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1. UVOD 
 
Fakulteta MLC Ljubljana je ob koncu študijskega leta pripravila dokument v katerem so predvidene 
aktivnosti na vseh področjih na katerih fakulteta deluje. Poglavja so postavljena v skladu s standardi 
kakovosti NAKVIS ter so usklajena s Samoevalvacijskim poročilom za študijsko leto 2019/2020.  
 

2. STRATEŠKE USMERITVE  

2.1  POSLANSTVO, VIZIJA IN CILJI  
 
 
V letu 2019 je fakulteta pripravila novo Strategijo razvoja za obdobje 2019-2025, v kateri so opredeljena 
bistvena izhodišča:  

- Fakulteta bo še naprej ponujala izobraževanje podjetniško usmerjenim študentom in tistim, ki 
svojega formalnega visokošolskega izobraževanja niso zaključili.  

- Fakulteta bo znana po individualnem pristopu in široki ponudbi izbirnih vsebin. 

- Razvijala bo metode in metodologije raziskovanja interdisciplinarnih problemov managementa in 
poslovnega prava.  

- Fakulteta bo podpirala prizadevanja članov celotne akademske skupnosti pri: 

- razvoju uspešnosti, učinkovitosti in ekonomičnosti temeljnih študijskih in razvojno-
raziskovalnih procesov fakultete, 

- ustvarjalnih pristopih pri reševanju problemov pri vseh temeljnih procesih delovanja fakultete, 

- inovativnih oblikah študijske ponudbe in oblikah dela, ki bodo karakterizirale njeno celostno 
podobo, primerljivo z najsodobnejšimi poslovnimi šolami Centralne Evrope. 

Strategija razvoja za obdobje 2019-2025 je objavljena na spletni strani: https://www.mlcljubljana.com/wp-
content/uploads/2019/09/Strategija-razvoja-MLC-Ljubljana_2019-2025.pdf 

Na opisani osnovi je fakulteta MLC Ljubljana utemeljila svoje poslanstvo ter postavila vizijo in temeljne 
cilje. Za njihovo uresničitev so bile opredeljene vrednote, kot način doseganja postavljenih ciljev. 
 

2.1.1 Poslanstvo MLC Ljubljana 

 
Poslanstvo fakultete je organiziranje izobraževalne ponudbe na področju managementa in poslovnega 
prava za potrebe uspešnega podjetništva v domačem in mednarodnem okolju. Fakulteta s svojim 
delovanjem želi prispevati k povečanju deleža strokovnjakov z dokončano visokošolsko izobrazbo in 
zaposljivosti visoko izobraženega prebivalstva. 

2.1.2 Vizija 

 
MLC Ljubljana bo ostala vodilna fakulteta na interdisciplinarnem področju managementa in poslovnega 
prava. Zaposljivost diplomantov bomo uresničevali preko študija managementa in poslovnega prava s 
pridobivanjem praktičnih veščin za sodobno digitalno poslovanje. Razvijamo model prakse in 
profesionalnega razvoja, ki podpira študijski proces z vidika zagotavljanja visoke stopnje zaposljivosti 

https://www.mlcljubljana.com/wp-content/uploads/2019/09/Strategija-razvoja-MLC-Ljubljana_2019-2025.pdf
https://www.mlcljubljana.com/wp-content/uploads/2019/09/Strategija-razvoja-MLC-Ljubljana_2019-2025.pdf
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diplomantov. Programi in študijski proces bodo fleksibilno organizirani, da bo možno vključevanje vseh, 
ki že delujejo v poslovnem okolju. Razvijamo akademsko skupnost, ki bo zgradila socialno in poslovno 
prednost vsem članom skupnosti. S prilagodljivimi in inovativnimi pristopi bomo oblikovali zgled 
uporabniku prijaznega visokošolskega izobraževanja, sodelavcem pa ustvarjalno delovno in raziskovalno 
okolje, ki omogoča kontinuiran profesionalni razvoj. Z razvojem izvirnega modela visokošolskega 
izobraževanja bomo postali zgled in ostali določevalec norm kakovosti v slovenskem aplikativnem 
visokošolskem okolju. Fakulteta bo gradila dolgoročno mrežo partnerstev z vsemi deležniki, ki so 
pomembni dejavniki kakovosti njenega delovanja. 

2.1.3 Temeljne vrednote 

 
Fakulteta delovanje gradi predvsem na naslednjih vrednotah: 

- Ustvarjalnost in inovativnost pri uvajanju študijskih vsebin in metod dela študijskega in 
raziskovalnega procesa ter pri širitvi znanja in veščin preko mreženja v virtualnem in realnem 
poslovnem družbenem okolju prihodnosti. 

- Povezovanje in sodelovanje v smeri odkrivanja komplementarnosti partnerjev za ustvarjanje 
sinergijskih učinkov, ki izhaja iz odprtosti partnerjev, povezanih v akademsko poslovno mrežo, na 
podlagi prenosa in apliciranja poslovnih in pravnih praks razvitega sveta na vsa področja zasebnega 
pa tudi javnega sektorja. 

- Skrb za študente od vpisa do diplome in njihove optimalne zaposlitve. 

- Poštenost in družbena odgovornost v smislu poštenega uresničevanja načel družbene 
odgovornosti – ekonomsko (dolgoročna uspešnost poslovanja), zakonsko (spoštovanje 
zakonodajnega okvira), etično (spoštovanje temeljnih etičnih standardov in principov v osebnih in 
poslovnih odnosih) ter filantropsko (delovanje tudi za namene dobrobiti širše družbe). 

- Prispevek k družbenemu razvoju na način, da diplomanti dosegajo najvišjo stopnjo zaposljivosti 
preko najsodobnejših študijskih metod in programov ob podpori raziskovanja aktualnih poslovno-
pravnih problemov pri managementu profitnih in neprofitnih organizacij. 

- Samoocenjevanje kot temelj nenehnega izboljševanja in napredka fakultete, organizirano po 
smernicah, ki veljajo za merjenje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru EHEA in 
upoštevanju EFQM metodologije. 

- Drugačnost in etičnost, ki fakulteto naredi razpoznavno po tem, da z osebnim in fleksibilnim 
pristopom optimalno sodeluje pri reševanju študijskih in zaposlitvenih problemov študentov ter 
kadrovskih in razvojnih problemov članov akademske skupnosti MLC Ljubljana v okviru študijskih 
programov, raziskav in obštudijskih dejavnosti. 

- Nenehno izboljševanje po principu stalnih izboljšav in z uveljavljanjem aktivnosti PDCA pri 
ključnih procesih fakultete. 

2.2 DELOVANJE IN ORGANIZIRANOST FAKULTETE 

2.2.1 Delovanje fakultete 

 
Delovanje fakultete temelji na Zakonu o visokem šolstvu (ZviS) ter podzakonskimi akti ter Merili za 
akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov Nacionalne agencije za 
kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).  
 
Fakulteta MLC Ljubljana deluje neprekinjeno od ustanovitve v letu 2013, ko je bil tudi sprejet temeljni 
dokument Statut MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana. Fakulteta deluje preko svojih organov 
in delovnih teles, katerih sestava se povečuje v skladu z rastjo fakultete in njenih dejavnosti. V skladu s 
Statutom je glavna dejavnost fakultete izobraževanje ter raziskovanje. Pristojni organi fakultete sprejemajo 
določene interne akte ter dokumente, ki usmerjajo in narekujejo pravni okvir in zakonito delovanje vseh 
članov akademske skupnosti.  
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Pravni akti in dokumenti so objavljeni na spletnih straneh: 
 
https://www.mlcljubljana.com/pravni-akti-mlc/ 
 
https://www.mlcljubljana.com/interni-dokumenti-mlc-ljubljana/ 
 
 

2.2.2 Organi fakultete 

Fakulteta je organizirana sorazmerno obsegu njenega poslovanja. Organizacijsko shemo MLC Ljubljana 
sestavljajo: organi fakultete, delovna telesa in organizacijske enote. Med organe fakultete spadajo: akademski 
zbor, senat, upravni odbor, dekan, študentski svet in tajnik. Med delovna telesa prištevamo študijsko 
komisijo in komisijo za kakovost (habilitacijska komisija ni stalna, določi jo senat fakultete sprotno po 
potrebi in glede na področje habilitacijskega imenovanja). Med organizacijske enote spadajo: katedra, 
inštitut, knjižnica in drugi. V okviru Tajništva deluje Referat za študentske zadeve ter Knjižnica MLC 
Ljubljana.  

 
Slika 1 Organigram MLC Ljubljana 

 

2.2.2.1 Akademski zbor  

 

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. 

Akademski zbor izvoli senat, senatu predlaga kandidate za dekana, obravnava poročila o pedagoškem delu 

fakultete ter daje predloge in pobude senatu. 

 

Predsednik Akademskega zbora MLC Ljubljana je red. prof. dr. Marko Novak. 

 

 

 

https://www.mlcljubljana.com/pravni-akti-mlc/
https://www.mlcljubljana.com/interni-dokumenti-mlc-ljubljana/


  
 
 

10 

Tabela 1 Aktivnosti AZ v štud. letu 2021/2022 

Seja AZ Predviden termin Predviden dnevni red 

1. Seja September 2021 Poročilo o delu v štud. letu 2020/2021 
Letni delovni načrt 2021/2022  

Obravnava analize Ankete  o zadovoljstvu z 

izvedenim predmetom  

Razno  

2. seja Februar 2022 Analiza študijskega procesa v zimskem semestru 

Prenova učnih načrtov in posodobitev štuijske 

literature 

Razno 

 

2.2.2.2 Upravni odbor 

 

Upravni odbor je organ upravljanja fakultete, ki poleg nalog, ki jih določa zakon in statut, odloča o zadevah 

materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete. Člana Upravnega odbora MLC 

Ljubljana sta predstavnika ustanoviteljev: 

• Red. prof. dr. Srečko Devjak, predsednik ter  

• Darko Bele, uni. dipl. mat.  

 

UO MLC Ljubljana se srečuje na sejah večkrat letno.  

 

Tabela 2 Aktivnosti UO v štud. letu 2021/2022 

Seja UO Predviden termin Predviden dnevni red 

1. seja Oktober 2021 Poročilo o delu v štud. letu 2020/2021  

2. seja Januar/februar 2022 Zaključni račun za leto 2021 
Poslovno poročilo za leto 2021 
Samoevalvacijsko poročilo za štud. leto 2020/2021 

3. seja Junij 2022 Letni delovni načrt 2022/2023 
Finančni načrt 2022/2023 

 

 

2.2.2.3 Senat 

 

Senat je strokovni organ fakultete. Sestavljajo ga visokošolski učitelji in znanstveni delavci ter predstavnik 

študentov. Število članov senata zagotavlja enakovredno zastopanost vseh znanstvenih disciplin in 

strokovnih področij fakultete. Predsednik senata je dekan. Senat obravnava vprašanja s področja 

strokovnega dela, določa strokovne podlage za programe dela in razvoj šole, usklajuje izobraževalno in 

znanstveno-raziskovalno delo ter ostale zadeve, vezane na pedagoško in raziskovalno dejavnost fakultete. 

Senat se sestaja na rednih, izrednih in dopisnih sejah po potrebi. 

 

V študijskem letu 2019/2020 je bil potrjen senat v naslednji sestavi: 

- red. prof. dr. Srečko Devjak, predsednik senata 

- izr. prof. dr. Janez Čebulj, član 
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- doc. dr. Julija Lapuh Bele, članica, 

- doc. dr. Rok Stritar, član in  

- predsednik Študentskega sveta – Alen Nuhanović. 

 

Delo senata bo potekalo na podoben način, kot v tekočem letu. Na začetku študijskega leta (v septembru 

ali oktobru) bo seja sklicana v klasični obliki. Tekom leta bodo seje potekale korespondenčno in po potrebi.  

 

Tabela 3 Aktivnosti Senata MLC Ljubljana v štud. letu 2021/2022 

Seja senata Predviden termin Predviden dnevni red 

1. seja Oktober 2021 Poročilo o delu v štud. letu 2020/2021 

2. seja December 2021 Razno 

3. seja Januar/februar 2022 Samoevalvacijsko poročilo za štud. leto 2020/2021 

4. seja Marec/april 2022 Razno 

5. seja Junij/julij 2022 LDN 2022/2023 

 

 

2.2.2.4 Komisija za študijske zadeve 

 

Komisija za študijske zadeve deluje na sejah, ki potekajo v klasični obliki ali pa so izvedene korespondenčno.  

 

Študijska komisija MLC Ljubljana odloča o: vlogah za priznanje formalnega, neformalnega ter praktičnega  

izobraževanja na drugih izobraževalnih ustanovah,  vlogah za vpis v višji letnik študentov z manjkajočimi 

obveznostmi, vlogah za podaljšanje statusa študenta na MLC Ljubljana preko pogodbenega roka, če so za 

to utemeljeni razlogi, drugih zadevah, povezanih s študijskimi dejavnostmi MLC Ljubljana, če zanje ni 

pristojen drug organ fakultete. 

 

Komisija za študijske zadeve je v štud. letu 2020/2021 delovala v sestavi: 

• viš. pred. dr. Viktor Vračar (predsednik: ponovno imenovan 3.10.2018, mandat: 4 leta), 

• izr. prof. dr. Marko Novak, 

• izr. prof. dr. Janez Čebulj in 

• Predstavnik študentov: Štefan Kuhar (imenovan: 24.11.2020 za obdobje 2 let). 

Tabela 4 Aktivnosti Komisije za štud. zadeve v štud. letu 2021/2022 

Seja komisije Predviden termin Predviden dnevni red 

1. seja September/oktober 2021 Priznavanje znanj in spretnosti na podlagi 

priloženih vlog 

Drugo (npr. vloge za pogojni vpis, ponovni vpis, 

podaljšanje statusa študenta/absolventa,…) 

2. seja December 2021 Priznavanje znanj in spretnosti na podlagi 

priloženih vlog in drugo 

Drugo (npr. vloge za pogojni vpis, ponovni vpis, 

podaljšanje statusa študenta/absolventa,…) 

3. seja Marec - junij 2022 Priznavanje znanj in spretnosti na podlagi 

priloženih vlog in drugo 
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2.2.2.1 Komisija za kakovost  

Pristojnosti in naloge Komisije za kakovost so določene s Poslovnikom kakovosti fakultete oz. jih s sklepom 
dodatno določi senat. Komisija ima naslednje naloge: a) priprava letnega poročila o kakovosti 
(Samoevalvacijsko poročilo), b) tekoče spremljanje kakovosti študijskega procesa in dajanje predlogov za 
njegovo izboljšanje, c) tekoče spremljanje kakovosti znanstveno-raziskovalnega dela in dajanje predlogov 
za njegovo izboljšanje in d) druge naloge na področju spremljanja in izboljševanja kakovosti, kot jih 
opredeljuje Poslovnik kakovosti MLC Ljubljana. 

Komisija za kakovost je v štud. letu 2020/2021 delovala v sestavi: 

• Natja Lavrič, tajnik fakultete, predsednica (imenovana 26.11.2020, mandat: 4 leta), 

• Red. prof. dr. Tatjana devjak, članica (imenovana 26.11.2020, mandat: 4 leta), 

• Red. prof. dr. Srečko Devjak, član (imenovan 26.11.2020, mandat: 4 leta), 

• Predstavnik študentov: Barbara Kač (imenovana 26.11.2020, mandat: 2 leti). 

Tabela 5 Aktivnosti Komisije za kakovost v štud. letu 2021/2022 

Seja komisije Predviden termin Predviden dnevni red 

1. seja September/oktober 2021 Poročilo o delu za štud. leto 2020/2021 

Spremljanje kakovosti (izvedba anket in drugih 

vprašalnikov) 

2. seja December 2021 Priprava Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 

2020/2021 

3. seja Januar 2022 Obravnava in sprejem Samoevalvacijskega poročila za 

študijsko leto 2020/2021 

4. seja Maj/junij 2022 Obravnava LDN 2022/2023 

 

2.2.2.2 Študentski svet 

 
Osnovne aktivnosti študentskega sveta so opredeljene s statutom. Študentski svet fakultete je izvoljen za 
dobo enega (1) leta. Študentski svet daje mnenje o vseh zadevah, za katere oceni, da se nanašajo na pravice 
in dolžnosti študentov. 
 
V oktobru 2021 se izteče mandat aktualnemu Študentskemu svetu, zato se v septembru 2021 pozove na 

predložitev predlogov za kandidate za člane Študentskega sveta. Volitve v Študentski svet MLC Ljubljana 

se izvedejo v oktobru 2021. ŠS se srečuje na klasičnih in korespondenčnih sejah ter po potrebi.  

Tabela 6 Aktivnosti ŠS v štud. letu 2021/2022 

Seja ŠS Predviden termin Predviden dnevni red 

5. seja Oktober 2021 Ustanovna seja novega ŠS 
Obštudijske dejavnosti  

6. seja November 2021 Obravnava analize ankete o zadovoljstvu študentov 
za štud. leto 2020/2021  
Obštudijske dejavnosti  

7. seja Januar/februar 2022 Samoevalvacijsko poročilo za štud. leto 2020/2021 

8. seja Marec/april 2022 Tekoče zadeve, pripravljalne aktivnosti za LDN 
2022/2023 

9. seja Junij 2022 Obravnava LDN 2022/2023 
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2.2.2.3 Organizacijske enote 

Katedra za management in pravo 

 

V septembru 2019 se je ustanovila Katedra za Management in pravo. Ustanovna seja katedre je bila 

21.11.2019, na kateri je bila s sklepom imenovana predstojnica katedre doc. dr. Danijela Brečko, za obdobje 

4 let. Katedra bo tudi v naslednjem študijskem letu delovala na sejah, predvidoma bodo sklicane vsaj 3 

(redne) seje v študijskem letu.  

 

Tabela 7 Aktivnosti katedre v štud. letu 2021/2022 

Seja katedre Predviden termin Predviden dnevni red 

1. seja Oktober 2021 Obravnava analize anket (štud., ped. sodelavci, delodajalci, …)   

2. seja November  2021 Predavanje/seminar za ped. sodelavce 

3. seja  Januar 2022 Predavanje/seminar za ped. sodelavce 

4. seja  Februar 2022 Samoevalvacijsko poročilo 2020/2021 

5. seja April 2022 Predavanje/seminar za ped. sodelavce 

6. seja Junij 2022 LDN 2022/2023 

 

Inštitut za management in pravo 

 
Senat MLC Ljubljana je na seji, dne 24.4.2020 s sklepom ustanovil Inštitut za management in pravo. Delo 
inštituta vodi predstojnik, ki ga imenuje dekan MLC Ljubljana, za dobo štirih let. Predstojnik Inštituta za 
obdobje 2020 – 2024 je izr. prof. dr. Aleksij Mužina. 
 
Znanstveno-raziskovalni in razvojni programi ter projekti na MLC Ljubljana potekajo v okviru raziskovalne 

skupine in Laboratorijev za posamezna področja. 

 

Načrt aktivnosti na tem področju je opisan v poglavju 5. Raziskovalna in strokovna dejavnost.  
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3. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

3.1 ŠTUDIJSKI KOLEDAR 
 
 
Terminski okvir izvajanja študijskega procesa v študijskem letu 2021/2022 je obdobje 1.10.2021 do 

30.9.2022.  

 

Tabela 8 Izvedba študijskih aktivnosti v študijskem letu 2021/2022 

Zap. 
št.  

Predviden termin  Aktivnost 

1 do 30.9.2021 vpis v Ministrstvo v visokošolski program »Management in pravo VS« 

2 do 30.9.2021 vpis v Ministrstvo v magistrski program »Management in poslovno 

pravo« 

3 1.9.2021 do 30.6.2022 Predavanja, vaje, seminarji, izpiti in praksa (gostujoča pred., ekskurzije 

ipd.). 

* Neposredno pedagoško delo se izvaja v popoldanskem času, praviloma ob 

ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih. Pričetek predavanj in vaj ob 17.00 uri. 

