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Nagovor dekanice

Spoštovane študentke in študenti Evropske pravne fakultete!

V skladu z vizijo fakultete se uspešno razvijamo kot 
mednarodno priznana visokošolska institucija na področju 
prava ter interdisciplinarnem področju prava in managementa 
nepremičnin, in s principi nenehnega razvoja in učenja, ki so 
osnova akademskih kompetenc, so naši cilji kot akademska 
odličnost, strokovna vpetost in internacionalna prepoznavnost, 
povezani z osnovnimi stebri razvoja fakultete.

S krepitvijo raziskovalne ravni želimo še hitreje dosegati 
akademsko odličnost na osnovi generiranja idej, ki imajo 
ključno vlogo pri nadgrajevanju znanj, ter ustvariti dovolj 
inovativno ter kreativno vzdušje za pridobitev in vključevanje 
Vas v raziskovalno delo. Skupaj z Vami želimo postati zanesljiv 
partner tako domačega gospodarskega in negospodarskega 
sektorja kot tudi profitnih in neprofitnih institucij iz tujine. Vi ste 
glasniki našega znanja, zato ustvarjajmo skupaj!
a
V tem duhu Vam izrekam dobrodošlico ob vstopu na našo 
fakulteto. Želim Vam veliko zadovoljstva pri študiju in veliko 
uspešno pridobljenega znanja.

izr. prof. dr.  Alenka Temeljotov Salaj
dekanica

O fakulteti

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici je samostojni 
visokošolski zavod. Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo 
jo je akreditiral po sklepu št. 1/4-2005, z dne 07. 07. 2005. 

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici  je bila prva tovrstna 
pravna fakulteta v slovenskem prostoru, ki je pričela delovati 
v skladu s sodobnim evropskim bolonjskim modelom študija. 
Poudarja evropsko razsežnost svojega delovanja, saj slednje 
zajema tako program kot način študija in zasnovo dejavnosti 
fakultete. 

Sledeč trendom in usmeritvam v Evropski uniji je fakulteta 
odprta za povezovanje po modelu partnerstva med zasebno 
in javno sfero v skladu z Lizbonsko strategijo. Cilja fakultete 
sta razvijanje sodelovanja s sorodnimi pedagoškimi in 
raziskovalnimi institucijami v sosednjih državah članicah EU ter 
skrb za mednarodno izmenjavo študentov in profesorjev. V ta 
namen je fakulteta že pridobila Erasmus univerzitetno listino. 

Študij na vseh področjih je oblikovan tako, da upošteva sedanje 
in bodoče evropske razsežnosti slovenskega pravnega sistema.

Temeljno poslanstvo EVRO-PF je ustvarjanje in posredovanje 
znanja na področju prava ter interdisciplinarnega področja 
prava in managementa infrastrukture in nepremičnin, ki bo 
ustvarjalo pravne strokovnjake ter strokovnjake s specifičnimi 
znanji prava in managementa infrastrukture in nepremičnin 
ter omogočalo njihovo konkurenčno vključevanje na domači in 
mednarodni trg dela.
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Vizija fakultete je študij, pri katerem se poudarja pomen 
povezanosti pravne teorije in pravne prakse. 

S spodbujanjem in usmerjanjem aktivnega raziskovalnega dela 
študentov, zlasti na podiplomski ravni, ter s spodbujanjem 
vključevanja v temeljne in aplikativne raziskovalne projekte 
in z objavljanjem raziskovalnih izsledkov v domačih in tujih 
znanstvenih publikacijah želi fakulteta prispevati k razvoju 
slovenske pravne znanosti.

Govor dr. Dimitrija Rupla ob otvoritvi Evro-pf

Kontakt

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici

Naslov: Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica 
E-pošta: info@evro-pf.si
Spletna stran: www.evro-pf.si

Referat za študentske in študijske zadeve v Novi Gorici

Naslov: Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Delpinova ulica 
18b, 5000 Nova Gorica 
Tel. št.: 05/ 338 44 00, 05/ 338 44 03 
Faks: 05/ 338 44 01 
E-pošta: referat@evro-pf.si
Uradne ure: od ponedeljka do petka, od 10.00 do 12.00 

Referat za študentske in študijske zadeve v Kranju 

Naslov: Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Predoslje 39, 
4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 231 93 70, 04/ 231 93 76 
Faks: 04/ 231 93 71 
E-pošta: katja.podlogar-kos@evro-pf.si 
Uradne ure: od ponedeljka do petka, od 10.00 do 12.00 
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Karierni center Evropske pravne fakultete v Novi Gorici

Naslov: Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Delpinova ulica 
18b, 5000 Nova Gorica
Tel. št.: 05/338 44 06
Faks: 05/ 338 44 01
E-pošta: karierni.center@evro-pf.si
Uradne ure: torek, od 10.00 do 12.00; četrtek, od 13.00 do 15.00

Računovodstvo 

Tel. št.: 04/ 231 93 72 
Faks: 04/ 231 93 71 
E-pošta: racunovodstvo@evro-pf.si 

Knjižnica 

Naslov: Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Delpinova ulica 
18b, 5000 Nova Gorica
Tel. št.: 05/ 338 44 10 
Faks: 05/ 338 44 01 
E-pošta: knjiznica@evro-pf.si 
Uradne ure: ponedeljek, torek, četrtek, od 8.30 do 15.30 ; sreda, 
od 11.00 do 18.00; petek, od 8.30 do 14.30

Akademski zbor fakultete po katedrah

Katedra za ustavno pravo 

prof. dr. Peter Jambrek
prof. dr. Lovro Šturm
prof. dr. Arne Marjan Mavčič
izr. prof. dr. Jurij Toplak
doc. dr. Matej Avbelj
doc. dr. Jernej Letnar Černič

Katedra za mednarodno in evropsko pravo 

prof. dr. Ernest Petrič
prof. dr. Dimitrij Rupel
izr. prof. dr. Miha Pogačnik
izr. prof. dr. Andrej Rahten
doc. dr. Matej Avbelj
as. mag. Ana Polak Petrič
as. Petra Zagoričnik, mag. prav.

