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Po četrt stoletja nove slovenske države je bil že skrajni čas, da se 
na (na srečo vse bolj raznolikem) akademskem prizorišču močneje 
uveljavi tudi Nova univerza. Zanjo je po eni strani značilna novost, to 
pomeni drugačnost v primerjavi z drugimi izobraževalnimi oz. razi-
skovalnimi ustanovami. Naši programi in naši učitelji so v stalnem 
stiku z novimi pojavi v strokah in znanostih, kar pomeni, da črpajo 
iz svetovne, predvsem iz evropske zakladnice informacij, da inten-
zivno sodelujejo s tujimi univerzami in inštituti. Tako postajamo pri-
merljivi z najboljšimi, tudi starimi in uveljavljenimi izobraževalnimi 
in raziskovalnimi ustanovami. Želimo si, da bi se naše študentke in 
naši študentje čim bolje znašli na vodilnih položajih, ki jih čakajo v 
Sloveniji in v Evropi, zato imajo naši programi mednarodne poudar-
ke. Morda bodo naši slušatelji, ko bodo zapustili našo univerzo, kak 
podatek tudi pozabili, važneje pa je, da so se med študijem nauči-
li misliti in upoštevati vrednote, ki so značilne za novo generacijo 
evropskih poslovnih in akademskih ljudi. Na tem mestu boste našli 
informacije in napotke, ki vam bodo olajšali soočenje z izzivi aka-
demskega življenja in vam - upam - popestrili študij. 

Z najboljšimi željami!

prof. dr. Dimitrij Rupel
rektor

prof. dr. Dimitrij Rupel
rektor

O novi  univ er zi
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Cenjene študentke, cenjeni študenti!

Naša Evropska pravna fakulteta, ki je od nedavnega tudi članica Nove uni-
verze, je že dobro desetletje vpeta v slovenski akademski prostor. Najprej se 
je postavila ob bok ostalima pravnima fakultetama v Sloveniji, jima sčasoma 
postala enakovredna, zdaj pa ju mestoma že presega. To pomeni, da na do-
ločenih področjih vzpostavlja višje standarde – vse v vidu višje kakovosti 
študija in znanja, saj ste v osredju fakultete študenti: vaše znanje, sposob-
nosti in veščine.

Fakulteto odlikuje odličen akademski zbor učiteljev in asistentov. Pri njihovem 
angažmaju so prvenstvene prednosti znanje in izkušnje, bodisi pridobljene v 
tujini, v kakovostnih akademskih okoljih, ali pa bogate izkušnje iz domače pra-
kse – vse do najodgovornejših mest v najvišjih državnih institucijah. Fakulteta 
se tu še kako zaveda, da slovenski visokošolski prostor, tako kot je to v tujini, 
postaja vse bolj tržno usmerjen, študenti namreč zahtevate nadvse kakovo-
stne storitve.

Zato je v interesu celotnega osebja fakultete zadovoljen študent. To pa je 
tisti, ki zapusti predavanja ali vaje ne le s prepričanjem, da se je nekaj po-
membnega naučil, temveč tudi z občutkom osebnostne rasti. Veliko sicer 
zahtevamo, a veliko tudi damo!

Izobraževanje na fakulteti je predvsem praktično usmerjeno. Navsezadnje se 
bo na trgu delovne sile, ki je tudi pri nas vedno bolj neizprosen, bolje odrezal 
tisti z bolj uporabljivim znanjem. To vedo najbolje povedati tudi delodajalci.

izr. prof. dr. Marko Novak
dekan

Nagovor dek ana

Pedagoško 
delo na 
fakulteti poteka 
v manjših 
skupinah, kar je 
naša posebna 
prednost.
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Študij na Evropski pravni fakulteti uči in vzgaja v klasične pravosodne poklice: 
sodnik, odvetnik, tožilec, notar, pravobranilec ter v poklice na področju prava in 
managementa nepremičnin ter alternativnega reševanja sporov. Lahko boste 
tudi pravniki v državnih in drugih upravnih organih, v gospodarskih družbah. 
Morda celo v tujini, v kakšni multinacionalni korporaciji ali v mednarodni orga-
nizaciji. Poleg tega znanje prava zelo koristi lastni podjetniški poti ali nemara le 
širitvi obzorij in osebni splošni izobrazbi. Študij prava vzgaja v smeri večje skrbi 
za pravno varnost in pravičnost. 

Pedagoško delo na fakulteti poteka v manjših skupinah, kar je naša posebna 
prednost. To pomeni, da je študent bolj neposredno voden s strani profesor-
ja, asistenta, mentorja. Veliko več je možnosti za diskusijo, izmenjavo mnenj 
in kritično razmišljanje. Kritično razmišljanje je pri nas pravilo, ne izjema – 
saj smo na »akademiji«!

Profesorji vas ne bodo le učili, temveč vam bodo tudi svetovali. Med drugim 
tudi, kako naprej v svet ali doma v prakso. Kajti vse te poti so že prehodili – in 
vsak ima bržkone tudi idejo, kako bi se jih dalo prehoditi še bolje.

Naša fakulteta postaja tudi vse bolj na široko odprto okno v svet. Bodisi 
gostimo najuglednejše svetovne predavatelje, bodisi omogočamo številne 
študijske izmenjave. V globalni vasi ne moreš biti doma dober, če nisi v tujini 
prepoznaven. 

Navsezadnje spremljajo kakovosten študij številne obštudijske dejavnosti, kjer 
so zavoljo mladosti in ambicioznosti fakultete še posebej veliki potenciali, ki jih 
pomagate uresničevati vi, študenti. Brez vas ni fakultete, saj ste vi tisti, ki nam 
pomagate graditi njeno prepoznavnost in uspeh. Ko pa diplomirate, boste naši 
najboljši ambasadorji. 

Skratka, vabljeni k nam vsi, ki ste željni znanja. Vabljeni vsi tisti, ki bi želeli biti 
čim bolje opremljeni za kariero v praksi ali nadaljevanje študija … Tisti, ki pa 
ste že pri nas, na vas smo nadvse ponosni! 

Študij na 
Evropski pravni 
fakulteti uči in 
vzgaja v klasične 
pravosodne 
poklice: sodnik, 
odvetnik, 
tožilec, notar, 
pravobranilec 
ter v poklice na 
področju prava 
in managementa 
nepremičnin ter 
alternativnega 
reševanja 
sporov. 
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O fakulteti

Evropska pravna fakulteta, članica Nove Univerze, je 
mednarodno priznana visokošolska institucija, katere 
poslanstvo je ustvarjanje in posredovanje znanja na 
področju prava, interdisciplinarnega področja prava in 
managementa infrastrukture in nepremičnin ter alterna-
tivnega reševanja sporov. 

Odlikujejo jo predvsem kakovostni študijski programi, 
vrhunski akademski kader, prijazne strokovne službe, 
povezovanje teorije s prakso ter praktična uporabnost 
pridobljenega znanja. Da bi se še bolj približala študen-
tom, je po zgledu priznanih tujih univerz uvedla »e-izo-
braževanje«, s katerim sledi trendom sodobnega druž-
benega razvoja.

Poleg tega sodeluje z mnogimi sorodnimi institucijami 
ter drugimi partnerji v mednarodnem okolju. Je člani-
ca Evropskega združenja pravnih fakultet (European 
Law Faculties Association – s kratico ELFA), nosilka 
Erasmus univerzitetne listine in podpisnica bilateral-
nih sporazumov, ki študentom, akademskemu in stro-
kovnemu osebju omogočajo mednarodno izmenjavo. 
Fakulteta najboljšim študentom ponuja izmenjavo na 
Mississippi College School of Law, Jackson, ZDA. Prvi 
tovrstni program v Sloveniji študentom omogoča, da se 
udeležijo študentske izmenjave v ZDA in se po tem ne-
posredno vpišejo na magistrski program te ameriške 
fakultete. 

Evropska pravna fakulteta 
je dinamična pedagoška 
institucija, ki je vnesla 
svežino v slovenski 
akademski prostor. Študij na 
njej omogoča študentovo/
kandidatovo pridobivanje 
ustreznih strokovnih 
referenc s predavatelji, ki so 
ob akademski karieri tudi 
dejavni v praksi. Predavanja 
so tako koncipirana na 
podajanju teoretičnega 
znanja, reflektiranega skozi 
praktično uporabo, kar je 
posebnost Evropske pravne 
fakultete v primerjavi z 
drugimi pravnimi šolami v 
Sloveniji.

izr. prof. dr. Anže Erbežnik
doktorand Evropske pravne 
fakultete in njen pedagoški 
sodelavec
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S spodbujanjem in usmerjanjem aktivnega raziskovalnega dela študentov 
ter z objavljanjem njihovih raziskovalnih izsledkov v domačih in tujih znan-
stvenih publikacijah, fakulteta in njeni diplomanti sodelujejo pri razvoju slo-
venske pravne znanosti.

Za pester program obštudijskih dejavnosti skrbita Študentski svet ter Zdru-
ženje študentov prava ELSA Nova Gorica. 

Prednost fakultete je tudi Karierni center, ki skrbi za karierno svetovanje štu-
dentom ter predstavlja stično točko med fakulteto, študenti in delodajalci. 
Karierni center omogoča, da ostane fakulteta povezana s svojimi diplomanti 
tudi po zaključku študija.
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Zak aj izbr ati  študij  na 
Evropski  pr avni  fakulteti?

• zaradi kakovostnih študijskih programov, ki 
temeljijo na povezovanju teorije in prakse; 

• zaradi vrhunskega akademskega kadra, ki ga 
sestavljajo domači in tuji strokovnjaki iz prakse;

• zaradi aktivnega vključevanja študentov v 
raziskovalne projekte in spodbujanja njihovega 
raziskovalnega dela že v času študija;

• zaradi individualnega pristopa do študenta s 
strani akademskega in strokovnega osebja;

• zaradi mednarodno obarvanega študijskega 
procesa, ki ga bogatijo številni tuji predavatelji 
in gosti iz prakse; 

• zaradi zagotavljanja podpore za kakovostno 
karierno orientacijo in zaposljivost študentov 
in diplomantov prek kariernega centra fakultete; 

• zaradi izvajanja študija na dveh lokacijah, in 
sicer v Ljubljani in Novi Gorici; 

• zaradi prijaznih strokovnih in podpornih služb; 

• ker je edina pravna fakulteta, ki omogoča 
e-izobraževanje oziroma študij na daljavo;

• ker uspešno izvaja Erasmus+ program 
mobilnosti za namene študija ali prakse v tujini; 

• ker omogoča izmenjavo na Mississippi College 
School of Law, Jackson, ZDA in nadaljevanje 
študija na magistrskem programu te ameriške 
fakultete;

• ker ima univerzitetno knjižnico z bogatim 
naborom domačega in tujega strokovnega 
gradiva;

• zaradi bogate izbire podiplomskih študijskih 
programov;

• ker omogoča redni (brezplačni) študij na 
nekaterih dodiplomskih in podiplomskih 
študijskih programih.
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Na Evropski pravni 
fakulteti sem zak-
ljučil dodiplomski 
in magistrski štu-

dijski program pravo, semester pa 
sem imel možnost študirati tudi 
na Univerzi v Leipzigu v okviru 
študijske izmenjave Erasmus.

