
 

 

 
Priloga 6: KONČNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH 

 
JAVNI RAZPIS  

»PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM – ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI 
ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018« 

 
v okviru 

 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 kot neposredna 
potrditev operacije »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem 
okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«; prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in 
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do 
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, 
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 
svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter 
podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 

 
Številka pogodbe: 11083-6/2018 
 
1. PODATKI O PROJEKTU 

 
1.1 Osnovni podatki 
 

Naziv projekta Analiza pasti v distribuciji zavarovalnih produktov (varstvo zavarovalcev)  

Akronim projekta Pasti zavarovalništva 

Izvajalec/nosilec projekta Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta 

Trajanje projekta od: 16. 6. 2018 do: 15. 9. 2018 

Partner 1 
(negospodarska oz. neprofitna 
organizacija) 

Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru - IZOP 

Strokovni sodelavec 1 
Ime in priimek: dr. Petra Cajnko 
Funkcija: vodja raziskovalne organizacije 

Partner 2 
(organizacija iz gospodarskega ali 
družbenega področja) 

 

Strokovni sodelavec 2 
 

Ime in priimek: 
Funkcija: 

Pedagoški mentor/ji 

Ime in priimek: izr. prof. dr. Suzana Kraljić 
Zavod/članica: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta 

Ime in priimek:   
Zavod/članica:  

Ime in priimek: 
Zavod/članica: 
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1.2 Seznam sodelujočih študentov 
(Navedete vse študente, ki so sodelovali na projektu in so uveljavljali stroške. V kolikor je v času trajanja 
projekta prišlo do zamenjave študenta, poleg imena in priimka študenta, navedite oba). 
 

Ime in priimek 
študenta 

Zavod/članica, kjer 
je študent vpisan 

Naziv študijskega 
programa 

Bolonjska 
stopnja 
študija 

Klasius-P-16 
Vključeni od/do 

 od do 

Jure Pirc  Pravna f. UM Pravo 2.MAG 421 11.7.2018 15.9.2018 

Tea Žgank Pravna f. UM Pravo 2.MAG 421 6.7.2018 15.9.2018 

Urška Stopar Pravna f. UM Pravo 2.MAG 421 10.7.2018 15.9.2018 

Mihael Pojbič Pravna f. UM Pravo 2.MAG 421 6.7.2018 15.9.2018 

Ajda Kokol FS LJ Strojništvo  2.MAG 715 18.7.2018 15.9.2018 

Tea Uršič Alma Mater Europaea 
Management 

poslovnih sistemov 
VS 488 26.6.2018 15.9.2018 

Sofija 
Kovacheva 

EPF MB 
Ekonomske in 
poslovne vede 

2.MAG 
488 

17.7.2018 15.9.2018 

Mark Raduha MF MB Medicina 
2.MAG 

(enoviti) 
912 9.7.2018 15.9.2018 

Tamara Savec FKKT MB Kemijska tehnologija 1.UNI 531 11.7.2018 15.9.2018 

Tina Fokter PF LJ Pravo 1.UNI 421 11.7.2018 15.9.2018 

 
1.3 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na vsebinsko zasnovo 
projekta (neustrezno področje izbrišite): 
 
0 - Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 
1 - Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 
2 - Umetnost in humanistika 
3 - Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 

4 - Poslovne in upravne vede, pravo 

5 - Naravoslovje, matematika in statistika 
6 - Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
7 - Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
8 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 
9 - Zdravstvo in socialna varnost 
10 - Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 
99 - Področje neznano  
 
 
2. Povzetek projekta: 
 

Na kratko opišite vsebino ter namen projekta. Jasno opišite problem, potrebo oz. izziv ter rešitve oz. rezultate, ki ste 
jih s projektom dosegli (največ 500 besed). 
 

Distribucija zavarovalnih produktov (d.z.p.) na trgu je v gospodarsko razvitem svetu pomemben dejavnik 

in zavarovalništvo kot dejavnost brez dobro organizirane distribucije preko zavarovalnih zastopnikov in 

posrednikov ter drugih dejavnikov ne more učinkovito funkcionirati. Z vidika etike je bistvenega značaja 

odgovornost zavarovalnega distributerja do zavarovalcev. Za posredovanje zavarovalnih produktov je 

brez dvoma bistvenega pomena visoka stopnja profesionalne integritete in posedovanje strokovnega 

znanja. Zaradi visoke stopnje skoncentriranosti zavarovalništva na trgu in medsebojne konkurence 

nosilcev zavarovalne dejavnosti, se danes vrši pritisk zlasti na etično ponašanje distributerjev. Prav tako je 

bistvenega pomena zaupno razmerje med distributerjem in zavarovalcem. Posebnost, na katero je treba 

posebej opozoriti, je ustvarjanje zaupanja pri zavarovalcih do zavarovalnice, ki je glavni nosilec 

zavarovalne dejavnosti. Zato zastavljen projekt zajema obravnavo vrzeli znanja v poznavanju pojmov 
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d.z.p., predvsem z vidika najšibkejših členov družbe - zavarovalcev, pri tem pa se osredotoča na nekatera 

aktualnejša vprašanja. Raziskali smo, kakšno je poznavanje razmer v zavarovalništvu, ki se vsakodnevno 

pojavljajo v d.z.p. pri zavarovalcih in kakšne so prednosti ter slabosti le-teh. Poudarek je na poznavanju 

pojmov d.z.p. v korist družbe. Prav tako smo poskušali odgovoriti na vprašanje: Kako lahko poznavanje 

distribucije zavarovalnih produktov koristi posamezniku, ko se odloči za sklenitev posameznega 

zavarovalnega produkta. In sicer lahko na tem mestu sedaj tudi odgovorimo, če je načelo zaupanja eno 

izmed temeljnih načel zavarovalniške dejavnosti, potem bi bilo prav, da k izgradnji medsebojnega 

zaupanja prispevajo tako potrošniki, kot tudi zavarovalnice. Predvsem zavarovalnice morajo to načelo, v 

skladu z Zavarovalnim kodeksom, dosledno spoštovati. Čeprav je zaupanje lahko zelo širok pojem, pa 

vseeno vemo, da brez znanja ni zaupanja. Vsaj osnovna poučenost zavarovalcev/zavarovancev je tisto, 

kar bi najbolj pripomoglo k večjemu zadovoljstvu obeh strank in boljši klimi v slovenskem zavarovalništvu. 

Vse navedeno zasleduje objavljen spletni priročnik. 

V sklopu projekta smo raziskali različne možnosti in sodelujoči študentje so ob podpori pedagoške 

mentorice in strokovne mentorice sami pripravili spletni priročnik pasti, ki se pojavljajo v distribuciji 

zavarovalnih produktov. Osnovo za pripravo spletnega priročnika je predstavljal anketni vprašalnik, s 

pomočjo katerega so študentje empirično preverili poznavanje pojmov d.z.p. Glavni anketiranci so 

zavarovalci in člani inštituta. Spletni priročnik, ki so ga pripravili študentje, je dostopen na strežniku PF UM 

in IZOP.  

Pri dosegu namena projekta smo sodelovali z IZOP. Inštitut je tekom svojega delovanja ustvaril bogato 

zgodovino, kar se odraža v članski strukturi, ki je sestavljena iz priznanih pravnikov, ekonomistov, 

aktuarjev, zavarovalnih distributerjev ter drugih, tako lokalnega, kot tudi mednarodnega območja. Na 

podlagi tega, nam je sodelovanje z njimi omogočalo dostop do mnenj,  kakor tudi znanja najbolj priznanih 

strokovnjakov.  

Ker projekt prinaša interdisciplinarno povezovanje, so študentje različnih področij lahko diskutirali o 

nadaljnjih možnostih vpletanja informatizacije v vsakodnevno delovanje in s tem prispevali k večji 

ozaveščenosti pojmov, ki se uporabljajo v d.z.p., na podlagi katerih bi lahko posamezniki lažje uveljavljali 

določene pravice iz naslova zavarovanj. Prav tako je bil v tem okviru analiziran vpliv nepoznavanja vprašanj 

d.z.p. na same zavarovalce. Pripravljeno gradivo je v pomoč nadaljnjim generacijam študentov, 

profesorjem, zavarovalnim distributerjem, kot tudi širši javnosti, izdelek pa lahko služi tudi kot osnova pri 

izdelavi tiskanega priročnika. 

 

 

 
3. Izvajanje projekta: 
 

Navedite aktivnosti, ki ste jih izvajali na projektu na način, da je iz opisov razvidno za kakšno aktivnost gre, kje 
se je ta izvajala ter kako je posamezna aktivnost prispevala k doseganju ciljev oz. razreševanju opredeljenega 
problema (npr. navajanje »delo na terenu/v knjižnici/v delavnici« ni ustrezno, potrebna je specifična opredelitev 
aktivnosti kot npr. »delo v učilnici na sedežu »prvega partnerja« z mladoletniki pri preučevanju … Ugotovili smo 
…« ipd.)(največ 300 besed). 

 

Dva sestanka in okrogla miza izvedena na sedežu partnerja 1, udeleženi vsi sodelujoči na projektu 

(tako študenti, kot tudi ostali sodelavci ). Utemeljili smo bistvo projekta,  dodelili naloge, ter na 

takšen način optimizirali aktivnosti, prav tako smo prišli do sklepnih ugotovitev – tako smo lahko na 

podlagi tega pripravili vsebinsko poročilo. Na terenu so študentje izvajali ankete s kandidati (teren je 

mišljen lokalno – Maribor z okolico). Preučevali so poznavanje terminologije v sklopu distribucije 
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zavarovalnih produktov. Ugotovili smo, to kar smo želeli – da je ogromno pasti v sklopu distribucije 

zavarovalnih produktov – do katerih prihaja zaradi nekvalitetnega in nestrokovnega dela zavarovalnih 

zastopnikov/posrednikov. Prav tako zato, ker se ne izvajajo nobene delavnice, izobraževanja, ki bi 

približala te informacije tako ožji kot širši javnosti. 

V knjižnici (univerzitetni, pravni in IZOP) so študentje kot ostali sodelujoči iskali in študirali relevantno 

literaturo z namenom, da bi preučili osnovne pojme zavarovalništva, znali interpretirati pojme iz 

zavarovalništva, znali povezati akte prava, zavarovalništva in zavarovalnega prava, …prav tako smo 

ugotovili kakšen je vpliv spletnih priročnikov na okolico in družbo ter na posameznike, kakšne so 

metode obdelovanja podatkov, ugotovili smo posebnost 937. Člena OZ – ki predstavlja posebnost 

zavarovalne pogodbe. Aktivnosti so se izvajale prav tako v sejni sobi PF Mb, predvsem med vsemi 

ostali sodelujočimi, razen študenti, z namenom, da smo pripravili različna poročila, spremljali 

napredek na projektu, optimizirali aktivnosti na podlagi znanstvenih spoznanj in stroke. Ne nazadnje 

so aktivnosti potekale od doma študentov, pisarne IZOP, kot tudi kabineta in ostalih prostorov 

PF ,UM preko maila, telefona in skypa, z namenom, da smo imeli nadzor nad delo študentov ter skrb 

za zagotavljanje ustrezne kakovosti aktivnosti na projektu, sodelovanje s strokovnim sodelavcem. 

Ugotovljeno je bilo, da se vse aktivnosti odvijajo po začrtanem planu. 

 

 
4. Odstopanja od predvidenih aktivnosti 
 

V kolikor je prišlo do odstopanja od predvidenih aktivnosti, izpostavite ovire, s katerimi ste se soočali ter na 
kratko pojasnite odstopanja. Ocenite, v kolikšnem delu načrtovani cilji niso bili doseženi zaradi odstopanja od 
predvidenih aktivnosti (največ 200 besed). 

 

V načrtu dela smo navedli, da bomo s člani inštituta izvedli skupno okroglo mizo in predavanje na 

temo distribucije zavarovalnih produktov. Do tega dogodka takrat ni prišlo zaradi odsotnosti 

sodelavcev IZOP-a; je pa bila okrogla miza izvedena v septembru, ko je bil glavni predavatelj  

ustanovitelj IZOP-a, prof. dr. Šime Ivanjko. Omogočil je, da smo se za potrebe priprave spletnega 

priročnika seznanili z najrazličnejšimi pomanjkljivostmi, ki se pojavljajo v praksi. S svojimi izkušnjami 

nam je bil tudi v pomoč pri ugotavljanju potreb strank po poznavanju tovrstne problematike.  

 

 

 
5. Pridobljene kompetence, znanja in praktične izkušnje študentov 
 

Navedite poklicno specifične kompetence, ki so jih študenti pridobili z vključitvijo v projekt, in način pridobitve 
kompetence (za vsakega študenta posebej).  
 

