
 

 

 

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA  

- Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica 

- tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 

- E-pošta: info@evro-pf.si 

 

                

 
 

Informativno mesto: Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica, referat za študijske zadeve. 

 

Informativni dnevi: 

 Nova Gorica (EDA Center Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica): petek, 10.2.2017 

ob 12:00 in sobota, 11.2.2017 ob 10:00, 

 Ljubljana (Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana): petek, 10.2.2017 ob 12:00 in 

sobota, 11.2.2017 ob 10:00, 

 

Fakulteta izvaja visokošolski strokovni študijski program. 

 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PRAVO IN 

MANAGEMENT INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN  

Stopnja študija 

Prva stopnja. 

 

Trajanje študija 

Študij po programu Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnja traja tri leta 

in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

 

Kraj izvajanja študijskega programa 

Ljubljana 

 

Prijavni roki 

1. rok: 6. 2. – 3. 3. 2017 

2. rok: 22. 8. – 29. 8. 2017 

3. rok: 12.9. – 18.9.2017 

 

 

 



Vpisni roki 

1. rok: 26. 7. -14. 8. 2017 

2. rok: 4. 9. – 11. 9. 2017 

3. rok: 22.9. – 28.9.2017 

 

Po zaključku posameznega vpisnega roka se kandidat lahko izjemoma vpiše v študij, v 

katerega je bil sprejet, če obstajajo za to utemeljeni razlogi in če so na študijskem 

programu še prosta vpisna mesta. 

Način prijave 

 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se 

prijavlja:  

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, 

temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora 

priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi 

označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave 

za vpis).   

 

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora 

obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s 

prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega rokavisokošolskemu 

zavodu. 

Kot pravočasna se upošteva 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim 

podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, 

natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in 

priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.   

 

 

Priloge k prijavi, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so: 

IME PRILOGE OPIS OZNAKA NAČIN 

ODDAJE 

Dokazilo o 

srednješolski izobrazbi 

original ali overjena 

kopija dokazila o 

pridobitvi ustrezne 

srednješolske izobrazbe 

 

obvezna Po pošti 

Dokazilo o 

diplomiranju 

original ali overjena 

kopija potrdila o 

diplomiranju, v primeru, 

da je kandidat pred tem že 

zaključil kakršno koli 

visokošolsko 

izobraževanje 

 

Obvezna za kandidate, ki 

so že zaključili katero 

koli visokošolsko 

izobraževanje 

Po pošti 

Potrdilo o opravljenih original ali overjena Obvezno za kandidate, ki Po pošti 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


izpitih kopija potrdila o 

opravljenih izpitih za 

morebitno priznavanje 

izpitov na Evro-pf. 

 

uveljavljajo priznavanje 

izpitov  

Kopija osebnega 

dokumenta 

 obvezna Po pošti 

 

Vpisni pogoji 

V visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in 

nepremičnin 1. stopnje se lahko vpiše, kdor je opravil: 

a) splošno maturo, 

b) poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu  

zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 

kandidati izbrani glede na: 

 splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi                  60% točk, 

 splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                                              40% točk, 

 

Izredni študij 

Fakulteta organizira posebne oblike študija za izredne študente. 

 

Vpisna mesta 2017/2018 

              Izredni 

Pravo in management infrastrukture in 

nepremičnin (VS) 
             100 

Nadaljevanje študija po merilih za prehode 

Prijavni rok poteka od 1. do 15. septembra 2017. 

 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se 

prijavlja:  

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, 

temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora 

priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi 

označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave 

za vpis).   

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora 

obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu 

zavodu. 

Kot pravočasna se upošteva 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim 

podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, 

natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in 

priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.   

 

 

Priloge k prijavi, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so: 

IME PRILOGE OPIS OZNAKA NAČIN 

ODDAJE 

Dokazilo o 

srednješolski izobrazbi 

original ali overjena 

kopija dokazila o 

pridobitvi ustrezne 

srednješolske izobrazbe 

 

obvezna Po pošti 

Dokazilo o 

diplomiranju 

original ali overjena 

kopija potrdila o 

diplomiranju, v primeru, 

da je kandidat pred tem že 

zaključil kakršno koli 

visokošolsko 

izobraževanje 

 

Obvezna za kandidate, ki 

so že zaključili katero 

koli visokošolsko 

izobraževanje 

Po pošti 

Potrdilo o opravljenih 

izpitih 

original ali overjena 

kopija potrdila o 

opravljenih izpitih za 

morebitno priznavanje 

izpitov na Evro-pf. 

