
 
 
NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA 
FAKULTETA  

- Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica 
- tel: (05) 338-44-00 
- e-pošta: info@epf.nova-uni.si 

 

 

Informativno mesto:  
- Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica in  
- Referat za študijske zadeve, Mestni trg 23, 1000 Ljubljana 

 
Informativni dnevi: 

- Nova Gorica (EDA Center, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica): torek, 21. 5. 2019, 
ob 16:00 

- Ljubljana (Mestni trg 23, 1000 Ljubljana): sreda, 22. 5. 2019, ob 16:00 
 
 
Fakulteta izvaja magistrski študijski program za pridobitev strokovnega naslova 
magister/magistrica civilnega in gospodarskega prava (za imenom in priimkom). 
 
 
 

PODIPLOMSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM  
CIVILNO IN GOSPODARSKO PRAVO 

 
Stopnja študija: 
Druga stopnja. 
 
Trajaje študija:  
Študij po programu Civilno in gospodarsko pravo 2. stopnje traja dve leti in obsega 120 
kreditnih točk po ECTS. 
 
Kraj izvajanja študijskega programa: 
Ljubljana. 
 
Način izvajanj študija: 
Študij se izvaja na IZREDNI način. Študij se bo izvedel, v kolikor bo v 1. letnik vpisanih najmanj 
15 študentov. 
 
 
 
 
 



Postopek prijave in roki za prijavo na vpis in izvedbo vpisa v 1. letnik 

 
Prijavna roka: 

1. rok od 17. 6. 2019 do 16. 8. 2019 
2. rok od 2. 9. 2019 do 13. 9. 2019 
3. rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: od 25.9.2019 do 26.9.2019 do 12. ure 

 
Vpisna roka: 

1. rok od 22. 8. 2019 do 29. 8. 2019 
2. rok od 19. 9. 2019 do 26. 9. 2019 
3.rok od 27. 9. 2019 do 30. 9. 2019 

 
 
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 vse zahtevane priloge k prijavi. Priloge morajo biti v originalu ali 
overjena fotokopija, v spremnem dopisu  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. Priloge 
morajo biti v originalu ali overjena fotokopija. 
 

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 prijavi1  
 
 
Vpisni pogoji: 
 
V začetni letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše kdor je zaključil: 
 
-  študijski program prve stopnje z ustreznega strokovnega področja (Pravo (38)),  

                                                 
1 Glej prilogo k temu razpisu. 



- študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (Družbene vede (31) ter 
Poslovne in upravne vede (34)) in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ter opravil 
dodatne študijske obveznosti v obsegu 16 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske 
obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov 
pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Pravoznanstvo (8 ECTS) in Uvod v 
civilno pravo (8 ECTS);  
 
- študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (vsa ostala ISCED področja) in 
dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ter opravil dodatne študijske obveznosti v 
obsegu 24 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo 
med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer 
pri predmetih Pravoznanstvo (8 ECTS), Uvod v civilno pravo (8 ECTS) in Finančno pravo 
(8ECTS); 
 
- študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z drugih strokovnih področij 
(Družbene vede (31) ter Poslovne in upravne vede (34)), sprejetim od 1.1.1994 do 11.6.2004 
ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 16 kreditnih točk po ECTS. Dodatne 
študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem 
izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Pravoznanstvo (8 ECTS) in Uvod 
v civilno pravo (8 ECTS);  
 
- študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z drugih strokovnih področij (vsa 
ostala ISCED področja) sprejetim od 1.1.1994 do 11.6.2004 ter opravil dodatne študijske 
obveznosti v obsegu 24 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko 
opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij 
in sicer pri predmetih Pravoznanstvo (8 ECTS), Uvod v civilno pravo (8 ECTS) in Finančno 
pravo (8ECTS); 
 
- študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. junijem 2004, z 
drugih strokovnih področij (Družbene vede (31) ter Poslovne in upravne vede (34)) ter 
opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 16 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske 
obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov 
pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Pravoznanstvo (8 ECTS) in Uvod v 
civilno pravo (8 ECTS);  
 
- študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. junijem 2004, z 
drugih strokovnih področij (vsa ostala ISCED področja) ter opravil dodatne študijske 
obveznosti v obsegu 24 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko 
opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij 
in sicer pri predmetih Pravoznanstvo (8 ECTS), Uvod v civilno pravo (8 ECTS) in Finančno 
pravo (8ECTS) Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v 
tujini. 
 
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 
 
 
 



Omejitev vpisa: 
 
V primeru, da število prijav za vpis v magistrski študijski program bistveno presega število 
razpisanih mest oziroma njegove zmogljivosti (kadrovske, prostorske, opreme in druge) bo 
fakulteta v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, vpis omejila.  
 
Pri tem se bodo pri izbiri kandidatov upoštevali naslednji kriteriji: 
 
1. Povprečna ocena na dodiplomskem študiju –  do 60 % točk (vsaka desetinka povprečne 

ocene kandidata/ke nad oceno 5,0 daje eno točko); 
2. Ocena diplomskega dela –  do 40% točk (vsaka ocena nad 5,0 daje eno točko).  
 