Fakulteta mi je omogočila ogromno 
priložnosti za udejstvovanje in na-
biranje izkušenj pri najrazličnejših 
študijskih in obštudijskih aktivnos-
tih. Med drugim sem kmalu po za-
četku študija začel aktivno delovati 
kot član Študentskega sveta, ELSA 
Nova Gorica, udeležil sem se tako 
domačih kot mednarodnih tekmo-
vanj in poletne šole v Vidmu, ki jo 
fakulteta organizira v sodelovanju 
z drugimi evropskimi fakulteta-

Erazem Bohinc
diplomant dodiplomskega univerzitetnega in 
magistrskega študijskega programa Pravo

mi. Poleg tega sem v času študija 
deloval kot član različnih organov 
fakultete, postal sem namreč pro-
dekan za razvojno dejavnost, ter se 
udeleževal kolegijev dekana. 

Vodstvo fakultete udejstvovanje 
študentov in njihovo vključevanje 
v delovanje fakultete vedno podpi-
ra ter obravnava kot dobrodošlo. 
Tako so predstavniki študentov 
prisotni v vseh pomembnejših 
organih fakultete (npr. senat, 
akademski zbor, študijska komisi-
ja), kar študentom omogoča boljši 
vpogled v delovanje fakultete in 
zastopanje njihovih pravic.

K moji študijski izkušnji so veliko 
doprinesli tudi predavatelji, saj 
jih večina prihaja iz prakse, kar 
študentom omogoča, da se že pri 
študiju seznanijo »z delovanjem 
prava v praksi« (ang. »law in 
action«). Veliko jih je izobrazbo 
pridobivalo v tujini in so zelo 
aktivni tako na nacionalnem kot 
tudi na mednarodnem nivoju. 

Pozitivna lastnost študija na 
Evropski pravni fakulteti so med 

drugim tudi interaktivna preda-
vanja, ki jih omogočajo majhne 
skupine študentov in pa predvsem 
odprtost predavateljev in njiho-
va pripravljenost sodelovati in 
pomagati, npr. pri pripravah na 
tekmovanja. V svoje delo vključu-
jejo tudi študente – tako smo bili 
večkrat povabljeni k sodelovanju 
pri različnih projektih, npr. sode-
lovanje pri dopolnitvi knjige, ali 
pa kot asistenti, npr. na Komisiji 
za mednarodno pravo, Organiza-
cije Združenih Narodov (»OZN«) 
v Ženevi. Po končanem študiju fa-
kulteta stremi k ohranjanju stikov 
s študenti prek Alumni kluba.

Prav prej opisane priložnosti za 
nabiranje izkušenj so mi omogoči-
le, da lahko po končanem študiju 
v Sloveniji, študij nadgrajujem 
na podiplomskem specialističnem 
programu v tujini. Odprtost do 
novih pristopov v izobraževanju 
in delovanju, je po mojem mnenju 
največja prednost te institucije.
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Evropska pravna fakulteta 
ni pozabila, da mora biti 
njen diplomant predvsem 
človek v najboljšem pomenu 

besede in da bo prišla strokovnost ob tej 
predpostavki bolj ali manj sama po sebi.

Za nas, pravnike, je poglavitno, da znamo 
reševati probleme, da nam abstraktno 
mišljenje in nazorno izražanje ne delata 
težav, da imamo visoko raven splošne 
razgledanosti ter precejšnjo mero zdrave 
pameti in objektivnosti.

Ko se odločate za poklic, dragi zanamci, 
prisluhnite notranjemu glasu in uporabite 
znanja, na katerih gradite. Če bi še enkrat 
imela možnost izbire, bi izbrala isto – 
študirala bi pravo.

doc. dr. Sara Ahlin Doljak
odvetnica, doktorandka Evropske pravne 
fakultete in njena pedagoška sodelavka

Pedagoško 
osebje

Evropska pravna fakulteta se lahko pohvali s 
kvalitetnim pedagoškim kadrom, ki ga sestav-
ljajo vrhunski strokovnjaki, avtorji in soavtorji 
znanstvenih in strokovnih objav v domačih in tu-
jih pravnih publikacijah. Pedagoškega osebja ne 
sestavljajo zgolj uveljavljeni akademiki, temveč 
tudi praktiki, ki v predavalnice prinašajo praktič-
no znanje in izkušnje neposredno z okolja v kate-
rem se poklicno udejstvujejo. Poleg tega se pe-
dagoško osebje fakultete udeležuje domačih in 
mednarodnih konferenc in drugih dogodkov ter 
tako najnovejše strokovne in znanstvene izdelke 
prenaša na študente.

KATEDRA ZA MEDNARODNO  
IN EVROPSKO PRAVO
predstojnik: prof. dr. Ernest Petrič

• prof. dr. Ernest Petrič
• prof. dr. Dimitrij Rupel
• prof. dr. Peter Jambrek
• prof. dr. Oliver Ruppel
• prof. dr. Verica Trstenjak
• izr. prof. dr. Matej Avbelj
• izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič
• doc. dr. Ana Polak Petrič
• doc. dr. Katarina Vatovec
• as. Katarina Lavrič
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KATEDRA ZA USTAVNO PRAVO
predstojnik: prof. dr. Arne Marjan 
Mavčič

• prof. dr. Arne Marjan Mavčič
• prof. dr. Peter Jambrek
• izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič
• izr. prof. dr. Andraž Teršek
• as. dr. Dejan Valentinčič

KATEDRA ZA CIVILNO IN 
GOSPODARSKO PRAVO
predstojnik: doc. dr. Aljoša Dežman

• prof. dr. Krešo Puharič
• prof. dr. Roberta Nunin
• prof. dr. Verica Trstenjak
• izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal
• izr. prof. dr. Andraž Teršek
• izr. prof. dr. Valentina Franca
• doc. dr. Aljoša Dežman
• doc. dr. Eneja Drobež
• doc. dr. Luigi Varanelli
• doc. dr. Jorg Sladič
• doc. dr. Sara Ahlin Doljak
• doc. dr. Marko Brus
• as. dr. Marija Hladin
• as. mag. Neža Duler
• as. mag. Saša Bohinc
• as. Jure Švigelj, mag. prav.

KATEDRA ZA KAZENSKO PRAVO
predstojnik: izr. prof. dr. Anže Erbežnik

• prof. dr. Andrej Anžič
• izr. prof. dr. Ivan Bele
• izr. prof. dr. Marko Bošnjak
• izr. prof. dr. Polona Selič
• izr. prof. dr. Zlatan Dežman
• izr. prof. dr. Anže Erbežnik
• doc. dr. Miha Šepec

KATEDRA ZA TEORIJO IN 
ZGODOVINO PRAVA
predstojnik: izr. prof. dr. Marko Novak

• prof. dr. Borut Košir
• prof. dr. Peter Jambrek
• prof. dr. Viktor Papež
• izr. prof. dr. Marko Novak
• doc. dr. Vojko Strahovnik
• as. mag. Diamond de Wealthhorn
• as. Robert Smrekar, mag. prav.
• as. Luka Martin Tomažič, mag. prav.

KATEDRA ZA MANAGEMENT 
INFRASTRUKTURE IN 
NEPREMIČNIN
predstojnik: izr. prof. dr. Alenka 
Temeljotov Salaj

• prof. dr. Ajda Fošner
• prof. dr. Dejan Jelovac
• izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj
• izr. prof. dr. Bojan Cestnik
• izr. prof. dr. Bojan Grum
• izr. prof. dr. Kaliopa Dimitrovska 

Andrews
• izr. prof. dr. Živa Kristl
• doc. dr. Boštjan Aver
• doc. dr. Boštjan Kerbler
• doc. dr. Božena Lipej
• doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl
• doc. dr. David Bogataj
• doc. dr. Gozdana Miglič
• doc. dr. Sonja Miculinič
• doc. dr. Andrej Baričič
• višji predavatelj dr. Peter Verlič
• višji predavatelj mag. Marko Starman
• višji predavatelj Ivan Stanič
• predavatelj Aleš Hojs
• as. Špela Zagorc, mag. prav. in 

manag. neprem.
• as. Marijana Kunc, univ. dipl. prav.

KATEDRA ZA UPRAVNO PRAVO
predstojnik: izr. prof. dr. Janez Čebulj

• izr. prof. dr. Slobodan Dujić
• izr. prof. dr. Janez Čebulj
• izr. prof. dr. Gorazd Trpin
• izr. prof. dr. Tomaž Čas
• doc. dr. Boštjan Tratar
• doc. dr. Boštjan Ferk
• višji predavatelj mag. Marko Starman
• as. Andraž Beguš, mag. prav.

KATEDRA ZA ALTERNATIVNO 
REŠEVANJE SPOROV
predstojnik: prof. dr. Peter Jambrek

• prof. dr. Alan Uzelac
• prof. dr. Barney Jordaan
• prof. dr. Darko Darovec
• prof. dr. Dimitrij Rupel
• prof. dr. Ernest Petrič
• prof. dr. Krešo Puharič
• prof. dr. Mitja Žagar
• prof. dr. Oliver Ruppel
• prof. dr. Peter Jambrek
• izr. prof. dr. Bojan Žalec
• izr. prof. dr. Gorazd Trpin
• izr. prof. dr. Slobodan Dujić
• doc. dr. Vojko Strahovnik
• doc. dr. Tanja Pia Metelko
• as. Eva Jambrek, univ. dipl. soc. del.
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Med tremi pravnimi fakultetami v Sloveniji je 
Evropska pravna fakulteta, kot že ime pove, posebej 
usmerjena tudi k tistemu delu prava, ki ureja 
odnose med državami tako v Evropi kot v svetu. 