4 Februar 2022, junij 2022 
in september 2022 

Izpitna obdobja (za vse predmete študijskega programa):  

• zimsko – februar 2022;  

• poletno – junij 2022 in  

• jesensko – september 2022 

 

3.2 VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM »Management 
in pravo VS« 

3.2.1 Splošni podatki o ŠP 

Ime študijskega programa: Management in pravo VS 

Stopnja študijskega programa:  1. stopnja 
Vrsta študijskega programa: visokošolski strokovni 
Način izvajanja študija: izredni 
Akreditacija:  
Z odločbo št. 6033-96/2013/2 z dne 19. 9. 2013 je Svet NAKVIS dal soglasje k prenosu visokošolskega 
strokovnega študijskega programa “Management in pravo” MLC Fakultete za management in pravo 
Ljubljana, katerega akreditacijo je predhodno pridobila Visoka šola za poslovne vede, dne 13. 6. 2013 z 
odločbo št. 6033-145/2012/21 za sedem let. 
Svet NAKVIS je podal soglasje k spremembi visokošolskega strokovnega študijskega programa 
“Management in pravo VS”: 

● z odločbo št. 6033-96/2013/16 z dne 18. 12. 2014  
● z odločbo št. 6033-96/2013/17 z dne 15. 1. 2015  
● z odločbo št. 6033-96/2013/30 z dne 16. 6. 2016 

Spletna stran:   https://www.mlcljubljana.com/visokosolski-studij/ 
 
 

https://www.mlcljubljana.com/visokosolski-studij/
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3.2.2 Ocena vpisa in izvedba študijskega programa 

 

Fakulteta izvaja kontinuiran vpis. V tem trenutku je število vpisanih primerljivo s številom vpisanih 

študentov z lanskim letom. Tudi število diplomantov je podobno kot ga predvidevamo za 2020/21. 

Razpisan vpis je enak kot v predhodnem letu in sicer 60 na program »Management in pravo VS«. Napovedi 

letošnjih diplomantov VS programa kažejo, da jih polovica od njih namerava nadaljevati študij na 

magistrskem programu. Število študentov na program Management in pravo VS se ob prehodnosti 90% v 

drugi letnik in 80% v tretji letnik  iz številke 160 dvigne na 180 .  

 

Tabela 9 Število študentov po letnikih in diplomantov 

VPIS Leto 
2017/18 

Leto 
2018/19 

Leto 
2019/20 

Leto 
2020/21 

Plan 
2021/22 

Letnik 1 31 43 54 70 60 

Letnik 2 43 28 33 47 63 

Letnik 3 21 30 19 27 37 

Absolventi 5 5 19 16 20 

Diplomanti 15 26 16 25 25 

SKUPAJ VPISANI PO 
LETNIKIH IN 
ABSOLVENTI 

100 106 125 160 180 

 

 

Tabela 10 Prehodnost VS program 

VPIS Leto 
2018/19 

Leto 
2019/20 

Leto 
2020/21 

Plan 
2021/22 

Letnik          

Letnik 2 iz 
letnik I 

90% 77% 87% 90% 

Letnik 3-
Iz letnik II 

70% 68% 82% 79% 

Absolventi 24% 63% 84% 74% 

 

Pomemben kazalnik je število diplomantov na število vpisanih študentov. Planirana vrednost tega kazalnika 

ki je v letu 2019/20 in se izpod 30% dvigne v letu 2021/22 preko vrednosti 40%.  
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3.2.3 Urnik visokošolski program Management in pravo VS 

 
Tabela 11 Obvezni predmeti na VS programu v štud. letu 2021/2022 

I. letnik   

Nosilec Predmet 
Red. prof. dr. M. Novak  
viš. pred. mag. N. Scortegagna Kavčnik 

Uvod v pravo 

Red. prof. dr. R. Rozman Management 

Viš. pred. dr. V. Vračar Poslovanje in organizacija podjetja 

Doc. dr. L. Varanelli Obligacijsko pravo 

Doc. dr. L. Kodrin Marketing 

Doc. dr. J. Lapuh Bele Poslovna informatika 

Izr. prof. dr. J. Čebulj  Upravno pravo 

Pred. S. Vlašič, mag. Profesionalni razvoj I  

Red. prof. dr. S. Devjak Praksa I 

 

II. letnik  
 

Nosilec Predmet 
Doc. dr. L. Robnik Računovodstvo 

Doc. dr. L. Varanelli  Pogodbeno gospodarsko pravo 

Red. prof. dr. S. Devjak Osnove raziskovanja v managementu in pravu 

Doc. dr. S. Devjak Finance 

Pred. mag. L. Istenič  Delovno in socialno pravo 

Red. prof. dr. S. Devjak, pred. Jernej Šilak Profesionalni razvoj II 

Pred. mag. P. Gričar, red. prof. dr. S. Devjak Praksa II – 2. del – SAP 

Red. prof. dr. S. Devjak Praksa II 

 

III. letnik  
 

Nosilec Predmet 
Pred. mag. I. Deželak Organizacijsko vedenje 

Izr. prof. dr. A. Mužina  Upravno pogodbeno pravo 

Viš. pred. dr. Katarina Bergant Kazensko in kaznovalno pravo 

Red. prof. dr. S. Devjak, viš. pred. mag. Boštjan 
J. Turk 

Profesionalni razvoj III 

Red. prof. dr. S. Devjak Praksa III 

 
Tabela 12 Izbirni predmeti na VS programu v štud. letu 2021/2022 

Nosilec Predmet 

Viš. pred. mag. I. Kranjec Osnove davčnega prava 

Mag. Rosvita Šengelaja Poslovna nemščina 

Doc. dr. Srečko Devjak Management poslovnih tveganj – Bisnode 

Doc. dr. Srečko Devjak Management poslovne rasti – Bisnode 

Viš. pred. mag. B. J. Turk Potrošniško pravo 

Viš. pred. mag. Dušan Blaganje Gradbene in okoljske pravne zadeve v podjetništvu  

Pred. mag. Miha Rozman Projektni management 

Mag. Damjan Pintar Management in trženje v športu 
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Slika 2 Urnik VS program za štud. leto 2021/2022 - mesečni razpored 

 
 

 
Slika 3 Urnik VS program za štud. leto 2021/2022 - datumi 

 

1. LETNIK Mesec P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P

Uvod v pravo, red. prof. dr. Marko Novak P/Č NOV

Management, red. prof. dr. Rudi Rozman T/P NOV

Poslovanje in org. podjetja, viš. pred. dr. Viktor Vračar T/P MAR

Obligacijsko pravo, doc. dr. Luigi Varanelli P/Č JAN

Marketing, doc. dr. Lidija Kodrin P/Č MAJ

Poslovna informatika, doc. dr. Julija Lapuh Bele T/P JAN

Upravno pravo, izr. prof. dr. Janez Čebulj P/Č FEB

SEPT

JAN

2. LETNIK Mesec P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P

Računovodstvo, doc. dr. Lidija Robnik P/Č SEPT

Pogodbeno gospodarsko pravo, doc. dr. Luigi Varanelli T/P MAJ
Osn. raziskovanja v manag. in pravu, red. prof. dr. Srečko 

Devjak P/Č NOV

Delovno in soc. pravo, pred. mag. Larisa Istenič P/Č OKT

Praksa - SAP, viš. pred. mag. Primož Gričar T/P SEPT

Praksa - SAP, viš. pred. mag. Primož Gričar T/P FEB

Praksa - SAP, viš. pred. mag. Primož Gričar P/Č APR

Finance, doc. dr. Srečko Devjak T/P MAR

Profesionalni razvoj II, red. prof. dr. Srečko Devjak JAN

3. LETNIK Mesec P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P

Organizacijsko vedenje T/P FEB

Upravno pogodbeno pravo P/Č DEC

Kazensko in kaznovalno pravo P/Č MAR

Profesionalni razvoj III S MAJ

DIPLOMA - Coaching za diplomante S celoletno

IZBIRNI Mesec P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P
Gradbene in okoljske pravne zadeve v podjetništvu, viš.pred. 

mag. Dušan Blaganje T/P FEB

Osnove davčnega prava, viš. pred. mag. Ivan Kranjec S JAN

Poslovna nemščina, mag. Rosvita Šengelaja S SEPT

Potrošniško pravo, viš. pred. mag. Boštjan J. Turk T/P NOV

Projektni management, pred. mag. Miha Rozman T/P APR

Management poslovnih tveganj, doc. dr. Srečko Devjak P/Č OKT

Management poslovne rasti, doc. dr. Srečko Devjak T/P NOV

Management in trženje v šport, mag. Damjan Pintar S MAJ

celoletno

celoletno

Praksa I, red. prof. dr. Srečko Devjak
celoletno

S

Praksa III, red. prof. dr. Srečko Devjak S

P/ČProfesionalni razvoj I, pred. Sabina Vlašić

Praksa II, red. prof. dr. Srečko Devjak S
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3.2.4 Praktično izobraževanje na VS programu  

 
 

3.2.4.1 Opazovalna praksa: 

• ekskurzije: v okviru ekskurzij si bomo prizadevali vključevanje novih podjetij, tako da bi 

razširili program podjetij tudi po programskih dejavnostih. 

• gostujoča predavanja strokovnjakov iz prakse ali gostujočih predavateljev (iz tujine). 

Tabela 13 Aktivnosti na področju opazovalne prakse v štud. letu 2021/2022 

Zap. 
št. 

Predviden 
termin 

Izvajalec Ekskurzije in gostujoča predavanja 

1 September 2021 MLC Ljubljana in SGZ 
Celovec 

Ekskurzija sejem v Celovcu in obisk podjetij v 
Avstriji   

3 September 2021 D&B_Bisnode Udeležba študentov na D&B_Bisnode 4 
Excellence 2021, na Brdu pri Kranju 

4 Oktober 2021 MLC Ljubljana Gost. pred.: Bisnode Uporaba portala Gvin 
(delavnica pred začetko predavanj Poslovna 
rast) 

5 Oktober 2021 MLC Ljubljana Gost. pred.: Tuji predavatelj iz Portugalske.  

6 November 2021 YASKAWA Ekskurzija – YASKAWA v Ribnici 

7 December 2021 ŠPAN d.o.o. Ekskurzija – ŠPAN d.o.o 

8 Januar 2022 MLC Ljubljana in MOOR 
d.o.o. 

Eksurzija: Obisk podjetja MOOR ortotika in 
protetika 

9 Februar 2022 MLC Ljubljana Gostujoče predavanje - AJPES 

10 Marec 2022 MLC Ljubljana Krka d.d. Eksurzija: Obisk podjetja Krka  

11 April 2022 MLC Ljubljana Gostujoče predavanje 

12 Maj 2022 MLC Ljubljana in Rencelj 
d.o.o. 

Ekskurzija: Rencelj d.o.o., KRAS  

13 Junij 2022 MLC Ljubljana Gostujoče predavanje 

14 Junij 2022 SAP Slovenija  Udeležba študentov na SAP NOW Slovenija, na 
Brdu pri Kranju. 

 

3.2.4.2 Laboratorijska praksa : 

• poznavanje izvajanja funkcij managementa v virtualnem okolju, z e–podporo poslovnih funkcij 

na način, kot se izvaja v poslovnih sistemih, ki uporabljajo razširjene računalniške aplikacije - 

SAP izobraževanje (po urniku) 

Laboratorijska praksa pomeni spoznavanje izvajanja funkcij managementa v virtualnem okolju, z e–
podporo poslovnih funkcij na način, kot se izvaja v poslovnih sistemih, ki uporabljajo razširjene 
računalniške aplikacije. Za te namene je uporabljena programska oprema svetovno znane nemške 
računalniške družbe SAP, ki jo pri nas uporablja preko 120 (predvsem večjih) poslovnih sistemov. 

Uspešni študenti pridobijo certifikat o osnovnem usposabljanju za SAP, ki ga izda SAP Slovenija in MLC 
Ljubljana. Dokument poleg » Diplome MLC« pomeni delodajalcu informacijo o znanju in dodatnih 
kompetencah diplomanta. Več o SAP izobraževanju na MLC Ljubljana je objavljeno na spletni strani: 
https://www.mlcljubljana.com/sap-izobrazevanje/ 

 

Predmet Praksa SAP bo v študijskem letu 2021/2022 predvidoma izveden v treh terminih:  

https://www.mlcljubljana.com/sap-izobrazevanje/
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- September 2021, 

- Februar 2022 in  

- April 2022.  

Tabela 14 Urnik za izvedbo Praksa SAP v štud. letu 2021/2022 

2. 
letnik 

Dn
evi 

Me
sec 

Št. 
sreč
anj 

Predavanja 1. 
priprav
ljalno 
srečanj
e 

1. 
iz
p. 
ro
k 

2. 
priprav
ljalno 
srečanj
e 

2. 
izp
. 
ro
k 

Praksa 
- SAP 

T/
P 

SE
PT 

8+2 31
.8. 

3.
9. 

7.
9. 

10
.9. 

14
.9. 

17
.9. 

21
.9. 

24
.9. 

4.10. 6.
10
. 

7.12. 14.
12. 

Praksa 
- SAP 

T/
P 

FE
B 

8+2 1.
2. 

4.
2. 

9.
2. 

11
.2. 

15
.2. 

18
.2. 

22
.2. 

25
.2. 

7.3. 10
.3. 

13.5. 16.
5. 

Praksa 
- SAP 

T/
P 

AP
R 

8+2 29
.3. 

1.
4. 

5.
4. 

8.
4. 

11
.4. 

14
.4. 

19
.4. 

22
.4. 

9.5. 16
.5. 

26.5. 7.6. 

 

 

3.2.4.3 Praksa v podjetju:  

• praktično usposabljanje za delovna mesta, ki so primerna izobrazbeni ravni diplomantov tega 

študijskega programa. Praksa v podjetju poteka praviloma v tistih podjetjih, s katerimi fakulteta 

sklene ustrezne pisne dogovore. – v skladu s Pravilnikom o izvajanju študijske prakse. Termini 

se določijo glede na interes/potrebe študentov. 

Tabela 15 Partnerska podjetja za izvajanje prakse 

Zap. 
št.  

Partnerji Datum podpisa 
sporazuma 

1 YASKAWA MOTOMAN 
Ribnica 

29. 8. 2013 

2 SAP Slovenija 27. 9. 2013 

3 ESIMIT EUROPA 12. 3. 2014 

4 BOBIČ Yacht Novo mesto 10. 4. 2014 

5 Ruski Svet d.o.o. 10. 7. 2014 

6 Greiner Plau + Bau, Švica September 2014 

7 KAMPO Ljubljana Januar 2015 

8 ŠPAN d.o.o.  23. 4. 2015 

9 HIT Alpinea 1.7. 2015 

10 Založba Verlag Dashofer  6.4. 2016 

11 Kovinar Kočevje 27. 3.2 017 

12 Bisnode  21. 6. 2018 

13 Titan Kamnik 27. 6. 2018 

14 JZ Ljubljanski grad 16. 9. 2019 

15 Rotar d.o.o. 15. 1. 2020 

 
Seznam ponudnikov prakse je objavljen tudi na spletni strani (https://www.mlcljubljana.com/praksa-v-
podjetju/).   
 

https://www.mlcljubljana.com/praksa-v-podjetju/
https://www.mlcljubljana.com/praksa-v-podjetju/
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3.2.5 Razvoj visokošolskega programa »Management in pravo VS« 

 
V okviru programa se bodo uvajale spremembe in izboljšave, ki bodo povečevale aplikativnost in 
fleksibilnost študija za doseganje visoke stopnje zaposljivosti diplomantov. 
 
 
Tabela 16 Aktivnosti na področju razvoja VS štud. programa v štud. letu 2021/2022 

Zap. 
št. 

Aktivnost Vsebina Predviden 
semester 

Pristojen 
organ 

1 Nove oblike Uvajanje elementov študija bo osredotočeno 
na uvajanje novosti nastale s posodabljanje 
študijske IKT MLC Ljubljana. Opravljene 
bodo predstavitve in delavnice za pripravo 
študijskega okolja študentov z vključevanjem 
IK novosti in novimi orodji IKT.  

Prvi semester Katedra 

2 Organizacija 
dela 

V izvajanje študijskega procesa se uvaja tutorje 
in demonstratorje.  

Drugi semester Katedra 

3 Nove vsebine Razvoj področja pravnega svetovanja, 
vključevanje širšega kroga predavateljev in 
predmetov v to aktivnost. 

Prvi semester Katedra, 
Inštitut 

4 Projektno delo Uvajanje novih načinov skupinskega dela z 
uporabo nove IKT – namen je, da se na ta 
način poveča projektno delo pri seminarskih 
nalogah. 

Prvi semester Katedra 

5 Pisno 
strokovno  
izražanje 
 

Več dela s študenti pri seminarskih nalogah, da 
bi jim veščine in kompetence koristile za 
pisanje diplomskih del in zaposlovanje. 

Drugi semester Katedra 

6 Pospeševanje 
ERASMUS  
Mobilnosti 

Sprejem novih študentov v ERASMUS 
programu mobilnosti. 

Prvi semester Katedra 

7 Interdiciplinar
nost raziskav 

Razvoj povezovanja  SAP- D&B- BISNODE- 
kot promocijsko raziskovalno – aplikativno 
področje študija na VS programu. 

Drugi semester Katedra, 
Inštitut 

8 Uporabnost 
diplom 

Vzpodbujati teme diplomskih s podjetji SAP 
in BISNODE – aplikativno raziskovalno delo 
študentov 

Drugi semester Katedra, 
Inštitut 

9 Mentoriranje 
diplomanti 

Okrepiti delo s študenti ki zaostajajo z 
diplomami- nadaljevanje COACHING - 
vključevanje tutorjev in demonstratorjev. 

Celoletno  Katedra 

10 Promocija 
študija 

Promocija študija  s predstavitvenimi 
seminarji o usposabljanju za dela na področju: 
spletnega marketinga, poslovnega analitika, 
malega pravnika,  kratkih seminarjev ZA SAP 
uporabnika 

Celoletno Prodaja 
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3.3 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM »Management in 
poslovno pravo«  

3.3.1 Splošni podatki o ŠP 

 
Način izvajanja študija: izredni 
Akreditacija:  

• Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je podelil akreditacijo 

študijskemu programu druge stopnje Management in poslovno pravo, z odločbo št. 6033-

28/2016/9 z dne 16. 3. 2017. 

Spletna stran: https://www.mlcljubljana.com/magistrski-studij/ 
 

3.3.1 Ocena vpisa in izvedba študijskega programa 

 
Razpis za magistrski program za študijsko leto 2021/22 je enak kot v predhodnem letu in sicer 30 študentov. 
Napovedi letošnjih diplomantov VS programa kažejo, da jih polovica od njih namerava nadaljevati študij 
na magistrskem programu. 
 
Fakulteta izvaja kontinuiran vpis, z namenom da pridobi študente z čimvišjo stopnjo motiviranosti za 
magistrski študij.  
 
V tem trenutku je število vpisanih primerljivo s številom vpisanih študentov v lanskem letu. Število 
študentov in absolventov magistrskega programa poraste na številko 55.  Planirano število magistrantov 
(12) pomeni povečanje glede na leto 2020/21,  kar je predvsem posledica porasta študentov in absolventov 
na tem programu.   
 

Tabela 17 Število študentov po letnikih in magistrantov - MAG program 

VPIS Leto 
2017/18 

Leto 
2018/19 

Leto 
2019/20 

Leto 
2020/21 

Plan 
2021/22 

Letnik 1 15 14 20 20 30 

Letnik 2 0 12 11 16 16 

Absolventi 0 0 7 7 9 

Diplomanti 0 3 6 8 12 

SKUPAJVPISANI PO 
LETNIKIH IN 
ABSOLVENTI 

15 26 38 43 55 

 

Tabela 18 Prehodnost MAG program 

VPIS Leto 
2018/19 

Leto 
2019/20 

Leto 
2020/21 

Plan 
2021/22 

Letnik 1         

Letnik 2 iz 
letnik I 

80% 79% 80% 80% 

Absolventi   58% 64% 56% 

 

https://www.mlcljubljana.com/magistrski-studij/
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Prehodnost na programu se giblje okoli 80% - to je prehodnost iz prvega v drugi letnik. Pomemben kazalnik 

je število magistrantov na število vpisanih študentov. Planirana vrednost tega kazalnika ki je v letu 2019/20    

dosegla 30% se dvigne v leti 2021/22 preko vrednosti 40%.  

 

OPOMBA: Število študentov MAG programa  vpisanih na MIZŠ, brez evidenčnih (vpisanih po letnikih in 

absolventov),  ob zaključku vpisnega obdobja za študijsko leto 2021/22 doseže število 55 študentov.  

