in 

mednarodno 
sodelovanje

Komisija za pritožbe 
študentov

Komisija za kakovost in 
evalvacijo NU

Habilitacijska komisija

Komisija za podeljevanje 
častnih nazivov in 

nagrad

Komisija za kadre

Študentski svet
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2.2. OSNOVNI PODATKI O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI 

Nova univerza prek njenih članic in pridruženih članic izvaja naslednje študijske programe: 

1. NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA: 

- Dodiplomski študijski programi 1. stopnje: Univerzitetni študijski program Pravo; Visokošolski 

študijski program Pravo in management nepremičnin, 

- Podiplomski študijski programi 2. stopnje: Magistrski študijski program Pravo; Magistrski 

študijski Pravo in management nepremičnin; Magistrski interdisciplinaren študijski program 

Civilno in gospodarsko pravo; Magistrski študijski Alternativno reševanje sporov, 

- Podiplomski študijski programi 3. stopnje: Doktorski študijski program Pravo; Doktorski 

študijski program Pravo in management nepremičnin. 

2. NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE: 

- Dodiplomski študijski programi 1. stopnje: Univerzitetni študijski program Javna uprava; 

Visokošolski študijski program Upravno pravo, 

- Podiplomski študijski programi 2. stopnje: Magistrski študijski program Javna uprava; 

Magistrski študijski program Mednarodne in diplomatske študije, 

- Podiplomski študijski programi 3. stopnje: Doktorski študijski program Javna uprava; Doktorski 

študijski program Mednarodne in diplomatske študije. 

3. NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE:  

- Dodiplomski študijski programi 1. stopnje: Univerzitetni študijski program Slovenski študiji I, 

- Podiplomski študijski programi 2. stopnje: Magistrski študijski program Slovenski študiji II - 

akreditiran je bil v letu 2019, izvajati se bo pričel v študijskem letu 2020/21. 

- Podiplomski študijski programi 3. stopnje: Doktorski študijski program Slovenski študiji III – 

akreditiran je bil v letu 2019, izvajati se bo pričel v študijskem letu 2020/21. 

4. EUROPEAN SCHOOL OF LAW AND GOVRENMENT - ESLG: 

- Dodiplomski študijski programi 1. stopnje, ki se izvajajo v obliki franšize v sodelovanju z Novo 

univerzo, Evropsko pravno fakulteto kot Visokošolski transnacionalni programi (VTI): 

Univerzitetni študijski program Pravo; Visokošolski študijski program Pravo in management 

nepremičnin, 

- Dodiplomski študijski programi 1. stopnje, ki jih ESLG izvaja samostojno: Energy Management, 

- Podiplomski študijski programi 2. stopnje, ki se izvajajo v obliki franšize v sodelovanju z Novo 

univerzo, Evropsko pravno fakulteto kot Visokošolski transnacionalni programi (VTI): 

Magistrski študijski program Pravo; Magistrski študijski Pravo in management nepremičnin; 

- Podiplomski študijski programi 2. stopnje, ki jih ESLG izvaja samostojno: European Economic 

Law.  

5. VISOKOŠOLSKI ZAVOD FIZIOTERAPEVTIKA: 

- Dodiplomski študijski programi 1. stopnje: Visokošolski strokovni študijski program 

Fizioterapija, 

- Podiplomski študijski programi 2. stopnje: Magistrski študijski progam Fizioterapija, ki je bil 

akreditiran 20. 9. 2018 in se je začel izvajati s študijskim letom 2019/20. 
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6. VISOKA ŠOLA ZA GRADBENO INŽENIRSTVO KRANJ – VŠGI: 

- Dodiplomski študijski programi 1. stopnje: Visokošolski strokovni študijski program 

Gradbeništvo. 

7. AREMA – VISOKA ŠOLA ZA REGIONALNI MANAGEMENT: 

- Dodiplomski študijski programi 1. stopnje: Visokošolski strokovni študijski program Evropski 

regionalni management (VS) – program je akreditiran, vendar se ne izvaja; Visokošolski 

strokovni študijski program Management transportne logistike (VS). 

Interdisciplinarna študijska programa Nove univerze: magistrski študijski program »Tehnika in 

pravni inženiring trajnostne gradnje – MA TPITG« ter doktorski študijski program »Trajnostna 

gradnja in zdravje – habitat za prihodnost«, sta v postopku akreditacije. 

 

2.3. OSNOVNI PODATKI O IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI 

V okviru univerze deluje raziskovalna skupina: 

- Znanstveno-raziskovalni center Nove univerze (št. RO 3834-001), vodja prof. dr. Darko 

Darovec. 

 

V okviru članic univerze delujejo naslednje raziskovalne skupine: 

1. NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA:  

- Inštitut za raziskovanje v pravu (št. RO 2629- 001), vodja izr. prof. dr. Novak Marko 

- Inštitut za management nepremičnin (št. RO 2629- 002), vodja izr. prof. dr. Grum Bojan 

2. NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE: 

- Raziskovalna skupina NU, FDŠ (št. RO 8554-001), vodja prof. dr. Avbelj Matej 

3. NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE: 

- Inštitut za slovenoslovje (št. RO 3270-001), vodja prof. dr. Darko Darovec. 

 

Tabela 2: Število zaposlenih raziskovalcev na NU na dan 1. 1. 2020 

Št.  Priimek in ime Visokošolski 
zavod 

Delovno mesto FTE 

1 Prof. dr. Darovec 

Darko  

NU Znanstveni 

svetnik 

0,10 

2 Doc. dr. 

Vodopivec Ines  

NU Znanstveni 

sodelavec 

0,05 
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Tabela 3: Število zaposlenih raziskovalcev na NU, Evro-PF na dan 1. 1. 2020 

Št. Priimek in ime Visokošolski 
zavod 

Delovno mesto FTE 

1 Izr. prof. dr. 

Novak Marko  

NU, Evro-PF Višji znanstveni 

sodelavec 

0,05  

2 Izr. prof. dr. 

Grum Bojan 

NU, Evro-PF Višji znanstveni 

sodelavec 

0,05 

3 Prof. dr. Avbelj 

Matej 

NU, Evro-PF Znanstveni 

svetnik 

0,05  

4 Izr. prof. dr. 

Bogataj David 

NU, Evro-PF Višji znanstveni 

sodelavec 

0,10 

5 Izr. prof. dr. 

Čebulj Janez  

NU, Evro-PF Višji znanstveni 

sodelavec 

0,10 

6 Prof. dr. Fošner 

Ajda 

NU, Evro-PF Znanstveni 

svetnik 

0,02 

7 Izr. prof. dr. 

Kristl Živa  

NU, Evro-PF Višji znanstveni 

sodelavec 

0,10 

8 Batagelj Polona NU, Evro-PF Asistent 0,10 

9 Izr. prof. dr. 

Šijanec Zavrl 

Marijana  

NU, Evro-PF Višji znanstveni 

sodelavec 

0,01 

10 Izr. prof. Teršak 

Andraž  

NU, Evro-PF Višji znanstveni 

sodelavec 

0,10 

 

Tabela 4: Število zaposlenih raziskovalcev na NU, FDŠ na dan 1. 1. 2020 

Št. Priimek in ime Visokošolski 
zavod 

Delovno mesto FTE 

1 Prof. dr. Avbelj 

Matej 

NU, FDŠ Znanstveni 

svetnik 

1  

2 Batagelj Polona NU, FDŠ Asistent 0,52 

3 Izr. prof. dr. 

Brožič Liliana 

NU, FDŠ Višji znanstveni 

sodelavec 

0,10 

4 Cigoj Maja NU, FDŠ Asistent 0,15 

5 Doc. dr. Verena 

Rošic Feguš 

NU, FDŠ Znanstveni 

sodelavec 

0,1 

6 Doc. dr. Justinek 

Gorazd 

NU, FDŠ Znanstveni 

sodelavec 

0,7 
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7 Izr. prof. dr. 

Letnar Černič 

Jernej 

NU, FDŠ Višji znanstveni 

sodelavec 

1 

8 Doc. dr. 

Podlipnik Jernej 

NU, FDŠ Znanstveni 

sodelavec 

0,05 

9 Mag. Igor Senčar NU, FDŠ Asistent 0,1 

10 Doc. dr. 

Strahovnik Vojko 

NU, FDŠ Znanstveni 

sodelavec 

0,2 

11 Doc. dr. Vatovec 

Katarina 

NU, FDŠ Znanstveni 

sodelavec 

0,19 

 

Tabela 5: Število zaposlenih raziskovalcev na NU, FSMŠ na dan 1. 1. 2020 

Št. Priimek in ime Visokošolski 
zavod 

Delovno mesto FTE 

1 Prof. dr. Darovec 

Darko  

NU, FSMŠ Znanstveni 

svetnik 

0,03 

2 Doc. dr. Erzetič 

Manca 

NU, FSMŠ Znanstveni 

sodelavec 

0,02 

3 Doc. dr. 

Vodopivec Ines  

NU, FSMŠ Znanstveni 

sodelavec 

0,15 

4 Prof. dr. Tratnik 

Polona 

NU, FSMŠ Znanstveni 

svetnik 

0,10 

 

2.4. OSNOVNI KADROVSKI PODATKI 

Kadrovska slika zaposlenih na univerzi in njenih članicah na dan 1. 1. 2020 je naslednja:  

2.4.1. Kadrovska slika zaposlenih na univerzi  

Kadrovska slika zaposlenih na univerzi na dan 1. 1. 2020 je naslednja: 

Število redno zaposlenih na univerzi: 

Tabela 6: Število redno zaposlenih na univerzi na dan 1. 1. 2020 

Redno zaposleni na univerzi Število na dan 1. 1. 2020 FTE 

     Rektor 1 0,10 

     Prorektor  1 0,10 

     Znanstveni sodelavci 1 0,05 

Skupaj 3 0,25 
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Število sodelujočih preko pogodb civilnega prava na univerzi: 

Tabela 7: Število sodelujočih preko pogodb civilnega prava na univerzi na dan 1.1.2020 

Sodelujoči preko pogodb civilnega prava Število na dan 1.1.2020 

     Redni profesorji 19 

     Izredni profesorji 16 

     Docenti 36 

     Višji predavatelji 3 

     Predavatelji 1 

     Asistenti 10 

     Lektor 2 

     Sodelujoči brez pedagoškega naziva 3 

     Podporne službe skupaj 1 

Skupaj 91 

 

2.4.2. Kadrovska slika zaposlenih na NU, Evro-PF  

Kadrovska slika zaposlenih na NU, Evro-PF na dan 1.1.2020 je naslednja: 

Število redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na NU, Evro-PF: 

Tabela 8: Število redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na NU, Evro-PF na dan 1.1.2020 

Visokošolski učitelji in sodelavci Število na dan 1.1.2020 FTE 

     Redni profesorji 1 0,01 

     Izredni profesorji 6 1,68 

     Docenti 1 0,10 

     Višji predavatelji / / 

     Predavatelji / / 

     Asistenti / / 

Skupaj 8* 1,79 

 

Število redno zaposlenih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev na NU, Evro-PF: 

Tabela 9: Število zaposlenih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev na NU, Evro-PF na dan 1.1.2020 

Visokošolski učitelji in sodelavci Število na dan 1.1.2020 FTE 

     Znanstveni svetniki 2 0,07 

     Višji znanstveni svetniki 6 0,41 

     Znanstveni sodelavci 1 0,10 

     Asistenti / / 

Skupaj 9* 0,58 

* Ker so redno zaposleni visokošolski učitelji oz. sodelavci lahko tudi redno zaposleni kot znanstveni delavci oz. raziskovalni 

sodelavci, se ista oseba lahko pojavi v obeh tabelah (tj. tabeli 9 in 10). 
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Število redno zaposlenega upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega kadra na NU, Evro-PF: 

Tabela 10: Število redno zaposlenega upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega kadra na NU, Evro-PF  dan 1. 1. 
2020 

Upravno-administrativni in 

strokovno-tehnični kader 

Število na dan 1. 1. 2020 FTE 

Glavna tajnica 1 1 

Strokovni sodelavci 1 1 

Računovodstvo 2 2 

Vodja Kariernega centra + 

nadomeščanje 

2 2 

Vodja Referata za študijske in 

študentske zadeve 

1 1 

Referent za študentske in študijske 

zadeve 

6 5,8 

Bibliotekar  1 1 

Pravnik 3 2,62 

Skupaj 17 16,42 

 

2.4.3. Kadrovska slika zaposlenih na NU, FDŠ 

Kadrovska slika zaposlenih na NU, FDŠ na dan 1. 1. 2020 je naslednja: 

Število redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na NU, FDŠ: 

Tabela 11: Število redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev NU, FDŠ na dan 1. 1. 2020 

Visokošolski učitelji in sodelavci Število na dan 1. 1. 2020 FTE 

Redni profesorji 1 0,05 

Izredni profesorji / / 

Docenti 3 0,16 

Višji predavatelji / / 

Predavatelji / / 

Asistenti / / 

Skupaj 4* 0,21 

 

Število redno zaposlenih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev na NU, FDŠ: 

Tabela 12: Število zaposlenih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev na NU, FDŠ na dan 1. 1. 2020 

Visokošolski učitelji in sodelavci Število na dan 1. 1. 2020 FTE 

Znanstveni svetniki 2 1,2 

Višji znanstveni svetniki 3 1,3 

Znanstveni sodelavci 5 1,25 

Asistenti 3 0,78 

Skupaj 13* 4,53 

* Ker so redno zaposleni visokošolski učitelji oz. sodelavci lahko tudi redno zaposleni kot znanstveni delavci oz. raziskovalni 

sodelavci, se ista oseba lahko pojavi v obeh tabelah (tj. tabeli 12 in 13). 
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Število redno zaposlenega upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega kadra na NU, FDŠ: 

Tabela 13: Število redno zaposlenega upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega kadra na NU, FDŠ na  dan 1. 1. 2020 

Upravno-administrativni in 

strokovno-tehnični kader 

Število na dan 1. 1. 2020 FTE 

Glavna tajnica 1 1 

Strokovni sodelavci 2 2 

Računovodstvo 1 1 

Vodja Kariernega centra + 

nadomeščanje 

/ / 

Vodja Referata za študijske in 

študentske zadeve 

1 1 

Referent za študentske in študijske 

zadeve 

1 1 

Bibliotekar  1 1 

Pravnik / / 

Skupaj 7 7 

 

2.4.4. Kadrovska slika zaposlenih na NU, FSMŠ 

Kadrovska slika zaposlenih na NU, FSMŠ na dan 1. 1. 2020 je naslednja: 

Število redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na NU, FSMŠ: 

Tabela 14: Število redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na NU, FSMŠ na dan 1. 1. 2020 

Visokošolski učitelji in sodelavci Število na dan 1. 1. 2020 FTE 

Redni profesorji / / 

Izredni profesorji / / 

Docenti 2 0,20 

Višji predavatelji / / 

Predavatelji / / 

Asistenti / / 

Skupaj 2* 0,20 

 

Število redno zaposlenih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev na NU, FSMŠ: 

Tabela 15: Število zaposlenih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev na NU, FSMŠ na dan 1. 1. 2020 

Visokošolski učitelji in sodelavci Število na dan 1. 1. 2020 FTE 

Znanstveni svetniki 2 0,125 

Višji znanstveni svetniki / / 

Znanstveni sodelavci / / 

Asistenti / / 

Skupaj 2* 0,125 

* Ker so redno zaposleni visokošolski učitelji oz. sodelavci lahko tudi redno zaposleni kot znanstveni delavci oz. raziskovalni  

sodelavci, se ista oseba lahko pojavi v obeh tabelah (tj. tabeli 15 in 16). 
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Število redno zaposlenega upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega kadra na NU, FSMŠ: 

Tabela 16: Število redno zaposlenega upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega kadra na NU, FSMŠ na dan 1. 1. 
2020 

Upravno-administrativni in 

strokovno-tehnični kader 

Število na dan 1. 1. 2020 FTE 

Glavna tajnica 1 0,70 

Strokovni sodelavci / / 

Računovodstvo / / 

Vodja Kariernega centra + 

nadomeščanje 

/ / 

Vodja Referata za študijske in 

študentske zadeve 

/ / 

Referent za študentske in študijske 

zadeve 

1 0,20 

Bibliotekar  / / 

Pravnik / / 

Skupaj 2 0,90 

 

2.5. SREDSTVA IN PREMOŽENJE 

Univerza razpolaga z dolgoročnimi in kratkoročnimi sredstvi. 

Med dolgoročna sredstva uvrščamo:  

- Neopredmetena sredstva, ki zajemajo premoženjske pravice; 

- Opredmetena sredstva zajemajo opremo, drobni inventar in druga opredmetena osnovna 

sredstva, ki se uporabljajo za nemoten pedagoški proces; 

- Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo dana posojila in dolgoročne poslovne terjatve, ki 

jih imamo do drugih, na primer do sredstev Erasmus+ ter  

- dolgoročne poslovne terjatve  kamor uvrščamo deleže v drugih družbah. 

Med kratkoročna sredstva pa uvrščamo: 

- Zalogo založniških knjig; 

- Kratkoročne poslovne terjatve, ki predstavljajo terjatve do študentov in drugih institucij ter 

- denarna sredstva na transakcijskem računu in v blagajni, katera fakulteti predstavljajo likvidna 

sredstva. 

 

2.6. OPIS OKOLJA 

Nova univerza je vseslovenska visokošolska inštitucija. Čeprav je glede na svoj sedež in delovanje 

zasidrana na Goriškem v Novi Gorici, ima fakultetna študijska središča tudi v Kranju, v Mariboru in v 

Ljubljani. Strateški cilj internacionalizacije se že sedaj uresničuje prek študijskih programov, ki jih izvaja 

v sodelovanju z visokošolskimi institucijami na Kosovem, na Hrvaškem, v Združenih državah Amerike 

in v Izraelu. 

Izvirna področja študija in znanstvenega raziskovanja univerze so pravo, uprava, mednarodni odnosi, 

evropske študije, reševanje sporov, varnostne študije, slovenoslovje, etika v javnem življenju ter 
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interdisciplinarni programi prava in managementa na področjih nepremičnin, infrastrukture in 

trajnostne gradnje. Univerza svoja področja izobraževanja širi z vključevanjem novih, zlasti pridruženih 

članic in z uvajanjem novih interdisciplinarnih programov, ki jih izvaja univerza sama ali prek svojih 

članic.  

V evropski in širši mednarodni visokošolski prostor je Nova univerza vpeta tako, da prek svojih članic 

omogoča izmenjave študentov, akademskega in strokovnega osebja s partnerskimi univerzami v tujini, 

z izvajanjem skupnih študijskih programov prek oblik transnacionalnega visokošolskega izobraževanja 

in s sodelovanjem pri mednarodnih znanstvenih projektih. Podroben pregled mednarodnega 

sodelovanja in vpetosti Nove univerze v mednarodno okolje je opisano v poglavju 5.3. 

Internacionalizacija. 

Prek svojih članic univerza izvaja številne znanstvene in aplikativne raziskave, ki prispevajo h 

gospodarskemu, družbenemu in kulturnemu razvoju v Sloveniji in tujini. K temu pripomorejo dosežki 

njenega akademskega zbora kot tudi aktivnosti samih študentov. Znanstveno raziskovalna dejavnost 

Nove univerze, je podrobneje opisana v poglavju 5.4. Raziskovalna dejavnost. 

Prepoznavnost Nove univerze in njeno sodelovanje z domačim in mednarodnim okoljem se utrjuje in 

širi prek različnih dogodkov, ki jih izvaja Nova univerza skupaj z njenimi članicami. Akademski forumi 

okrogle mize in posveti, gostovanja domačih in tujih predavateljev ter strokovnjakov, mednarodne 

konference, znanstveno strokovni simpoziji, poletne, spomladanske, jesenske in zimske šole ter drugi 

dogodki, na katerih gostujejo ugledni strokovnjaki iz področja obravnavane tematike, predstavljajo 

Novo univerzo kot domače in mednarodno prepoznavno izobraževalno institucijo. Kot pomemben 

akter na področju sodelovanja z okoljem in stika z delodajalci so tudi karierni centri, mednarodne 

pisarne, študentska društva in alumni klubi članic univerze, ki skrbijo za izvedbo številnih dogodkov. 

Sodelovanje Nove univerze z okoljem je podrobno opisano v poglavju 5.5. Sodelovanje z okoljem.  

 

2.7. POUDARKI IZ PROGRAMA DELA ZA TEKOČE LETO 

Ključni podatki iz programa dela za leto 2020 so zapisani v poglavju 5. Kratkoročni cilji in ukrepi za 

njihovo dosego. 

 

3. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 

Nova univerza deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike Slovenije, 

zakonov in njihovih podzakonskih aktov, ki urejajo visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost ter 

predpisov drugih področij (javne finance, delovna zakonodaja idr.).  

V okviru zakonske ureditve na državni ravni navajamo temeljne predpise in področno zakonodajo, ki 

ureja visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost, in sicer:  

- Ustava Republike Slovenije (URS; Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 

47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), 

- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020 

(ReNPVŠ11-20; Uradni list RS, št. 41/11),  
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- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20; Uradni list 

RS, št. 43/11), 

- Zakon o visokem šolstvu (ZVis; Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 

109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), 

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD; Uradni list RS, št. 22/06 – UPB, 61/06 – ZDru-

1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19)  

- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1; Uradni list RS, št. 61/06, 87/11 – ZVPI in 

55/17),  

- Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE; 

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/99), 

- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – 

popr. in 109/12), 

- Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS; Uradni list RS, št. 38/94 in 59/19), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819; Uradni 

list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) 

- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št 

35/17),  

- Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17),  

- Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list 

RS, št. 46/06 in 8/17). 

Pri svojem delovanju  Nova univerza uporablja tudi vso ostalo splošno zakonodajo, ki ureja delovanje 

javnih zavodov ter drugih pravnih oseb (statusno pravno, delovno pravno, davčno pravo in druge veje 

zakonodaje).  

Predpisi, ki zadevajo poslovanje Nove univerze in njenih članic so objavljeni na njihovih spletnih 

straneh. 

 

4. STRATEŠKI, DOLGOROČNI IN RAZVOJNI CILJI TER NAČRT 

IZVAJANJA ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 
 

Pogodba o financiranju študijske dejavnosti je bila do vpisa Nove univerze v eVŠ sklenjena na ravni 

članic, tj. NU, Evro-PF in NU, FDŠ. Z vpisom Nove univerze v eVŠ, je v pripravi nova pogodba o 

financiranju študijske dejavnosti med MIZŠ in Novo univerzo. Slednja bo, tako kot dosedanje pogodbe 

o financiranju študijske dejavnosti med MIZŠ in članicama, opredelila:  

- strateške in dolgoročne cilje visokošolskega zavoda, ukrepe za njihovo dosego, ciljne in 

izhodiščne vrednosti in kazalce, s katerimi se spremlja doseganje ciljnih vrednosti;  

- razvojne cilje visokošolskega zavoda, ukrepe za njihovo doseganje, ciljne in izhodiščne 

vrednosti in kazalce, s katerimi se spremlja doseganje ciljnih vrednosti; 

- načrt izvajanja študijske dejavnosti, ki vključuje predvsem študijska področja, na katerih se 

bodo izvajali študijski programi, morebitna povečanja ali zmanjšanja razpisanih mest za vpis v 

prvi letnik za naslednja štiri študijska leta v primerjavi z zadnjim razpisom in številom vpisanih 
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študentov v prvi letnik, pričakovano število študentov ter opredelitev morebitnih novih 

študijskih področij in članic; 

- način in dinamika poročanja o doseganju ciljev; 

- ukrepe v primeru neizpolnjevanja določil pogodbe. 

 

4.1. Strateški in dolgoročni cilji Nove univerze 

Nova univerze je v septembru 2019 sprejela Strategijo razvoja za obdobje 2019 - 2026. S podpisom 

nove pogodbe o financiranju študijske dejavnosti med MIZŠ in Novo univerzo, bo univerza svojo 

Strategijo razvoja prilagodila trajanju koncesijske pogodbe. 

Uresničljivost doseganja ciljev iz Strategije razvoja Nove univerze 2019 – 2026 se preverja enkrat letno, 

in sicer po posameznih strateških področjih. Uresničevanje dolgoročnih ciljev po posameznih področjih 

se spremlja na podlagi kratkoročnih ciljev, ki se bodo za posamezno leto določili z nadaljnjimi letnimi 

programi dela univerze. 

Tako dolgoročni kot kratkoročni cilji posameznih strateških področij Nove univerze za leto 2020 so 

razvidni v: 

- Tabeli 21 – Področje: Organiziranost in razvoj, 

- Tabeli 34 – Področje: Izobraževalna dejavnost, 

- Tabeli 37 – Področje: Internacionalizacija, 

- Tabeli 46 – Področje: Raziskovalna dejavnost, 

- Tabeli 48 – Področje: Sodelovanje z okoljem, 

- Tabeli 49 – Področje: Študenti, 

- Tabeli 51 – Področje: Kadri, 

- Tabeli 52 – Področje: Skrb za kakovost, 

- Tabeli 53 – Področje: Univerzitetna knjižnica Nove univerze, 

- Tabeli 54 – Področje: Financiranje dejavnosti. 

 

4.2. Razvojni cilji Nove univerze 

V nadaljevanju podajamo razvojne cilje za članici univerze, ki izvajata koncesionirane študijske 

programe, to sta: NU, Evro-PF in NU, FDŠ. 

 

4.2.1. Razvojni cilji NU, Evro-PF 

Dne 27. 10. 2017 je Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport na Novo univerzo, Evropsko pravno 

fakulteto naslovilo dopis v okviru katerega so bile podane smernice za pripravo projektnega predloga 

za pridobitev sredstev RSF.  

V ta namen je NU, EVRO-PF pripravila projektni predlog RSF z naslovom: PRAVNA DIGITALNA 

ENCIKLOPEDIJA IN UČILNICA SLOVENIJE (DEUS), s katerim želi podpreti predvsem naslednji razvojni 

cilj zavoda, ki temelji tudi na strateških ciljih zavoda: VPELJAVA IN APLIKACIJA PRAVNE DIGITALNE 

ENCIKLOPEDIJE IN UČILNICE SLOVENIJE (DEUS) V RAZVOJ ŠTUDIJSKEGA PROCESA. 
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V okviru projekta bo tako vzpostavljen prosto dostopen interaktivni spletni portal za uporabo na 

osebnih računalnikih in androidnih ali podobnih mobilnih aplikacijah, za vse uporabnike, tako 

študente, kot tudi širšo znanstveno, strokovno in splošno javnost.  

Projekt je zasnovan v dveh delih. Prvi, najobsežnejši del projekta, bo izvršen v prvih treh letih (2018-

2020), drugi del, nadgradnje in dopolnitve portala z vtičnikom Moodle, povezavami z repozitorijem 

pravnih zaključnih del ipd., v naslednjih treh letih.  

Spletni portal bo deloval kot osrednja referenčna točka za dostop do pravnega znanja fakultete, za 

spodbujanje študentske ustvarjalnosti ter dragocena storitev, ki bo primerna za vsakega, ki deluje na 

področju prava.  

Portal predvideva naslednje vsebine: 
- e-Komentar Ustave Republike Slovenije po posameznih členih (KURS);  

- e-Enciklopedijo slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti z osnovnimi pojmi vezanimi 

na omenjene teme (ESODU); 

- spletna učilnica  

- povezave gradiva s sodnimi odločbami, literaturo, podatkovnimi zbirkami slovenskih in tujih 

sodišč ter druge vire; 

- spletne konference, akademski forumi, spletne delavnice, ter druga e-izobraževanja za 

zainteresirano javnost. 

Portal, zasnovan in delujoč na podlagi uporabe IKT tehnologij v letu 2018, naj bi do leta 2020 postal 

pripomoček za študij, raziskovanje in akademsko poučevanje vsebin pravne stroke, s čimer se bo 

izboljšala kakovosti izvedbe študijskih programov na fakulteti. Študenti se bodo z intenzivno vpeljavo 

IKT tehnologij v študijski proces seznanili s sodobnimi oblikami rabe elektronskih virov in baz ter 

poučevanja. Širša in splošna dostopnost vsebin portala bo prispevala k boljšemu sodelovanju z 

okoljem. Slednje bo posebej poudarjeno tudi znotraj sodelovanja NU, EVRO-PF z avtorji vsebin na 

portalu, kjer se predvideva vključevanje strokovnjakov iz prakse v študijski proces ter sodelovanje z 

drugimi fakultetami in raziskovalnimi organizacijami (inštituti in centri) s področja prava.



 
 

Tabela 17: Razvojni cilji NU, Evro-PF 

Področje Razvojni cilj 

Finančna 
sredstva po letih 

za posamezen 
razvojni cilj 

Ukrep/i za doseganje 
razvojnega cilja 

Kazalci 

 

Izhodiščna vrednost leto 2019 

 

Končna vrednost leto 2020 

2020 

Kakovost študija 

Vpeljava in aplikacija 
Pravne digitalne 

enciklopedije in učilnice 
Slovenije (DEUS) v razvoj 

študijskega procesa 

49.036,38 EUR 
 

Od tega: 
MIZŠ:  

27.195,99 EUR  
 

Lastna sredstva: 
21.840,39 

EUR 

1. Vzpostavitev in 
vzdrževanje spletnega 
portala. 

Delovanje spletnega 
portala . 

 

Vzpostavljen spletni portal za segment ESODU. 

Delno vzpostavljen portal DEUS. 

 

 

V celoti vzpostavljen in delujoč ter 

prepoznaven portal DEUS z vsemi 

segmenti in povezavami na spletne 

strani fakultete in univerze. 

2. Zagotovitev primernih, 
kontinuirno posodobljenih 
študijskih vsebin. 

Število vpisanih gesel, e-
komentarjev na portalu ter 
število povezav do drugih 
podatkovnih zbirk in virov 
podatkov. 

