
Najem predavalnic in sejnih sob Evropske pravne fakultete, Cankarjevo 
nabrežje 11, 1000 Ljubljana 

 
Evropska pravna fakulteta se nahaja v samem centru Ljubljane, na naslovu Cankarjevo nabrežje 11, 1000 
Ljubljana. Dostop do fakultete je možen: 
- z avtomobilom: najbližje parkirišče je garažna hiša na Kongresnem trgu, 
- z mestnim avtobusom: bližnji postajališči sta Šubičeva (Maxi market) in Krekov trg,  
- z vlakom: od glavne železniške postaje je fakulteta oddaljena 1,4 km.  
 
Fakulteta razpolaga s 4 predavalnicami ter 2 sejnimi sobami. V neposredni bližini lokacije se nahajajo 
številni gostinski lokali s katerimi se lahko dogovorite za postrežbo na dogodkih, udeleženci vaših 
izobraževalnih dogodkov pa imajo možnost nakupa toplih ali hladnih napitkov tudi iz samopostrežnih 
avtomatov.  

       

Informacije in ponudba 

Za pripravo ponudbe pokličite 05/338 44 02 ali pišite na naslov: nina.pegan@evro-pf.si 

1. Predavalnice 

 

 



 
 
V Ljubljani so v prostorih Evropske pravne fakultete na voljo štiri predavalnic z naslednjimi kapacitetami: 
- predavalnica P1 (kvadratura 70,6 m2,  okvirna kapaciteta 70 sedišč)   
- predavalnica P2 (kvadratura 64,3 m2, okvirna kapaciteta 60 sedišč)   
- predavalnica P3 (kvadratura 103,8 m2,  okvirna kapaciteta 100 sedišč)   
- predavalnica P4 (kvadratura 86,6 m2, okvirna kapaciteta 85 sedišč)   
 

Opremljenost predavalnic: 

 ustrezno število sedežev s priročnimi mizicami, 
 projekcijska površina in projektor, 
 računalniki, 
 magnetna bela tabla, 
 predavateljska miza, 
 širokopasovni internetni dostop, 
 brezžični internetni dostop. 
 opcija uporabe mikrofona (po dogovoru) 

2. Sejne sobe 

 

V Ljubljani sta v prostorih Evropske pravne fakultete na voljo dve sejni sobi z naslednjimi kapacitetami: 
- Sejna soba 1 (kvadratura 25,3 m2, okvirna kapaciteta 10 sedežev)   
- Sejan soba 2 (kvadratura 19,8 m2, okvirna kapaciteta 8 + 4 sedežev)   
 

Opremljenost sejnih sob: 

 ustrezno število sedežev s sejno mizo, 
 računalniki, 
 projekcijska površina in projektor, 
 magnetna bela tabla, 
 širokopasovni internetni dostop, 
 brezžični internetni dostop. 



 

3. Cenik najema 

Spodnje cene najema veljajo od ponedeljka do petka, v času med 8h in 16h. V primeru najema izven 
opredeljenega časa veljajo posebni pogoji, ki se jih dogovorimo naknadno. 
 

 

3.1  Najem predavalnic 

Prostor Cena/uro (60') Cena/dan (8h-16h) 

Predavalnica P1  60,00 € 300,00 € 

Predavalnica P2 60,00 € 300,00 € 

Predavalnica P3 80,00 € 500, 00 € 

Predavalnica P4 80,00 € 500,00 € 

 

3.2 Najem sejnih sob 

Prostor Cena/uro (60') Cena/dan (8h-16h) 

Sejna soba  25,00 € 150,00 € 

 

Zgornje cene ne vključujejo 22% DDV. 
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