O tem odloča Študijska komisija.  
 
 
Oblika študija: 
Fakulteta organizira posebne oblike študija za izredne študente. 
 
Vpisna mesta: 
 

1. letnik Izredni študij 

Civilno in gospodarsko pravo 2. stopnje 70 

 
 
 

Nadaljevanje študija po merilih za prehode 

 
 
V magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo se v drugi letnik lahko vpiše:  
 
- diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 

11. 6 2004, z ustreznega strokovnega področja pravo, ki se mu ob vpisu v študijski 
program prizna 60 kreditnih točk;  

- kandidat, ki je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet 
pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije iz ustreznega 
strokovnega področja pravo, ki se mu ob vpisu prizna 60 kreditnih točk;  

 
Študent, ki želi prenehati s svojim izobraževanjem v študijskem programu druge stopnje, 
druge fakultete v katerega se je vpisal, ter nadaljevati z izobraževanjem v podiplomskem 
študijskem programu Civilno in gospodarsko pravo, mu fakulteta prizna vse ali del 
obveznosti, ki jih je že opravil v prejšnjem študijskem programu. Pri tem se upošteva realne 
možnosti za nadaljevanje in zaključek študija, zbrane kreditne točke in mednarodne 
sporazume. Pri prehodu se upošteva zlasti ali študent izpolnjuje pogoje za vpis v podiplomski 
magistrski program Civilno in gospodarsko pravo, obseg razpoložljivih študijskih mest, letnike 
oz. semestre v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske 
obveznosti in ki se mu lahko priznajo, minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora 
študent opraviti, če želi diplomirati v programu Civilno in gospodarsko pravo, izpite in druge 



študijske obveznosti iz prejšnjega programa, ki se lahko priznajo ter diferencialne izpite in 
druge študijske obveznosti, ki jih mora študent dodatno opraviti, če želi diplomirati v novem 
programu. Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti. 
 
 
Prijavna roka: 

1. rok od 17. 6. 2019 do 16. 8. 2019 
2. rok od 2. 9. 2019 do 13. 9. 2019 

 
 
Vpisna roka: 

1. rok od 22. 8. 2019 do 29. 8. 2019 
2. rok od 19. 9. 2019 do 26. 9. 2019 

 
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 vse zahtevane priloge k prijavi. Priloge morajo biti v originalu ali 
overjena fotokopija, v spremnem dopisu  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. Priloge 
morajo biti v originalu ali overjena fotokopija. 
 

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 prijavi2  
 
Vpisna mesta: 
 

2. letnik Izredni študij 

Civilno in gospodarsko pravo 2. stopnje 70 

 

                                                 
2 Glej prilogo k temu razpisu. 



Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce 

 
Prijavna roka: 

1. rok od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019 
2. rok od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019 

 
 
Vpisna roka: 

1. rok od 8. 7. 2019 do 20. 7. 2019 
2. rok od 9. 9. 2019 do 21. 9. 2019 

 
 
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 vse zahtevane priloge k prijavi. Priloge morajo biti v originalu ali 
overjena fotokopija, v spremnem dopisu  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. Priloge 
morajo biti v originalu ali overjena fotokopija. 
 

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 prijavi3  
 
Vpisna mesta: 
 

1. letnik Izredni študij 

Civilno in gospodarsko pravo 2. stopnje 30 

 
 
 

                                                 
3 Glej prilogo k temu razpisu. 



 

Vpisna mesta za vzporedni študij 

 
Prijavna roka: 

1. rok od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019 
2. rok od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019 

 
 
Vpisna roka: 

1. rok od 8. 7. 2019 do 20. 7. 2019 
2. rok od 9. 9. 2019 do 21. 9. 2019 

 
 
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 vse zahtevane priloge k prijavi. Priloge morajo biti v originalu ali 
overjena fotokopija, v spremnem dopisu  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. Priloge 
morajo biti v originalu ali overjena fotokopija. 
 

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 prijavi4  

 
Vpisna mesta: 
 

1. letnik Izredni študij 

Civilno in gospodarsko pravo 2. stopnje 7 

 

 

 

                                                 
4 Glej prilogo k temu razpisu. 



 

 

Vpisna mesta v okviru transnacionalnega izobraževanja 

 
 
Prijavni rok poteka od 1. 9. 2019 do 27. 9. 2019. 
 
Vpisni rok poteka od 28. 9. 2019 do 30. 9. 2019. 
 
 
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 vse zahtevane priloge k prijavi. Priloge morajo biti v originalu ali 
overjena fotokopija, v spremnem dopisu  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. Priloge 
morajo biti v originalu ali overjena fotokopija. 
 
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 prijavi5  
 
Vpisna mesta: 
 

1. letnik Izredni študij 

Civilno in gospodarsko pravo 2. stopnje 50 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Glej prilogo k temu razpisu. 