Napisanih 462 gesel za ESODU. 

 

Delujoč segment ESODU ter vnesenih 20 testnih 

gesel za ESODU. 

Vzpostavljen in delujoč segment spletne 

konference in akademski forumi, spletne 

delavnice, učilnica in druga e-izobraževanja, za 

zainteresirano javnost.  

 

Napisana vsa gesla za ESODU (760).  

Delujoč segment ESODU ter vnesenih 

vseh 760 gesel za ESODU. 

Povezava in nadgradnja 50 vsebin 

segmenta za spletne konference, 

akademske forume, spletne 

delavnice, z učnim procesom na 

fakulteti.   

3. Dostopnost in 
prilagoditev portala vsem 
skupinam uporabnikov, 
tudi takim s posebnimi 
potrebami. 

Število in kategorija 
registriranih uporabnikov 
portala prilagojenost 
portala različnim 
skupinam.  

Število registriranih uporabnikov portala je v letu 

2019 preseglo načrtovano končno vrednost. 

Skupaj je  174 registriranih individualnih 

uporabnikov ter 133 uporabnikov, ki portal 

uporabljajo preko IP naslovov (sodišča, 

ministrstva in knjižnice). 

Kategorije registriranih uporabnikov: 

- Študenti; 

- Fizične osebe (ostali); 

- Pravne osebe (brez knjižnic); 

- Knjižnice. 

Dostopen portal in prilagojen vsem 

skupinam uporabnikov, tudi takim s 

posebnimi potrebami (npr. vtičniki za 

slepe in slabovidne ter gluhe in 

naglušne), število uporabnikov vsaj 

1000.  
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4. Inkorporacija portala v 
študijske programe 
fakultete, kot enega izmed 
temeljnih študijskih 
gradiv. 

Število študijskih 
predmetov, kjer je portal 
DEUS eno izmed temeljnih 
študijskih gradiv. 

Segment e-KURS je Implementiran v učne načrte 

pri 6 predmetih. 

 

Segment ESODU je  v testnih fazi, in zato še ni bil 

predstavljen celemu akademskemu zboru in  

Implementiran v učne načrte. 

Segment e-KURS je Implementiran v 

učne načrte pri 9 predmetih na 

koncesioniranih študijskih programih. 

Segment ESODU je predstavljen 

celemu akademskemu zboru in  

Implementiran v učne načrte. 

5. Vključevanje stroke v 
razvoj in nadgradnjo 
vsebin portala. 

Število vključenih 
strokovnjakov . 

Podpisanih 27 avtorskih, 7 uredniških in 2 

tehnično-uredniški pogodbi za segment ESODU s 

sodelujočimi strokovnjaki. 

 

V razvoj in nadgradnjo vsebin portala 

vključenih vsaj 50 strokovnjakov iz 

različnih področij. 

Dodatno podpisanih 10 % več 

avtorskih in uredniških pogodb za 

segment ESODU s sodelujočimi 

strokovnjaki. 

6. Vključevanje študentov 
v soustvarjanje portala . 

Učinkovito delovanje 
sistema spletna učilnica in 
število objavljenih dobrih 
praks . 

 

Spletna učilnica je vzpostavljena v letu 2019 v 

sistemu Moodle. 

Delujoča in učinkovita spletna 

učilnica z vsaj 10 prispevki dobrih 

praks s strani študentov za hiter 

pretok znanja in informacij 

Internacionalizacija   
 

    
  

Sodelovanje z 
okoljem 

Vpeljava in aplikacija 
Pravne digitalne 

enciklopedije in učilnice 
Slovenije (DEUS) v razvoj 

študijskega procesa 

 

1. Vpeljava portala v širši 
družbeni kontekst (zunanji 
uporabniki različnih 
kategorij). 

Število zunanjih 
uporabnikov in kategorij 
uporabnikov. 

 

Zunanjih registriranih uporabnikov je v letu 2019: 

133. 

 

Portal je dostopen tudi zunanjim 

uporabnikom. Registriranih bo vsaj 

10 % več zunanjih uporabnikov 

različnih kategorij. 

2. Vključevanje zunanjega 
okolja pri soustvarjanju 
portala (vidik spletne 
pravne akademije, 
konference, ipd.)  

Število izvedenih spletnih 
dogodkov. 

Spletna učilnica in eUniverza vsebujeta 15 novih 

dogodkov posredovanih preko spleta v letu 2019. 

Izpeljana bosta vsaj 2 tovrstna 

dogodka na letni ravni. 
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4.2.2. Razvojni cilji NU, FDŠ 

Fakulteta je na podlagi razpisa in navodil MIZŠ v letu 2018 pripravila razvojni RSF projekt »Aplikacija 

kreativnih industrij na izvajanje študijskih procesov«, v okviru katerega fakulteta v študijski proces 

vpeljuje novo tehnologijo in opremo IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija). Fakulteta v sklopu 

projekta digitalizira dodiplomski univerzitetni študijski program Javna uprava I. stopnje. Na podlagi 

opravljene analize je bilo namreč ugotovljeno, da je večina študentov, ki je vpisana na omenjeni 

študijski program že zaposlena ter ima stalno prebivališče izven gorenjske regije, kjer ima fakulteta 

sedež, potemtakem bi jim torej digitalizacija študija omogočila, da se lahko s snovjo seznanijo ali snov 

obnovijo kjerkoli in kadarkoli, saj učni proces prilagodijo svojim potrebam. Poleg tega je večina 

študentov starejših od 25 let, tako da uporaba moderne tehnologije prispeva k temu, da posameznik 

ob osvajanju novih znanj postane bolj digitalno pismen, kar celostno prispeva k opolnomočenju 

posameznika.  

Projekt je zastavljen tako, da se v teku treh koledarskih let vsako leto posname predavanja pri enem 

letniku. V letu 2018 in 2019 se je tako snemalo predavanja za 1. in 2. letnik študijskega programa Javna 

uprava I. stopnje, v letu 2020 pa bodo posneta predavanja 3. letnika navedenega študijskega programa.  

V letu 2020 bodo tako posneta predavanja pri naslednjih študijskih predmetih: 

 

Predmet Nosilec 

Okoljsko in urbano pravo Dr. Breda Mulec 

Upravni sistemi Dr. Robert Drobnič 

Evropsko ustavno pravo Dr. Matej Avbelj 

Prekrškovno pravo Dr. Boštjan Tratar 

Upravno poslovanje Dr. Breda Mulec 

Upravno pravo – posebni del Dr. Jernej Letnar Černič 

Javno zasebno partnerstvo (izbirni) Dr. Petra Ferk 

Policijsko pravo (izbirni) Dr. Tomaž Čas 

Zunanje meje in širitev Evropske Unije (izbirni) Dr. Laris Gaiser 

 

Pri snemanju e-modulov pa fakulteta stremi k temu, da so predavanja posneta in objavljena čimprej, 

da se študenti z vsebinami seznanijo ob klasičnih predavanjih ter pred izpitnim obdobjem, poleg tega 

pa so tako vsebine dostopne širšemu krogu študentov.



 
Tabela 18: Razvojni cilji NU, FDŠ 

Področje Razvojni cilj 

Finančna 
sredstva po 

letih za 
posamezen 
razvojni cilj 

Ukrep/i za doseganje 
razvojnega cilja 

Kazalci 
Izhodiščna vrednost  

31. 12. 2019 
Ciljna vrednost  

31. 12. 2020 

2020 

Kakovost študija 
Aplikacija kreativnih 
industrij na izvajanje 
študijskih procesov 

21.232,74 
EUR 

Vzpostavitev e-portala. Delujoč e-portal. E-portal deluje. Delujoč e-portal. 

Skrb za nemoteno 

delovanje e-portala. 

Št. prijavljenih napak pri 

delovanju e- portala. 

Napake v delovanja se ne 

pojavljajo.  

Portal bo deloval brezhibno, napake pri 

delovanju se bodo pojavile izjemoma. 

Časovno obdobje, v 

katerem e-portal zaradi 

napak ni deloval. 

Napake v delovanju e-portala se 

niso pojavile. 

Portal bo deloval 365 dni v letu, 

izjemoma portal ne deluje zaradi višje 

sile. 

Pregled učnih načrtov in 

predlaganje sprememb le-

teh – v luči apliciranje 

kulturnih in kreativnih 

industrij. 

Pregled učnih načrtov 

obveznih predmetov 

študijskega programa Javna 

uprava I. stopnje. 

Učni načrti so bili pregledani pred 

začetkom študijskega leta 2019/20. 

Učni načrti so bili pregledani pred 

začetkom študijskega leta 2020/2021. 

Priprava e-modulov. 

Priprava e-modulov za 

obvezne predmete 1. 

letnika študijskega 

programa Javna uprava I. 

stopnje. 

Od študijskega leta 2018/19 dalje 

so na e-portalu objavljeni e-moduli 

za vse obvezne predmete 1. letnika 

dodiplomskega študijskega 

programa JU. 

e-moduli so pripravljeni od študijskega 

leta 2018/19 dalje. 
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Priprava e-modulov za 

obvezne in določene 

izbirne predmete 2. letnika 

študijskega programa Javna 

uprava I. stopnje. 

Od študijskega leta 2019/20 dalje 

so na e-portalu objavljeni e-moduli 

za vse obvezne predmete 2. letnika 

dodiplomskega študijskega 

programa JU. 

e-moduli so pripravljeni od študijskega 

leta 2019/20 dalje. 

  

 

Priprava e-modulov za 
obvezne in določene 

izbirne predmete 3. letnika 
študijskega programa Javna 

uprava I. stopnje. 

/ 

 

e-moduli bodo pripravljeni v letu 

2020. 

e-moduli so pripravljeni od študijskega 

leta 2020/21 dalje. 

  

 

Vključitev študentov. 
Vključitev del, ki so 
pripravljena s strani 

študentov, na e-portal. 

Študentje ne pripravljajo del, ki bi 

jih vključili na e-portal. 

Na e-portal so vključena dela 

pripravljena s strani študentov, ki so jih 

predhodno pregledali in odobrili nosilci 

predmetov. 

Internacionalizacija / 

 
 
 
 
/ 

 

 

/ 
/ / 

 
 
 
 
/ 

Sodelovanje z okoljem / 

 
 
 
/ 

 

 

/ 
/ / 

 
 
 
 
/ 



 

4.3. Načrt izvajanja študijske dejavnosti 

V nadaljevanju podajamo načrt izvajanja študijske dejavnosti za članici univerze, ki izvajata 

koncesionirane študijske programe, to sta: NU, Evro-PF in NU, FDŠ.



 

4.3.1. Načrt izvajanja študijske dejavnosti NU, Evro-PF 
 

Tabela 19: Načrt izvajanja študijske dejavnosti NU, Evro-PF 

 

 

 

 

 

Ime visokošolskega zavoda: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

Naslov (sedež): Delpinova ulica 18/b, 5000 Nova Gorica

I. stopnja** II. stopnja*** III. stopnja I. stopnja II. stopnja III. stopnja I. stopnja **** II. stopnja***** III. stopnja I. stopnja**** II. stopnja***** III. stopnja I. stopnja**** II. stopnja***** III. stopnja

00 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 

01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 

02 Umetnost in humanistika 

03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 

04 Poslovne in upravne vede, pravo 138 276 118 109 138 276 138 276 138 276

05 Naravoslovje, matematika in statistika 

06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) 

07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 

08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 

09 Zdravstvo in socialna varnost 

10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 

SKUPAJ 138 276 0 118 109 0 138 276 0 138 276 0 138 276 0

85,5% 39,5% #DIV/0!

*koncesionirani VŠZ upoštevate samo koncesionirane študijske programe

** razpisanih mest: 68 za redni študij in 70 za izredni študij

***razpisanih mest 68 mest za redni študij in 70 mest za izredni študij na posamezni program

****upoštevanih 68 mest za redni študij in 70 mest za izredni študij na posamezni koncesioniran študijski program 

*****upoštevanih 68 mest za redni študij in 70 mest za izredni študij na posamezni koncesioniran študijski program 

Priloga št. 2: Tabela za vnos razpisanih mest za vpis v prvi letnik za naslednja tri študijska leta v primerjavi z zadnjim razpisom in številom vpisanih študentov v prvi letnik (redni in izredni študij skupaj)*

Načrtovano število razpisa vpisnih mest za Slovence in EU za vpis v 1. letnik po študijski letih in stopnji študijskega programa:
Število razpisanih vpisnih mest za 

Slovence in EU za vpis v 1. letnik za 

študijsko leto 2019/20:

Število študentov, ki so v 

študijskem letu 2019/20 prvič 

vpisani v 1. letnik študijskega 

programa (Slovenci in EU):

Delež zasedenosti vpisnih mest, glede na razpisana vpisna mesta

Študijska področja po Klasius-P-16

2020/21 2021/22 2022/23
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4.3.2. Načrt izvajanja študijske dejavnosti NU, FDŠ 
 

Tabela 20: Načrt izvajanja študijske dejavnosti, NU FDŠ 

 

Ime visokošolskega zavoda: Fakulteta za državne in evropske študije

Naslov (sedež): Žanova ulica 3, 4000 Kranj

I. stopnja** II. stopnja*** III. stopnja I. stopnja II. stopnja III. stopnja I. stopnja **** II. stopnja***** III. stopnja I. stopnja**** II. stopnja***** III. stopnja I. stopnja**** II. stopnja***** III. stopnja

00 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 

01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 

02 Umetnost in humanistika 

03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 133 35 133 123 123

04 Poslovne in upravne vede, pravo 113 133 15 62 94 133 94 123 94 123

05 Naravoslovje, matematika in statistika 

06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) 

07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 

08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 

09 Zdravstvo in socialna varnost 

10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 

SKUPAJ 113 266 0 15 97 0 94 266 0 94 246 0 94 246 0

13,3% 36,5% #DIV/0!

*koncesionirani VŠZ upoštevate samo koncesionirane študijske programe

** razpisanih mest: 70 za redni študij in 150 za izredni študij

***razpisanih mest 70 mest za redni študij in 100 mest za izredni študij na posamezni program

****upoštevanih 70 mest za redni študij in 100 mest za izredni študij - zmanjušanje mest za izredni študij

*****upoštevanih 70 mest za redni študij in 70 mest za izredni študij na posamezni koncesioniran študisjki program - zmanjšanje mest za izredbni študij

Priloga št. 2: Tabela za vnos razpisanih mest za vpis v prvi letnik za naslednja tri študijska leta v primerjavi z zadnjim razpisom in številom vpisanih študentov v prvi letnik (redni in izredni študij skupaj)*

Načrtovano število razpisa vpisnih mest za Slovence in EU za vpis v 1. letnik po študijski letih in stopnji študijskega programa:
Število razpisanih vpisnih mest za 

Slovence in EU za vpis v 1. letnik za 

študijsko leto 2019/20:

Število študentov, ki so v 

študijskem letu 2019/20 prvič 

vpisani v 1. letnik študijskega 

programa (Slovenci in EU):

Delež zasedenosti vpisnih mest, glede na razpisana vpisna mesta

Študijska področja po Klasius-P-16

2020/21 2021/22 2022/23



 

5. KRATKOROČNI CILJI IN UKREPI ZA NJIHOVO DOSEGO 
 

5.1. ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ 

5.1.1. Organi univerze 

Organi univerze so: predsednik univerze, rektor, akademski zbor univerze, senat, upravni odbor, 

direktor, glavni tajnik, študentski svet. Upravo univerze sestavljajo njeni poslovodni organi. To so 

predsednik univerze, upravni odbor, direktor in glavni tajnik. Akademsko vodstvo univerze sestavljajo 

organi, ki vodijo njene študijske, znanstvenoraziskovalne in strokovne dejavnosti. To so akademski zbor 

univerze, senat, rektor, prorektor(ji) in študentski svet. Univerza ima lahko v skladu z aktom o 

ustanovitvi tudi druge organe.  

 

Predsednik univerze: 

Predsednik upravnega odbora izvaja svoje pristojnosti v funkciji predsednika univerze.   

Predsednik univerze je pristojen za sklicevanje in vodenje sej upravnega odbora in za izvrševanje 

njegovih sklepov. V ta namen sodeluje z rektorjem, direktorjem in glavnim tajnikom univerze, s 

predstojniki organizacij in organizacijskih enot univerze, ter z dekani, direktorji in tajniki članic 

univerze. Daje navodila za pripravo predlogov in za izvrševanje sklepov upravnega odbora univerze.  

 

Rektor: 

Rektor je akademski in strokovni vodja univerze. Rektor vodi, predstavlja in zastopa univerzo pri 

opravljanju njenih strokovnih, izobraževalnih, znanstveno-raziskovalnih in drugih visokošolskih 

dejavnosti.  Opravlja naslednje naloge:  

- sklicuje in praviloma vodi seje senata univerze, 

- usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in drugo delo na univerzi,  

- v sodelovanju z upravnim odborom skrbi in odgovarja za zakonitost dela univerze in za 

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

univerze,  

- skupaj s  senatom sprejema merila o kakovosti univerze, študijskih programov, znanstveno-

raziskovalnega ter strokovnega dela,  

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

- poroča senatu, upravnemu odboru in ustanoviteljem o delu univerze,  

- promovira doktorje znanosti,  

- podeljuje nagrade univerze,  

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

njegovih odločitev,  

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

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

statuta, odločitev upravnega odbora in sklepov direktorja,  

- opravlja druge naloge v skladu s predpisi ter splošnimi akti univerze. 
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Za rektorja je lahko imenovan redni profesor. Imenuje ga upravni odbor po predhodno pridobljenem 

mnenju senata za dobo dveh (2) let in je lahko ponovno imenovan. Imenovan je izmed visokošolskih 

učiteljev univerze in njenih članic, ki so nosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov. 

 

Prorektor: 

Univerza ima lahko enega ali več prorektorjev. Prorektor pomaga rektorju glede nalog, ki jih določi 

rektor, in ga po njegovem pooblastilu nadomešča v času njegove odsotnosti. Za sklep o nadomeščanju 

mora rektor pridobiti soglasje upravnega odbora.  

 Prorektorja imenuje upravni odbor po predhodno pridobljenem mnenju senata za dobo dveh (2) let 

in je lahko ponovno imenovan, vendar skupni mandat ne sme preseči štirih (4) let. Imenovan je izmed 

visokošolskih učiteljev univerze in njenih članic, ki so nosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih 

predmetov.  

 

Senat: 

Senat je akademski in strokovni organ univerze. Število članov senata zagotavlja enakopravno 

zastopanost vseh znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področji univerze.  Senat univerze 

ima najmanj dvajset (20) članov. Rektor je član senata po položaju. Člane senata univerze izvolijo senati 

članic in pridruženih članic univerze iz vrst svojih visokošolskih učiteljev in znanstvenih sodelavcev.  

Študentski svet univerze izvoli v senat univerze toliko predstavnikov študentov, da tvorijo najmanj 

petino članov. 

Seje senata sklicuje in vodi rektor. Seje so redne in korespondenčne. Sejo senata rektor skliče po 

potrebi ali na zahtevo upravnega odbora ali članice univerze. Sklic lahko predlaga tudi študentski svet 

univerze. Senat univerze je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica članov. Sklep je sprejet, če 

zanj glasuje večina navzočih članov, če ni s tem statutom določeno drugače. 

Senat: 

- oblikuje strategijo razvoja univerze in predlaga ustanovitelju sprejem ustreznih ukrepov za 

njeno uresničitev,  

- daje mnenje k letnemu delovnemu načrtu in programu razvoja univerze,  

- potrjuje razpis za vpis v študijske programe,  

- določa pogoje za oblikovanje programov v visokošolskem izobraževanju,  

- potrjuje enotni informacijski knjižnični načrt univerze,  

- sprejema študijske programe in interdisciplinarne programe na predlog senatov članic, 

- sprejema skupne osnove za preverjanje in ocenjevanje znanja v visokošolskem izobraževanju, 

- daje mnenje k pobudam za ustanovitev visokošolskih in raziskovalnih zavodov,  

- daje mnenje k pobudam o preoblikovanju visokih strokovnih šol v fakultete,  

- sprejema samoevalvacijska poročila,  

- sprejema merila in postopke za volitve v nazive učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, 

- imenuje člane komisij in delovnih teles senata univerze,  

- sprejema merila za priznanje pomembnih umetniških del pri volitvah učiteljev umetniških 

disciplin,  

- povezuje in usklajuje raziskovalno delo članic univerze,   

- sprejema merila za ocenjevanje kakovosti in usmeritve za izboljšanje 

znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in izobraževalnega dela članic,  
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- sprejema raziskovalni program dela univerze,  

- sprejema študijski koledar,  

- na predlog senata članice voli visokošolske učitelje in znanstvene sodelavce v naziv rednega 

profesorja, znanstvenega svetnika in raziskovalno-razvojnega svetnika,  

- daje članicam univerze soglasje pred prvo izvolitvijo v naziv ali izvolitvijo v višji naziv za 

visokošolske učitelje in znanstvene delavce, razen za redne profesorje, znanstvene svetnike in 

raziskovalno-razvojne svetnike; za senat univerze to nalogo opravlja njegova komisija za 

izvolitve v nazive,  

- odloča o podelitvi častnega doktorata ter naslova “zaslužni profesor”,   

- odloča o odvzemu znanstvenega naslova doktor znanosti,  

- daje mnenje h kandidatom za rektorja in prorektorje,  

- imenuje komisijo ter odloča o nostrifikaciji v tujini pridobljenih diplom v primerih, ki jih določa 

zakon,  

- razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta univerze s področja njegove pristojnosti,  

- opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonom, tem statutom ali aktom o ustanovitvi 

univerze.  

Senat ima naslednje komisije:  

- Komisija za študijske in študentske zadeve,  

- Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo,  

- Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje,  

- Komisija za pritožbe študentov,  

- Skupina za kakovost in evalvacije Nove univerze,  

- Habilitacijska komisija,  

- Komisija za podeljevanje častnih nazivov in nagrad. 

Senat univerze lahko po potrebi ustanovi še druge komisije. Delo posamezne komisije vodi predsednik, 

ki ga izmed sebe izvolijo člani komisije. 

 

Upravni odbor: 

Upravni odbor je organ vodenja, poslovanja in upravljanja univerze, ki poleg nalog, določenih z 

zakonom, odloča o zadevah finančne, poslovne in premoženjske narave ter skrbi za materialno 

poslovanje univerze in njeno kakovostno delovanje. 

Upravni odbor: 

- sprejema statut in druge akte, kot so akt o sistemizaciji delovnih mest, pravilniki, ceniki, merila 

in drugi,  

- odloča o materialnih, finančnih, poslovnih in organizacijskih vprašanjih delovanja,  

- sprejema merila za razporejanje proračunskih sredstev za študijsko dejavnost, prejetih s strani 

Republike Slovenije,  

- določi odstotek nadomestila članic za skupne naloge in se pri letnem poročilu seznani s porabo 

teh sredstev,  

- imenuje rektorja in prorektorje po predhodnem mnenju senata,   

- imenuje direktorja in glavnega tajnika,  
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- po predhodnem soglasju senata univerze k letnem delovnemu načrtu sprejme letni program 

dela ter spremlja njegovo uresničevanje,  

- sprejme letno poročilo,  

- odloča o kadrovskih in personalnih zadevah,  

- odloča o ustanovitvi in položaju samostojnih organizacij in organizacijskih enot ter imenuje 

njihove predstojnike v skladu s tem aktom,  

- odloča o uvedbi novih programov dejavnosti univerze in o spremembah obstoječih programov 

v soglasju z ustanoviteljem,  

- odloča o pogodbenih razmerjih in pooblašča direktorja za podpis pogodb v imenu univerze.  

Upravni odbor ima najmanj dva člana, število članov upravnega odbora pa določi ustanovitelj, ki tudi 

imenuje člane za dve leti. Vsak član ima en glas. Ustanovitelj daje upravnemu odboru po lastni presoji 

navodila za odločanje na sejah.  Upravni odbor pri svojem upravljanju univerze pri vseh odločitvah sledi 

zavezam kakovosti univerze. 

 

Direktor: 

Direktor je poslovodja in zakoniti zastopnik univerze, ki po navodilih predsednika upravnega odbora 

izvršuje sklepe upravnega odbora univerze in na tej podlagi opravlja naslednje naloge:  

- podpisuje pogodbe, ki se nanašajo na denarne in druge obremenitve univerze,  

- zastopa univerzo v pravnem prometu,  

- izvaja sklepe upravnega odbora o statusnih, organizacijskih in institucionalnih spremembah 

univerze ter njenih samostojnih organizacij in organizacijskih enot,  

- izvršuje sklepe upravnega odbora o delovnih razmerjih ter o drugih kadrovskih in personalnih 

vprašanjih,   

- zadolžen je za nadzorovanje evidence pogodb in aktov ter drugih dokumentov univerze, 

sklepov upravnega odbora in rektorja,  

- daje navodila drugim organom univerze iz pristojnosti upravnega odbora glede pravno pravilne 

uporabe in razlage akta o ustanovitvi in statuta univerze in drugih pravnih podlag za delovanje 

univerze,  

- ima druga pooblastila in odgovornost v skladu z aktom o ustanovitvi univerze, statutom  in 

sklepi upravnega odbora univerze.  

Direktorja imenuje upravni odbor za dobo dveh let, in je lahko ponovno imenovan. 

 

Tajništvo in glavni tajnik: 

Za opravljanje upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog ima univerza tudi tajništvo, ki je 

notranja organizacijska enota univerze. Tajništvo univerze opravlja naloge, ki zadevajo delovanje 

celotne univerze na izobraževalnem, raziskovalnem razvojnem in umetniškem področju, področju 

podpore študentom (v obliki kariernega centra, obštudijskih dejavnosti, dela študentskih organov itd.), 

kadrovskem, pravnem in splošnem področju ter področju vzdrževanja skupnih podatkovnih baz, 

organizacije in koordiniranja informacijske dejavnosti univerze. 

Glavni tajnik je predstojnik tajništva univerze, ki ga imenuje upravni odbor za mandatno dobo dveh (2) 

let, in je lahko ponovno imenovan.  
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Delo glavnega tajnika neposredno nadzirata, vodita in usmerjata predsednik upravnega odbora in 

direktor, glede nalog iz pristojnosti rektorja pa rektor, skladno z usmeritvami upravnega odbora.  

 

Študentski svet: 

Študentski svet univerze sestavljajo predstavniki študentov, ki so vpisani na članicah in pridruženih 

članicah univerze ter na študijskih programih, ki jih univerza izvaja neposredno. Študentski svet 

zagotavlja zastopanost študentov v organih in pri delu organov univerze.  

Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu univerze, o vseh zadevah, ki 

se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti 

študentov univerze v sodelovanju s skupnostjo študentov.  

Mandat članov študentskega sveta traja eno leto.  

 

Univerzitetna knjižnica Nove univerze (UKNU): 

UKNU je organizacijska enota univerze, ki zagotavlja knjižnično-informacijsko dejavnost in optimalne 

pogoje za študij ter znanstveno-raziskovalno delo na članicah Nove univerze. 

 

5.1.2. Organi članic 

Organi članice univerze so:  

- dekan,   

- akademski zbor članice univerze,   

- senat,   

- upravni odbor,  

- direktor,  

- tajnik,  

- študentski svet.   

Upravo članice univerze sestavljajo njeni poslovodni organ; to so upravni odbor, direktor in tajnik.  

Akademsko vodstvo članice univerze sestavljajo organi, ki vodijo njene študijske, znanstveno-

raziskovalne in strokovne dejavnosti; to so akademski zbor članice univerze, senat, dekan, prodekan(i) 

in študentski svet.  

Članica ima lahko tudi druge organe v skladu z aktom o ustanovitvi.  

Pristojnosti in naloge, sestavo in število članov, način in postopek izbire, imenovanja, izvolitve in 

razrešitve članov, ter način sklicevanja, vodenja, odločanja, glasovanja in delovanja organov članice se 

podrobneje uredijo s statuti članic. 

 



Tabela 21: Organiziranost in razvoj 

Področje: Organiziranost in razvoj 

Dolgoročni strateški 

cilj 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Ciljna vrednost kazalnika v letu 

2026 

Ukrepi (naloge) za uresničitev 

dolgoročnega strateškega cilja 

SC1: Razvoj Nove 

univerze. 

Izdelava in sprejetje 

Strategije razvoja Nove 

univerze 2019 - 2026.  

Izdelana in sprejeta bo 

Strategije razvoja Nove 

univerze, ki bo ob 

morebitni sklenitvi 

koncesijske pogodbe 

med MIZŠ in NU, 

novelirana.  

Izdelava osnutka 

Strategije razvoja Nove 

univerze, ki bo ob 

morebitni sklenitvi 

koncesijske pogodbe med 

MIZŠ in NU, novelirana. 

 

Uresničeni začrtani cilji iz 

Strategije razvoja 2019 – 2026. 

Izvajanje strategije razvoja Nove 

univerze 2019 - 2026. 

V Novo univerzo so 

vključene 3 redne članice 

in 4 pridružene članice. 

Nova univerza bo sklenila 

pogodbo o pridruženem 

članstvu z 1 

visokošolskim zavodom.  

Priprava in sklenitev 

Pogodbe o pridruženem 

članstvu.  

V Novo univerzo so vključene 

nove (pridružene) članice, 

predvsem s področja zdravstva, 

tehnike in naravoslovja. 

Vključitev novih članic oz. 

pridruženih članic v Novo 

univerzo. 

V okviru Nove univerze je 

vzpostavljen rektorat in 

Univerzitetna knjižnica in 

založba. 

Vzpostavljen bo Karierni 

center univerze. 

 

Priprava načrta za 

vzpostavitev Kariernega 

centra univerze. 

1. Vzpostavljena je 

Informacijsko – prijavna 

služba Nove univerze. 