Ime in priimek študenta Opis 

Jure Pirc Poklicno specifične kompetence:  
- Poznavanje nacionalne zakonodaje in razumevanje problematike 
distribucije zavarovalnih produktov, 
- Sposobnost razumeti osnovne pojme s področja zavarovalništva, 
distribucije zavarovanj in distribucije zavarovalnih produktov, 
- Razumevanje prednosti poznavanja informacij o distribuciji 
zavarovalnih produktov, 
- Poznavanje in razumevanje  vidikov različnih metod in postopkov 
nudenja informiranja, 
- Sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pojmov 
v distribuciji zavarovalnih produktov, 
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- Zmožnost učinkovitega pisnega izražanja o zavarovalnih vsebinah, 
zmožnost iskanja poslovno pravnih virov, 
- Izboljšanje poznavanja domače in tuje zavarovalne terminologije na 
raziskovalnem področju. 
Način pridobitve kompetence:  
- Študij nacionalne zakonodaje na področju problematike distribucije 
zavarovalnih produktov ter zbiranje in preučevanje literature, ki 
obravnava problematiko informacij navedenega področja, 
- Analiza spletnih strani, ki nudijo informacije o distribuciji zavarovalnih 
produktov, 
- Povezovanje znanj s področja prava in zavarovalništva, 
- Posvetovanje s pedagoškim mentorjem in strokovnim sodelavcem, 
- Usklajevanje in dogovarjanje dela znotraj študentske ekipe, 
- Sodelovanje pri izdelavi zaključnega poročila projektne skupine. 

Tea Žgank Poklicno specifične kompetence:  
- Poznavanje nacionalne zakonodaje in razumevanje problematike 
distribucije zavarovalnih produktov, 
- Sposobnost razumeti osnovne pojme s področja zavarovalništva, 
distribucije zavarovanj in distribucije zavarovalnih produktov, 
 Razumevanje prednosti poznavanja informacij o distribuciji 
zavarovalnih produktov, 
- Poznavanje in razumevanje  vidikov različnih metod in postopkov 
nudenja informiranja, 
- Sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage 
zavarovalnih tekstov, 
- Zmožnost učinkovitega pisnega izražanja o zavarovalnih vsebinah, 
zmožnost iskanja pravno poslovnih virov, 
- Izboljšanje poznavanja domače in tuje zavarovalne terminologije na 
raziskovalnem področju. 
Način pridobitve kompetence:  
- Ugotavljanje, kateri so tisti podatki, po katerih zavarovalci v največjem 
merilu sprašujejo - a ne dobijo oziroma težko dobijo želeno informacijo,  
- Analiza vpliva spletnih priročnikov na zmanjšanje pasti v dejavnosti 
zavarovalništva, 
- Preučitev relevantne zakonodaje s področja prava in zavarovalništva,  
- Posvetovanje s pedagoškim mentorjem in strokovnim sodelavcem, 
- Usklajevanje in dogovarjanje dela znotraj študentske ekipe, 
- Sodelovanje pri izdelavi zaključnega poročila projektne skupine. 

Urška Stopar Poklicno specifične kompetence: 
- Dobro poznavanje zakonodaje na področju zavarovalništva na 
nacionalnem nivoju, 
- Natančno poznavanje zakonodaje s področja informacij javnega 
značaja in varstva osebnih podatkov, 
- Sposobnost naprednega in inovativnega mišljenja, 
- Spoznavanje domačega in tujega pojmovanja distribucije zavarovalnih 
produktov, 
- Podrobno poznavanje uspešnih primerov zmanjšanja pasti v 
distribuciji zavarovalnih produktov, 
- Sposobnost vrednotenja trenutno veljavne zakonodaje in odkrivanja 
pomanjkljivosti v aktih,  
- Sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage 
zavarovalnih tekstov, 
- Zmožnost učinkovitega pisnega izražanja o zavarovalnih vsebinah, 
zmožnost iskanja pravno poslovnih virov, 
- Izboljšanje poznavanja domače in tuje zavarovalne terminologije na 
raziskovalnem področju. 
Način pridobitve kompetence: 



 

6 

- Preučevanje pravno relevantnih dokumentov, ki se nanašajo na pasti v 
distribuciji zavarovalnih produktov, 
- Raziskava relevantnih pravno poslovnih virov na spletu, branje 
zavarovalne literature in strokovnih člankov iz raziskovalnega področja, 
- Analiza zakonodajnih določil, ki zadevajo inovativne virtualne rešitve v 
distribuciji zavarovalnih produktov, 
- Posvetovanje s pedagoškim mentorjem in strokovnim sodelavcem, 
- Usklajevanje in dogovarjanje dela znotraj študentske ekipe, 
- Sodelovanje pri izdelavi zaključnega poročila projektne skupine. 

Mihael Pojbič Poklicno specifične kompetence: 
- Poznavanje najrazličnejših zavarovalnih odločb (nacionalnih in 
evropskih), razlike v pristopu ter njihova kritična analiza, 
- Raziskovalne veščine in strokovna argumentacija, 
- Reševanje zavarovalnih problemov s področja interneta, kot so 
varstvo osebnih podatkov, odgovornost za objavo informacij na 
internetu,  
- Sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage 
zavarovalnih tekstov, 
- Zmožnost učinkovitega pisnega izražanja o zavarovalnih vsebinah, 
zmožnost iskanja pravno poslovnih virov, 
- Izboljšanje poznavanja domače in tuje zavarovalne terminologije na 
raziskovalnem področju. 
Način pridobitve kompetence: 
- Preučitev relevantnih odločb,  
- Analiza obstoječe normativne podlage na nacionalni in evropski ravni, 
- Obravnava konceptov zavarovanj v informacijski družbi, 
- Preučevanje normativnih in drugih virov, ki so relevantni za uspešnost 
vzpostavitve spletnega priročnika,  
- Uporaba podatkov pridobljenih iz preučevanih virov, ki se nanašajo na 
uspešne izvedbe objav spletnih priročnikov, 
- Posvetovanje s pedagoškim mentorjem in strokovnim sodelavcem, 
- Usklajevanje in dogovarjanje dela znotraj študentske ekipe, 
- Sodelovanje pri izdelavi zaključnega poročila projektne skupine. 

Ajda Kokol Poklicno specifične kompetence: 
- Zmožnost primerjalne analize primerov pasti v distribuciji zavarovalnih 
produktov iz več izbranih držav, 
- Zmožnost vzpostavitve vzporednic s primerjalno ureditvijo ter prenos 
ugotovitev na stanje v lokalnem okolju, 
- Sposobnost uporabe veščine iskanja primerjalno zavarovalnih 
primerov spletnih priročnikov, 
- Sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage 
zavarovalnih tekstov, 
- Zmožnost učinkovitega pisnega izražanja o zavarovalnih vsebinah, 
zmožnost iskanja pravno poslovnih virov, 
- Izboljšanje poznavanja domače in tuje zavarovalne terminologije na 
raziskovalnem področju. 
Način pridobitve kompetence: 
- Študij spletnih, zavarovalnih in drugih virov za namene preučevanja 
izbranih primerov uspešnega zmanjšanja pasti v distribuciji 
zavarovalnih primerov v tujini,  
- Uporaba zbranih virov in podatkov za oblikovanje zavarovalnih 
argumentov, ki utemeljujejo kreacijo spletnega priročnika,  
- Posvetovanje s pedagoškim mentorjem in strokovnim sodelavcem, 
- Usklajevanje in dogovarjanje dela znotraj študentske ekipe, 
- Sodelovanje pri izdelavi zaključnega poročila projektne skupine. 

Tea Uršič Poklicno specifične kompetence: 
- Sposobnost razumeti osnovne pojme s področja zavarovalništva, 
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distribucije zavarovanj in distribucije zavarovalnih produktov, 
- Sposobnost strokovnega zapisovanja, izražanja vsebine, samostojne 
predstavitve ključnih spoznanj in spretnost argumentiranja, 
- Uporaba orodij za obdelavo rezultatov anketnih raziskav, 
- Sposobnost opisovanja in razlage rezultatov anketnih raziskav, 
- Zajemanje, obdelovanje in prikazovanje podatkov, 
- Razumeti principe poslovanja v družbi spletnih priročnikov in e-okolju 
ter vpliva na družbeno koristnost, 
- Načrtovati in razviti kreativne rešitve, 
- Izkazati poznavanje možnosti objave spletnega priročnika, 
- Obvladovanje znanja širšega strokovnega področja, v katerega sodi 
projekt, 
- Razumeti širši družbeni vpliv spletnih priročnikov  v pravu in 
zavarovalništvu za dobrobit državljanov, 
- Izboljšanje poznavanja domače in tuje zavarovalne terminologije na 
raziskovalnem področju. 
Način pridobitve kompetence: 
- Seznanjanje s problematiko z obiskovanjem partnerskih organizacij 
(delavnice in razgovori), 
- Izvedba anketne raziskave z zavarovalnimi strokovnjaki in zavarovalci 
lokalnega okolja o potencialnem spletnem priročniku, 
- Preučevanje rezultatov anketne raziskave, ki se nanaša na pripravo 
priročnika (rezultati bodo pridobljeni s sodelovanjem Inštituta za 
zavarovalništvo in pravo v Mariboru), 
- Posvetovanje s pedagoškim mentorjem in strokovnim sodelavcem, 
- Sodelovanje pri izdelavi zaključnega poročila projektne skupine. 

Sofija Kovacheva Poklicno specifične kompetence: 
- Sposobnost razumeti osnovne pojme s področja zavarovalništva, 
distribucije zavarovanj in distribucije zavarovalnih produktov, 
- Sposobnost uporabe zbranih podatkov pri oblikovanju zavarovalno - 
pravnih argumentov, 
- Zmožnost primerjalne analize primerov pasti v distribuciji zavarovalnih 
produktov iz več izbranih držav, 
- Zmožnost vzpostavitve vzporednic s primerjalno ureditvijo ter prenos 
ugotovitev na stanje v lokalnem okolju, 
- Sposobnost interdisciplinarnega in celostnega obravnavanja 
problematike, 
- Sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage 
zavarovalnih tekstov, 
- Zmožnost učinkovitega pisnega izražanja o zavarovalnih vsebinah, 
zmožnost iskanja pravno poslovnih virov, 
- Izboljšanje poznavanja domače in tuje zavarovalne terminologije na 
raziskovalnem področju. 
Način pridobitve kompetence: 
- Preučevanje spletnih, knjižničnih in drugih virov, ki obravnavajo 
problematiko pasti v distribuciji zavarovalnih produktov, 
- Povezovanje zavarovalništva in socio-ekonomskih dejavnikov ter s tem 
ugotovitev pomena in vpliva na postavitev spletnega priročnika,  
- Raziskava prednosti in slabosti objave spletnega priročnika z 
družbenega vidika, 
- Posvetovanje s pedagoškim mentorjem in strokovnim sodelavcem, 
- Usklajevanje in dogovarjanje dela znotraj študentske ekipe, 
- Sodelovanje pri izdelavi zaključnega poročila projektne skupine. 

Mark Raduha Poklicno specifične kompetence: 
- Sposobnost razumeti osnovne pojme s področja zavarovalništva, 
distribucije zavarovanj in distribucije zavarovalnih produktov, 
- Prenos znanja iz teorije na področje praktičnega dela v medicini in v 
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zdravstvu 
- Načrtovati in razviti kreativne rešitve objave spletnega priročnika, 
- Sposobnost načrtovati in zasnovati testno objavo spletnega 
priročnika,  
- Načrtovati in razviti kreativne rešitve, 
- Natančno preučevanje spletnih strani, ki vključujejo objave spletnih 
priročnikov, 
- Izkazati poznavanje možnosti uporabe spletnih priročnikov, 
- Razumeti širši družbeni vpliv spletnih zavarovalniških priročnikov v 
medicini, 
- Obvladovanje znanja širšega strokovnega področja, v katerega sodi 
projekt, 
- Izboljšanje poznavanja domače in tuje zavarovalniške terminologije na 
raziskovalnem področju. 
Način pridobitve kompetence: 
- Priprava testne spletne strani, ki bo omogočala prvi vpogled v spletni 
priročnik, 
- Prepoznavanje kompleksnosti raziskovalnega problema,  
- Iskanje in preučitev obstoječih spletnih priročnikov, 
- Raziskava vpliva novih spletnih metod pridobivanja informacij na 
vsakodnevno uporabo le teh pri posameznikih, študentih, šipkih 
skupinah, 
- Posvetovanje s pedagoškim mentorjem in strokovnim sodelavcem, 
- Usklajevanje in dogovarjanje dela znotraj študentske ekipe, 
- Sodelovanje pri izdelavi zaključnega poročila projektne skupine. 

