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Publikacije založbe – KNJIGE V AKCIJI: 

1. Poglavja iz filozofije in teorije prava 
___________________________________________ 
prof. dr. Marko NOVAK 
Knjiga prinaša sodobni pogled v nekatera klasična vprašanja teorije in filozofije prava. Omogoča 
seznanitev z določenimi aktualnimi problemi, ki zadevajo trenutni položaj modernega prava. Program 
je zastavljen problemsko in je nadgradnja temeljnih znanj iz predmeta Pravoznanstvo na prvi stopnji 
študija prava. 

Obseg: 367 str. 
Leto izdaje: 2008 

Redna cena*:   Akcijska cena (s poštnino)**:    
   
- študenti = 19,53 EUR     = 10 EUR (14EUR)      
- ostali = 32,55 EUR    = 20 EUR (24EUR) 
 

*Brez poštnine. **DDV je vključen v ceno.  

2. Poglavja iz delovnega in socialnega prava      
____________________________________________ 
prof. dr. Zvone VODOVNIK 
Knjiga je namenjena širokemu krogu strokovnjakov in študentov, ki se želijo seznaniti s sodobnimi             
smermi razvoja pravne ureditve delovnih in socialnih razmerij.Posebna pozornost je namenjena sodni 
praksi oz. temu, kako sodišča s svojimi odločitvami razlagajo pozitivnopravne vire. Podobno velja za 
mednarodnopravne vidike obravnavane tematike. 

Obseg: 203 str. 
Leto izdaje: 2009 

Redna cena*:                                  Akcijska cena (s poštnino)**: 
- študenti = 17 EUR  = 10 EUR (17EUR) 
- ostali = 25 EUR   = 17 EUR (22EUR) 
 

*Brez poštnine. **DDV je vključen v ceno.  
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3. Uvod v pravo    
____________________________________________ 
prof.dr. Marko NOVAK 
Namen pričujočega učbenika je tako posredovati splošna znanja predvsem s področja uvoda v pravo oz. uvoda 
v teorijo prava, pri tem pa avtor črpa predvsem iz domače teorije prava, mestoma pa se naslanja tudi na tuje 
pravnoteoretično izročilo. 

Obseg: 494 str. 
Leto izdaje: 2010 

Redna cena*:                                         Akcijska cena** (s poštnino): 
- študenti = 43,40 EUR     = 20 EUR (25EUR) 
- ostali = 54,25 EUR     = 40 EUR (45EUR) 
 

*Brez poštnine. **DDV je vključen v ceno.  

 
4. Stabilnost ali svoboda? (mednarodni položaj in zunanja politika)   
____________________________________________ 
prof.dr. Dimitrij RUPEL 
V tej knjigi skuša avtor hipotetično, vendar čim bolj utemeljeno odgovoriti na postavljena vprašanja. Avtorjem 
in predavateljem danes – v takšnih knjigah – ni treba navajati vseh podatkov, saj so mnogi preprosto in hitro 
dostopni na internetu. Torej se avtor osredotoča na bistvo, to pa je v pripravljenosti in sposobnosti ljudi za 
samostojno razmišljanje. Ta knjiga ni enciklopedičen priročnik, ampak spodbuda in kažipot za preudarek o 
temeljnih vprašanjih mednarodnih odnosov in za povezovanje teh vprašanj. 

Obseg: 204 str. 
Leto izdaje: 2009 

Redna cena*:                                         Akcijska cena** (s poštnino): 
- študenti = 21,01 EUR     = 10 EUR (12EUR) 
- ostali = 30,00 EUR     = 21 EUR (23EUR) 
 

*Brez poštnine. **DDV je vključen v ceno. 