2. Vzpostavljena je Mednarodna 

pisarna Nove univerze. 

3. Vzpostavljen je Karierni 

center Nove univerze. 

4. Vzpostavljena je Kadrovsko – 

pravna služba Nove univerze. 

Vzpostavitev in delovanje skupnih 

služb Nove univerze. 
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SC2: Jasna in 

učinkovita 

organizacijska 

shema. 

Vsi z zakonom in aktom o 

ustanovitvi predvideni 

organi ter njihova 

delovna telesa še niso 

vzpostavljeni. 

Delovanje določenih 

delovnih teles in 

organizacijskih enot je 

pomanjkljivo. 

V letu 2020 bodo 

vzpostavljeni vsi organi 

ter njihova delovna 

telesa. 

Vzpostavitev organov in 

njihovih delovnih teles 

skladno z akti univerze.  

1. Delovanje vseh organov, 

organizacijskih enot in 

delovnih teles je urejeno v 

predvidenih internih aktih. 

2. Koordinacija in komunikacija 

med organi, organizacijskimi 

enotami in delovnimi telesi 

NU, kot tudi med NU in 

članicami, poteka usklajeno in 

brez zapletov. 

3. Sestava organov, 

organizacijskih enot in 

delovnih teles Nove univerze 

je na najvišjem strokovnem 

nivoju. 

Spodbujanje aktivnega delovanja 

organov,  organizacijskih enot in 

delovnih teles ter njihova 

ustrezna strokovna sestava. 



 

5.2. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

Izobraževanje je osrednja dejavnost Nove univerze, zato se temeljne strateške usmeritve univerze 

nanašajo na zagotavljanje visoke kakovosti v izobraževalni dejavnosti, praktične vidike med samim 

študijem, aktivno vključevanje v izobraževalne mreže ter osredotočenost na študente z obravnavanjem 

vsakega posameznika.  

V nadaljevanju so podane ključne informacije vezane na izobraževalno dejavnost Nove univerze in 

njenih članic. Članice Nove univerze: Evropska pravna fakulteta; Fakulteta za državne in evropske 

študije; Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, ki izvajajo izobraževalno dejavnost s področja 

prava, nepremičnin, uprave, slovenoslovja, alternativnega reševanja sporov, mednarodnih odnosov in 

diplomacije.   

V študijskem letu 2018/19 je Nova univerza vključevala na podlagi pogodbe in statutarnih določb o 

pridruženem članstvu štiri pridružene članice, in sicer: European School of Law and Government, 

Priština (Republika Kosovo), Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Visoko šolo za gradbeno inženirstvo 

Kranj – VŠGI in AREMA - Visoko šolo za regionalni management. 

 

5.2.1. Članice univerze 

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (NU, Evro-PF): 

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta je samostojni visokošolski zavod. Ustanovljena je bila 1. julija 

2005. Njen ustanovitelj je Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice d.o.o.. S strani Sveta 

Republike Slovenije za visoko šolstvo je akreditirana po sklepu št. 1/4-2005, z dne 7. 7. 2005. Fakulteta 

je bila prvotno ustanovljena v Portorožu. Dne 23. 2. 2006 je Svet RS za visoko šolstvo s sklepom št. 

1/13-2006 dal pozitivno mnenje k spremembi imena v Evropska pravna fakulteta 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. 

 

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta je prva pravna fakulteta v Sloveniji, ki je začela delovati v 

skladu s sodobnim evropskim bolonjskim modelom študija in ki poudarja evropsko razsežnost svojega 

delovanja, saj to zajema tako program kot način študija ter zasnovo dejavnosti fakultete. Pri delovanju 

sledi trendom in usmeritvam v Evropski uniji (EU), zato je odprta za povezovanje po modelu 

partnerstva med zasebno in javno sfero v skladu z Lizbonsko strategijo. Fakulteta izvaja osem 

akreditiranih - javno veljavnih študijskih programov vseh treh stopenj bolonjskega procesa (Tabela 18). 

 

Fakulteta preko European School of Law and Governance Veternik (v nadaljevanju Kolegji ESLG) izvaja 

študijske programe tudi v obliki franšize. Svet NAKVIS je namreč s sklepom št. 6033-46/2013/4 z dne 

19. 12. 2013 v javno evidenco vpisal pogodbo, sklenjeno med fakulteto in Kolegji ESLG, za izvajanje 

dodiplomskih programov Pravo in Pravo in management infrastrukture in nepremičnin na Kosovu, s 

sklepom št. 6033-21/2016/4 z dne 20. 4. 2017 pa je NAKVIS v javno evidenco vpisal še pogodbo za 

izvajanje vseh štirih magistrskih programov NU, Evro-PF na Kosovu. 
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Tabela 22: Študijski programi Evropske pravne fakultete s podatki o pridobitvi akreditacije in državne koncesije za izvajanje 
posameznega študijskega programa 

Študijski program Podatki o akreditaciji Podatki o pridobitvi koncesije  

1. Stopnja 

PRAVO 1  

Triletni dodiplomski univerzitetni 
študijski program, ki se izvaja kot 
redni (koncesioniran) ali kot izredni 
(nekoncesioniran) način študija. 

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. 

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 IN MANAGEMENT 
INFRASTRUKTURE IN 
NEPREMIČNIN (PMIN 1)  

Triletni dodiplomski visokošolski 
strokovni študijski program, ki se 
izvaja kot izredni (nekoncesioniran 
program) način študija. 

Sklep Sveta NAKVIS št.: 6033-
307/2009/19 z dne 16. 6. 2011, za 
izvajanje študijskega programa v 
Novi Gorici in Ljubljani. 

/ 

2. Stopnja 

PRAVO 2  

Dvoletni podiplomski magistrski 
študijski program, ki se izvaja kot 
redni (koncesioniran) ali kot izredni 
(nekoncesioniran) način študija.  

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.  

Vlada Republike Slovenije je 
fakulteti podelila koncesijo z 
odločbo št. 01405-18/2007/5 z dne 
15. 5. 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 programa je 
bila podpisana 28. 9. 2007. 
Fakulteta je začela izvajati 
koncesionirana študijska programa 
v študijskem letu 2007/2008. 

PRAVO IN MANAGEMENT 
NEPREMIČNIN (PMN 2)  

Dvoletni podiplomski magistrski 
študijski program, ki se izvaja kot 
redni (koncesioniran) ali kot izredni 
(nekoncesioniran) način študija. 

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. 

ALTERNATIVNO REŠEVANJE 
SPOROV (ARS 2)  

Dvoletni podiplomski magistrski 
študijski program, ki se izvaja kot 
izredni (nekoncesioniran program) 
način študija. 

Odločba Sveta NAKVIS št. 6033-
150/2013/22 z dne 20. 11. 2014. 

/ 
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Vir: januar 2020 

 

Dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo ter dva magistrska študijska programa Pravo ter 

Pravo in management nepremičnin se izvajajo kot redni in izredni študij. Predavanja so organizirana na 

sedežu v Novi Gorici in na dislocirani enoti v Ljubljani. Dodiplomski visokošolski strokovni študijski 

program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin, magistrski študijski program 

Alternativno reševanje sporov, magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo ter doktorska 

študijska programa, se izvajajo kot izredni študij na dislocirani enoti v Ljubljani. 

 

Študijski programi tvorijo povezano celoto. Triletni dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo 

izobražuje študente na področju pravnih znanosti ter je namenjen manj zahtevnim zaposlitvam na 

področju prava. Triletni visokošolski strokovni dodiplomski študijski program Pravo in management 

infrastrukture in nepremičnin pa je namenjen vsem tistim, ki želijo pridobiti osnovno znanje 

interdisciplinarnih ved s področja prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin. Oba 

dodiplomska študijska programa omogočata vpis na dvoletne podiplomske magistrske študijske 

programe Pravo, Pravo in management nepremičnin, Alternativno reševanje sporov oziroma Civilno in 

gospodarsko pravo ter naprej na triletna podiplomska doktorska študijska programa Pravo oziroma 

Pravo in management nepremičnin. 

Študij na vseh treh stopnjah upošteva sodobne smernice in imperative razvoja visokega šolstva v 

Republiki Sloveniji in v skladu s temi temelji na naslednjih izhodiščih in zastavljenih ciljih: 

 predmetnik in učni načrti upoštevajo sedanje in bodoče evropske razsežnosti slovenskega 

pravnega sistema; 

 poudarjen je pomen povezanosti pravne teorije s pravno prakso, in sicer z vključevanjem 

prakse v zasnovani kreditni sistem na ravni dodiplomskega in podiplomskega programa; 

 fakulteta želi zagotoviti popolno mobilnost študentov na nacionalni in mednarodni ravni z 

jasno zasnovano strukturo kreditnega sistema, v celoti izhajajočo iz evropskega kreditnega 

sistema (ECTS); 

 poudarjen je pomen samostojnega študijskega in raziskovalnega dela ob mentorstvu. 

CIVILNO IN GOSPODARSKO PRAVO 
(CGP 2)  

Dvoletni podiplomski magistrski 
študijski program, ki se izvaja kot 
izredni (nekoncesioniran program) 
način študija. 

Odločba Sveta NAKVIS št. 6033-
195/2012/27 z dne 18. 6. 2015. 

/ 

3.Stopnja 

PRAVO 3  

Triletni podiplomski doktorski 
študijski program, ki se izvaja kot 
izredni (nekoncesioniran) način 
študija. 

Sklep SVŠ št. 2-160/2008 z dne 
5. 5. 2008. 

/ 

PRAVO IN MANAGEMENT 
NEPREMIČNIN (PMN 3)  

Triletni podiplomski doktorski 
študijski program, ki se izvaja kot 
izredni (nekoncesioniran) način 
študija. 

Sklep SVŠ št. 2-160/2008 z dne 5. 
5. 2008. 

/ 
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Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (NU, FDŠ): 

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije je skladno z Zakonom o zavodih zasebni zavod 

in skladno z Zakonom o visokem šolstvu fakulteta, ki je članica Nove univerze. Edini ustanovitelj 

fakultete in univerze je Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, d.o.o. Sedež fakultete je na 

naslovu: Žanova ulica 3, 4000 Kranj.  

 

Kot Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije je bila fakulteta pri Svetu RS za visoko šolstvo 

akreditirana 2. 6. 2000 ter septembra 2001 vpisana v evidenco visokošolskih zavodov pod zaporedno 

št. 8 (odločba št. 608-01-239/2001). Prvi vpis v magistrske študijske programe je bil izveden v 

študijskem letu 2001/2002. Fakulteta je v času od svoje ustanovitve dalje postopoma uvajala nove 

študijske programe, ki so vsi pridobili pozitivno mnenje akreditacijske agencije Republike Slovenije, 

tako da so uspešno zagovarjane diplome programov javno veljavne. Fakulteta izvaja šest akreditiranih 

- javno veljavnih študijskih programov vseh treh stopenj bolonjskega procesa (Tabela 19). 

 

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske izvaja izobraževalno dejavnost na področjih poslovnih 

in upravnih ved (področje št. 3400 po Klasius-P) ter družbenih ved (področje št. 3100 po Klasius-P).  

 
Tabela 23: Študijski programi Nove univerze, Fakultete za državne in evropske študije s podatki o pridobitvi akreditacije in 
državne koncesije za izvajanje posameznega študijskega programa 

Študijski program Podatki o akreditaciji Podatki o pridobitvi koncesije  

1. Stopnja 

JAVNA UPRAVA  

Triletni dodiplomski univerzitetni 
študijski program, ki se izvaja kot 
redni (koncesioniran program) in 
kot izredni (nekoncesioniran 
program) način študija. 

Študijski program je bil akreditiran 
dne 16. 11. 2007 (odločba št. 
2/84-2007) in ima veljavno 
akreditacijo do 30. 9. 2023. Vpisan 
je v razvid visokošolskih 
programov pri Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport, na 
študij pa so se študentje lahko 
prvič vpisali v študijskem letu 
2008/2009. 

Vlada Republike Slovenije je 
fakulteti dne 27. 12. 2007 z 
odločbo št. 01405-37/2007/5 
podelila državno koncesijo za 
izvajanje univerzitetnega 
dodiplomskega študijskega 
programa Javna uprava. Na 
podlagi koncesije je fakulteta 
pridobila 70 mest za izvajanje 
rednega študija. 

UPRAVNO PRAVO  

Triletni dodiplomski visokošolski 
strokovni študijski program, ki se 
izvaja kot izredni (nekoncesioniran 
program. 

Visokošolski strokovni študijski 
program Upravno pravo je bil 
akreditiran dne 18. 12. 2014 
(odločba št. 6033-127/2013/26) in 
ima veljavno akreditacijo do 30. 9. 
2022. Vpisan je v razvid 
visokošolskih programov pri 
Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport, na študij pa so se 
študentje lahko prvič vpisali v 
študijskem letu 2015/2016. 

Vlada Republike Slovenije je 
fakulteti dne 27. 12. 2007 z 
odločbo št. 01405-37/2007/5 
podelila državno koncesijo za 
izvajanje univerzitetnega 
dodiplomskega študijskega 
programa Javna uprava. Na 
podlagi koncesije je fakulteta 
pridobila 70 mest za izvajanje 
rednega študija. 

2. Stopnja 

JAVNA UPRAVA  

Dvoletni podiplomski magistrski 
študijski program, ki se izvaja kot 
redni (koncesioniran program) in 

Magistrski študijski program Javna 
uprava II. stopnje je bil akreditiran 
dne 24. 6. 2005 (odločba št. 2/22-
2005) in ima veljavno akreditacijo 

Vlada Republike Slovenije je 
fakulteti dne 15. 5. 2007 z odločbo 
št. 01405-20/2007/5 podelila 
državno koncesijo za izvajanje 
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kot izredni (nekoncesioniran 
program) način študija. 

do 30. 9. 2020. Vpisan je v razvid 
visokošolskih programov pri 
Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport, na študij pa so se 
študentje lahko prvič vpisali v 
študijskem letu 2007/2008. 

univerzitetnega dodiplomskega 
študijskega programa Javna 
uprava. Na podlagi koncesije je 
fakulteta pridobila 70 mest za 
izvajanje rednega študija. 

MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE 
ŠTUDIJE  

Dvoletni podiplomski magistrski 
študijski program, ki se izvaja kot 
redni (koncesioniran program) in 
kot izredni (nekoncesioniran 
program) način študija. 

Magistrski študijski program 
Mednarodne in diplomatske 
študije II. stopnje je bil akreditiran 
dne 24. 6. 2005 (odločba št. 2/21-
2005) in ima veljavno akreditacijo 
do 30. 9. 2020. Vpisan je v razvid 
visokošolskih programov pri 
Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport, na študij pa so se 
študentje lahko prvič vpisali v 
študijskem letu 2007/2008. 

Vlada Republike Slovenije je 
fakulteti dne 15. 5. 2007 z odločbo 
št. 01405-24/2007/5 podelila 
državno koncesijo za izvajanje 
univerzitetnega dodiplomskega 
študijskega programa Javna 
uprava. Na podlagi koncesije je 
fakulteta pridobila 70 mest za 
izvajanje rednega študija. 

3. Stopnja 

JAVNA UPRAVA 

Triletni podiplomski doktorski 
študijski program, ki se izvaja kot 
izredni (nekoncesioniran) način 
študija. 

Doktorski študijski program Javna 
uprava III. stopnje je bil 
akreditiran dne 10. 7. 2009 
(odločba št. 6033-15/2009/7). 
Študijski program je vpisan v 
razvid visokošolskih programov pri 
Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport, na študij pa so se 
študentje lahko prvič vpisali v 
študijskem letu 2009/2010. 

/ 

MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE 
ŠTUDIJE 

Triletni podiplomski doktorski 
študijski program, ki se izvaja kot 
izredni (nekoncesioniran) način 
študija. 

Doktorski študijski program 
Mednarodne in diplomatske 
študije III. stopnje je bil akreditiran 
dne 13. 6. 2013 (odločba št. 6033-
372/2009/33) in ima veljavno 
akreditacijo do 30. 9. 2020. Vpisan 
je v razvid visokošolskih 
programov pri Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport, na 
študij pa so se študentje lahko 
prvič vpisali v študijskem letu 
2014/2015. 

/ 

Vir: januar 2020. 

 

Dodiplomski univerzitetni študijski program Javna uprava ter dva magistrska študijska programa Javna 

uprava ter Mednarodne in diplomatske študije se izvajajo kot redni in izredni študij. Predavanja so 

organizirana na sedežu fakulteta v Kranju in na dislociranih enotah v Ljubljani in Maribor. Dodiplomski 

visokošolski strokovni študijski program Upravno pravo, ter doktorska študijska programa Javna uprava 

ter Mednarodne in diplomatske študije, se izvajajo kot izredni študij na sedežu fakultete v Kranju in na 

dislociranih enotah v Ljubljani in Mariboru. 

 

Študijski programi tvorijo povezano celoto in študente usposabljajo za samostojno, kakovostno in 

učinkovito delovanje na področju javne uprave ter mednarodnih in diplomatskih študij. Triletni 

dodiplomski univerzitetni študijski program Javna uprava ter triletni visokošolski študijski program 
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Upravno pravo izobražujeta študente na področju upravnih znanosti za opravljanje normativne 

funkcije, kot ene od najpomembnejših funkcij državne uprave in uprave v lokalnih skupnostih tako, da 

se bo ta opravljala v skladu z evropskimi standardi. Oba dodiplomska študijska programa omogočata 

vpis na dvoletna podiplomska magistrska študijska programa Javna uprava ter Mednarodne in 

diplomatske študije. V okviru magistrskih programov študentje nadgradijo znanje, ki so ga pridobili na 

1. stopnji. Po uspešnem zaključku magistrskih študijskih programov lahko študentje svojo 

izobraževalno pot nadaljujejo z vpisom na doktorske programe fakultete: Študijski program javna 

uprava in študijski program Mednarodne in diplomatske študije.  

 

Fakulteta kakovost svojih študijskih programov zagotavlja predvsem z: 

- vsakoletnim pregledom in posodobitvijo študijskih programov fakultete, 

- vključevanjem domačih in tujih strokovnjakov iz prakse v izvajanje študijskega procesa, 

- vzpostavitvijo na študenta osredinjenega učenja in poučevanja, 

- zagotavljanjem primernih in lahko dostopnih učnih virov za študente, 

- spodbujanjem mednarodne mobilnosti ter z 

- vključevanjem študentov v raziskovalno dejavnost fakultete. 

 

Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (NU, FSMŠ): 

Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja 

univerzitetno izobraževalno, znanstveno, raziskovalno, študijsko in svetovalno dejavnost na področju 

humanističnih in sorodnih interdisciplinarnih znanosti. Fakulteta vsaj za sedaj ostaja edina in osrednja 

visokošolska ustanova v Republiki Sloveniji in v svetu, katere prvo in osrednje znanstveno ter 

pedagoško poslanstvo predstavlja slovenstvo v njegovem kulturnem, narodnem, državnem, etničnem, 

filozofskem, sociološkem in prostorskem pomenu. 

Kot Fakulteta za slovenske in mednarodne študije je bila fakulteta pri Svetu Nacionalne agencije 

Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu akreditirana dne 15. 11. 2012, z odločbo št. 0141-

18/2010/27. NU, FSMŠ trenutno razpisuje en univerzitetni dodiplomski program “Slovenski študiji”, ki 

mu je bila podeljena akreditacija dne 19. 11. 2015 na 95. seji sveta. S šolskim letom 2020/21 pa bo 

razpisala tudi vpise za dvoletni podiplomski magistrski študijski program “Slovenski študiji 2” ter triletni 

podiplomski doktorski študijski program “Slovenski študiji 3”, ki sta bila akreditirana dne 19. 9. 2019 

na 142. seji Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Tabela 20). 

NU, FSMŠ sta leta 2012 ustanovila Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice in Inštitut za 

mednarodno pravo - zavod.  

Tabela 24: Študijski programi Nove univerze, Fakultete za slovenske in mednarodne študije 

Študijski program Podatki o akreditaciji Podatki o pridobitvi koncesije 

1. stopnja 

SLOVENSKI ŠTUDIJI 1  

Triletni univerzitetni dodiplomski 
študijski program, ki se izvaja kot 
izredni (nekoncesioniran) način 
študija.  

Svet Nacionalne agencije 
Republike Slovenije za kakovost v 
visokem šolstvu je NU, FSMŠ 
podelil akreditacijo za 
univerzitetni dodiplomski 
program “Slovenski študiji”, dne 
19. 11. 2015 na 95. seji Sveta. 

/ 
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2. stopnja 

SLOVENSKI ŠTUDIJI 2  

Dvoletni podiplomski magistrski 
študijski program, ki se izvaja kot 
izredni (nekoncesioniran) način 
študija. 

Svet Nacionalne agencije 
Republike Slovenije za kakovost v 
visokem šolstvu je NU, FSMŠ 
podelil akreditacijo za 
univerzitetni podiplomski 
program “Slovenski študiji 2”, dne 
19. 9. 2019 na 142. seji Sveta. 

/ 

3. stopnja 

SLOVENSKI ŠTUDIJI 3  

Triletni podiplomski doktorski 
študijski program, ki se izvaja kot 
izredni (nekoncesioniran) način 
študija. 

Svet Nacionalne agencije 
Republike Slovenije za kakovost v 
visokem šolstvu je NU, FSMŠ 
podelil akreditacijo za 
univerzitetni podiplomski 
program “Slovenski študiji 3”, dne 
19. 9. 2019 na 142. seji Sveta. 

/ 

Vir: januar 2020 

 

NU, FSMŠ bo izobraževala študente na vseh treh stopnjah univerzitetnega študija. Osrednje področje 

znanstvenega interesa fakultete je študij slovenstva. »Slovenstvo« razumemo kot generični pojem v 

celovitem pomenu slovenskega ozemlja, habitata, naravnega okolja, prebivalstva, etnije, ljudstva, 

naroda, zgodovine, umetnosti, jezika, kulture, vere in verstev, gospodarstva, infrastrukture, socialnih 

in javnih služb (kakršne so zdravstvo in šolstvo), države (ter njenega ustroja) in državnosti, ustave (ter 

njene normativne zgradbe) in drugih pravnih temeljev, identitete v zgodovinskem in kulturnem 

(vrednostnem) izročilu. 

Študij Slovenski študij torej že v izhodišču ni oblikovan kot interdisciplinarni študij na podlagi 

mehanične povezave posamičnih disciplin, ki preučujejo (tudi) Slovenijo, na primer geografije, 

zgodovine, antropologije, etnologije, ekologije, ekonomije, prava, religiologije, slovenistike, etike in 

drugih. Fenomen raziskovanja in študija je transdisciplinarne narave – je Slovenija, je slovenstvo in so 

Slovenci kot naravni, socialni, proizvodno-tehnološki, kulturni in politični sistem, katerega samobitnost 

in državnost je determinirala in ga trajno sodoloča osrednja zona naroda. 

Posebnost študija, ki ga bodo zagotavljali študijski programi fakultete, pa predstavljata: 

1. Humanistično in interdisciplinarno raziskovanje ter ustrezno pedagoško posredovanje štirih 

temeljnih razsežnosti slovenstva, ter 

2. slovenska narodna, državna, demokratična ter prostorska identiteta znotraj ali na obrobjih 

širših mednarodnih (sub) sistemov – Balkana, Srednje Evrope, Evropske unije, panevropskih 

ter globalnih integracij in migracij. 

Na dodiplomski ravni bodo posredovana študentom specifična znanja o fenomenih slovenstva glede 

na njegove mnogotere mednarodne razsežnosti. Na magistrskem in doktorskem študiju pa je mogoča 

individualna usmeritev študentov glede na specifične zahteve posameznika z izvedbo študija v dveh 

modulih: 

1. Študij notranje strukture in kohezije slovenstva samega – magisterij in doktorat slovenskih 

študij, ter 

2. študij neposrednega ter širšega mednarodnega in meddržavnega okolja slovenstva – 

magisterij. 
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5.2.2. Pridružene članice 

European School of Law and Governance Veternik (Kolegji ESLG)  

Kolegji ESLG je prvi večji projekt akademskega in strokovnega sodelovanja partnerjev univerzitetne 

sfere v Sloveniji in na Kosovu v okviru tradicionalno prijateljskih odnosov med obema državama. S 

ciljem prispevati k identiteti države in izobraževati mlade intelektualce, ki bodo lahko učinkovito 

ustvarili sodobno demokracijo in jo vključili v evroatlantsko območje, se Kolegji ESLG razvija v zelo 

kakovostno učno in raziskovalno ustanovo, ki ustvarja intelektualno elito in bo dejavno sodeloval pri 

oblikovanju sodobne pravne države. 

 
Tabela 25: Študijski programi Kolegji ESLG 

Stopnja študija Študijski program 

1. stopnja 

Visokošolski transnacionalni programi (VTI), ki se izvajajo v obliki franšize v 
sodelovanju z Novo univerzo, Evropsko pravno fakulteto:  

- PRAVO 1 (triletni dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo, ki se v obliki 

franšize izvaja kot izredni (nekoncesioniran) način študija). 

- PRAVO IN MANAGEMENT INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN (PMIN 1) (triletni 

dodiplomski visokošolski strokovni študijski program, ki se v obliki franšize izvaja 

kot izredni (nekoncesioniran) način študija).  

Drugi študijski programi, ki jih Kolegji ESLG izvaja samostojno:  

- ENERGY MANAGEMENT (triletni dodiplomski študijski program v obsegu 180 

ECTS. Več informacij o študijskem programu je na voljo na spletni povezavi: 

http://www.eukos.org/?page=2,109). 

2. stopnja 

Visokošolski transnacionalni programi (VTI), ki se izvajajo v obliki franšize v 
sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto Nove univerze:  

- PRAVO 2 (dvoletni podiplomski magistrski študijski program Pravo, ki se v obliki 

franšize izvaja kot izredni (nekoncesioniran) način študija).  

- PRAVO IN MANAGEMENT NEPREMIČNIN (PMN 2) (dvoletni podiplomski 

magistrski študijski program, ki se v obliki franšize izvaja kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija). 

- ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV (ARS 2) (dvoletni podiplomski magistrski 

študijski program, ki se v obliki franšize izvaja kot izredni (nekoncesioniran) način 

študija). 

- CIVILNO IN GOSPODARSKO PRAVO (CGP 2) (dvoletni podiplomski magistrski 

študijski program, ki se v obliki franšize izvaja kot izredni (nekoncesioniran) način 

študija). 

Drugi študijski programi, ki jih Kolegji ESLG izvaja samostojno: 

- EUROPEAN ECONOMIC LAW (enoletni študijski program v obsegu 60 ECTS. 

Študijski program je skladen z modelom 4 + 1 + 3, ki se uporablja v sistemu 

pravnega izobraževanja na Kosovu. Več informacij o študijskem programu je na 

voljo na spletni povezavi: http://www.eukos.org/?page=2,115). 

http://www.eukos.org/?page=2,109
http://www.eukos.org/?page=2,115
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3. stopnja / 

Vir: januar 2020 

 

Visokošolski zavod Fizioterapevtika  

Visokošolski zavod Fizioterapevtika (v nadaljevanju Fizioterapevtika) je zasebna, mednarodno 

orientirana visokošolska institucija, ki se tako v pedagoškem kot tudi v znanstvenoraziskovalnem delu 

prvenstveno ukvarja s fizioterapijo ter pedagoško, znanstveno in strokovno tematiko, potrebno za 

izobraževanje bodočih fizioterapevtov, vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih fizioterapevtov in 

drugih sodelavcev v zdravstvenem timu. Svoje raziskovanje, izobraževanje in strokovno delovanje 

postavlja na vrednotah: zagotavljanja čim višje kakovosti in odličnosti, akademske svobode sodelavcev 

in študentov, posebej svobode ustvarjalnosti in etičnega in odgovornega odnosa do ljudi in do sveta. 

 

Vizija, ki jo Fizioterapevtika zasleduje v svojem delovanju je s kakovostnim programom izobraževanja 

in raziskovanja usposabljati odlične kadre za prevzemanje zahtevnih nalog in dela na področju 

fizioterapije.  

 

V študijskem letu 2018/19 je Fizioterapevtika izvajala en dodiplomski študijski program, in sicer 

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. V letu 2018 je bil akreditiran tudi študijski 

program druge stopnje Fizioterapija, ki se je začel izvajati v študijskem letu 2019/20 (Tabela 22).  

 
Tabela 26: Študijski programi Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika 

Stopnja študija Študijski program 

1. stopnja 
- FIZIOTERAPIJA (triletni dodiplomski študijski program, ki se izvaja kot izredni 

način študija). 

2. stopnja 
- FIZIOTERAPIJA (dveletni podiplomski študijski program, ki je bil akreditiran 20. 9. 

2018 in se od študijskega leta 2019/20 izvaja kot izredni način študija). 

3. stopnja 
/ 

 
Prvostopenjski študijski program Fizioterapija se izvaja kot izredna oblika študija. Študij traja tri leta in 

obsega 180 ECTS. Diplomant-ka po opravljenem študiju dobi strokovni naslov diplomirani-a 

fizioterapevt-ka (VS).  

Študijski program prve stopnje se izvaja v obliki predavanj, seminarskih vaj, laboratorijskih vaj in 

kliničnih vaj. Velik poudarek je tako na kliničnem/praktičnem usposabljanju, to pomeni, da študij 

poteka v obliki nadzorovanega usposabljanja v delovnem okolju kot del ekipe v neposrednem stiku s 

pacienti in uporabniki. Praktično usposabljanje je potekalo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in 

zdraviliščih po Sloveniji ter drugih zdravstvenih institucijah pod vodstvom in nadzorom mentorja v 

kliničnem okolju.  