 

3.3.2 Urnik magistrski program Management in poslovno pravo 

 
Tabela 19 Obvezni predmeti MAG program v štud. letu 2021/2022 

I. letnik   

 Nosilec Predmet  

Red. prof. dr. Majda Bastič, doc.dr. Srečko 
Devjak  

Metode znanstvenega raziskovanja    

Izr. prof. dr. Janez Čebulj Ustavno varstvo podjetništva 

Red. prof. dr. Rudi Rozman Management in organizacija 

Doc. dr. Luigi Varanelli Korporacijsko pravo 

Doc. dr. Danijela Brečko Profesionalni razvoj  
Doc. dr. Luigi Varanelli Pogodbeno pravo in pisanje pogodb  

Doc. dr. Lidija Breznik Razvoj podjetja in drugih družb 

  

II. letnik   
Nosilec Predmet  

Izr. prof. dr. Aleksij Mužina Poslovno upravno pravo EU 

Izr. prof. dr. Drago Dubrovski Krizni management in sanacije  

Red. prof. dr. Marko Novak,  
Doc. dr. Lidija Breznik 

Ustavni in poslovni  vidiki zaščite intelektualne  
lastnine 

 
Tabela 20 Izbirni predmeti MAG program v štud. letu 2021/2022 

 Nosilec Predmet  

Doc. dr. Danijela Brečko Osebna rast 

Doc. dr. Denis Tomše Management digitalnega marketinga 

Red. prof. dr. Vladislav Rajković Umetna inteligenca 

Doc. dr. Julija Lapuh Bele Informacijska varnost 

Doc. dr. Rok Stritar Management projektov 

Red. prof. dr. Bojan Tičar Pravni vidiki managementa neprofitnih organizacij  

Doc. dr. Nana Weber Trg dela 

Red. prof. dr. Srečko Devjak,  
doc. dr. Lidija Robnik 

Specifična znanja in veščine poslovnega analitika* 

*dodatni izbirni predmeti se lahko izvajajo izven urnika. 
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Slika 4 Urnik MAG program za štud. leto 2021/2022 - mesečni razpored 

 
 
 
Slika 5 Urnik MAG program za štud. leto 2021/2022 – datumi 

 
 

 
 

3.3.3 Razvoj magistrskega programa »Management in poslovno pravo« 

 

Študijski program smo pričeli izvajati v letu 2018/19 in se je na osnovi samoevalvacij v letu 2020/21 izvedla 

prenova programa. V letošnjem letu se izvedejo izbirni predmeti, za katere je največ interesa med študenti 

in tisti, ki še niso bili izvedeni.  

 

Razvoj programa in izobraževalne ponudbe usmerjamo v razvoj managementa in prava v digitaliziranem 

poslovnem in družbenem okolju. Potrebna je popularizacija uporabnosti študija za nepravnike z vsebinskim 

prenavljanjem in dopolnjevanjem programa, kot tudi s strukturnimi spremembami programa. 

1. letnik P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P

Metode znanstvenega raziskovanje, red. prof. dr. 

Majda Bastič

Ustavno varstvo podjetništva, izr. prof. dr. Janez 

Management in organizacija, red. prof. dr. Rudi 

Korporacijsko pravo, doc. dr. Luigi Varanelli

Profesionalni razvoj, doc.dr. Danijela Brečko

Pogodbeno pravo in pisanje pogodb, doc. dr. Luigi 

Varanelli

Razvoj podjetij in drugih družb , doc. dr. Lidija Breznik

2. letnik P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P

Poslovno upravno pravo EU, doc. dr. Aleksij Mužina

Krizni management in sanacije, izr. prof. dr. Drago 

Dubrovski

Ustavni in posl. vidiki zaščite intel. lastnine, izr. prof. 

dr. Marko Novak, doc. dr. Lidija Breznik

MAGISTRSKO DELO - Coaching 

IZBIRNI PREDMETI P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P P T S Č P

Osebna rast, doc. dr. Danijela Brečko

Management digitalnega marketinga, doc. dr. Denis 

Tomše

Umetna inteligenca, prof. dr. Vladislav Rajković

Informacijska varnost, doc. dr. Julija Lapuh Bele

Management projektov, doc. dr. Rok Stritar

Pravni vidiki managementa neprofitnih organizacij, 

prof. dr. Bojan Tičar

Trg dela, doc. dr. Nana Weber

MAJ JUNDEC JAN FEB MAR APRSEPT OKT NOV

1. letnik mesec dan št. srečanj 1. izp. rok 2. izp. rok

Metode znanstvenega raziskovanje, red. 

prof. dr. Majda Bastič OKT T/P 10 28.9. 1.10. 5.10. 8.10. 12.10. 15.10. 19.10. 22.10. 2.11. 5.11. 2.12. 11.2.

Ustavno varstvo podjetništva, izr. prof. MAJ P/Č 8 5.5. 9.5. 12.5. 16.5. 19.5. 23.5. 26.5. 30.5. / / 9.6. 22.6.

Management in organizacija, red. prof. JAN T/P 8 4.1. 7.1. 11.1. 14.1. 18.1. 21.1. 25.1. 28.1. / / 2.3. 13.4.

Korporacijsko pravo, doc. dr. Luigi NOV T/P 8 9.11. 12.11. 16.11. 19.11. 23.11. 26.11. 30.11. 3.12. / / 23.12. 10.2.

Profesionalni razvoj, doc.dr. Danijela NOV P/Č 10 4.11. 8.11. 11.11. 15.11. 18.11. 22.11. 25.11. 29.11. 2.12. 6.12. 20.12. 3.2.

Pogodbeno pravo in pisanje pogodb, 

doc. dr. Luigi Varanelli MAR P/Č 8 28.2. 3.3. 7.3. 10.3. 14.3. 17.3. 21.3. 24.3. / / 20.4. 14.6.

Razvoj podjetij in drugih družb , doc. dr. APR P/Č 10 29.3. 1.4. 5.4. 8.4. 12.4. 19.4. 22.4. 3.5. 6.5. 10.5. 24.5. 29.6.

2. letnik mesec dan št. srečanj 1. izp. rok 2. izp. rok

Poslovno upravno pravo EU, doc. dr. OKT P/Č 8 27.9. 30.9. 4.10. 7.10. 11.10. 14.10. 18.10. 21.10. / / 25.11. 10.1.

Krizni management in sanacije, izr. prof. 

dr. Drago Dubrovski MAR T/P 8 1.3. 4.3. 8.3. 11.3. 15.3. 18.3. 22.3. 25.3. / / 11.4. 30.5.

Ustavni in posl. vidiki zaščite intel. 

lastnine, izr. prof. dr. Marko Novak, doc. DEC P/Č 10 7.12. 10.12. 14.12. 17.12. 20.12. 23.12. 3.1. 6.1. 10.1. 13.1. 31.1. 31.3.

MAGISTRSKO DELO - Coaching S celoletno 10 5.10. 19.10. 10.11. 8.12. 22.12. / / 16.2. 9.3. 23.3. 20.4. 11.5.

IZBIRNI PREDMETI mesec dan št. srečanj 1. izp. rok 2. izp. rok

Osebna rast, doc. dr. Danijela Brečko OKT S 5 22.9. 29.9. 6.10. 13.10. 20.10. / / / / / 3.11. 13.1.

Management digitalnega marketinga, 

doc. dr. Denis Tomše SEPT P/Č 5 6.9. 9.9. 13.9. 16.9. 23.9. / / / / / 12.10. 14.12.

Umetna inteligenca, prof. dr. Vladislav JAN S 5 5.1. 12.1. 19.1. 26.1. 2.2. / / / / / 15.2. 13.4.

Informacijska varnost, doc. dr. Julija DEC S/P/Č 5 8.12. 9.12. 13.12. 14.12. 21.12. / / / / / 4.1. 3.3.

Management projektov, doc. dr. Rok MAJ S 5 4.5. 11.5. 18.5. 25.5. 1.6. / / / / / 21.6. 28.6.

Pravni vidiki managementa neprofitnih 

organizacij, prof. dr. Bojan Tičar NOV S 5 3.11. 10.11. 17.11. 24.11. 1.12. / / / / / 15.12. 6.1.

Trg dela, doc. dr. Nana Weber JAN P/Č 8 17.1. 20.1. 24.1. 27.1. 31.1. 3.2. 10.2. 14.2. / / 7.3. 9.5.

Predavanja

Predavanja

Predavanja
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Tabela 21 Aktivnosti na področju razvoj MAG programa v štud. letu 2021/2022 

Zap. 
št.  

Aktivnost Vsebina Predviden  
Termin/sem
ester 

Pristojen organ 

1 Nove vsebine Definirati vsebine, ki 
»vlečejo« zlasti nepravnike v 
magistrski študij. 

Prvi semester Katedra 

2 Nove vsebine Pisanje pogodb in drugih 
bazičnih poslovnih pravnih 
dokumentov tudi na 
področju javnega sektorja. 

Prvi semester Katedra, Inštitut 

3 Interdisciplinarnos
t  

Davčno pravo in davčna 
optimizacija. 

Prvi semester Katedra 

4  
Vodenje in druge 
funkcije  
v digitalnem okolju 
 

Vodenje in aplikacija drugih 
funkcij managementa v 
sodobnem okolju industrije 
4.0. 

Prvi semester Katedra 

5 Osveščanje za 
nove poklice, 
Analitik velikih 
podatkov 

Vzpodbujati in popularizirati 
teme  magistrskih na 
področju poslovne analitike 
velikih podatkov BISNODE 
in  

Prvi semester Katedra 

6 Interdiciplinarnost 
raziskav 

S podjetji SAP in BISNODE 
oblikovati skupne teme 
magistrskih 

Drugi 
semester 

Katedra, Inštitut 

7 Popularizacija 
uporabnih  
raziskav 

Organizirati študentsko 
znanstveno konferenco  

Drugi 
semester 

Katedra, Inštitut 

 

3.4 DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM MANAGEMENT 
IN POSLOVNO PRAVO 

 
Doktorski študijski program »Management in poslovno pravo« je bil decembra 2020 oddan  v akreditacijski 
postopek. Ustrezno poteku akreditacijskega postopka se izvajajo pripravljalne aktivnosti za uvedbo 
programa v študijski proces na MLC Ljubljana in partnerski instituciji ALMA MATER EUROPEA. 
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3.5 DIPLOMANTI 
 

3.5.1 »Coaching za diplomante«  

 
Na fakulteti je opaziti veliko študentov, ki so opravili že vse študijske obveznosti, vendar niso zaključili 
študija z diplomo. Glede na navedeno problematiko smo za bodoče diplomante pripravili poseben program, 
ki smo ga poimenovali »Coaching za diplomante«, z namenom, da jim pomagamo k čim hitrejšemu 
zaključku študija.  
 
Coaching za diplomante vodi doc. dr. Danijela Brečko.  
 
Termini srečanj in teme za naslednje študijsko leto so vidne v tabeli.  
 
Tabela 22 Coaching za diplomante – jesenska izvedba 2021/2022 

Zap. št. Tema Datum 

1. SREČANJE Pristop k pisanju diplome (poglavja, citiranje, literatura, plagiatorstvo) 
Vodenje odnosa z mentorjem 

5.10.2021 

2. SREČANJE Vsebinska priprava dispozicije - načrta diplomske naloge  (naslov, 
namen, cilji, raziskovalna vprašanja, kazalo vsebine, literatura) 

19.10.2021 

3. SREČANJE Empirični del naloge  (metode in metodologija,  raziskovalni 
vprašalnik…) 

10.11.2021 

4. SREČANJE Teoretični - zakonodajni - metodološki del naloge   8.12.2021 

5. SREČANJE Zaključevanje naloge in priprava na zagovor 22.12.2021 

 
Tabela 23 Coaching za diplomante – spomladanska izvedba 2021/2022 

Zap. št. Tema Datum 

1. SREČANJE Pristop k pisanju diplome (poglavja, citiranje, literatura, plagiatorstvo) 
Vodenje odnosa z mentorjem 

16.2.2022 

2. SREČANJE Vsebinska priprava dispozicije - načrta diplomske naloge  (naslov, 
namen, cilji, raziskovalna vprašanja, kazalo vsebine, literatura) 

9.3.2022 

3. SREČANJE Empirični del naloge  (metode in metodologija,  raziskovalni 
vprašalnik…) 

23.3.2022 

4. SREČANJE Teoretični - zakonodajni - metodološki del naloge   20.4.2022 

5. SREČANJE Zaključevanje naloge in priprava na zagovor 11.5.2022 
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4. POVEZOVANJE IN 
SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 

4.1 SODELOVANJE Z OKOLJEM 
 
Sodelovanje fakultete s širšim družbenim okoljem načelno poteka na dveh ravneh:  
1) sodelovanjem z akademskim okoljem in  
2) sodelovanje z neakademskim okoljem. 
 
MLC Ljubljana usmerja svoje razvojne aktivnosti v širjenje povezav in partnerstev z akademskim, s 
poslovnim in kulturnim okoljem ožje in širše regije. Povezovanje usmerja v oblikovanje sodobnega študija 
in prenosa raziskovalno-razvojnih metodologij in dosežkov v raziskovalne in študijske programe fakultete.  
 
Fakulteta ima podpisane dokumente o razvojnem sodelovanju z domačimi in tujimi visokošolskimi 
institucijami in inštituti, kot je razvidno iz tabele.   
 
 
Tabela 24 Domače in tuje partnerske visokošolske institucije ter inštituti 

Zap. 
št.  

Partnerji Datum podpisa 
sporazuma 

1 IPB Braganca, Portugalska 18.7.2013 

2 UNIVERZITET NIŠ Srbija 9.9.2013 

3 NUK Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana 6.11.2013 

4 Inštitut ATINER, Grčija 19.5.2014 

5 Visoka šola za poslovne vede, Ljubljana 19.11.2014 

6 UNI MAGDEBURG, Nemčija 5.2.2015 

7 TVZ Zagreb 14.4.2016 

8 eMPIRICA - College of computer science and business 
comunications, BIH 

18.4.2016 

9 CUAS Carinthia University of Applied Sciencies, Avstrija 23.5.2016 

10 Sofos Inštitut za izobraževalni management 3.10.2016 

11 Inštitut za civilno in gospodarsko pravo 10.11.2016 

12 Fakultet za menadžment, FAM, Srbija 23.1.2017 

13 Inštitut za gospodarsko pravo, javna naročila in koncesije 20.3.2019 

14 ALMA MATER EUROPEA (Pismo o nameri za pripravo 
Skupnega doktroskega študijskega programa) 

5.6.2019 

15 Evropska pravna fakulteta Nove Univerze 3.12.2020 

16 University »G. D'Annunzio« of Chieti – Pescara 8.1.2021 

 
 
Razvojno raziskovalno dejavnost opredeljujejo sporazumi s skupnostmi in združenji,  kot je razvidno iz 
tabele.  
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Tabela 25 Domače in mednarodne skupnosti in združenja 

Zap. 
št.  

Partnerji Datum podpisa 
sporazuma 

1 JSKD Javni sklad za kulturne dejavnosti RS 25.9.2013 

2 OZS Obrtno podjetniška zbornica Slovenije 11.10.2013 

3 SGZ Slovenska gospodarska zveza iz Celovca 17.10.2013 

4 SVIMAP Network  12.11.2013 

5 Forum slovanskih kultur 15.5.2014 

6 Ruski svet 10.7.2014 

7 Območna podjetniška zbornica Ljubljana VIČ 16.9.2015 

 
 

4.2 OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI IN DOGODKI 
 
Tudi v študijskem letu 2021/2022 bomo na MLC Ljubljana organizirali poleg formalnih tudi neformalne 

obštudijske dejavnosti. MLC Ljubljana dogodke organizira v sodelovanju in na podlagi pobud/predlogov 

Študentskega sveta.  

 

Tabela 26 Dejavnosti in dogodki na MLC Ljubljana na pobudo Študentskega sveta 

Zap. 
št. 

Aktivnost Odgovorna 
oseba/organ 

Predviden termin 

1 Dan odprtih vrat Diana Sepeta September 2021 

2 Slovo od poletja na MLC Ljubljana  Diana Sepeta, Natja 
Lavrič 

September 2021 

3 Podelitev SAP certifikatov Dekan, Diana Sepeta September 2022 

4 Brucovanje ŠS November 2022 

5 Podelitev Bisnode certifikatov Dekan, Diana Sepeta December 2021 

6 Prednovoletno srečanje ali po-novoletno 
srečanje 

Diana Sepeta December 2021/Januar 
2022 

7 Dobrodelna akcija MLC Ljubljana ŠS December 2021 

8 Pozdrav pomladi na MLC ali dogodek ob 
Dnevu žena  

ŠS Marec 2022 

9 Podelitev diplomskih/magistrskih listin Dekan, tajnik 
fakultete 

Junij 2022 

10 Druženje ob zaključku študijskega leta – 
MLC piknik 

ŠS Junij 2022 
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4.3 KLUB ŠTUDENTOV MLC LJUBLJANA ZA 
PROMOCIJSKO DEJAVNOST 

 
 
Klub študentov za promocijsko dejavnost MLC Ljubljana vodi izbrani študent, ki ga člani kluba določijo 
med prijavljenimi za delo promocijske ekipe v tekočem študijskem letu, torej 2021/2022 (praviloma na 
prvem – to je spoznavnem sestanku). Člani kluba se sestajajo na rednih mesečnih delovnih sestankih 
(praviloma 2 x mesečno) s ciljem predstavitve končnega promocijskega izdelka (video vsebine ali 
predstavitve na promocijskih dogodkih). 
 
Klub študentov za promocijsko dejavnost MLC Ljubljana izvaja naslednje dejavnosti: 

- priprava in izdelava promocijskega gradiva,  
- pisanje oglasnih sporočil, 
- snemanje video in foto vsebin ter izdelava končnega izdelka,  
- promocija študijaMLC Ljubljana na srednjih šolah po Sloveniji, konferencah poslovnih partnerjev 

in drugih dogodkih. 
 
S sodelovanjem pri promocijskih dejavnostih študenti pridobijo kompetence in znanja,, kot so: sodelovanje 
v timu, prevzemanje inovativnih idej in razvijanje kreativnosti, razumevanje in uporaba informacijsko – 
komunikacijske tehnologije, razvijanje komunikacijskih veščin v materinem jeziku, poznavanje digitalnih 
kanalov: »content marketing«, SEO, oglaševanje, PR, »social media« in izvajanje oglaševanja preko različnih 
družbenih omrežij, priprava strategije za izvedbo projekta, osnove digitalnega marketinga, vodenje skupine, 
usmerjenost v rezultate in podobno. 
 

Mentorja kluba sta: Diana Sepeta in pred. Jernej Šilak 
 

Tabela 27 Plan dela Kluba študentov MLC  Ljubljana za promocijsko dejavnost v štud. letu 2021/2022 

Zap. 
št. 

Vsebina Predviden 
termin 

Odgovorna oseba 

1 zbrati ideje in povratna mnenja med člani kluba za 
nadaljnje delo in usmeritve kluba  

julij - avgust 2021 Diana Sepeta, pred. 
Jernej Šilak 

2 poslati vabilo z motivacijsko vsebino za sodelovanje v 
klubu vsem študentom MLC Ljubljana, skupaj s 
povabilom na prvi (spoznavani) sestanek v zadnjih dneh 
oktobra 2021 

oktober 2021 Diana Sepeta 

3 na prvem (spoznavnem) sestanku se študentje spoznajo 
in se predstavijo glede na namen in pričakovanja pri delu 
promocijske ekipe MLC Ljubljana. Poleg tega se določi 
tudi prvi (glavni) projekt, ki bo Informativa 2022 in 
ekipo razdeli na posamezne podskupine ( a) grafika, 
oblikovanje in fotografija, b) video in fotografija, c) 
Content – SEO&SEM in d) oglaševanje in analitika ter 
e) promocijska ekipa na terenu) 

konec oktobra 
2021 

Diana Sepeta, pred. 

Jernej Šilak 

4 sestanki za timsko dogovarjanje in usklajevanje, 

razdelitve nalog in snemanje vsebin na MLC Ljubljana 

(sodelovanje tudi z drugimi študenti), 

s člani kluba, ki sodelujejo kot promotorji na terenu 

predstaviti plan promocij na srednjih šolah in drugih 

dogodkih ter jih povabiti k novim idejam pri izvedbi 

promocije, 

povabiti študente k sami promociji študija na MLC 
Ljubljana kot uporabnega študija za prihodnost na 
srednjih šolah, ki so jih obiskovali 

2 x mesečno 
(november 2021  
– maj 2022) 

Diana Sepeta, pred. 

Jernej Šilak 
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5 predstaviti končno verzijo izdelka »Informativa 2022« in 
pripraviti potrebno za oglaševanje do začetka 
Informative 2022  

do 20. decembra 
2021   

Diana Sepeta, pred. 

Jernej Šilak 

6 del pripravljenega gradiva uporabiti za namene 
promocije Glavnih informativnih dni v februarju 2022 
– tudi s sodelovanjem članov kluba pri predstavitvi 
študija v živo ali online 

do sredine 
februarja 2022 

Diana Sepeta, pred. 

Jernej Šilak 

7 sodelovanje na različnih dogodkih z poslovnimi 
partnerji MLC Ljubljana 

jesen 2021 in 
pomlad 2022 

Diana Sepeta 

 
 
 
 

4.4 KLUB ŠTUDENTOV MLC LJUBLJANA ZA 
PROFESIONALNI RAZVOJ 

 
 
Klub vodi predstojnik, ki ga predlaga študentski svet. Predstojnik poroča o aktivnostih kluba študentskemu 

svetu. 

 

Aktivnosti kluba: organizacija izobraževanj, razvoj veščin, mreženje, poslovno sodelovanje študentov, 

poletne šole, izvajanje raziskav, organizacija dogodkov, izvedba marketinških-oglaševalskih akcij, izvajanje 

izobraževalnih seminarjev (delavnice za zunanje uporabnike),… Nastopanje na konferencah, npr.: priprava 

in sodelovanje na konferencah, študentskih dogodkih (ATENE ipd). 