 

Obvezno za kandidate, ki 

uveljavljajo priznavanje 

izpitov  

Po pošti 

Kopija osebnega 

dokumenta 

 obvezna Po pošti 

 

V 2. letnik se lahko vpišejo  

 diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, sorodnih 

študijskih področij (34-Poslovne in upravne vede, 38-Pravo, 46-Matematika in 

statistika, 58-Arhitektura in gradbeništvo), ki morajo do zaključka študija opraviti 2 

diferencialna predmeta: stvarno pravo (8KT), osnove prostorskega planiranja (6KT), 

 diplomanti višješolskih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, nesorodnih študijskih 

področij, ki morajo do zaključka študija opraviti 3 diferencialne predmete: stvarno 

pravo (8KT), osnove prostorskega planiranja (6KT), osnove managementa (6KT), 

 diplomanti visokošolskih in univerzitetnih študijskih programov nesorodnih 

študijskih področij, ki morajo do zaključka študija opraviti 2 diferencialna predmeta: 

stvarno pravo (8KT), osnove prostorskega planiranja (6KT). 



V 3. letnik se lahko vpišejo  

 diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, sorodnih 

študijskih področij (34-Poslovne in upravne vede, 38-Pravo, 46-Matematika in 

statistika, 58-Arhitektura in gradbeništvo), ki morajo do zaključka študija opraviti 3 

diferencialne predmete: stvarno pravo (8KT), osnove prostorskega planiranja (6KT), 

osnove managementa (6KT),  

 diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, nesorodnih 

študijskih področij, ki morajo do zaključka študija opraviti 4 diferencialne predmete: 

stvarno pravo (8KT), osnove prostorskega planiranja (6KT), osnove managementa 

(6KT), gospodarsko pravo (6KT) 

 diplomanti visokošolskih in univerzitetnih študijskih programov sorodnih 

študijskih področij (34-Poslovne in upravne vede, 38-Pravo, 46-Matematika in 

statistika, 58-Arhitektura in gradbeništvo),  ki morajo do zaključka študija opraviti 2 

diferencialna predmeta: stvarno pravo (8KT), osnove prostorskega planiranja (6KT). 

 

Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi 1. stopnje: 

 

Študentom   drugih   visokošolskih   strokovnih  programov  in  sorodnih visokošolskih   

strokovnih   programov   1.   stopnje se določijo manjkajoče  obveznosti,  ki jih morajo 

opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 

 

 

Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi in visokošolskimi študijskimi programi 1. 

stopnje: 

 

Študentom   drugih   univerzitetnih  študijskih  programov  in  sorodnih univerzitetnih   

študijskih   programov   1.  stopnje  se določijo manjkajoče  obveznosti,  ki jih morajo 

opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 

 

Vpisna mesta 2017/2018 

 Izredni 

PMIN (VS) - 2. letnik  70 

PMIN (VS) - 3. letnik 70 

 

Vpisni rok 

1. rok: 26. 9. - 30. 9. 2017 

 

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov 

Prijavni rok poteka od 1. do 15. septembra 2017. 

 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se 

prijavlja:  

http://portal.evs.gov.si/prijava/


1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, 

temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora 

priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi 

označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave 

za vpis).   

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora 

obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s 

prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu 

zavodu. 

Kot pravočasna se upošteva 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim 

podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, 

natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in 

priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.   

 

Priloge k prijavi za vzporedni študij, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so: 

IME PRILOGE OPIS OZNAKA NAČIN 

ODDAJE 

Dokazilo o 

srednješolski izobrazbi 

original ali overjena 

kopija dokazila o 

pridobitvi ustrezne 

srednješolske izobrazbe 

 

obvezna Po pošti 

Soglasje matične 

fakultete 

original soglasje matične 

fakultete za vzporedni 

vpis na Evro-pf 

 

Obvezna za kandidate, ki 

so že zaključili katero 

koli visokošolsko 

izobraževanje 

Po pošti 

Potrdilo o opravljenih 

izpitih 

original ali overjena 

kopija potrdila o 

opravljenih izpitih za 

morebitno priznavanje 

izpitov na Evro-pf. 

 

Obvezno za kandidate, ki 

uveljavljajo priznavanje 

izpitov  

Po pošti 

Kopija osebnega 

dokumenta 

 obvezna Po pošti 

 

Priloge k prijavi za študij diplomantov, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so: 

IME PRILOGE OPIS OZNAKA NAČIN 

ODDAJE 

Dokazilo o 

srednješolski izobrazbi 

original ali overjena 

kopija dokazila o 

pridobitvi ustrezne 

srednješolske izobrazbe 

 

obvezna Po pošti 

Dokazilo o original ali overjena Obvezna za kandidate, ki Po pošti 



diplomiranju kopija potrdila o 

diplomiranju, v primeru, 

da je kandidat pred tem že 

zaključil kakršno koli 

visokošolsko 

izobraževanje 

 

so že zaključili katero 

koli visokošolsko 

izobraževanje 

Potrdilo o opravljenih 

izpitih 

original ali overjena 

kopija potrdila o 

opravljenih izpitih za 

morebitno priznavanje 

izpitov na Evro-pf. 