Torej k evropskemu pravu in mednarodnemu pravu, vključno 
z diplomatskim pravom in pravom mednarodnih organizacij. 
Prav na teh področjih je že na prvi stopnji študija njen curiculum 
bogatejši kot na drugih dveh pravnih fakultetah, isto velja za njen 
akademski zbor. Kot redni profesor mednarodnega prava od leta 
1982, kot nekdanji veleposlanik na najpomembnejših mestih, od 
Washingtona do New Delhija, kot dolgoletni član ugledne Komisije 
za mednarodno pravo, kar je v več kot 60 letih njenega obstoja 
uspelo biti le še dva mednarodnima pravnikoma z območja bivše 
Jugoslavije, kot ustavni sodnik in kot član odbora deveterice, ki 
daje mnenja državam o izboru prihodnjih sodnikov Mednarodnega 
kazenskega sodišča v Haagu, in kot avtor šestih knjig o problemih 
mednarodnega prava sem zadovoljen, da predavam študentom 
prav na tej fakulteti, odprti v Evropo in svet.

prof. dr. Ernest Petrič
ustavni sodnik, član Komisije OZN za mednarodno pravo ter 
profesor na Evropski pravni fakulteti
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Raziskovalna 
dejavnost

Fakulteta je usmerjena v projektno raziskovalno 
delo in že od svojega začetka pripravlja projek-
tne ideje ter se prijavlja na različne razpise. Do 
sedaj je pridobila več projektov različnih znača-
jev, od znanstvenoraziskovalnih, izobraževalnih 
in strokovnih do mednarodnih in nacionalnih. V 
projektno delo vključuje študente dodiplomske, 
magistrske in doktorske ravni. Študentje pri tem 
razvijajo strokovne in znanstvenoraziskovalne 
kompetence, tako splošne kot tudi specifične.

V okviru fakultete delujejo trije inštituti (razi-
skovalne skupine):

• Inštitut za management nepremičnin,
• Center za intelektualno lastnino,
• Center za primerjalno pravo.

Vse tri raziskovalne skupine so bile v letu 2007 
vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri 
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS.

Raziskovalno delo na 
Evropski pravni fakulteti 
je raznoliko ter vključuje 
mnoge dimenzije pravnih 

ali drugih družboslovnih in tehniških ved. 
Povezanost in odprtost na znanstveno-
raziskovalnem delu spodbuja predavatelje, 
raziskovalce in študente k vključevanju 
v temeljne in aplikativne raziskovalne 
projekte, objavljanje raziskovalnih 
izsledkov v domačih in tujih znanstvenih 
in strokovnih publikacijah ter aktivno 
sodelovanje na tekmovanjih in konferencah. 
V kratkem času je Evropska pravna 
fakulteta naredila velike korake na 
raziskovalnem področju ter se uvrstila med 
prepoznavne raziskovalne inštitucije znotraj 
nacionalnega in mednarodnega okolja.

izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj
prodekanica za raziskave in razvoj na 
Evropski pravni fakulteti
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Mednarodno sodelovanje

V letu 2014 je bil ustanovljen Center za mednarodne študije kot notranja organizacijska enota fakultete za izvajanje 
programov mednarodnega visokošolskega študijskega sodelovanja, v katero spadajo vse vrste transnacionalnih vi-
sokošolskih študijskih programov, programi mednarodne izmenjave študentov in profesorjev, vse vrste mednarodnih 
raziskovalnih programov ter druge vrste mednarodnih študijskih dejavnosti, kot so mednarodne znanstvene konfe-
rence in simpoziji, mednarodni založniški projekti in mednarodno strokovno in znanstveno svetovanje.

Fakulteta izvaja Erasmus+ program, 
ki je namenjen študentom, ki želijo 
študirati in delati v tujini, visoko-
šolskim učiteljem in podjetnikom, 
ki želijo poučevati v tujini in osebju 
v terciarnem izobraževanju, ki se 
želi udeležiti usposabljanja v tujini. 
Poleg tega program visokošolskim 
zavodom omogoča mreženje ter 
izvedbo intenzivnih programov in 
projektov. Erasmus+ univerzitetna 
listina omogoča fakulteti, da študen-
tom in zaposlenim nudi izmenjavo s 
tujimi visokošolskimi institucijami 
na področju prakse, študija, pouče-
vanja in usposabljanja.

Fakulteta je članica Evropskega 
združenja pravnih fakultet (Euro-
pean Law Faculties Association – s 
kratico ELFA), ki je je bilo ustanovlje-
no pred dobrima dvema desetletje-
ma in danes združuje prek 200 prav-
nih fakultet pretežno iz Evrope, pa 
tudi iz določenih neevropskih držav. 

Fakulteta najboljšim študentom po-
nuja izmenjavo na Mississippi Col-
lege School of Law, Jackson, ZDA. 
Prvi tovrstni sporazum o izmenjavi v 
Sloveniji študentom  Evropske prav-
ne fakultete omogoča, da se za en 
semester odpravijo na brezplačno 
študijsko izmenjavo v ZDA, Evrop-
ska pravna fakulteta pa jim prizna 
uspešno opravljene predmete na 
ameriški partnerski fakulteti. Štu-
denti imajo enkratno priložnost, da 
izmenjavo na MC Law podaljšajo še 
za en dodaten (plačljiv) semester. V 
primeru, da sočasno izpolnijo študij-
ske obveznosti na obeh fakultetah, 
pridobijo diplomi obeh fakultet.
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V okviru Erasmus+ mobilnosti 
predavateljev sem obiskal Pravno 
fakulteto na Dokuz Eylül University, 
v Izmirju (Turčija), kjer sem študen-

tom predaval različne teme s področja primerjal-
nega ustavnega prava in prava človekovih pravic. 
Polne predavalnice so pokazale izjemno zanimanje 
slušateljev za dotična pravna področja. Menim, da 
takšna gostovanja v mnogočem prispevajo k inter-
nacionalizaciji Evropske pravne fakultete, k okre-
pljenemu med-institucionalnemu sodelovanju kot 
tudi k mednarodnemu pretoku znanja. Po tej poti je 
namreč tudi Evropski pravni fakulteti omogočeno 
uresničevati cilje Erasmus+ programa, ki se odra-
žajo pri kakovosti celotnega študijskega procesa in 
pri pozitivnemu povratnemu odzivu tujih študentov, 
saj so se potem posamezni študenti prav z izmirske 
pravne fakultete v okviru študentovske izmenjave 
odločili študirati na Evropski pravni fakulteti. 

prof. dr. Arne Marjan Mavčič
Prodekan za mednarodno sodelovanje ter Akademski 
koordinator v okviru programa Erasmus+

Lepše izkušnje si ne 
bi mogla želeti! Toplo 
priporočam študentom, 
naj odlično izkoristijo 

priložnost in se podajo v novi svet!

Aleksandra Samac
nekdanja Erasmus študentka na dodiplomskem 
univerzitetnem študijskem programu Pravo

Moj študij se je razvil 
v pravo avanturo, 
zabrisal meje in mi na 
novo postavil smernice. 

Bodite drugačni, pogumni in drzni. 
Kdo ve, morda se vam odprejo vrata, za 
katera niste niti vedeli, da obstajajo ...

Irena Vrtarič
nekdanja Erasmus študentka na podiplomskem 
doktorskem študijskem programu Pravo in 
management nepremičnin
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Knjižnica in založba

Knjižnica Evropske pravne fakultete je visokošol-
ska knjižnica vključena v knjižnično-informacijski 
sistem Nove univerze. Njeni cilji so zbiranje, doku-
mentiranje in zagotavljanje dostopa do znanstvene 
literature v izobraževalne in raziskovalne namene. S 
svojimi storitvami knjižnica podpira študijski proces 
in znanstveno delo svojih članov. Za potrebe študen-
tov, akademske skupnosti univerze in širše znan-
stveno-raziskovalne javnosti na področju prava in 
sorodnih disciplin knjižnica omogoča dostop do več 
kot 4000 tiskanih del, mednarodnih in slovenskih 
podatkovnih baz in virov. Od leta 2010 je knjižnica 
polnopravna članica sistema COBISS.si in omogoča 

spletni dostop do vseh slovenskih knjižničnih kata-
logov. Knjižnica prav tako sodeluje v nacionalnem 
sistemu medknjižnične izposoje za zagotovitev do-
stopa članom do gradiv iz drugih knjižničnih zbirk. V 
knjižnici je neomejen dostop do interneta. Študentje 
so v knjižnici vedno dobrodošli, kjer bodo lahko našli 
aktualno gradivo in zanesljive informacije!

Fakultetna založba izdaja znanstvene monografije, 
študijsko gradivo in druge vsebine v tiskani in elek-
tronski obliki. V okviru knjižnice je organizirana manj-
ša knjigarna, kjer lahko študentje in drugi kupijo fakul-
tetne publikacije.
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K arier ni  center

Karierni center Evropske pravne fakultete je bil ustano-
vljen leta 2012 na pobudo Študentskega sveta Evropske 
pravne fakultete z namenom svetovanja študentom oz. 
diplomantom pri njihovem kariernem razvoju ter nudenja 
podpore pri študijskih in praktičnih usmeritvah. Predsta-
vlja stično točko med študenti, diplomanti, fakulteto ter 
potencialnimi delodajalci. Namen Kariernega centra je 
ustvariti celostno podporo študentom na njihovi študijski 
in karierni poti. Služi kot orodje za uspešen prehod v prvo 
zaposlitev, saj preko najrazličnejših delavnic, predstavi-
tev poklicev, individualnih testiranj in svetovanj karierno 
osvešča študente ter jim nudi dodatna praktična znanja, s 
čimer delodajalcem zagotavlja kakovosten kader.

Velika prednost 
naše fakultete je 
odlično delovanje 
Kariernega centra, 

ki nas obvešča in nam posreduje 
koristne informacije. Osebno imam 
zelo pozitivne izkušnje, saj sem 
ravno na podlagi objave Kariernega 
centra dobil priložnost voluntirati 
pri Transparency International 
Slovenija.

Ivan Franković
diplomant dodiplomskega univerzitetnega 
študijskega programa Pravo in študent 
podiplomskega magistrskega študijskega 
programa Pravo
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Pr aksa  
v  okviru študija

Pomemben del študijskega procesa je praksa. Študen-
ti Evropske pravne fakultete imajo z izvajanjem prakse 
možnost nadomestiti posamezne študijske obveznosti. 
O priznanju opravljenih obveznosti na podlagi opravljene 
prakse odloča Študijska komisija, ki lahko pred spreje-
mom odločitve pridobi mnenje nosilca predmeta, v okvi-
ru katerega bi se priznanje izvedlo. Študentje morajo po 
opravljeni praksi sestaviti poročilo. Tako imajo v času 
študija možnost opraviti prakso v zasebnih in javnih 
institucijah ter pri pravosodnih organih, s čimer prido-
bijo bogate izkušnje ter delovne navade in vzpostavijo 
poznanstvo z morebitnimi delodajalci. 