Tamara Savec Poklicno specifične kompetence: 
- Sposobnost razumeti osnovne pojme s področja zavarovalništva, 
distribucije zavarovanj in distribucije zavarovalnih produktov, 
- Sposobnost iskanja, uporabe in razumevanja delovanja spletnih 
priročnikov, ki se uporabljajo na spletu, 
- Prenos znanja iz teorije na področja praktičnih problemov, predvsem 
aplikacija poznavanja zavarovalniških produktov pri izvajanju poklicev v 
potencialno nevarnem delovnem okolju in pri športu, 
- Načrtovati in razviti kreativne praktične rešitve, 
- Prepoznati in dokumentirati aktivnosti, ki tečejo v organizaciji, 
- Obvladovanje znanja širšega strokovnega področja, v katerega sodi 
projekt, 
- Poznavanje možnosti uporabe spletnih priročnikov, 
- Razumeti širši družbeni vpliv spletnega priročnika na področje 
distribucije zavarovalnih produktov tudi v tehniške poklice in v šport, 
- Izboljšanje poznavanja domače in tuje zavarovalne terminologije na 
raziskovalnem področju. 
Način pridobitve kompetence: 
- Raziskava vpliva spletnih priročnikov na zmanjšanje pasti v dejavnosti 
zavarovalništva, 
- Analiziranje virov, ki obravnavajo problematiko raziskovanja 
- Iskanje in preučitev obstoječih spletnih priročnikov, 
- Analiziranje spletnih strani, ki temeljijo na podobnih izhodiščih, 
- Posvetovanje s pedagoškim mentorjem in strokovnim sodelavcem, 
- Usklajevanje in dogovarjanje dela znotraj študentske ekipe, 
- Usklajevanje in dogovarjanje dela znotraj študentske ekipe, 
- Sodelovanje pri izdelavi zaključnega poročila projektne skupine. 

Tina Fokter Poklicno specifične kompetence: 
- Poznavanje nacionalne zakonodaje in razumevanje problematike 
distribucije zavarovalnih produktov, 
- Sposobnost razumeti osnovne pojme s področja zavarovalništva, 
distribucije zavarovanj in distribucije zavarovalnih produktov, 
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 Razumevanje prednosti poznavanja informacij o distribuciji 
zavarovalnih produktov, 
- Poznavanje in razumevanje  vidikov različnih metod in postopkov 
nudenja informiranja, 
- Sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage 
zavarovalnih tekstov, 
- Zmožnost učinkovitega pisnega izražanja o zavarovalnih vsebinah, 
zmožnost iskanja pravno poslovnih virov, 
- Izboljšanje poznavanja domače in tuje zavarovalne terminologije na 
raziskovalnem področju. 
Način pridobitve kompetence: 
- Ugotavljanje, kateri so tisti podatki, po katerih zavarovalci v največjem 
merilu sprašujejo - a ne dobijo oziroma težko dobijo želeno informacijo,  
- Analiza vpliva spletnih priročnikov na zmanjšanje pasti v dejavnosti 
zavarovalništva, 
- Preučitev relevantne zakonodaje s področja prava in zavarovalništva,  
- Posvetovanje s pedagoškim mentorjem in strokovnim sodelavcem, 
- Usklajevanje in dogovarjanje dela znotraj študentske ekipe, 
- Sodelovanje pri izdelavi zaključnega poročila projektne skupine. 

 
6. Doprinos morebitnih rešitev/rezultatov projekta za vključeno negospodarsko oz. neprofitno organizacijo 
(PARTNER 1) 
 

Navedite kakšen je doprinos projekta k negospodarski oz. neprofitni organizaciji oz. kaj je organizacija s 
projektom pridobila (največ 150 besed). 
 

Rezultati z objavo spletnega priročnika, bodo definitivno vplivali na uspešnost poslovanja partnerja 1 

- IZOP. Kajti na podlagi tega, ker je bil spletni priročnik objavljen na spletnem portalu IZOP in ker smo 

ugotovili, da je tematika pereča, sklepamo, da bo spletni priročnik prebralo veliko ljudi, kar pa bo 

definitivno vplivalo tudi na prepoznavnost IZOP. Ker so rezultati naše analize potrdili, da je ključen 

problem premajhna strokovnost zaposlenih na zavarovalnicah, bo IZOP stopil v stik z vsemi večjimi 

delujočimi zavarovalnicami najprej v lokalnem  okolju, nato na širšem, z namenom, da glede na 

strokovno usposobljenost ustanovitelja IZOP, kot tudi zaposlene in člane IZOP ponudi kvalitetno 

izobraževanje vsem zavarovalnim uslužbencem. Prav tako ima IZOP na podlagi dobljenih rezultatov 

idealno odskočno desko, da nadaljuje in nadgrajuje raziskavo – kar pa pomeni, da bo lahko zaposloval 

več ljudi, ter na podlagi tega omogočil priložnost izkazati sem predvsem mladim, ki so na začetku 

svoje poti.  

 

 
7. Doprinos morebitnih rešitev/rezultatov projekta za vključeno organizacijo iz gospodarskega ali družbenega 
področja (PARTNER 2) 
 

Navedite kakšen je doprinos projekta k organizaciji iz gospodarskega ali družbenega področja oz. kaj je 
organizacija s projektom pridobila (največ 150 besed). 
/ 
 

 
8. Izkazovanje družbene koristi morebitnih rešitev/rezultatov projekta v lokalnem/regionalnem okolju, 
učinek na širšo lokalno skupnost   
 

Navedite, kakšen je doprinos projekta in njegovih rezultatov k družbenemu razvoju in napredku v 
lokalnem/regionalnem okolju, kjer se je izvajal projekt. Navedite v čem rezultati projekta prinašajo učinke oz. 
vplivajo tudi na širšo lokalno skupnost ter navedite (največ 250 besed). 
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Z uporabo spletnega priročnika se bo vzpostavila osnova, ki bo zagotavljala hitrejšo in enostavnejšo 

ter brezplačno pridobivanje informacij med zavarovalci in zavarovalnimi distributerji, ki lahko že v 

prvi fazi zagotovi kvalitetne informacije o možnostih reševanja konkretne zadeve. V projekt smo 

vključili socialno šibke posameznike. Na podlagi tega smo jim omogočili, da pridobijo vse potrebne 

informacije kar preko spleta. Na podlagi rezultatov se bo na lokalnem/regionalnem nivoju 

pripomoglo k napredku v družbenem smislu in razumevanju d.z.p. ter podalo odgovore na možnosti 

izboljšanja na področju stanja pasti v d.z.p. Študija je temelj za dejavnosti v smeri širjenja aktivnosti in 

dejavnosti na PF Univerze v Mariboru. 

 

Napredek pri pravočasnem pridobivanju informacij pomembno vpliva na dvig kakovosti življenja, 

povečanje števila delovnih mest, izboljšanje inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva ter 

enakomeren regionalni razvoj. Zaradi omenjenih pozitivnih učinkov je pomembno, da možnosti 

družbenega vpliva upoštevamo tudi na področju tako prava, kot tudi poslovnih ved. S pomočjo 

spletnega priročnika je tako mogoče zmanjšati pasti, ki se pojavljajo v sklopu pojmov distribucije 

zavarovalnih produktov. Na tak način se državljanom, kot tudi tistim najšibkejšim v družbi, približajo 

informacije in omogoči preprostejši in bolj ljudski način pridobivanja podatkov.  

 

Koristnost izvedene raziskave oziroma projekta vidimo predvsem tudi v tem, da se je skupina 

študentov preko literature in razgovorov s pedagoško mentorico in strokovno sodelavko ter sodelavci 

IZOP, seznanila z aktualno problematiko distribucije zavarovalnih produktov in s pričakovanimi 

spremembami, ki jih prinaša nova direktiva o zavarovalnem posredovanju, ki je bila sprejeta leta 

2016.  

 

 

 
9. Prispevek k enakim možnostim 
 

Navedite, kako je projekt prispeval k zagotovitvi enakih možnosti prikrajšanih skupin (navedite oz. opišite vsaj 
kakšen konkreten primer, če obstaja, največ 250 besed). 
 

Pri izvajanju projekta smo bili zavezani k spoštovanju Kodeksa profesionalne etike Univerze v 

Mariboru in tudi Pravne fakultete; v tem smislu smo v vseh postopkih izbire projektne skupine ter pri 

izvajanju projektnih aktivnosti zagotovili spoštovanje načela enakih možnosti ter načel poštenja, 

objektivnosti, integritete, ter tudi varovanja osebnih podatkov v skladu z Uredbo 2016/679 (GDPR). 

 

Projekt prispeva tudi k zagotavljanju enakih možnosti prikrajšanih skupin v širši družbi. Posamezniki 

nimajo ustreznega znanja, ki bi ga lahko uporabili takrat, ko se soočijo s problemi, ki se nanašajo na 

distribucijo zavarovalnih produktov. Tako so odvisni od plačljivih storitev, ki jih praviloma nudijo 

svetovalne pisarne. Spletno informiranje postaja vedno bolj pomembno tudi v sklopu distribucije 

zavarovalnih produktov. Z vzpostavitvijo spletnega priročnika smo poenostavili dostop do ustreznih 

informacij in ustvarili enake možnosti pridobivanja le-teh za posameznika. Prikrajšane družbene 

skupine smo vključili v izpolnjevanje anketnega vprašalnika, s čimer smo se približali temeljnim 

vprašanjem, ki se pojavljajo v sklopu distribucije zavarovalnih produktov.  
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10. Trajnost/prihodnost projekta 
 
 

Navedite, kakšen je doprinos projekta in njegovih rezultatov k trajnosti rezultatov. Ali obstaja možnost za 
nadgradnjo obstoječega projekta? (največ 150 besed) 
 

Rezultati, ki jih pričakujemo z objavo spletnega priročnika, bodo zelo obogatili sposobnost in 

uspešnost zavarovalnic, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. 

Med ključna priporočila za management navajamo: Merjenje vpliva poznavanja distribucije 

zavarovalnih produktov na zadovoljstvo zavarovalcev. 

Poznavanje pojmov distribucije zavarovalnih produktov spada med pogoje, da se managerji, 

zaposleni na zavarovalnicah, stranke in lastniki zavarovalnic sploh lahko pogovarjajo o uspešno 

izpeljanem zavarovalnem poslu. Če povzamemo lahko rečemo, da poznavanje distribucije 

zavarovalnih produktov zavarovalnicam predstavlja možnost uspeha, ki pa je osnova za njen obstoj. 

 Odprta ostaja priložnost za eventualno nadgradnjo anketnega vprašalnika, kar predstavlja izziv za 

prihodnje raziskave. 

Prav tako kot priložnosti za prihodnje raziskave vidimo tudi v:   

1. izboljšavi in temeljiti preveritvi značilnosti merskega instrumenta, 

2. nadgradnji merskega instrumenta, 

3. izboljšavi merskih lestvic, 

4. ponovitvi merjenja na drugih vzorcih anketirancev, 

5. povezovanju naših pojmov distribucije zavarovalnih produktov drugimi pojmi za zagotovitev 

celovitosti meril uspeha,… 

 

 

 
11. Opredelitev izvajanja načrta/ov sprejetega strateškega dokumenta zavoda 
 

Opredelite in opišite način izvajanja nalog in načrtov iz strateškega dokumenta zavoda z namenom doseganja 
zadanih ciljev, ki so opredeljeni v strateškem dokumentu (opredelite tudi v čem izvedeni projekt prispeva k 
doseganju ciljev, opredeljenih v strateškem dokumentu, največ 150 besed). 

 

Med glavne cilje strategije UM spada aktivno spodbujanje vključevanja študentov v raziskovalno delo. 

Vključevanje v tovrstni in konkretno v pričujoči študentski projekt je študentom omogočil, da so 

povezali svoje znanje, ki so ga pridobili v času študija, z lastno željo po raziskovanju ter s prakso v 

negospodarstvu. S tem je bilo študentom tudi omogočeno, da so se odzvali na potrebe okolja in 

prispevali k rasti in trajnostnem razvoju družbe, saj so raziskovali področje, s katerim se srečuje, 

posredno ali neposredno, domala vsak posameznik in ki nanj lahko pozitivno kakor tudi negativno 

vpliva. Raziskava je prav tako sledila strategiji UM na področju razvoja človeških virov, saj so morali 

študentje pri svojem raziskovanju zagotavljati tudi profesionalno in etično področje, saj so delali z 

osebnimi podatki. Novo pridobljena znanja bodo študentom povečala možnost vstopanja na trg 

zaposlovanja, v katerega bodo v kratkem stopali kot strokovnjaki svojih študijskih programov. 

 

Projekt tako prispeva k uresničevanju ciljev Strategije znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti 

2013-2018 Univerze v Mariboru; eden od pomembnih ciljev te strategije je vključevanje mladih v 

raziskovanje in inoviranje.  
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12. Posredni učinki na projektu 
 

Navedite posredne učinke vključenih oseb v projekt 
 

 Število študentov Opomba 

Zaposlitev študenta v partnerski 
organizaciji 

 To bo možno v primeru, da dobi partner 1 s 
strani zavarovalnice posel – glede na 
obravnavano tematiko, takrat bodo definitivno 
izbrani sodelujoči študentje iz projekta. 

Možnost zaposlitve študenta v 
partnerski organizaciji (po 
zaključku izobraževanja) 

2 Po zaključeni 2. mag stopnji študija, je 
ustanovitelj partnerja 1 dejal, da bo povabil k 

sodelovanju minimalno 2 študenta. 