 

Obvezno za kandidate, ki 

uveljavljajo priznavanje 

izpitov  

Po pošti 

Kopija osebnega 

dokumenta 

 obvezna Po pošti 

 

Vpisna mesta za vzporedni študij: 

1. letnik Izredni 

PMIN (VS) 5 

 

Vpisna mesta za študij diplomantov: 

1. letnik Redni Izredni 

Pravo UN 0 70 

 

Vpisni rok 

1. rok: 26. 9. - 30. 9. 2017 

Vpisna mesta za tuje študente  

Prvi prijavni rok za vpis tujih študentov poteka od 1. do 30 junija 2017. 

Drugi prijavni rok za vpis tujih študentov poteka od 1. do 29. avgusta 2017. 

 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se 

prijavlja:  

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, 

temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora 

priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi 

označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave 

za vpis).   

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora 

obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s 

prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu 

zavodu. 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


Kot pravočasna se upošteva 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim 

podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, 

natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in 

priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.   

 

 

Priloge k prijavi, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so: 

IME PRILOGE OPIS OZNAKA NAČIN 

ODDAJE 

Dokazilo o 

srednješolski izobrazbi 

original ali overjena 

kopija dokazila o 

pridobitvi ustrezne 

srednješolske izobrazbe 

 

obvezna Po pošti 

Dokazilo o 

diplomiranju 

original ali overjena 

kopija potrdila o 

diplomiranju, v primeru, 

da je kandidat pred tem že 

zaključil kekeršno koli 

visokošolsko 

izobraževanje 

 

Obvezna za kandidate, ki 

so že zaključili katero 

koli visokošolsko 

izobraževanje 

Po pošti 

Potrdilo o opravljenih 

izpitih 

original ali overjena 

kopija potrdila o 

opravljenih izpitih za 

morebitno priznavanje 

izpitov na Evro-pf. 

 

Obvezno za kandidate, ki 

uveljavljajo priznavanje 

izpitov  

Po pošti 

Kopija osebnega 

dokumenta 

 obvezna Po pošti 

prevodi Vsi zgoraj navedeni 

dokumenti morajo biti 

posredovani tudi 

prevedeni v slovenski 

jezik 

obvezna Po pošti 

 

Vpisna mesta za tuje študente: 

1. letnik Izredni 

PMIN (VS) 30 

 

Prijavni roki 

1. rok: 1. 6. – 30. 6. 2017 

2. rok: 1. 8. – 29. 8. 2017 

 



Vpisni roki 

1. rok: 11. 7. – 19. 7. 2017 

2. rok: 11. 9. – 19. 9. 2017 

Vpisna mesta v okviru transnacionalnega izobraževanja 

Prijavni rok poteka od 1. junija do 29. avgusta 2017. 

 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. 

 

Priloge k prijavi, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so: 

 

IME PRILOGE OPIS OZNAKA NAČIN 

ODDAJE 

Dokazilo o 

srednješolski izobrazbi 

original ali overjena 

kopija dokazila o 

pridobitvi ustrezne 

srednješolske izobrazbe 

 

obvezna Po pošti 

Dokazilo o 

diplomiranju 

original ali overjena 

kopija potrdila o 

diplomiranju, v primeru, 

da je kandidat pred tem že 

zaključil kakršno koli 

visokošolsko 

izobraževanje 

 

Obvezna za kandidate, ki 

so že zaključili katero 

koli visokošolsko 

izobraževanje 

Po pošti 

Potrdilo o opravljenih 

izpitih 

original ali overjena 

kopija potrdila o 

opravljenih izpitih za 

morebitno priznavanje 

izpitov na Evro-pf. 

 

Obvezno za kandidate, ki 

uveljavljajo priznavanje 

izpitov  

Po pošti 

Kopija osebnega 

dokumenta 

 obvezna Po pošti 

prevodi Vsi zgoraj navedeni 

dokumenti morajo biti 

posredovani tudi 

prevedeni v slovenski 

jezik 

obvezna Po pošti 

 

 

 

 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


Vpisna mesta za transnacionalno izobraževanje: 

1. letnik Izredni 

PMIN (VS) 100 

 

2. letnik Izredni 

PMIN (VS) 100 

 

3. letnik Izredni 

PMIN (VS) 100 

 

Prijavni rok za transnacionalno izobraževanje: 

 od 1.6.2017 do 29.8.2017 

Vpisni rok za transnacionalno izobraževanje 

od 11.9.2017 do 19.9.2017 

 