 

Tabela 28 Načrt delovanja Kluba študentov MLC Ljubljana za (osebni in strokovni) profesionalni razvoj 
2021/2022: 

Zap. 
št.  

Aktivnost Vsebina Predviden termin 

1 Letni zbor članov kluba Plan dela za leto 2021/2022 
 

Oktober 2021 

2 Seminarji »Študent 
študentu« 

Različne vsebine, kratki 
seminarji/predavanja študentov iz 
aktualni tem 

Tekom študijskega leta 
2021/2022 – 3x 

3 Priprava posterja za 
konferenco 

Metodologija priprava posterja Februar 2022 

4 Udeležba konferenca 
ATINER 

Priprava posterjev in predstavitev na 
Študentski poster sekciji 

Februar – april, maj 

2022 

5 Interna študentska 
konferenca MLC 
Ljubljana/ali udeležba na 
konferenci druge 
akademske institucije 

Priprava posterjev raziskovalnih 
dosežkov raziskovalno-študijske 
dejavnosti 

Maj – junij 2022 
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4.5 TUTORSKI SISTEM 
 
Sistem tutorstva fakulteta MLC Ljubljana uvaja skladno s Pravilnikom o tutorstvu. Pravilnik določa da 
tutorski sistem  izvaja več oblik tutorstva: študentsko tutorstvo (uvajalno in predmetno), učiteljsko 
tutorstvo, tutorstvo za tuje študente in posebne oblike tutorstva. 
 
V študijskem letu 2020/2021 je študenstko tutorstvo potekalo bolj organizirano, saj so bile organizirane 
mesečne tutorske ure za vse študente.  
 
Tabela 29 Načrt delovanja tutorskega sistema na MLC Ljubljana 2021/2022 

Zap. 
št. 

Aktivnost Predviden termin 

1 Objava razpisa za tutorje: za tuje študente, za področje management, za 
področje pravo, za uvajalno študentsko tutorstvo 

September 2021 

2 Imenovanje tutorjev: za tuje študente, za področje management, za 
področje pravo, za uvajalno študentsko tutorstvo 

Oktober 2021 

3 Uvodno srečanje s tutorji študenti in priprava načrta dela za študijsko 
leto 2020/2021 

Oktober 2021 

4 Mesečne tutorske ure November 2021 – 
maj 2022 

5 Zaključno srečanje in refleksija Junij 2022 

 
 

4.6 KARIERNI CENTER 
 
Karierni center MLC Ljubljana je bil ustanovljen oktobra 2019 z namenom informiranja študentov in 
diplomatov MLC pri načrtovanju kariere in z namenom svetovanja za učinkovit vstop na trg dela tako, da 
jim že v času študija pomaga pri izgradnji zaposlitvenih kompetenc. 
 
S pomočjo različnih dejavnosti Kariernega centra študenti MLC Ljubljana s pomočjo delavnic, srečanj, 
obiskov različnih delovnih okolji, sejmov, sodelovanja na posvetih in konferencah, mreženja… pridobivajo 
ne le nove kompetence in spoznanja, temveč tudi krepijo svojo samozavest in se opolnomočijo, da čim 
manj stresno in uspešno vstopijo na trg dela. Ker se zavedamo, da je vsak posameznik osebnost zase, na 
fakulteti v okviru kariernega centra omogočamo tudi individualno karierno svetovanje in coaching za 
učinkovito vodenje karierne poti. Individualno svetovanje in coaching poteka preko predmetov 
Profesionalni razvoj I, II in III. Z nosilcem in izvajalci predmeta, z vodjo kariernega centra in referatom 
fakultete se študenti lahko dogovorijo za sestavo ali pregled CV-ja, motivacijskega pisma, opravijo razgovor 
o praksi, zaposlitvenih možnostih in zaposlitvi (iskanju študentskega dela), možnostih nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja… 
 
Fakulteta  za študente, ki želijo biti čimbolj aktivni v času študija, omogoča vsak mesec brezplačen dostop 
do e- izobraževanj na temo osebnega in profesionalnega razvoja. Predavanja so dosegljiva skozi celotno 
študijsko leto na spletnem portalu fakultete. Na portalu so poleg aktualnih video predavanj dosegljivi tudi 
ppt predstavitve, razna učna gradiva, povezave do aktualnih tem sedanjega časa (obvladovanje stresa – 
spletna stran NIJZ, psiho-socialna svetovanja – napotitev na PEF UL, motivacija za učenje, kako se učiti – 
Katedra MLC Ljubljana, ipd.).  
 
Študenti z aktivnim sodelovanjem v Kariernem centru pridobijo ključne kompetence, ki jih iščejo 
delodajalci; vspostavijo bogato socialno mrežo, ki je lahko ključ do želene zaposlitve; kilometrino za 
samozavesten nastop pred delodajalcem; izoblikovan osebni zaposlitveni načrt in svetovalca, ki mu pomaga 
in svetuje pri sprejemanju pomembnih življenjskih odločitvah. 
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Celoletna dejavnost v študijskem letu 2021/22 bo: 
1. priprava baze parterjev -  DIANA 
2. dopolnitev spletnega portala Karierni center na MLC (zavihek ŠTUDENTI) z novimi podzavihki, 

kot so PREDAVANJA, PRAKSA IN ZAPOSLITVE, NOVOSTI 
 
 
Tabela 30 Načrt izvedbe aktivnosti Kariernega centra za štud. leto 2021/2022 

Zap. 
št. 

Vsebina Predviden 
termin 

Izvajalec 

1 Predstavitev Kariernega centra študentom. 
Način: kratka predstavitev, pošiljanje preko e-maila  
Mesečno objavljanje: prostih delovnih mest, člankov, brezplačnih 
dogodkov. 

September 
2021 

MLC Ljubljana 

2 Karierni sejem MojeDelo.com: Največji zaposlitveni sejem v 
Sloveniji, kjer lahko študenti  v enem dnevu opravijo večje število 
razgovorov. 
Mesečno objavljanje: prostih delovnih mest, člankov, brezplačnih 
dogodkov 

oktober 
2021 

MojeDelo.com 

3 Organiziranje delavnice za študente v sodelovanju s kadrovnico.  
Mesečno objavljanje: prostih delovnih mest, člankov, brezplačnih 
dogodkov 
Izvedba delavnice: CV in motivacijsko pismo. 
Gostujoče predavanje – on-line. 
Kontaktiranje potencialnih delodajalcev 

november 
2021 

MLC Ljubljana 
in kadrovska 
agencija 

4 Sestanek s potencialnimi partnerji (Petrol, Atlantic group, Brinox, 
Lidl, Gospodarska zbornica Slovenije) 
Podjetniški zajtrk na Obrtni zbornici Vič 
Mesečno objavljanje: prostih delovnih mest, člankov, brezplačnih 
dogodkov, individualno svetovanje 

december 
2021 

MLC Ljubljana 

5 (On-line) karierni sejem 2021: povezovanja pravih ljudi s pravimi 
zaposlitvenimi izzivi preko aplikacije. Klepet iskalcev zaposlitve z 
delodajalci preko on-line programa. 
Mesečno objavljanje: prostih delovnih mest, člankov, brezplačnih 
dogodkov 
Gostujoče predavanje – on-line. 

januar 
2022 

MLC Ljubljana 

6 Organiziranje delavnice za študente v sodelovanju s kadrovnico. 
Tema (zaposlitveni razgovor)  
Mesečno objavljanje: prostih delovnih mest, člankov, brezplačnih 
dogodkov. 

februar 
2022 

MLC Ljubljana 
in kadrovska 
agencija 

7 Gostujoče predavanje – on-line. 
Mesečno objavljanje: prostih delovnih mest, člankov, brezplačnih 
dogodkov, individualno svetovanje. 

marec 
2022 

MLC Ljubljana 

8 Gostujoče predavanje – on-line. 
Mesečno objavljanje: prostih delovnih mest, člankov, brezplačnih 
dogodkov, individualno svetovanje. 

april 2022 MLC Ljubljana 

9 Praktična delavnica (Psihološko testiranje/profiliranje) 
Gostujoče predavanje – on-line. 
Mesečno objavljanje: prostih delovnih mest, člankov, brezplačnih 
dogodkov, individualno svetovanje. 

maj 2022 MLC Ljubljana 
in kadrovska 
agencija 

10 Mesečno objavljanje: prostih delovnih mest, člankov, brezplačnih 
dogodkov, individualno svetovanje. 

Junij 2022 MLC Ljubljana 

11 Analiza dela Kariernega centra MLC 
Gostujoče predavanje 
Mesečno objavljanje: prostih delovnih mest, člankov, brezplačnih 
dogodkov, individualno svetovanje. 

September 
2022 

MLC Ljubljana 
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4.7 ALUMNI KLUB MLC LJUBLJANA 
 
Alumni klub MLC Ljubljana organizira in izvaja aktivnosti, namenjene diplomantom in njihovemu 
medsebojnemu povezovanju ter povezovanju in ohranjanju stikov s fakulteto. Diplomanti MLC Ljubljana 
z znanjem in veščinami, ki so jih prejeli v času študija in jih uporabljajo pri svojem delu, predstavljajo 
fakulteto doma in v tujini, MLC Ljubljana pa je ponosna na njihove dosežke in z zanimanjem spremlja 
njihovo karierno pot, njihove uspehe in zanimanja. Vabila na klubske dogodke se posreduje tudi ostalim 
diplomantom MLC Ljubljana, ki še niso člani Alumni kluba MLC Ljubljana s povabilom, da se klubu 
pridružijo. Vsebina posameznih dogodkov se na letni ravni oblikuje glede na interese in pobude članov 
Alumni kluba MLC Ljubljana. 
 
Alumni klub MLC Ljubljana vodi  predsednica, kolegica Marjanca Scheicher, mag. managementa in posl. 
prava, ki jo je leta 2019 imenoval g. dekan, red. prof. dr. Srečko Devjak na predlog članov Alumni kluba 
MLC Ljubljana. Na seji Letnega zbora članov Alumni kluba MLC Ljubljana, sta bila dne 9. 10. 2019 za 
podpredsednika izvoljena Matej Jugovic, za tajnico kluba pa Nina Trdin. Mandat članov Sveta Alumni kluba 
traja 2 leti in to pomeni, da so v študijskem letu 2021/22 v načrtu tudi volitve članov Sveta Alumni kluba 
MLC Ljubljana in nekateri drugi dogodki, ki so prikazani v tabeli.   
 
 
Tabela 31 Aktivnosti Alumni kluba MLC Ljubljana v štud. letu 2021/2022 

Zap. 
št.  

Aktivnost Vsebina Predviden termin 

1 Letni zbor članov Alumni 
kluba MLC Ljubljana 

Poročilo o delu v štud. letu 2020/2021.  
 

september  2021 

2 Volitve članov Sveta 
Alumni kluba MLC 
Ljubljana 

Volitve in potrditev članov Sveta 
Alumni kluba MLC Ljubljana 

oktober 2021 

2 Seje Sveta Alumni kluba 
MLC Ljubljana  

Določitev načrta dela za štud. leto 
2021/2022. 

Najmanj 3 x letno 

(oktober, januar, april , 

marec,  oz. po potrebi.  

3 Gostujoča predavanja Se določi na  1. seji Sveta Alumni kluba 
MLC Ljubljana 

Glede na pobude 
članov, približno 3 
x/leto. 

4 Prednovoletno druženje 
članov Alumni kluba MLC 
Ljubljana 

Slavnostna večerja z družabnim 
programom. 

Konec 
novembra/december 
2021  
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5. RAZISKOVALNA IN STROKOVNA 
DEJAVNOST 

 
Razvoj raziskovalne dejavnosti se skladno s strategijo začne na področju raziskovanja disciplin management 
in pravo, prednostno interdisciplinarnih problemov in za potrebe poslovne prakse. 

5.1 ORGANIZACIJA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 
 
Senat MLC Ljubljana je na seji, dne 24.4.2020 s sklepom ustanovil Inštitut za management in pravo. Delo 
inštituta vodi predstojnik, ki ga imenuje dekan MLC Ljubljana, za dobo štirih let.  
 
Predstojnik Inštituta za obdobje 2020 – 2024 je izr. prof. dr. Aleksij Mužina. 
 
Tabela 32 Aktivnosti Inštituta za štud. leto 2021/2022 

Seja inštituta Predviden termin Predviden dnevni red 

1. seja November 2021 Poročilo o delu 2020/2021     

2. seja Januar/februar 2022 Spremljanje dela na področju raziskovalne dejavnosti  

3. seja Maj/junij 2022 LDN 2022/2023 – posebej področje raziskovalna 

dejavnost 

 
V letu 2020/21 so v okviru inštituta opredeljene naslednje organizacijske enote: 

5.1.1 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNE ORGANIZACIJSKE 
ENOTE INŠTITUTA 

5.1.1.1 RAZISKOVALNA SKUPINA MLC LJUBLJANA 

 
MLC Ljubljana je vpisana v Evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost 
RS (ARRS), pod številko 3674. V evidenci je vpisana tudi Rraziskovalna skupina MLC Ljubljana (pod št. 
3674-001), katere vodja je red. prof. dr. Marko Novak. 
 
Tabela 33 Člani Raziskovalne skupine MLC Ljubljana 

Št. Evidenčna št. Naziv Priimek in ime Raziskovalno področje 

1 14090 Dr. Brečko Danijela Upravne in organizacijske vede 

2 08098 Dr. Čebulj Janez Upravne in organizacijske vede 

3 03958 Dr. Devjak Srečko Upravne in organizacijske vede 

4 54917 Dr. Devjak Srečko Ekonomija 

5 14363 Dr. Dubrovski Drago Ekonomija / Poslovne vede 

6 55492 Dr. Kodrin Lidija Ekonomija 

7 54596   Lavrič Natja Pravo 

8 28042 Dr. Mužina Aleksij Pravo 

9 31006 Dr. Novak Marko Pravo 

10 39827   Šilak Jernej Upravne in organizacijske vede / Management 

11 23359 Mag. Turk Boštjan Juš Pravo 

12 53122 Dr. Varanelli Luigi Pravo 

13 39594   Vlašić Sabina Upravne in organizacijske vede 

 

https://www.sicris.si/public/jqm/org.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=502&code1=org&code2=auto&psize=10&hits=1&page=1&count=&search_term=MLC+Ljubljana&id=7538&slng=slv&order_by=mstid
https://www.sicris.si/public/jqm/org.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=502&code1=org&code2=auto&psize=10&hits=1&page=1&count=&search_term=MLC+Ljubljana&id=7538&slng=slv&order_by=lname,fname,weight,fil_descr,sub_descr
https://www.sicris.si/public/jqm/org.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=502&code1=org&code2=auto&psize=10&hits=1&page=1&count=&search_term=MLC+Ljubljana&id=7538&slng=slv&order_by=fil_descr,sub_descr,lname,fname
https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=org&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=MLC%20Ljubljana&id=29928&slng=&order_by=
https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=org&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=MLC%20Ljubljana&id=26465&slng=&order_by=
https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=org&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=MLC%20Ljubljana&id=4968&slng=&order_by=
https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=org&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=MLC%20Ljubljana&id=51575&slng=&order_by=
https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=org&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=MLC%20Ljubljana&id=8382&slng=&order_by=
https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=org&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=MLC%20Ljubljana&id=52215&slng=&order_by=
https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=org&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=MLC%20Ljubljana&id=51237&slng=&order_by=
https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=org&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=MLC%20Ljubljana&id=20828&slng=&order_by=
https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=org&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=MLC%20Ljubljana&id=33702&slng=&order_by=
https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=org&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=MLC%20Ljubljana&id=45877&slng=&order_by=
https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=org&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=MLC%20Ljubljana&id=16501&slng=&order_by=
https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=org&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=MLC%20Ljubljana&id=49520&slng=&order_by=
https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=org&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=MLC%20Ljubljana&id=45630&slng=&order_by=
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Raziskovalna skupina MLC Ljubljana je raziskovalna enota, v kateri raziskovalno sodelujejo na fakulteti 
zaposleni raziskovalci. Raziskovalna skupina raziskuje kompleksne poslovno-pravne probleme v sodobnem 
poslovnem okolju. Deluje mednarodno in s tem skrbi za spremljanje razvoja tovrstnih znanosti in 
raziskovalnih metodologij. Deluje v okviru predraziskav in raziskovalnih programov.  
   
 
Tabela 34 Aktivnosti Raziskovalne skupine v štud. letu 2021/2022 

Zap. št. Aktivnost Odgovorna 
oseba 

Termin/rok 

1 Merjenje delovanja raziskovalne 
skupine; SICRIS točke skupine - 
merjenje in analiza 

Tajnik fakultete Samoevalvac poročilo (dec. 2021),  
LDN (junij 2022); 

2 Širitev raziskovalne skupine; 
Zaposlitev dodatnih raziskovalcev 
in vpis v evidenco raziskovalcev 
ARRS 

Dekan, Tajnik 
fakultete 

31.12.2021  

3 Prijava in izvajanje Jean Monnet 
projekta 2021 

Prof.dr. Marko 
Novak 

Skladno s razpisnimi termini 

4 Monografija Javne pogodbe Prof.dr. Aleksij 
Mužina 

Tekom štud. leta 

5 Konferenca Javne pogodbe Prof.dr. Aleksij 
Mužina 

September 2021 

6 Monografija »Management in pravo 
v pogojih digitalizacije« 

Prof.dr. Tatjana 
Devjak 

Oktober 2021 

7 Prijava in izvajanje Jean Monnet 
projekta- 2022 

Prof.dr. Marko 
Novak 

Skladno s razpisnimi termini 

8 Prijava raziskovalnega projekta na 
ARRS 

Prof.dr. Bojan 
Tičar 

Februar 2022 

 

5.1.1.2 Laboratorij za management in vodenje 

 
Laboratorij raziskuje in rešuje probleme s področja managementa in v tem okviru tudi vodenja. Problemi 
razvoja rešitev managementa z oblikovanjem posebnih modelov rešitev za izbrane primere ter njihovo 
uvajanje v prakso. Problemi so pogosto specifični po dejavnostih (proizvodnja, trgovina, zdravstvo,…) in 
s tem povezane rešitve izvajanja funkcij managementa so (morajo biti) specifične. 
 
Vodja: doc. dr. Danijela Brečko 
 
Tabela 35 Aktivnosti Laboratorija za management in vodenje v štud. letu 2021/2022 

Zap. 
št.  

Predvidena aktivnost Odgovorna oseba Predviden termin 

1 Raziskovanje osebne 
vitalnosti  

Doc. dr. Danijela Brečko Celoletno 

2 Izvajanje raziskave: 
Metodologija raziskovanja 
organizacijske energije 

Doc. dr. Danijela Brečko Celoletno     
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5.1.1.3 Laboratorij za pisanje pravnih mnenj in internih pravnih aktov 

 
Laboratorij izvaja raziskave povezane z uporabo pravne teorije in pravne prakse pri pisanju pravnih mnenj,  
pogodb in drugih internih pravnih aktov. Pravna vprašanja, ki se raziskujejo so  lahko vezana na nacionalno 
kot mednarodno pravno prakso. Laboratorij raziskuje zgodovino razvoja pisanja pravnih mnenj in internih 
aktov kot tudi napovedi in spremembe, ki jih bodo prinašale tehnološke spremembe, predvsem digitalizacija 
in s tem povezane družbene spremembe. 
 
Vodja: viš. pred. mag. Boštjan J. Turk 
 
 
Tabela 36 Aktivnosti Laboratorija za pisanje pravnih mnenj in internih pravnih aktov v štud. letu 2021/2022 

Zap. 
št.  

Predvidena aktivnost Odgovorna oseba Predviden termin 

1 Delavnice: pisanje pravnih 
mnenj  

viš. pred. mag. Boštjan J. Turk Po urniku:  
Maj 2022     

2  Pisanje strokovnih 
prispevkov za MLC blog 

viš. pred. mag. Boštjan J. Turk Celoletno   

 

5.1.1.4 Laboratorij za poslovne analize 

 
V laboratoriju potekajo raziskave na področju analiz za poslovne odločitve. Raziskujejo se poslovni 
problemi, vezani na uporabo podatkov za poslovno odločanje. Prav tako laboratorij uporablja rešitve, ki 
nudijo informacije pridobljene na analizah velikih podatkov, kot na primer: BISNODE. Pridobljeni podatki 
iz standardnih rešitev se uporabljajo za oblikovanje novih odločitvenih modelov, ki zmanjšajo poslovna 
tveganja in povečajo učinkovitost uporabniškega odločanja. 
 
Vodja: doc. dr. Srečko Devjak 
 
Tabela 37 Aktivnosti Laboratorija za poslovne analize v študijskem letu 2021/2022 

Zap. 
št.  