Katedra za civilno pravo

prof. dr. Krešo Puharič
prof. dr. Zvone Vodovnik
prof. dr. Verica Trstenjak
prof. dr. Roberta Nunin
izr. prof. dr. Rok Lampe
izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal
doc. dr. Špelca Mežnar
doc. dr. Marko Brus
doc. dr. Aljoša Dežman
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doc. dr. Jorg Sladič
doc. dr. Rok Čeferin
as. mag. Sara Ahlin Doljak
as. mag. Eneja Drobež Bogataj
as. mag. Anja Strojin Štampar
as. mag. Marija Hladin
as. mag. Nana Lavrenčič
as. Nina Pegan, mag. prav.

Katedra za kazensko pravo 

prof. dr. Berislav Pavišić
prof. dr. Andrej Anžič
izr. prof. dr. Marko Bošnjak
izr. prof. dr. Ivan Bele
doc. dr. Polona Selič
doc. dr. Anže Erbežnik
as. Miha Šepec

Katedra za teorijo in zgodovino prava 

prof. dr. Borut Košir
prof. dr. Peter Jambrek
prof. dr. Viktor Papež
doc. dr. Vojko Strahovnik
izr. prof. dr. Rok Svetlič
as. mag. Pravomir Kosjančuk, asist.
as. mag. Miha Movrin
as. mag. Martin Jančar
as. mag. Robert Smrekar

Katedra za upravno pravo 

izr. prof. dr. Slobodan Dujić
izr. prof. dr. Janez Čebulj
doc. dr. Tomaž Čas
doc. dr. Igor Šoltes,
as. mag. Borivoj Kos
višji predavatelj mag. Marko Starman
as. mag. Olga Jambrek

Katedra za management infrastrukture in nepremičnin

izr. prof. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews
izr. prof. dr. Bojan Cestnik
izr. prof. dr. Ajda Fošner
izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj
izr. prof. dr. Jaka Vadnjal
doc. dr. Božena Lipej
doc. dr. Bojan Grum
doc. dr. Matej Blenkuš
doc. dr. Boštjan Aver
doc. dr. Sonja Miculinič
doc. dr. Olga Dečman Dobrnjič
doc. dr. Roman Kunič
doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl
doc. dr. David Bogataj
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Študijski programi 
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici izvaja naslednje  študijske 
programe:

•	 Pravo 1 (triletni univerzitetni dodiplomski program 
Pravo 1. stopnje);

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

•	 Pravo 2 (dvoletni podiplomski magistrski program Pravo 
2. stopnje);

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

•	 Pravo 3 (triletni podiplomski doktorski program Pravo 3. 
stopnje);

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

Dodiplomski študijski program Pravo 1. stopnje ter oba 
magistrska študijska programa se izvajajo kot redni in 
izredni študij. Predavanja so organizirana v Novi Gorici in v 
Kranju. Dodiplomski študijski program Pravo in management 
infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje ter doktorska študijska 
programa se izvajajo kot izredni študij v Kranju.

Študijski programi Evropske pravne fakultete v Novi Gorici 
tvorijo povezano celoto. Triletni dodiplomski univerzitetni 
študijski program Pravo 1. stopnje izobražuje za pridobitev 
širokega strokovnega znanja s področja pravnih znanosti ter 

usposablja za določene pravne poklice, hkrati pa omogoča vpis 
na dvoletni podiplomski študijski program Pravo 2. stopnje 
oziroma na dvoletni podiplomski študijski program Pravo in 
management nepremičnin  2. stopnje za pridobitev strokovnega 
magisterija na področju pravnih ter interdisciplinarnih študij, ki 
usposablja za akademske in praktične pravne poklice, ter naprej 
na triletna doktorska študijska programa Pravo 3. stopnje in 
Pravo in management nepremičnin 3. stopnje.
Fakulteta je v študijskem letu 2012/13 pričela z izvajanjem 
dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega 
programa Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 
1. stopnje. Dokončani študijski program omogoča nadgradnjo 
na podiplomskem magistrskem in doktorskem študijskem 
programu Pravo in management nepremičnin 2. in 3. stopnje. 
Študij na vseh treh stopnjah upošteva sodobne smernice in 
imperative razvoja visokega šolstva v Republiki Sloveniji in v 
skladu s temi temelji na naslednjih izhodiščih in zastavljenih 
ciljih:

•	 predmetnik in učni načrti upoštevajo sedanje in 
bodoče evropske razsežnosti slovenskega pravnega 
sistema;

•	 poudarjen je pomen povezanosti pravne teorije s 
pravno prakso, in sicer z vključevanjem prakse v 
zasnovani kreditni sistem na ravni dodiplomskega in 
podiplomskega programa;

•	 fakulteta želi zagotoviti popolno mobilnost 
študentov na nacionalni in mednarodni ravni z jasno 
zasnovano strukturo kreditnega sistema, v celoti 
izhajajočo iz evropskega kreditnega sistema (ECTS);

•	 poudarjen je pomen samostojnega študijskega in 
raziskovalnega dela ob mentorstvu. 
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PRAVO 1

Triletni univerzitetni študijski program 
Pravo 1. stopnje

Pogoj za vpis na univerzitetni dodiplomski študijski program 
Pravo 1. stopnje je:

•	 uspešno opravljena matura ali 

•	 uspešno opravljena poklicna matura po kateremkoli 
srednješolskem programu in izpit iz enega od 
maturitetnih predmetov, s tem da izbrani predmet ni 
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, 
ali 

•	 katerikoli štiriletni srednješolski program, zaključen pred 
1. 6. 1995. 