Študent  nadaljuje delo v 
partnerski organizaciji preko 
študentske napotnice, pogodbe, 
druge oblike sodelovanja 

3 To bo možno takoj, ko dobimo povabilo, za 
sodelovanje v novem projektu. S tremi študenti 
smo dogovorjeni, da bomo skupaj spisali 
prispevke, na temo distribucije zavarovalnih 
produktov, ki jih bomo objavili v različnih 
mednarodno znanstveno strokovnih revijah.  

Izvajanje študijskih obveznosti  
(priprava magistrske, diplomske 
naloge na podlagi potrebe 
organizacije) 

 Definitivno je partner pripravljen sodelovati v 
tej sferi,v kolikor se bo izkazal interes s strani 
fakultet, kot tudi študentov.  

 
Če so na projektu vidni tudi drugi učinki (npr. posodobitev učnega programa, prenos znan ja kot npr. izvedeno 
predavanje s strani predstavnika vključenih partnerjev, osvojitev nagrade/priznanja na tekmovanju, natečaju, 
podelitev štipendije ...) le-te navedite in jih na kratko opišite. 

 

Dogovor je, da bomo raziskali možnosti, da bi se na Pravni fakulteti Maribor začel izvajati predmet 

Zavarovalno pravo kot izbirni predmet. Strokovna sodelavka Partnerja 1 ima dovolj kompetenc, da 

predavanja izpelje. Strokovna sodelavka je z veseljem pripravljena predavanja izvesti in aktivno 

sodelovati pri samem snovanju študijskih načrtov za samo izvedbo predmeta.   

 
13. Informiranje in obveščanje 
 

Navedite aktivnosti s področja obveščanja in informiranja javnosti (npr. izvedba promocijskega dogodka, objava 
publikacije, članka ipd. – pri vsaki aktivnosti navedite tudi naziv, lokacijo in čas, največ 150 besed).  
 

Dne 14.9.2018 ob 11h je bil spletni priročnik objavljen na spletnem portalu partnerja 1 – IZOP.  Prav 

tako je bil spletni priročnik objavljen na Facebook in LinkedIn strani enakega dne ob 13h, kar pa 

skupno predstavlja bazo 17.000 ogledov. S študenti je dogovor, da najmanj trije pripravijo članke, ki 

se bodo objavili v mednarodno strokovno znanstvenih revijah – do decembra 2018 dogovor. 

Konkretna promocija dobljenih rezultatov pa sledijo sedaj, po končanem projektu z direktorji 

zavarovalnic (prvi dogovor, je na Zavarovalnici Sava, nato sledi Grawe, NLB Vita,…). Predstavitev 

rezultatov projekta bo izvedena meseca oktobra 2018 tudi na PF UM. Strokovni in pedagoški mentor 

bosta poskrbela za diseminacijo rezultatov projekta z objavo člankov v domači in/ali tujih revijah. 

Rezultati projekta pa bodo v kratkem prav tako objavljeni na internetni strani PF UM, na katero bo 

vabljena tudi širša javnosti, katero bi zanimala dotična tematika. 



 
 
 
 

 

 



 

 

Priloga 6: KONČNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH 
 

JAVNI RAZPIS  
»PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM – ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI 

ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018« 
 

v okviru 
 

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 kot neposredna 
potrditev operacije »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem 
okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«; prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in 
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do 
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, 
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 
svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter 
podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 

 
Številka pogodbe: 11083-6/2018 
 
1. PODATKI O PROJEKTU 

 
1.1 Osnovni podatki 
 

Naziv projekta 
Pravna ureditev prekrškovne prometne zakonodaje za učinkovito 
implementacijo sekcijskega merjenja hitrosti  

Akronim projekta ISMEH 

Izvajalec/nosilec projekta Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta 

Trajanje projekta od: 16. 6. 2018 do: 15. 9. 2018 

Partner 1 
(negospodarska oz. neprofitna 
organizacija) 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 

Strokovni sodelavec 1 
Ime in priimek: mag. Vesna Marinko 
Vodja sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa 

Partner 2 
(organizacija iz gospodarskega ali 
družbenega področja) 

 

Strokovni sodelavec 2 
 

Ime in priimek: 
Funkcija: 

Pedagoški mentor/ji 

Ime in priimek: doc. dr. Miha Šepec 
Zavod/članica: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta 

Ime in priimek: 
Zavod/članica: 

Ime in priimek: 
Zavod/članica: 
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1.2 Seznam sodelujočih študentov 
(Navedete vse študente, ki so sodelovali na projektu in so uveljavljali stroške. V kolikor je v času trajanja 
projekta prišlo do zamenjave študenta, poleg imena in priimka študenta, navedite oba). 
 

Ime in priimek 
študenta 

Zavod/članica, kjer 
je študent vpisan 

Naziv študijskega 
programa 

Bolonjska 
stopnja 
študija 

Klasius-P-16 
Vključeni od/do 

 od do 

Aljoša Polajžar 
Univerza v 

Mariboru, Pravna 
fakulteta 

Pravo 1.UNI 
 

0421 16/6/18 15/9/18 

Vivian Mohr 
Univerza v 

Mariboru, Pravna 
fakulteta 

Pravo 1.UNI 
 

0421 16/6/18 15/9/18 

Valentin Justin 
Tratnik 

Univerza v 
Mariboru, Pravna 

fakulteta 
Pravo 1.UNI 

 
0421 16/6/18 15/9/18 

Azra Pajić 
Univerza v 

Mariboru, Pravna 
fakulteta 

Pravo 2.MAG 
 

0421 16/6/18 15/9/18 

Sara Štern 
Univerza v 

Mariboru, Fakulteta 
za varnostne vede 

Varstvoslovje 2.MAG 
 

1032 16/6/18/ 15/9/18 

Nejc Hribernik 
Univerza v 

Mariboru, Fakulteta 
za varnostne vede 

Varnost in 
policijsko delo 

1.VS 
 

1032 16/6/18 15/9/18 

Jure Sreš 

Univerza v 
Mariboru, Fakulteta 
za elektrotehniko, 
računalništvo in 

informatiko 

Informatika in 
tehnologije 

komuniciranja 
2.MAG 

 
 

610 16/6/18 15/9/18 

Saša Brdnik 

Univerza v 
Mariboru, Fakulteta 
za elektrotehniko, 
računalništvo in 

informatiko 

Medijske 
komunikacije 

1.UNI 

 
 

688 16/6/18 15/9/18 

Domen Hohler 

Univerza v 
Mariboru, Fakulteta 
za elektrotehniko, 
računalništvo in 

informatiko 

Informatika in 
tehnologije 

komuniciranja 
1.VS 

 
 

610 16/6/18 15/9/18 

 
1.3 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na vsebinsko zasnovo 
projekta (neustrezno področje izbrišite): 
 
0 - Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 
1 - Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 
2 - Umetnost in humanistika 
3 - Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 

4 - Poslovne in upravne vede, pravo 

5 - Naravoslovje, matematika in statistika 
6 - Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
7 - Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
8 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 
9 - Zdravstvo in socialna varnost 
10 - Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 
99 - Področje neznano  
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2. Povzetek projekta: 
 

Slovenija je v letu 2017 pilotno izvedla projekt sekcijskega merjenja hitrosti na avtocestnem odseku Trojane med 
Vranskim in Blagovico, saj ta odsek velja za prometno izredno nevarnega. V manj kot letu dni so policisti na tem 
odseku ugotovili več kot 7000 kršitev, število nesreč na tem odseku pa se je prepolovilo na račun znižanja hitrosti med 
vozniki. Ukrep sekcijskega merjenja se je torej izkazal kot izredno učinkovit in kot ukrep, ki drastično povečuje varnost 
udeležencev v prometu. Žal pa se je v okviru izvedbe sekcijskega merjenja hitrosti pokazalo, da učinkovitost projekta 
pestijo predvsem pravne, žal pa tudi tehnične ovire. 
 
Velike težave pa so torej nastopile pri izvedbi prekrškovnega postopka, ki ga izvaja policija kot pristojni prekrškovni 
organ, ki po hitrem postopku ugotavlja kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa. Te težave se nanašajo predvsem 
na učinkovitost izvedbe prekrškovnega postopka in na sankcioniranje odgovornih kršiteljev prometne zakonodaje, ki s 
prehitro in neprilagojeno vožnjo ogrožajo ostale udeležence v prometu. 
 
Kot ključni problemi se pojavljajo informacijsko/tehnična neustreznost Policije, ki ni sposobna obdelovati tako veliko 
količino kršitev – smiselna rešitev bi bilo zato sistem avtomatizirati, kjer se pojavljajo pomisleki v povezavi z obdelavo 
osebnih podatkov lastnikov vozil. 
 
Še bolj očiten problem predstavlja domača prekrškovna zakonodaja, ki potencialnim kršiteljem (predvsem tujcem in 
pravnim osebam) nudi morda celo pretirane pravne garancije in zaščite, ki bistveno otežujejo delo domačih 
prekrškovnih organov. 
 
Cilj prijavljenega projekta je zato bil z več zornih kotov preučiti problematiko sekcijskega merjenja hitrosti in olajšati 
prekrškovnim organom sankcioniranje odgovornega kršitelja. 
 
S pravnega vidika s študenti oblikovali rešitve glede jezika v postopku, ko so v postopku obravnavani tujci in 
pripadniki marginaliziranih skupin, ki ne obvladujejo slovenskega jezika; rešitve kako urediti prekrškovno odgovornost 
pravnih oseb, ki ne sporočajo podatkov o vozniku vozila, ki je vozilo upravljal v času prekrška; rešitve kako skrajšati 
predolge roke, ko policija čaka na odgovor iz tujine na poslano obvestilo ter rešitve kako sankcionirati kršitelja, ki 
prekrškovnim organom posreduje lažne informacije o vozniku njegovega vozila v času prekrška. 
 
Z informacijsko/tehničnega vidika so študenti oblikovali rešitve glede varstva osebnih podatkov lastnikov in 
uporabnikov vozil, ki bodo zabeleženi v okviru sekcijskega merjenja hitrosti. 
 
Z varnostnega vidika pa so študenti opravili pregled tuje prakse na področju sekcijskega merjenja hitrosti in kako ta 
ukrep prispeva k varnosti na cestah. Obenem so poudarili tudi resnost prometne varnosti in težav, ki jih prehitra 
vožnja povzroča v prometu (statistična primerja letnih nesreč povezanih z neprilagojeno hitrostjo na slovenskih 
cestah). 
 
Svoje ugotovitve so študenti povzeli v kar 244 strani dolgem poročilu, ki je priloženo temu poročilu o izvajanju 
projekta. Sestavki študentov pa bodo nadalje v znova predelani in objavljeni kot del monografije o sekcijskem 
merjenju hitrosti, ki bo izšlo pri Založbi UM in bo vsebovali tudi poglavja drugih priznanih strokovnjakov na zadevnem 
področju. 

 
3. Izvajanje projekta: 
 

1. Delovni sestanek mentorjev in strokovnih sodelavcev. Kraj: Ljubljana, AVP. Delovni sestanek pedagoškega in 
strokovnega osebja je bil namenjen seznanitvi strokovnih sodelavcev z akutalnim razvojem doktrine na področju 
prekrškovnega in kaznovalnega prava ter ureditve varstva osebnih podatkov. Strokovni sodelavci pa so 
pedagoške mentorje seznanili z aktualno problematiko, s katero se soočajo v praksi, ki je relevantna za projekt, 
in sicer zlasti zadevajoč nejasnosti in neučinkovitosti zakonodajnega okvirja, ki se nanaša na sekcijsko merjenje 
hitrosti. 
 
2. Delovni sestanki mentorjev in študentov 
Ob izvajanju raziskovalno-analitičnega dela študentov se odpirala mnoga vprašanja, ki so terjala izvedbo večih 
delovnih sestankov tako v Ljubljani kot v Mariboru (AVP, PF UM, online konzultacije), in na katerih so se študenti 
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sestali z mentorji in poročali o izsledkih raziskovalnega dela. 
 
3. Delovni sestanek na Policiji, Urad za informatiko in telekomunikacije, Ljubljana, kjer je bilo študentom 
predstavljeno delovanje sekcijskega merjenja hitrosti in pravna podlaga, potekala je tudi diskusija o ureditvi v 
zvezi z varstvom osebnih podatkov. 
 
4. Raziskovalno-analitično delo študentov ob rednem posvetovanju s pedagoškimi mentorji in strokovnimi 
sodelavci. Na podlagi dela doma in v knjižnicah so študenti izdelali individualna poročila, ki so nato bila 
združena v priloženo končno poročilo. 
 