Predvidena aktivnost Odgovorna oseba Predviden termin 

1 Akademija Poslovne analitike 
Dun&Bradstreet  

doc. dr. Srečko Devjak Po urniku: oktober in 
november 2021     

2  Organizacija konference iz 
področja poslovne analitike 

doc. dr. Srečko Devjak Marec 2022 

3 Izvajanje raziskav in 
projektov 

doc. dr. Srečko Devjak Celoletno  

 

5.1.1.5 Laboratorij za poslovno informatiko 

 
V laboratoriju tečejo aktivnosti spoznavanja informacijske podpore temeljnih poslovnih procesov z 
namenom zagotavljanja poslovno optimalnega in pravno korektnega poslovanja. 
 
Raziskujejo se področje podatkovnih tehnologij in dokumentacijskih tokov z vidika zagotavljanja 
verodostojnosti informacijskega sistema in kakovosti poslovnega odločanja. Udeleženci spoznavajo 
operacije in metode, ki povečujejo optimizacijo oblikovanja informacij ter poslovnega odločanja. V 
laboratoriju se izvajajo raziskave odkrivanja napak in nepravilnosti evidenc in analiz v SAP informacijskem 
okolju. Raziskujejo se problemi napovedovanja poslovanja ob spoznavanju poslovnih tveganj same 
organizacije in njenega okolja. 
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Vodja: pred. mag. Primož Gričar 
 
Tabela 38 Aktivnosti Laboratorija za poslovno informatiko v štud. letu 2021/2022 

Zap. 
št.  

Predvidena aktivnost Odgovorna oseba Predviden termin 

1 Akademija SAP  pred. mag. Primož Gričar Po urniku:  
September 2021 
Februar 2022 
Maj 2022 

2  Pisanje strokovnih člankov 
iz področja digitalizacije 

pred. mag. Primož Gričar, red. 
prof. dr. Srečko Devjak 

Celoletno 

3 Seminar: SAP se predstavi Mentorja prakse: Simon Krušec in 
Jure Kuleto 

Julij, avgust 2022 

 
 

5.1.1.6 Laboratorij za spletne predstavitve poslovnih subjektov 

 
Laboratorij raziskuje načine predstavljanja poslovnih subjektov v spletnem okolju. Inovativen prikaz 
podjetja v spletnem okolju je eden od temeljnih pogojev za prepoznavnost podjetja na trgu. V kolikor se 
podjetje ne zna prikazati v javnosti in ne zna predstaviti svojih produktov ali storitev je njegove delovanje 
lahko hitro zaključeno. Posebej v sedanjih kriznih časih je inovativnost ponudbe podjetja eksistenčnega 
pomena. 
 
Način nastopanja na trgu je tehnološko pomembno prav tako pa marketinško zapleteno in pravno 
opredeljeno. Laboratorij deluje po načelu problemskega raziskovanja in učenja. Razvojno raziskovalni 
projekti se izvajajo za znanega naročnika. Raziskujejo se rešitve, njihova kakovost se spremlja in dopolnjuje. 
 
Vodja: pred. Jernej Šilak 
 
Tabela 39 Aktivnosti Laboratorija za spletne predstavitve poslovnih subjektov v štud. letu 2021/2022 

Zap. 
št.  

Predvidena aktivnost Odgovorna oseba Predviden termin 

1 Priprava oglaševalskih 
spletnih kampanj v okviru 
Promocijske ekipe MLC 
Ljubljana 

pred. Jernej Šilak Celoletno  

2  Izobraževanje: Spletni 
marketing 

pred. Jernej Šilak Po urniku: 
Januar 2022 
Maj 2022 

3 Seminar: Osnove spletnega 
marketinga  

pred. Jernej Šilak Julij, avgust 2022 

 

5.2 RAZISKOVALNA INFRASTRUKTURA 
 
Raziskovalna infrastruktura MLC Ljubljana se oblikuje z rastjo institucije, njenimi programi in potrebami. 
Fakulteta razpolaga z naslednjo infrastrukturo: 
 

• raziskovalna in študijska oprema za vodenje študijskih procesov: E-študij, Spletni referat, programi 

za vodenje študijskega procesa na daljavo (ZOOM, Teams, Webex,…). 



  
 
 

37 

• gradiva, baze in arhivi povezanih knjižnic: Knjižnica MLC Ljubljana, Knjižnica ALMA MATER 

EUROPAEA ECM, NUK 

• specializirani portali: 

• Verlag Dashofer (Davki in računovodstvo, Kadrovanje, dohodki, obračuni in dajatve, Vzorci 

pogodb, Poslovanje s tujino, Minimalna pravna ureditev), 

• BISNODE, 

• orodja za izvajanje raziskav v družboslovju: SPSS, PSPP, 

• SAP ERP sistem. 

 
Tabela 40 Aktivnosti na področju uporabe in razvoj raziskovalne infrastrukture 

Zap. 
št.  

Predvidena aktivnost Odgovorna oseba Predviden termin 

1 Uvajanje novega sistema za 
e-študij, Moodle 

Tajnik fakultete, dekan  Maj – september 2021 

2  Izobraževanje za uporabo 
Moodle 

Tajnik fakultete Avgust 2021,  
Oktober 2021, 
Januar 2021 

3 Izobraževanje za uporabo 
ZOOM 

Tajnik fakultete Avgust 2021,  
Oktober 2021, 
Januar 2021 

4 Predstavitev uporabe portala 
Gvin 

Doc. dr. Srečko Devjak Oktober 2021 

5 Predstavitev uporabe 
portalov Verlag Dashofer 

Tajnik fakultete November 2021 

 
 

5.3 RAZISKOVALNI PROJEKTI IN RAZISKAVE  
 
Fakulteta sproti objavlja in posodablja seznam projektov in raziskav, ki so objavljeni na spletnem mestu: 
https://www.mlcljubljana.com/projekti-in-raziskave/  
 
Tabela 41 Načrtovani projekti in raziskave v štud. letu 2021/2022 

Zap. 
št. 

Naslov projekta/raziskave Izvajalci Termin/rok:  

1 Izvedba projektov za gospodarstvo: 
Podatkovna analitika BISNODE za vzorčno 
merjenje razvoja podjetij (analiza z OOZ 
Ljubljana Vič) 

Laboratorij za 
poslovne analize 

Tekom štud. leta  

2 Prijava projekta na Razpisu PKP  Raziskovalna 
skupina 

Rok: ko bo razpis objavljen  

3 Prijava projekta na Razpisu ŠIPK Raziskovalna 
skupina 

Rok: ko bo razpis objavljen  

4 Izvajanje raziskave: Metodologija 
raziskovanja osebne energije  

Laboratorij za 
management in 
vodenje 

Rok za poročila:  december 
2021 in december 2022 

5 Prijava na razpis in izvedba študentskih 
mobilnosti (za prakso in študij) in mobilnosti 
osebja (za poučevanje in usposabljanje) 

Raziskovalna 
skupina 

Rok: prijava na razpis 2 x 
letno (februar 2022), 
Izvedba mobilnosti: 
celoletno  

https://www.mlcljubljana.com/projekti-in-raziskave/
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6 Vključevanje in sodelovanje na projektih 
partnerskih institucij (ALMA Mater 
Europea) 

Raziskovalna 
skupina 

Po razpisih  

7 Prijava na razpise : ARRS, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Javni 
sklad Republike Slovenije za podjetništvo,… 

Raziskovalna 
skupina, Inštitut 
MLC 

Po razpisih 

8 Projekt: Analiza vzorčnih podjetij – študije 
primerov – diplome, magisteriji 

Raziskovalna 
skupina 

Celoletno 

9 Prijava projekta na razpisu Jean Monet Raziskovalna 
skupina 

Po razpisih 

 

5.4 KONFERENCE IN SEMINARJI 
 
Fakulteta organizira, soorganizira in sodeluje na konferencah in seminarjih iz širšega področja managementa 
in (poslovnega) prava. Fakulteta je za naslednje študijsko leto na področju konferenc in seminarjev 
predvidela aktivnosti, ki izhajajo iz tabele.  
 
Tabela 42 Aktivnosti na področju konferenc in seminarjev za študijsko leto 2021/2022 

Zap. 
št. 

Konference in dogodki Odgovorna 
oseba 

Termin 

1 Javno naročanje Raziskovalna 
skupina 

16. september 2021 

2 Posvet: Management in pravo v pogojih 
digitalnega poslovanja 

Raziskovalna 
skupina 

November 2021 

3 Vpliv korona virusa na gospodarska gibanja 
v 2021 (z Bisnode). Mednarodna poslovna 
konferenca 

Laboratorij za 
poslovne analize 

Marec 2022 

4 Soorganizacija konference »Business, Law & 
Economics« z ATINER 

Raziskovalna 
skupina 

Maj 2022 

5 Organizacija in izvedba Študentske poster 
sekcije v okviru Konference »Business, Law 
& Economics« z ATINER 

Raziskovalna 
skupina 

Maj 2022 

 Informativni seminarji   

6 SAP se predstavi Laboratorij za 
poslovno 
informatiko 

Julij/avgust 2021, 
julij/avgust 2022 

7 Spletno oglaševanje Laboratorij za 
spletne 
predstavitve 
poslovnih 
subjektov 

Julij/avgust 2021, 
julij/avgust 2022 

8 Izračun plače in priprava plačilne liste Laboratorij za 
pisanje pravnih 
mnenj in internih 
pravnih aktov 

Avgust 2021, avgust 2022 

 Certificirani seminarji   

9 SAP akademija Laboratorij za 
poslovno 
informatiko 

september 2021, februar 
2022, maj 2022, september 
2022 

10 Akademija Dun&Bradstreet Laboratorij za 
poslovne analize 

Oktober - november 2021; 
oktober - november 2022 
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5.5 ZALOŽBA 
 
V letu 2019 se je fakulteta začela ukvarjati tudi z zalozniško dejavnostjo, saj je izdala prvo znanstveno 
monografijo »Upravne pogodbe«, katere urednik je doc. dr. Aleksij Mužina. Knjiga je bila izdana v tiskani 
obliki in se je uradno predstavila na konferenci »Novosti in aktualna vprašanja javnega naročanja in koncesij 
v RS«, ki jo je fakulteta organizirala v juniju 2019.  
 
Fakulteta sodeluje tudi kot soizdajatelj/sponzor strokovnih priročnikov z Inštitutom za civilno in 
gospodarsko pravo (ICGP).  
 
(So)izdaja strokovnih in znanstvenih del ter izdaja učbenikov in gradiv naših predavateljev (v elektronski 
obliki) se predvideva tudi v prihodnje.  
 
Tabela 43 Aktivnosti na področju založniške dejavnosti v štud. letu 2021/2022 

Zap. 
št.  

Vsebina  Odgovorna oseba Predviden termin izdaje 

1 Izdaja e-učbenika za predmet SAP Tajnik fakultete, pred. 
mag. Primož Gričar 

September 2021 

2 Izdaja e-učbenika za predmet 
Potrošniško pravo 

Tajnik fakultete, viš. pred. 
mag. Boštjan J. Turk 

November 2021 

3 Izdaja e-učbenika za predmet 
Pravo družb in poslovno pravo 

Tajnik fakultete, viš. pred. 
mag. Nina Scortegagna 
Kavčnik  

Januar, februar 2022 

4 Izdaja znanstvene monografije 
»Management in pravo v pogojih 
digitalnega poslovanja« 

Prof. dr. Tatjana Devjak, 
dekan  

November 2021 

5 Izdaja strokovne literature – v 
sodelovanju z Inštitutom za 
civilno in gospodarsko pravo, vsaj 
1 priročnik  

Tajnik fakultete, viš. Pred. 
mag. Boštjan J. Turk 

Tekom štud. leta 2021/2022 

6 Zbornik prispevkov iz 
konference: Poslovanje po korona 
krizi 2020 

Tajnik fakultete, doc. dr. 
Srečko Devjak 

Tekom štud. leta 2021/2022 

7 Zbornik prispevkov: Javna 
naročanje in koncesije 2021 

Tajnik fakultete, izr. prof. 
dr. Aleksij Mužina 

Tekom štud. leta 2021/2022 
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6. MEDNARODNO SODELOVANJE 
 
MLC Ljubljana izvaja načrtovane aktivnosti na področju mednarodnega znanstvenega, raziskovalnega in 
strokovnega sodelovanja v skladu s sprejeto Strategijo razvoja MLC Ljubljana za obdobje 2019 - 2025.  
 
Fakulteta ima vzpostavljeno sodelovanje s tujimi visokošolskimi zavodi in inštituti tako na raziskovalnem 
kot na študijskem področju. Prav tako ima fakulteta sklenjene sporazume tudi s podjetji, strokovnimi 
druženji in drugimi organizacijami, za namene spoznavanja tuje poslovne prakse. 

6.1 ERASMUS+ 
 
Mednarodno sodelovanje in partnerstva so ključnega pomena za delovanje in razvoj MLC Ljubljana. 

Fakulteta ima s tem namenom dogovorjenih in pisno potrjenih sporazumov z visokošolskimi institucijami, 

združenji in poslovnimi subjekti. 

 

Tabela 44 Aktivnosti na področju Erasmus+ v štud. letu 2021/2022 

Zap. 
št.  

Aktivnost Vsebina Predviden termin 

1 Predstavitev programa 
Erasmus+ in možnosti 
mobilnosti 

V okviru Dneva odprtih vrat - organizacija 
in promocija mednarodne mobilnosti na 
fakulteti. 
 

September 2021 

2 Erasmus+ odhodne 
mobilnosti 

Erasmus+ projekt 2019: 2 mobilnosti 
študentov za prakso, 2 mobilnost 
visokošolskega učitelja za poučevanje, 3 
mobilnosti osebja za usposabljanje 
Erasmus+ projekt 2020 
Erasmus+ projekt 2021 
 

Do konca maja 2022 

3 Erasmus+ dohodne 
mobilnosti 

1 mobilnost visokošolskega učitelja za 
poučevanje 
1 mobilnost študenta za študij 

Oktober 2021 
 
 
Pomladni semester 
(februar - junij 2022) 

4 Širitev mreže 
Erasmus+ 

Sklepanje nadaljnjih pogodb za Erasmus+ 
mobilnosti s partnerskimi visokošolskimi 
ustanovami in vključevanje v mednarodne 
projekte.  

Tekom štud. leta 
2021/2022 
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6.2 DRUGO MEDNARODNO SODELOVANJE 
 
MLC Ljubljana usmerja svoje razvojne aktivnosti v širjenje povezav in partnerstev z akademskim, s 
poslovnim in kulturnim okoljem ožje in širše regije. Povezovanje usmerja v oblikovanje sodobnega študija 
in prenosa raziskovalno-razvojnih metodologij in dosežkov v raziskovalne in študijske programe fakultete.  
 
Tekom študijskega leta so bili sklenjeni novi sporazumi o sodelovanju s tujimi institucijami za namene 
strokovno raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev in tudi študentov.  
 
Tabela 45 Aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja v štud. letu 2021/2022 

Zap. 
št.  

Aktivnost Odgovorna oseba Predviden termin 

1 Izvajanje prakse (študijskih ekskurzij) v 
mednarodnem okolju Alpe-Adria regije. 

Dekan, viš. pred. mag. 
Nina Scortegagna 
Kavčnik 

September 2021, junij 
2022 

2 Gostujoča predavanja tujih strokovnjakov  Dekan  Celoletno 

3 Udeležba s prispevki predavateljev na 
mednarodni znanstveni konferenci v 
Atenah.  
 

Dekan  Maj 2022 

4 Organizacija Študentske poster sekcije. 
Sodelovanje študentov, priprava prispevkov, 
plakatov.  
 

Tajnik fakultete Maj 2022 

5 Sklepanje partnerstev za znanje s tujimi 
združenji, univerzami in drugimi 
institucijami 

Dekan, Tajnik 
fakultete 

Celoletno 
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7. KADRI  

7.1 STROKOVNE SLUŽBE 
 
Število zaposlenih v strokovnih službah na fakulteti raste skladno z rastjo obsega poslovanja. Pri strokovnih 

službah je vsaka nova zaposlitev posledica porasta obsega dela in prihodkov, kar v splošnem pomeni, da je 

kazalnik prihodki/strokovnega sodelavca v povprečju za 100 tisoč EUR. 

 

Tabela 46 Struktura zaposlenih v strokovnih službah 

   Leto 2021/2022 

Delovno mesto  Število FTE 

Dekan 1 0,25 

Tajnik 1 1 

Referat za študentske zadeve 1 1 

Vodja projektov 1 0,2 

Vodja prodaje 1 1 

Strokovna sodelavka za 
področje kakovost 

1 0,37 

Knjižničarka (redno 
pogodbeno) 

1 0,1 

SKUPAJ 6 3,92 

 

Prevladujoče načrtovane oblike izobraževanja in usposabljanja nepedagoških delavcev so enodnevni 
seminarji in tečaji s področij, na katerem zaposleni opravlja delo. Vsi zaposleni na fakulteti imajo tudi 
možnost pridobitve formalnega izobraževanja, ki ga nudi fakulteta.  

 

Tabela 47 Načrt izobraževanja in usposabljanja nepedagoških delavcev 2021/2022 

Zap. 
št. 

Vsebina Št. 
zaposlenih 

Predviden termin 

1 Izobraževanje s področja uporabe IKT 
(Moodle) 

3 Julij – avgust 2021 

2 Erasmus+ izmenjave za namen 
usposabljanja na tujih visokošolskih 
zavodih  

4 Tekom štud. leta  

3 Notranja izobraževanja:   

 Spletno oglaševanje 3 Štud. leto 2020/2021 

 Bisnode spletna analitika, uporaba portala 
GVIN 

1 Oktober – november 2021 

 Uporaba portalov VD 3 November 2021 

 Drugo  3 Štud. leto 2020/2021 
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7.2 VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI 
 

Na fakulteti skrbimo za redno in ažurno spremljanje habilitacij visokošolskih učiteljev in pravočasno ter 
korektno izvedene postopek ponovnih izvolitev v naziv. Podlaga so Merila za izvolitve v nazive v 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev.  

 
Tabela 48 Struktura Pedagoških sodelavcev po nazivih 

PROGRAM SKUPAJ – 
št.  

Red. 
prof. 

Izr. 
prof. 

Doc. Viš. 
pred. 

Pred./
Asist. 

SKU
PAJ 

POV. 
RAN
G 

Lestvica rangiranja 
nazivov 

  5 4 3 2 1     

Management in pravo VS 31 19% 6% 26% 26% 23% 100% 2,72 

Management in 
poslovno pravo MAG 

21 29% 14% 57% 0% 0% 100% 3,72 

Pedagoški delavci MLC 34 18% 9% 33% 20% 20% 100% 2,85 

 

- Visokošolski program Management in pravo VS bo izvajalo 31 pedagoških sodelavcev s 

povprečnim nazivom izvolitve 2,72. 

- Magistrski program bo izvajalo 21 pedagoških sodelavcev s povprečnih nazivom izvolitve 3,72 

(Lestvica rangiranja nazivov 5-1). 

- Planiranih predavateljev, ki so vključeni v izvedbo študijskega procesa 2020/21 je skupaj 34 s 

povprečnim nazivom izvolitve 2,85. 

- Plan števila in statusa pedagoških sodelavcev gre v smeri višanja povprečnega izvolitvenega naziva 

in rasti števila pedagoških sodelavcev. 

 

 

Tabela 49 Rast zaposlenih pedagoških sodelavcev 

    2021 Plan 2022 

Naziv  Število FTE  Število FTE 

Redni profesor 1 0,25 3 0,55 

Izredni profesor 3 0,60 3 0,60 

Docent 3 0,60 4 0,7 

Višji pred. 1 0,2 1 0,2 

Predavatelji/asistenti 3 1,2 3 1,2 

SKUPAJ 13 3,05 13 3,25 

 

 

Skladno z rastjo fakultete povečujemo število zaposlenih pedagoških delavcev. V študijskem letu 2021/2022 

predvidevamo zaposlitev rednega profesorja za 0,10 FTE.  

 

Pedagoške delavke in delavci se najpogosteje izobražujejo na različnih domačih in mednarodnih 
znanstvenih konferencah in strokovnih srečanjih.  
 

 



  
 
 

44 

Tabela 50 Načrt izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev 2021/2022 

Zap. 
št. 