Razpisno besedilo je sprejel Upravni odbor Evropske pravne fakultete s sklepom št. _____ na 
6. seji, dne _____ in Senat Nove univerze s sklepom št. ______na __. seji, dne ________. 
 
 



PRILOGE K PRIJAVI 
 
Zap. 
št. 

Ime priloge Ime priloge 
(angleško) 

Opis priloge Opis priloge 
(angleško) 

Ali je 
priloga 
obvezna? 
(da/ne) 

Ali je 
mogoče 
prilogo 
oddati 
elektron
sko? 
(da/ne) 

Vrsta prijave pri 
kateri se priloga 
prikaže (Vse 
vrste, Prvi vpis v 
1. letnik, 
Vzporedni vpis, 
Vpis po merilih za 
prehode, Vpis na 
mesta za 
diplomante, 
Tujci, 
Visokošolsko 
transnacionalno 
izobraževanje) 

Ali je priloga 
vezana na 
priznavanje 
izobraževanja 
(da/ne/oboje) 

Priloga je 
vezana za 
določen 
študijski 
program 
(navedite 
kateri) 

1.  Dokazilo o 
pridobitvi 
ustrezne 
dodiplomske 
izobrazbe. 

Proof of 
appropriate 
undergraduate 
education. 

Original ali 
overjena kopija 
dokazila o 
pridobitvi ustrezne 
dodiplomske 
izobrazbe. 
 

Original or 
certified copy 
of proof of 
appropriate 
undergraduate 
education.  

Da. Ne. Vse vrste. Oboje. Magistrski 
študijski 
program 
Civilno in 
gospodarsk
o pravo 2. 
stopnje. 

2. Potrdilo o 
diplomiranju z 
razvidno 
oceno 
diplome. 

Graduation 
certificate 
with 
graduation 
grade. 

Original ali 
overjena kopija 
potrdila o 
diplomiranju z 
razvidno oceno 
diplome. 
 

Original or 
certified copy 
of graduation 
certificate 
with 
graduation 
grade. 

Da. Ne. Vse vrste. Oboje. Magistrski 
študijski 
program 
Civilno in 
gospodarsk
o pravo 2. 
stopnje. 

3. Potrdilo o 
povprečni 

Certificate of 
grade point 

Original ali 
overjena kopija 

Original or 
certified copy 

Da. Ne. Vse vrste. Oboje. Magistrski 
študijski 



oceni na 
dodiplomskem 
študiju. 

average from 
undegraduate 
studies.  

potrdila o 
povprečni oceni na 
dodiplomskem 
študiju. 
 

of certificate 
of grade point 
average from 
undegraduate 
studies. 

 

program 
Civilno in 
gospodarsk
o pravo 2. 
stopnje. 

4. Osebni 
dokument. 
 

 Personal 
document. 

Kopija osebnega 
dokumenta.  

Copy of 
personal 
document. 

Da. Ne. Vse vrste. Oboje. Magistrski 
študijski 
program 
Civilno in 
gospodarsk
o pravo 2. 
stopnje. 

5. Soglasje 
matične 
fakultete. 

 

Parent 
institution's 
consent. 

Original soglasje 
matične fakultete 
za vzporedni vpis 
na Evro-PF. 
 

Original of 
parent 
institution's 
consent for 
parallel 
enrollment in 
Euro-FL. 

Da. Ne. Vzporedni vpis. Oboje. Magistrski 
študijski 
program 
Civilno in 
gospodarsk
o pravo 2. 
stopnje. 

6. Potrdilo o 
opravljenih 
izpitih za 
morebitno 
priznavanje 
izpitov.  

Confirmation 
of passed 
exams for 
potential 
recognition of 
exams. 

Original ali 
overjena kopija 
potrdila o 
opravljenih izpitih 
za morebitno 
priznavanje izpitov.  

Original or 
certified copy 
of 
confirmation 
of passed 
exams for 
potential 
recognition of 
exams. 

Ne. Ne. Vse vrste. Oboje. Magistrski 
študijski 
program 
Civilno in 
gospodarsk
o pravo 2. 
stopnje. 

7.  Kronološki 
opis 
izobraževanja 

Chronological 
decription of 
education 

Kratek kronološki 
opis celotnega 
izobraževanja 

Short 
chronological 
decription of 

Da. Ne. Tujci, 
Visokošolsko 
transnacionalno 

Da. Magistrski 
študijski 
program 



the entire 
education 

izobraževanje. Civilno in 
gospodarsk
o pravo 2. 
stopnje. 

8. Prevodi prilog Translated 
documents 

Vse zahtevane 
priloge dokumenti 
morajo biti 
posredovani tudi 
prevedeni v 
slovenski jezik 

All request 
documents 
must be 
translated in 
to Slovenian 
language 

Da. Ne. Tujci, 
Visokošolsko 
transnacionalno 
izobraževanje. 

Da. Magistrski 
študijski 
program 
Civilno in 
gospodarsk
o pravo 2. 
stopnje. 



 