5. Sestava končnega poročila. Študenti so v skladu z razpisno dokumentacijo svoje izsledke predstavili v obliki 
vsebinskega raziskovalnega poročila. V tem so ugotovili, da je slovenski sistem sekcijskega merjenja hitrosti z 
zornega kota varstva osebnih podatkov v veliki meri skladna s področno zakonodajo, sporne so zgolj enkatere 
podrobnosti. Tudi z zornega kota predvidenih postavitev radarjev na avtocesti se kaže, da so z zornega kota 
statističnih podatkov izbrani tisti odseki, ki se kažejo kot najbolj problematični. Kup vprašanj pa se še vedno 
pojavlja v zvezi s pravno ureditvijo. Študenti so v poročilu prikazali primerjalnopravno ureditev in predlagali 
nekatere rešitve, ki bi jih lahko vnesli v slovenski pravni red. 
 

 
4. Odstopanja od predvidenih aktivnosti 
 

Ugotavljamo, da je poletni čas zaradi težje dosegljivosti vseh deležnih neugoden za izvajanje takšnih projektov, 
sploh v zelo omejenem času, ki je bil na voljo (praktično dva meseca in pol). Ne glede na to smo projekt uspešno 
izvedli in izdelali obsežno poročilo. Žal poročila nismo mogli predstaviti na AVP, a so študenti zelo zagreti za to, 
da bi svoje delo predstavili po koncu projekta. 
 
Ker je 6. 8. podpisala pogodbo o zaposlitvi od tega datuma nismo uveljavljali ur študentke Azre Pajić. Ne glede 
na to se je študentka odločila svoje individualno poročilo dokončati, tako da to ni vplivalo na izvedbo projekta. 

 
5. Pridobljene kompetence, znanja in praktične izkušnje študentov 
 

Navedite poklicno specifične kompetence, ki so jih študenti pridobili z vključitvijo v projekt, in način pridobitve 
kompetence (za vsakega študenta posebej).  
 

Ime in priimek študenta Opis 

Aljoša Polajžar Poklicno specifična kompetenca: 
- poznavanje sodne prakse zadevnega področja (ZP-1, ZVCP-1, ZPrCP); 
- sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih 
tekstov (zlasti v povezavi s pomenskimi nejasnostmi v ZP-1, ZVCP-1); 
- zmožnost učinkovitega pisnega izražanja o pravnih vsebinah, 
zmožnost iskanja pravnih virov;  
- izboljšanje poznavanja domače in tuje pravne terminologije na 
raziskovalnem področju. 
 
Način pridobitve kompetence: 
- raziskovanje relevantnih pravnih virov na spletu, branje komentarjev 
in strokovnih člankov z zadevnega področja; 
- iskanje in preučevanje dosedanje projektno relevantne sodne prakse; 
- posvetovanje s pedagoškim mentorjem s pravne fakultete in s 
strokovnim sodelavcem iz Agencije. 
 

Vivian Mohr Poklicno specifična kompetenca: 
 
- poznavanje sodne prakse zadevnega področja (ZVOP-1, URS, EKČP); 
- sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih 
tekstov (zlasti v povezavi s pomenskimi nejasnostmi v ZVOP-1, pravna 
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doktrina - Visković, Pavčnik, etc.); 
- zmožnost učinkovitega pisnega izražanja o pravnih vsebinah, 
zmožnost iskanja pravnih virov; 
- izboljšanje poznavanja domače in tuje pravne terminologije na 
raziskovalnem področju; 
- sposobnost poglobljenega razumevanja in konstruktivnega reševanja 
pravnih problemov na področju varstva osebnih podatkov in varstva 
cestnega prometa. 
 
Način pridobitve kompetence: 
poglobljeno raziskovanje relevantnih pravnih virov na spletu, branje 
komentarjev in strokovnih člankov z zadevnega področja; 
- sistemsko iskanje in preučevanje dosedanje projektno relevantne 
sodne prakse; 
- posvetovanje s pedagoškim mentorjem s PF UM in s strokovnim 
sodelavcem iz Agencije ter strokovnim podpornim osebjem s FERI UM. 

Valentin Justin Tratnik Poklicno specifična kompetenca: 
- poznavanje sodne prakse zadevnega področja (ZP-1, ZVCP-1, ZPrCP); 
- sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih 
tekstov (zlasti v povezavi s pomenskimi nejasnostmi v ZP-1, ZVCP-1); 
- zmožnost učinkovitega pisnega izražanja o pravnih vsebinah, 
zmožnost iskanja pravnih virov;  
- izboljšanje poznavanja domače in tuje pravne terminologije na 
raziskovalnem področju. 
 
Način pridobitve kompetence: 
- poglobljeno raziskovanje relevantnih pravnih virov na spletu, branje 
komentarjev in strokovnih člankov z zadevnega področja; 
- sistemsko iskanje in preučevanje dosedanje projektno relevantne 
sodne prakse; 
- posvetovanje s pedagoškim mentorjem s pravne fakultete in s 
strokovnim sodelavcem iz Agencije. 
 

Azra Pajić Poklicno specifična kompetenca: 
- poznavanje sodne prakse zadevnega področja (ZP-1, ZVCP-1, ZPrCP); 
- sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih 
tekstov (zlasti v povezavi s pomenskimi nejasnostmi v ZP-1, ZVCP-1); 
- zmožnost učinkovitega pisnega izražanja o pravnih vsebinah, 
zmožnost iskanja pravnih virov;  
- izboljšanje poznavanja domače in tuje pravne terminologije na 
raziskovalnem področju. 
 
Način pridobitve kompetence: 
- poglobljeno raziskovanje relevantnih pravnih virov na spletu, branje 
komentarjev in strokovnih člankov z zadevnega področja; 
- sistemsko iskanje in preučevanje dosedanje projektno relevantne 
sodne prakse; 
- posvetovanje s pedagoškim mentorjem s pravne fakultete in s 
strokovnim sodelavcem iz Agencije. 

Sara Štern Poklicno specifična kompetenca: 
- poznavanje temeljne zakonske ureditve zadevnega področja (ZP-1, 
ZVCP-1, ZPrCP). 
- poznavanje družbeno-kulturnih razsežnosti problematike varnosti 
cestnega prometa. 
- seznanitev z izbranimi tujimi pristopi za doseganje varnosti cestnega 
prometa. 
- poznavanje izbranih statističnih kazalcev o varnosti cestnega prometa 
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v RS; 
- zmožnost učinkovite komunikacije in raziskovanja s pravnimi 
strokovnjaki. 
 
Način pridobitve kompetence: 
- raziskovanje relevantnih strokovnih člankov in druge literature z 
zadevnega področja; 
- preučevanje izbranih tujih ureditev varnosti cestnega prometa; 
- posvetovanje s pedagoškim mentorjem s pravne fakultete in s 
strokovnim sodelavcem iz Agencije. 

Nejc Hribernik Poklicno specifična kompetenca: 
- poznavanje temeljne zakonske ureditve zadevnega področja (ZP-1, 
ZVCP-1, ZPrCP). 
- poznavanje družbeno-kulturnih razsežnosti problematike varnosti 
cestnega prometa. 
- seznanitev z izbranimi tujimi pristopi za doseganje varnosti cestnega 
prometa. 
- poznavanje izbranih statističnih kazalcev o varnosti cestnega prometa 
v RS; 
- zmožnost učinkovite komunikacije in raziskovanja s pravnimi 
strokovnjaki. 
 
Način pridobitve kompetence: 
- raziskovanje relevantnih strokovnih člankov in druge literature z 
zadevnega področja; 
- preučevanje izbranih tujih ureditev varnosti cestnega prometa; 
- posvetovanje s pedagoškim mentorjem s pravne fakultete in s 
strokovnim sodelavcem iz Agencije. 

Saša Brdnik Poklicno specifična kompetenca: 
- poznavanje tehnične zasnove informacijskega sistema sekcijskega 
merjenja hitrosti; 
- zmožnost učinkovitega pisnega izražanja o različnih tehnično-
informacijskih sistemih za sekcijsko merjenje hitrosti 
- poznavanje temeljne zakonske ureditve zadevnega področja (ZVOP-1); 
- zmožnost učinkovite komunikacije in raziskovanja s pravnimi 
strokovnjak; 
- pridobivanje vodstvenih, organizacijskih in nadzorstvenih sposobnosti. 
 
Način pridobitve kompetence: 
- raziskovanje relevantnih strokovnih člankov in druge literature z 
zadevnega področja; 
- preučevanje tehnično-informacijskih sistemov za sekcijsko merjenje 
hitrosti 
- posvetovanje s pedagoškim mentorjem s PF UM in s strokovnim 
sodelavcem iz Agencije ter strokovnim podpornim osebjem s FERI UM; 
- vodenje ekipe 2 študentov FERI UM, ki bosta skupaj z magisterskim 
študentom raziskovala povezano problematiko. 

Jure Sreš Poklicno specifična kompetenca: 
- poznavanje sodne prakse in razumevanje pravnih virov iz zadevnega 
področja (ZVOP-1, URS, EKČP); 
- zmožnost uporaba znanja, ki ga študent tekom študija dobi pri 
predmetu Medijsko pravo, v praksi; 
- zmožnost pisnega izražanja o pravnih vsebinah, zmožnost iskanja 
pravnih virov; 
- zmožnost učinkovite komunikacije s pravnimi strokovnjaki, 
strokovnjaki za varnost cestnega prometa in strokovnjaki za 
informacijsko znanost. 
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Način pridobitve kompetence: 
- povezovanje ugotovitev pravne stroke o uporabi ZVOP-1 z 
ugotovitvami tehnično-informacijske narave; 
- raziskovanje relevantnih pravnih virov na spletu, branje komentarjev 
in strokovnih člankov z zadevnega področja; 
- posvetovanje s pedagoškim mentorjem s PF UM in s strokovnim 
sodelavcem iz Agencije ter strokovnim podpornim osebjem s FERI UM. 

Domen Hohler Poklicno specifična kompetenca: 
- poznavanje tehnične zasnove informacijskega sistema sekcijskega 
merjenja hitrosti; 
- zmožnost učinkovitega pisnega izražanja o različnih tehnično-
informacijskih sistemih za sekcijsko merjenje hitrosti 
- poznavanje temeljne zakonske ureditve zadevnega področja (ZVOP-1); 
- zmožnost učinkovite komunikacije in raziskovanja s pravnimi 
strokovnjaki. 
 
Način pridobitve kompetence: 
- raziskovanje relevantnih strokovnih člankov in druge literature z 
zadevnega področja; 
- preučevanje tehnično-informacijskih sistemov za sekcijsko merjenje 
hitrosti 
- posvetovanje s pedagoškim mentorjem s PF UM in s strokovnim 
sodelavcem iz Agencije ter strokovnim podpornim osebjem s FERI UM. 

 
6. Doprinos morebitnih rešitev/rezultatov projekta za vključeno negospodarsko oz. neprofitno organizacijo 
(PARTNER 1) 
 

Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) je pravna oseba javnega prava, ki deluje na področju varnosti 
prometa. Agencija izvaja regulatorne, razvojne, strokovne in druge naloge s področja voznikov in vozil, 
analitsko-raziskovalne naloge, na področju varnosti cestnega prometa, preventive, vzgoje, usposabljanja v 
cestnem prometu, neodvisno preiskovanje dejavnikov za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom ter 
strokovne naloge za pripravo in izvedbo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa. V okviru svojih 
pristojnosti opravlja presojo varnosti cestne infrastrukture ter zagotavlja izobraževanje in osveščanje javnosti 
glede uvajanja novih tehničnih standardov, rešitev ter drugih ukrepov, ki pripomorejo k večji varnosti vseh 
udeležencev v cestnem prometu. 
 
V tem smislu je AVP v interesu, da se sistemsko in interdisciplinarno obdela problematika sekcijskega merjenja 
hitrosti. Ob pravilni namestitvi in uporabi namreč sekcijsko merjenje hitrosti pomembno doprinese k varnosti v 
cestnem prometu. Zaradi tega je tudi za agencijo pomembno, da se razrešijo različna vprašanja v zvezi z 
informacijsko-tehničnimi in pravnimi vprašanji, ki se nanašajo na uporabo tega instrumenta. 
 

 
7. Doprinos morebitnih rešitev/rezultatov projekta za vključeno organizacijo iz gospodarskega ali družbenega 
področja (PARTNER 2) 
 

/ 
 

 
8. Izkazovanje družbene koristi morebitnih rešitev/rezultatov projekta v lokalnem/regionalnem okolju, 
učinek na širšo lokalno skupnost   
 

Dokler ostaja raziskava zapisana zgolj na papirju je treba priznati, da učinkov oz. vplivov na širšo lokalno 
skupnost (še) nismo dosegli. Ti bodo doseženi, ko bodo rezultati naše raziskave objavljeni v monografiji (glej 
zgoraj), prav tako pa načrtujemo seznanitev javnosti z rezultati projekta, torej izvedbo tiskovne konference, v 
kratkem pa bo do rezultati predstavljeni tudi na AVP. 
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9. Prispevek k enakim možnostim 
 

Projekt je kot celota je usmerjen k cilju vzpostavitve jasnejše, bolj predvidljive, bolj učinkovite in funckionalne 
zakonodaje, ki se nanaša na sekcijsko merjenje hitrosti. To pomeni, da je eden od ciljev projekta tudi krepitvev 
tako imenovane pravne varnosti posameznikov. Krepitev pravne varnosti in predvidljivosti zakonodajnega 
okvirja pa že po naravi stvari venomer najbolj koristi prikrajšanim skupinam, še posebej tistim, ki zaradi svojega 
finančnega stanja ne morejo poiskati pomoči pravnih strokovnjakov in odvetnikov, da bi jim pomagali pri 
razumevanju veljavne zakonodaje. Projekt tako že na abstraktni ravni teži k zagotavljanju enakih možnosti 
prikrajšanih skupin. 
 