Vsebina Število 
udeležencev 

Predviden termin 

1 Pedagoška usposabljanja v okviru 
projekta »Inovativno učenje in 
poučevanje v visokem šolstvu« 
(INOVUP) 

12 
 

Tekom študijskega leta 
2021/2022 

2 Erasmus+ izmenjave za namen 
poučevanja na tujih visokošolskih 
zavodih  

4 September 2021 – maj 2022 

3 Notranje izobraževanje (izobraževanje 
domačih in tujih strokovnjakov iz prakse) 

10/izobraževanje Tekom študijskega leta 
2021/2022 

4 Izobraževanje s področja uporabe IKT 
(Moodle) 

30 Avgust, september, november 
2021, januar 2022 
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8. SVETOVANJE IN 
KOMUNICIRANJE 

 
Za vse svetovalne storitve povezane z vpisom in informacijami o študiju skrbita Vodja prodaje ter Referat 
za študentske zadeve. Informiranje in obveščanje poteka po telefonu, osebno v prostorih referata, preko e-
pošte ter preko objavljanja na spletnem portalu. Komuniciranje z zunanjo javnostjo poteka tudi preko 
spletne strani fakultete, socialnih omrežij (FB, Ig, LinkedIn), radijskih medijev, objav v revijah in drugih 
tiskanih medijih, jumbo in drugimi plakati ter obvestili ipd.   
 
 

8.1 SVETOVANJE ŠTUDENTOM IN VISOKOŠOLSKIM 
UČITELJEM TER SODELAVCEM 

8.1.1 Svetovanje študentom 

 
Svetovanje in pomoč za študente nudijo vsi zaposleni na fakulteti v obliki informacij, ki jih posredujejo 
osebno na razgovorih, informativnih dnevih, preko telefona, po e-mailu, preko spletnih portalov (Spletni 
referat - eVIS, E-študij), preko spletne strani fakultete idr.  
 
Tabela 51 Načini in termini svetovalnih aktivnosti študentom v štud. letu 2021/2022 

Zap. 
št. 

Vsebina Način 
obveščanja 

Predviden 
termin 

Odgovorna 
oseba 

1 Splošne zadeve glede vpisa Osebno/po 
telefonu/ZOOM 

V času delovnih 
ur 

Diana Sepeta 

2 Splošne zadeve glede študija Osebno/po 
telefonu/ZOOM 

V času uradnih ur 
Referata 

Mojca Porle 

3 Urnik za štud. leto 2021/2022 e-mail, e-portal 
 

Junij 2021 Mojca Porle 

4 Informacije o uvedbi Moodla, 
navodila za uporabo in ponudba 
delavnic za uporabo 

e-mail, e-portal, 
spletna stran 

Avgust 2021 Mojca Porle 

5 Dostopni podatki za Spletni referat, 
Moodle, VPN ipd. 

e-mail Ob vpisu študenta Mojca Porle 

6 Gostujoča predavanja, ekskurzije, 
praksa  

e-mail, Moodle, 
spletna stran, 
socialna omrežja 

Tekom 
študijskega leta 
2021/2022 

Mojca Porle 

7 Obštudijske dejavnosti, dogodki, 
»Kava z dekanom« 

e-mail, Moodle, 
spletna stran, 
socialna omrežja 

Tekom 
študijskega leta 
2021/2022 

Mojca Porle, 
Diana Sepeta 

8 Tutorstvo, demonstratorji e-mail, Moodle Tekom 
študijskega leta 
2021/2022 

Natja Lavrič 

9 Podelitve certifikatov in diplom Osebna vabila na 
e-mail 

Ob dogodku Diana Sepeta 

10 Coaching za diplomante e-mail, Moodle, 
e-učilnica, forum 

Ob izvedbi 
Coachinga 

Mojca Porle 
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11 Sodelovanje v projektih, raziskavah 
– Klub študentov za profesionalni 
razvoj 

e-mail, spletna 
stran 

Ob izvedbi 
dogodka 

Natja Lavrič  

12 Mednarodno sodelovanje e-mail, spletna 
stran 

Ob izvedbi 
dogodka 

Natja Lavrič 

13 Aktivnosti Kariernega centra  e-mail, spletna 
stran 

Ob izvedbi 
dogodka 

Mojca Porle 

 
 

8.1.2 Svetovanje visokošolskim učiteljem ter sodelavcem 

 
Svetovanje in pomoč za visokošolske učitelje in sodelavce se nudi predvsem preko osebnih razgovorov, po 
telefonu, e-mailu, informacije se širijo preko spletne strani. Velik poudarek pri svetovanju ima katedra, ki s 
predavanji na sejah širi, poglablja in doponjuje pedagoško, didaktično in psihološko znanje visokošolskih 
sodelavcev. Vsa predavanja so dostopna na e-portalu z možnostjo ogleda za nazaj. Katedra in tajnik 
fakultete sprotno seznanjajo visokošolske učitelje o izobraževanjih preko INOVUP projekta. Na portalu 
katedre so ojavljeni tudi ppt predavanj in aktualnih vsebin visokošolske didaktike. 
 
V študijskem letu 2021/22 bomo nadaljevali s sprotnim komuniciranjem in svetovanjem vsem 
visokošolkim sodelavcem pred samim začetkom predavanj. Profesorjem pred začetkom predavanj 
napišemo uvodno motivacijsko pismo, jih zaprosimo, kaj želimo, da se uredi pred samim začetkom 
predavanj (UN, usklajeni datumi predavanj s KT in kontaktnimi urami, literatura, študijsko gradivo, ppt, 
vaje za ponavljanje, vprašanja za ponavljanje in utrjevanje in uporabo pridobljenega znanja oz. kompetenc). 
 
Za svetovanje visokošolskim učiteljem in sodelavcem sta zadolžena predvsem dekan ter tajnik fakultete, in 
sicer: za strokovno podporo pri prijavi projektov, mednarodne izmenjave, udeležba na izobraževanjih in 
konferencah, vpis objav v Cobiss, postopki imenovanj v naziv, založniška dejavnost, vzpostavljanje stika s 
partnerji, tehnična pomoč pri pripravi gradiv in uporabi IKT (referentka).  
 
 
Tabela 52 Tabela 43 Načini in termini svetovalnih aktivnosti visokošolskim učiteljem in sodelavcem v štud. 
letu 2021/2022 

Zap. 
št. 

Vsebina Način 
obveščanja 

Predviden 
termin 

Odgovorna 
oseba 

1 Splošne zadeve glede poteka 
študijskega procesa 

Osebno/po 
telefonu/ZOOM 

V času delovnih 
ur 

Prof. dr. Tatjana 
Devjak, Natja 
Lavrič, Mojca 
Porle 

2 Urnik za štud. leto 2021/2022 e-mail 
 

Junij 2021 Mojca Porle 

3 Informacije o uvedbi Moodla, 
navodila za uporabo in ponudba 
delavnic za uporabo 

e-mail, e-portal, 
spletna stran 

Avgust 2021 Natja Lavrič, 
Mojca Porle 

4 Informacije o izobraževanjih in 
usposabljanjih INOVUP in drugo 

e-mail Celoletno Na seja katedre, 
Natja Lavrič 

5 Vpis gradiv v Cobiss, založniška 
dejavnost 

e-mail Celoletno Natja Lavrič 

6 Postopki imenovanj v naziv, pomoč 
pri pripravi vlog ipd. 

e-mail Celoletno Natja Lavrič 

7 Obštudijske dejavnosti, dogodki e-mail, Moodle, 
spletna stran, 
socialna omrežja 

Tekom 
študijskega leta 
2021/2022 

Diana Sepeta 
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8 Podelitve certifikatov in diplom Osebna vabila na 
e-mail 

Ob dogodku Diana Sepeta 

9 Prijave projektov, raziskave e-mail, spletna 
stran 

Celoletno Seje Inštituta, 
Natja Lavrič 

10 Mednarodno sodelovanje, 
izmenjave 

e-mail, spletna 
stran 

Celoletno Natja Lavrič 

 

8.2 KOMUNICIRANJE Z ZUNANJO IN NOTRANJO 
JAVNOSTJO 

 
Zunanja javnost so vse javnosti, ki niso vključene v akademsko skupnost. Notranja javnost je vsa akademska 
skupnost MLC Ljubljana. Oblikujejo jo: študenti, predavatelji in strokovne službe, alumni in poslovni 
partnerji, ki sooblikujejo znanstveno –raziskovalni in študijski proces. 
 

8.2.1 Komuniciranje z zunanjo javnostjo 

 
Odnose z javnostmi razumemo kot proces, ki ga fakulteta načrtuje in izvaja z namenom, da ohranja in 

razvija naklonjenost deležnikov fakulteti. Odnose z javnostmi razvijamo s ciljem povečevanja ugleda in 

položaja vseh deležnikov fakultete v poslovnem in družbenem okolju. S tem se razvija ključni dejavnik 

strateške vloge fakultete v ožjem partnerstvu in njenem širšem gospodarskem in družbenem prostoru – 

torej, širši javnosti. Fakulteta prevzema in razvija vlogo pobudnika, animatorja in organizatorja glavnih 

aktivnosti mreže »partnerstva za znanje« s  ključnimi  partnerji fakultete.  

 

Tabela 53 Promocijske aktivnosti za vpis v študij na MLC Ljubljana v štud. letu 2021/2022 

Zap.št.  Aktivnost Vsebina Predviden termin 

1 Spletno oglaševanje Z vključevanjem študentov: izjave, foto in 

video materiali (rezultat dela Promocijske 

ekipe MLC Ljubljana), blogi, plakatiranje - 

permanentno vezano na dogodke 

Z vključevanjem predavateljev: blogi, 

prispevki, kratki brezplačni seminarji in 

mesečna promocijska predavanja 

Tekom štud. leta 
2021/2022 

2 Radijsko oglaševanje Na podlagi letnih pogodb ali individualnega 

dogovora 

 

Tekom štud. leta 
2021/2022 
Poudarek na celoletnem 
vpisnem obdobju,  
Informativi 2022 in 
glavnih informativnih 
dnevih v februarju 2022 
- v januarju in februarju 
2022 

3 Oglaševanje 
mesečnih 
promocijskih 
predavanj in 

Kratki brezplačni seminarji ali promocijska 

predavanja z aktualno vsebino, ki je 

povezana s: certificiranimi seminarji MLC 

Ljubljana (SAP, BISNODE) ali izbirnimi 

Tekom štud. leta 
2021/2022. 
Poudarek na vsebinah 
za srednješolce - v 
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brezplačnih poletnih 
seminarjev 

predmeti (delovno pravo -sistemizacija, 

davčno pravo, vitko poslovanje, internetno 

pravo). 

decembru , januarju in 
februarju 2022 

4 Zunanje oglaševanje Plakati in ostalo promocijsko gradivo pri 

poslovnih partnerjih, povabila na različne 

formalne in neformalne dogodke – npr. 

poletni večer na MLC ali podelitve 

certifikatov, Jumbo plakati, roto panoji, 

plakati in članki v tiskanih medijih in 

podobno 

Julij – november 2021 

5 Dan odprtih vrat na 
MLC Ljubljana 

Za nove študente in ostalo javnost. 

Predstavitev: študijski programi in dodatna 

izobraževanja MLC Ljubljana, delovanje ŠS, 

Erasmus+ programa ipd.  

 

V sredini septembra 
2021 (pred zaključkom 
vpisnega obdobja) 

6 Informativni dan  Klasično in on-line 2 x mesečno (razen julij) 

7 Dan obrtnikov in 
podjetnikov 2020 

Sodelovanje s promocijsko stojnico. September 2021 

8 Konferenca »S 
počitnic nazaj v 
davčni direndaj« VD 

Sodelovanje s promocijsko stojnico. September 2021 

9 Konferenca 
BISNODE 
Dun&Bradstreet 

Sodelovanje z namenom promocije študija 

in sklepanja novih poznanstev in 

partnerstev. 

September 2021 (v živo 
ali on-line) 

10 Gostitev poslovnih 
partnerjev na MLC 
Ljubljana 

Srečanje na MLC Ljubljana. Oktober 2021 

11 Karierni sejem na 
Srednji ekonomski 
šoli v Ljubljani 

Sodelovanje s promocijsko stojnico. November 2021 

12 »Koktajl sprememb 
2021« 

Sodelovanje in promocija študija na 

največjem dogodku poslovnega partnerja 

Verlag Dashofer. 

November 2021 

13 Predstavitev na 
Srednji šoli tehniških 
strok Šiška v 
Ljubljani 

Sodelovanje s promocijsko stojnico. December 2021 

14 Mini karierni sejem 
na Srednji šoli in 
gimnaziji Kočevje 

Sodelovanje s promocijsko stojnico. Januar 2022 

15 Predstavitev na 
Vegovi šoli v 
Ljubljani 

Sodelovanje s promocijsko stojnico. Januar 2022 

16 Udeležba na 
Informativi 2022 

Udeležba na Informativi 2022 in po-

sejemske aktivnosti (follow up in vabila za 

vpis). 

Januar/Februar 2022 

17 Glavni informativni 
dnevi v februarju 
2022 

Organizacija in izvedba ter follow up in 

vabila za vpis. 

Februar 2022 
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18 Parada Učenja v 
Kranju 

Sodelovanje na dogodku Parada Učenja v 

Kranju v okviru promocije študija na 

Gorenjskem. 

Maj 2022 

19 SAP NOW 2022 Sodelovanje na dogodku na Brdu pri Kranju 

na največjem dogodku poslovnega partnerja 

SAP Slovenija z namenom promocije študija 

in sklepanja novih poznanstev in partnerstev 

– v živo ali on-line. 

Junij 2022 

20 Kongres coachev in 
mentorjev 2021 

Sodelovanje na dogodku kot ambasador. 

 

Junij 2022 

21 Brezplačni poletni 
seminarji 

Priprava in organizacija. Junij, julij in avgust 2022 

 

8.2.2 Komuniciranje z notranjo javnostjo 

 
Z notranjo javnostjo komuniciramo na različne načine:  

- osebna srečanja na predavanjih, sestankih, dogodkih in drugih srečanjih, 

- preko e-pošte, telefona, MailChimp-a, 

- preko portalov za študij (Spletni referat, E-študij), 

- preko spletne strani fakultete, socialnih medijev (FB, Instagram, LinkedIn). 

V obdobju covid krize, so se osebni stiki prenesli na zoom srečanja, prav tako je delo organov fakultete 
(Akademski zbor, Senat, Študentski svet, Katedra) potekalo v letu 2021 preko videokonferenčnega sistema 
(Zoom).    
 
Več o načinih komuniciranja v poglavju 8.1 Svetovanje študentom in vosokošolskem učiteljem in 
sodelavcem.  
 
Tabela 54 Aktivnosti na področju komuniciranja z notranjo javnostjo v štud. letu 2021/2022 

Zap. 
št.  

Aktivnost Vsebina Predviden termin 

1 Dan odprtih vrat MLC 
Ljubljana 

Predstavitev prostorov fakultete in 

uradna dobrodošlica novim študentom 

September 2021 

2 Podelitev certifikatov SAP Slavnostna podelitev certifikatov z 

družabnim programom 

September 2021 

3 Kava z dekanom VS in 
MAG 

 Pogovor z dekanom o aktualnih 

temah, pobude in mnenja študentov 

1 x mesečno za VS in 
MAG tekom štud. leta 
2021/22 

4 Volitve članov Sveta 
Alumni kluba MLC 
Ljubljana 

Organizacija, izvedba in potrditev 

izvoljenih članov 

Oktober 2021 

5 Podelitev certifikatov 
Bisnode Dun&Bradstreet 

Slavnostna podelitev certifikatov s 

družabnim programom 

December 2021 

6 Prednovoletno druženje 
2021 

Družabni dogodek z zabavnim 

programom ob zaključku koledarskega 

leta 

December 2021 

7 Dogodek – srečanje s 
predavatelji 

Srečanje in neformalno druženje (team-

building) 

Junij 2022 
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9. MATERIALNI POGOJI 
 

9.1 PROSTORI IN OPREMA 
 
Prostore za izvajanje dejavnosti fakultete MLC Ljubljana je fakulteta pridobila na Območni obrtno – 
podjetniški zbornici Vič, Tržaška 207, Ljubljana že v študijskem letu 2014/15. V letu 2016/2017 smo 
pridobili dodatni prostor za izvajanje aktivnosti Knjižnice MLC Ljubljana in Inštituta za management in 
pravo. V letu 2017/2018 smo prostore knjižnice preselili v drug prostor in tako pridobili dodatno pisarno 
za Tajništvo. V letu 2018/2019 je fakulteta najela dodatni prostor ter ga preuredila, da je na voljo ena večja 
predavalnica, ki je potrebna zaradi večjega vpisa visokošolskih študentov. Številčno se torej prostori niso 
povečali, povečala pa se je površina predavalnice. V študijskem letu 2020/2021 smo najeli dodatno pisarno 
za namene tajništva fakultete. V štud. letu 2021/2022 spremembe na področju prostorov niso predvidene.   
 
 
Tabela 55 Prostori fakultete 

Prostor/leto 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Dekanat 1 1 1 1 1 1 

Tajništvo 0 0 1 1 1 2 

Predavalnica 2 2 2 2* 2* 2 

Predavalnica 
sedeži 

25 in 18 25 in 18 25 in 18 25 in 40 25 in 40 25 in 40 

Knjižnica in 
seminarska soba 

0 1 1 1 1 1 

Sedežev 
seminarska 

0 0 16 16 16 16 

Skupaj prostorov 3 4 5 5 5 6 

*Ena od predavalnic (oranžna) se poveže s sosednjo predavalnico in se število sedežev dvigne iz 20 na 40, druga (zelena) 
ostane nespremenjena - 25 sedežev 
 
Prostori na Tržaški 207 so primerni za izvajanje dejavnosti fakultete. Zagotovljeni so prostori za izvajanje 
študijskega procesa, raziskovalnega procesa. Prav tako so na razpolago prostori za potrebe vodstva 
fakultete, tajništva in službe za študentske zadeve.  
 
Za izvajanje študija je zagotovljena vsa potrebna oprema. Predavalnice so opremljene s sodobno učno 
tehnologijo, AV opremo in računalniki.  
 
Dostop do prostorov je omogočen osebam s posebnimi potrebami (klančine na stopnicah, dvigalo do 
predavalnic in drugih prostorov), prav tako je oprema prostorov primerna za uporabo za osebe s posebnimi 
potrebami.  
 
Tabela 56 Razvoj in uporaba IKT opreme 

Zap. 
št.  

Predvidena aktivnost Odgovorna oseba Predviden termin 

1 Uvajanje enotne identitete za 
študente in predavatelje 

Tajnik fakultete, dekan Maj – september 2021 

2  Uvajanje novega sistema za 
e-študij, Moodle 

Tajnik fakultete, dekan  Maj – september 2021 

3 Izobraževanje za uporabo 
Moodle 

Tajnik fakultete Avgust 2021,  
Oktober 2021, 
Januar 2021 
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4 Izobraževanje za uporabo 
ZOOM 

Tajnik fakultete Avgust 2021,  
Oktober 2021, 
Januar 2021 

5 Vključitev v sistem ARNES Tajnik fakultete, dekan September 2021 

6 Uporaba in izobraževanje za 
pridobljene funkcionalnosti 
iz sistema ARNES (ZOOM 
licence, Office 365, ipd.) 

Tajnik fakultete, dekan Celoletno 

7 Pridobitev dodatnih licenc 
za Detektor podobnih 
vsebin (DPV) 

Tajnik fakultete Tekom študijskega leta 
2021/2022 

8 Pridobitev licenc za uporabo 
GVin 

Doc. dr. Srečko Devjak Tekom študijskega leta 
2021/2022 

9 Predstavitev uporabe 
portalov Verlag Dashofer 

Tajnik fakultete November 2021 

 

9.2 KNJIŽNICA  
 
 
Knjižnica MLC Ljubljana deluje od aprila 2016. Študenti, ki so vpisani v študij se avtomatsko včlanijo tudi 
v knjižnico in imajo dostop do gradiv, podatkovnih baz in drugega gradiva. Knjižničarka skrbi za vpis gradiv 
akademskega osebja v Cobiss ter za vpis diplom naših diplomantov.  
 
Fakulteta kljub obstoju lastne knjižnice ohranja pogodbo z Narodno in univerzitetni knjižnico v Ljubljani, 
za izposojo in izobraževalno delo pogodbo, za vse študente in visokošolske učitelje ter znanstvene 
sodelavce fakultete, da je omogočen dostop do knjig in elektronskih virov s katerimi razpolaga NUK.  
 

Tabela 57 Aktivnosti na področju knjižnične dejavnosti v študijskem letu 2021/2022 

Zap. 
št. 