Kandidatom s poklicno maturo priporočamo opravljanje 
maturitetnega izpita iz enega od predmetov: zgodovina, 
psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

VPIS V 2. LETNIK

V univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje se lahko         
vpišejo:

•	 diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih 
študijskih programov, če izpolnjujejo pogoje za vpis 
v univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje;

•	 diplomanti visokošolskega strokovnega študija, 
ki niso opravili mature, če so končali visokošolski 
strokovni študij s povprečno oceno najmanj 
8;                                                                                                                                                                   

•	 študenti dodiplomskih študijskih programov, ki 
izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski 
program Pravo 1. stopnje in izpolnjujejo pogoje za 
vpis v 2. letnik v študijskem programu, v katerem so 
vpisani;

•	 diplomanti višješolskih študijskih programov, 
sprejetih pred 1. 1. 1994;

•	 diplomanti višješolskih študijskih programov po 
Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju, če 
izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski 
program Pravo 1. stopnje in so višješolski študij 
končali s povprečno oceno najmanj 8.

Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom  določijo manjkajoče 
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem 
programu. Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti.

VPIS V 3. LETNIK

V univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje se lahko 
vpišejo:

•	 diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih 
študijskih programov s študijskih področij družbenih 
in poslovnih ved, če izpolnjujejo pogoje za vpis v 
univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje;
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•	 diplomanti visokošolskega strokovnega študija 
s študijskih področij družbenih in poslovnih ved 
ter prava, ki niso opravili mature, če so končali 
visokošolski strokovni študij s povprečno oceno najmanj 
8;                                                                                                                                                    

•	 študenti dodiplomskih študijskih programov s študijskih 
področij družbenih in poslovnih ved ter prava, ki 
izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski 
program Pravo 1. stopnje in izpolnjujejo pogoje za vpis 
v 3. letnik v študijskem programu, v katerem so vpisani;

•	 diplomanti višješolskega študijskega programa pravo, 
sprejetega pred 1. 1. 1994.

Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom  določijo manjkajoče 
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem 
programu. Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno 
izobraževanje v tujini.

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim 
vsebinam predmetov na vpisanem študijskem programu, 
pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. 

O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, 
odloča Študijska komisija na podlagi pisne prošnje študenta in 
priloženih dokazil, ki izkazujejo pridobljeno znanje ter vsebino 
in obseg teh znanj.

Predmetnik

I. LETNIK

Predmet predavanja
št. ur

vaje
št. ur KT ECTS

Pravoznanstvo 70 50 8

Ustavno pravo 45 40 8

Osnove rimskega in ka-
nonskega prava 45 40 8

Kazensko pravo                             40 35 7
Kazensko procesno 
pravo 40 35 7

Pravna zgodovina            40 35 6
Primerjalno ustavno 
pravo 40 35 6

Tuja pravna terminolo-
gija

40 30 6

Seminarska naloga pri 
enem od predmetov

0 0 2

Seminarska naloga pri 
enem od predmetov

0 0 2

SKUPAJ 360 300 60
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II. LETNIK

Predmet predavanja
št. ur

vaje
št. ur KT ECTS

Civilno procesno 
pravo

55 40 8

Obligacijsko pravo                              55 40 8

Gospodarsko pravo 45 35 8

Finančno pravo                              45 35 8
Uvod v civilno pravo 45 15 4
Stvarno pravo 40 10 4

Družinsko pravo 25 25 4

Dedno pravo 25 25 4
Delovno pravo 25 25 4
Pravo socialne var-
nosti 25 25 4

Seminarska naloga 
pri enem 
od predmetov

0 0 2

Seminarska naloga 
pri enem 
od predmetov

0 0 2

SKUPAJ 385 275 60

III. LETNIK

Predmet predavanja
št. ur

vaje
št. ur KT ECTS

Mednarodno pravo 60 45 8
Pravo Evropske unije 60 45 8
Mednarodno zasebno 
pravo  40 30 7

Mednarodna skupnost 
in mednarodni odnosi  

40 30 7

Upravni postopek in 
upravni spor 40 30 6

Upravno pravo 20 20 4
Javna uprava  20 20 4
Izbirni predmet 1 20 20 3
Izbirni predmet 2                              20 20 3
Izbirni predmet 3                              20 20 3
Izbirni predmet 4 20 20 3
Seminarska naloga pri 
enem od predmetov 0 0 2

Seminarska naloga pri 
enem od predmetov 0 0 2

SKUPAJ 360 300 60
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IZBIRNI PREDMETI (enosemestrski):

1. Mednarodno pomorsko pravo  
2. Pravo mednarodnih organizacij
3. Mirno reševanje sporov
4. Pravo intelektualne lastnine
5. Pravo javnih naročil
6. Kriminalistika
7. Policijsko pravo
8.
9. 

Diplomatsko in konzularno pravo
Davčno pravo

Študent lahko sam izbere pri katerih dveh predmetih bo izdelal 
seminarsko nalogo, pogoje glede obsega in druge pogoje pa 
določi nosilec predmeta.

Način študija

Univerzitetni dodiplomski študijski program Pravo 1. stopnje  se 
izvaja kot redni in kot izredni študij. 

Izredni študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni 
študij. Morebitne posebnosti pri posameznih predmetih glede 
zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z učnim 
načrtom in z načrtom pedagoškega dela. Izredni študenti 
imajo enake pravice in obveznosti kot redni študenti in morajo 
opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti, 
ki se zahtevajo v okviru rednega študija. Izredni študij je po 
zahtevnosti enak rednemu. 