V času praktičnega 
usposabljanja sem v 
podjetju skozi delo, 
spoznala način 

uporabe znanja pridobljenega 
med leti študija. Smer študija 
pokriva široko področje, sama sem 
kot praktikantka sodelovala pri 
pregledu delovnopravnih pogodb 
in pri ureditvi najemnih pogodb. 
Obvezna praksa je dodana vrednost 
študiju, ker se ti lahko z delovno 
izkušnjo odprejo tudi vrata v svet 
zaposlitve na področju prava ali 
managementa.

Gala Žerjav
diplomantka dodiplomskega visokošolskega 
strokovnega študijskega programa Pravo in 
management infrastrukture in nepremičnin, 
udeleženka prakse
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Možnosti  
za zaposlite v

Ob izpolnjenem pogoju – zaključeni prvi in drugi stopnji 
študijskega programa Pravo – lahko diplomanti opravlja-
jo pravosodno prakso in pravniški državni izpit v skladu z 
veljavno ureditvijo ter tako izpolnijo pogoje za delo v vseh 
pravosodnih, državnih in gospodarskih organizacijah, kjer 
se za delovno mesto zahteva uspešno opravljeni pravni-
ški državni izpit. Diplomanti se lahko zaposlijo v Republiki 
Sloveniji in vseh članicah EU. Možnosti zaposlovanja so 
na različnih področjih: projektno upravljanje, kadrovsko 
upravljanje, finančno upravljanje, kontrola, razvoj, zunanji 
odnosi, ekonomija in gospodarstvo. 

Diplomanti podiplomskih študijskih programov Pravo 
in management nepremičnin se lahko zaposlijo tako v 
Republiki Sloveniji kot tudi v vseh članicah EU, in sicer 
na vseh delovnih mestih, kjer se zahteva izobrazba s 
področja prava, managementa, infrastrukture in nepre-
mičnin. Potrebe po diplomantih visokošolskega strokov-
nega programa Pravo in management infrastrukture in 
nepremičnin se pojavljajo predvsem v tistih podjetjih, 
ki se ukvarjajo z gradbeništvom, energetiko, infrastruk-
turo, nepremičninami, na položajih srednjega in višjega 
managementa v večjih podjetjih, v podjetjih v tuji lasti, v 
javnih podjetjih, državni upravi, zavodih in drugih dejav-
nostih, kar kaže na to, da dajejo programi dovolj splošnih 
in pravo mero predmetno specifičnih kompetenc, da so 
diplomanti sposobni voditi ljudi. 
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     Podiplomski študijski program 
Alternativno reševanje sporov izobra-
žuje diplomante, ki s svojim znanjem 
prispevajo k razvoju uspešnega alter-
nativnega reševanja sporov. Gospodar-
stvo se srečuje z vse več situacijami, 
kjer obstajajo potrebe po dobrih poga-
jalcih, poznavanju medosebnih odno-
sov, reševanju sporov in konfliktov. Na 
področju negospodarstva se pojavljajo 
spori in konflikti, ki jih je treba reševati 
na čim mirnejši in konstruktivnejši na-
čin. Gre za področje kulture, zdravstva, 
sindikatov, šolstva, politike in predvsem 
javne uprave ter socialnega varstva, kjer 
zaposleni potrebujejo znanja dobre ko-
munikacije in strpnega dialoga, kot tudi 
sposobnosti, kako reševati konflikte 
in spore. Tako številna delovna mesta 
potrebujejo strokovnjake tudi s pod-
ročja psihologije in prava, strokovnjake, 
ki delujejo v duhu dobrih pogajalcev, 
posrednikov, mediatorjev in arbitrov.

Ime mi je je Anže Močilnik in sem ma-
gister mednarodnega javnega prava. 
Dodiplomski študij sem zaključil na 
Evropski pravni fakulteti. Z magi-

strskim študijem sem nadaljeval na Nizozemskem, 
delovne izkušnje sem nabiral na Mednarodnem 
kazenskem sodišču za nekdanjo Jugoslavijo, Stalnem 
predstavništvu Republike Slovenije pri mednarodnih 
organizacijah na Dunaju, kjer je bila glavnina moje-
ga dela vezana na Organizacijo za varnost in sode-
lovanje v Evropi ter Organizacijo združenih narodov 
za industrijski razvoj. Sodeloval sem tudi z butično 
odvetniško pisarno Global Rights Compliance (Velika 
Britanija), kasneje sem izkušnje nabiral še pri Misiji 
vladavine prava Evropske unije na Kosovu. Zaposlen 
sem kot višji svetovalec pri Human Rights Watch 
v Berlinu v oddelku za Evropo in Centralno Azijo. 
Za podvige in uspehe sem hvaležen Evropski pravni 
fakulteti, saj me je študij pripravil na vse izzive.

Anže Močilnik
diplomant dodiplomskega univerzitetnega 
študijskega programa Pravo 
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Vpisala 
sem se v 
podiplomski 
doktorski 

študijski program Pravo in 
imam v času študija možnost 
uveljavljanja posebnih pogo-
jev izobraževanja z naslova 
študenta s posebnimi potre-

Nuša Anna Hrustek
študentka podiplomskega doktorskega študijskega programa Pravo

Študenti  s 
posebnim 
statusom

Fakulteta posveča posebno pozornost štu-
dentom s posebnim statusom. V to kategorijo 
spadajo kategorizirani športniki, trenerji, pri-
znani umetniki in kulturniki ter študenti s po-
sebnimi potrebami. Fakulteta tako omogoča 
omenjenim študentom ustrezne prilagoditve 
študijskega procesa, ki zagotavljajo njihovo 
enakopravno sodelovanje in vključevanje v 
vse postopke na fakulteti. S tem fakulteta 
skrbi za zagotavljanje enakih pravic ter do-
stopnost do informacij, ki so na voljo javnosti. 
Fakulteta omogoča individualizirane postop-
ke, ki temeljijo na usklajevanju individualnih 
potreb študenta na eni strani in značilnostih 
posameznega študijskega programa na dru-
gi. Podporo na področju vpisa, uvajanja v štu-
dijski proces, prilagoditve študijskega gradiva 
in študijske podpore študentom s potrebnim 
statusom nudi referat. Fakulteta pa omogoča 
še dodatno prilagoditev študijskega procesa 
s pomočjo e-izobraževanja, ki nudi prilago-
dljivost študija in možnost individualnega 
prilagajanja tempa učenja posameznikovim 
zmožnostim.

bami, saj mi je fakulteta skladno s Pravilnikom o študiju 
na EVRO-PF omogočila ustrezne prilagoditve postopkov in 
študijskega procesa. Fakulteta torej posamezniku, ki tak-
šen status ima, ne glede na razlog, zaradi katerega je status 
pridobil, omogoča individualizirane prilagoditve, ki so 
usmerjene k usklajevanju individualnih potreb študenta.

V času študija na EVRO-PF sem imela pri uveljavljanju 
posebnih pogojev pozitivno izkušnjo, saj se fakulteta kot 
izobraževalna ustanova po mojem prepričanju dobro za-
veda, da študenti s posebnimi potrebami potrebujemo več 
časa tako za študij kot tudi za dejavnosti, ki so del našega 
vsakdanjega življenja. Fakulteta mi je tako omogočila, da 
sem iz prvega v drugi letnik doktorskega študija napredo-
vala z eno manjkajočo obveznostjo.

Fakulteta je z iskanjem individualnih rešitev skupaj z 
menoj dala najboljše rezultate, saj sem lahko opravila vse 
izpitne obveznosti in mi do pridobitve naziva doktorica 
znanosti manjka le še priprava in zagovor disertacije.
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Tisto, kar daje Študentskemu 
svetu Evropske pravne fakultete 
dodatno dimenzijo in vsebino je 
to, da neguje in skrbi za nene-

hen dialog med fakulteto in njenimi študenti. V 
danem kontekstu je torej primarno poslanstvo 
Študentskega sveta predvsem to, da skupaj z 
študenti Evropske pravne fakultete skozi dialog 
soustvarja kvalitetno in brezčasno akademijo, 
ki temelji na znanju, izkušnjah, medsebojni 
vpetosti in sodelovanju. Tako ne samo, da 
študenti gradijo kvalitetnejšo fakulteto, temveč 
tudi fakulteta s tem gradi kvalitetnejše študen-
te. Do sedaj nam je uspelo povezati študente 
med seboj, saj so dogodki v organizaciji Štu-
dentskega sveta dobro obiskani. Prav tako 
uspešno rešujemo nastajajoče probleme in štu-
dentom omogočamo kar se da nestresen študij.

Miha Istenič
Predsednik Študentskega sveta Evropske pravne fakultete, 
diplomant dodiplomskega univerzitetnega študijskega 
programa Pravo ter študent podiplomskega magistrskega 
študijskega programa Pravo

Študentski 
sv et

Študentski svet Evropske pravne fakultete ses-
tavljajo predstavniki študentov. Študentski svet 
obravnava in daje pristojnim organom fakulte-
te mnenje o statutu fakultete, podaja mnenje 
glede vseh zadev, ki se nanašajo na pravice in 
dolžnosti študentov, ter sprejema in izvaja pro-
gram interesnih dejavnosti študentov fakultete 
v sodelovanju s skupnostjo študentov.



25

V letih študija na Evropski pravni 
fakulteti smo s pomočjo odlične-
ga akademskega zbora skupaj 
pridobivali strokovna znanja in 

med sabo stkali številne osebne vezi. Kljub temu, 
da se sedaj sami soočamo z uporabo teh znanj v 
praksi ter vsak sebi gradimo lastne karierne poti, 
nas povezuje enaka akademska podlaga in čas, 
ki smo ga skupaj preživeli na fakulteti. 

Iz tega tudi izhaja cilj Alumni kluba Evropske 
pravne fakultete: ohraniti in krepiti stike med 
diplomanti samimi, kakor tudi s fakulteto. Zato 
dogodki Alumni kluba stremijo k temu, da ob 
mreženju ohranjamo vezi, med sabo prenašamo 
izkušnje ter izkoristimo priložnosti za nadaljnje 
osebno in morebitno poslovno ter akademsko 
sodelovanje. 