Znotraj posameznih aktivnosti projekta pa je treba izpostaviti tudi bolj konkretno usmeritev pri raziskovanju 
veljavnega zakonodajnega okvirja, ki je neposredno prispevala k izboljšanju enakih možnosti prikrajšanih 
skupin. Kot je izpostavljeno že zgoraj se bo eden od študentov PF UM posvetil tudi komunikaciji med uradnim 
organom in storilcem prekrška v tujem jeziku. Znotraj tega je obravnavano tudi vprašanje uradnih dopisov v 
slovenskem jeziku, ki so naslovljeni na osebe, ki slovenskega jezika ne obvladajo. Iz tega zornega kota kaže 
izpostaviti morebitne težave, ki bi se lahko pojavile pri vročanju pripadnikom narodnostnih manjšin, pa tudi 
pripadnikom romske skupnosti itd. Celovita analiza problematike je gotovo doprinesla k izboljšanju enakih 
možnosti takšnih prikrajšanih skupin.  
 

 
10. Trajnost/prihodnost projekta 
 
 

Projekt bo nadgrajen tako, da bodo rezultati projekta objavljeni v obliki strokovne monografije, prav tako 
načrtujemo seznanitev javnosti z rezultati projekta (torej izvedba tiskovne konference). 
 
Seveda pa upamo in si želimo, da bi rezultati projekta vplivali na delo policije, na odločitev o lokaciji izvajanja 
sekcijskega merjenja hitrosti ter nazadnje tudi na oblikovanje in prilagoditev zakonodaje v zvezi s sekcijskim 
merjenjem hitrosti. 
 
Pedagoški menor, doc. dr. Miha Šepec je bil iz strani AVP naprošen, da sodeluje kot strokovni svetovalec v 
nadaljnjem urejanju področja, ki ga naslavlja projekt. 
 

 
11. Opredelitev izvajanja načrta/ov sprejetega strateškega dokumenta zavoda 
 

Izveden projekt izpolnjuje cilje Strategije znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti Univerze  v  Mariboru 
2013-2018 -  http://www.pf.um.si/raziskovanje/raziskovalna-strategija-pf-um/: 
 

- povečanje vpetosti sodelavcev UM v telesa resornega ministrstva in javnih agencij 
- vpetost v znanstvenoraziskovalne tokove, ki temeljijo na trajnostni strategiji, ki omogoča 

dolgoročen razvoj; 
- spodbujanje in pospeševanje oblikovanja interdisciplinarnih timov 

 
Izvajanje projekta je obenem pripomoglo k vzpostavljanju stikov med fakulteto in partnerjem iz javnega 
sektorja. Projekt je bil zasnovan interdisciplinarno in usmerjen v trajnostni razvoj, glavni cilj projekta pa je 
pravna varnost, ki tudi Vzhodno kohezijsko regijo naredi bolj privlačno za visokotehnološke gospodarske družbe. 

 
12. Posredni učinki na projektu 
 

Navedite posredne učinke vključenih oseb v projekt 
 

 Število študentov Opomba 

Zaposlitev študenta v partnerski 
organizaciji 

/  
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Možnost zaposlitve študenta v 
partnerski organizaciji (po 
zaključku izobraževanja) 

/                                                 

Študent  nadaljuje delo v 
partnerski organizaciji preko 
študentske napotnice, pogodbe, 
druge oblike sodelovanja 

/  

Izvajanje študijskih obveznosti  
(priprava magistrske, diplomske 
naloge na podlagi potrebe 
organizacije) 

2 Dva študenta sta izrazila željo po pripravi 
diplomske oz. magistrske naloge, a 
dispozicije še niso potrjene. 

 

 
13. Informiranje in obveščanje 
 

Javnost je bila informirana predvsem s pomočjo kanalov Pravne fakultete UM (spletna stran, 
Facebook), zaključni dogodek in novinarska konferenca s sodelovanjem tudi AVP pa bosta izvedena po 
zaključku projekta. 
 



 

 

 

 



 

 

Priloga 6: KONČNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH 
 

JAVNI RAZPIS  
»PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM – ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI 

ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018« 
 

v okviru 
 

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 kot neposredna 
potrditev operacije »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem 
okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«; prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in 
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do 
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, 
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 
svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter 
podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 

 
Številka pogodbe: 11083-6/2018 
 
1. PODATKI O PROJEKTU 

 
1.1 Osnovni podatki 
 

Naziv projekta Model prilagajanja odvetniških storitev tehnološkemu napredku  

Akronim projekta E-odvetnik v Industriji 4.0 

Izvajalec/nosilec projekta Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta 

Trajanje projekta od: 16. 6. 2018 do: 15. 9. 2018 

Partner 1 
(negospodarska oz. neprofitna 
organizacija) 

Pravniško društvo v Mariboru 

Strokovni sodelavec 1 
Ime in priimek: Klemen Drnovšek 
Funkcija: podpredsednik 

Partner 2 
(organizacija iz gospodarskega ali 
družbenega področja) 

 

Strokovni sodelavec 2 
 

Ime in priimek: 
Funkcija: 

Pedagoški mentor/ji 

Ime in priimek: izr. prof. dr. Tjaša Ivanc 
Zavod/članica: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta 

Ime in priimek:  doc. dr. Simona Sternad Zabukovšek 
Zavod/članica: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta 

Ime in priimek: 
Zavod/članica: 
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1.2 Seznam sodelujočih študentov 
(Navedete vse študente, ki so sodelovali na projektu in so uveljavljali stroške. V kolikor je v času trajanja 
projekta prišlo do zamenjave študenta, poleg imena in priimka študenta, navedite oba). 
 

Ime in priimek 
študenta 

Zavod/članica, kjer 
je študent vpisan 

Naziv študijskega 
programa 

Bolonjska 
stopnja 
študija 

Klasius-P-16 
Vključeni od/do 

 od do 

Nina Dajčman 
Univerza v 

Mariboru, Pravna 
fakulteta 

Pravo 2.MAG 
 

0421 16/6/18 15/9/18 

Sašo Šilec 
Univerza v 

Mariboru, Pravna 
fakulteta 

Pravo 2.MAG 
 

0421 16/6/18 15/9/18 

Tim Zupan 
Univerza v 

Mariboru, Pravna 
fakulteta 

Pravo 1.UNI 
 

0421 16/6/18 15/9/18 

Tea Unger 
Univerza v 

Mariboru, Pravna 
fakulteta 

Pravo 1.UNI 
 

0421 16/6/18 15/9/18 

Špela Čučko 

Univerza v 
Mariboru, Fakulteta 
za elektrotehniko, 
računalništvo in 

informatiko 

Informatika in 
tehnologije 

komuniciranja 
2.MAG 

 
 

0610 16/6/18/ 15/9/18 

Matic Kocbek 

Univerza v 
Mariboru, 

Ekonomsko-
poslovna fakulteta 

Poslovna 
ekonomija 

1.VS 

 
 

0413 
16/7/18 15/9/18 

Klemen 
Lončar 

Univerza v 
Mariboru, Fakulteta 
za elektrotehniko, 
računalništvo in 

informatiko 

Računalništvo in 
informacijske 
tehnologije 

1.VS 

 
 

0481 16/6/18 15/9/18 

Nina Vrban 

Univerza v 
Mariboru, 

Ekonomsko-
poslovna fakulteta 

Ekonomske in 
poslovne vede 

2.MAG 

 
 

0488 
16/6/18 15/9/18 

 
1.3 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na vsebinsko zasnovo 
projekta (neustrezno področje izbrišite): 
 
0 - Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 
1 - Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 
2 - Umetnost in humanistika 
3 - Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 

4 - Poslovne in upravne vede, pravo 

5 - Naravoslovje, matematika in statistika 
6 - Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
7 - Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
8 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 
9 - Zdravstvo in socialna varnost 
10 - Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 
99 - Področje neznano  
 
 



 

3 

2. Povzetek projekta: 
 

Na kratko opišite vsebino ter namen projekta. Jasno opišite problem, potrebo oz. izziv ter rešitve oz. rezultate, ki ste 
jih s projektom dosegli (največ 500 besed). 
 
V okviru projekta Model prilagajanja odvetniških storitev tehnološkemu napredku – E-odvetnik v industriji 4.0 (E-
odvetnik 4.0) je bil primarni izziv preučitev področja, ki se nanašana na digitalizacijo odvetniških storitev, kot je tudi 
že razvidno iz samega naslova projekta. Vsebina projekta strmi k celoviti obravnavi tematike, ki na kakršenkoli način 
sega na področje odvetniških ali pravnih storitev. Trenutna četrta industrijska revolucija, ki pospešeno vnaša 
spremembe na področje informacijsko-komunikacijske tehnologije, se dotika tudi pravniških in odvetniških storitev. 
V skladu s tem se pojavlja potreba po modernizaciji tovrstnih storitev in tudi smotrnost takšnega postopanja.  
 
Področja, ki izkazujejo nekakšno vpetost v vsakodnevno pravno poslovanje, so številna. Vsebinsko so se študenti pri 
raziskovanju omejili zgolj na tista, ki kažejo aktualnost, potencialno vrednost ali uporabnost na področju prava. V ta 
kontekst se nedvomno umešča umetna inteligenca, ki vztrajno išče mesto v področju prava. V zaključnem poročilu je 
tako predstavljen pogled na vlogo umetne inteligence v pravu, ki vključuje tako prednosti za njeno uporabo kot tudi 
zadržke. Umetna inteligenca je prezentirana tako skozi prizmo prava kot skozi tehnološki vidik. V okviru tega je še 
opisana pametna pogodba, ki temelji na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov (»blockchain«).  
 
V trenutni razsežnosti in vseprisotnosti internetnih zmožnosti je še toliko bolj pomembno zagotavljanje varnosti 
osebnih podatkov. V morebitne aktivnosti pravniških in odvetniških storitev, ki temeljijo na uporabni spleta, je 
usmerjen poudarek in pomen vloge varstva posebnih podatkov. Predvsem v primerih, kadar v skladu s temi 
storitvami, se po spletu izmenjujejo podatki, ki predstavljalo posebne vrste osebnih podatkov oziroma občutljive 
podatki ali podatke, ki odražajo varovano zasebnost posameznika. Za področje elektronskega poslovanja pravnih ali 
odvetniških storitev je pomembno pravilno razumevanja sklenitve pogodbe med odvetnikom in stranko, ki se nanaša 
na njuno poslovanje po elektronski poti. Zaradi slednjega je med vsebino projekta vključena tudi pojasnitev narava 
sklenitve pogodbe med odvetnikom in stranko.  
 
Z modernizacijo in digitalizacijo prava so se pričele pojavljati tudi pravne storitve, ki poosebljajo digitalizacijo prava in 
s pomočjo sodobnih tehnologij opravljajo številne storitve, nanašajoče se na pravno področje. Digitalizacija prava 
olajšuje posamezniku, odvetniku in pravniku pri raznovrstnih postopanjih. S tem namenim so bile izpostavljene 
vodilne spletne platforme, ki odražajo digitalizacijo pravnih storitev širom sveta, s fokusom na E Sloveniji, Evropi in 
Združenih državah Amerike. 
 
Za pravilno razumevanje pomembnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije so bili predmet preučitve navade in 
značilnosti generacije y. V povezavi s tem je raziskava posegla tudi na vpliv digitalne transformacije na pravne 
storitve in pojavljanje novih modelov odvetniških inovacijskih procesov. 
 
Med rezultate projekta poleg podrobne preučitve zgoraj omenjenih področij umeščamo še idejno zasnovo testne 
platforme, katere namen je poenostavitev in digitalizacija opravljanja tako odvetniških kot tudi pravnih storitev, ki bi 
približala sistem pravne pomoči posamezniku, ki išče pravni nasvet. Z implementacijo zasnovane ideje v delujočo 
platformo kot simulacijo sistema, bi se olajšali dostop do prvega pravnega mnenja in s tem posamezniku omogočila 
enostavnejša pot do prvega pravnega nasveta. Med rezultate projekta umeščamo tudi analizo ankete, ki so jo 
reševali strokovnjaki na pravnem področju, in sicer na temo uporabnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije v 
pravu.  
 