Vsebina  Odgovorna 
oseba 

Predviden termin  

1 Dopolnjevanje/nabava fonda 
študijskih gradiv 

Tajnik 
fakultete, 
bibliotekarka 

Celoletno 

2 Objava elektronskih virov v E-študiju 
med e-gradivi Knjižnica 

Tajnik 
fakultete, 
bibliotekarka 

Celoletno 

3 Dogodek: uporaba spletnih portalov 
VD in iskanje po spletnih bazah 

Tajnik 
fakultete, 
bibliotekarka 

November 2021 

4 NUK-ponudba študentom MLC 
Ljubljana dostopov do elektronskih 
virov 

Tajnik 
fakultete, 
bibliotekarka 

Oktober/november 2021 

5 Vpis gradiv v Cobiss Bibliotekarka po potrebi tekom štud. leta 2021/2022 

6 Vpis diplomskih in magistrskih listin v 
Cobiss 

Bibliotekarka po potrebi tekom štud. leta 2021/2022 
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9.3 FINANCIRANJE 
 
Število vpisanih študentov VS in MAG programa je v stalnem porastu. V letu 20120/21 je  na ministrstvu 
vpisanih  203 in v letu 2021/22 po planu naraste na 235 študentov. Posledično bodo porasli sorazmerno 
prihodki, odhodki pa bodo ob upoštevanju potrebnih posodobitev študijskega okolja in pospeševanja 
raziskovalne dejavnosti  imeli sorazmerno rast. 
 
 
Tabela 58 Izkaz poslovnega izida za obdobje 2014-2021 

  Leto 2014 leto 2021 Pov. letna 
stopnja rasti 
2014-2021 

  v tisoč EUR v tisoč EUR   % 

CELOTNI PRIHODKI 104,2 519,26 25,8% 

Materialni stroški in storitve 68,6 272,26 21,8% 

Strošek dela in storitev - AH 36,8 179,01 25,4% 

CELOTNI ODHODKI 105,4 466,23 23,7% 

 
Prihodki  v letu 2021  tako narastejo na 519,26 tisoč in s tem v obdobju 2014-2021 rastejo s povprečno 
letno stopnjo rasti 25,8%. Odhodki imajo za 2,1% točke nižjo povprečno letno stopnjo rasti kot prihodki. 
To dejstvo ugodno vpliva na likvidnostna sredstva fakultete kot tudi krepi razvojni potencial fakultete. 
Razvojne aktivnosti tako lažje potekajo na: razvoju doktorskega študijskega programa, prenovi študijskih 
programov, pospeševanju znanstveno - raziskovalnih aktivnostih, prenavljanju IKT fakultete, kadrovski 
krepitvi fakultete in drugih materialnih pogojev delovanja fakultete. Ohranili smo izvajanje »Coachinga«, 
pospešujemo razvoj in objavljanje študijske literature in knjižnice. 
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10. KAKOVOST   

Razvoj kakovosti na MLC vodimo po modelu EFQM in kazalnikih, ki se priporočajo v EHEA in  izhajamo 
iz strateških usmeritev fakultete. Prav tako upoštevamo, da se aktivnosti na MLC z nastajanjem fakultete 
odpirajo in skladno s tem se gradi tudi metodologija razvoja kakovosti MLC. Ob ustanovitvi fakultete je bil 
sprejet »Poslovnik kakovosti MLC Ljubljana«. Po tem poslovniku upravljamo določene akcije, ki pomagajo 
spremljati razvoj kakovosti na MLC. Skladno z izvajanjem tovrstnih aktivnosti se definira instrumente in 
metodologije njihovega izvajanja. 

 

10.1 KAZALNIKI KAKOVOSTI 

Spremljanje kakovosti po modelu odličnosti EFQM opredeljuje kazalnike za presojo kakovosti ter 
instrumente (vprašalnike, intervjuje) spremljanja in zagotavljanja kakovosti. Področja, ki so predmet presoje 
kakovosti, so usklajena z nacionalno presojo kakovosti in vključujejo: (1) Področje organiziranosti, (2) 
Področje izobraževalne dejavnosti, (3) Področje raziskovalne dejavnosti, (4) Področje študentov, (5) 
Področje kadrov, (6) Področje prostorov in opreme (prostorski in materialni pogoji), (7) Področje 
financiranja dejavnosti, (8) Področje sodelovanja z okoljem in (9) Področje splošne skrbi za kakovost.  

V spodnjih tabelah sledi najprej prikaz stanja in razvoja kazalnikov kakovosti po zgoraj opisanih področjih 
strategije. Sprva navajamo tiste dejavnike kakovosti ki so v obravnavanem obdobju v ospredju in so merljivi. 
To so:  

1. Kazalniki za VODITELJSTVO 
2. Kazalniki ZAPOSLENI 
3. Kazalniki POLITIKA IN STRATEGIJA 
4. Kazalniki PARTNERSTVA IN VIRI 
5. Kazalniki PROCESI 
6. Kazalniki REZULTATI ZAPOSLENI 
7. Kazalniki REZULTATI ODJEMALCI 
8. Kazalniki  REZULTATI POSLOVANJA 
9. Kazalniki REZULTATI DRUŽBA 

Najprej sledi predstavitev in realizacija merljivih kazalnikov (ciljev) za zgoraj opisane kazalnike z vidika 
strateških ciljev MLC Ljubljana do leta 2025 in plan ciljev za leto 2022.  

Tabela 59 Strateški cilji do 2025, cilji za leto 2020 in realizacija 

Št. 1 KAZALNIK VODITELJSTVO Strategija 
2025 

Plan 
2021/2022 

1 Število sej katedre 6 5 

2 Število sej inštitut 8 3 

3 Število sej UO 4 3 

4 Število sej senata 8 6 

5 Število sej študentski svet 6 5 

Št. 2 KAZALNIKI ZAPOSLENI Strategija 
2025 

Plan 
2021/2022 

1 Pripadnost - pisanje voščil in čestitk ob osebnem prazniku (letno) 50 40 

2 Število visokošolskih učiteljev (letno) 
45 31 

 Število zaposlenih v strokovnih službah 6 6 

3 Velikost raziskovalne skupine 15 15 
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Št. 3 KAZALNIK POLITIKA IN STRATEGIJA Strategija 
2025 

Plan 
2021/2022 

1 Delež prihodkov raziskovalno strokovne dejavnosti 

15% 12% 

2 Razprave o programski politiki in strategiji (letno) 
1 1 

Št. 4  KAZALNIK PARTNERSTVA IN VIRI Strategija 
2025 

Plan 
2021/2022 

1 Število partnerskih institucij 
20 18 

2 ERASMUS partnerske institucije 15 10 

3 Študenti -vpis na VS  60 60 

4 Študenti vpis na MAG 30 30 

5 Pripadnost - pisanje voščil in čestitk ob osebnem prazniku (letno)- 
študenti 250 200 

Št. 5 KAZALNIKI PROCESI Strategija 
2025 

Plan 
2021/2022 

1 Trajanje študija na VS programu (dni/ECTS) 

9 9 

2 Trajanje študija na MAG programu (dni/ECTS) 9 9 

3 Izvedenih  ECTS na VS programu – letno  210 210 

4 Opravljenih ECTS na MAG programu 135 135 

5 Prehodnost na VS 85% 85% 

6 Prehodnost na MAG 85% 80% 

Št. 6 KAZALNIKI REZULTATI ZAPOSLENI Strategija 
2025 

Plan 
2021/2022 

1 Število zunanjih izobraževanj strokovne službe - dnevi/delavca 
6 5 

2 Število udeležb zaposlenih na znanstvenih dogodkih 6 5 

3 Število objav v strokovnih in znanstvenih publikacijah, zbornikih 
(1.01+1.02) 10 10 

4 Število udeležencev internih izobraževanj (strokovna, strpnost do 
drugačnih) 40 40 

5 Število zunanjih izobraževanj učiteljev in sodelavcev 10 10 

6 Objave študijskih gradiv 2 3 

7 SICRIS raziskovalne skupine 3500 3000 

Št. 7 KAZALNIK REZULTATI –ODJEMALCI Strategija 
2025 

Plan 
2021/2022 

1 Število diplomantov VS 

35 30 

2 Število magistrantov 15 8 

3 Število diplom za znanega uporabnika 2 2 

4 Število  magistrskih nalog za znanega uporabnika 2 2 

5 Program VS - delež diplomantov/vpisani v istem letu 50% 50% 

6 Program MAG - delež diplomantov/vpisani v istem letu 50% 27% 

7 Število članov alumni kluba (skupaj) 160 80  
Št. 8 KAZALNIK REZULTATI POSLOVANJA Strategija 

2025 
Plan 
2021/2022 

1 Prihodki na študenta (v 000 EUR) 

3000 2300 

2 Število dogodkov (konference, posveti, seminarji, druge oblike 
izobraževanja organizira MLC) 10 8 

Št. 9 KAZALNIK REZULTATI DRUŽBA Strategija 
2025 

Plan 
2021/2022 
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1 Razširjenost na socialnem omrežju (FB, Ig, Lin – skupno število 
sledilcev -na novo letno) 3000 2500 

2 Število humanitarnih dogodkov 

2 1 

3 Posodabljanje študijskih vsebin v predmetnikih (posodobljeni ali 
novi predmeti) 60 15 

4 Število podeljenih certifikatov  150 60 

5 Objavljanje družbeno koristnih  prispevkov (letno) 30 24 

 

10.2 SPREMLJANJE RAZVOJA KAKOVOSTI 
 
Spremljanje aktivnosti kakovosti po modelu EFQM smo na MLC Ljubljana aplicirali na temeljnih poslovnih 
procesih fakultete- študijskem procesu in raziskovalnem procesu. Ostale procese smo obravnavali kot 
podporne procese, ki zagotavljajo potekanje temeljnih procesov.  
 
V nadaljevanju sledi tabela, kjer model kakovosti na MLC Ljubljana presojamo preko strateškega 
dokumenta MLC fakultete Ljubljana »Strategija fakultete MLC  Ljubljana za obdobje 2018-2025« 
(povezava) in izdelanega samoevalvacijskega poročila za 2019/20 (povezava). Opravljena analiza je 
prikazana po elementih: (1) Področje strategije, (2) opis področja strategije, (3) Cilji do leta 2025, (4) Cilji 
fakultete za 2021/22.  in (5) Opombe. 
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Tabela 60 Model kakovosti na osnovi strateških dokumentov in kazalnikov kakovosti po EFQM 

Zap. 
št. 

Področje 
strategije 

Opis področja iz 
strategije 

Cilji do 2025 Cilji 2021/2022 

1 Strategija 
fakultete 2018-
2025 

Strateški razvoj kakovosti MLC 
Ljubljana   

Povezava Odprava neskladij in izvedba izboljšav po priporočilih  NAKVIS (aktualizacija in dopolnjevanje 
izobraževalne in raziskovalne dejavnosti). 

  Uresničevanja poslanstva in 
namena delovanja 

Programsko in organizacijsko uveljavljanje strategije Organizacijske dopolnitve izvedbe študijske dejavnosti (povečanje kontaktnih ur za VŠ program. Nadalnjeu 
uvajanje: zanimivih vsebin, pomembnih za zaposljivost diplomantov, širjenje BIG DATA za znanstveno 
raziskovalno področje ter  podpora raziskovalne dejavnosti visokošolskih sodelavcev tudi zaradi uvajanja 
novosti pri  uvajanju sodobnih oblik  , interdisciplinarnosti in fleksibilnosti študija 

  Uveljavljanje prednosti blagovne  
znamke za vse deležnike fakultete 

Podpora vsem deležnikom pri profesionalnem 
razvoju ter   ekonomsko-socialni 
varnosti, vključevanje študentov in diplomantov v vse 
interne in eksterne procese fakultete. 

Priprava novih sporazumov  o dolgoročnem raziskovalnem sodelovanju z namenom krepiti mrežo 
partnerstev v domačem in mednarodnem okolju. Povečanje baze tutorjev študentov in profesorjev. 
Aktivno vključevanje študentov, učiteljev in raziskovalcev v interne in eksterne procese fakultete. 

  Oblikovanje celostne podobe 
fakultete 

Celostno podobo MLC Ljubljana sestavljajo vse 
aktivnosti, ki ustvarjajo podobo fakultete v različnih 
javnostih. 

Nadaljevanje in povečevanje predstavljanja fakultete po srednjih in višjih šolah za vpis na VS ter mreženje z 
visokimi šolami in fakultetami za vpis na MAG program. 
 
 

  Pozicioniranje MLC Ljubljana na 
trgu 

Skrbeti za stalno rast aktualnosti in drugačnosti  Skupni doktorskegi program z ALMO MATER  poslan v akreditacijo. Usklajevanje programa po navodilih 
NAKVISA s partnersko inštitucijo. 

2 Izobraževalna 
dejavnost: 
programi, 
študenti, 
pedagoški 
kader, razvoj, 
procesi 
 

Management in pravo VS Študijska dejavnost ima naslednje razvojne 
priložnosti: 
Povečevanje povezanosti študija s prakso, zlasti na 
področju priprave diplomskih in magistrskih del – 
delež 30%. 
  
Za vpis v VS program povečevati interes 
srednješolcev – 50%.  
 
Utemeljiti potrebo po koncesiji Univerzitetnega 
programa. 
 
Razvijati magistrski program tako, da bo naraščal 
interes za ta študij zlasti med nepravniki. 
 
Zagotavljanje fleksibilnosti, uvajanja inovativnih 
metod poučevanja in individualen pristop. 
 
 
Povečati e-podporo študija, izdajo učbenikov in 
drugih študijskih gradiv. 
Omogočiti predavateljem in študentom več 
sodelovanja na raziskovalnem področju. 

Voditeljstvo 
.Nadaljevanje mesečnih srečanj katedre, webinarjev  in srečanj raziskovalne skupine. 
 
Strategija 
Zanimivost študija- priprava novih izbirnih predmetov (vsaj tri).  
. 
Akreditacija doktorskega programa. 
Organizacija treh strokovnih in dveh znanstvenih mednarodnih srečanj. 
 
 
Zaposleni 
Povečati število zaposlenih učiteljev.   
 
 
 
Partnerstva in viri 
Na osnovi partnerskih sporazumov in zbranih interesov poslovnih subjektov oblikovati teme zaključnih del 
, nadaljevati z gostujočimi vabljenimi predavanji 
 
Procesi 
Nadaljevanje uvajanje dela na področju:  
zagotavljanje fleksibilnosti, uvajanja inovativnih metod poučevanja in individualen pristop. 
Nadaljuje se program »Coaching za diplomante«. 
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Pospešiti pripravo in izvedbo doktorskega študijskega 
programa. 

Intenzivira se delo s študenti »zamudniki«. 
 
 
Rezultati-zaposleni 
Povečanje srečanj in    izobraževanj na področju e-študija in izdajanja študijskih gradiv ter znanstvenih objav. 
Povečevanje raziskovalnega dela predavateljev z vzpostavljanjem novih projektnih povezav. 
 
Rezultati – odjemalci   
Nadaljevati z oblikami študija, ki ustrezajo študentom in času glede omejitev zaradi sars-cov-2. Nadaljevati 
z dejavnostmi povezovanja fakultete in, partnerjev. 
Posodobitev vprašalnikov o zadovoljstvu študentov in odjemalcev  študija na fakulteti..  
 
Rezultati poslovanja 
Hitrejša rast prihodkov kot odhodkov, nadaljevanje aktivnosti. 
 
Rezultati družba 
Fakulteta povečuje obseg dela in s tem brez javnih financ izvaja visokošolsko študijsko in razsikovalno 
dejavnost in hkrati povečuje kakovost študijskega procesa.. 
Povečati izobraževanja na področju družbene odgovornosti. 

3 Raziskovalna 
in strokovna 
dejavnost: 
raziskave in 
projekti, 
raziskovalna 
skupina, 
Inštitut, 
strokovno in 
vseživljenjsko 
izobraževanje 
 

Raziskovalna  dejavnost 
 
 
Strokovna dejavnost 

Znanstveno raziskovalno in razvojno delo ima 
razvojne možnosti: 
Področje raziskovanja vsebin managementa in prava 
v področju uporabe podatkovnih baz in razvoja 
metodologij za njihove obdelave - v programski 
povezanosti s SAP, BISNODE, drugi 
Razvoja metodologij in modelov za izzive 
managementa organizacij, teamov v različnih 
dejavnostih: industrija, kmetijstvo, zdravstvo, kultura, 
šport,… 
Raziskovanje novih pristopov v managementu in 
organizaciji, povezanih z okoljem in tehnologijo, 
npr.agilni management, teamska organizacija, mrežna 
organizacija, itd. 
Raziskovanje na pravnem področju bo povezano s 
problemi poslovnega prava pri managementu v 
pogojih avtomatizacije, robotizacije oziroma  
industrije 4.0. 
Področje raziskovanja in izobraževanja bo usmerjeno 
na področje javnih naročil in širše upravnih pogodb v 
kontekstu dviga kakovosti tega področja. 
 
 
 
 
 

Voditeljstvo 
Stimulativno vodenje Inštituta in raziskovalne dejavnosti z uvajanjem motivacjskih ukrepov. 
 
Strategija 
Priprava konference na področju (dopisati)  
Razvoj novih raziskovalnih tem in področij. Nadgrajuje se aktivnosti sodelovanja v ATINER- IPB-MLC  
raziskovalni mreži.   
 
Zaposleni:  
Povečati število zaposlenih raziskovalcev. Ustvriti vsaj 2 raziskovalca za nasolca ARRS projekta. 
Vključevanje mladih sodelavcev v raziskovalno delo. 
 
 
Partnerstva in viri 
Povezovanje z ALMA MATER in drugimi fakultetami za oblikovanje ALPA ADRIA raziskovalne mreže 
na področju BIG DATA analitike in vključevanja umetne inteligence v odločanje. Povečanje tujih partnerjev 
za potrebe raziskovalne dejavnosti fakultete. 
 
Procesi 
Vzpostaviti delovanje Inštituta za management in pravo ter organizacijskih enot –laboratorijev. 
Pospešiti raziskovalno dejavnost za BIG DATA analitiko. Povezovanje s strateškimi partnerji. Prijava vsaj 
2 raziskovalnih projektov. 
 
 
Rezultati-zaposleni 
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Omogočiti da bosta vsaj dva člana MLC raziskovalne skupine imela pogoje za nosilce raziskovalnih 
projektov. 
 
Rezultati –odjemalci 
Oblikovanje rešitev za pomoč partnerjem pri posodabljanju odločanja. Prijava projektov na razpise.   
Izvajanje seminarjev SAP. 
 
Rezultati poslovanja 
 Prihodki z naslova raziskovalne dejavnosti so na ravni 12% vseh prihodkov 
 
Rezultati družba Organizacija konference, organizacija laboratorijev Inštituta in izvajanje storitev: 
BISNODE analitika, SAP svetovanja in seminarsji, pisanje pravnih menj. 
 
 

4 Mednarodno 
sodelovanje in 
sodelovanje z 
okoljem: 
ERASMUS; 
komuniciranje 
z okoljem, 
karierni center, 
alumni klub, 
 

 
Mednarodno sodelovanje se 
izvaja na dveh temeljnih 
področjih 
- EARSMUS programu in 
Programu raziskav in drugega 
sodelovanja 
 

Področja, ki jih je smiselno prednostno razvijati so: 
Intenzivnejše izvajanje Erasmus programov. 
Vključevanje v mednarodne projekte. 
Razvoj transnacionalnega izobraževanja. 
Večanje udeležbe predavateljev in študentov  na 
znanstvenih konferencah (Atene, druge partnerske 
institucije) 

Aktivnosti: 
Oživljanje ERASMUS- vsaj 1 dodaten partner 
Koorgnizacija ATINER konference- poster sekcije 
Organiziranje konference s partnerji – BISNODE-SGZ Celovec- VERLAG DASHOFER 
Sodeloanje pri prijavi vsaj enega mednarodnega projekta 
Nadaljnje izobraževanje sodelavcev za uporabo SAP poslovne tehnologije 
Razvoj mpodelov BIG DATA na mednarodni raziskovalni mreži ATINER- IPB- MLC 
 
 

5 Knjižnična 
dejavnost 
 

 Knjižnica bo povečala zalogo gradiv, ki so pomembne 
za študij pri obveznih in izbirnih predmetih, 
podatkovne baze in orodja za izvajanje poslovne 
analitike. 
Sproti bo seznanjala sodelavce fakultete o novostih 
pri vrednotenju bibliografskih enot v postopkih 
habilitacij, 
Nudila pomoč predavateljem pri objavi knjig in 
študijskih gradiv, 
Študente usposabljala za iskanje literature in virov v 
dostopnih elektronskih bazah 

Uskladiti aktivnosti za podporo delovanju  študijske in raziskovalne dejavnosti  
 
Uvajanje izobraževanja o vrednotenju bibliografij in merjenju bibliografskih enot. 
Povečati založniško dejavnost. 
 
 
Povezovanje s »Knjižnico AMEU – ISH« 
 
 
Procesi: 
Izobraževanje izvedeno z WEBINARJEM 

6 Obštudijska 
dejavnost 
 

 Fakulteta aktivno vzpodbuja študente, skladno z akti 
fakultete, za: 
- sodelovanje v organih upravljanja in organizaciji 
različnih študentskih aktivnosti,  
- razvoj različnih ob študijskih aktivnosti študentov, 
-  sodelovanje študentov na študentskih prireditvah in 
visokošolskih prireditvah študentov sorodnih 
študijskih programov, 
-  organiziranje študijskih ekskurzij, udeležbe na 
sejmih in drugih akademskih dogodkih. 

