
Urnik za šolsko leto 2022 – 2023, 1. semester 

Programi:  
Poslovne vede-UNI, Poslovne vede-MAG in Pravo-MAG 

 

Datum spremembe urnika: 11.10.2022! 
 

Navodila za izpolnjevanje tabel in opombe: 

• Za vsakega od skupaj sedmih letnikov treh programov (UNI-PV, MAG-PV in MAG-PR), 
so v spodnjih ločenih tabelah navedeni štirje standardizirani termini v posameznem 
dnevu, sestavljeni iz treh pedagoških ur in 10 minut odmora. 

• V primeru, da je za vas edini možen termin že prevzel drug izvajalec, se prosimo 
uskladite neposredno z njim in o tem obvestite fakulteto (referat@kat-inst.si).  
Fakulteta bo posredovala zgolj v primeru, da tovrstna uskladitev ne bi bila možna. 

• Načeloma je pogostost izvajanja en termin/predmet tedensko. Za točne datume 
posameznih izvedb se izvajalci dogovorijo neposredno s študenti. 

• Načeloma se UNI program izvaja v dopoldanskih terminih, MAG programa pa v 
popoldanskih (neželeni termini so zato pri posameznem letniku posameznega 
programa osenčeni). 

• V posamezno okence tabele se vpisuje le en predmet; vnese se zgolj koda predmeta, 
navedena v oklepaju pri posameznem predmetu, zapisanem pod tabelo.  

• Običajni termini se izbirajo med ponedeljkom in četrtkom (petek je zato osenčen). 
• Petek je načeloma namenjen nadomeščanjem ali dodatnim terminom (če je 

izjemoma predviden več kot en termin na teden). 
• Termini so isti, ne glede na tip izvajanja (v predavalnici ali online). 
• Začetni datum, zaključni datum in omejitve terminov pedagoških aktivnosti (kadar se 

pedagoški proces ne izvaja) so vedno navedene v študijskem koledarju (prazniki, 
počitnice…) fakultete, objavljenem na njeni spletni strani. 

• Izvajalci predmetov, v predavalnicah ali/in online, izvedejo: 
o Predmeti s 6 KT: 11 srečanj (21 ur predavanj + 11 ur seminarjev) 
o Predmeti z 9 KT: 16 srečanj (32 ur predavanj + 16 ur seminarjev) 

• Sestavo (predavanja in/ali seminarji) posameznih triurnih sklopov oblikujejo izvajalci 
po lastni presoji. 

• Izvajalci predmetov vaje lahko izvedejo dodatno (predmeti s 6 KT = 10 ur; predmeti z 
9 KT = 15 ur), a zgolj izjemoma tudi na terenu, kadar je vsebina učnega načrta 
neposredno povezana s predmetnikom (npr. v obliki obiskov organizacij, projektov za 
podjetja ipd.). 

mailto:referat@kat-inst.si


• Vaje niso opredeljene v urniku; za načine in termine izvedbe se izvajalci dogovorijo 
neposredno s študenti. 

  



Poslovne vede - UNI – 1. letnik 
Predavalnica 3 (razen, če je označeno drugače) 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 
  9:00 – 11:25 TMM UVP TET   
11:30 – 13:55       
15:30 – 17:55   MAT   
18:00 – 20:25      

Predmeti (koda predmeta), nosilci oz. izvajalci v 1. semestru: 
• Uvod v pravo (UVP): Jernej Letnar Černič 
• Temelji trženja (TET): Milena Fornazarič 
• Temelji makro in mikroekonomije (TMM): Mitja Steinbacher  
• Matematika (MAT): Simon Starček 

 

 

Poslovne vede - UNI – 2. letnik  
Predavalnica 4 (razen, če je označeno drugače) 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 
  9:00 – 11:25  URO TCP   
11:30 – 13:55 PKO PA1   STA  
15:30 – 17:55      
18:00 – 20:25      

Predmeti (koda predmeta), nosilci oz. izvajalci v 1. semestru: 
• Statistika (STA): Mitja Steinbacher 
• Uvod v razumevanje organizacije (URO): Gorazd Justinek 
• Temelji civilnega prava (TCP): Petja Mihelič 
• Poslovno komuniciranje (PKO): Tanja Sedej 
• Poslovna angleščina 1 (PA1): Sonja Trampuš 

 

 

Poslovne vede - UNI – 3. letnik 
Predavalnica 1 (razen, če je označeno drugače) 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 
  9:00 – 11:25  SMP  GP  
11:30 – 13:55   STRP (med 10:30 

in 12:25) 
  

15:30 – 17:55      
18:00 – 20:25      

Predmeti (koda predmeta), nosilci oz. izvajalci v 1. semestru: 
• Strateški management in politika podjetja (SMP): Vito Bobek 
• E-poslovanje (EPO): Karmen Marguč 

Izbirni predmeti (1. semester) 

• Strategija v podjetništvu (STRP): Andrej Fink 
• Gospodarsko pravo (GP): Petja Mihelič 
• Gospodarjenje sodobnega podjetja (GSP): Žiga Čepar 



  



 

Poslovne vede - MAG – 1. letnik 
Predavalnica 1 (razen, če je označeno drugače) 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 
  9:00 – 11:25      
11:30 – 13:55      
15:30 – 17:55 SPO PA2  MSO  
18:00 – 20:25   PEU (predmet 

se izvaja 
skupaj z IPU) 

 

  

Predmeti (koda predmeta), nosilci oz. izvajalci v 1. semestru: 
• Statistika za poslovno odločanje (SPO): Mitja Steinbacher  
• Pravni in etični temelji svobodnega podjetništva (PET): Jernej Letnar Černič 
• Pravo EU (PEU): Simona Drenik Bavdek, Andrej Fatur, Maja Menard 
• Mednarodna stvarnost in mednarodni odnosi (MSO): Andrej Fink 
• Poslovna angleščina 2 (PA2): Sonja Trampuš 

 

 

Poslovne vede - MAG – 2. letnik 
Predavalnica 3 (razen, če je označeno drugače) 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 
  9:00 – 11:25      
11:30 – 13:55      
15:30 – 17:55 EMGP (16:00 -

18:25) - 
konzultacije 1x 
na dva tedna 

    

18:00 – 20:25  DPF    
Predmeti (koda predmeta), nosilci oz. izvajalci v 1. semestru: 

• Denar in podjetniške finance (DPF): Primož Dolenc, Meta Ahtik 
• Evropsko in mednarodno gospodarsko pravo (EMGP): mednarodna skupina 

 

  



 

Pravo - MAG – 1. letnik 
Predavalnica 4 (razen, če je označeno drugače) 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 
  9:00 – 11:25        
11:30 – 13:55     FIE 
15:30 – 17:55    UČP  
18:00 – 20:25   IPU (predmet 

se izvaja 
skupaj s PEU) 

OPJ  

Predmeti (koda predmeta), nosilci oz. izvajalci v 1. semestru: 
• Filozofija in etika (FIE): Pia Valenzuela, Urša Lampret 
• Ustavno pravo človekovih pravic (UČP): Dušan Štrus  
• Izbrana poglavja prava Evropske unije (IPU): Simona Drenik Bavdek 
• Organizacija pravosodja in javne uprave (OPJ): Jernej Letnar Černič 
• Izbrana poglavja upravnega materialnega in procesnega prava (UMP): Jernej Letnar Černič, 

Janez Čebulj 

 