Drugostopenjski študijski program Fizioterapija se izvaja kot izredna oblika študija. Študijski program 

traja dve leti in obsega 120 ECTS. Študijski program nima modulov in nima smeri ter je skladen z 

zahtevami in principi bolonjskega izobraževanja. Diplomant-ka po opravljenem študiju dobi strokovni 

naslov magister/magistrica fizioterapije. 
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Študijski program je usmerjen na manualne terapije (kot npr. ortopedska manualna terapija) in s tem 

spremlja razvoj fizioterapevtske stroke v svetu in neposredno prispeva k dvigu kakovosti slovenskega 

zdravstva. 

 

Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj - VŠGI 

Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj (v nadaljevanju VŠGI) je samostojni visokošolski zavod, ki je 

ustanovljena za izvajanje javno veljavnega visokošolskega strokovnega študijskega programa 

Gradbeništvo po prvi bolonjski stopnji. VŠGI ponuja kvalitetno izvajanje visokošolskega programa, ki je 

namenjen oblikovanju široko razgledanega in zaposljivega strokovnjaka. Svoj ugled VŠGI gradi na 

zagotavljanju usposobljenih in v stroki priznanih visokošolskih učiteljih in doslednem spoštovanju 

določil medsebojne študijske pogodbe s študenti. Na VŠGI sledijo naslednjih vrednotam: sodelovanje, 

ustvarjalnost, poštenost, odličnost in odgovornost. 

Vizija Visoke šole za gradbeno inženirstvo Kranj je postati prepoznaven samostojni visokošolski zavod, 

tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru, s poudarkom na kakovostnih visokošolskih učiteljih, 

raziskovalcih in uspešnih diplomantih. S stalnim izboljševanjem in razvojem študijskega programa bodo 

sledili smernicam in novostim tehniškega področja in s tem izobraževali visoko usposobljene in dobro 

zaposljive strokovnjake. 

V študijskem letu 2018/19 je VŠGI izvajal en dodiplomski študijski program, in sicer Visokošolski 

strokovni študijski program Gradbeništvo (Tabela 23). 

Tabela 27: Študijski programi Visoke šole za gradbeno inženirstvo Kranj 

Stopnja študija Študijski program 

1. stopnja 
- GRADBENIŠTVO (triletni dodiplomski študijski program, ki se izvaja kot izredni 

način študija). 

2. stopnja 
/ 

3. stopnja 
/ 

 

Visokošolski strokovni študijski program Gradbeništvo traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 

kreditnih točk po ECTS. Diplomant-ka po opravljenem študiju dobi strokovni naslov diplomirani-a 

inženir-ka gradbeništva (VS). 

Študijski program Gradbeništvo omogoča pridobivanje znanja širšega področja v obveznem in izbirnem 

delu programa. Izbirni moduli so zasnovani tako, da omogočajo prilagajanje študija potrebam okolja. 

Tako je v 3. letniku možna izbira med dvema moduloma: Gradbene konstrukcije ali Infrastruktura z 

ekologijo. Namen programa je obogatiti izobraževalno ponudbo na tehničnem področju. 

Študijski program se izvaja v obliki predavanj, vodenega samoizobraževanja, samostojnega učenja iz 

(e-)gradiv, izdelave seminarskih nalog, vaj v delavnici, vaj na terenu, izdelkov, zagovorov izdelkov. 

Študijski program je prilagojen zaposlenim odraslim osebam, ki ciljni študentje VŠGI, zato se 

predavanja in izpiti izvajajo v popoldanskem času.  
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AREMA Visoka šola za regionalni management  

AREMA - Visoka šola za regionalni management (v nadaljevanju AREMA), je zasebni visokošolski zavod, 

ki izvaja dva dodiplomska visokošolska strokovna študijska programa s področja družbenih ter 

poslovnih in upravnih ved.  

Namen zavoda je spodbujati, razširjati in tvoriti nova znanja in veščine za odgovorno in trajnostno 

vodenje regionalnih resursov, ki so bistvenega pomena za uspešna regionalna gospodarstva in razvoj 

različnih skupnosti, organizacij in podjetij v regiji. Hkrati je namen zavoda spodbujati, razširjati in tvoriti 

nova znanja in veščine za odgovorno in trajnostno vodenje organizacij, ki se ukvarjajo s transportom, 

kar je podlaga za uspešno funkcioniranje regionalnih in lokalnih gospodarstev in za razvoj različnih 

skupnosti v regiji. Glavni cilj zavoda je: zavezanost k izobraževanju in usposabljanju kvalitetnih 

regionalnih in transportno logističnih managerjev z visokimi etičnimi standardi, ki si ga zavod prizadeva 

izpolnjevati tudi s pomočjo mednarodnih povezav.  

V študijskem letu 2018/19 je AREMA razpisala dva visokošolska strokovna študijska programa prve 

stopnje, in sicer študijski program Evropski regionalni management (VS) in študijski program 

Management transportne logistike (VS), izvajala pa je le zadnje omenjenega (Tabela 24). 

Tabela 28: Študijski programi Visoke šole za regionalni management 

Stopnja študija Študijski program 

1. stopnja 

- EVROPSKI REGIONALNI MANAGEMENT (VS) (triletni dodiplomski študijski 

program, ki se izvaja kot redni in izredni način študija). 

- MANAGEMENT TRANSPORTNE LOGISTIKE (VS) (triletni dodiplomski študisjki 

program, ki se izvaja kot redni in izredni način študija) 

2. stopnja / 

3. stopnja / 

 

Visokošolski strokovni študijski program Evropski regionalni management je akreditiran, vendar se ne 

izvaja. Traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant-ka dobi strokovni naslov 

diplomant-ka evropskega regionalnega managementa (VS).  

Študij evropskega regionalnega managementa ponuja odločno in učinkovito rešitev za reševanje 

potreb po strokovnjakih za analizo in obravnavo narodnogospodarskih, regionalnih in lokalnih 

problemov. Spodbuja, razširja in tvori nova znanja in veščine za odgovorno in trajnostno vodenje 

regionalnih resursov, ki so bistvenega pomena za uspešna regionalna gospodarstva in razvoj različnih 

skupnosti v regiji.  

Visokošolski strokovni študijski program Management transportne logistike traja tri leta in obsega 180 

kreditnih točk po ECTS. Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani-a manager-ka transportne 

logistike (VS).  

Študijski program nima modulov in nima smeri. Je skladen z zahtevami in principi bolonjskega 

izobraževanja. Študijski program je izrazito interdisciplinaren. V svojih vsebinah in v predmetno 

specifičnih kompetencah vsebuje prvine področij kot so poslovne in upravne vede, logistika in 

transportne storitve. Osnovni cilj programa je izobraževanje in usposabljanje kadra v vseh strukturah 
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gospodarstva, negospodarstva in javne uprave (na državni in nižjih ravneh) s področja poslovnih ved, 

ekonomije, in prava v transportni logistiki. Študijski program je sestavljen in obveznih študijskih 

predmetov, izbirnih predmetov in projektnega dela in se izvaja v obliki predavanj ter pisanja 

seminarskih nalog in poročil. Študijski program vsebuje praktično usposabljanje v obliki projektnega 

dela, ki se zaključi s projektno nalogo. 

 

5.2.3. Interdisciplinarni študijski programi Nove univerze  

Na podlagi sklepa Upravnega odbora Nove univerze iz leta 2017, da bo Nova univerza akreditirala in 

neposredno izvajala dva interdisciplinarna študijska programa - magistrski študijski program Pravo in 

management trajnostnih gradenj 2 in doktorski študijski program Pravo in management trajnostnih 

gradenj 3, je Nova univerza dne 20. 2. 2018 na NAKVIS oddala vlogo za akreditacijo magistrskega 

študijskega programa »Tehnika in pravni inženiring trajnostne gradnje – MA TPITG« in dne 15. 7. 2019 

na NAKVIS oddala vlogo za akreditacijo doktorskega študijskega  programa »Trajnostna gradnja in 

zdravje – habitat za prihodnost« 

Tabela 29: Interdisciplinarni študijski programi Nove univerze, ki so v postopku akreditacije 

Stopnja študija Študijski program 

1. stopnja 
/ 

2. stopnja 
Podiplomski magistrski študijski program »Tehnika in pravni inženiring trajnostne 
gradnje – MA TPITG«. Dne 20. 2. 2018 je bila na NAKVIS oddana vloga za akreditacijo 
omenjenega študijskega programa.  

3. stopnja 

Podiplomski doktorski študijski program »»Trajnostna gradnja in zdravje – habitat za 
prihodnost«. Dne 15. 7. 2019 je bila na NAKVIS oddana vloga za akreditacijo 
omenjenega študijskega programa. 
 

 

5.2.4. Študenti in diplomanti  

Tabela 30: Število vpisanih študentov na članicah univerze na dan 30. 10. 2019  

 Redni Izredni Skupaj 

SKUPAJ 
VPISANI 

Vsi vpisani Vpisani v 
1. letnik 

Vsi vpisani Vpisani v 
1. letnik 

Vsi vpisani Vpisani v 
1. letnik 

Delež 1. 
letnikov 
(%) 

Dodiplomski 
štud. 
programi 1. 
stopnje 

225 87 188 72 413 159 38,49% 

VS 
 

/ / 63 21 63 21 33,33% 

UNI 
 

225 87 125 51 350 138 39,43% 

Magistrski 
štud. 
programi 2. 
stopnje 

458 200 62 36 520 236 45,38% 

Doktorski 
štud. 

/ / 72 27 72 27 37,5% 
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programi 3. 
stopnje 

V podatek so vključeni vsi študentje s statusom. 

 

Tabela 31: Število vpisanih študentov na pridruženi članici VŠGI na dan 30. 10. 2019, ki so z vpisom pridobili status študenta 
Nove univerze 

 Redni Izredni Skupaj 

SKUPAJ 
VPISANI 

Vsi vpisani Vpisani v 
1. letnik 

Vsi vpisani Vpisani v 
1. letnik 

Vsi vpisani Vpisani v 
1. letnik 

Delež 1. 
letnikov 
(%) 

Dodiplomski 
štud. 
programi 1. 
stopnje 

/ / 48  11 48 11 23% 

VS 
 

/ / 48  11 48 11 23% 

UNI 
 

/ / / / / / / 

Magistrski 
štud. 
programi 2. 
stopnje 

/ / / / / / / 

Doktorski 
štud. 
programi 3. 
stopnje 

/ / / / / / / 

V podatek so vključeni vsi študentje s statusom. 

 

Tabela 32: Število vpisanih tujih študentov (skupaj z VTI študenti) na univerzi na dan 30. 10. 2019 

Skupaj 

SKUPAJ VPISANI TUJI 
ŠTUDENTI 

Vsi vpisani Delež (%) Vpisani v 1. letnik  Delež (%) 

Dodiplomski štud. 
programi 1. stopnje 

42 10,16% 15 3,63% 

Magistrski štud. 
programi 2. stopnje 

58 11,15% 38 7,3% 

Doktorski štud. 
programi 3. stopnje 

14 19,44% 6 8,33% 

V podatek so vključeni vsi študentje s statusom. 

 

Tabela 33: Število diplomantov v letu 2019 

Diplomanti skupaj 2019 

Dodiplomski štud. programi 1. stopnje 143 

VS 13 

UNI 91 

Magistrski štud. programi 2. stopnje 131 

Doktorski štud. programi 3. stopnje 14 
Podatki se nanašajo na obdobje od 1.1. – 31.12.2019



 

Tabela 34: Izobraževalna dejavnost 

Področje: Izobraževalna dejavnost 

Dolgoročni strateški 

cilj 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Ciljna vrednost kazalnika v letu 

2026 

Ukrepi (naloge) za uresničitev 

dolgoročnega strateškega cilja 

 

SC1: Povečanje 

števila vpisanih 

študentov. 

Članice univerze niso 

zapolnile vseh razpisanih 

mest za vpis na študijske 

programe. 

Na članicah univerze se 

bo delež zapolnjenih 

razpisanih vpisnih mest 

za vpis v 1. letnik v 

študijskem letu 2019/20 

povečal vsaj za 5%.  

Promocija študijskih 
programov članic 
univerze, še posebej 
tistih, kjer smo v 
študijskem letu 2018/19 
beležili upad. 

 
Skrb za kakovostno 
izvajanje študijskih 
programov. 

 
Približanje študija mladim 
z uvajanjem modernih IK 
tehnologij v izvajanju 
študijskih procesov. 
Pomoč pri financiranju 

nekoncesioniranih 

študijskih programov 

članic univerze (obročno 

plačilo). 

Na članicah univerze je 

zapolnjenih skupno vsaj 75 % vseh 

razpisanih mest za vpis v 1. letnik 

v posameznem študijskem letu. 

Zapolnitev razpisanih mest na 

vseh študijskih programih. 

SC2: Razvoj študijskih 

programov. 

Članice univerze 

posodabljajo učne načrte 

vseh študijskih 

programov pred 

1. Posodobljeni in med 

seboj usklajeni bodo učni 

načrti vseh študijskih 

1. Posodobitev učnih 

načrtov vseh študijskih 

programov pred 

začetkom vsakega 

1. Posodobljeni učni načrti vseh 

študijskih programov pred 

začetkom vsakega študijskega 

leta, na način, da se o vsebini 

Posodobitev obstoječih študijskih 

programov. 
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začetkom vsakega 

študijskega leta. 

Članice univerze 

samostojno izvajajo 

samoevalvacijo študijskih 

programov. 

programov Nove 

univerze. 

2. Izvedena bo 

samoevalvacija vseh 

študijskih programov 

Nove univerze.  

 

študijskega leta, na način, 

da se o vsebini učnih 

načrtov uskladijo nosilci 

predmetov, v okviru 

delovanja kateder. 

2. Izdelava 

Samoevalvacijskega 

poročila visokošolskih 

zavodom in njenih 

študijskih programov. 

 

učnih načrtov uskladijo nosilci 

predmetov, v okviru 

delovanja kateder. 

2. Vsakoletno izvajanje 

samoevalvacij vseh študijskih 

programov na ravni članic. 

3. Izvajanje notranjih evalvacij 

posameznih študijskih 

programov na način, da 

evalvacijo izvede komisija za 

kakovost in evalvacije Nove 

univerze. 

Članice univerze imajo 

akreditiranih 15 

študijskih programov. 

Pridružene članice Nove 

univerze imajo 

akreditiranih 9 študijskih 

programov. 

 

 

1. Akreditirana bosta 2  

študijska programa s 

področja tehnike in 

zdravstva, ki sta v 

postopku pri NAKVIS, in 

sicer:   Tehnika, pravni 

inženiring in 

management trajnostne 

gradnje 2. stopnje ter 

Trajnostna gradnja in 

zdravje – habitat za 

prihodnost 3. stopnje.   

2. Vložena bo vloga za 

akreditacijo   

magistrskega in 

doktorskega študijskega 

programa Mednarodne 

1. Izvedene bodo vse 

potrebne aktivnosti za 

akreditacijo že vloženih 

študijskih programov s 

področja tehnike in 

zdravstva, in sicer:   

Tehnika, pravni inženiring 

in management 

trajnostne gradnje 2. 

stopnje ter Trajnostna 

gradnja in zdravje – 

habitat za prihodnost 3. 

stopnje.   

2. Priprava vlog za 

akreditacijo magistrskega 

in doktorskega 

študijskega programa 

1. Razvoj 1 novega študijskega 

programa s področja 

zdravstva. 

2. Razvoj 1 novega študijskega 

programa s področja 

naravoslovja. 

3. Razvoj 1 novega študijskega 

programa s področja tehnike. 

Razvoj novih študijskih 

programov. 
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varnostne in migracijske 

študije. 

Mednarodne varnostne 

in migracijske študije. 

SC3: Povečanje 

interdisciplinarnosti 

študija na Novi 

univerzi. 

Nova univerza nima 

vzpostavljenega sistem 

mobilnosti znotraj Nove 

univerze. 

Vzpostavljen bo sistem  

zunanje izbirnosti 

predmetov znotraj Nove 

univerze z namenom 

pridobivanja KT na 

različnih članicah 

univerze. 

 

 

 

 

 

Priprava načrta za 

vzpostavitev sistema  

zunanje izbirnosti 

predmetov znotraj Nove 

univerze. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vzpostavljen je sistem 

zunanje izbirnosti predmetov 

znotraj Nove univerze. 

2. Sistem  zunanje izbirnosti 

predmetov znotraj Nove 

univerze deluje, študentje del 

KT lahko pridobijo na različnih 

članicah univerze. 

Uvedba sistema mobilnosti 

študentov znotraj članic univerze. 

V postopku akreditacije 

sta 2 interdisciplinarna 

študijska programa: 

magistrski študijski 

program Tehnika, pravni 

inženiring in 

management trajnostne 

gradnje - MA TPIMTG in 

doktorski študijski  

program Trajnostna 

gradnja in zdravje – 

habitat za prihodnost.  

Akreditiran bo magistrski 

študijski program 

Tehnika, pravni 

inženiring in 

management trajnostne 

gradnje - MA TPIMTG in 

doktorski študijski  

program Trajnostna 

gradnja in zdravje – 

habitat za prihodnost, ki 

ga bosta izvajali članica 

Evropska pravna 

fakulteta in Nova 

Zagotavljanje meril in 

standardov potrebnih za 

uspešno akreditacijo že 

vloženih študijskih 

programov. 

 

 

 

 

 

Vsaka članica sodeluje pri 

izvajanju vsaj enega 

interdisciplinarnega programa z 

eno ali več članicami Nove 

univerze ali partnerji iz tujine. 

Akreditacija interdisciplinarnih 

študijskih programov. 
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univerza.  

SC4: Modernizacija 

izvajanja 

pedagoškega 

procesa. 

Študijske procese v e-

učilnici izvaja 1 članica 

univerze (NU, FDŠ) 

1. Določen obseg 

študijskih programov 1. 

stopnje vseh 3 članic 

Nove univerze se bo v 

študijskem letu 2019/20 

izvajal v e-učilnici. 

2. Organizirano bo 

izobraževanje 

akademskega zbora in 

študentov o uporabi in 

soustvarjanju vsebin v E-

učilnici. 

3. Vzpostavljen in delujoč 

bo portal E-učilnice. 

 

 

 

1. Vzpostavitev sistema 

e-učilnice na vseh 

članicah na 1. stopnji. 

2. Organizacija 

izobraževanja 

akademskega zbora in 

študentov o uporabi in 

soustvarjanju vsebin v E-

učilnici. 

3. Vzpostavitev sistema 

nadzora nad ažurnim 

izvajanjem predvidenega 

obsega vsebin v E-učilnici 

ter izboljšanje sistema 

obveščanja uporabnikov 

portala E-učilnica. 

 

 

Študentje vseh članic univerze 

določen obseg študijskih 

obveznosti opravijo v e-učilnici. 

Vzpostavitev sistema e-učilnic, v 

katerem poteka del predavanj in 

vaj. 

Posnetki predavanj in 

gradiva so dostopna pri 

posameznih predmetih 

na posameznih študijskih 

programih. 

Na portalu eUniverza 

bodo v študijskem letu 

2019/20 posneta in  

objavljena nova gradiva 

pri posameznih 

predmetih na vseh 

študijskih programih 

članic univerze.  

Posodobitev in kreiranje 

novih video vsebin na 

portalu eUniverza. 

 

1. Portal e-Univerza deluje 

nemoteno. 

2. Preko portala e-Univerza 

študentje dostopajo do 

posnetkov in gradiv pri vseh 

študijskih programih Nove 

univerze. 

Nadgradnja portala eUniverza s 

posnetki in gradivi v slovenskem 

in angleškem jeziku. 
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SC5: Vključevanje 

predavateljev in 

strokovnjakov iz 

prakse v pedagoške 

procese na Novi 

univerzi. 

V pedagoški proces je 

bilo v letu 2019 

vključenih 7 domačih in 

tujih predavateljev in/ali 

strokovnjakov iz prakse. 

 

V pedagoški proces bo v 

letu 2020 vključenih vsaj 

7 domačih in tujih 

predavateljev in/ali 

strokovnjakov iz prakse. 

 

Vključevanje domačih in 

tujih predavateljev in/ali 

strokovnjakov iz prakse v 

pedagoški proces ter 

prijava članic univerze na 

razpise za sofinanciranje 

gostujočih predavateljev. 

V pedagoški proces je vključenih 

najmanj 25 domačih in tujih 

predavateljev in/ali strokovnjakov 

iz prakse (najmanj 10 domačih 

gostujočih strokovnjakov iz prakse 

in najmanj 15 tujih gostujočih 

predavateljev).  

 

Povečanje števila strokovnjakov iz 

prakse, ki sodelujejo v pedagoških 

procesih. 

 

 

 



 

5.3. INTERNACIONALIZACIJA 

Nova univerza si v čim večji meri prizadeva slediti ciljem in ukrepom, navedenih v Strategiji 

internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020. V ta namen spodbuja mednarodno 

mobilnost: študentov, visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev ter poskuša vključiti 

mednarodne elemente v vse vidike delovanja univerze. Tuji strokovnjaki aktivno sodelujejo v 

študijskem procesu, univerza organizira mednarodne znanstvene konference, akademske forume, na 

katerih gostujejo domači in tuji strokovnjaki ter spodbuja sodelovanje visokošolskih učiteljev na 

konferencah in simpozijih v tujini.  

Mednarodno sodelovanje je vzpostavljeno na ravni članic Nove univerze. Članice imajo vzpostavljene 

številne stike za sodelovanje s tujimi visokošolskimi partnerji ter so aktivne pri povezovanju s sorodnimi 

visokošolskimi institucijami v evropskem in mednarodnem prostoru. Svojo mednarodno 

prepoznavnost univerza gradi tudi preko sistema transnacionalnega izobraževanja, v okviru katerega 

NU, Evro-PF sodeluje z Evropsko fakulteto za pravo in državne študije (European School of Law and 

Governance Veternik iz Kosova). 

S ciljem omogočiti mobilnost čim večjemu številu študentov, diplomantov, visokošolskih učiteljev in 

osebja bo Nova univerza še naprej nadaljevala s procesi za prenos Erasmus+ programa ter vseh 

mednarodnih aktivnosti članic na raven Nove univerze.  

Ključni koraki pri tem so:   

- Ureditev PIC in OID kode Nove univerze  

- Pridobivanje listine ECHE za Novo univerzo 

- po uspešni pridobitvi PIC kode in ECHE listine sledi prenos programa Erasmus+ na raven NU, pri 

čemer se postopek prenosa uredi skladno z navodili CMEPIUS ter EK.    

Ko bodo zagotovljeni pogoji za prenos programa mobilnosti na Novo univerzo, se bo skladno z 

organizacijsko strukturo univerze vzpostavila tudi posebna organizacijska enota namenjena vodenju 

mednarodne dejavnosti in mobilnosti na ravni univerze. Do takrat vse članice vodijo programe 

Erasmus+ ločeno, po obstoječih postopkih.   

V študijskem letu 2019/20 je ECHE listino pridobila še tretja članica Nove univerze, Fakulteta za 

slovenske in mednarodne študije. Na podlagi pridobljene listine, je v študijskem letu 2019/20 oddala 

prijavo na razpis KA103 Erasmus + za namene mobilnosti, na podlagi katerega načrtuje izvedbo 1 

odhajajoče mobilnosti študentov za namene študija in prakse in 1 odhajajoče mobilnosti pedagoškega 

osebja, ki se bosta izvedli predvidoma v letu 2020/2021.  

Tabela 35: Mednarodna mobilnost univerze (članica NU, Evro-pf in NU, FDŠ) 

Mednarodna mobilnost 2019 
Mobilnost študentov za namen študija in prakse 6 

Mobilnost osebja za namen poučevanja 4 

Mobilnost osebja za namen usposabljanja 0 

 

Tabela 36: Tuja gostujoča predavanja na ravni univerze 

Tuja gostujoča predavanja 2019 
Število gostujočih tujih strokovnjakov 14 



Tabela 37: Internacionalizacija 

Področje: Internacionalizacija 

Dolgoročni strateški 

cilj 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Ciljna vrednost kazalnika v letu 

2026 

Ukrepi (naloge) za uresničitev 

dolgoročnega strateškega cilja 

SC1: Oblikovanje 

strateških 

partnerstev s tujimi 

visokošolskimi 

zavodi. 

Nova univerza ni 

vključena v noben 

mednarodni konzorcij 

oziroma v  mednarodno 

zvezo univerz. 

Nova univerza bo s tujo 

partnerico sklenila 

dogovor o ustanovitvi 

mednarodne zveze 

univerz. 

Iskanje partnerja in 

dogovarjanje glede akta o 

ustanovitvi mednarodne 

zveze univerz. 

Nova univerza je članica vsaj 

enega konzorcija oz. mednarodne 

zveze univerz. 

 

Vključitev v mednarodni konzorcij 

oz. mednarodno  zvezo univerz. 

 

SC2: Izvajanje 

študijskih programov 

v tujini. 

V okviru VTI 

izobraževanja se izvajajo 

najmanj 3 študijski 

programi. 

V okviru VTI 

izobraževanja se bodo v 

študijskem letu 2019/20 

izvajali najmanj 3 

študijski programi. 

Krepitev in izvajanje 

transnacionalnega 

visokošolskega 

izobraževanja (VTI). 

V okviru VTI izobraževanja se 

izvaja 1 študijski program. 

Krepitev in izvajanje 

transnacionalnega visokošolskega 

izobraževanja (VTI). 

Skupnih študijskih 

programov Nova 

univerza ne izvaja. 

Nova univerza bo 

poiskala tuj visokošolski 

zavod  za akreditacijo 

skupnega študijskega 

programa. 

Iskanje  visokošolskega 

zavoda  ter pričetek 

dogovarjanja za 

akreditacijo skupnega 

študijskega programa. 

Nova univerza izvaja najmanj 1 

skupni študijski program s tujimi 

visokošolskimi zavodi. 

Izvajanje skupnih študijskih 

programov s tujimi visokošolskimi 

zavodi. 

SC3: Krepitev 

mednarodnega 

znanstveno 

raziskovalnega in 

razvojnega 

sodelovanja. 

V obdobju med 2009 – 

2019 so visokošolski 

učitelji dosegli 232 objav 

v mednarodnih revijah 

indeksirane v Web of 

Science in Scopus. 

V letu 2020 se bo število 

objav v mednarodnih 

revijah indeksiranih v 

Web of Science in Scopus 

povečalo za 1% 

Podpora in vzpodbuda 

raziskovalcem pri izbiri 

revij za objave. 

Povečanje števila objav v 

mednarodnih revijah indeksiranih 

v Web of Science in Scopus za 5%. 

 

 

Povečanje deleža objav v 

mednarodnih revijah indeksiranih 

v Web of Science in Scopus. 
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Nova univerza organizira 

3 mednarodne 

konference letno. 

Raziskovalci NU se 

mednarodnih konferenc 

redno udeležujejo. 

1. V letu 2020 bo Nova 

univerza organizirala vsaj 

3  mednarodne 

konference. 

2.  Raziskovalci NU se 

bodo v letu 2020 

udeležili vsaj  1 

mednarodne konference. 

1. Organizacija, izvedba in 

promocija mednarodnih 

konferenc Nove univerze. 

2. Odzivanje 

raziskovalcev NU na 

povabila za sodelovanje 

na mednarodnih 

konferencah. 

1. Uspešna organizacija najmanj 

2 mednarodnih konferenc 

letno. 

2. Raziskovalci Nove univerze se 

mednarodnih konferenc 

redno udeležujejo. 

Organizacija in sodelovanje na 

mednarodnih konferencah. 

SC4: Krepitev 

mednarodne 

mobilnosti znotraj 

programa Erasmus+. 

Univerza je v postopku 

pridobivanja ECHE listine. 

Nosilke ECHE listin so 

posamezne članice NU. 

Nova univerza bo v letu 

2020 oddala vlogo za 

pridobitev ECHE listine 

na ravni univerze. 

Priprava in oddaja vloge  

za pridobitev ECHE listine 

na ravni univerze. 

Pridobljena ECHE listina. 

 

Pridobitev univerzitetne ECHE 

listine. 

1. V št. letu 2018/19 je 

bilo izvedenih 6 

mobilnosti študentov za 

namen študija ali prakse, 

med njimi je bila 

izvedena 1 odhajajoče in 

5 prihajajočih mobilnosti.  

2. V št. letu 2018/19 so 

bile izvedene 4 

mobilnosti osebja za 

namen poučevanja, in 

sicer 3 odhajajoče 

mobilnosti pedagoškega 

osebja Nove univerze in 

1 prihajajoča mobilnost. 

1. V letu 2019/20 bo NU 

izvedla 8 mobilnosti 

študentov za namen 

študija ali prakse (3 

Erasmus+ odhajajočih 

mobilnosti študentov in 5 

prihajajoče E+ 

mobilnosti). 

2.  V letu 2019/20 bo 

izvedenih 8 mobilnosti 

osebja za namen 

poučevanja, in sicer 4 

odhajajoče Erasmus+ 

mobilnost za osebje in 4 

prihajajoče mobilnosti 

osebja za poučevanje. 

Vodenje postopkov 

mobilnosti, promocija 

Erasmus+ mobilnosti. 

1. Izvedenih je najmanj 30 

mobilnosti študentov Nove 

univerze (prihajajočih in 

odhajajočih).  

2. Izvedenih je najmanj 20 

mobilnosti osebja za namen 

poučevanja (prihajajočih in 

odhajajočih) visokošolskih 

učiteljev in strokovnih 

sodelavcev Nove univerze. 

3. Izvedenih je najmanj 10 

mobilnosti osebja za namen 

usposabljanja (prihajajočih in 

odhajajočih) strokovnih 

sodelavcev Nove univerze. 

Spodbujanje mednarodne 

mobilnosti študentov, 

visokošolskih učiteljev in 

strokovnih sodelavcev Nove 

univerze. 
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3. V št. letu 2018/19 ni 

bila izvedena nobena 

mobilnost osebja za 

namen usposabljanja.  