Idejna zasnova testne platforme je dostopna na naslednji povezavi: 
https://www.dropbox.com/s/9vl9jbpiqq2jd7j/Idejna%20zasnova%20testne%20platforme.mp4?dl=0 . 
 

 
3. Izvajanje projekta: 
 

Navedite aktivnosti, ki ste jih izvajali na projektu na način, da je iz opisov razvidno za kakšno aktivnost gre, kje 
se je ta izvajala ter kako je posamezna aktivnost prispevala k doseganju ciljev oz. razreševanju opredeljenega 
problema (npr. navajanje »delo na terenu/v knjižnici/v delavnici« ni ustrezno, potrebna je specifična opredelitev 
aktivnosti kot npr. »delo v učilnici na sedežu »prvega partnerja« z mladoletniki pri preučevanju  … Ugotovili smo 
…« ipd.)(največ 300 besed). 

https://www.dropbox.com/s/9vl9jbpiqq2jd7j/Idejna%20zasnova%20testne%20platforme.mp4?dl=0
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Vrste aktivnosti, ki obsegajo izvedbo projekta:  
 
1. Aktivnosti študentov, skladno s katerimi so raziskovali in preučevali posamezna področja, ki se umeščajo v 
okvir digitalizacije prava. Skladno z aktivnostjo so študentje iskali, pridobivali in preučevali literaturo in vire ter s 
tem pridobivali temelje za oblikovanje prispevkov zaključnega poročila. Delo študentov je praviloma zaradi 
narave dela potekalo od doma ali prostorih fakultete in knjižnice.    
 
2. Sodelovanje mentorjev in ostalih sodelujočih na projektu s študenti prav tako predstavlja vrsto aktivnosti v 
projektu. Sodelovanje sodelujočih v projektu s študenti je potekalo tako v obliki sestankov, ki so bili skupinske 
narave, kot tudi preko elektronsko-komunikacijskih sredstev. Sodelovanje pedagoških mentorjev in tudi ostalih 
sodelujočih v projektu pri raziskovanju področja projekta je še dodatno dvignilo ustreznost in primernost 
opravljenih raziskav in prispevkov.  
 
3. Priprava izvedba in obdelava ankete je tudi ena izmed aktivnosti projekta. Priprava ankete je potekala s 
strani študentov, nadalje smo na skupnem sestanku uskladili vsebino ankete. Po sestanku je bila anketa še 
deležna vsebinskih pregledov s strani sodelujočih v projektu, ki niso bili prisotni na sestanku. Pripravljeno 
anketo je bilo nato potrebno spremeniti v elektronsko obliko, da je bila primerna za spletno izpolnjevanje. Ko je 
bila anketa primerna za reševanje, se jo je začelo pošiljati ciljnim skupinam. Anketo št.1 se je poslalo članom 
Pravniškega društva v Mariboru. Anketo št.2 se je pa poslalo različnim organizacijam, ki predstavljalo 
prikrajšane skupine.  

 
4. Odstopanja od predvidenih aktivnosti 
 

V kolikor je prišlo do odstopanja od predvidenih aktivnosti, izpostavite ovire, s katerimi ste se soočali ter na 
kratko pojasnite odstopanja. Ocenite, v kolikšnem delu načrtovani cilji niso bili doseženi zaradi odstopanja od 
predvidenih aktivnosti (največ 200 besed). 
 
V projektni prijavi je bil predviden razvoj testne platforme. Zaradi časovne omejitve trajanja projekta je ni bilo 
mogoče v celoti razviti, v smislu vzpostavitve odjemalca in strežnika, priprave podpore pri uporabi ter navodil 
za namestitev in uporabo platforme. Vendar že sama projekta prijava predvideva zgolj testno platformo, tako v 
tem smislu ni odstopanja med rezultati.  

 
5. Pridobljene kompetence, znanja in praktične izkušnje študentov 
 

Navedite poklicno specifične kompetence, ki so jih študenti pridobili z vključitvijo v projekt, in način 
pridobitve kompetence (za vsakega študenta posebej).  
 

Ime in priimek študenta Opis 

Sašo Šilec - Poznavanje nacionalne zakonodaje in razumevanje problematike 
digitalne transformacije v pravu (študij nacionalne zakonodaje na 
področju pravne informatike ter zbiranje in preučevanje literature, ki 
obravnava problematiko virtualnega pravnega svetovanja); 
- Razumevanje prednosti uporabe informacijske-komunikacijske 
tehnologije v pravu (analiza spletnih strani, ki nudijo virtualno pravno 
svetovanje); 
- Poznavanje in razumevanje pravnih vidikov različnih metod in 
postopkov nudenja virtualnega pravnega svetovanja (povezovanje 
znanj iz področji prava in informatike); 
- Sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage 
pravnih tekstov in zmožnost učinkovitega pisnega izražanja o pravnih 
vsebinah, zmožnost iskanja pravnih virov (sodelovanje pri izdelavi 
zaključnega poročila projektne skupine); 
- Izboljšanje poznavanja domače in tuje pravne terminologije na 
raziskovalnem področju (preučevanje domačih in tujih virov, ki se 
nanašajo na področje raziskovanja). 
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Tea Unger - Poznavanje sodnih odločb (nacionalnih in evropskih), razlike v 
pristopu ter njihova kritična analiza (preučitev relevantne sodne 
prakse); 
- Sposobnost naprednega in inovativnega mišljenja (ugotavljanje 
zahtev strank po prvem pravnem nasvetu in usklajevanje zahtev z 
virtualnimi inovacijami, ki so pogojene s sposobnostjo kreacije testne 
platforme spletne strani ali aplikacije); 
- Spoznavanje domačega in tujega virtualnega pravnega svetovanja 
(analiza vpliva elektronskih storitev in komunikacij na delo 
odvetnika); 
- Podrobno poznavanje uspešnih primerov digitalne transformacije v 
pravu (preučitev relevantne zakonodaje s področja pravne 
informatike); 
- Sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage 
pravnih tekstov in zmožnost učinkovitega pisnega izražanja o pravnih 
vsebinah, zmožnost iskanja pravnih virov (sodelovanje pri izdelavi 
zaključnega poročila projektne skupine); 
- Izboljšanje poznavanja domače in tuje pravne terminologije na 
raziskovalnem področju (preučevanje domačih in tujih virov, ki se 
nanašajo na področje raziskovanja). 

Nina Dajčman - Dobro poznavanje zakonodaje na področju prava v informacijski 
družbi na nacionalnem nivoju (preučevanje pravno relevantnih 
dokumentov, ki se nanašajo na digitalno transformacijo v pravu); 
- Natančno poznavanje zakonodaje s področja informacij javnega 
značaja in varstva osebnih podatkov (raziskava relevantnih pravnih 
virov na spletu, branje pravne literature in strokovnih člankov iz 
raziskovalnega področja); 
- Sposobnost vrednotenja trenutno veljavne zakonodaje in odkrivanja 
pomanjkljivosti v pravnih aktih (analiza zakonodajnih določil, ki 
zadevajo inovativne virtualne rešitve v pravu); 
- Sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage 
pravnih tekstov in zmožnost učinkovitega pisnega izražanja o pravnih 
vsebinah, zmožnost iskanja pravnih virov (sodelovanje pri izdelavi 
zaključnega poročila projektne skupine); 
- Izboljšanje poznavanja domače in tuje pravne terminologije na 
raziskovalnem področju (preučevanje domačih in tujih virov, ki se 
nanašajo na področje raziskovanja). 

Tim Zupan - Zmožnost primerjalnopravne analize primerov digitalne 
transformacije iz več izbranih držav (študij spletnih, pravnih in drugih 
virov za namene preučevanja izbranih primerov uspešne digitalne 
transformacije v pravu v tujini); 
- Raziskovalne veščine in strokovna argumentacija (uporaba zbranih 
virov in podatkov za oblikovanje pravnih argumentov, ki utemeljujejo 
kreacijo virtualne odvetniške pisarne); 
- Zmožnost vzpostavitve vzporednic s primerjalnopravno ureditvijo 
ter prenos ugotovitev na stanje v lokalnem okolju (analiza obstoječe 
normativne podlage na nacionalni in evropski ravni); 
- Sposobnost uporabe veščine iskanja primerjalnopravnih primerov 
virtualnega pravnega svetovanja (iskanje uspešnih primerov 
digitalizacije pravnih storitev); 
- Sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage 
pravnih tekstov in zmožnost učinkovitega pisnega izražanja o pravnih 
vsebinah, zmožnost iskanja pravnih virov (sodelovanje pri izdelavi 
zaključnega poročila projektne skupine); 
- Izboljšanje poznavanja domače in tuje pravne terminologije na 
raziskovalnem področju (preučevanje domačih in tujih virov, ki se 
nanašajo na področje raziskovanja). 
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Klemen Lončar - Sposobnost načrtovati in zasnovati idejno zasnovo testne platforme 
(priprava idejne zasnove testne platforme, ki bo omogočala prvi 
pravni nasvet);  
- Natančno preučevanje spletnih strani, ki temeljijo na konceptu 
digitalne transformacije v pravu (iskanje in preučitev obstoječih 
pravnih e-portalov); 
- Načrtovati in razviti kreativne informacijsko-komunikacijske rešitve 
(prepoznavanje kompleksnosti raziskovalnega problema); 
- Izkazati poznavanje možnosti uporabe računalniških sistemov in 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (povezovanje prava in 
informatike ter s tem ugotovitev pomena in vpliva digitalne 
transformacije v pravu); 
- Razumeti širši družbeni vpliv informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij v pravu (raziskava vpliva novih informacijsko-
komunikacijskih tehnoloških metod na vsakodnevno delo odvetnika); 
-  Obvladovanje znanje širšega strokovnega področja, v katerega sodi 
projekt ter izboljšanje poznavanja domače in tuje pravne 
terminologije na raziskovalnem področju (preučevanje domačih in 
tujih virov, ki se nanašajo na področje raziskovanja). 

Špela Čučko - Sposobnost načrtovati in zasnovati idejno zasnovo testne platforme 
mobilne aplikacije, (priprava idejne zasnove testne platforme, ki bo 
omogočala prvi pravni nasvet);  
- Natančno preučevanje mobilnih aplikacij, ki temeljijo na konceptu 
digitalne transformacije v pravu (iskanje in preučitev obstoječih 
pravnih e-portalov); 
- Načrtovati in razviti kreativne informacijsko-komunikacijske rešitve 
(prepoznavanje kompleksnosti raziskovalnega problema); 
- Izkazati poznavanje možnosti uporabe računalniških sistemov in 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (povezovanje prava in 
informatike ter s tem ugotovitev pomena in vpliva digitalne 
transformacije v pravu); 
- Razumeti širši družbeni vpliv informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij v pravu (raziskava vpliva novih informacijsko-
komunikacijskih tehnoloških metod na vsakodnevno delo odvetnika); 
-  Obvladovanje znanje širšega strokovnega področja, v katerega sodi 
projekt ter izboljšanje poznavanja domače in tuje pravne 
terminologije na raziskovalnem področju (preučevanje domačih in 
tujih virov, ki se nanašajo na področje raziskovanja). 

Matic Kocbek - Sposobnost iskanja, uporabe in razumevanja delovanja programov, 
ki se uporabljajo pri virtualnem pravnem svetovanju (iskanje in 
preučitev obstoječih pravnih e-portalov); 
- Prenos znanja iz teorije na področja tehničnih in praktičnih 
problemov (preučevanje spletnih, knjižničnih in drugih virov, ki 
obravnavajo digitalno transformacijo v pravu); 
- Načrtovati in razviti kreativne informacijsko-komunikacijske rešitve 
ter prepoznati informacijsko-komunikacijske procese, ki tečejo v 
organizaciji (raziskava vpliva novih informacijsko-komunikacijskih 
metod na vsakodnevno delo odvetnika); 
- Obvladovanje znanje širšega strokovnega področja, v katerega sodi 
projekt (analiziranje virov, ki obravnavajo problematiko raziskovanja); 
- Razumeti principe informacijske družbe in razumeti širši družbeni 
vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij v pravu (raziskava 
prednosti in slabosti informacijsko-komunikacijske tehnologije na 
pravnem področju); 
- Poznavanje možnosti uporabe računalniških sistemov in 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (analiziranje spletnih strani 
ter drugih platform, ki temeljijo na podobnih izhodiščih); 
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- Izboljšanje poznavanja domače in tuje pravne terminologije na 
raziskovalnem področju (preučevanje domačih in tujih virov, ki se 
nanašajo na področje raziskovanja). 

