
Urnik za šolsko leto 2022 – 2023, 2. semester 

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

Datum spremembe urnika: 15.1.2023! 
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.). 

• Vaje niso opredeljene v urniku; za načine in termine izvedbe se izvajalci dogovorijo 
neposredno s študenti. 
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Poslovne vede - UNI – 1. letnik 
Predavalnica 3 (razen, če je označeno drugače) 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 
  9:00 – 11:25   FILR TMAN  
11:30 – 13:55       
15:30 – 17:55 RAČ       
18:00 – 20:25      

Predmeti (koda predmeta), nosilci oz. izvajalci v 2. semestru: 
• Poslovna informatika (PIN): Karmen Marguč 
• Filozofija in religija (FILR): Urška Lampret 
• Temelji managementa (TMAN): Vito Bobek  
• Računovodstvo (RAČ): Tatjana Horvat 

 

 

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

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 
  9:00 – 11:25   MSRD KORP  
11:30 – 13:55 PA1      
15:30 – 17:55      
18:00 – 20:25 PFIN PFIN  DTRŽ  

Predmeti (koda predmeta), nosilci oz. izvajalci v 2. semestru: 
• Metode strokovnega in raziskovalnega dela (MSRD): Mitja Steinbacher, Tina Vukasović 

(online) 
• Digitalno trženje (DTRŽ): Karmen Marguč 
• Korporacijsko pravo (KORP): Petja Mihelič 
• Poslovne finance (PFIN): Mojca Nekrep (online) 
• 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   PMDR   
11:30 – 13:55      
15:30 – 17:55   JFD  GSP 
18:00 – 20:25    GSP  

Predmeti (koda predmeta), nosilci oz. izvajalci v 2. semestru: 
 
Izbirni predmeti (2. semester) 

• Pravo in management v delovnih razmerjih (PMDR): Petja Mihelič 
• Javne finance in davki (JFD): Simon Starček, Tomaž Perše 
• Gospodarjenje sodobnega podjetja (GSP): Mojca Nekrep (online) 

  



 

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 PA2  AE OJM  
18:00 – 20:25 DFP     

Predmeti (koda predmeta), nosilci oz. izvajalci v 2. semestru: 
• Odnosi z javnostmi in javno mnenje (OJM): Milena Fornazarič (online) 
• Mednarodno poslovanje (MPO): Gorazd Justinek 
• Davčni sistem in finančna politika (DFP): Tatjana Horvat 
• Poslovna angleščina 2 (PA2): Sonja Trampuš 
• Aplikativna etika (AE): Urška Lampret  

 

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  PP  UMP (začetek 

predavanj 1. 
marca 2023) 

 

18:00 – 20:25  KZP on-line 
(1. 

predavanje 
za oba 

predmeta 
KZP in KPP 

skupaj v zivo 
po moznosti 
izjemoma v 
petek 17.1. 
ob 15.30-

17.55) 

KPP on-line (1. 
predavanje za 
oba predmeta 

KZZ in KPP 
skupaj v zivo 
po moznosti 
izjemoma v 

petek 17.1. ob 
15.30-17.55) 

  

Predmeti (koda predmeta), nosilci oz. izvajalci v 2. semestru: 
• Filozofija in etika (FIE): Urška Lampret 
• Kazensko pravo (KZP): Erbežnik Anže 
• Kazensko procesno pravo (KPP): Erbežnik Anže 
• Civilno procesno pravo in nepravdni postopki (CPPNP): Jože Ruparčič 
• Pogodbeno pravo (PP): Petja Mihelič 
• Izbrana poglavja upravnega materialnega in procesnega prava (UMP): Jernej Letnar Černič, 

Janez Čebulj 
• Pravo družb (PDR): Jože Ruparčič 

 