3. V  letu 2019/20 bo 

izvedena 1 prihajajoča  

mobilnost osebja za 

namen usposabljanja. 

 

SC5: Vključevanje 

tujih visokošolskih 

učiteljev in 

strokovnjakov iz 

prakse. 

V študijskem letu 

2018/19 je na Novi 

univerzi gostovalo 7 tujih 

strokovnjakov. 

V študijskem letu 

2019/20 bo na Novi 

univerzi gostovalo 8 tujih 

strokovnjakov. 

Izvajanje gostujočih 

predavanj in prijava na 

razpise za sofinanciranje  

gostovanj na slovenskih 

visokošolskih zavodih. 

Na Novi univerzi je sodelovalo 

najmanj 25 tujih strokovnjakov. 

Izvajanje gostujočih predavanj. 



 

5.4. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

Raziskovalno dejavnost na Novi univerzi zaznamujejo izredno transdisciplinarne dejavnosti z 

raziskavami na področjih družboslovja, humanistike, tehnike ter pravnih in sorodnih znanosti.  

 

Temeljni cilj Nove univerze na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je postati in ostati 

nacionalno in mednarodno prepoznavna in odlična raziskovalna organizacija.  V ta namen je bila 

ustanovljena raziskovalna skupina NU in tako je raziskovalna dejavnost univerze v 2018/19 potekala v 

okviru petih raziskovalnih skupin registriranih v evidencah ARRS: 

 

1. NOVA UNIVERZA (NU) 

- Znanstveno-raziskovalni center Nove univerze (št. RO 3834-001), vodja prof. dr. Darko 

Darovec. 

2. NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA (NU, Evro-PF) 

- Inštitut za raziskovanje v pravu (št. RO 2629- 001), vodja izr. prof. dr. Novak Marko 

- Inštitut za management nepremičnin (št. RO 2629- 002), vodja izr. prof. dr. Grum Bojan 

3. NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE (NU, FDŠ)  

- Raziskovalna skupina NU, FDŠ (št. RO 8554-001), vodja prof. dr. Avbelj Matej 

4. NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE (NU, FSMŠ) 

- Inštitut za slovenoslovje (št. RO 3270-001), vodja prof. dr. Darko Darovec. 

5. INŠTITUT ZA USTAVNO UREDITEV IN ČLOVEKOVE PRAVICE, D.O.O. 

 

Temeljni procesi, pomembni za krepitev raziskovalne dejavnosti univerze so: 

- vključevanje novih članov v raziskovalne skupine, 

- povečevanje števila izvirnih znanstvenih člankov, izdanih s strani članov raziskovalnih skupin 

Nove univerze, 

- krepitev znanstvene odmevnosti raziskovalnih skupin, 

- udeleževanje in aktivno sodelovanje na domačih in tujih konferencah, 

- povečanje deleža pridobljenih javnih sredstev za znanstveno – raziskovalno dejavnost (ARRS), 

- povečanje deleža pridobljenih javnih sredstev za znanstveno – raziskovalno dejavnost (EU),  

- vključevanje študentov v znanstveno raziskovalno delo Nove univerze, 

- organizacija konferenc, kjer lahko študentje svoje delo predstavijo. 

 

Aktivnosti v okviru inštitutov so usmerjene v intenziven znanstveno-raziskovalni razvoj stroke ter 

tesnejše medsebojno sodelovanje in povezovanje z drugimi inštituti Nove univerze ter sorodnimi 

raziskovalnimi organizacijami v Sloveniji za izmenjavo raziskovalnih izkušenj ter nadgradnjo 

interdisciplinarnosti.  

 

Velika pozornost je namenjena objavljanju doseženih rezultatov v obliki znanstvenih in strokovnih del. 

Objave raziskovalcev Nove univerze beležijo visoke indekse citiranja. 
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Tabela 38: Kumulativni izpis bibliografskih enot: znanstvena in strokovna dela 2018/191 

 NU, Evro-PF NU, FDŠ NU, FSMŠ SKUPAJ NU 

Izvirni znan. članki 32 39 7 78 

Vsi znan. članki 33 51 8 92 

Strok. članki 20 26 0 46 

Znan. monografije 7 13 2 22 

Mentorji dokt. disertacijam 6 8 3 17 

Mentorji drugih zak. nalog 51 94 2 148 

Uredniki 28 31 15 74 

Skupaj vsa objavljena dela 177 262 37 476 

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 2. 2020. 

 

Znanstveno-raziskovalna dejavnost na Novi univerzi v obdobju 2018/19 beleži manjši padec, glede na 

obdobje 2017/18, z ozirom na to, da vsa dela še niso bila vnesena v bazo podatkov COBISS.SI/COBIB.SI. 

Člani raziskovalne organizacije Nove univerze (RO NU) so v tem obdobju skupaj objavili 476 vseh 

znanstvenih del, ki se upoštevajo pri kategorizaciji po metodologiji ARRS za družboslovje kot 

bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti (v obdobju 2017/18 je bilo skupaj objavljenih 642 del). Od 

tega je bilo objavljenih skupaj 78 izvirnih znanstvenih člankov, kar pa je 9 več kot v prejšnjem obdobju 

(to je 69). Tako se, kljub manjšemu številu objav pomen ne niža. 

Kot je razvidno iz Tabele 34 so največ člankov objavili člani raziskovalne organizacije Nove univerze, 

Fakultete za državne in evropske študije (RO NU, FDŠ). Člani RO NU so bili uredniki 74 publikacij (revij, 

zbornikov ter znanstvenih monografij), od tega so bili zabeleženi kot uredniki pri 14 revijah, ki jih 

indeksira SCI Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h) ali A&HCI ali Scopus (razen d in h). Ostala 

uredništva štejejo za strokovno uspešnost. Bili so mentorji 17 doktorskim disertacijam ter somentorji 

trem doktorskim disertacijam. Izjemno je število 148 vseh drugih (magistrskih, diplomskih in 

specialističnih) zaključnih del, kjer so bili mentorji člani RO NU.  

V tem obdobju je bilo izdanih skupaj 22 znanstvenih monografij, od tega je 3 monografije izdala 

raziskovalna organizacija Nove univerze, Fakultete za slovenske in mednarodne študije (RO NU, FSMŠ), 

kar je za humanistično področje delovanja fakultete zelo pomemben dosežek. Člani so sodelovali pri 

pripravi znanstvenega terminološkega slovarja, Pravni terminološki slovar, (Zbirka Slovarji), Založba 

ZRC, ZRC SAZU, 2018, ki šteje med zelo pomembne dosežke za napredek stroke na nacionalni ravni. 

 
Tabela 39: Kumulativni izpis bibliografskih enot: znanstvena in strokovna dela 2018/192 

  NU, Evro-PF NU, FDŠ NU, FSMŠ 

CI10 715 236 45 

h-indeks 12 8 4 

Ocena A1 6.01 6.98 4.58 

Upoštevane točke 3023.29 4985.87 1317.79 

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 2. 2020. 

                                                           
1 Izpis samo za člane RO Nove univerze in članic.  
2 Izpis samo za člane RO Nove univerze in članic.  
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Glede na obseg in čas delovanja so za posamezne RO članice NU tudi visoki parametri kategorizacije 

po metodologiji ARRS, število točk ter kvantitativne ocene. Število čistih citatov znanstvenih del v CI10 

je na raziskovalni organizaciji Nove univerze, Evropske pravne fakultete (RO NU, Evro-PF) do vključno 

leta 2019 je že 715, na RO NU, FDŠ 236 in na RO NU, FSMŠ 45. H-indeks članic NU kaže primerno 

mednarodno odmevnost, vpliv in uporabnost dosežkov, posebej za RO NU, Evro-PF. 

 

5.4.1. Raziskovalna dejavnost na Novi univerzi, Evropski pravni fakulteti  

Na Novi univerzi, Evropski pravni fakulteti sta v študijskem letu 2018/19 delovala dva inštituta, in sicer: 

Inštitut za raziskovanje v pravu in Inštitut za management nepremičnin. Skladno s članstvom v Novi 

univerzi, na ravni NU deluje tudi Znanstveno-raziskovalni center NU. Vsi inštituti so vpisani v evidenco 

raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS. Aktivnosti v okviru inštitutov 

so bile usmerjene v intenzivnejše medsebojno sodelovanje, izmenjevanje raziskovalnih izkušenj, 

objavljanje doseženih rezultatov v obliki znanstvenih in strokovnih člankov ter pripravljanje novih 

projektov. 

 

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

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

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

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

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

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

1. 1. 2020 šteje 5 raziskovalcev (vodja dr. Marko Novak), ki zastopajo različna raziskovalna področja: 

Pravo, Filozofija in Upravne in organizacijske vede. 

 

Inštitut za management nepremičnin (IMN) je ustanovljen za nepremičninske raziskave. Njegov 

namen je prispevati k razvoju znanosti interdisciplinarnega nepremičninskega področja, ki ima pravne, 

ekonomske, tehniške, socialne in organizacijske značilnosti. Raziskovalno in razvojno dejavnost izvaja 

v obliki raziskovalnih programov in projektov, ki so usmerjeni predvsem v temeljno in uporabno 

raziskovanje. Znanstveno-raziskovalno delo je interdisciplinarne narave in vključuje mešane time 

raziskovalcev in študentov. Temeljne raziskave so osredinjene na nepremičninsko problematiko v 

mikro in makro okolju ter se ukvarjajo z razvojem in učinkovanjem nepremičninskega trga v Sloveniji 

in Evropi, nepremičninskih vprašanj glede prostorskega, socialnega, urbanističnega in okoljskega 

razvoja na državni in evropski ravni ter razvoja družbe in identitete naroda. Uporabne raziskave 

vsebinsko pokrivajo področja mednarodnopravnega dela evropskega nepremičninskega prava, 

institucionalnih vidikov evropskega prava na področju prostora in okolja, prava nepremičninskih pravic, 

evropskega finančno-nepremičninskega prava, socialne psihologije nepremičninske problematike in 

razvoja nepremičninskega managementa. V okviru inštituta deluje raziskovalna skupina, ki je 

registrirana pri ARRS. Na dan 1. 1. 2020 šteje 5 raziskovalcev (vodja dr. Bojan Grum), ki zastopajo 

različna raziskovalna področja: Urbanizem, Matematika, Gradbeništvo in Gradbeništvo/Gradbeni 

materiali.  

 
Tabela 40: Raziskovalci na NU, Evro-PF 

Št. Evidenčna št. Naziv Priimek in ime Razisk. Področje Status 

1 31643 Dr. Avbelj Matej Pravo Raziskovalec 
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2 53790  Batagelj Polona  Raziskovalec 

3 28680 Dr. Bogataj David Urbanizem Raziskovalec 

4 08098 Dr. Čebulj Janez Upravne in 

organizacijske vede 

Raziskovalec 

5 23005 Dr. Fošner Ajda Matematika Raziskovalec 

6 11010 Dr. Grum Bojan Urbanizem Raziskovalec 

7 10635 Dr. Kristl Živa Gradbeništvo Raziskovalec 

8 31006 Dr. Novak Marko Pravo Raziskovalec 

9 05559 Dr. Šijanec Zavrl Marjana Gradbeništvo / 

Gradbeni materiali 

Raziskovalec 

10 23043 Dr. Teršek Andraž Filozofija Raziskovalec 

Vir: SICRIS, 2020 

 

Raziskovalna uspešnost RO NU, Evro-PF: 

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta podpira prizadevanja zaposlenih za objave v znanstvenih 

revijah ter jim nudi okolje in opremo za individualno raziskovalno delo. Predvsem na podiplomski ravni 

spodbuja in usmerja aktivno raziskovalno delo študentov pri sodelovanju na projektih, reševanju 

znanstvenih in strokovnih problemov, objavljanju raziskovalnih dosežkov v domačih in tujih 

znanstvenih publikacijah in na domačih ter mednarodnih konferencah. 

 

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

domačih in znanstvenih delih. Raziskovalci NU, Evro-PF so v letu 2019 objavili 52 znanstvenih objav, 

vendar pregled še ni popoln, ker vsa dela še niso katalogizirana. Med njimi je bilo 15 izvirnih 

znanstvenih člankov, 10 v revijah, ki jih indeksira SCI Expanded, SSCI, Scopus ali A&HCI. Ob tem so 

raziskovalci NU, Evro-PF dejavni tudi kot uredniki v 19 znanstvenih uredništvih. 

 

Tabela 41: Znanstveno raziskovalne objave pedagogov NU, Evro-PF 

Leto /obdobje 

Št. vseh 

znanstvenih 

objav 

Število 

SCI/SSCI 

znanstvenih 

člankov 

Čisti citati 

  

Ocena A1 

H-

indeks 
CI10 Wos Scopus 

2015 49 22 195 32 45 5.85 6 

2016 45 11 397 7 23 4.86 9 

2017 59 18 430 10 6 4.72 10 

2018 57 19 680 2 4 5.62 11 

2019 52 11 712 7 8 4.14 12 

Skupaj 2015 - 2019 262 81 712 130 158 6.40 12 

Vir: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 20. 1. 2020. 

https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=evropska%20pravna%20fakulteta&id=16154&slng=&order_by=
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Rezultati raziskovalnega dela so bili izdani v obliki znanstvenih monografij in so tako postali del 

študijske literature. V študijskem letu 2018/19 je univerzitetna založba za članico NU, Evro-PF izdala 6 

monografij, in sicer: 

1. Komentar Ustave Republike Slovenije / AVBELJ, Matej, BARDUTZKY, Samo, DEŽMAN, Aljoša, 

FARMANY, Polona, GALIČ, Aleš, GRAD, Franc, IGLIČAR, Albin, IVANC, Blaž, JAMBREK, Peter, KAUČIČ, 

Igor, KERŠEVAN, Erik, KLEINDIENST, Petra, KNEZ, Rajko, KOVAČ, Polonca, MOŽINA, Damjan, 

PIRNAT, Rajko, PODLIPNIK, Jernej, ŠEPEC, Miha, ŠTURM, Lovro, TOPLAK, Jurij, TRSTENJAK, Verica, 

ZAGORC, Saša, ŽUBER, Bruna, ZAGRADIŠNIK, Renata, LETNAR ČERNIČ, Jernej, ZIDAR, Andraž, 

DROBEŽ, Eneja, VATOVEC, Katarina, et al., 2019.  

2. Trajnostni vidiki stanovanjske gradnje / KRISTL, Živa, 2019.  

3. Ideja, teorija in načelo delitve oblasti / Slobodan Dujić, 2019. 

4. Znanstvene razprave s področja nepremičnin / ur. Bojan Grum, 2019. 

5. Vivitur ingenio : renesančni mojstri knjižne grafike na Slovenskem : [znanstvena monografija] / 

Ines Vodopivec, 2019. 

6. Delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja : teorija, praksa in vzorci / Anja Strojin Štampar, 

2018. 

 

V študijskem letu 2018/19 je bil izdan konferenčni zbornik Mednarodna doktorska znanstveno-

raziskovalna konferenca VIII [Elektronski vir], 2019. 

Univerzitetna založba se je za članico NU, Evro-PF v študijskem letu 2018/19 prijavila na razpis za 

sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij, in sicer je prijavila 3 znanstvene monografije, ki so 

bile sprejete v sofinanciranje. 

 

Najodmevnejši raziskovalni dosežki NU, Evro-PF: 

1. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. Interactions between flows of human 

resources in functional regions and flows of inventories in dynamic processes of global supply 

chains. International journal of production economics, ISSN 0925-5273. [Print ed.], 2019, letn. 209, 

št. mar., str. 215-225, ilustr.  

2. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. NPV approach to material requirements planning theory : a 50-

year review of these research achievements. International Journal of Production Research, ISSN 

0020-7543, 2019, vol. 57, iss. 15/16, str. 5137-5153. 

3. BOGATAJ, David, BATTINI, Daria, CALZAVARA, Martina, PERSONA, Alessandro. The ageing 

workforce challenge : investments in collaborative robots or contribution to pension schemes, 

from the multi-echelon perspective. International journal of production economics, ISSN 0925-

5273. [Print ed.], Apr. 2019, vol. 210, str. 97-106, ilustr. 

4. AVBELJ, Matej. The sociology of (Slovenian) constitutional democracy. Hague journal on the rule 

of law, ISSN 1876-4045, apr. 2018, vol. 10, iss. 1, str. 35-57. 
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5. HARDY, Yorick, FOŠNER, Ajda. Linear maps preserving Kronecker quotients. Linear Algebra and its 

Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], Nov. 2018, vol. 556, str. 200-209. 

6. TERŠEK, Andraž. Universities are no longer what they ought to be. V: Pedagogija, obrazovanje i 

nastava : zbornik radova 3. Međunarodne znanstvene konferencije, Mostar, 21.-22. listopada 

2016. = Pedagogy, education and instruction : conference proceedings 3rd International Scientic 

Conference, Mostar, 21st - 22nd October 2016. Mostar: Sveučilište, Fakultet prirodoslovno-

matematičkih i odgojnih znanosti. 2018, str. 246-255. 

7. FOŠNER, Ajda. Generalized higher derivations on algebras. Ukrainian mathematical journal, ISSN 

0041-5995, March 2018, vol. 69, iss. 10, str. 1659-1667. 

8. FOŠNER, Ajda, JING, Wu. A note on Jordan derivations of triangular rings. Aequationes 

mathematicae, ISSN 0001-9054, [v tisku] 2019, vol. , iss. , 9 str.  

9. GRUM, Bojan. Razlike v zaznavanju bivalnega okolja glede na starost prebivalcev. Urbani izziv, ISSN 

0353-6483. [Tiskana izd.], 2019, letn. 30, št. 2, str. 20-29, 85-94. 

Vir: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 20. 1. 2020 

 

Raziskovalni projekti RO NU, Evro-PF: 

Raziskovalna organizacija Nove univerze, Evropske pravne fakultete na dan 1. 1. 2020 deluje na 

naslednjih projektih ARRS: 

- (J6-9354) Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države, vodja Darko Darovec 

(trajanje 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021).  

 

NU, Evro-PF je bila uspešna tudi pri prijavi na MIZŠ RSF projektni poziv, kjer je pridobila projekt z 

naslovom Vpeljava in aplikacija Pravne digitalne enciklopedije in učilnice Slovenije (DEUS) v razvoj 

študijskega procesa na vseh (treh) koncesioniranih študijskih programih, vodja Ines Vodopivec, 

(trajanje 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020). Pri pripravi projektov je sodelovalo več raziskovalcev iz različnih 

raziskovalnih skupin, v delo na raziskovalnih projektih pa so bili vključeni tudi študenti - skupaj 5 

študentov na projektu DEUS. 

Raziskovalna organizacija Nove univerze, Evropske pravne fakultete na dan 1. 1. 2020 deluje na 

naslednjih mednarodnih projektih: 

- (ERASMUS+-2017-1-SI01-KA103-035440) Higher education student and staff mobility project 

(trajanje 1.1.2017―31.12.2020). 

 

NU, Evro-PF nadaljuje s povečanimi aktivnostmi na področju raziskovalne dejavnosti tudi z bolj 

osredotočenim delom na pridobivanju projektov. NU, Evro-PF je v začetku leta 2020 oddala prijavo na 

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 (Uradni list RS, št. 74/2019, z dne 

13. 12. 2019) za raziskovalni projekt z naslovom: 30 let Republike Slovenije in (ne)zaupanje državljanov 

v državne institucije, pod vodstvom dr. Marka Novaka. Poleg tega je NU, Evro-PF v letu 2020 oddala 

tudi prijavo temeljnega projekta pod vodstvom dr. Bojana Gruma z naslovom: »Vrednotenje 

trajnostnega razvoja bivalnega okolja skozi parametre  socialne infrastrukture in življenjskega 

zadovoljstva - Evaluation of the sustainable development of the living environment through the 

parameters of social infrastructure and life satisfaction.«. Obenem je NU, Evro PF oddala prijavo 

projekta »Enhancing innovative teaching & learning regarding industry 4.0 to improve employability« 

katerega vodilni partner bo Universidad Nacional de Mar del Plata iz Argentine.  
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Raziskovalni seminarji in konference: 

V letu 2019 je Evropska pravna fakulteta skupaj s Fakulteto za državne in evropske študije in Fakulteto 

za slovenske in mednarodne študije izvedla že VIII. Mednarodno doktorsko znanstveno-raziskovalno 

konferenco, X. Mednarodno konferenco o pravni teoriji in pravni argumentaciji (10th Conference on 

Legal Theory, Legal Argumentation and Legal Philosophy) ter prvo študentsko konferenco Nove 

univerze, z naslovom NUŠKA.  

 

5.4.2. Raziskovalna dejavnost na Novi univerzi, Fakulteti za državne in evropske študije 

V letu 2010 je bila pri ARRS registrirana Raziskovalna skupina Nove univerze, Fakultete za državne in 

evropske študije z evidenčno št. 8554. Raziskovalna skupina NU, FDŠ izvaja znanstveno-raziskovalno 

dejavnost kot samostojna organizacijska enota fakultete, tako da je raziskovalna dejavnost fakultete 

organizacijsko in strokovno ločena od ostalih dejavnosti NU, FDŠ. V raziskovalni skupini se izvajajo 

temeljni, aplikativni, razvojni in drugi projekti ter opravljajo strokovne, svetovalne in druge storitve, ki 

sodijo zlasti v sklop nacionalnega programa raziskovalnega dela. Delo raziskovalne skupine je 

usmerjeno predvsem na področja upravnih in organizacijskih ved, prava in humanistike ter področja 

političnih in poslovnih ved.  

Raziskovalna skupina vsako leto, poleg prijav na aktualne javne razpise in sodelovanja v tekočih 

projektih, načrtuje soorganizacijo znanstvene konference o pravni teoriji (jesen) in mednarodno 

doktorsko konferenco. Organizirani so tudi znanstveno - akademski forumi, na katerih člani 

raziskovalnih skupin v sodelovanju s člani akademskega zbora fakultete predstavljajo rezultate 

raziskovalnega dela. 

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije ima naslednja raziskovalna centra: Center za 

upravne študije in Center za evropske študije. Raziskovalna centra izvajata znanstveno-raziskovalno 

in svetovalno dejavnost na področjih dejavnosti fakultete. Za fakulteto izvajata in organizirata 

določene študijsko-izobraževalne programe ter izdelujeta razvojne projekte, na podlagi katerih 

fakulteta razvija obstoječe in ustanavlja nove programe svojih dejavnosti. 

Raziskovalna centra imata status organizacijske enote fakultete, ki ni pravna oseba. Raziskovalna 

centra poleg svojega naziva uporabljata ime in znak fakultete. Vsak raziskovalni center ima v okviru 

fakultete samostojni položaj z ozirom na izvajanje svoje dejavnosti, notranjo organizacijo, upravljanje 

in razpolaganje z dohodkom in s presežkom dohodka nad odhodki. Raziskovalna centra imata v mejah 

svoje avtonomije pooblastila v pravnem prometu, ki jih izvršujeta v imenu in za račun fakultete. 

Raziskovalna centra imata vsak svoje računovodsko-stroškovno mesto, katerega sredstva so 

deponirana na enem od transakcijskih bančnih računov fakultete. 

Predstojnika fakultetnega Raziskovalnega centra za upravne študije imenuje upravni odbor fakultete 

na predlog samostojnega Inštituta za upravne študije, predstojnika fakultetnega Raziskovalnega centra 

za evropske študije pa na predlog samostojnega Inštituta za ustavno ureditev in človekove pravice.  

Raziskovalna skupina NU, FDŠ trenutno vključuje 11 raziskovalcev, ki zastopajo različna raziskovalna 

področja s področja družboslovnih ved in humanistike, natančneje naslednja raziskovalna področja: 

Politične vede, Upravne in organizacijske vede, Mednarodni odnosi, Ekonomija, Poslovne vede, Pravo, 

Filozofija. Prevladuje področje prava. Vodja skupine je dr. Matej Avbelj, ostali člani so navedeni v Tabeli 

3. Glede na leto 2019, ko je bilo članov 13, leto 2017, ko je bilo članov 14 in leto 2016, ko jih je bilo 8, 

ter tudi predhodna leta, ko je bilo to število 4, gre torej za splošen trend naraščanja članov z izjemo 

zadnjih dveh let, ko se rast ustali oz. število rahlo upade. 
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Tabela 42: Člani raziskovalne skupine NU, FDŠ 

Št. Evidenčna št. Naziv Priimek in ime Razisk. Področje Status 

1 31643 Dr. Avbelj Matej Pravo Raziskovalec 

2 53790  Polona Batagelj Pravo Raziskovalec 

3 39756 Dr. Brožič Liliana Politične vede Raziskovalec 

4 53791  Cigoj Maja Pravo Raziskovalec 

5 v dodeljevanju Dr. Verena Rošic Feguš Politične vede Raziskovalec 

6 35871 Dr. Jazbec Milan Politične vede / 

Mednarodni odnosi 

Raziskovalec 

7 35652 Dr. Justinek Gorazd Ekonomija / Poslovne 

vede 

Raziskovalec 

8 32577 Dr. Letnar Černič Jernej Pravo Raziskovalec 

9 36387 Dr. Podlipnik Jernej Upravne in 

organizacijske vede 

Raziskovalec 

10 26014 Dr. Strahovnik Vojko Filozofija Raziskovalec 

11 39554 Dr. Vatovec Katarina Pravo Raziskovalec 

Vir: SICRIS, 2020. 

 

Raziskovalna uspešnost RO NU, FDŠ: 

Po podatkih za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 6. 2. 2020 ima NU, FDŠ dobro razvito 

raziskovanje in primerno raziskovalno uspešnost, saj po vrednotenju raziskovalne uspešnosti beleži 

skupaj  12133,45 upoštevanih točk ter h-indeks v zadnjih 10 letih (2008-2018): 8. 

Raziskovalci, ki delujejo v okviru raziskovalne organizacije NU, FDŠ, so v obdobju 2018/19 pripravili 

skupaj 132 znanstvenih in strokovnih bibliografskih enot. 

 
Tabela 43: Znanstveno raziskovalne objave pedagogov NU, FDŠ 

Leto /obdobje 

Št. vseh 

znanstvenih 

objav 

Število 

SCI/SSCI 

znanstvenih 

člankov 

Čisti citati 

  

Ocena A1 

H-

indeks 
CI10 Wos Scopus 

2015 56 0 91 7 6 5.93 5 

2016 76 3 112 8 16 5.94 5 

2017 43 2 144 8 9 5.49 5 

2018 50 3 200 7 14 6.60 7 

2019 53 0 236 6 7 6.00 8 

Skupaj 2015 - 2019 278 8 236 36 52 7.00 8 
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Raziskovalni projekti RO FDŠ: 

Raziskovalna organizacija Nove univerze, Fakultete za državne in evropske študije na dan 1. 1. 2020 

deluje na naslednjih ARRS projektih: 

- (J5-8240) Ideologija na sodiščih: Vpliv svetovnonazorskih in družbenih stališč sodnikov na 

njihove odločitve, vodja Matej Avbelj (trajanje 1.5.2017―30.4.2020), 

- (J5-9342) Teorija kazni in demokratična kultura v Sloveniji, vodja Svetlič Rok (trajanje 

1.1.2019―30.6.2021), 

- (J5-1791) Integralna teorija prihodnosti Evropske Unije, vodja Matej Avbelj (trajanje 

1.7.2019―30.6.2022), 

- (J5-1790) Holistični pristop k spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu - reforma 

slovenske in mednarodne pravne ureditve, vodja Letnar Černič Jernej (trajanje 

1.7.2019―30.6.2022). 

 

Raziskovalna organizacija Nove univerze, Fakultete za državne in evropske študije na dan 1. 1. 2020 

deluje na naslednjih mednarodnih projektih: 

- (ERASMUS+-2017-1-SI01-KA103-035284) Higher education student and staff mobility project 

(trajanje 1.1.2017―31.12.2020).  

 

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije nadaljuje s povečanimi aktivnostmi na 

področju raziskovalne dejavnosti tudi z bolj osredotočenim delom na pridobivanju mednarodnih 

projektov. 

 

Raziskovalni seminarji in konference: 

V letu 2019 je Fakulteta za državne in evropske študije skupaj z Evropsko pravno fakulteta in Fakulteto 

za slovenske in mednarodne študije izvedla že VIII. Mednarodno doktorsko znanstveno-raziskovalno 

konferenco, X. Mednarodno konferenco o pravni teoriji in pravni argumentaciji (10th Conference on 

Legal Theory, Legal Argumentation and Legal Philosophy) ter prvo študentsko konferenco Nove 

univerze, z naslovom NUŠKA. V okviru projekta Ideologija na sodiščih: Vpliv svetovnonazorskih in 

družbenih stališč sodnikov na njihove odločitve pa je fakulteta organizirala mednarodno konferenco z 

naslovom: Judicial Ideology under Empirical Scrutiny. 

 

5.4.3. Raziskovalna dejavnost na Novi univerzi, Fakulteti za slovenske in mednarodne 

študije  

Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije razvija znanstveno-raziskovalno 

dejavnost v okviru Inštituta za slovenoslovje (angl. Institute of Slovene Studies). Inštitut za 

slovenoslovje je vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost 

RS (ARRS).  

 

Cilj raziskovalnega dela Inštituta za slovenoslovje je zlasti skrb za temeljni in aplikativni razvoj 

znanstvenih področij slovenoslovja. Aktivnosti inštituta so bile v zadnjih letih usmerjene v uspešno 

pridobitev in izvajanje temeljnih ARRS projektov, intenzivnejše sodelovanje med inštitutom in 

fakulteto ter objavljanje doseženih rezultatov v obliki znanstvenih člankov in knjig. 
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Tabela 44: Člani raziskovalne skupine NU, FSMŠ 

Št. Evidenčna št. Naziv Priimek in ime Razisk. Področje Status 

1 10728 prof. 

dr. 