Nina Vrban - Sposobnost strokovnega zapisovanja, izražanja vsebine, samostojne 
predstavitve ključnih spoznanj in spretnost argumentiranja 
(preučevanje normativnih in drugih virov, ki so relevantni za 
uspešnost digitalne transformacije prava); 
- Uporaba orodij za obdelavo rezultatov anketnih raziskav (izvedba 
anketne raziskave s pravnimi strokovnjaki lokalnega okolja o 
potencialnem virtualnem pravnem svetovanju strankam); 
- Zajemanje, obdelovanje in prikazovanje podatkov ter sposobnost 
opisovanja in razlage rezultatov anketnih raziskav (preučevanje 
rezultatov anketne raziskave, ki se nanaša na virtualno pravno 
svetovanje); 
- Razumeti principe poslovanja v informacijski družbi in e-okolju ter 
vpliva na družbeno koristnost ter razumeti širši družbeni vpliv 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij v pravu za dobrobit 
državljanov (raziskava navad uporabnikov informacijsko-
komunikacijske tehnologije); 
- Obvladovanje znanja širšega strokovnega področja, v katerega sodi 
projekt (analiziranje virov, ki obravnavajo problematiko raziskovanja); 
- Izboljšanje poznavanja domače in tuje  terminologije na 
raziskovalnem področju (preučevanje domačih in tujih virov, ki se 
nanašajo na področje raziskovanja). 

 
6. Doprinos morebitnih rešitev/rezultatov projekta za vključeno negospodarsko oz. neprofitno organizacijo 
(PARTNER 1) 
 

Navedite kakšen je doprinos projekta k negospodarski oz. neprofitni organizaciji oz. kaj je organizacija s 
projektom pridobila (največ 150 besed). 
 
V projektu je kot negospodarska oziroma neprofitna organizacija sodelovalo Pravniško društvo v Mariboru. 
Članska struktura društva je sestavljena iz priznanih odvetnikov, sodnikov ter ostalih pravnih strokovnjakov 
lokalnega območja. S pritegnitvijo Pravniškega društva v Mariboru k sodelovanju jim bo preučevana vsebina 
zaključnega poročila neposredno na voljo. Kar nosi znaten pomen, glede na raznovrstno člansko strukturo, ki 
sega v mnoga področja prakticiranja prava. Anketa, ki pooseblja mišljenje anketiranih pravnikov, odraža njihov 
odnos do vloge informacijsko-komunikacijske tehnologije v pravu. Skladno z rezultati ankete lahko Pravniško 
društvo predvidi in organizira različne aktivnosti, s katerimi bi naslovili z anketo izpostavljeno problematiko, 
nanašajočo se na prehod tehnologije v pravo. Velja še dodati, da je ciljna skupina ankete temeljila prav na 
članih Pravniškega društva v Mariboru, kot tudi to, da bo pripravljena idejna zasnova testne platforme 
objavljena na strežniku Pravniškega društva v Mariboru. 

 
7. Doprinos morebitnih rešitev/rezultatov projekta za vključeno organizacijo iz gospodarskega ali družbenega 
področja (PARTNER 2) 
 

Navedite kakšen je doprinos projekta k organizaciji iz gospodarskega ali družbenega področja oz. kaj je 
organizacija s projektom pridobila (največ 150 besed). 
 
 

 
8. Izkazovanje družbene koristi morebitnih rešitev/rezultatov projekta v lokalnem/regionalnem okolju, 
učinek na širšo lokalno skupnost   
 

Navedite, kakšen je doprinos projekta in njegovih rezultatov k družbenemu razvoju in napredku v 
lokalnem/regionalnem okolju, kjer se je izvajal projekt. Navedite v čem rezultati projekta prinašajo učinke oz. 
vplivajo tudi na širšo lokalno skupnost ter navedite (največ 250 besed). 
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Z identifikacijo vloge informacijsko-komunikacijske tehnologije v pravu in pri poudarku njene potencialnosti, ki 
zagotavlja hitrejšo in enostavnejšo komunikacijo med strankami in ponudniki pravnih storitev, s katero se lahko 
že v predsodni fazi zagotovi ustrezne informacije o možnostih reševanja posameznega primera, je postavljeno 
izhodišče, ki posamezniku olajša pot do prvega pravnega nasveta. Z objavo zaključnega poročila se bo na 
lokalnem/regionalnem nivoju pripomoglo k napredku v tehnološkem smislu razumevanja digitalizacije pravnih 
storitev ter predstavilo možnosti izboljšanja digitalizacije na področju prava. Potencialno udejanjenje idejne 
zasnove testne platforme bo rezultiralo v ustanovitev komunikacijskega vmesnika med ponudnikom pravnih 
storitev in osebo, ki potrebuje pravni nasvet. S tovrstno vzpostavitvijo platforme bo na lokalnem/regionalnem 
območju zaživela digitalizacija posamezne pravne storitve, v kateri bodo lahko participirali pravni strokovnjaki, 
ki delujejo v lokalnem/regionalnem okolju. Za ohranjanje platforme bo potrebno še nadaljnjo interdisciplinarno 
sodelovanje stroke in lokalne javnosti, s čimer se bo ohranjala ustreznost delovanja platforme. Zaključno 
poročilo in testna platforma bosta tako na lokalnem/regionalnem nivoju pripomogla k napredku v tehnološkem 
smislu in razumevanju pravnih storitev ter podala odgovore na možnosti izboljšanja na področju stanja 
informacijsko-komunikacijske tehnologije v pravu. Sodelovanje Pravniškega društva v Mariboru, ki ima široko 
člansko strukturo, je pripomoglo k ozaveščanju razumevanja pomena digitalizacije prava. S tem ko bo zaključno 
poročilo objavljeno in tako na voljo članom Pravniškega društva, se bodo lahko slednji še podrobneje seznanili z 
digitalizacijo pravnega področja. 

 
9. Prispevek k enakim možnostim 
 

Navedite, kako je projekt prispeval k zagotovitvi enakih možnosti prikrajšanih skupin (navedite oz. opišite vsaj 
kakšen konkreten primer, če obstaja, največ 250 besed). 
 
Kaže izpostaviti, da smo pri izvajanju projekta vestno spoštovali Kodeksa profesionalne etike Univerze v 
Mariboru in tudi Pravne fakultete. Skladno s tem smo tudi postopali v postopkih izbire sodelujočih v projektu. 
Prav tako smo pri izvajanju projektnih aktivnosti zagotovili spoštovanje načela enakih možnosti ter načel 
poštenja, objektivnosti, integritete ter tudi varovanja osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu 
podatkov. 
Nadalje se je v okviru projekta pripravila anonimna anketa, katere namen je bil ugotovitev potreb in možnosti 
za odpravljanje negativnih posledic izključenosti prikrajšanih skupin pri pridobivanju prvega pravnega nasveta. 
Zaključno poročilo, pripravljeno tekom projekta, bo na voljo vsem posameznikom, katerim se identificirajo med 
prikrajšane skupine. Z vzpostavitvijo sistema, ki bi olajšal dostop do prve pravne pomoči, bi poenostavili 
možnosti uveljavljanja upravičenj posameznika. Tako bo izboljšan položaj prikrajšanih skupin, ki so zaradi 
različnih vzvodov v položaju skromnejšega premoženjskega stanja in niso zmožne v celoti uveljavljati 
ustavnopravno pravico do sodnega varstva, določeno s 23. členom Ustave RS. Prikrajšani skupini, ki si ne more 
privoščiti pravnega svetovanja in pooblaščenca, ki bi jo zastopal na sodišču, je še predvsem namenjena idejna 
zasnova testne platforme, ki je bila oblikovana tekom projekta. 

 
10. Trajnost/prihodnost projekta 
 
 

Navedite, kakšen je doprinos projekta in njegovih rezultatov k trajnosti rezultatov. Ali obstaja možnost za 
nadgradnjo obstoječega projekta? (največ 150 besed) 
 
Doprinos projekta k trajnosti rezultatov se kaže v pripravi zaključnega poročila, katerega bodo lahko kot 
izhodišče uporabljali pristojni organi ali ponudniki pravnih storitev, ko bodo digitalizirali pravni sistem ali pravne 
storitve in bodo tako začeli postopati in ravnati v smeri digitalizacije. Kot je že bilo izpostavljeno, je tekom 
projekta nastala idejna zasnova testne platforme, ki predstavljala informacijsko-komunikacijski vmesnik med 
stranko in ponudnikom pravnih storitev. Zaradi časovne omejenosti projekta, ni bilo mogoče dokončno razviti 
testne platforme. Prav idejna zasnova platforme predstavlja temelj za nadgradnjo obstoječega projekta, saj bi 
jo bilo mogoče po koncu nadaljnjega sodelovanja razviti, vzpostaviti (odjemalec, strežnik), pripraviti navodila za 
njeno namestitev in uporabo ter postaviti administratorja platforme, na katerega bi se lahko uporabniki v 
primeru težav ali nejasnosti obrnili. Dokončni razvoj idejne zasnove testne platforme, ki bi rezultiral v 
oblikovanje pravnega e-inkubatorja, bi predstavljal prispevek k trajnosti rezultatov.  

 
11. Opredelitev izvajanja načrta/ov sprejetega strateškega dokumenta zavoda 
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Opredelite in opišite način izvajanja nalog in načrtov iz strateškega dokumenta zavoda z namenom doseganja 
zadanih ciljev, ki so opredeljeni v strateškem dokumentu (opredelite tudi v čem izvedeni projekt prispeva k 
doseganju ciljev, opredeljenih v strateškem dokumentu, največ 150 besed). 
 
Aktualni projekt izpolnjuje tako cilje Strategije znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti Univerze v 
Mariboru 2013-2018 (https://www.um.si/projekti/uvod/Documents/Strategija%20ZRD_20130821_MS.pdf) kot 
tudi raziskovalne strategije Pravne fakultete Univerze v Mariboru 
(http://www.pf.um.si/raziskovanje/raziskovalna-strategija-pf-um/. Izpostavljeni cilji so: 
 

- prioritetno raziskovanje prilagajanje prava novim družbenim zahtevam z odgovori na pretirano 
normativizacijo in formalizacijo v pravu, izdelava podlag za ustrezno uporabo prava s poudarkom na 
večji učinkovitosti, usklajeni s pravičnostjo, vključevanjem informacijskih tehnologij v sodne postopke 
in vzpostavitvi večje odgovornosti strank za učinkovitost in cenejšo izvedbo sodnih postopkov tudi 
izvršilnega – ekonomska analiza prava, 

- spodbujanje med-fakultetnega sodelovanja; 
- vpetost v znanstvenoraziskovalne tokove, ki temeljijo na trajnostni strategiji, ki omogoča dolgoročen 

razvoj; 
- prioritetno raziskovanje informacijske in komunikacijske tehnologije s poudarkom na: informacijskih, 

telekomunikacijskih, računalniških, mikro-elektronskih, merilnih in senzorskih sistemih ter 
inteligentnih storitvah; 

- preučevanje temeljih pravic digitalne ekonomije (osebni podatki). 
 
 

Z raziskavo teh področij se pripomore k slovenski, evropski in globalni diskusiji o pravnih izzivih digitalne 
ekonomije.  
 

 
12. Posredni učinki na projektu 
 

Navedite posredne učinke vključenih oseb v projekt 
 

 Število študentov Opomba 

Zaposlitev študenta v partnerski 
organizaciji 

/  

Možnost zaposlitve študenta v 
partnerski organizaciji (po 
zaključku izobraževanja) 

/                                                 

Študent  nadaljuje delo v 
partnerski organizaciji preko 
študentske napotnice, pogodbe, 
druge oblike sodelovanja 

/  

Izvajanje študijskih obveznosti  
(priprava magistrske, diplomske 
naloge na podlagi potrebe 
organizacije) 

/  

 
Če so na projektu vidni tudi drugi učinki (npr. posodobitev učnega programa, prenos znanja kot npr. izvedeno 
predavanje s strani predstavnika vključenih partnerjev, osvojitev nagrade/priznanja na tekmovanju, natečaju, 
podelitev štipendije ...) le-te navedite in jih na kratko opišite. 
 
 

 
13. Informiranje in obveščanje 
 

https://www.um.si/projekti/uvod/Documents/Strategija%20ZRD_20130821_MS.pdf
http://www.pf.um.si/raziskovanje/raziskovalna-strategija-pf-um/
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Navedite aktivnosti s področja obveščanja in informiranja javnosti (npr. izvedba promocijskega dogodka, objava 
publikacije, članka ipd. – pri vsaki aktivnosti navedite tudi naziv, lokacijo in čas, največ 150 besed).  
 
S sodelovanjem Pravniškega društva v Mariboru smo imeli možnost komuniciranja s člani društva po 
elektronski pošti, zaradi česar je obveščanje o anketah in o ostalih aktivnostih obstoječega projekta potekalo po 
tovrstni poti. 
 
Sproti smo o napredku na projektu obveščali sodelavce na Pravni fakulteti Maribor ter na Ekonomsko-poslovni 
fakulteti Maribor s pomočjo internih kanalov obveščanja; javnosti bodo rezultati projekta kmalu po zaključku na 
voljo na spletnih straneh Pravne fakultete ter Ekonomsko-poslovne fakultete, obe Univerza v Mariboru; svoje 
članstvo bo o rezultatih obvestilo tudi Pravniško društvo v Mariboru.  
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