Tadej Petejan
predsednik Alumni kluba Evropske pravne fakultete, 
diplomant dodiplomskega univerzitetnega študijskega 
programa Pravo ter študent podiplomskega magistrskega 
študijskega programa Pravo

Alumni  
klub

Alumni klub Evropske pravne fakultete je notra-
nja organizacijska enota fakultete, ki je name-
njena ohranjanju in krepitvi stikov med diplo-
manti in fakulteto na vseh družbeno koristnih 
področjih. Člani Alumni kluba so vsi dosedanji 
diplomanti kateregakoli študijskega programa, 
ki jih izvaja fakulteta. 
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Obštudijske 
dejavnosti

Fakulteta študentom zagotavlja pe-
stro ponudbo obštudijskih dejavnosti. 
Mednje sodijo strokovne ekskurzije, 
tekmovanja, poletne šole, razne delav-
nice, okrogle mize, akademski forumi, 
gostujoča predavanja, študentske za-
bave, Erasmus+ delavnice, Alumni sre-
čanja ipd. Za pester nabor obštudijskih 
dejavnosti skrbijo zlasti Karierni center, 
Mednarodna pisarna, Študentski svet in 
Alumni klub.

Sem urednik spletnega 
portala eUniverza na 
Novi univerzi in Evrop-
ski pravni fakulteti, 
kjer hkrati delujem kot 

asistent na katedri za civilno in gospodarsko pravo. Z 
Evropsko pravno fakulteto na področju e-izobraževanja 
sodelujem že od samega začetka, sprva kot tutor, od 
diplome leta 2012 in magistrskega dela 2014, katera sem 
oba zagovarjal na tej isti ustanovi, pa tudi kot sodelavec 
oziroma koordinator za področje e-študija.

Sodelovanje z Novo univerzo v okviru spletnega portala 
eUniverza mi je v veliko veselje. S sodelavci se trudimo 
razvijati sodoben in fleksibilen študij na vseh njenih čla-
nicah ter ponuditi dostop do znanja čim širšemu krogu 
zainteresiranih oseb. S pomočjo gradiv dostopnih na 
portalu eUniverza poskušamo med drugim približati štu-
dijske vsebine tudi študentom, ki zaradi različnih ome-
jitev ne zmorejo udeležbe na klasičnih predavanjih ter 
kot prvi v Sloveniji na področju prava in pravu sorodnih 
področij sledimo modernim trendom e-izobraževanja. 
Slednje, predvsem kot dopolnilo klasičnemu izobraževa-
nju na članicah Nove univerze, predstavlja edinstveno 
priložnost za vse, ki od svojega študija želite nekaj več.

Jure Švigelj
koordinator e-študija, diplomant dodiplomskega univerzitetnega 
in podiplomskega magistrskega študijskega programa Pravo ter 
študent podiplomskega doktorskega študijskega programa Pravo
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eUniv er za
nov portal 

e- izobr aževanja

Evropska pravna fakulteta ter Fakulteta za dr-
žavne in evropske študije sta združili sistem 
e-izobraževanja obeh fakultet ter oblikovali nov 
portal razpoznaven pod imenom eUniverza, ki 
na enem mestu združuje obsežne študijske vse-
bine v obliki videoposnetkov predavanja iz pre-
davalnic, študijskih videoposnetkov in številnih 
ostalih gradiv (ppt prezentacije, članki, skripte, 
povzetki, kratki kvizi, etc.) eUniverza je odlična 
priložnost za mnoge, ki jim klasična oblika štu-
dija ne ustreza ter predvsem za vse, ki bi želeli 
poleg klasične oblike študija dostop do najso-
dobnejših storitev e-izobraževanja, ki omogo-
čajo veliko fleksibilnost in možnost lastne orga-
nizacije časa in prostora za učenje. Študij prek 
eUniverze torej ni mišljen zgolj kot nadomestna 
oblika klasičnemu študiju temveč predvsem kot 
dopolnitev in nadgradnja klasičnega študija za 
doseganje še boljših študijskih uspehov.

Prednosti e-izobraževanja se skrivajo v prila-
godljivosti študija in možnosti individualnega 
prilagajanja tempa učenja posameznikovim po-
trebam.

PREDNOSTI E-IZOBRAŽEVANJA
• vse na enem mestu: video predavanja, 

predstavitve, primeri izpitov itd.;

• dostop do vseh gradiv: s plačilom vpisnine je 
študentu omogočen dostop do vseh gradiv na 
portalu, na glede na smer in letnik študija;

• dostop do zaključnih del: prek eUniverze je 
omogočen dostop do diplomskih, magistrskih in 
doktorskih nalog;

• dostopnost učne snovi: 24 ur na dan prek vseh 
sodobnih brskalnikov in mobilnih naprav;

• učno gradivo: posnetki predavanj, elektronske 
publikacije, PowerPoint predstavitve, vaje, 
posnetki gostujočih predavateljev, strokovni 
in znanstveni članki, sodna praksa in spletne 
povezave do zunanjih gradiv;

• informacijska točka: objavljeni prihajajoči 
dogodki, konference in ostalo dogajanje s 
področja prava, managementa, infrastrukture, 
nepremičnin, alternativnega reševanja sporov, 
javne uprave in mednarodnih in evropskih študij;

• pridobivanje dodatnih veščin: sposobnost 
samostojnega delovanja, samoiniciativnost, 
prevzemanje odgovornosti, sposobnost 
načrtovanja in organiziranja;

• strokovna in tehnična podpora: podporne službe 
so študentom vselej na voljo prek telefona in 
elektronske pošte.



28

Študijski 
progr ami

Evropska pravna fakulteta izvaja naslednje študij-
ske programe:

• Pravo 1 (triletni dodiplomski univerzitetni študijski 
program Pravo); 

• PMIN 1 (triletni dodiplomski visokošolski 
strokovni študijski program Pravo in 
management infrastrukture in nepremičnin); 

• Pravo 2 (dvoletni podiplomski magistrski študijski 
program Pravo); 

• PMN 2 (dvoletni podiplomski magistrski študijski 
program Pravo in management nepremičnin); 

• ARS 2 (dvoletni podiplomski magistrski študijski 
program Alternativno reševanje sporov);

• CGP 2 (dvoletni podiplomski magistrski študijski 
program Civilno in gospodarsko pravo);

• Pravo 3 (triletni podiplomski doktorski študijski 
program Pravo); 

• PMN 3 (triletni podiplomski doktorski študijski 
program Pravo in management nepremičnin). 

Minilo je že več kot 
deset let, odkar je bila 
ustanovljena Evropska 
pravna fakulteta kot 

tretja – poleg ljubljanske in mariborske 
– slovenska univerzitetna institucija 
na področju pravnih znanosti. Študij 
prava izvaja na vseh treh stopnjah – kot 
triletni dodiplomski, dvoletni magistrski 
in triletni doktorski program.

Fakulteta ima pri Nacionalni agenciji Republike Sloveni-
je za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) v postopku 
akreditacije tudi program ARS 3 (triletni podiplomski dok-
torski študijski program Alternativno reševanje sporov).



29prof. dr. Peter Jambrek
doktoriral na University of Chicago (ZDA), redni profesor na 
Evropski pravni fakulteti in na Fakulteti za državne in evropske 
študije. Sodnik Ustavnega sodišča RS (1990–1998), predsednik US 
RS (1991–1993), sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice 
(1993–1998), minister za notranje zadeve Vlade RS (2004)

Evropska pravna fakulteta se je najprej umestila 
na slovensko obalo, v Portorož, nato na Goriško, v 
Novo Gorico, ter na Gorenjsko, na Brdo pri Kranju. 
Goriškemu in gorenjskemu kampusu je dodala še 
sijajno lokacijo svojega študijskega centra v Ljubljani 
– v korist študentom in z namenom, da se iz glavne-
ga mesta države še prodorneje umesti v evropski in 
mednarodni univerzitetni in znanstveni prostor.

Osnovno akademsko okolje Evropske pravne fakul-
tete pa je Nova univerza kot visokošolska skupnost 
profesorjev in študentov njenih članic, ki se skupaj 
umeščajo v širši slovenski, evropski in globalni 
prostor znanstvenih in študijskih izmenjav.

Na vseh treh stopnjah pa študij prava na Evropski 
pravni fakulteti označujejo naslednji trije poudarki:

• evropske in mednarodne pravne vsebine večine 
klasičnih pravnih predmetov,

• razlaga pravnih inštitutov skozi precedenčno 
prakso rednega, ustavnega in evropskega  
sodnega prava,

• pedagoška pozornost profesionalnim 
kompetencam, potrebnim za opravljanje 
pravniških poklicev.

Prav zato ne odlikuje članov profesorskega zbora 
Evropske pravne fakultete samo znanstvena 
odličnost, ampak tudi vrhunske izkušnje njihove 
poklicne kariere. Večina profesorjev je opravljala  
ali še opravlja najvišje pravniške poklicne funkcije 
na Ustavnem in Evropskem sodišču, v advokaturi,  
v vladi ali diplomaciji.
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TRILETNI DODIPLOMSKI UNIVREZITETNI 
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO

I. LETNIK

PREDMET KT

Pravoznanstvo 8

Rimsko pravo 8

Ustavno pravo 8

Kazensko pravo 8

Kazensko procesno pravo 8

Primerjalno ustavno pravo 6

Pravna zgodovina 5

Tuja pravna terminologija 5

Mednarodna skupnost in 
mednarodni odnosi

4

II. LETNIK

PREDMET KT

Civilno procesno pravo 8

Obligacijsko pravo 8

Finančno pravo 8

Gospodarsko pravo 8

Stvarno pravo 6

Uvod v civilno pravo 6

Pravo socialne varnosti 4

Delovno pravo 4

Dedno pravo 4

Družinsko pravo 4

III. LETNIK

PREDMET KT

Mednarodno pravo 8

Pravo Evropske unije 8

Upravni postopek in upravni spor 6

Upravno pravo 4

Javna uprava 4

Mednarodno zasebno pravo 4

Izbirni predmet 1 6

Izbirni predmet 2 6

Izbirni predmet 3 6

Diplomsko delo 8

IZBIRNI PREDMETI*

PREDMET KT

Pomorsko mednarodno pravo 6

Pravo mednarodnih organizacij 6

Mirno reševanje sporov 6

Pravo intelektualne lastnine 6

Uvod v pravo ZDA 6

Kriminalistika 6

Policijsko pravo 6

Diplomatsko in konzularno pravo 6

Davčno pravo 6

Psihologija 1 6

Pravne veščine 6

*Izbirni predmet se izvede pod pogojem, da 
ga vpiše dovolj študentov.