Darko Darovec zgodovinopisje raziskovalec 

2 29337 prof. 

dr. 

Polona Tratnik filozofija raziskovalec 

3 31712 doc. dr. Ines Vodopivec umetnostna zgodovina, 

Informacijska znanost in 

bibliotekarstvo 

raziskovalec 

4 37533 doc. dr. Manca Erzetič filozofija, 

interdisciplinarne 

raziskave 

raziskovalec 

 

Raziskovalna uspešnost RO NU, FSMŠ: 

Cilj raziskovalnega dela Inštituta za slovenoslovje je zlasti skrb za temeljni in aplikativni razvoj 

znanstvenih področij slovenoslovja. Aktivnosti inštituta so bile v zadnjih letih usmerjene v uspešno 

pridobitev in izvajanje temeljnih ARRS projektov, intenzivnejše sodelovanje med inštitutom in 

fakulteto ter objavljanje doseženih rezultatov v obliki znanstvenih člankov in knjig. 

Tabela 45: Znanstveno raziskovalne objave Inštituta za slovenoslovje v obdobju 2015-2019 

Leto /obdobje 
Št. vseh 
znanstvenih 
objav 

Število 
SCI/SSCI 
znanstvenih 
člankov 

Čisti citati 
  
Ocena A1 

H-
indeks 

CI10 Wos Scopus 

2015 12 2 21 2 2 1.10 3 

2016 13 1 27 0 10 1.27 3 

2017 14 4 34 7 8 2.82 4 

2018 12 2 43 0 1 1.35 4 

2019 7 1 45 3 3 2.14 4 

Skupaj 2015 - 2019 58 5 45 10 16 6.40 4 

Vir: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 6. 2. 2020. 

 

Izvirni znanstveni članki v letu 2018/19: 

1. DAROVEC, Darko. Keine Blutrache bei den Slovenen : Franc Miklošič and the Blood Feud of the Slavs. 

Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2019, letn. 27, št. 4, str. 713-744.  

2. TRATNIK, Polona. Aesthetics of art and life sciences : collaborations and resistance. AM : art + media, 

ISSN 2217-9666. [Print ed.], 2019, no. 20, str. 11-16.  

3. TRATNIK, Polona. Umetnost kot investicija. Institucija umetnosti v službi umetnostnega trga. Annales 

: anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 

2019, letn. 29, št. 3, str. 473-484, ilustr. 
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4. ERZETIČ, Manca. Vprašanje o zgodovinski umeščenosti človeške eksistence = La questione della 

collocazione storica dell'esistenza umana. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series 

historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2019, letn. 29, št. 4, str. 577-588, ilustr.  

5. DAROVEC, Darko. Fajda med običajem in sodnim procesom : primer krvnega maščevanja v Kopru 

leta 1686. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-

5348. [Tiskana izd.], 2018, letn. 28, št. 3, str. 451-476, ilustr.  

6. OMAN, Žiga, DAROVEC, Darko. In landt hochverbotten : sovražnosti med plemstvom v 17. stoletju 

na Štajerskem, Kranjskem ter v Istri ali o reševanju sporov med običajem maščevanja in novoveškim 

kazenskim pravom. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 

1580-8122. [Tiskana izd.], 2018, letn. 18, št. 1, str. 83-120, ilustr.  

7. TRATNIK, Polona. Artistic body interventions as tactics of resistance to the governance over the 

bodies. Technoetic arts, ISSN 1477-965X, 2018, vol. 16, no. 3, str. 315-322, ilustr. 

 

Raziskovalni projekti RO FSMŠ: 

Raziskovalna organizacija Nove univerze, Fakultete za slovenske in mednarodne študije na dan 1. 1. 

2020 deluje na naslednjih ARRS projektih: 

- (J6-9354) Gradniki slovenske državnosti: Enciklopedija osamosvojitve in državnosti Slovenije, 

vodja Darko Darovec (trajanje 1.7.2018―30.6.2021) 

 

Raziskovalna organizacija Nove univerze, Fakultete za slovenske in mednarodne študije na dan 1. 1. 

2020 deluje na naslednjih mednarodnih projektih: 

- The New Constitutional Process and the New Draft Treaty for the Constitution of European 

Union, projekt pridobljen preko mednarodnega razpisa EU Horizon 2020.  

 

NU, FSMŠ nadaljuje s povečanimi aktivnostmi na področju raziskovalne dejavnosti tudi z bolj 

osredotočenim delom na pridobivanju projektov. NU, Evro-PF je v 2019 oddala prijavo na Javni razpis 

za srednje in velike projekte Programa ACF v Sloveniji  (prijavila se je skupaj s partnerji NU, Evro-PF, 

Zavod Krasen Kras, zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije); kot partner sodeluje pri prijavi dveh 

temeljnih raziskovalnih projektov na letni projektni razpis ARRS leta 2020 za obdobje financiranja 1. 7. 

2020 – 1. 7. 2023, z naslovi: (1) Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od 

ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije (prijavitelj: Univerza v Ljubljani, Teološka 

fakulteta) ter (2) 30 let Republike Slovenije: (ne)zaupanje državljanov v državne institucije (prijavitelj: 

Nova univerza, Evropska pravna Fakulteta). Prav tako je bil oddan projekt Turčija Common Cultural 

Heritage: Contracting authority: Central Finance and Contracts Unit; Grant Scheme for Common 

Cultural Heritage: Preservation and dialogue between Turkey and the EU-II (CCH-II). 

 

Raziskovalni seminarji in konference: 

V letu 2019 je Fakulteta za slovenske in mednarodne študije skupaj z Evropsko pravno fakulteto in 

Fakulteto za državne in evropske študije izvedla že VIII. Mednarodno doktorsko znanstveno-

raziskovalno konferenco. Organizirala je tudi mednarodno konferenco Humanistične korespondence v 

sodelovanju z Inštitutom Nove revije, zavodom za humanistiko, Forumom za humanistko in NU, FSMŠ 

v letu 2019 (27. 5. – 11. 6. 2020). 
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Sklepno: 

Raziskovalne organizacije Nove univerze – fakultete članice in njihovi centri ter inštituti – razvijajo 

vrhunsko znanstveno-raziskovalno delo na univerzi. Njihovo delovanje je usmerjeno v sodelovanje in 

interdisciplinarno povezovanje. Objave raziskovalcev beležijo visoke indekse citiranja ter kažejo na 

strategijo kvalitativnega razvoja.    

Nova univerza bo s podporo notranjih organizacijskih enot (npr. raziskovalnih skupin, kariernega 

centra, univerzitetne knjižnice in založbe) v prihodnjem obdobju izdatno promovirala znanstveno-

raziskovalno delo na univerzi z namenom: 

- razvijanja znanstvene odličnosti raziskovalcev in pedagoškega osebja fakultete; 

- podpore in razvoja univerzitetne znanstvene revije Dignitas; 

- spodbujanja doktorandov k sodelovanju z univerzo in objavljanju izvirnih znanstvenih člankov 

v primernih revijah; 

- internacionalizacije in večje mednarodne vpetosti.  

S tem namenom bo univerza organizirala tudi raziskovalno usposabljanje namenjeno celotnemu 

akademskemu zboru, članom raziskovalnih skupin in študentom. Usposabljanje bo med drugim 

namenjeno obravnavi sledečih tematik: izbira pravega razpisa za raziskovalni projekt, priprava 

raziskovalnega projekta in uspešno projektno vodenje. 

Mednarodno prepoznavnost si lahko Nova univerza zagotovi le tako, da spodbuja svoje raziskovalce, 

da objavljajo v kakovostnih slovenskih in tujih (mednarodnih) revijah in pri znanstvenih slovenskih in 

mednarodnih založbah. Pomembnost slovenskih objav v primerjavi s pridobivanjem točk pri tujih 

objavah v revijah, ki so indeksirane v Scopusu in WoS-u, je predvsem v razvoju slovenske terminologije 

na področjih, ki jih univerza pokriva.   

Za podporo znanstveno-raziskovalnega dela na univerzi je pomembno tudi tesno sodelovanje 

raziskovalcev in pedagoških delavcev z univerzitetno knjižnico. Slednje se odraža ne samo v pripravi in 

zagotavljanju primernih in kakovostnih bibliografij raziskovalcev, temveč tudi pri nabavi kakovostnih 

raziskovalnih virov ter izdaji novih znanstvenih monografij.  

V prvi vrsti knjižnica nabavlja predvsem elektronske podatkovne zbirke in baze. V študijskem letu 

2017/2018 je bil študentom in zaposlenim na Novi univerzi omogočen dostop do kakovostnih 

recenziranih revij in e-knjig v bazah Scopus, Sage, EBSCO MGC in SpringerLink. Posebej za področje 

prava je omogočen tudi dostop do slovenske baze Ius-info, v letu 2018 pa je članica Evropska pravna 

fakulteta začela projekt DEUS – digitalna pravna knjižnica Slovenije. 

Pomembno je dalje še sodelovanje univerzitetne knjižnice v študijskem procesu za zagotavljanje 

primerne rabe znanstvenega aparata pri pripravi raziskovalnih in študentskih del. V študijskem letu 

2018/19 sta zaposleni v univerzitetni knjižnici sodelovali v študijskem procesu pri predavanjih 

predmetov, ki obravnavajo metodologijo raziskovanja, s pripravo vaj in konzultacij. Tudi v prihodnjem 

obdobju bo univerzitetna knjižnica v sodelovanju s kariernim centrom organizirala delavnice za 

doktorske študente, kjer bo poudarek na prepoznavanju relevantnosti znanstvenih virov in pravilnem 

citiranju in navajanju literature.  



 
Tabela 46: Raziskovalna dejavnost 

Raziskovalna dejavnost 

Dolgoročni strateški 

cilj 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Ciljna vrednost kazalnika v letu 

2026 

Ukrepi (naloge) za uresničitev 

dolgoročnega strateškega cilja 

SC1: Dvig znanstveno 

raziskovalne 

uspešnosti Nove 

univerze. 

  

Raziskovalne skupine 
Nove univerze in njenih 
članic skupaj štejejo 30 
članov. 
 

 

Raziskovalne skupine 
Nove univerze in njenih 
članic bodo skupaj štele 
vsaj 32 članov. 
 

Uspešna prijava na 

projekte, ki omogočajo 

dodatne zaposlitve.  

Raziskovalne skupine Nove 
univerze in njenih članic skupaj 
štejejo najmanj 35 članov. 
 

Vključevanje novih članov v 

raziskovalne skupine Nove 

univerze in njenih članic.  

V letu 2019  so člani 

raziskovalnih skupin NU 

in njenih članic izdali 34 

izvirnih znanstvenih 

člankov. 

V letu 2020 bodo člani 

raziskovalnih skupin NU 

in njenih članic izdali 40 

izvirnih znanstvenih 

člankov.  

Pozivanje k pripravi in 

objavi izvirnih 

znanstvenih člankov ter 

organizacija 

raziskovalnega 

usposabljanja. 

Povečanje števila izdanih izvirnih 

znanstvenih člankov za 5%.  

Povečanje števila izvirnih 

znanstvenih člankov, izdanih s 

strani članov raziskovalne skupine 

Nove univerze in njenih članic. 

V letu 2019 so 

visokošolski učitelji Nove 

univerze dosegli 993  

čistih citatov. 

V letu 2020 

bodo  visokošolski učitelji 

Nove univerze dosegli 50 

čistih citatov več kot v 

letu 2019. 

Pozivanje k pripravi in 

objavi izvirnih 

znanstvenih člankov ter 

organizacija 

raziskovalnega 

usposabljanja. 

Povečanje števila čistih citatov za 

5%. 

Okrepitev znanstvene odmevnosti 

članov raziskovalne skupine Nove 

univerze in njenih članic. 
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SC2: Povečanje 

deleža financiranja 

raziskovalne 

dejavnosti. 

 

Delež pridobljenih javnih 

sredstev za znanstveno – 

raziskovalno dejavnost 

znaša 6,27%. 

Delež pridobljenih javnih 

sredstev za znanstveno – 

raziskovalno dejavnost 

bo znašal 6,27%. 

Prijava na nove 

raziskovalne projekte. 

Povečanje vrednosti pridobljenih 

javnih sredstev za znanstveno 

raziskovalno dejavnost za 5%. 

Povečanje deleža pridobljenih 

javnih sredstev za znanstveno – 

raziskovalno dejavnost. 

SC3: Krepitev 

znanstveno-

raziskovalnega dela 

študentov. 

V dobljene znanstveno 

raziskovalne projekte so 

vključeni 3 doktorski 

študenti Nove univerze. 

V dobljene znanstveno 

raziskovalne projekte bo 

vključenih 5 doktorskih 

študentov Nove 

univerze. 

1. Pridobitev novih 

znanstveno raziskovalnih 

projektov. 

2. Vključevanje 

doktorskih študentov v 

znanstveno raziskovalne 

projekte. 

3. Povabilo k udeležbi na 

raziskovalnem 

usposabljanju. 

V znanstveno raziskovalno delo je 

vključenih 5 – 10 študentov Nove 

univerze. 

Vključevanje študentov v 

znanstveno raziskovalno delo 

Nove univerze. 

Nova univerza organizira 

2 konferenci, kjer lahko 

študenti predstavijo 

svoje prispevke. 

 

Nova univerza bo v letu 

2020 organizirala vsaj 2 

konferenci, kjer bodo 

študenti predstavili svoje 

prispevke. 

 

Organizacija in izvedba 

konferenc ter izdaja 

zbornika s prispevki. 

1. Uspešna organizacija vsaj 2 

študentskih konferenc, na 

katerih sodeluje vsako leto 

več študentov. 

2. Študentska dela se objavljajo 

v zborniku, ki ga izda UKNU, 

ter reviji Dignitas. 

Organizacija konferenc, kjer lahko 

študentje svoje delo predstavijo. 



 

5.5. SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Nova univerza z okoljem in delodajalci sodeluje predvsem preko organizacije različnih dogodkov: 

akademskih forumov, spomladanskih / jesenskih šol, okroglih miz, konferenc ipd., ki jih organizira sama 

oz. jih organizirajo njene članice in pridružene članice. Vsaka članica in pridružena članica se z okoljem 

in delodajalci povezuje predvsem na področjih, na katerih so akreditirani njeni študijski programi, 

univerza pa organizira dogodke, kjer je združenih več članic.  

V študijskem letu 2018/19 je bilo tako organizirano večje število dogodkov, ki so po področjih v 

nadaljevanju zgolj primeroma našteti: Izobraževanje mediatorjev (organizirala: NU, Evro-PF - 

izobraževanje je nastalo na podlagi večletnega sodelovanja med fakulteto in okrožnim sodiščem v NG), 

konferenca: Humanistične korespondence (organizatorja: NU, FSMŠ in Zavod za humanistiko, Inštitut 

Nove revije, ob sodelovanju MOL), Spomladanska šola: NATO 70/15 (organizirala: NU, FDŠ), 

konferenca: Energetska prenova stavb kulturne dediščine (organizatorka Visoka šola Za gradbeno 

inženirstvo Kranj - VŠGI, pridružena članica NU, ob sodelovanju: univerze v Zagrebu, Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine, Eko sklada idr.), konferenca: Fizioterapija za prihodnost (organiziral: Visokošolski 

zavod Fizioterapevtika, pridružena članica NU), mednarodna konferenca: Management of smart 

industry (organizirala: AREMA – Visoka šola za evropski regionalni management, pridružena članica 

NU) idr. Preko navedenih dogodkov univerza v okolje prenaša spoznanja in dosežke lastne znanstveno-

raziskovalne dejavnosti, od okolja pa pridobiva povratne informacije glede praktičnih vprašanj ter 

kompetenc in znanj, ki jih morajo študentje NU tekom študija pridobiti, da bodo na trgu dela 

konkurenčni. Visokošolski učitelji NU z okoljem sodelujejo tudi v okviru priprave različnih projektov in 

strokovnih mnenj za gospodarski sektor, organizaciji različnih usposabljanj in izobraževanj ter 

svetovanju področnim ministrstvom pri pripravi zakonodaje. Delodajalci so vključeni v pripravo 

samoevalvacijskega poročila NU, kjer lahko podajo svoje mnenje glede ustreznosti sodelovanja 

univerze z okoljem in ustreznosti kompetenc, ki jih študentje tekom študija pridobijo. 

Na mednarodnem področju se univerza, njene članice in pridružene članice povezujejo s partnerji iz 

tujine preko izvajanja in spodbujanja mobilnosti, sodelovanja v skupnih raziskavah ter preko posebnih 

memorandumov o sodelovanju na področju izobraževalne dejavnosti (Univerza v Clevelandu, Univerza 

v Missisipiju, University for Business and Technology, Galilee Institute…). Na ta način univerza 

zagotavlja, da njeni študentje pridobijo tudi mednarodne izkušnje, ki bodo povečale njihove možnosti 

za vstop na mednarodni trg dela. Poleg tega univerza od tujih partnerjev pridobi vpogled v različne 

načine poučevanja, načine modernizacije visokega šolstva in organiziranja študijskega procesa, ki jih 

nato vključuje v lastno delovanje. Poudariti je treba tudi bogato založniško dejavnost, v okviru katere 

je bilo v preteklih letih izdanih več kot 30 znanstvenih monografij ter večje število strokovnih 

priročnikov in učbenikov. Med pomembnejšimi izdajami pa velja omeniti v letu 2019 izdani Komentar 

ustave Republike Slovenije, pri katerem je sodelovalo 56 vrhunskih slovenskih avtorjev ter edinstveno 

revijo za človekove pravice v Sloveniji - revijo Dignitas. 

Članice in pridružene članice z diplomanti sodelujejo predvsem preko svojih alumni klubov, študentskih 

svetov in kariernih centrov. Diplomanti so vabljeni na vse univerzitetne dogodke, določeni izmed njih 

pa na dogodkih sodelujejo tudi kot gostje oz. predavatelji. Članice z daljšim obdobjem delovanja med 

diplomanti izvajajo tudi ankete, v okviru katerih presojajo ustreznost pridobljenega znanja in njihovo 

uporabnost v delovnem okolju.  

Alumni klub je prostovoljno združenje diplomantov vseh generacij in programov z namenom 

ohranjanja in krepitve stikov med diplomanti ter visokošolskim zavodom na vseh družbeno koristnih 
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področjih. Trenutno so alumni klubi ustanovljena na ravni članic univerze, univerza pa si prizadeva za 

ustanovitev lastnega alumni kluba, ki bi povezoval diplomante vseh članic in pridruženih članic NU.   

Alumni klub med drugim skrbi tudi za promocijo dosežkov diplomantov ter udeležbo na konferencah, 

akademskih forumih in drugih dogodkih na ravni posamezne članice. Alumni klub ima urejeno svojo 

podstran na fakultetnih spletnih straneh, večina komunikacije med člani kluba pa poteka znotraj 

zaprtih skupin na socialnih omrežjih. Predstavniki alumni kluba vsako leto sodelujejo na informativnih 

dnevih fakultete, prisotni pa so tudi na slavnostnem dogodku ob podelitvi diplom. 

Storitve kariernega centra se zagotavljajo na ravni posameznih članic. Univerza je začela z 

vzpostavitvijo mehanizmov za vzpostavitev kariernega centra na ravni NU ter spremljajočega sistema 

vodenja kakovosti storitev kariernih centrov Nove univerze. 

Karierni centri članic omogočajo, da si študentje pridobijo ključne kompetence, ki jih delodajalci iščejo, 

ter da se že tekom študija mrežijo in si pridobijo socialno mrežo, ki je lahko ključ do njihove zaposlitve. 

Na podlagi rednega spremljanja potreb po znanju in zaposlitvenih potreb v okolju Karierni centri 

organizirajo številne delavnice, kot so delavnice za izboljšanje zaposlitvenih spretnosti (t. i. hitri zmenki 

z delodajalci, pisanje življenjepisov ipd.), študentom so na voljo svetovalci za individualne razgovore, 

pri pripravi prošenj za študijsko prakso ali prvo zaposlitev in v primeru drugih vprašanj glede študija in 

pridobivanja kompetenc. Karierni svetovalci izvajajo individualna in skupinska karierna svetovanja in 

študente izobražujejo in pomagajo pri pisanju življenjepisov ter prijav na prakse ali delovna mesta.  

Svetovanje poteka osebno na članicah, prek elektronske pošte in telefona. Karierni svetovalci so 

usposobljeni tudi za delo s študenti s posebnimi potrebami in so seznanjeni s specifikami zaposlovanja 

oseb s posebnimi potrebami. Svetujejo tudi tujim študentom glede možnosti zaposlitve v Sloveniji in 

jih pri tem ustrezno usmerjajo. Aktivnosti kariernega centra vključujejo vse ključne deležnike in 

zagotavljajo enake možnosti za vso študentsko populacijo. 

Na podlagi informacij, ki jih univerza pridobi od okolja in diplomantov, se po potrebi spreminjajo 

študijski programi (npr. članice so na univerzitetne študijske programe vključile obvezno prakso) ter 

prilagajajo razpisna mesta za vpis v 1. letnike študijskih programov (v razpisih za vpis v študijskem letu 

2019/20 je tako članica NU, Evro-PF, zmanjšala razpisna mesta za vpis na izredni način študija na 

dodiplomskih študijskih programih). 

Tabela 47: Sodelovanje s širšim, domačim in tujim okoljem 

Sodelovanje s širšim, domačim in tujim okoljem 2018/19 

Akademski forumi 10 

Okrogle mize 2 

Predavanja domačih in tujih predavateljev in/ali 
strokovnjakov 

7 

Mednarodne konference 4 

Poletne/jesenske šole 3 

Karierne delavnice 9 

Strokovne ekskurzije 7 

Strokovnjaki iz prakse 14  

 

Akademski forumi 2018/19: 

1. Akademski forum: »Zahodni Balkan in vladavina prava« (25. 2. 2019) 

2. Akademski forum Nove univerze: Kriza zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji (25. 3. 

2019), 
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3. Akademski forum: Uresničevanje človekovih pravic v slovenski družbi ob izidu nove knjige dr. 

Jerneja Letnar Černiča (8. 5. 2019), 

4. Akademski forum Nove univerze in Katedrale svobode – ob dnevu samostojnosti Slovenije (20. 

6. 2019) 

5. Akademski forum »Država in svobodna podjetniška pobuda« (25. 10. 2018), 

6. Akademski forum »Mednarodni položaj Slovenije« (13. 11. 2018), 

7. Akademski forum »Legal Pluralism and EU Law« (22. 11. 2018), 

8. Akademski forum »Podjetništvo, davki in vladavina prava« (23. 11. 2018),  

9. Akademski forum »Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji« (9. 1. 2019),  

10. Akademski forum na temo šeriata v Evropi (23. 5. 2019). 

Akademski forumi 2019/20: 

- Akademski forum Nove univerze: Prihodnost Evropske unije – Izzivi (1. 10. 2019), 
- Akademski forum Nove univerze ob 25-letnici uveljavitve Evropske konvencije o varstvu 

človekovih pravic v Sloveniji (14. 11. 2019), 

- Akademski forum: Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu (20. 11. 2019), 

- Akademski forum Nove univerze: 10 let Lizbonske pogodbe – pogled v prihodnost (12. 12. 

2019), 

- Akademski forum: Izgradnja ustavne demokracije (16. 1. 2020), 

- Akademski forum: Migracije, EU in oborožene sile (18. 2. 2020). 
-  

Okrogle mize 2018/19: 

1. Okrogla miza: Majniška deklaracija (8. 5. 2019), 

2. Okrogla miza: Pravo in medicina (9. 5. 2019). 
 

Okrogle mize 2019/20: 

- Okrogla miza: (Dez)integracija Evrope (26. 11. 2019). 

 

Predavanja domačih in tujih predavateljev in/ali strokovnjakov 2018/19: 

1. Gostujoče predavanje prof. dr. Barney Jordaana (11. 4. in 12. 4. 2019), 

2. Gostujoče predavanje Briana Bresonga (9. 5. 2019), 

3. Gostujoči predavanji prof. dr. Zlate Đurđević (16. 5 in 17. 5. 2019), 

4. Gostujoče predavanje prof. Dr. Giovannija Tuzeta (20. 5. 2019), 

5. Gostujoče predavanje Alessia Vacca (5. 3. 2019), 

6. Gostujoče predavanje prof. dr. Lawrenca Chalmerja (1 .4. 2019), 

7. Gostujoče predavanje prof. dr. Mauritsa Bergerja (23. 5. 2019). 

 

Mednarodne konference 2018/19: 

1. Mednarodna konferenca: Humanistične korespondence, organizirana v sodelovanju z 

Inštitutom Nove revije, zavodom za humanistiko, Forumom za humanistko in NU, FSMŠ (27. 5 

– 11. 6. 2019), 

2. VIII. Mednarodna doktorska znanstveno-raziskovalna konferenca (14. 6. 2019) 
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3. Mednarodna konferenca: Judicial Ideology under Empirical Scrutiny (15. 9 – 16. 9. 2019) 

4. X. Mednarodna konferenca o pravni teoriji in pravni argumentaciji (10th Conference on Legal 

Theory, Legal Argumentation and Legal Philosophy) (29. 11. - 30. 11. 2019). 

 

Spomladanske/jesenske šole 2018/19: 

1. Jesenska pravna šola: »Blockchain in GDPR – pravni vidik« Karierni vidik (17. 9. – 21. 9. 2018), 

2. Jesenska šola s področja alternativnega reševanja sporov (16. 9. - 20. 9. 2019), 

3. Spomladanska šola Nova univerze: NATO 70/15 (13. 5. – 17. 5. 2019). 

 

Karierne delavnice 2018/19: 

1. Delavnice za pisanje zaključnih del (6. 3. 2019 ter 13. 9., 20. 9.  in 27. 9. 2019) 

2. Izvedba Karierne delavnice na Elektrotehniški in računalniški šoli v Novi Gorici. 4.2.2019 

3. Predavanje na temo volitev v Evropski parlament (20. 5. 2019) 

4. Delavnica: Slovenian Australian Academic Association – predstavitev možnosti študija in dela 

v Avstraliji (24.10.2018), 

5. Delavnica: Motivacijska delavnica – Kako (do)študirati? (14. 11 .2018), 

6. Delavnica: Diplomanti svetujejo študentom: Predstavitev možnosti zaposlovanja v pravosodju 

od A do Ž (26. 11. 2018), 

7. Delavnica: Kako do službe? (12.12.2018), 

8. Delavnica: Delavnica o digitalnih vsebinah in informacijskih virih UKNU (21. 2. 2019). 

 

Karierne delavnice 2019/20: 

- Delavnica: Moje poslanstvo – To sem jaz (23. 10. 2019). 

 

Strokovne ekskurzije 2018/19: 

1. Strokovna ekskurzija na Okrožno sodišče v Novi Gorici (12. 11. 2018), 

2. Strokovna ekskurzija na Ustavno sodišče in Državni zbor (14. 11. 2018), 

3. Ekskurzija Strokovni obisk Komisije za preprečevanje korupcije (17. 12. 2018), 

4. Ekskurzija Študijski obisk Ministrstva za zunanje zadeve (22.1.2019), 

5. Ekskurzija Strokovni obisk Varuha človekovih pravic (7. 1. 2019), 

6. Ekskurzija Odvetniške zbornice Slovenije (9. 5. 2019), 
7. Ekskurzija na Računsko sodišče RS (20. 5. 2019).  

 

Strokovne ekskurzije 2019/20: 

- Strokovna ekskurzija: obisk Računskega sodišča (25. 11. 2019). 

 



 

Tabela 48: Sodelovanje z okoljem 

Področje: Sodelovanje z okoljem 

Dolgoročni strateški 

cilj 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Ciljna vrednost kazalnika v letu 

2026 

Ukrepi (naloge) za uresničitev 

dolgoročnega strateškega cilja 

SC1: Krepiti družbeno 

odgovorno in tvorno 

sodelovanje s širšim 

domačim in tujim 

okoljem. 

 

 

Nova univerza organizira 

znanstvene konference, 

akademske forume in 

druge dogodke, ki so 

namenjeni krepitvi 

družbene odgovornosti 

Nove univerze in 

tvornemu sodelovanju z 

domačim in tujim 

okoljem. V študijskem 

letu 2018/19 je Nova 

univerza prek članic 

izvedla 26 aktivnosti (10 

akademskih forumov in 2 

okrogli mizi, 7 predavanj 

domačih in tujih 

predavateljev in /ali 

strokovnjakov, 4 

mednarodne konference, 

1 spomladansko in 2 

jesenski šoli.  

V študijskem letu 

2019/20 bo Nova 

univerza prek članic 

izvedla skupno vsaj 28 

aktivnosti izmed 

akademskih forumov, 

okroglih miz, predavanj 

domačih in tujih 

predavateljev in /ali 

strokovnjakov, 

mednarodnih konferenc, 

spomladanskih in 

jesenskih šol.    

Organizacija, izvedba in 

promocija aktivnosti. 

Organizacija najmanj 45 dogodkov 

letno z namenom krepitve 

družbene odgovornosti Nove 

univerze v posameznem 

koledarskem letu (šteje se tudi 

organizacija dogodkov preko 

članic NU). 

Povečanje vpetosti fakultete v 

znanstveno in strokovno okolje 

(organizacija strokovnih dogodkov 

namenjenih širši javnosti). 
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SC2: Delovanje 

kariernega centra 

Nove univerze. 

Karierni centri delujejo 

na ravni posameznih 

članic Nove univerze. V 

študijskem letu 2018/19 

je bilo na ravni Nove 

univerze izvedenih 9 

kariernih delavnic in 7 

strokovnih ekskurzij v 

delovna okolja in 

predstavitev 

delodajalcev v 

organizaciji kariernih 

centrov članic univerze.  

V študijskem letu 

2019/20 bo Karierni 

center univerze izvedel 

skupno vsaj 18 aktivnosti 

izmed kariernih delavnic, 

strokovnih ekskurzij v  

delovna okolja in 

predstavitev 

delodajalcev v 

organizaciji.    