Povečanje obštudijske dejavnosti: 
Srečanja študentov in diplomantov ob začetku in koncu študijskega leta, (on-line in če  bodo razmere 
dopuščale tudi v živo). 
Organiziranje dobrodelne akcije – prednovoletno obdarovanje rizičnih skupin. 
Povezovanje z drugimi fakultetami pri izvedbi določenih aktivnostih študentskega sveta. 
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7 Strokovne 
službe in 
ekonomsko 
organizacijski 
razvoj 

Razvoj strokovnih služb  Razvoj strokovnih služb je: 
neposredno povezan z rastjo fakultete, kar je 
posledica finančnega okvira delovanja fakultete; 
potekal povezano po obsegu in programu izvajanja 
osnovne dejavnosti. 
V letu 2018 so strokovne službe po svojem obsegu 
ustrezajo obsegu osnovne dejavnosti fakultete. 
 
 
Ekonomsko-organizacijski razvoj fakultete se kaže 
predvsem na: 
področju informatizacije poslovanja, ki je razvito 
primerljivo bolje razvitim fakultetam, spremljanju 
kazalnikov delovanja fakultete 
 

Izobraževanje in usposabljanje: 
usposabljanje za delo z IKT opremo administracije. 
Skrb za profesionalno rast zaposlenih. 
Posodabljanje e-campus in podpore študijskemu procesu, 
Delo na e-predstavitvi fakultete in podpora izvajanja prodajne in promocijske aktivnosti 
 
 
 
 
 
 

8 Materialni in 
finančni okvir 
delovanja 
 

 Fakulteta ostaja v prostorih in se postopno opremlja 
predvsem z IKT in knjižnično ponudbo študentom in 
raziskovalcem. 
prihodki rastejo iz izhodiščnega stanja 390 tisoč EUR 
s povprečno letno stopnjo rasti 10%, 
delež seminarske in raziskovalne dejavnosti bo v 
prihodkih iz 7% v izhodiščnem letu presegel 14% 
vseh prihodkov na koncu obdobja strategije, 
vlaganja v znanstveno razsikovalno dejavnost bodo 
rastla s povprečno letno stopnjo rasti 30% 
 

 
Priprava in organizacija on-line seminarja na temo uporabe knjižničnih baz in gradiv 
Izdaja 2-3 visokošolskih učbenikov/študijskih gradiv 
 

9 Razvoj 
kakovosti 
delovanja 
fakultete 

Razvoj kakovosti poslovanja Razvoj kakovosti vsebinsko  pomeni vzpostavljanje 
sistema kakovosti opredeljenega s Poslovnikom 
kakovosti. Aktivnosti potekajo vezano: 
Skrb da potekajo izvajanje študijskega programa 
skladno z NAKVIS usmeritvami. 
Priprava letnih delovnih in poslovnih načrtov ter 
samoevalvacijah skladno s PDCA metodo . 
Skrb za kakovost po vseh merilih EFQM za procese 
znanstveno izobraževalnih dejavnosti fakultete.   
Skrb za razvoj sistema kazalnikov.   

 
POSODOBITEV SISTEMA KAZALNIKOV KAKOVOSTI (zanka kakovosti), dograditev sprotnega 
zajema podatkov po kazalnikih kovosti za pripravo SEP po navodilih NAKVIS 
Posodabljanje urnika in kontaktnih ur po navodilih NAKVISA. 
Uvajanje sprotnega beleženja in spremljanja objav raziskovalcev in njihovih SICRIS točk. 
sistema kazalnikov kakovosti 
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Tabela 61 Načrt aktivnosti po PDCA modelu 

Področje / 
dejavnost 

Naloga P (načrtovanje) D (izvajanje) C (preverjanje) A (ukrepanje) 

Študijska 
dejavnost 

Posodabljanje vsebine 
študijskega programa  

Ocena usklajenosti predmetnih 
ciljev in kompetenc s 
programskimi  
Februar 2021 
Dekan, Predstojnik katedre 

Izvedba kvalitativne  
primerjalne analize 
predmetov in 
programa 
 
Dekan, Predstojnik 
katedre 

Interpretacija rezultatov analize  
 
 
 
 
Dekan, Predstojnik katedre 

Razprava na katedri in ažuriranje ter usklajevanje 
dokumentov 
II. semester 
  
 
Katedra 

 Analiziranje vpisa Opravi se analiza vpisa, po 
načinih predhodnega 
izobraževanja študentov, ter 
drugih pomembnih parametrih  
Oktober 2020 
Prodaja  

Vpisi potekajo 
kontinuirano skozi 
vse leto, informacije 
se zbirajo sproti,  
 
Prodaja  
 

Izvedba analize ob koncu 
vpisnega obdobja, 
oktober 2020 
 
 
Prodaja  

 

Razprava o rezultatih analize, oktober 2020, 
Katedra, predlogi/ukrepi - sprejem v 
Samoevalvacijskem poročilu 

 Analiziranje   prehodnosti  Definiranje kazalnikov 
prehodnosti 
Oktober 2020 
Dekan, Predstojnik katedre 

Izračuni za opravijo 
konec vpisnega 
obdobja za oba 
programa  
 
Referat 

Izvedba in analiza ob koncu 
vpisnega obdobja,  
oktober 2020, Referat 

Razprava o rezultatih analize, oktober 2020, 
Katedra, predlogi/ukrepi - sprejem v 
Samoevalvacijskem poročilu 

 Izvajanja študijskega programa, 
načinov in oblik pedagoškega 
dela in dela študentov   

Priprava urnika, izbor izbirnih 
predmetov, določitev izpitnih 
rokov,  v maju/juniju tekočega 
študijskega leta, dekan, referat  

Izvedba skozi 
celotno študijsko 
leto 

Izvajanje in obdelave anket o  o 
zadovoljstvu študentov  
 
September 2020 – Referat 

Razprava o rezultatih ankete, oktober 2020, ŠS, 
Katedra – predlogi/ukrepi - sprejem v 
Samoevalvacijskem poročilu 

 Evalviranje obremenitev 
študentov, njihovega 
napredovanja in dokončanja 
študija ter javnoveljavnih listin 

Pridobivanje podatkov o 
obremenjenosti študentov   
Dekan, referat 
 
 

Izvedba Anket o 
posameznem 
predmetu/predavat
elju ter o 
obremenjenosti, 
tekom štud. leta, ob 
konca izvedenega 
predmeta,  
Referat 

Analiza Anket o posameznem 
predmetu/predavatelju ter o 
obremenjenosti, ob konca 
izvedenega predmeta,  
 
Dekan, referat 

Obravnava analize ankete -  na ŠS in katedri, 
oktober 2020 – predlogi/ukrepi - sprejem v 
Samoevalvacijskem poročilu 
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 Ocena napredovanja študentov- 
vzroki in dejavniki, ki ovirajo 
napredovanje in dokončanje 
študija  
Dekan, predstojnik katedre, 
referat 

Razprava o 
prehodnosti 
programa in 
pozitivnih/negativn
ih dejavnikih 
ŠS, katedra 

Ovrednotenje učinkov 
spreminjanja dejavnikov  
 
Dekan, predstojnik katedre, 
referat 

Obravnava na ŠS in katedri, oktober 2020 – 
predlogi/ukrepi - sprejem v Samoevalvacijskem 
poročilu 

  Evalviranje javnoveljavnih listin 
Dekan, predstojnik katedre, 
karierni center 

Razprava na katedri 
in določitev 
pristopov 
evalviranja 
Dekan, ŠS, 
predstojniki,prodaja 
karierni center 

Izvedba sprejetih prisopov in 
poročanje 

Obravnava na ŠS in katedri, februar 2021 – 
predlogi/ukrepi - sprejem v LDN 

 Primerjanje doseženih 
kompetenc oziroma učnih izidov 
z načrtovanimi oziroma 
presojanje upravičenosti 
njihovega spreminjanja 

Analiza kompetenc programov 
in učnih načrtov predmetov - 
primerjalno s pričakovanji 
zaposljevalvcev 
 
dekan, katedra, kompetenčni 
center 

Razprava na katedri 
in  študenti. 
 
oktober 2020 
 
dekan, katedra, 
kompetenčni center 

Priprava testnega 
kompetenčnega modela in 
pripadajočih vprašalnikov 
 
I. semester 
dekan, katedra, kompetenčni 
center 

Razprava na katerdri in potrditev novih merskih 
instrumentov 
 
Katedra, februar 2021 

  Dopolnitev Ankete za 
diplomante z aktualnimi 
kompetencami programa,  
 
dekan, katedra, kompetenčni 
center 

Testna izvedba in  
obdelava ankete o  
kompetencah 
diplomantov   
 
 oktober 2020 
dekan, katedra, 
kompetenčni center 
 

Izvedba in analiza  ankete za 
diplomante  
 
 
I.semester 
referat, dekan, katedra 

Razprava na katerdri in potrditev novih merskih 
instrumentov 
 
Katedra, II. semester 

 Presojanje ustreznosti 
preverjanja in ocenjevanja znanja  

Aktualizacija: Anketa  o 
zadovoljstvu z izvedenim 
predmetom se dopolni z 
vprašanji o preverjanju in 
ocenjevanju znanja - uvajanje 
novih oblik preverjanja znanja - 
povezano z IKT 

Popravki in 
dopolnitve ter 
izvedba Anket ob 
zaključku izvedbe 
predmeta,  
Katedra, Referat 

Obdelava anket do konca 
študijskega leta z analizo  
Oktober 2020 
Dekan, Referat, katedra 

Obravnava analize ankete -  na AZ, oktober 2020 – 
predlogi/ukrepi - sprejem v Samoevalvacijskem 
poročilu 

 Izvedba prakse Načrtovanje aktivnosti za 
področje prakse, določiti v 
LDN, junij 
 

Izvedba skozi 
celotno študijsko 
leto 

Izvedba: Ankete o štud. praksi 
– ob izvedeni vsakokratni 
aktivnosti in   Ankete o 

Razprava o rezultatih ankete in predlogi za 
spremembe – oktober 2020, ŠS, – v Samoev. 
Poročilo 



  
 
 

62 
 

Mentor, Referat zadovoljstvu študentov – 
september 2020 –  
Mentor, Referat 

 Presojanje pričakovanj, potreb in 
zadovoljstva študentov ter o zad. 
s svetovalnimi storitvami 

Aktualizirati Anketo o 
zadovoljstvu 
(pričakovanja/doseženo,  naše 
komuniciranje in oglaševanje in 
realizacija "obljub ter svetovalne 
storitve") 
Dekan, prodaja, referat 

Izvedba ankete ob 
koncu štud. leta, 
september 2020,  
 
 
 
Referat 

Obdelava in analiza ankete – do 
oktobra 2020,  
 
 
Dekan, prodaja, referat 

Razprava o rezultatih ankete in predlogi za 
spremembe – oktober 2020, ŠS – v Samoev. 
Poročilo 

 Diplomanti Motiviranje in svetovanje 
bodočim diplomantom, določiti 
termine in aktivnosti za 
“Coaching za diplomante, 
določiti v LDN, junij, 
Dekan, predstojnik katedre, 
referat 

Izvedba: jesenski 
semester, pomladni 
semester 

Priprava poročila o udeležbi in 
analiza anketnega vprašalnika o 
zadovoljstvu udeležencev 
 
Dekan, predstojnik katedre, 
referat 

Razprava o rezultatih ankete in predlogi za 
spremembe – oktober 2020, katedra – v Samoev. 
poročilo 

Raziskovalna 
dejavnost 

Inštitut za management in pravo Imenovanje predstojnika 
inštituta, do oktobra 2020,  
 
dekan 

Operativni načrt 
organizacije izvedbe 
plana raziskovalne 
dejavnosti tekočih 
projektov in drugih 
aktivnosti 
Predstojnik 
November 2020 

Spremljanje izvajanja tekočih 
projektov in drugih 
raziskovalnih  ativnosti ter 
poročanje o uresničevanju 
plana 
Predstojnik 
December- maj 

Dopolnitve in priprava načrta za 2021 
Predstojnik 
 
Maj 2021 

 Prijava na razpise Preveriti možnosti za prijave 
projektov na različne razpise, 
tekom študijskega leta,  
Predstojnik 

Izdelava prijav za 
nove projekte 
tekom študijskega 
leta in mesečno 
poročanje 
 
Predstojnik 

do konca oktobra 2020 
preveriti in poročati o 
uspešnosti prijav na razpise  
 
Predstojnik, dekan 

Obravnava prijav na razpise na katedri in inštitutu, 
november 2020, sprejete ukrepe vključiti v 
samoevalvacijsko poročilo 

 Vključevanje študentov v 
raziskovalno delo 

Objaviti poziv za sodelovanje na 
projektih, na: konferenci JN,  
konferenci Bisnode, konferenci 
v Atenah, do konca decembra 
2020,  
dekan, referat,  mentorji 

Izvedba srečanj za 
pripravo na 
projekte, 
konferenco, do 
konca maja 2021,  
 
dekan, referat,  
mentorji 

ob izvedenem 
projektu/konferenci poročilo o 
delu, do konca junija 2021 

obravnava na seji ŠS, katedre, predloge vključiti v 
Samoev. Poročilo 
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Mednarodno 
sodelovanje 

Promocija in izvedba  
mobilnosti  

Organizacija dogodkov za 
promocijo mobilnosti, 
predvideti v LDN do konca 
junija 2021,  
E+ koordinator 

Izvedba 
promocijskih 
aktivnosti skozi 
celotno študijsko 
leto,  
 
E+ koordinator 

Ob koncu študijskega leta, 
priprava poročila o izvedenih 
mobilnostih, do konca junija 
2021,  
E+ koordinator 

obravnava na seji AZ, predloge vključiti v  
Samoev. poročilo 

 Vključevanje v mednarodne 
projekte in širitev partnerske 
mreže 

Iskanje in sklepanje novih 
mednarodnih partnertev in 
vključevanje v projekte, 
predvideti aktivnosti v LDN,  
E+ koordinator, dekan 

Podpis partnerskih 
sporazumov in 
prijav za 
sodelovanje v 
projektih, tekom 
štud. leta, E+ 
koorinator, dekan, 
sodelujoči v 
projektih 

Ob koncu študijskega leta, 
priprava poročila o izvedenih 
aktivnostih, do konca junija 
2021, E+ koordinator 

obravnava na seji AZ, predloge vključiti v  
Samoev. poročilo 

Organiziranost 
in delo 
organov 

Predvideti aktivnosti za delo 
vseh organov 

Predvideti aktivnosti v LDN, do 
konca junija 2021, tajnik, dekan 

Izvedba sej tekom 
štud. leta 

Ob koncu študijskega leta, 
priprava poročila o izvedenih 
aktivnostih, do konca junija 
2021, tajnik 

obravnava na seji senata, predloge vključiti v  
Samoev. poročilo 

 Ustanovitev komisije za 
kakovost 

Pripraviti predloge za/proti, do 
konca junija 2021, tajnik, dekan 

Pridobivanje 
informacij in 
mnenje tekom štud. 
leta 

Ob koncu študijskega leta, 
priprava poročila o izvedenih 
aktivnostih, do konca junija 
2021, tajnik 

obravnava na seji senata, predloge vključiti v  
Samoev. poročilo 

Kadri Pedagoški sodelavci Predvideti načrt izobraževanja in 
usposabljanja v LDN, do konca 
junija 2021, tajnik, dekan 

Pridobivanje 
informacij in 
mnenje ter izvedba 
izobraževanj tekom 
štud. leta 

Ob koncu študijskega leta, 
priprava poročila o izvedenih 
aktivnostih, do konca junija 
2021, tajnik 

obravnava na seji katedre, predloge vključiti v  
Samoev. poročilo 

  Voditi ažurno evidenco 
habilitacij in skrbeti za izvedbo 
hab. postopkov, tajnik 

Izvedba tekom 
štud. leta 

Ob koncu študijskega leta, 
priprava poročila o izvedenih 
aktivnostih, do konca junija 
2021, tajnik 

obravnava na seji katedre, predloge vključiti v  
Samoev. poročilo 

 Presojanje pričakovanj, potreb in 
zadovoljstva visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev ter o 
zadovoljstvu s svetovalnimi 
storitvami 

Priprava Ankete o zadovoljstvu 
(pričakovanja/doseženo) 
Dekan, Tajnik, predstojnik 
katedre 

Pridobivanje 
informacij in mnenj 
o anketi, razprava 
in   dopolnjevanje 
 
 

Izvedba in obdelava ankete – 
do konca študijskega leta, 
september 2020,  
 
 
Tajnik, Referat 

Razprava o rezultatih ankete in predlogi za 
spremembe – oktober 2020, katedra – v Samoev. 
poročilo 
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 Strokovni sodelavci Predvideti načrt izobraževanja in 
usposabljanja v LDN, do konca 
junija 2021, tajnik, dekan 

Pridobivanje 
informacij in mnenj 
ter izvedba 
izobraževanj tekom 
štud. leta 

Ob koncu študijskega leta, 
priprava poročila o izvedenih 
aktivnostih, do konca junija 
2021, tajnik 

Obravnava na kolegiju, predloge vključiti v  
Samoev. poročilo 

Obštudijske 
dejavnosti 

Tutorstvo Predvideti aktivnosti za izvedbo 
tutorskega sistema, vključiti v 
LDN, do konca junija 2021, 
tajnik, dekan 

Pridobivanje 
informacij in mnenj 
ter izvedba srečanj 
tekom štud. leta 

Ob koncu študijskega leta, 
priprava poročila o izvedenih 
aktivnostih, do konca junija 
2021, tajnik 

Obravnava na seji ŠS,  predloge vključiti v  
Samoev. poročilo 

 Klub za promocijsko dejavnost Predvideti aktivnosti za izvedbo 
Kluba za promocijsko 
dejavnost,, vključiti v LDN, do 
konca junija 2021, mentor, 
dekan 

Pridobivanje 
informacij in mnenj 
ter izvedba srečanj 
tekom štud. leta 

Ob koncu študijskega leta, 
priprava poročila o izvedenih 
aktivnostih, do konca junija 
2021, mentor 

Obravnava na seji ŠS,  predloge vključiti v  
Samoev. poročilo 

 Klub za profesionalni razvoj Predvideti možnosti ustanovitve 
in delovanja, do konca 
študijskega leta,  
Mentor 

Pridobivanje 
informacij in mnenj 
tekom štud. leta 

Ob koncu študijskega leta, 
priprava poročila o izvedenih 
aktivnostih, do konca junija 
2021, Mentor 

Obravnava na seji ŠS,  predloge vključiti v  
Samoev. poročilo 

 Alumni klub Predvideti aktivnosti za Alumni 
klub, vključiti v LDN, do konca 
junija 2021, strokovna sodelavka 

Pridobivanje 
informacij in mnenj 
ter izvedba srečanj 
tekom štud. leta 

Ob koncu študijskega leta, 
priprava poročila o izvedenih 
aktivnostih, do konca junija 
2021, strokovna sodelavka 

Obravnava na seji Alumni kluba,  predloge vključiti 
v  
Samoev. poročilo 

 Neformalne obštudijske 
aktivnosti 

Predvideti aktivnosti, vključiti v 
LDN, do konca junija 2021, 
Referat,študentski svet 

Pridobivanje 
informacij in mnenj 
ter izvedba 
dogodkov tekom 
štud. leta 

Ob koncu študijskega leta, 
priprava poročila o izvedenih 
aktivnostih, do konca junija 
2021, Referat, študentski svet 

Obravnava na seji ŠS,  predloge vključiti v  
Samoev. poročilo 

 Karierni center Predvideti aktivnosti, vključiti v 
LDN, do konca junija 2021,  
Karierni center 

Pridobivanje 
informacij in mnenj 
ter izvedba 
dogodkov tekom 
štud. leta 
Karierni center 

Izvedba in analiza Ankete o 
zadovoljstvu študentov 
(področje: svetovalne storitve). 
Ob koncu študijskega leta, 
priprava poročila o izvedenih 
aktivnostih, do konca junija 
2022 

Obravnava na seji ŠS,  predloge vključiti v  
Samoev. poročilo 

Materialne 
razmere 

Presojanje razmer za študij 
oziroma študijskega okolja in 
svetovalnih storitev 
 
Tajnik, dekan 

Priprava Ankete o zadovoljstvu 
študentov in predavateljev  za 
področje razmer za študij 
Tajnik 

Testiranje Ankete o 
zadovoljstvu 
študentov in 
predavateljev  za 
področje razmer za 
študij, tajnik 

Izvedba in analiza ankete – do 
konca študijskega leta, 
september 2020,  
 
Tajnik, referat 

Razprava o rezultatih ankete in predlogi za 
spremembe – oktober 2020, katedra – v Samoev. 
poročilo 
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