5. Izbrane teme mednarodnega prava   
____________________________________________ 
prof.dr. Miha POGAČNIK in prof.dr. Ernest PETRIČ 
Pričujoča publikacija zajema izbor tem iz mednarodnega prava, zapisanih v obliki člankov, ki so nastali v 
zadnjihh štiridesetih letih. Vse teme so, ne glede na dejstvo, da so bili nekateri članki zapisani še v času pred 
slovensko osamosvojitvijo in njenim pristopom k EU, tudi danes aktualne in zahtevajo pozornost vsakogar, ki se 
v kakršnikoli obliki ukvarja s študijem mednarodnega prava. 
Obseg: 302 str. 
Leto izdaje: 2010 

Redna cena*:                                         Akcijska cena** (s poštnino): 
- študenti = 25,00 EUR     = 8 EUR (12EUR) 
- ostali = 34,99 EUR     = 20 EUR (24EUR) 
 

*Brez poštnine. **DDV je vključen v ceno. 



Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Delpinova 18b, 5000 Nova Gorica  

Tel 05 338 44 10 Fax 05 338 44 01 URL: www.evro-pf.si. 

 

 

6. Praktikum za kazensko materialno pravo (s predstavitvijo institutov splošnega 
dela kazenskega zakonika)  
_________________________________________________ 
prof.dr. Ivan BELE in prof.dr. Miha ŠEPEC 
V praktikumu so zbrani primeri iz vseh poglavij kazenskega materialnega prava. Povzema najbolj tipične in 
značilne primere vsakega poglavja/instituta in opozori na tiste bolj zmuzljive in 
teoretično sporne primere, ki jih srečujemo tudi v praksi. Sestavni del praktikuma je tudi uvodni prikaz splošnih 
institutov Kazenskega zakonika oz. repetitorij za učenje. 
Obseg: 139 str. 
Leto izdaje: 2011 
 
Redna cena*:                                         Akcijska cena (s poštnino)**: 
- študenti = 20,00 EUR     = 10  EUR (15EUR) 
- ostali = 27,01 EUR     = 20 EUR (23EUR) 

*Brez poštnine. **DDV je vključen v ceno. 

7. Interdisciplinarni vidiki nepremičnin 
__________________________________________________
prof.dr. Bojan GRUM in prof.dr. Alenka TEMELJOTOV SALAJ 
Monografija predstavlja interdisciplinaren pogled na nepremičnine. Prvi del knjige nas vodi od razmišljanja o 
osnovnih pojmih preko zgodovinskega pregleda prehoda s statičnih na dinamične poglede na vrednost 
nepremičnin, umeščanja nepremičnin v sodobni ekonomski prostor itd. Drugi del knjige se začne s prikazom 
kvantitativnih metod raziskovanja, sestavo vprašalnika ter zaključi s tremi raziskavami. Knjiga je v prvi vrsti 
namenjena strokovni javnosti, študentom in raziskovalcem s področja nepremičnin. 
Obseg: 175 str. 
Leto izdaje: 2011 

Redna cena*:                                         Akcijska cena (s poštnino)**: 
- študenti = 21,00 EUR     = 10 EUR (13EUR) 
- ostali = 29,00 EUR     = 21 EUR (24EUR) 

*Brez poštnine. **DDV je vključen v ceno. 

8. Challenges of contemporary international law and international relations: liber 
amicorum in honour of Ernest Petrič 
__________________________________________________
urednik prof.dr. Miha POGAČNIK 
Svečani zbornik je izdala Evropska pravna fakulteta ob življenjskem jubileju univerzitetnega profesorja dr. 
Ernesta Petriča, ustavnega sodnika, prekaljenega diplomata, razumnika z bogatimi pravnimi, političnimi in 
življenjskimi izkušnjami. To je zbornik izvrstnih razprav vrhunskih strokovnjakov, prijateljev profesorja Petriča in 
predstavljajo dragoceno publikacijo ne le v slovenskem, temveč mednarodnem prostoru, po kateri bo z 
veseljem segla vrsta prijateljev mednarodnopravne ter povezane znanosti in stroke. 
 
Obseg: 463 str. 
Leto izdaje: 2011 
 
Redna cena*:                                         Akcijska cena (s poštnino)**: 
- študenti = 25,00 EUR     = 20 EUR (25EUR) 
- ostali = 70,00 EUR     = 35 EUR (40EUR) 

*Brez poštnine. **DDV je vključen v ceno.   