Organizacija, izvedba in 

promocija aktivnosti. 

1. Uspešna izvedba dejavnosti 

KC na ravni NU. 

2. Zagotovljene pravne podlage 

za delovanje KC NU. 

3. Zagotovljena sredstva preko 

razpisov, NU in drugih virov 

financiranja. 

4. Prepoznavnost KC-ja med 

študenti NU, delodajalci in 

strokovno javnostjo. 

Zagotovljena je strokovna 

usposobljenost zaposlenih v KC. 

Izvajanje aktivnosti kariernega 

centra, organiziranega na ravni 

Nove univerze. 



 

5.6. ŠTUDENTI 
 

5.6.1. Zastopanost študentov v organih Nove univerze 

Organe univerze, njenih članic in zastopanost študentov v ostalih organih univerze in članic določa 

Zakon o visokem šolstvu, ki študentskim predstavnikom daje pomembno in odgovorno nalogo. 

Študenti Nove univerze, predstavniki katerih prihajajo iz vrst treh članic: Evropske pravne fakultete, 

Fakultete za državne in evropske študije in Fakultete za slovenske in mednarodne študije, so 

pomemben deležnik, ki sodeluje pri delovanju in upravljanju Nove univerze. Nova univerza ima organ, 

Študentski svet Nove univerze, ki ga sestavljajo študenti, ki so vpisani na članicah in pridruženih 

članicah univerze ter na študijskih programih, ki jih univerza izvaja neposredno. 

Študentski svet Nove univerze in študentski svetovi na članicah so najvišji predstavniški organ 

študentov na fakultetni in univerzitetni ravni. Študentski predstavniki se zavzemajo za dobrobit 

študentov, pomagajo študentom pri vključevanju v univerzitetno okolje in skrbijo za prenos in 

informiranje o pomembnih zadevah. Študentski sveti članic univerze študentom ponujajo zanimivo 

ponudbo obštudijskih dejavnosti. 

Nova univerza zagotavlja zastopanost študentov v organih univerze, in sicer so študenti zastopani v 

Senatu Nove univerze in v Komisiji za kakovost in evalvacije Nove univerze, ki skrbi za spremljanje in 

presojanje kakovosti delovanja vseh področij Nove univerze. Zastopanost študentov v organih je 

ustrezna tudi na ravni posamezne članice univerze.  

V študijskem letu 2018/19 so predstavniki Študentskega sveta Nove univerze sodelovali pri naslednjih 

dogodkih:  

- izvedba informativnih dni; 

- projekt formalnega in neformalnega tutorstva; 

- Študentki NU, Evro-PF so sodelovali pri izvedbi in sodelovanju projekta »Brezplačna pravna 

pomoč«;  

- organizacija strokovnih ekskurzij; 

- organizacija okroglih miz. 

 

5.6.2. Sodelovanje študentov pri izboljšanju kakovosti delovanja Nove univerze 

Študentje so zastopani  v Komisiji za kakovost in evalvacije Nove univerze, ki skrbi za spremljanje in 

presojanje kakovosti delovanja vseh področij Nove univerze. 

 

5.6.3. Študentski svet Nove univerze 

Študentski svet univerze sestavljajo predsedniki študentskih svetov članic univerze. 

Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu univerze in njenih članov, o 

vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, lahko pa tudi mnenje o kandidatih za 

rektorja in prorektorja ali prorektorje, ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov 

univerze v sodelovanju s skupnostjo študentov. 
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5.6.4. Sistem tutorstva 

Sistem tutorstva se je na Novi univerzi uvedel s študijskim letom 2019/20. Sistem tutorstva je urejen s 

Pravilnikom o sistemu tutorstva Nove univerze, ki omogoča uvedbo sistema tutorstva, ki je uresničljiva 

in izvedljiva v okviru Nove univerze in njenih članic z vzpostavljenimi strukturami in sistemom 

delovanja.  

Članice univerze pred uvedbo tutorstva sprejmejo Pravilnik, ki sledi začrtanemu standardu tutorstva, 

določenemu v Pravilniku o sistemu tutorstva Nove univerze, hkrati pa omogoča prilagoditev sistema 

tutorstva potrebam posamezne članice Nove univerze.  Pri tem lahko članice Nove univerze na podlagi 

lastnih izkustev, potreb ter vsebine, ki jo pokrivajo, vzpostavijo dodatne vrste tutorstva. 

Sistem tutorstva je vzpostavljen tako zaradi nudenja pomoči in spodbujanja razvoja študentov na 

akademskem, obštudijskem in osebnostnem področju ter olajšanja njihove vključenosti v študentsko 

življenje in univerzitetno okolje kot tudi zaradi izboljšanja kakovosti študija ter uspešnosti in odličnosti 

študijskega procesa, ki so ga deležni študenti. 

Z uvedbo tutorstva se omogoča horizontalno (medštudentsko) in vertikalno (med študentom in članom 

akademskega zbora) povezovanje ter sistematično nudenje pomoči študentom med študijem in pri 

študiju. 

Sistem tutorstva Nove univerze vključuje tutorande kot prejemnike tutorske pomoči in naslednje 

izvajalce tutorstva: prorektorja, odgovornega za izvajanje tutorstva na Novi univerzi; prodekana, 

odgovornega za izvajanja tutorstva na članici Nove univerze; komisije za tutorstvo članic Nove 

univerze; akademske tutorje; študentske tutorje.  

Študentski tutor je lahko vsakdo, ki ima v tekočem letu status študenta na članici Nove univerze in ni 

študent prvega letnika študija na I. stopnji. Izkazati mora pripravljenost pomagati študentom pri 

vključenosti v študijski proces in v študijsko okolje ter poznati delovanje Nove univerze. Izbran je na 

razpisu, če izpolnjuje pogoje, ki jih glede na posamezno obliko tutorstva predpiše komisija za tutorstvo 

članice Nove univerze. O izvajanju tutorskega dela vodi evidenco. 

Študentski tutor, ki se prijavi na razpis v okviru predmetnega tutorstva, mora poleg pogojev, ki jih 

razpiše komisija za tutorstvo članice Nove univerze, izkazati, da je izpit iz predmetnega področja na 

članici Nove univerze uspešno opravil, in akademsko odličnost na predmetnem področju.  

Tutorand je lahko vsak redni ali izredni študent Nove univerze na I., II. ali III. stopnji študija, ki je 

prejemnik tutorske pomoči, oziroma študent, ki je v študij vključen prek mednarodnega programa (npr. 

Erasmus+). 

 

5.6.5. Alumni klub Nove univerze 

Trenutno so Alumni klubi ustanovljeni na ravni članic univerze in predstavljajo notranjo organizacijsko 

enoto vsake članice, ki je namenjena ohranjanju in krepitvi stikov med diplomanti ter fakulteto na vseh 

družbeno koristnih področjih. 

Univerza si prizadeva za ustanovitev lastnega Alumni kluba, kot krovne alumni organizacije Nove 

univerze. Slednji bo predstavljal stičišče diplomantov vseh študijskih programov članic univerze, ki so 

uspešno zaključili študij na univerzi. Alumni klub bo namenjen spodbujanju ohranjanja vezi in mreženju 

med diplomanti univerze in visokošolskimi učitelji ter sodelavci univerze. 



Nova univerza 

84 
 

5.6.6. Spremljanje zaposljivosti diplomantov na ravni članic univerze 

Zaposljivost diplomantov se spremlja na ravni članic univerze preko Kariernih centrov in Alumni klubov 

članic univerze. Članice univerze raziskavo potreb zaposlovalnega okolja pripravljajo na podlagi 

podatkov Zavoda RS za zaposlovanje, s poudarkom analize zaposlitvenih področij, ki so tipična za 

diplomante posameznih študijskih programov članic.  



 

Tabela 49: Študenti 

Področje: Študenti 

Dolgoročni strateški 

cilj 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Ciljna vrednost kazalnika v letu 

2026 

Ukrepi (naloge) za uresničitev 

dolgoročnega strateškega cilja 

SC1: Vključenost 

študentske 

populacije na vseh 

segmentih delovanja 

univerze.  

Študenti še niso aktivno 

vpeti v organizacijsko 

shemo Nove univerze. 

Vzpostavljen bo 

Študentski svet Nove 

univerze (ŠS NU). 

Predstavniki študentov 

bodo zastopani v vseh 

predvidenih organih v 

skladu s Statutom Nove 

univerze. 

1.Konstituiranje ŠS NU v 

skladu z že sprejetim 

Poslovnikom ŠS NU 

2. Pregled sestave 

organov univerze ter 

imenovanje 

predstavnikov študentov 

v organe. 

1. Študentje aktivno sodelujejo 

v vseh organih in delovnih 

telesih Nove univerze. 

2. Študentje samostojno 

organizirajo različne dogodke 

in aktivnosti. Univerza jim po 

potrebi nudi materialno in 

drugo  pomoč. 

Poglobitev sodelovanja med 

študentskim svetom in Novo 

univerzo prek aktivnega 

vključevanja predstavnikov 

študentov v organizacijsko shemo 

Nove univerze. 

Študenti so vključeni v 

sistem zagotavljanja 

kakovosti na ravni članic 

Nove univerze. Potrebno 

je nadgraditi njihove 

aktivnosti ter sistem 

dvigniti na raven Nove 

univerze. 

Študenti bodo vpeti v 

sistem kakovosti na ravni 

Nove univerze in aktivno 

delovali znotraj Komisije 

za kakovost in evalvacije 

Nove univerze.  

Organizacija rednih sej 

Komisije za kakovost in 

evalvacije Nove univerze 

in izvedba drugih 

mehanizmov za sprotno 

preverjanje kakovosti 

(sestanki uprava-

študenti, neformalni 

pogovori itd.) 

1. Študentje aktivno sodelujejo 

v skupini za kakovost in 

evalvacije Nove univerze. 

2. Univerza ob koncu vsakega 

semestra organizira delovne 

sestanke med predstavniki 

študentov in vodstvom Nove 

univerze, kjer študentje 

vodstvo seznanijo z 

morebitnimi problemi pri 

izvajanju izobraževalne 

dejavnosti v preteklem 

semestru. 

Spodbujanje študentov k 

aktivnejšemu sodelovanju pri 

izboljšanju kakovosti delovanja 

Nove univerze. 
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SC2: Aktivna 

študentska 

populacija.  

Študentski svet deluje na 

ravni članic univerze.  

 

Tutorski sistem deluje na 

ravni posameznih članic 

Nove univerze (NU, Evro-

PF in NU, FDŠ). Članice 

imajo vzpostavljene 

različne oblike tutorstva s 

poudarkom na 

predmetnem tutorstvu in 

tutorstvu za tuje 

študente. Sprejet je 

Pravilnik o sistemu 

tutorstva Nove univerze. 

Alumni klub deluje na 

ravni posameznih članic 

(NU, Evro-PF in NU, FDŠ).  

1. Vzpostavljen bo 

Študentski svet Nove 

univerze (ŠS NU). 

2. V skladu s  Pravilnikom 

o sistemu tutorstva Nove 

univerze bo formaliziran 

že delujoči sistem 

tutorstva. 

3. Alumni klub bo deloval 

na ravni posameznih 

članic (NU, Evro-PF in 

NU, FDŠ). 

 

1.Konstituiranje ŠS NU v 

skladu z že sprejetim 

Poslovnikom ŠS NU 

2. Vzpostavitev 

formalnega  sistema 

tutorstva v skladu s  

Pravilnikom o sistemu 

tutorstva Nove univerze. 

3. Vzpodbujanje 

delovanja Alumni klubov 

na ravni posameznih 

članic. 

 

1. Študentski svet Nove 

univerze deluje in opravlja 

vse funkcije, skladno s 

Poslovnikom ŠS NU. 

2. Tutorstvo na ravni Nove 

univerze deluje skladno s 

Pravilnikom o sistemu 

tutorstva Nove univerze. Na 

razpis za tutorje se vsako leto 

prijavi več študentov. 

Sprejeti so interni akti za 

delovanje Alumni kluba Nove 

univerze. Alumni klub Nove 

univerze deluje in letno 

organizira najmanj 1 dogodek 

za svoje člane. 

Aktivno delovanje in 

sooblikovanje študentskega sveta, 

tutorskega sistema in Alumi kluba. 

Trenutno samo članice  

zagotavljajo sredstva za 

delovanje študentske 

skupnosti ter sredstva 

potrebna za 

udejstvovanja študentov 

na tekmovanjih doma in 

v tujini. 

V letu 2020 bodo 

sredstva za delovanje 

študentske skupnosti ter 

sredstva potrebna za 

udejstvovanja študentov 

na tekmovanjih doma in 

v tujini zagotovljena s 

strani članic univerze.  

Zagotovitev sredstev za 

delovanje študentske 

skupnosti in za 

sofinanciranje 

udejstvovanja študentov 

na tekmovanjih doma in v 

tujini s strani članic 

univerze. 

Nova univerza zagotavlja sredstva 

za aktivno delovanje študentske 

skupnosti Nove univerze (glede na 

celotne prihodke Nove univerze).  

Zagotavljanje finančne in 

strokovne pomoči za izvajanje 

aktivnosti študentov ter 

promocija njihove dejavnosti in 

dosežkov. 
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SC3: Zaposljivost 

diplomantov. 

Zaposljivost diplomantov 

se spremlja na ravni 

posamezne članice. 

Izvedena bo anketa o 

zaposljivost diplomantov 

na ravni Nove univerze 

oziroma njenih članic.  

Izvedba ankete o 

zaposljivost diplomantov 

na ravni Nove univerze 

oziroma njenih članic. 

Zaposljivost diplomantov se 

spremlja na ravni članic univerze. 

Letno spremljanje zaposljivosti 

diplomantov. 



 

5.7. KADRI 

Osnovni kadrovski podatki so predstavljeni v poglavju 2.4. Osnovni kadrovski podatki, kjer je v 

posameznih podpoglavjih in tabelah predstavljena kadrovska slika univerze in njenih članic.  

Nova univerza na ravni članic izvaja ankete o zadovoljstvu zaposlenih ter upošteva predloge in opažanja 

zaposlenih ter s tem skrbi za zadovoljstvo zaposlenih in krepitev njihove delovne vneme. Prav tako je 

bil v letu 2019 sprejet Načrt promocije zdravja na delovnem mestu, v katerem so opredeljene aktivnosti 

in ukrepi, s katerimi Nova univerza skrbi za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja 

zaposlenih prek kombinacije sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega 

življenjskega sloga. 

Kadrovski načrt je razviden v naslednjem poglavju, tj. poglavju 6. Kadrovski načrt. 

Tabela 50: Število izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih sodelavcev in raziskovalnih 
sodelavcev v letu 2018/19 

Naziv Število izvolitev v naziv v 2018/19 

     Redni profesorji 2 

     Izredni profesorji 1 

     Docenti 6 

     Višji predavatelji 1 

     Predavatelji 1 

     Znanstveni svetnik 1 

     Višji znanstveni sodelavec 0 

     Znanstveni sodelavec 0 

     Asistenti 6 

     Lektor 0 

Skupaj 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 51: Kadri 

Področje: Kadri 

Dolgoročni strateški 

cilj 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Ciljna vrednost kazalnika v letu 

2026 

Ukrepi (naloge) za uresničitev 

dolgoročnega strateškega cilja 

SC1: Kakovostna 

kadrovska sestava 

pedagoškega osebja.  

Nova univerza trenutno 

zaposluje 3 osebe (redno 

zaposlena visokošolska 

učitelja zasedata delovni 

mesti prorektorjev Nove 

univerze, docentka 

zaseda delovno mesto 

znanstvene sodelavke). 

Ostali sodelujoči 

visokošolski učitelji in 

sodelavci z Novo 

univerzo sodelujejo prek 

pogodb civilnega prava. 

Nova univerza zaposluje 

3 osebe (redno 

zaposlena visokošolska 

učitelja zasedata delovni 

mesti rektorja in 

prorektorja Nove 

univerze, docentka 

zaseda delovno mesto 

znanstvene sodelavke). 

Ostali sodelujoči 

visokošolski učitelji in 

sodelavci z Novo 

univerzo sodelujejo prek 

pogodb o zaposlitvi in 

pogodb civilnega prava 

na ravni posameznih 

članic. 

/ Nova univerza zaposluje 

pedagoške in raziskovalne kadre. 

Povečanje števila zaposlitev 

pedagoškega in raziskovalnega 

kadra. 
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Merila za napredovanje v 

višje nazive so določena 

na ravni Nove univerze in 

poenotena na vseh 

članicah. 

V študijskem letu 

2018/19 je bilo na ravni 

univerze in njenih članic 

izvedenih 18 izvolitev v 

naziv.  

1. Habilitacijski postopki 

na Novi univerzi in njenih 

članicah potekajo v 

skladu z Merili za 

izvolitev v nazive 

visokošolskih učiteljev, 

znanstvenih delavcev, 

visokošolskih sodelavcev 

in raziskovalnih 

sodelavcev na Novi 

univerzi.  

2. V študijskem letu 

2019/20 bo na ravni 

univerze in njenih članic 

izvedenih 20 izvolitev v 

naziv. 

1. Izvajanje habilitacijskih 

postopkov v skladu z  

Merili za izvolitev v 

nazive visokošolskih 

učiteljev, znanstvenih 

delavcev, visokošolskih 

sodelavcev in 

raziskovalnih sodelavcev 

na Novi univerzi. 

2. Spodbujanje 

zaposlenih k 

napredovanju pri 

imenovanju v naziv in 

omogočati nova 

imenovanja v naziv. 

Habilitacijski postopki na Novi 

univerzi potekajo kakovostno, 

skladno z zakonodajo in Merili za 

izvolitve v naziv NU. 

Spodbujanje zaposlenih k 

napredovanju pri imenovanju v 

naziv in omogočati habilitiranje.  

SC2: Kakovostna 

kadrovska sestava 

upravno-

administrativnega in 

strokovno-tehničnega 

osebja. 

Priprava vsakoletnega 

plana izobraževanja 

zaposlenih in skladno s 

planom napotitve in 

financiranje udeležb 

zaposlenih k 

pridobivanju formalne in 

neformalne izobrazbe. 

Priprava vsakoletnega 

plana izobraževanja 

zaposlenih in skladno s 

planom napotitve in 

financiranje udeležb 

zaposlenih k 

pridobivanju formalne in 

neformalne izobrazbe. 

Spodbujanje zaposlenih k 

nadaljnjemu formalnemu 

in neformalnemu 

izobraževanju. 

 

Plan izobraževanja zaposlenih je 

dosledno in v celoti izveden. 

Spodbujanje zaposlenih k 

nadaljnjemu formalnemu in 

neformalnemu izobraževanju. 
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SC3: Zadovoljstvo in 

delavna zavzetost 

zaposlenih. 

Izvedba Ankete o 

zadovoljstvu zaposlenih 

na ravni posamezne 

članice univerze.  

Izvedena bo Anketa o 

zadovoljstvu zaposlenih 

na ravni posamezne 

članice univerze. 

Upoštevanje predlogov 

pridobljenih z anketo z 

namenom izboljšanja 

zadovoljstva zaposlenih 

in krepitve njihove 

delovne zavzetosti. 

Univerza vsakoletno izvaja ankete 

o zadovoljstvu zaposlenih in 

upošteva njihove predloge in 

opažanja. 

Skrb za zadovoljstvo zaposlenih in 

krepitev njihove delovne 

zavzetosti. 

Sprejet načrt promocije 

zdravja na delovnem 

mestu. 

V letu 2020 se bo 

promocija zdravja na 

delovnem mestu izvajala 

v skladu s sprejetim 

Načrtom promocije 

zdravja na delovnem 

mestu. 

Izvedba aktivnosti v 

skladu s sprejetim 

Načrtom promocije 

zdravja  na delovnem 

mestu. 

Načrt promocije zdravja na 

delovnem mestu se dosledno 

izvaja. 

Promocija zdravja na delovnem 

mestu 



 

5.8. SKRB ZA KAKOVOST 

Nova univerza si prizadeva za dvig kakovosti njenega delovanja z uresničitvijo postavljenih strateških 

ciljev v skladu s strategijo razvoja Nove univerze. Spremljanje delovanja in zavzemanja za kakovost 

izhaja iz poslanstva, vizije in vrednosti ter strateških ciljev Nove univerze, ki so vodilo njenega 

delovanja. Osrednji dokument, ki opredeljuje delovanje sistema kakovosti je Poslovnik kakovosti Nove 

univerze, s katerim univerza določa postopke samoevalvacije, pristojnosti, način dela ter ukrepe za 

spremljanje in izboljševanje kakovosti svojega delovanja. 

Nova univerza pri zagotavljanju sistema kakovosti upošteva mednarodne in nacionalne smernice, 

priporočila, zakone in podzakonske akte, ki so povezani z zagotavljanjem kakovosti visokega šolstva.  

Univerza redno in skladno z nacionalno zakonodajo izvede postopek zunanjega preverjanja kakovosti 

kot zunanjo obliko evalvacije, ki jo izvede Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). 

Neodvisno od ocenjevalnih obdobij na nacionalnem nivoju lahko univerza zaprosi tujo agencijo za 

izvedbo zunanje evalvacije z namenom zagotavljanja višje kakovosti delovanja ter preverjanje njene 

kakovosti v mednarodnem okolju. 

Sistem kakovosti na Novi univerzi je zasnovan na mednarodnih načelih zagotavljanja kakovosti v 

evropskem prostoru ter na slovenskih normativnih podlagah na področju visokega šolstva. Sledi pa tudi 

modelu Demingovega kroga zagotavljanja kakovosti PDCA (načrtovanje (Plan-P), izvajanje (Do – D), 

preverjanje (Check – C) in ukrepanje (Act – A)), preko katerega se dejavnosti in procesi na Novi univerzi 

izboljšujejo po vzorcu stalnega izboljševanja. S tem je zagotovljena organizacija povratne zanke 

kakovosti, katere namen je, da se ugotovitve oz. neželena stanja, ugotovljena pri preverjanju, odpravijo 

tako, da se v prihodnosti ne ponavljajo več. V okviru univerze poteka dvojna zanka zagotavljanja 

kakovosti, ki se najprej izvede na nivoju članice univerze in kasneje še na nivoju Nove univerze.  

Na nivoju članice univerze se zagotavljane kakovosti izvaja preko samoevalvacije članice univerze, ki jo 

pripravi Komisija za kakovost. Slednjo, enako kot predsednika komisije, na predlog dekana fakultete 

članice Nove univerze imenuje senat. Komisija za kakovost šteje najmanj šest (6) članov, med katerimi 

so predstavniki vseh glavnih interesnih skupin (visokošolski učitelji, raziskovalci, študenti, strokovno 

osebje, administrativno osebje in zunanji deležniki). Letna samoevalvacija poteka po vsebinah in z 

upoštevanjem kazalnikov, kot izhajajo iz Poslovnika kakovosti vsake članice. Samoevalvacijski proces 

se zaključi s sklepno oceno o prednostih in pomanjkljivostih posameznih vidikov vsebin ter s predlogi 

za njihovo izboljšavo. 

Komisija za kakovost na ravni članice univerze pripravi Samoevalvacijsko poročilo in Načrt izvajanja 

procesov za zagotavljanje kakovosti praviloma do konca koledarskega leta za prejšnje študijsko leto. Z 

obema dokumentoma se seznanijo dekan, akademski zbor, senat, upravni odbor, Skupina za kakovost 

in evalvacije Nove univerze in zainteresirana javnost. 

Na nivoju univerze se zagotavljanje kakovosti izvaja preko samoevalvacije Nove univerze. 

Samoevalvacijsko poročilo Nove univerze in Načrt izvajanja procesov za zagotavljanje kakovosti Nove 

univerze, sestavljeno iz samoevalvacijskih poročil članic, pripravi Skupina za kakovost in evalvacije 

Nove univerze praviloma do konca januarja za prejšnje študijsko leto z upoštevanjem vseh novo 

nastalih dejstev in ugotovitev iz prejšnjega koledarskega leta. 

Posebna Skupina za kakovost in evalvacije Nove univerze je bila prav tako organizirana z namenom 

zagotavljanja kakovosti Nove univerze. Slednja za ravni univerze zanjo in njene članice zagotavlja 
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ustrezne vire za izvajanje vseh aktivnosti univerze povezanimi z zagotavljanjem kakovosti ter opravlja 

naslednje naloge: 

- analizira strateške vidike delovanja univerze, 

- obravnava in posodablja Poslovnik kakovosti Nove univerze in Poslovnike kakovosti fakultet 

članic, 

- obravnava in vrednoti delovanje posameznih mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti ter predloge za njihovo izpopolnjevanje, 

- obravnava in vrednoti letno poročilo s poročilom o kakovosti, ter poda priporočila za letni 

program dela, 

- obravnava interne analize delovanja in dokumente poročanja z upoštevanjem predlogov 

izboljšav, 

- obravnava Načrt izvajanja procesov za zagotavljanje kakovosti z upoštevanjem predlogov 

izboljšav, 

- obravnava predloge novih kazalnikov in standardov za presojanje kakovosti, 

- obravnava samoevalvacijska poročila članic Nove univerze, 

- poroča senatu in upravnemu odboru o dosežkih na področju kakovosti ter oblikuje predloge 

za izboljšave, o katerih odločata oba organa vsaj enkrat letno, 

- pripravlja smernice razvoja na področju kakovosti za Novo univerzo in njene članice, 

- sodeluje z drugimi komisijami na univerzi, s komisijami za kakovost drugih univerz in z 

nacionalnimi organi na tem področju, 

- spremlja izvedbo in analize študentskih ter drugih anket in pripravlja predloge za izboljšave 

njihovega izvajanja in uporabe. 

Skupino za kakovost in evalvacije Nove univerze, tako kot Predsednika Skupine, imenuje senat univerze 

na predlog rektorja. Skupina je praviloma imenovana za obdobje dveh let. V Skupino za kakovost in 

evalvacije Nove univerze se imenuje tudi predsednike Komisij za kakovost članic univerze. Enako kot 

velja za Komisije za kakovost članic univerze, tudi Skupino za kakovost in evalvacije Nove univerze  

sestavljajo predstavniki vseh glavnih interesnih skupin univerze (visokošolski učitelji, raziskovalci, 

študentje, strokovno osebje, administrativno osebje in zunanji deležniki). Če predsednik Skupine za 

kakovost in evalvacije Nove univerze oceni, da obstajajo razlogi za vključitev še drugih predstavnikov 

različnih področij univerze ali njenih članic, to predlaga senatu univerze. 



 
Tabela 52: Skrb za kakovost 

Področje: Skrb za kakovost 

Dolgoročni strateški 

cilj 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Ciljna vrednost kazalnika v letu 

2026 

Ukrepi (naloge) za uresničitev 

dolgoročnega strateškega cilja 

SC1: Doseganje 

standardov kakovosti 

kot jih predvidevajo 

Merila NAKVIS in EGS. 

Nova univerza enkrat 

letno pripravi 

samoevalvacijsko 

poročila (obdobje 

študijskega leta). 

Samostojno 

samoevalvacijsko 

poročilo pripravi tudi 

Univerzitetna knjižnica 

Nove univerze (UKNU). 

Na vsakoletni osnovi 

Samoevalvacijska 

poročila pripravijo tudi 

članice univerze.  

Pripravljeno bo 

Samoevalvacijsko 

poročilo Nove univerze 

za študijsko leto 2018/19 

ter Samoevalvacijsko 

poročilo UKNU in 

posameznih članic.   

Zbiranje in analiza 

ključnih informacij o 

študijskih programih in 

študentih ter priprava 

samoevalvacijskega 

poročila. 

Samoevalvacijska poročila so 

pripravljena vsako leto. 

Zbiranje in analiza ključnih 

informacij o študijskih programih 

in študentih ter priprava 

samoevalvacijskega poročila. 

Sistem notranje 

institucionalne evalvacije 

in notranje programske 

evalvacije ni 

vzpostavljen. 

Sistem notranje 

institucionalne evalvacije 

in notranje programske 

evalvacije v letu 2020 še 

ne bo vzpostavljen. 

/ 1. Vzpostavljen sistem notranje 

institucionalne in notranje 

programske evalvacije. 

2. Opravljena vsaj 1 notranja 

institucionalna evalvacija. 

3. Opravljena vsaj 1 notranja 

programska evalvacija. 

Vzpostavitev sistema notranje 

institucionalne evalvacije in 

notranje programske evalvacije. 



 

5.9. UNIVERZITETNA KNJIŽNICA NOVE UNIVERZE (UKNU) 

Univerzitetna knjižnica Nove univerze (UKNU) zbira, obdeluje, hrani in posreduje slovensko in tujo 

znanstveno literaturo, ki pokriva študijska področja članic univerze, vsem študentom, članom 

akademskega zbora, raziskovalcem in drugim zaposlenim na univerzi.  

UKNU zagotavlja dostop do gradiva, kjer se izvaja študijski proces na NU, in sicer v Centralni enoti v 

Ljubljani, v enoti Nova Gorica in v enoti Kranj. Skladno s standardi za visokošolske knjižnice zagotavlja 

UKNU tudi primerne študijske prostore ter čitalniška mesta z računalniki. Urnik odprtosti knjižnice je 

prilagojen potrebam in številu študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter urniku študijskih 

programov članic.  

Poleg tega je UKNU za študente, visokošolske učitelje in raziskovalce članic NU v letu 2018 v okviru 

članstva v konzorcijih COSEC (NUK) in CTK (ARRS) nabavljala naslednje tuje informacijske vire za 

študijsko leto 2018/19: SpringerLink, Scopus, Sage in EBSCO Academic Search Premier. Poleg tega je 

UKNU naročnik še naslednjih plačljivih mednarodnih in domačih podatkovnih baz: EBSCO Military and 

Government Collection, e-Gradbenik in Ius info. Slednji omogočajo dostop do polnih besedil 8.291 

elektronskih serijskih publikacij in 255.720 elektronskih knjig. UKNU gradi tudi lastne elektronske vire 

za podporo študijskih programov članic NU na vseh stopnjah: 

- E-KURS.si - Komentar ustave Republike Slovenije (2002, 2011, 2019), 

- E-Dignitas - Revija za človekove pravice. 