Glede na okoliščino, da so izredni študenti praviloma že 
zaposleni, bo fakulteta temu prilagajala izvajanje pedagoškega 
dela. 

Predavanja potekajo predvidoma v popoldanskem času. 

Strokovni naslov

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje triletnega univerzitetnega 
študijskega programa Pravo 1. stopnje pridobi diplomant 
strokovni naslov diplomirani pravnik (UN) / diplomirana 
pravnica (UN). 

Okrajšava: dipl. prav. (UN) 
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PMIN 1

Triletni visokošolski strokovni  študijski program 
Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 
1. stopnje

V visokošolski strokovni študijski program Pravo in management 
infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje se lahko vpiše:
•	 kdor je opravil splošno maturo,
•	 kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem 

srednješolskem programu, 
•	 kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem 

srednješolskem programu.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

VPIS V 2. LETNIK

V visokošolski strokovni študijski program Pravo in management 
infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje 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).

VPIS V 3. LETNIK

V visokošolski strokovni študijski program Pravo in management 
infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje 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).                                                                                                                                           
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Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve       
stopnje:

 
Študentom  drugih  visokošolskih  strokovnih programov  in     
sorodnih visokošolskih  strokovnih  programov  prve  stopnje se 
določijo manjkajoče  obveznosti,  ki jih morajo opraviti, če želijo 
diplomirati v novem programu.

Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi in 
visokošolskimi študijskimi programi prve stopnje:

Študentom  drugih  univerzitetnih  študijskih  programov  
in sorodnih univerzitetnih študijskih programov  prve  stopnje  
se določijo manjkajoče  obveznosti, ki jih morajo opraviti, če 
želijo diplomirati v novem programu.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi študent, ki je končal enakovredno 
izobraževanje v tujini.

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim 
vsebinam predmetov na vpisanem študijskem programu, 
pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. 

O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, 
odloča Študijska komisija na podlagi pisne prošnje študenta, 
priloženih spričeval ali drugih listin, ki dokazujejo uspešno 
pridobljeno znanje ter vsebino in obseg teh znanj.

Predmetnik:

I. LETNIK

Predmet predavanja
št. ur

vaje
št. ur KT ECTS

Uvod v stvarno 
pravo

50 40 8

Osnove                
managementa

35 30 6

Osnove 
prostorskega 
planiranja

35 30 6

Osnove 
arhitekture

35 30 6

Uvod v upravno 
pravo in upravni 
postopek

45 35 7

Komunalna in-
frastruktura

35 30 6

Upravljalska 
ekonomija

35 30 6

Evidentiranje 
nepremičnin

30 25 5

Vrednotenje 
nepremičnin

30 25 5

Poslovna
matematika

30 25 5

SKUPAJ 360 300 60
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II. LETNIK

Predmet predavanja
št. ur

vaje
št. ur KT ECTS

Uvod v obligacijsko 
pravo

50 40 8

Uvod v 
gospodarsko pravo

35 30 6

Energetska 
infrastruktura

35 30 6

Uvod v civilno 
procesno pravo

45 35 7

Vodenje 
infrastrukturnih 
projektov

35 30 6

Telekomunikacijska 
infrastruktura

35 30 6

Osnove 
kadrovskega
managementa

35 30 6

Načrtovanje zgradb 30 25 5
Prometna 
infrastruktura

30 25 5

Metode trženja 
nepremičnin

30 25 5

SKUPAJ 360 300 60

III. LETNIK

Predmet predavanja
št. ur

vaje
št. ur KT ECTS

Procesi 
investiranja in 
gradnja objektov 

35 30 6

Ekonomika 
poslovanja 
gospodarskih 
subjektov 

30 25 5

Vzdrževanje 
objektov 

30 25 5

Izbirni predmet 1 20 20 4
Izbirni predmet 2 20 20 4
Izbirni predmet 3 20 20 4
Obvezna praksa / / 12
Izdelava 
diplomske naloge

/ / 20

SKUPAJ 155 140 60
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IZBIRNI PREDMETI (enosemestrski):

1. Osnove davčnega prava
2. Projektni management
3. Pravo prostorskega urejanja
4. Posebni upravni postopki
5. Javno zasebno partnerstvo
6. Pravo javnih naročil in koncesije
7. Mediacija in arbitraža-alternativno reševanje 

sporov

Obvezna praksa

Predmetnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 
Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje 
vključuje v 3. letniku obvezno prakso v obsegu 300 ur. Praksa 
pomeni obvezno in vnaprej  načrtovano prvino visokošolskega 
programa. Od tega študent opravi 120 ur obvezne strokovne 
prakse v podjetju ali organizaciji, 180 ur pa je namenjenih 
individualnemu delu študenta. 

Namen strokovne prakse je, da se študentje seznanijo z delom 
in poslovanjem določenega podjetja ali organizacije, pri čemer 
uporabljajo in preizkusijo znanje, pridobljeno med študijem 
pri obdelavi določenega pravno-tehničnega problema npr. s 
projektnega vidika, tržnega vidika, vodstvenega vidika ipd.

Obvezna strokovna praksa traja tri tedne in se praviloma 
opravlja strnjeno, lahko pa na predlog študenta tudi v dveh 
delih v navedenem obdobju, ob pogoju, da se s tem strinjata 
podjetje ali organizacija, kjer bo opravljena praksa, ter mentor 
na fakulteti.

Študijska komisija lahko oprosti opravljanje prakse slušateljem, 
če so bili do vpisa na fakulteto zaposleni najmanj eno leto v 
podjetju ali organizaciji, kjer so opravljali naloge, ki bi bile lahko 
priznane kot opravljena strokovna praksa. 