STROKOVNI NASLOV: diplomirani pravnik (UN), okrajšava: dipl. prav. (UN)
diplomirana pravnica (UN), okrajšava: dipl. prav. (UN)

TRAJANJE ŠTUDIJA: tri leta

OBSEG KT: 180

KRAJ IZVAJANJA 
ŠTUDIJA:

Nova Gorica in  
Ljubljana

NAČIN ŠTUDIJA: redni (koncesioniran) ali  
izredni (nekoncesioniran) študij 
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Nova univerza 
in njena Evrop-
ska pravna 
fakulteta sta, 

kot pove že ime, za Slovenijo 
in njeno akademsko skupnost 
nov pojav. Novost je povezana 
z novim dogajanjem v medna-

Študij na Evropski pravni fa-
kulteti mi je dal veliko zna-
nja in izkušenj na pravnem 
področju. Program zajema 

predavanja in vaje, ki jih izvajajo uveljavljeni 
profesorji na vseh področjih prava. Prednost 
študija pred drugimi primerljivimi fakulteta-
mi vidim v tem, da je glede na majhno število 
razpisanih mest za program Pravo možen in-
dividualni kontakt s profesorjem na predava-
njih in vajah. Poleg tega lahko glede študija 
izbereš med dvema lokacijama in sicer v Novi 
Gorici ali v Ljubljani, kar seveda omogoča 
možnost, da se glede na kraj bivališča sam 
odločiš, kje ti je študij bližnje. Program mi je 
omogočil nadaljevanje moje poti k izobrazbi 
diplomirana pravnica (UN) in v nadaljeva-
nju študija k izobrazbi magistra prava. Glede 
na opisano Vas vabim, da se vpišete na našo 
fakulteto in si s tem uresničite svoje želje.

prof. dr. Dimitrij Rupel
profesor na Evropski pravni fakulteti

Kelly Mencinger
diplomantka dodiplomskega univerzitetnega študijskega 
programa Pravo
 

rodnem življenju in z novimi razmišljanji o Sloveniji kot evropski 
državi, članici EU in NATO. Slovenija se na svetovnem prizorišču 
ne bo uveljavljala s fizično močjo, ampak z bistrimi in izvirnimi 
idejami, ki jih je mogoče pridobiti predvsem s študijem.

Na Evro - PF že nekaj let predavam predmet Mednarodna 
skupnost in mednarodni odnosi. Moje izkušnje s temi predavanji 
in s študenti/študentkami so zanimive. Prostori v Ljubljani in v 
Novi Gorici, kjer se srečujemo, so lepi, dogajanje v njih pa tudi 
pred hišo je živahno. Nova Gorica je s svojo mejno lego idealna 
lokacija za razmišljanje o mednarodnih odnosih, Ljubljana pa je 
prestolnica, od koder država ureja te odnose. 

Pomembna sestavina dogajanja na vseh fakultetah, univerzah in 
akademskih ustanovah je radovednost. Zato spodbujam študent-
ke in študente, da si postavljamo čim več vprašanj, če je mogoče, 
v povezavi z aktualnim dogajanjem po svetu in s položajem 
Slovenije v njem. Mednarodno okolje se naglo spreminja in od-
govornost učiteljev, ki se ukvarjamo z njegovimi izzivi, težavami, 
zapleti, krizami, je, da so študentje čim bolje pripravljeni nanje, 
da razumejo, kaj se dogaja, in da znajo dogajanje tudi razlagati.
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TRILETNI DODIPLOMSKI VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 
PRAVO IN MANAGEMENT INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN

STROKOVNI NASLOV: diplomant prava in managementa infrastrukture in 
nepremičnin (VS), okrajšava: dipl. prav. in manag. 
infra. in neprem. (VS)
diplomantka prava in managementa infrastrukture 
in nepremičnin (VS), okrajšava: dipl. prav. in 
manag. infra. in neprem. (VS)

TRAJANJE ŠTUDIJA: tri leta

OBSEG KT: 180

KRAJ IZVAJANJA 
ŠTUDIJA:

Ljubljana

NAČIN ŠTUDIJA: izredni študij 

I. LETNIK

PREDMET KT

Uvod v stvarno pravo 8

Uvod v upravno pravo in upravni 
postopek

7

Komunalna infrastruktura 6

Upravljalska ekonomija 6

Osnove managementa 6

Osnove prostorskega planiranja 6

Osnove arhitekture 6

Poslovna matematika 5

Evidentiranje nepremičnin 5

Vrednotenje nepremičnin 5

II. LETNIK

PREDMET KT

Uvod v obligacijsko pravo 8

Uvod v civilno procesno pravo 7

Uvod v gospodarsko pravo 6

Energetska infrastruktura 6

Vodenje infrastrukturnih projektov 6

Telekomunikacijska infrastruktura 6

Osnove kadrovskega 
managementa

6

Načrtovanje zgradb 5

Prometna infrastruktura 5

Metode trženja nepremičnin 5

III. LETNIK

PREDMET KT

Procesi investiranja in gradnja 
objektov

4

Ekonomika poslovanja 
gospodarskih subjektov

4

Vzdrževanje objektov 4

Izbirni predmet 1 6

Izbirni predmet 2 6

Izbirni predmet 3 6

Obvezna praksa 10

Izdelava diplomske naloge 20

IZBIRNI PREDMETI*

PREDMET KT

Osnove davčnega prava 6

Projektni management 6

Pravo prostorskega urejanja 6

Posebni upravni postopki 6

Pravo javnih naročil in koncesije 6

Mediacija in arbitraža – 
alternativno reševanje sporov

6

*Izbirni predmet se izvede pod pogojem, da 
ga vpiše dovolj študentov.
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S študijem na Evropski pravni 
fakulteti sem zadel v polno! Ob 
vpisu me je skrbelo, če bom lahko 
študij Prava in managementa 
infrastrukture in nepremičnin 
uspešno dokončal kljub zaposli-
tvi, vendar mi je način študija, 
kjer smo študenti snov predelali 
sami, profesorji pa so nas pri tem 
usmerjali, zelo odgovarjal. Prvo-
stopenjski študij sem zaključil ter 
se nato vpisal na podiplomski ma-
gistrski študijski program Pravo 
in management nepremičnin. Vse 
to mi ne bi uspelo brez podpore 
naše majhne, a izjemno prijazne 
fakultete, ki je na zanimivi loka-
ciji v samem centru Ljubljane. Kaj 
še čakate? Pridite v Ljubljano in 
začutite edinstven utrip mesta ob 
Ljubljanici!

Študij PMIN 
je interdi-
sciplinaren, 
kar mu daje 

dinamiko in vedno nove 
možnosti povezovanja znanj. 
Ravno interdisciplinarnost je 
odlika dobrega naročnika, ki 
prek natančno pripravljene 

David Černe
diplomant dodiplomskega visokošolskega 
strokovnega študijskega programa Pravo in 
management infrastrukture in nepremičnin 
in študent podiplomskega magistrskega 
študijskega programa Pravo in management 
nepremičnin

izr. prof. dr. Živa Kristl
profesorica na Evropski pravni fakulteti

projektne naloge ciljno usmeri arhitekturno naročilo, zna 
komunicirati s strokovnjaki različnih nepremičninskih 
področij in interesnih skupin, ob tem pa ima toliko tehnič-
nih osnov, da kompetentno oceni kvaliteto projekta. Pri tem 
so potrebna znanja, ki omogočajo razumevanje procesa 
načrtovanja objektov, saj se je potrebno zavedati različnih 
vplivov okolja kot tudi družbenih dejavnikov in deležni-
kov, znati se je treba pravočasno odzivati na spremembe in 
pravilno odločati. 

V okviru načrtovanja zgradb je danes predvsem pomembno 
razumevanje fleksibilnosti grajenega okolja kot ene od osnov 
za prilagajanje delovnega in bivalnega prostora specifičnim 
potrebam posameznika. Izpostaviti je potrebno tudi traj-
nost in varnost ter zdravje uporabnikov, ki prek regulative 
vedno pomembneje vstopajo v celoten življenjski cikel zgradb. 
Poudarjena individualizacija, trajnostno naravnani procesi 
in udobje notranjega okolja od vseh udeležencev pri graditvi 
objektov terjajo še posebej veliko truda, odražajo pa se tudi 
na procesih in organizaciji timskega dela.
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DVOLETNI PODIPLOMSKI MAGISTRSKI 
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO

STROKOVNI NASLOV: magister prava, okrajšava: mag. prav. 
magistrica prava, okrajšava: mag. prav.

TRAJANJE ŠTUDIJA: dve leti

OBSEG KT: 120

KRAJ IZVAJANJA 
ŠTUDIJA:

Nova Gorica in  
Ljubljana

NAČIN ŠTUDIJA: redni (koncesioniran) ali  
izredni (nekoncesioniran) študij 

*Izbirni predmet se izvede pod pogojem, da ga vpiše dovolj študentov.

I. LETNIK

PREDMET KT

Demokratična in pravna država 8

Teorija in praksa socialne države 8

Evropsko civilno pravo 8

Ustavno in mednarodno 
kazensko pravo

8

Modernizacija javne uprave 8

Filozofija in teorija prava 8

Izbirni predmet 1 6

Izbirni predmet 2 6

II. LETNIK

PREDMET KT

Primerjalno pravo in veliki pravni 
sistemi

8

Ustavno in mednarodno pravo 
človekovih pravic

8

Ustavnopravni sistem Evropske 
unije

8

Izbirni predmet 3 6

Izdelava in zagovor magistrskega 
dela

30

IZBIRNI PREDMETI*

PREDMET KT

Etika v javnem življenju 6

Primerjalno ustavno pravo 6

Uslužbensko pravo 6

Varnostni sistem Slovenije 6

Kanonsko pravo Katoliške cerkve 6

Davčno pravo 6

Mediacija in arbitraža – 
alternativno reševanje sporov

6

Prekrškovno pravo 6

Insolvenčno pravo 6

Psihologija 2 6

Pisanje znanstvenih in strokovnih 
člankov

6

Mednarodni pravni vidiki boja 
proti korupciji

6
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Na Evropski pravni fakulteti 
študenti spoznavajo pravo v 
kontekstu, kot živ sistem, ki 
ga ustvarjajo pravniki: ljudje 

iz mesa in krvi. Študenti se naučijo, da pravo 
ni niti objektivna znanost niti črkobralska 
veščina. Pravo je sistem razlogovanja, grajenja 
argumentov in proti-argumentov znotraj raz-
vitih in ustaljenih kanonov pravnega diskur-
za.  Njegova formalna in vsebinska kakovost, 
slednjič pravnost prava samega, je tako v celoti 
in povsem odvisna od ljudi. Na Evropski pravni 
fakulteti zato študente učimo razmišljanja s 
svojo glavo in jih spodbujamo pri njihovi odloč-
nosti za ravnanje v integriteti, zato da bi bila 
Slovenija, Evropska unija ter ves globalni pros-
tor ne le bolj pravno, ampak tudi bolj pravično, 
človeka vredno okolje.