Vsi informacijski viri v UKNU so dostopni članom knjižnice na daljavo in so prilagojeni načinu izvajanja 

študijskih programov na članicah NU. Študentom in visokošolskim učiteljem ter raziskovalcem 

omogočajo dostop do kakovostnih znanstvenih vsebin od kjer koli in kadar koli.  

V okviru repozitorija REVIS je objavljenih 1.274 in zaključnih nalog študentov NU, Evro-PF ter 647 

zaključnih nalog študentov NU, FDŠ s polnim besedilom v PDF (stanje na dan 1. 8. 2019). UKNU opravlja 

tudi tehnične preglede nalog, ki vključuje pregled besedila z Detektorjem podobnih vsebin. V letu 2018 

je bilo za opravljenih 212 tehničnih pregledov nalog, v letu 2019 do konca avgusta pa 99. 

UKNU je v letu 2018 vključila tudi Izpis za habilitacije visokošolskih učiteljev NU preko sistema Sicris 

bibliografij, ki predavateljem na NU omogoča neposredni izpis točkovalnika po Merilih za izvolitev v 

nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih sodelavcev in raziskovalnih 

sodelavcev na Novi univerzi ter s tem enostavnejšo pripravo habilitacijskih vlog. 

UKNU vodi bibliografije raziskovalcev in profesorjev za člane akademskega zbora NU v sistemu 

COBISS.SI po enotni metodologiji za vodenje bibliografij slovenskih raziskovalcev, ki so evidentirani pri 

Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). V letu 2018 je bilo za potrebe vodenja 

bibliografij kreiranih 321 zapisov. 

Pogodbeno sodeluje UKNU z javnimi in drugimi knjižnicami, da omogoča uporabnikom primerno 

dodatno uporabo virov in storitev. Sodelovanje je sklenjeno mdr. medknjižnično z vsemi visokošolskimi 

in splošnimi ter strokovnimi slovenskimi knjižnicami, s Centralno pravosodno knjižnico, UKNU pa 

sodeluje tudi s knjižnico Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.



 

Tabela 53: Univerzitetna knjižnica Nove univerze 

Področje: Univerzitetna knjižnica Nove univerze 

Dolgoročni strateški 

cilj 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Ciljna vrednost kazalnika v letu 

2026 

Ukrepi (naloge) za uresničitev 

dolgoročnega strateškega cilja 

SC1: Doseči strokovne 

standarde za 

univerzitetno 

knjižnico po Merilih za 

izvajanje knjižnične 

dejavnosti kot javne 

službe ter s tem 

zagotoviti kvalitetno 

študijsko okolje in vire 

po standardih in 

Merilih za akreditacijo 

in evalvacijo 

slovenskih in tujih 

visokošolskih 

programov. 

UKNU vodi bibliografije 
na zahtevo za nekatere 
zaposlene na NU.  

UKNU vodi bibliografije 

za vse zaposlene 

visokošolske učitelje in 

sodelavce ter znanstvene 

delavce in raziskovalne 

sodelavce  in sodelujoče 

prek podjemne/avtorske 

pogodbe na NU in njenih 

članicah. 

Pozivanje zaposlenih za 

pravočasno oddajo 

objavljenih  prispevkov in 

monografij ter njihovo 

ažurno vodenje.  

UKNU sistematično vodi 
bibliografije za vse zaposlene na 
Novi univerzi.  

Izvajanje in zagotavljanje 

sodobnih ter kvalitetnih 

knjižničnih storitev. 

UKNU nudi posamezne 

IKT storitve. 

UKNU nudi posamezne 

IKT storitve. 

Izpopolnjevanje fonda z 

novimi naslovi, 

ohranjanje ali povečanje 

naslovov v elektronskih 

bazah podatkov,  

izobraževanje zaposlenih, 

da lahko nudijo ustrezno  

podpora uporabnikom. 

10 % povečanje IKT storitev v 

okolju UKNU. 

Prilagajanje knjižničnega sistema 

tehnološkim spremembam in 

potrebam uporabnikov. 
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UKNU presega standarde 

za posamezne 

visokošolske knjižnice, ne 

pa tudi za univerzitetne. 

Nadaljevanje z 

doseganjem standardov 

za univerzitetno 

knjižnico.  

Gradnja kvalitetne 

knjižnične zbirke z nakupi 

in darovi. 

UKNU izpolnjuje strokovne 

standarde za univerzitetno 

knjižnico. 

Zagotavljanje dostopa do 

kakovostnega knjižničnega 

gradiva in informacijskih virov za 

vse uporabnike v primernem 

obsegu. 

SC2: Trajna in 

sodobna ureditev 

univerzitetnega 

knjižničnega sistema z 

dislociranimi enotami 

na lokacijah, kjer se 

izvaja študijski proces 

članic NU 

UKNU ima urejeno 

Centralno enoto v 

Ljubljani in delno urejene 

dostope v Kranju in Novi 

Gorici. 

Izboljšanje pogojev za 

čitalniški študij v 

prostorih knjižnice v 

Ljubljani. 

Prenova centralne enote 

knjižnice v Ljubljani. 

UKNU ima urejeno 

poslovanje na vseh lokacijah 

izvajanja študija v okviru 

Nove univerze. 

Vzpostavitev učinkovitega 

knjižničnega sistema UKNU. 

SC3: Izgradnja 

sodobne znanstvene 

založniške dejavnosti 

za podporo 

znanstveno 

raziskovalnega in 

študijskega procesa 

na univerzi. 

1. UKNU v okviru 

projekta DEUS gradi 

prve informacijske 

vire. 

2. UKNU gradi OJS za 
revijo Dignitas. 

1. V okviru projekta 

DEUS bo vzpostavljena 

Enciklopedija Slovenske 

Ustavnosti 

2.  Poleg revije Dignitas 

se v OSJ doda tudi revijo 

ESTATE. 

1. V okviru projekta DEUS 

objava vsaj dela gesel 

Enciklopedije Slovenske 

Ustavnosti 

2. Ureditev OJS strani in 

objava prve številke 

revije ESTATE, da lahko 

le-ta pridobi ISSN. 

1. 10 % povečanje 

informacijskih virov v UKNU. 

2. Vsaj 50% založniške 

dejavnosti UKNU je v 

spletnem okolju z dostopom 

na daljavo. 

Gradnja lastnih digitalnih zbirk in 
informacijskih virov. 
 

3. UKNU letno izda vsaj 
3 ZM in/ali učbenike. 

3. UKNU bo v letu 2020 

izdala vsaj 3 ZM in/ali 

učbenike. 

3. Prijava na ARRS razpis 

za sofinanciranje izdaje 

znanstvenih publikacij. 

3. 5 % povečanje znanstvene 

založniške dejavnosti za podporo 

raziskovalnega in pedagoškega 

dela na Novi univerzi. 

Podpora znanstveno pedagoškega 

dela na NU z izdajanjem 

vrhunskih del avtorjev, ki so 

zaposleni na Novi univerzi. 



 

5.10. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

Univerza se financira iz sledečih virov: 

- Sredstva iz državnega proračuna (koncesija MIZŠ): V letu 2020 je Nova univerza s pristojnim 

ministrstvom podpisala koncesijsko pogodbo, s čimer  je financiranje dejavnosti prešlo iz članic 

za univerzo. Koncesijska pogodba je dodeljena za financiranje dveh dodiplomskih in štirih 

podiplomskih programov, RSF ter interesno dejavnost. Financiranje s strani Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport je določeno po merilih ministrstva. 

- Sredstva pridobljena z izvajanjem študijske dejavnosti: Sredstva pridobljena z izvajanjem 

študijske dejavnosti predstavljajo prihodki šolnin izrednih študentov, vpisnin, opravljanja 

četrtega in nadaljnjega opravljanja izpitov ter sredstva drugih dejavnosti članic in univerze. 

- Sredstva za raziskovalno dejavnost: Dodatna sredstva si univerza prizadeva pridobiti s 

prijavami na javne razpise za sofinanciranje raziskovalnih projektov. 

- Drugi viri, trg: Drugi viri iz katerih se univerza financira so: plačilo nadstandardnega študija, 

spomladanskih/jesenskih šol, konferenc, izobraževanj za zunanjih udeležence (npr. nadaljnje 

izobraževanje mediatorjev), izdelava pravnih mnenj in oddajanje poslovnih prostorov. 



Tabela 54: Financiranje dejavnosti 

Področje:  Financiranje dejavnosti 

Dolgoročni strateški 

cilj 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Ciljna vrednost kazalnika v letu 

2026 

Ukrepi (naloge) za uresničitev 

dolgoročnega strateškega cilja 

SC1:  Zagotoviti 

ustrezne vire 

financiranja 

dejavnosti. 

Nova univerza trenutno 

ni prejemnik koncesije 

(javna sredstva). 

Koncesije prejemajo 

članice Nove univerze. 

Urejen bo prenos 

koncesije iz članic na 

Novo univerzo. 

Univerza bo z MIZŠ 

podpisala Koncesijsko 

pogodbo za financiranje 

študijske dejavnosti in 

interesne dejavnosti 

študentov. 

Koncesije so prenesene iz članic 

na Novo univerzo. 

Ureditev prenosa koncesij na 

Novo univerzo. 

Financiranje si Nova 

univerza zagotavlja 

predvsem preko sredstev 

ustanovitelja. 

1. Nova univerza bo 

financirana na podlagi 

sredstev s strani države 

(sklenjena bo koncesijska 

pogodba z MIZŠ).  

2. Nova univerza si bo 

prizadevala pridobiti 

nove vire financiranja 

(projektna sredstva, 

razvojni skladi, 

povezovanje z 

gospodarstvom, finančni 

prispevek članic, ipd.). 

1. Sklenitev koncesijske 

pogodbe med MIZŠ in 

Novo univerzo.  

2. Aktivnejše zavzemanje  

za pridobitev novih virov 

financiranja (projektna 

sredstva, razvojni skladi, 

povezovanje z 

gospodarstvom, finančni 

prispevek članic, ipd.). 

1. 5 % povečanje proračunskega 

financiranja za financiranje 

pedagoške in raziskovalne 

dejavnosti.  

2. 10 % povečanja zunanjih 

(tržnih) virov financiranja 

(projektna sredstva, razvojni 

skladi, povezovanje z 

gospodarstvom, finančni 

prispevek članic, ipd.). 

Zagotavljanje zunanjih virov 

financiranja, predvsem preko 

dobljenih javnih in drugih 

razpisov, tržne dejavnosti Nove 

univerze in finančnih prispevkov 

članic. 



 

6. KADROVSKI NAČRT 
 

6.1. Število redno zaposlenih v letu 2019 in načrt za leto 2020 

Tabela 55: Število redno zaposlenih v letu 2019 in načrt za leto 2020 

Tarifni razred  

Število redno zaposlenih na dan 31. 
12. 2019 

Načrtovano število redno 
zaposlenih na dan 31. 12. 2020 

Št. vseh 
zaposlenih 
31.12.19 

Št. zaposlenih v % 
zaposlitve 
31.12.19 

Št. vseh 
zaposlenih 
31.12.20 

Št. zaposlenih v % 
zaposlitve 
31.12.20 

Skupina B 11 4,15 10 4 

Skupina D1 12 2,0 12 2,0 

Skupina H 24 4,8 23 5,1 

Skupina J 23 21,6 23 21,6 

Skupaj 70 32,55 68 32,7 

 

Na dan 31.12.2020 je na Novi univerzi in njenih članicah načrtovanih 68 redno zaposlenih v skupnem 

obsegu 32,7 FTE. V primerjavi s številom redno zaposlenih na dan 31.12.2019, ko je bilo zaposlenih 70 

oseb v skupnem obsegu 32,55 FTE, se je število načrtovanih zaposlitev zmanjšalo za 2 osebi, kar je 

pogojeno z različnimi dejavniki (prekinitev delovnega razmerja s strani raziskovalca, iztek 

razpisov/projektov itd.). Nova univerza in njene članice so sicer že vložile prijave na domače in tuje 

razpise ter projekte, zato pričakujemo, da se bo število redno zaposlenih na dan 31.12.2020 vseeno 

povečalo. Ker so rezultati prijav na razpise/projekte trenutno še neznani, določenih zaposlitev nismo 

še predvideli. 

 
Tabela 56: Število pogodbenih sodelavcev v letu 2019 in načrt za leto 2020 

Tarifni razred  

Število pogodbenih sodelavcev v letu 
2019 (ocena) 

Načrtovano število pogodbenih 
sodelavcev v letu 2020 

Št. pogodbenih 
sodelavcev 2019 

Št. zaposlenih v % 
zaposlitve 2019 

Število 
pogodbenih 
sodelavcev 

2020 
Št. zaposlenih v % 

zaposlitve 2020 

Skupina B 1 0,2 1 0,2 

Skupina D1 87 23,6 94 25,1 

Skupaj 88 23,8 95 25,3 

 

Na dan 31.12.2019 je bilo na Novi univerzi in njenih članicah 88 pogodbenih sodelavcev. Na dan 

31.12.2020 se načrtuje povečanje števila pogodbenih sodelavce v primerjavi s stanjem na dan 
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31.12.2019 za 1,5 FTE, in sicer iz 88 na 95 oseb. Povečanje števila v letu 2020 se načrtuje zaradi izvajanja 

novih študijskih programov na podiplomski stopnji (Slovenski študiji II in Slovenski študiji III) ter zaradi 

predvidevanja, da se bodo izvedli tudi vpisi v 1. letnike študijskih programov, ki se v študijskem letu 

2019/20 niso razpisali (ARS 2 in CGP 2).  

 

7. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 

 

7.1. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN IN OPREME  

V letu 2020 univerza za vzdrževanje opreme načrtuje strošek v višini 76.200 EUR, od tega je za Evropsko 
pravno fakulteto načrtovanih 40.000 EUR in Fakulteto za državne in evropske študije 36.200 EUR. 
 

7.1.1. NU, Evro-PF 

NU, EVRO-PF načrtuje v letu 2020 investicije v vzdrževanje opreme v višini 40.000 EUR. Stroški 

vzdrževanja opreme zajemajo vzdrževanje programske opreme, računalniške opreme, licenc, raznih 

instalacij in vzdrževanje spletnih strani. 

Stroški vzdrževanje opreme se bodo krili iz naslova drugih virov. 

 

7.1.2. NU, FDŠ 

NU, FDŠ načrtuje v letu 2020 investicije v vzdrževanje opreme v višini 36.200 EUR. Stroški vzdrževana 

opreme zajemajo vzdrževanje programske opreme, računalniške opreme, spletnih strani ter 

obratovalne stroške najetih prostorov. 

Stroški vzdrževanje opreme se bodo krili iz naslova drugih virov. 

Podrobnejši pregled investicijsko vzdrževalnih del je razviden iz priloge Načrt ravnanja s stvarnim 

premoženjem za leto 2020, zavihek IVD. 

 

7.1.3. NU, FSMŠ 

NU FSMŠ v letu 2020 načrtuje investicije v vzdrževanje programske opreme in spletnih strani v višini 

3.380 EUR. Vsi stroški vzdrževanje opreme se bodo krili iz naslova drugih virov. 

 

7.2. NAJEM ZEMLJIŠČ, STAVB IN DELOV STAVB (PROSTOROV) 

Univerza pedagoško dejavnost izvaja v najetih prostorih v Novi Gorici, Ljubljani, Kranju in Mariboru. 

Za najem poslovnih prostorov za izvajanje pedagoške dejavnosti, za skupne službe in univerzitetno 

knjižnično dejavnost je v letu 2020 načrtovanih skupno 237.844 EUR. 

Univerzitetna knjižnična dejavnost se izvaja v najetih prostorih v študijskem centru Ljubljana na 

Mestnem trgu 23. Prostori so bili v letu 2018 sodobno opremljeni in nudijo kvalitetno knjižnično in 

založniško dejavnost tako za študente in zaposlene. 
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7.2.1. NU, Evro-PF 

Fakulteta nima lastnih poslovnih prostorov, pedagoško dejavnost izvaja v najetih prostorih EDA Centra 
v Novi Gorici na Delpinovi ulici 18/b, v študijskem centru v Ljubljani na Mestnem trgu 23 in delno v 
Kranju na Žanovi ulici 3.  
 
Fakulteta razpolaga v Novi Gorici s petimi predavalnicami s skupaj 270 sedeži. Vse predavalnice so v 
istem nadstropju, kjer jih povezuje avla, ki pa služi tudi možnosti za druženje študentov. V istem 
nadstropju so tudi referat, tajništvo, dekanat ter dve sejni sobi. Najemna pogodba je sklenjena do 
oktobra 2020, fakulteta bo najemodajalca zaprosila za podaljšanje pogodbe v nasprotnem primeru se 
bo selila v nove prostore v Novi Gorici. 
 
V Ljubljani izvaja Evro-PF svojo dejavnost na Mestnem trgu 23. Na dislocirani enoti v Ljubljani fakulteta 

razpolaga s petimi predavalnicami, referatom ter sejnima sobama. Prostori so najeti od leta 2014 za 

dobo petih let z možnostjo avtomatičnega podaljšanja. Fakulteta je študijski center v Ljubljani leta  

2018 sodobno prenovila. 

Evro-PF  v Kranju razpolaga s tremi manjšimi predavalnicami ter dvema sejnima sobama. V Kranju se 

nahaja tudi računovodstvo fakultete. Poslovni prostori kjer fakulteta izvaja pedagoško dejavnost so 

sodobno opremljeni s posodobljeno programsko opremo.  

Stroški najema se delno krijejo iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in delno iz 

drugih virov. 

 

7.2.2. NU, FDŠ 

Fakulteta svojo dejavnost izvaja v novih najetih prostorih v Kranju na Žanovi ulici 3. Razpolaga z eno 

veliko predavalnico, dvema manjšima predavalnicama, ki se lahko združita, sejno sobo in prostore za 

referat, tajništvo, dekanat in računovodstvo. Najemna pogodba je sklenjena za dobo 5 let. 

V Mariboru na Črtomirovi ulici 11 ima fakulteta za potrebe izvajanja pedagoške dejavnosti v najemu 

dve predavalnice, in sicer eno večjo in eno manjšo. Najemna pogodba je sklenjena za nedoločen čas. 

Na Mestnem trgu 23 v Ljubljani fakulteta najema poslovne prostore, in sicer po potrebi. Na izbiro je 

pet predavalnic ter dve sejni sobi, čitalnico, zbornico, kabinet in pisarno. 

Najemna pogodba je sklenjena do 30. 6. 2023 z možnostjo podaljšanja. 

Poslovni prostori kjer fakulteta izvaja pedagoško dejavnost so sodobno opremljeni s posodobljeno 

programsko opremo.  

Stroški najema se delno krijejo iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in delno iz 

drugih virov.  

Podrobnejši pregled investicijsko vzdrževalnih del je razviden iz priloge Načrt ravnanja s stvarnim 

premoženjem za leto 2020, zavihek najemi. 

 

7.2.3. NU, FSMŠ 

Fakulteta svojo dejavnost izvaja v najetih prostorih v Ljubljani na Mestnem trgu 23. Poslovne prostore 
najema po potrebi. Na izbiro je pet predavalnic ter dve sejni sobi, čitalnico, zbornico, kabinet in pisarno. 
Najemna pogodba je sklenjena za dobo petih let, in sicer do 30. 6. 2023 z možnostjo podaljšanja. 
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Podrobnejši pregled investicijsko vzdrževalnih del je razviden iz priloge Načrt ravnanja s stvarnim 

premoženjem za leto 2020, zavihek najemi. 

 

7.3. NAČRT NAKUPA OPREME  
 

V letu 2020  je načrtovan strošek za nakup opreme v skupni višini 14.075 EUR. 

 

7.3.1. NU, Evro-PF 

NU, EVRO-PF v letu 2020 načrtuje nakup opreme iz sredstev ARRS v višini 683 EUR. Načrtovan je nakup 

računalnikov oziroma računalniške opreme. 

 

7.3.2. NU, FDŠ 

NU, FDŠ v letu 2020 načrtuje iz sredstev projektov ARRS v višini 13.392 EUR za nakup opreme. 

Načrtovan je nakup računalnikov in računalniške opreme. 

Podrobnejši pregled investicijsko vzdrževalnih del je razviden iz priloge Načrt ravnanja s stvarnim 

premoženjem za leto 2020, zavihek oprema. 

 

7.3.3. NU, FSMŠ 

NU FSMŠ v letu 2020 načrtuje nakup opreme iz sredstev ARRS v višini 745 EUR. 

Podrobnejši pregled investicijsko vzdrževalnih del je razviden iz priloge Načrt ravnanja s stvarnim 

premoženjem za leto 2020, zavihek oprema. 

 

8. LETNI PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI 

Letni programi interesnih dejavnosti so izdelani s strani Študentskih svetov posameznih članic univerze. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1. LETNI PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI NU, Evro-PF 

Priloženi letni program je izdelal Študentski svet NU, Evro-PF. 

Tabela 57: Letni program interesnih dejavnosti NU, Evro-PF 

Dolgoročni/strateški cilji Kratkoročni letni cilji 
za leto 2020 

Ukrepi (naloge), ki 
so potrebni za 
uresničitev oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika Izhodiščna vrednost 
kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 
2020 

Vir financiranja 

Okrogle mize s profesorji in 
zunanjimi gosti iz Slovenije 
in tujine za študente in 
zainteresirane znanje 
poslušalce 

Predvidena izpeljava 
vsaj ene okrogle 
mize. 

Priprava prostora; 
dogovor s profesorji; 
tiskanje vabil in 
plakatov; pogostitev 

Okrogle mize Izhodiščna vrednost 
za leto 2020 je 0 

Organiziranje vsaj 1 
okrogle mize 

Sredstva MIZŠ 

Organizacija študijskih 
ekskurzij  

Ogled policijske 
akademije ter 
policijskega muzeja v 
Tacnu in organizacija 
drugih ekskurzij v 
sodelovanju z ELSO, 
ALUMNI Klubom in 
Kariernim centrom. 

Študentski svet pri 
organizaciji sodeluje 
z ELSA Nova Gorica 
in Kariernim 
centrom. 

Obštudijske 
aktivnosti 

Izhodiščna vrednost 
za leto 2020 je 0 

Organizacija vsaj ene 
ekskurzije v 
študijskem letu 

Sredstva fakultete 

Ustanovitev debatnega 
kluba Evropske pravne 
fakultete 

Študentski svet bo v 
sodelovanju z enim 
od profesorjem 
ustanovil in pomagal 
pri vodenju ter 
organizaciji 
debatnega kluba.  

Prostor, promocija 
dogodka, 
zagotovitev 
profesorjev, ki bodo 
usmerjali debatni 
klub 

Obštudijske 
aktivnosti 

Izhodiščna vrednost 
za leto 2020 je 0 

Srečanje debatnega 
kluba 1-mesečno 

 

Krepitev sistema tutorstva 
na fakulteti 

Po uspešni izvedbi 
tutorstva v 
organizaciji 
Študentskega sveta 
si bomo prizadevali 
za krepitev sistema 

Informiranje in 
prostor 

Obštudijske 
aktivnosti 

Izhodiščna vrednost 
za leto 2020 je 0 

Izvajanje tutorstva 
pri predmetih, kjer 
so bili na razpisu 
izbrani predmetni 
tutorji 

Sredstva fakultete 
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tutorstva v 
organizaciji 
fakultete. 

Pregled in dopolnitev 
pravnih aktov na podlagi 
katerih deluje študentski 
svet 

Pregled skladnosti 
pravnih aktov in 
predlogi 
potencialnih 
sprememb pravnih 
aktov 

Pregled pravnih 
aktov 

Pravni akti fakultete Izhodiščna vrednost 
za leto 2020 je 0 

Odprava morebitnih 
neskladji med 
pravnimi akti in 
potrebne dopolnitve 

/ 

Mentorstvo za pravna 
tekmovanja 

Mentorstvo za 
pravno tekmovanje 
Pravna rešitev 

Zagotovitev 
prostorov in 
mentorjev 

Obštudijske 
dejavnosti 

Izhodiščna vrednost 
za leto 2020 je 0 

Organizacija 
mentorstva za 
tekmovanje Pravna 
rešitev. 

Sredstva fakultete 

Revija Aspectus Študentski svet si bo 
še naprej prizadeval 
za redno izdajanje 
revije Aspectus, ki jo 
izdajajo študenti 
fakultete 

Sprejetje pravnih 
aktov, ki bodo 
urejali organizacijo 
in način izdaje 
revije, določitev 
urednika, vsebina 
(aktualno dogajanje 
na fakulteti, 
prispevki 
študentov…) 

Obštudijske 
dejavnosti 

Izhodiščna vrednost 
za leto 2020 je 0 

Nadaljevanje 
izdajanja študentske 
revije nekajkrat 
letno. 

Sredstva MIZŠ 

Dobrodelni dogodki Zbiranje dobrodelnih 
sredstev za izbrano 
organizacijo 

Zbiranje 
dobrodelnih 
sredstev z 
organizacijo 
decembrske 
dobrodelne stojnice, 
na kateri se s 
prodajo hrane in 
pijače zbirajo 
prostovoljna 
sredstva 

Obštudijske 
aktivnosti 

Izhodiščna vrednost 
za leto 2020 je 0 

Organizacija vsaj ene 
dobrodelne stojnice 
v mesecu decembru 

Sredstva MIZŠ 
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Obiski in ogledi sodnih 
obravnav 

Organiziran ogled 
vsaj ene sodne 
obravnave 

Dogovor s profesorji 
in sodiščem, 
promocija dogodka 

Obštudijske 
aktivnosti 

Izhodiščna vrednost 
za leto 2020 je 0 

Organizacija ogleda 
vsaj ene sodne 
obravnave 

 

 



8.2. LETNI PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI NU, FDŠ 

Priloženi letni program je izdelal Študentski svet NU, FDŠ. 

Tabela 58: Letni program interesnih dejavnosti NU, FDŠ 

Dolgoročni/strateški cilji Kratkoročni letni cilji 
za leto 2020 

Ukrepi (naloge), ki 
so potrebni za 
uresničitev oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika Izhodiščna vrednost 
kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2020 

Vir financiranja 

Smučarski športni dan Predvidena izpeljava 
v februarju 

 Vabila-mail, 
organizacija prostora 

Športni dan Izhodiščna vrednost za 
leto 2020 je 0 

Organiziranje 
športnega dne 

Sredstva fakultete 

Esejsko tekmovanje Predvidena izpeljava 
v marcu 

Razpis, promocija 
(vabila, objava na 
spletni strani,...) 

Tekmovanja Izhodiščna vrednost za 
leto 2020 je 0 

Organizacija enega 
esejskega 
tekmovanja 

Sredstva fakultete 

Konferenca NUSKA Konferenca bo 
potekala že drugič v 
okviru FDŠ, a kljub 
temu zajema NU kot 
celoto 

Prostor, promocija 
dogodka, 
dogovarjanje s 
profesorji 

Konference Izhodiščna vrednost za 
leto 2020 je 0 

Možnost 
predstavitve 
študentskih raziskav 

Sredstva fakultete 

Priprave prispevkov za E-
novice 

Aktivno sodelovanje 
in poročanje 
študentov 

Informiranje in 
spodbujanje 
študentov k 
sodelovanju 

Obštudijske 
aktivnosti 

Izhodiščna vrednost za 
leto 2020 je 0 

Sprotno poročanje 
glede  na dogodke 

/ 

Ogled mednarodnih 
inštitucij (Dunaj, 
Strasbourg, Haag…) 

Predvidena izpeljava 
v aprilu 

Organizacija, vabila, 
dogovori s profesorji 

Obštudijske 
aktivnosti 

Izhodiščna vrednost za 
leto 2020 je 0 

Širjenje znanj in 
obzorij študentov 

Sredstva fakultete 

Ogled inštitucij v Sloveniji 
(UPRS, DS, DZ, US, …) 

 Predvidena izpeljava 
v aprilu 

Organizacija, vabila, 
dogovori s profesorji 

Obštudijske 
aktivnosti 

Izhodiščna vrednost za 
leto 2020 je 0 

Širjenje znanj in 
obzorij študentov 

Sredstva fakultete 

Seminar pred 
diplomiranjem, 
magistriranjem in 
doktoriranjem 

Predvidena izpeljava 
v juniju 

Dogovor s profesorji, 
promocija (objava na 
socialnih 
omrežjih/splatni 
strani,...) 

Seminar Izhodiščna vrednost za 
leto 2020 je 0 

Izpostavljanje 
pogostih  
ponavljajočih se 
napak 

Sredstva fakultete 
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krvodajalska akcija 
Predvidena izpeljava 
v septembru 

Organizacija 
prostora, 
razpošiljanje vabil,... 

Obštudijske 
aktivnosti 

Izhodiščna vrednost za 
leto 2020 je 0 

Spodbujanje pomoči 
ljudem med študenti 

/ 

Usposabljanje na temo 
javnega nastopanja 

Predvidena izpeljava 
v maju 

Dogovor s profesorji, 
promocija dogodka 

Obštudijske 
aktivnosti 

Izhodiščna vrednost za 
leto 2020 je 0 

Učenje 
kvalitetnejšega 
javnega nastopanja 

Sredstva fakultete 



 

8.3. LETNI PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI NU, FSMŠ 

Študentski svet NU, FSMŠ ne razpolaga z načrtom letnega programa interesnih dejavnosti. 

 

9. PRILOGE 
 

- Kadrovski načrt 

- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 

- Finančni načrt 

   