Študent je dolžan fakulteti poslati pisno prošnjo z ustreznimi 
dokazili, ki jih na predlog komisije prouči določen fakultetni 
pedagoški sodelavec.

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim 
vsebinam predmetov na vpisanem študijskem programu, 
pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju 
znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Študijska 
komisija na podlagi pisne prošnje študenta, priloženih spričeval 
ali drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter 
vsebino teh znanj. 

Znanja, ki jih študentje pridobijo v formalnih oblikah 
izobraževanja in ki jih izkažejo s spričevali in drugimi listinami, iz 
katerih sta razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta, 
se ovrednotijo po sistemu ECTS. 
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Način študija

Visokošolski strokovni dodiplomski študijski program Pravo in 
management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje se izvaja 
kot redni (nekoncesionirani) in kot izredni študij. 

Izredni študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni 
študij. Morebitne posebnosti pri posameznih predmetih glede 
zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z učnim 
načrtom in z načrtom pedagoškega dela. Izredni študenti imajo 
enake pravice in obveznosti kot redni študenti ter morajo 
opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti, 
ki se zahtevajo v okviru rednega študija. Izredni študij je po 
zahtevnosti enak rednemu. 

Glede na okoliščino, da so izredni študenti praviloma že 
zaposleni, bo fakulteta temu prilagajala izvajanje pedagoškega 
dela. Predavanja potekajo predvidoma v popoldanskem času. 

Strokovni naslov

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje visokošolskega 
strokovnega dodiplomskega študijskega programa »Pravo 
in management infrastrukture in nepremičnin«  pridobi 
kandidat strokovni naslov: diplomant prava in managementa 
infrastrukture in nepremičnin (VS).

Okrajšava: dipl. prav. in manag. infra. in neprem. (VS)

PRAVO 2

Dvoletni magistrski študijski program 
Pravo 2. stopnje 

V začetni letnik magistrskega študijskega programa Pravo 2. 
stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:

•	 študijski program 1. stopnje z ustreznih strokovnih 
področij z najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (ustrezna 
področja po ISCED klasifikaciji se smatra vse akreditirane 
dodiplomske programe s področja prava  (38), družbenih 
ved (31), humanistike (22) ter poslovne in upravne 
vede (31) po in pred bolonjskim sistemom v Republiki 
Sloveniji);

•	 študijski program za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe z ustreznih strokovnih področij, sprejetim od 
1.1.1994 do 11.6.2004;

•	 študijski program  1. stopnje ali za pridobitev visoke 
izobrazbe, sprejetim od 1.1.1994 do 11.6.2004 drugih 
strokovnih področij, vendar pa morajo pred vpisom 
opraviti diferencialne izpite v obsegu 16 do 24 kreditnih 
točk, ki jih glede na strokovno področje predhodnega 
študija določi Študijska komisija.

Pri prehodu na magistrski študijski program Pravo 2. stopnje se:

•	 diplomantom štiriletnega univerzitetnega programa 
Pravo ob vpisu prizna 60 kreditnih točk oziroma dva 
semestra (eno študijsko leto) in se lahko vpišejo 
neposredno v 2. letnik; 
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•	 diplomantom štiriletnih univerzitetnih programov 
družboslovnih ved ob vpisu prizna 44 kreditnih točk 
in se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik. Poleg 
rednih študijskih obveznosti morajo pred zagovorom 
magistrske naloge opraviti še 2 diferencialna izpita v 
obsegu 16 kreditnih točk (Pravoznanstvo in Kazensko 
pravo);

•	 diplomantom štiriletnih univerzitetnih programov 
ne-družboslovnih ved ob vpisu prizna 36 kreditnih 
točk in se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik. Poleg 
rednih študijskih obveznosti morajo pred zagovorom 
magistrske naloge opraviti še 3 diferencialne izpite v 
obsegu 24 kreditnih točk (Pravoznanstvo, Kazensko 
pravo in Uvod v civilno pravo). 

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno 
izobraževanje v tujini.

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim 
vsebinam predmetov na vpisanem študijskem programu, 
pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju 
znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska 
komisija na podlagi pisne prošnje študenta, priloženih spričeval 
ali drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter 
vsebino teh znanj.

Predmetnik

I. LETNIK 

 1. semester                  
                                                
Obvezni predmeti št. ur                        KT  ECTS
Evropsko civilno pravo  40 8
Demokratična in pravna 
država

40 8

Modernizacija javne 
uprave

40 8

Izbirni predmet 30 6

SKUPAJ 150 30

2. semester    
                                                                                        
Obvezni predmeti št. ur KT  ECTS
Ustavno in mednarodno 
kazensko pravo 

40 8

Filozofija in teorija prava 40 8
Teorija in praksa 
socialne države

40 8

Izbirni predmet 30 6
SKUPAJ 150 30
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II. LETNIK 

 3. semester     
                                                             
Obvezni predmeti št. ur                        KT ETCS
Primerjalno pravo in 
veliki pravni sistemi

40 8

Ustavno in mednarodno 
pravo človekovih pravic

40 8

Ustavnopravni sistem 
Evropske unije

40 8

Izbirni predmet 30 6
SKUPAJ 150 30

4. semester            
                                                                                
ObveznI predmeti št. ur KT  ECTS
Izdelava in zagovor 
magistrskega dela

150 30

SKUPAJ 150 30

IZBIRNI PREDMETI (enosemestrski):

1. Etika v javnem življenju
2. Pravodajni proces in nomotehnika  
3. Primerjalno ustavno pravo
4. Davčno pravo
5. Uslužbensko pravo
6. Varnostni sistem Slovenije
7. Kanonsko pravo Katoliške cerkve
8. Mediacija in arbitraža – alternativno reševanje spo-

rov

Način študija

Magistrski študijski program Pravo 2. stopnje se izvaja kot redni 
in kot izredni študij.  