Po zaključku študija na eni izmed 
drugih družboslovnih smeri, sem 
se odločil še za študij prava. Zdaj 
lahko že z gotovostjo rečem, da je 

bila za to Evropska pravna fakulteta prava izbira. 
Študijske obveznosti so organizirane tako, da se 
jih večinoma da usklajevati s službenimi, tudi sicer 
pa so v kakšnih izjemnih primerih tako v referatu 
kot tudi predavatelji pokazali dobrodošlo mero 
fleksibilnosti. Tekom študija sem imel priložnost 
poslušati in spraševati tako predavatelje mlajše 
generacije z odličnim poznavanjem aktualne 
prakse v panogi, kot tudi avtoritete ranga (nek-
danjih) ustavnih sodnikov, kar govori dovolj 
zgovorno že samo zase. Ob tem je bil na voljo tudi 
pester nabor izbirnih predmetov, zaradi česar 
sem se pri študiju lahko precej po lastnih željah 
usmerjal v vsebine, ki so me kar najbolj zanimale. 
Pohvalne so tudi številne obštudijske dejavnosti, ki 
jih ta fakulteta nudi: razni forumi z gosti, ki so se 
kot vrhunski pravni strokovnjaki uveljavili tudi v 
tujini; uporabniku prijazne so knjižnične storitve; 
udeležil sem se lahko tudi ugodnega tečaja tujega 
jezika, in podobno dalje. Povrhu vsega pa se vse 
skupaj odvija na izjemni lokaciji v strogem centru 
glavnega mesta. Skratka, dobiš tako rekoč vse, kar 
si resen študent lahko še razumno želi za izhodišče 
na profesionalno pravno pot.

izr. prof. dr. Matej Avbelj
profesor na Evropski pravni fakulteti

Miha Horvat
diplomant podiplomskega magistrskega študijskega 
programa Pravo
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DVOLETNI PODIPLOMSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 
PRAVO IN MANAGEMENT NEPREMIČNIN 

STROKOVNI NASLOV: magister prava in managementa nepremičnin, okrajšava: mag. prav. in manag. neprem.
magistrica prava in managementa nepremičnin, okrajšava: mag. prav in manag. neprem.

TRAJANJE ŠTUDIJA: dve leti

OBSEG KT: 120

KRAJ IZVAJANJA 
ŠTUDIJA:

Nova Gorica in  
Ljubljana

NAČIN ŠTUDIJA: redni (koncesioniran) ali  
izredni (nekoncesioniran) študij 

I. LETNIK

PREDMET KT

Sistem prostorskega planiranja 8

Koncept nepremičnin 8

Upravno pravo in upravni 
postopek

8

Stvarno pravo

Evidentiranje in upravljanje 
nepremičnin z osnovami prava 
zemljiške knjige

8

Načrtovanje stanovanjske gradnje 8

Izbirni predmet 1 6

Izbirni predmet 2 6

II. LETNIK

PREDMET KT

Obligacijsko pravo 8

Vrednotenje nepremičnin 8

Projektni management 8

Izbirni predmet 3 6

Izdelava in zagovor magistrskega 
dela

30

IZBIRNI PREDMETI*

PREDMET KT

Davčno pravo 6

Dedno pravo 6

Alternativne oblike bivanja za 
starejše ljudi

6

Osnove arhitekture 20. in 21. 
stoletja 

6

Uslužbensko pravo 6

Trženje nepremičnin 6

Mediacija in arbitraža – 
alternativno reševanje sporov 

6

Prekrškovno pravo 6

Psihologija 2 6

Insolvenčno pravo 6

Pisanje znanstvenih in strokovnih 
člankov

6
*Izbirni predmet se izvede pod pogojem, da ga vpiše dovolj študentov.
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Za večino posameznikov nepremičnina pred-
stavlja vrsto premoženja ali imetja, strogo 
ekonomsko gledano, pa je nepremičnina 
ekonomska dobrina. Nepremičnine so po slo-

venskem stvarnopravnem zakoniku (SPZ - UL/2002, 18. člen) 
opredeljene kot »prostorsko odmerjen del zemeljske površine, 
skupaj z vsemi sestavinami«, kar načeloma vključuje vse, kar je 
nad in pod nepremičnino, kot sestavni del le-te. Nepremičnine 
imajo določene lastnosti, ki jih ostale dobrine nimajo. Vsakega 
lastnika zanima vrednost njegove nepremičnine. Največkrat 
jo ocenjujemo na podlagi oglasov in oglaševanih cen podobnih 
nepremičnin. Vendar pa je tako ocenjevanje neustrezno in 
zgolj informativno. Kadar pa pride do prodaje, sodnega spora, 
zastave nepremičnine ali drugega dogodka, ki zahteva pozna-
vanje realne vrednosti nepremičnine, pa je potrebno več znanja. 
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin je torej podajanje mnenja 
o vrednostni nepremičnine na podlagi strokovnega tehtanja, ki 
temelji na objektivnosti, pravilni presoji, znanju, podatkih in 
izkušnjah. Vrednotenje nepremičnin je torej proces ocenjevanja 
vrednosti nepremičnin s katerim vas bomo seznanili pri pred-
metu Vrednotenje nepremičnin.

Po študiju in diplomi na 
FAGG sem začel z delom v 
gospodarski družbi. Razen 
tehničnega znanja, pridob-

ljenega med študijem, se je bilo vseh ostalih 
zadev s področja gradnje in inženiringa treba 
priučiti. Učenje je bilo včasih težavno, imel 
pa sem srečo, da sem imel ob sebi sodelavce, 
s katerimi sem se lažje prebil skozi zapletene 
birokratske ovire. Študijski program Pravo in 
management upravljanja nepremičnin pa v 
svoji osnovi nudi pridobitev znanja s podro-
čij, s katerimi se srečuješ pri vsakodnevnem 
delu kot vodja projekta v inženiringu in do-
polnjuje praznino, ki nastane pri študiju na 
tehničnih fakultetah. Ta študijski program 
toplo priporočam; po možnosti čim prej po 
dokončanju študija na tehnični fakulteti.

izr. prof. dr. Bojan Grum
profesor na Evropski pravni fakulteti

Mitja Majnik
absolvent podiplomskega magistrskega študijskega 
programa Pravo in management nepremičnin 
in diplomant dodiplomskega visokošolskega 
strokovnega študijskega programa Pravo in 
management infrastrukture in nepremičnin
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DVOLETNI PODIPLOMSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 
ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV 

STROKOVNI NASLOV: magister alternativnega reševanja sporov, okrajšava: mag. alt. reš. spor.
magistrica alternativnega reševanja sporov, okrajšava: mag. alt. reš. spor.

TRAJANJE ŠTUDIJA: dve leti

OBSEG KT: 120

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Ljubljana

NAČIN ŠTUDIJA: izredni študij 

I. LETNIK

PREDMET KT

Konfliktni in krizni management: 
kako upravljati različnosti in 
varovati manjšine

8

Sodno in alternativno reševanje 
sporov

8

Temeljno o mediaciji 8

Procesi in faze reševanja sporov 8

Prakse, tehnike in veščine 
reševanja sporov

8

Reševanje sporov v javnem 
sektorju in socialni dialog

8

Izbirni predmet 1 6

Izbirni predmet 2 6

II. LETNIK

PREDMET KT

Arbitraža, mediacija in ARS v 
gospodarskih sporih

8

Alternativno reševanje civilno 
pravnih in delovno pravnih sporov

8

Družinski spori in spori 
na področju socialnega in 
zdravstvenega varstva

8

Izbirni predmet 3 6

Metodološki seminar 10

Izdelava in zagovor magistrskega 
dela

20

IZBIRNI PREDMETI*

PREDMET KT

Študije primerov in igre vlog 6

Reševanje mednarodnih sporov 6

Konflikti v zgodovini in kulturi: 
nasilje, mediacija in mir

6

Pravno in alternativno reševanje 
domenskih sporov v času 
internetne globalizacije

6

Teorija in praksa pogajanj 6

*Izbirni predmet se izvede pod pogojem, da 
ga vpiše dovolj študentov.
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Interdisciplinarni študijski program »Alter-
nativno reševanje sporov« ponuja v sloven-
skem prostoru diplomantom različnih strok 
možnost, da bodo lahko svoje že pridobljeno 

znanje še dodatno nadgradili v okviru novega teoretično –
praktičnega študijskega programa, ki se nanaša na celovit 
spekter znanj s področja reševanja konfliktov, sporov, pred-
vsem mediacije, arbitraže in podobnih postopkov. Prav tako je 
študijski program namenjen tudi vsem tistim, ki jih navedeno 
področje zanima in v njem prepoznajo potencial za novo, 
dodatno znanje, ki bo v prihodnosti vsekakor bolj iskano in 
dragoceno, saj so konflikti v našem življenju nekaj vsakda-
njega in neizogibnega. Med študijem se boste naučili, kako 
reševati spore in kako jih uporabiti za izboljšanje poslovne in 
interpersonalne komunikacije. Diplomanti študija ne pred-
stavljajo »konkurence« že uveljavljenim sodnim in upravnim 
postopkom. Ponujajo le možnost, s katero stranki omogočijo, 
da same najdejo tisto rešitev spora, ki je za njih najboljša.

Spori nas obkrožajo 
na vseh področjih 
življenja, tako v delov-
nem okolju kot v kro-

gu družine in prijateljev. Ker sem me-
nila, da večina sporov izhaja iz težav 
pri komunikaciji med ljudmi, sem si 
želela pridobiti dodatna znanja kako 
preprečevati in reševati spore. Tečaj 
mediacije pri Društvu mediatorjev 
Slovenije mi je dal veliko praktičnih 
znanj, ki sem si jih še želela poglobiti. 
Študij ARS je izpolnil vsa moja priča-
kovanja in mi je poleg razumevanja 
zakaj prihaja do konfliktov, kako jih 
preprečevati in reševati dal še veliko 
več. Prijetno me je presenetilo kako 
velik poudarek pri študiji ju bil na 
samih pogajanjih in kako učinkovito 
pridobljena znanja uporabljam v 
praksi. Študij ARS toplo priporočam 
vsem, ki se ukvarjajo s pogajanji, ter 
vsem ki bi se radi naučili več o tem 
kako učinkovito komunicirati in pre-
prečiti konflikte oziroma jih razrešiti 
v kolikor do njih pride.

mag. Gordana Ristin
višja sodnica svetnica ter vodja Oddelka za ARS

Kristina Kesmič
študentka podiplomskega magistrskega 
študijskega programa Alternativno reševanje 
sporov
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DVOLETNI PODIPLOMSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM CIVILNO 
IN GOSPODARSKO PRAVO

STROKOVNI NASLOV: magister civilnega in gospodarskega prava, okrajšava: mag. civ. in gosp. prav.
magistrica civilnega in gospodarskega prava, okrajšava: mag. civ. in gosp. prav.