Izredni študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni 
študij. Morebitne posebnosti pri posameznih predmetih glede 
zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z učnim 
načrtom in z načrtom pedagoškega dela. Izredni študenti 
imajo enake pravice in obveznosti kot redni študenti in morajo 
opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti, 
ki se zahtevajo v okviru rednega študija. Izredni študij je po 
zahtevnosti enak rednemu. 

Glede na okoliščino, da so izredni študenti praviloma že 
zaposleni, bo fakulteta temu prilagajala izvajanje pedagoškega 
dela. Predavanja bodo potekala predvidoma v popoldanskem 
času.
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Strokovni naslov

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega 
magistrskega študija Pravo 2. stopnje  pridobi študent strokovni 
naslov magister/magistrica prava (za imenom in priimkom).

Okrajšava naslova: mag. prav.

PMN 2

Dvoletni magistrski študijski program 
Pravo in management nepremičnin 2. stopnje

V začetni letnik magistrskega študijskega programa Pravo in 
management nepremičnin 2. stopnje se lahko vpiše, kdor je 
končal:

• študijski program 1. stopnje z ustreznih strokovnih 
področij z najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem 
sistemu). Kot ustrezna strokovna področja (po ISCED 
kvalifikaciji) se smatra vse akreditirane dodiplomske programe 
s področja prava (38), družbenih ved (31), področja arhitekture 
in gradbeništva (58), varstva okolja (85) ter tehničnih ved (52) 
po in pred bolonjskim sistemom v Republiki Sloveniji;

• študijski program za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe z ustreznih strokovnih področij, sprejetim od 1.1.1994 
do 11.6.2004;

• študijski program 1. stopnje ali študijski program za 
pridobitev visoke izobrazbe, sprejetim od 1.1.1994 do 11.6.2004 
iz drugih strokovnih področij, jim lahko študijska komisija določi 
diferencialne izpite glede na strokovno področje predhodnega 
študija v obsegu 16 do 24 kreditnih točk.
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Pri prehodu na magistrski študijski program Pravo in 
management nepremičnin 2. stopnje se:

• diplomantom štiriletnega univerzitetnega programa 
Pravo ob vpisu prizna 60 kreditnih točk oziroma dva semestra 
(eno študijsko leto) in se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik;

• diplomanti štiriletnih univerzitetnih programov 
družboslovnih ter ne-družboslovnih ved ob vpisu prizna 60 
kreditnih točk in se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik. Poleg 
rednih študijskih obveznosti morajo opraviti še dva diferencialna 
izpita v obsegu 16 kreditnih točk, ki jih glede na strokovno 
področje predhodnega študijskega programa določi Študijska 
komisija.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno 
izobraževanje v tujini.

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim 
vsebinam predmetov na vpisanem študijskem programu, 
pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju 
znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Študijska 
komisija na podlagi pisne prošnje študenta, priloženih spričeval 
ali drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter 
vsebino teh znanj.

Predmetnik: 

I. LETNIK 

 1. semester   
                                                               
Obvezni predmeti št. ur                        KT ECTS  
Upravno pravo in upravni postopek 40 8
Sistem prostorskega planiranja 40 8
Koncept nepremičnin 40 8
Izbirni predmet 30 6
SKUPAJ 150 30

2. semester           
                                                                                 
Obvezni predmeti št. ur KT ECTS  
Stvarno pravo 40 8
Evidentiranje in upravljanje 
nepremičnin z osnovami prava 
zemljiške knjige

40 8

Načrtovanje stanovanjske gradnje 40 8
Izbirni predmet 30 6
SKUPAJ 150 30
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II. LETNIK

 3. semester                                
                            
Obvezni predmeti št. ur                        KT ECTS
Obligacijsko pravo 40 8
Vrednotenje 
nepremičnin

40 8

Projektni management 40 8
Izbirni predmet 30 6
SKUPAJ 150 30

4. semester                                                                                       
   
Obvezni predmeti št. ur KT ECTS
Izdelava in zagovor
magistrskega dela

150 30

SKUPAJ 150 30

IZBIRNI PREDMETI :

1. Davčno pravo
2. Dedno pravo
3. Nepremičnine in organizacijsko okolje
4. Osnove arhitekture 20. in 21. stoletja 
5. Uslužbensko pravo
6. Pravodajni proces in nomotehnika
7. Trženje nepremičnin
8. Mediacija in arbitraža – alternativno reševanje 

sporov

Način študija

Magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin 
2. stopnje se izvaja kot redni in kot izredni študij.  

Izredni študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni 
študij. Morebitne posebnosti pri posameznih predmetih glede 
zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z učnim 
načrtom in z načrtom pedagoškega dela. Izredni študenti 
imajo enake pravice in obveznosti kot redni študenti in morajo 
opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti, 
ki se zahtevajo v okviru rednega študija. Izredni študij je po 
zahtevnosti enak rednemu. 

Okoliščini, da so izredni študenti praviloma že zaposleni, bo 
fakulteta prilagajala izvajanje pedagoškega dela. Predavanja 
bodo potekala predvidoma v popoldanskem času.
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Strokovni naslov

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega 
magistrskega študija Pravo in management nepremičnin 2. 
stopnje  pridobi študent strokovni naslov magister/magistrica 
prava in managementa nepremičnin (za imenom in priimkom).

Okrajšava naslova: mag. prav. in manag. neprem. 

PRAVO 3

Triletni doktorski študijski program
Pravo 3. stopnje 

V začetni letnik doktorskega  študijskega programa Pravo 3. 
stopnje se lahko vpiše, kdor je zaključil:

•	 študijski program 2. stopnje;
•	 študijski program iz četrtega odstavka 36. člena Zakona 

o visokem šolstvu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi 
točkami;

•	 štiriletni univerzitetni dodiplomski študijski program 
sprejet pred 11.6.2004;

•	 študijski program za pridobitev specializacije po 
visokošolski strokovni izobrazbi sprejet pred 11.6.2004, 
če opravi še dodatne študijske obveznosti v obsegu od 
30 do 60 kreditnih točk.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno 
izobraževanje v tujini.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

O možnosti prehoda kandidata na doktorski študijski program 
Pravo 3. stopnje odloča Študijska komisija.

Prehod med študijski programi tretje stopnje je mogoč v 
skladu z Zakonom o visokem šolstvu in smiselni uporabi Meril 
za prehode med študijskimi programi. Prehodi so možni med 
študijskimi programi iste stopnje.
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Prehod v 2. oziroma 3. letnik študijskega programa Pravo 3. 
stopnje je možen z drugih študijskih programov tretje stopnje. 
Študentom se ugotovijo že opravljene študijske obveznosti 
in se jim lahko v celoti ali delno priznajo ter določijo študijske 
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po 
novem študijskem programu. 

Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev 
magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem 
študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se 
prizna že opravljene obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih 
točk. 

Neposredno v 2.  letnik se lahko vpiše:
•	 kdor je diplomiral na študijskem programu za pridobitev 

magisterija, sprejetem pred 11.6.2004, iz ostalih področij.

Neposredno v 3.  letnik se lahko vpiše:
•	 kdor je diplomiral na študijskem programu za pridobitev 

magisterija, sprejetim pred 11.6.2004,  iz ustreznega 
področja1.

3 za ustrezna področja (po ISCED kvalifikaciji) se smatra vse akreditirane dodiplomske programe s 
področja pravo (38), družbenih ved (31), humanistike (22).

Predmetnik:

Letnik Sestavine programa                        št. ur KT ECTS
1 Teorija prava 20 15

Državno pravo 20 15
Priprava dispozicije 

doktorske dizertacije
0 30

2 Mednarodno pravo 20 30
Priprava doktorske 

disertacije
0 30

3 Priprava doktorske 
disertacije

0 60

SKUPAJ 60 180

Način študija

Doktorski študij Pravo 3. stopnje se izvaja kot izredni študij. 
Program traja tri leta in je razdeljen v šest semestrov. 
Ovrednoten je s 180 KT.

Znanstveni naslov

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega 
doktorskega študija Pravo 3. stopnje, pridobi kandidat 
znanstveni naslov: doktor/doktorica znanosti z označbo 
področja „pravo“.

Okrajšava: dr.
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PMN 3

Triletni doktorski študijski program 
Pravo in management nepremičnin 3. stopnje 

V začetni letnik doktorskega študijskega programa Pravo in 
management nepremičnin 3. stopnje se lahko vpiše, kdor je 
zaključil:

•	 študijski program 2. stopnje;
•	 študijski program iz četrtega odstavka 36. člena Zakona 

o visokem šolstvu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi 
točkami;

•	 štiriletni univerzitetni dodiplomski študijski program 
sprejet pred 11.6.2004;

•	 študijski program za pridobitev specializacije po 
visokošolski strokovni izobrazbi, sprejet pred 11.6.2004, 
če opravi še dodatne študijske obveznosti v obsegu od 
30 do 60 kreditnih točk.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno 
izobraževanje v tujini.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

O možnosti prehoda kandidata na doktorski študijski program 
Pravo in management nepremičnin 3. stopnje odloča Študijska 
komisija.

Prehod med študijskimi programi tretje stopnje je mogoč v 
skladu z Zakonom o visokem šolstvu in ob smiselni uporabi Meril 
za prehode med študijskimi programi. Prehodi so možni med 
študijskimi programi iste stopnje. Prehod v 2. oziroma 3. letnik 

študijskega programa Pravo in management nepremičnin 3. 
stopnje je možen z drugih študijskih programov tretje stopnje.                                                                                                                           
Študentom se ugotovijo že opravljene študijske obveznosti 
in se jim lahko v celoti ali delno priznajo ter določijo študijske 
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po 
novem študijskem programu. 

Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev 
magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem 
študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, se 
prizna že opravljene obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih 
točk. 

Neposredno v 2.  letnik se lahko vpiše:
•	 kdor je diplomiral na študijskem programu za pridobitev 

magisterija, sprejetem pred 11.6.2004, iz ostalih področij.

Neposredno v 3.  letnik se lahko vpiše:
•	 kdor je diplomiral na študijskem programu za pridobitev 

magisterija, sprejetem pred 11.6.2004, iz ustreznih 
področij2.

2Za ustrezna področja (po ISCED kvalifikaciji) se smatra vse akreditirane dodiplomske 
programe s področja pravo (38), arhitektura, urbanizem in gradbeništvo (58), poslovne 
in upravne vede (34).
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Predmetnik

I. LETNIK

1. semester                                                     

Obvezni predmeti št. ur                        KT ECTS
Stvarno pravo 40 9
Prostorsko planiranje 40 9
Izbirni pregledni predmet 30 6
Seminar (iz obveznega ali izbirnega 
predmeta)

30 6

SKUPAJ 140 30

2. semester                                                                                          

Obvezni predmeti št.ur KT ETCS
Evidentiranje in upravljanje 
nepremičnin z osnovami prava 
zemljiške knjige

40 9

Nepremičninska kultura in 
etika

40 9

Seminar (iz obveznega ali izbirnega 
predmeta)