TRAJANJE ŠTUDIJA: dve leti

OBSEG KT: 120

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Ljubljana

NAČIN ŠTUDIJA: izredni študij 

I. LETNIK

PREDMET KT

Institucije obligacijskega prava 6

Institucije stvarnega prava 6

Pravo gospodarskih družb 6

Civilno procesno pravo – izbrane 
teme

5

Pravo družb EU 5

Pravo intelektualne lastnine 5

Pravni posli gospodarskega prava 5

Arbitražno pravo 5

Pravo vrednostnih papirjev 5

Mednarodno zasebno pravo 4

Varstvo človekovih pravic v izvršilnem 
pravu in pravu nepravdnih postopkov

4

Delovno in socialno pravo: 
izbrane teme

4

II. LETNIK

PREDMET KT

Pravo insolvenčnih postopkov 8

Koncernsko pravo (pravo 
povezanih družb)

7

Izbirni predmet 1 5

Izbirni predmet 2 5

Izbirni predmet 3 5

Individualno raziskovalno delo 10

Magistrsko delo 20

IZBIRNI PREDMETI*

PREDMET KT

Bilančno pravo 5

Primerjalno pravo 5

Nepremičninsko in 
zemljiškoknjižno pravo

5

Pravo trga finančnih 
inštrumentov

5

Pravo varstva konkurence in 
varstvo človekovih pravic

5

Gospodarsko kazensko pravo 5

Davčno pravo 5

Konkurenčno pravo EU 5

*Izbirni predmet se izvede pod pogojem, da 
ga vpiše dovolj študentov.
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Civilno in gospodarsko pravo sta prav-
ni področji, ki obsegata širok spekter 
pravniških opravil, vse od pravosodja, 
prek nepremičninskega posredovanja 

do gospodarstva. Študijski program druge stopnje 
»Civilno in gospodarsko pravo« je zastavljen na 
način, da pokriva tiste teme s teh dveh širokih pravnih 
področij, ki jih na prvi stopnji študija prava že po 
naravi stvari ni mogoče dovolj poglobljeno obravna-
vati (kakor na primer institucije obligacijskega in 
stvarnega prava), oz. tisto tematiko, ki jo program 
prve stopnje zaradi svoje relativne omejenosti in 
usmerjenosti v temeljne institute ne ob ravnava (npr. 
pravo insolvenčnih postopkov, vrednostnih papirjev in 
industrijske lastnine). Posebej izpostavljam, da gre za 
pomembna pravna znanja za slehernega pravnika, ki 
se bo poklicno ukvarjal s področjem civilistike.

O študiju prava sem razmišlja-
la že nekaj časa. Pri delu, ki ga 
opravljam, mi namreč kot ekono-
mistki znanja s področja prava 

zelo prav pridejo. Magistrski študijski program 
Civilno in gospodarsko pravo se je izkazal kot 
odlična izbira. Izjemno pester nabor predmetov, 
ugledni profesorji, večinoma z bogatimi izkušnjami 
v praksi ter majhna skupina, v kateri je omogočen 
skoraj individualen pristop in izmenjava izkušenj 
s profesorji, je le nekaj dejavnikov, ki temu pritrju-
jejo. Bojazen, da ob službenih obveznostih študija 
ne bom zmogla, se je kmalu izkazala kot neupravi-
čena, saj sta tako urnik kot izvedba predavanj za-
snovana na način, da omogočata študij ob delu. Ob 
vsem tem lahko rečem le, da je bila odločitev za vpis 
na Evropsko pravno fakulteto ena mojih boljših.

doc. dr. Aljoša Dežman
docent na Evropski pravni fakulteti in na Pravni fakulteti Univerze v 
Mariboru ter odvetnik – specialist gospodarskega prava

Nina Frkovič
študentka podiplomskega magistrskega 
študijskega programa Civilno in gospodarsko pravo
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TRILETNI PODIPLOMSKI DOKTORSKI 
ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO 

ZNANSTVENI NASLOV: doktor znanosti, okrajšava: dr. 
doktorica znanosti, okrajšava: dr.

TRAJANJE ŠTUDIJA: tri leta

OBSEG KT: 180

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Ljubljana

NAČIN ŠTUDIJA: izredni študij

I. LETNIK

PREDMET KT

Teorija prava 15

Državno pravo 15

Priprava dispozicije doktorske 
disertacije

30

II. LETNIK

PREDMET KT

Mednarodno pravo 30

Priprava doktorske disertacije 30

III. LETNIK

PREDMET KT

Priprava doktorske disertacije 60
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Doktorski študij prava na Evropski pravni 
fakulteti je strokovno zelo kakovosten, zaradi 
transparentnosti delovanja in manjšega števila 
študentov pa omogoča tudi izrazito individua-

len pristop in poglobljen stik z mentorjem in drugimi profesorji. 
Strokovni in administrativni kader na fakulteti je dostopen, 
odprt in razumevajoč. Ker je bila tema mojega doktorata izra-
zito vezana na mednarodno okolje, mi je fakulteta omogočila 
sodelovanje s tujim članom komisije in pisanje naloge v angleš-
čini, kar je bistveno prispevalo k prepoznavnosti in razširje-
nosti moje raziskave. Posebej sem cenila dejstvo, da so številni 
profesorji na fakulteti poleg svojega akademskega znanja tudi 
vidni strokovnjaki v stroki, kar omogoča stik z aktualnimi pro-
blemi na različnih področjih prava. Študij tako združuje učenje 
akademskih znanj ter njihovo uporabo v praksi.

doc. dr. Ana Polak Petrič
visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo, Ministrstvo za zunanje 
zadeve Republike Slovenije, doktorandka Evropske pravne fakultete in njena 
pedagoška sodelavka
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TRILETNI PODIPLOMSKI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 
PRAVO IN MANAGEMENT NEPREMIČNIN 

Izbirni predmet se izvede pod pogojem, da 
ga više dovolj študentov.

ZNANSTVENI NASLOV: doktor znanosti, okrajšava: dr. 
doktorica znanosti, okrajšava: dr.

TRAJANJE ŠTUDIJA: tri leta

OBSEG KT: 180

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Ljubljana

NAČIN ŠTUDIJA: izredni študij

I. LETNIK

PREDMET KT

Stvarno pravo 9

Prostorsko planiranje 9

Evidentiranje in upravljanje 
nepremičnin z osnovami prava 
zemljiške knjige

9

Nepremičninska kultura in etika 9

Seminar (iz obveznega ali 
izbirnega predmeta)

6

Izbirni pregledni predmet 6

Seminar (iz obveznega ali 
izbirnega predmeta)

6

Individualno raziskovalno delo 6

II. LETNIK

PREDMET KT

Individualno raziskovalno delo 24

Individualno raziskovalno delo 24

Seminar (iz obveznega ali 
izbirnega predmeta)

6

Seminar (iz obveznega ali 
izbirnega predmeta)

6

III. LETNIK

PREDMET KT

Seminar (iz obveznega ali izbirnega 
predmeta)

6

Seminar (iz obveznega ali izbirnega 
predmeta)

6

Doktorsko delo 18

Izdelava in zagovor doktorskega dela 30

IZBIRNI PREDMETI*

PREDMET KT

Upravno pravo in upravni postopki 6

Vrednotenje nepremičnin 6

Sodobna arhitektura 6

Obligacijsko pravo 6

Načrtovanje gradnje 6

Socialna infrastruktura 6

Presojanje nepremičninskih investicij 6

Trženje nepremičnin 6

Gospodarsko pravo 6

Metode in primeri raziskovalnega dela 6

Alternativne oblike bivanja za 
starejše ljudi

6

*Izbirni predmet se izvede pod pogojem, da 
ga vpiše dovolj študentov.
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Izbira doktorskega 
študija smer Pravo 
in management 
nepremičnin mi je pisan 

na kožo. Združuje dve področji, ki sta 
mi blizu, zato sem z veseljem študirala 
gradivo potrebno za opravljanje izpitov. 
Posebej moram pohvaliti vodstvo, 
ki je izbralo res top kader, ki nam je 
predaval ter osebje zaposleno v referatu. 
Študij je zelo interdisciplinarno 
naravnan in daje široko uporabno 
znanje, zato ga vsem, ki razmišljate o 
njem, toplo priporočam.

Za vsako državo in njen gospodarski 
razvoj so pomembne informacije o 
zemljiščih in pripadajočem stavbnem 
fondu, o pravicah na nepremični-

nah in njihovi pravni varnosti ter o naravnih virih 
kot podlagi za ekonomski, socialni in okoljski vidik 
trajnostnega razvoja. V zadnjih letih se v Sloveniji in 
širše krepi razvoj učinkovitih sistemov za upravljanje 
nepremičnin s povezavo in nadgradnjo nepremičnin-
skih evidenc, vzpostavljajo se nacionalne prostorske 
podatkovne infrastrukture in gradijo prostorsko 
usposobljene družbe. Odzivamo se na lokalne in 
globalne izzive, zato je pomembno, kako načrtujemo 
in gradimo razvoj teh sistemov v podporo izvajanju 
nacionalnih politik in odločevalskih procesov.

Saša Fabjan
študentka podiplomskega doktorskega 
študijskega programa Pravo in management 
nepremičnin in diplomantka dodiplomskega 
univerzitetnega študijskega programa Pravo 
ter podiplomskega magistrskega študijskega 
programa Pravo in management nepremičnin

doc. dr. Božena Lipej
docentka na Evropski pravni fakulteti 
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ŠTUDIJSKI CENTER NOVA GORICA
Evropska pravna fakulteta 
Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica 
E: info@evro-pf.si
I: www.evro-pf.si; www.nova-uni.si

Referat za študentske in študijske zadeve  
v Novi Gorici
T: 05/ 338 44 00, 05/ 338 44 03 
F: 05/ 338 44 01 
E: referat@evro-pf.si

Karierni center
T: 05/ 338 44 06
F: 05/ 338 44 01 
E: karierni.center@evro-pf.si

ŠTUDIJSKI CENTER LJUBLJANA
Evropska pravna fakulteta 
Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana 
E: info.ljubljana@evro-pf.si
I: www.evro-pf.si; www.nova-uni.si

Referat za študentske in študijske zadeve  
v Ljubljani
T: 01/ 251 44 80, 01/ 251 44 83 
F: 01/ 251 44 82
E: referat.ljubljana@evro-pf.si

Knjižnica
T: 01/ 251 44 85
F: 01/ 251 44 82
E: knjiznica@evro-pf.si

Kontaktni  podatki
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