30 6

Individualno raziskovalno delo 30 6
SKUPAJ 140 30

II. LETNIK

3.   semester                                                        

Obveznost št. ur                        KT ECTS
Seminar (iz obveznega ali izbirnega 
predmeta)

30 6

Individualno raziskovalno delo 120 24
SKUPAJ 150 30

4. semester                                                                                      

Obveznost št. ur                        KT ECTS
Seminar (iz obveznega ali izbirnega 
predmeta)

30 6

Individualno raziskovalno delo 120 24
SKUPAJ 150 30

III. LETNIK     
                                                                                                                                                                                                  
5. semester                                                        

Obveznost št. ur                        KT ECTS
Seminar (iz obveznega ali
 izbirnega predmeta)

30 6

Seminar (iz obveznega ali 
izbirnega predmeta)

30 6

Individualno raziskovalno delo 60 18
SKUPAJ 150 30
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6. semester                                                                                         

Obveznost št. ur                        KT ECTS
Izdelava in zagovor 
doktorskega dela 

150 30

 SKUPAJ 150 30

IZBIRNI PREDMETI :

1. Upravno pravo in upravni postopki
2. Vrednotenje nepremičnin
3. Sodobna arhitektura 
4. Obligacijsko pravo
5. Načrtovanje gradnje
6. Projektni management
7. Mednarodno okoljsko pravo
8. Civilno procesno pravo
9. Presojanje nepremičninskih investicij
10. Trženje nepremičnin
11. Gospodarsko pravo
12. Metode in primeri raziskovalnega dela

Način študija

Doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin 
3. stopnje se izvaja kot izredni študij. Program traja tri leta in je 
razdeljen v šest semestrov. Ovrednoten je s 180 KT.

Znanstveni naslov

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega doktor-
skega študija Pravo in management nepremičnin 3. stopnje, 
pridobi kandidat znanstveni naslov: doktor/doktorica znanosti z 
označbo področja „pravo in management nepremičnin“.

Okrajšava: dr.
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Izvedba predavanj

Dodiplomski študijski program Pravo ter oba magistrska študijska 
programa se izvajajo kot redni in izredni študij. Predavanja so 
organizirana v Novi Gorici in v Kranju. 

Dodiplomski študijski program Pravo in management 
infrastrukture in nepremičnin ter oba doktorska študijska 
programa se izvajajo kot izredni študij v Kranju.

 

Primer predavalnice na lokaciji Nova Gorica

Primer predavalnice na lokaciji Kranj

Cenik šolanja

•	 Dodiplomski študijski program Pravo 1. stopnje: 
šolnina za posamezni letnik znaša 1850 €.                                                                                                                                               
   

•	 Dodiplomski študijski program Pravo in 
management infrastrukture in nepremičnin 1. 
stopnje: šolnina za posamezni letnik znaša 1950 €.                                                                                                                                               
          

•	 Magistrski študijski program Pravo 2. stopnje: 
šolnina za posamezni letnik  znaša 2450 €.                                                                                                                                               
           

•	 Magistrski študijski program Pravo in 
management nepremičnin 2. stopnje: šolnina 
za posamezni letnik znaša 2817,50 €.                                                                                                                                               
        

•	 Doktorska študijska programa Pravo 3. stopnje in Pravo 
in management nepremičnin 3. stopnje: šolnina za 
posamezni letnik znaša 2700 €.

Šolnina vključuje: 

•	 predavanja, teoretske vaje in seminarje po programu 
izobraževalnega dela za posamezen letnik; 

•	 konzultacije z učiteljem - nosilcem predmeta v času 
učiteljevih govorilnih ur; 

•	 referentsko delo s študenti. 

Podroben cenik študija se nahaja na spletni strani fakultete 
www.evro -pf.si.
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Erasmus+
Program Erasmus+ je akcijski program Evropske unije, ki je 
namenjen vzpodbujanju študija v tujini, izboljševanju kakovosti 
visokošolskega izobraževanja, izpopolnjevanju jezikovnih 
spretnosti ter razumevanju različnih kultur.

Trajanje študija oz. prakse v tujini je odvisno od posameznega 
bi¬lateralnega sporazuma in lahko traja od 2 oz. 3 mesecev do 
največ 12 mesecev .

Sodelujoče države so vse države članice EU ter Islandija, 
Liechtenste¬in, Norveška, Turčija in Makedonija. 

V času terciarnega študija je lahko študentu dodeljena:
 •Erasmus dotacija za mobilnost za študij ter 
 •Erasmus dotacija za mobilnost za prakso.

Skupno trajanje odobrenih dotacij Erasmus ne sme preseči 36 
mesecev.

Po novem imajo tudi diplomanti možnost oditi v tujino na 
Erasmus izmenjavo za namene opravljanja študijske prakse, v 
roku 1 leta od diplomiranja. Študent mora v ta namen tovrstno 
izmenjavo planirati že v času študija. 

Poglavitni namen programa Erasmus+ je študentom omogočiti 
mobilnost oziroma opravljanje določenih študijskih obveznosti 
na eni od univerz držav članic Evropske unije, s katero matična 
fakulteta sklene bilateralni sporazum, ter jim tako zagotoviti 
vpogled v evropsko razsežnost predmetov, povečati možnost 
spoznavanja drugih evropskih držav, okrepiti zavest o skupni 
evropski identiteti ter sposobnosti za oblikovanje in prilagajanje 
spremembam v gospodarskem in družbenem okolju. V ta namen 

fakulteta, Erasmus študent in tuja institucija pred odhodom 
študenta na študij v tujino sklenejo študijski sporazum.

Več podrobnosti o Erasmus+ programu, trajanju izmenjave, 
načinu prijave, številu mest, finančni pomoči ipd. si lahko 
preberete na povezavi www.cmepius.si ter na spletni strani 
http://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/
erasmus/. 
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