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1 Splošno o študijskem programu Civilno in gospodarsko pravo1 

Magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo je zasnovan interdisciplinarno in v 

celoti sledi domačim in mednarodnim pravnim smernicam ter tako študentom zagotavlja 

strokovno podlago za učinkovito in sistematično poglabljanje pridobljenega znanja na tretji 

stopnji. Program nudi študentom potrebna teoretična in praktična poglobljena znanja za 

reševanje konkretnih strokovnih problemov v pravni praksi  hkrati pa jih uvaja tudi v 

raziskovanje in razvoj. 

Civilno pravo in gospodarsko pravo sta pravni področji  ki obsegata širok spekter pravniških 

opravil  vse od pravosodja  preko nepremičninskega posredovanja do gospodarstva. 

Magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo je zastavljen na način  da pokriva 

tiste teme s teh dveh širokih pravnih področij  ki jih na prvi stopnji študija prava že po naravi 

stvari ni mogoče dovolj poglobljeno obravnavati oziroma tisto tematiko  ki jo program prve 

stopnje zaradi svoje usmerjenosti v temeljne institute ne obravnava. Gre za pomembna 

pravna znanja za slehernega študenta  ki se bo poklicno ukvarjal s področjem civilistike. 

Z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa bodo študenti razvijali sposobnost 

analize  sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju civilnega in 

gospodarskega prava. 

Podiplomski študijski program Civilno in gospodarsko pravo traja 2 leti in obsega skupaj 120 

kreditnih točk.  

                                                      
1 V zborniku uporabljeni izrazi  zapisani v slovnični obliki moškega spola  so uporabljeni kot nevtralni za moške 
in ženske. 
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Osebna izkaznica študijskega programa Pravo 

 

 

Vrsta študijskega programa: Magistrski 

Stopnja: Druga stopnja 

Trajanje študijskega programa: 2 leti 

Število ECTS: 120 ECTS 

Datum sprejetja študijskega programa na visokošolskem zavodu:  

Datum akreditacije študijskega programa na Nakvisu: 18. 6. 2015 

Opredelitev področja po klasifikaciji KLASIUS-P-16:  

0421 (Pravo) 

Razvrstitev v SOK, EOK in EOVK: 

SOK: 8. stopnja 

EOK: 7. stopnja 

EOVK: Druga stopnja 

Strokovni naslov: magister civilnega in gospodarskega prava / magistrica civilnega in 

gospodarskega prava 
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2 Temeljni cilji in splošne kompetence 

Temeljni cilji 

Temeljni cilji programa so:  

— vzgajati in izobraževati strokovnjake  ki naj bi imeli vse lastnosti in kvalitete  ki jih od 

sodobnega pravnika zahtevajo spremenjene družbenopolitične in gospodarske 

razmere pri nas in v svetu; 

— pravnike  ki bi se bili sposobni soočiti s še tako zapletenimi in nepredvidljivimi 

situacijami in izzivi vse hitrejšega razvoja tudi pravne znanosti  ki bi se odlikovala po 

kritičnem razmišljanju in sposobnosti samostojnega dela; 

— zagotavljati popolno mobilnost študentov na nacionalni in mednarodni ravni z jasno 

zasnovano strukturo kreditnega sistema  v celoti izhajajoč iz evropskega kreditnega 

sistem ECTS; 

— povečevati in poudarjati pomen samostojnega študijskega in raziskovalnega dela ob 

mentorstvu  kar bo zagotavljalo predvsem ovrednotenje takšnega načina dela v 

okviru kreditnega sistema; 

— prispevati k razvoju slovenske pravne znanosti s spodbujanjem in usmerjanjem 

aktivnega raziskovalnega dela študentov  ter s spodbujanjem vključevanja v temeljne 

in aplikativne raziskovalne projekte in objavljanjem raziskovalnih izsledkov v domačih 

in tujih znanstvenih publikacijah; 

— povečanje števila vpisnih mest v izobraževanju za pravne poklice na nacionalni ravni. 

Splošne kompetence  ki se pridobijo s programom 

Magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo druge stopnje je zasnovan 

interdisciplinarno in v celoti sledi domačim in mednarodnim pravnim smernicam in tako 

študentom zagotavlja potrebne teoretične in strokovne podlage za učinkovito in 

sistematično poglabljanje pridobljenega znanja na tretji stopnji. Program nudi študentom 

potrebna teoretična in praktična poglobljena znanja za reševanje konkretnih strokovnih 

problemov v pravni praksi  hkrati pa jih uvaja tudi v raziskovanje in razvoj. S pomočjo 

številnih izbirnih predmetov lahko študentje še poglobijo in utrdijo znanje v smeri, ki jim je 

najbolj zanimiva.  

Splošne kompetence  ki se pridobijo s programom:  

— sposobnost analize  sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju 

civilnega in gospodarskega prava; 

— obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov s področja družboslovja ter 

razvoj kritične in samokritične presoje na družboslovnem področju;  

— sposobnost uporabe znanj s pravnih področij;  

— avtonomnost pri strokovnem delu in sprejemanju poslovnih odločitev;  

— razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti s poudarkom na komunikaciji v 

mednarodnem okolju; 
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— etična re leksija in zavezanost pro esionalni etiki v poslovnem okolju;  

— kolegialnost do sodelavcev in lojalnost do delodajalcev ter sodelovalnost, delo v 

skupini ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in pripomb. 

Predmetno-speci ične kompetence  ki se pridobijo s programom 

V okviru magistrskega študijskega programa Civilno in gospodarsko pravo bodo študentje 

poleg splošnih kompetenc  ki jim jih bodo izoblikovale vsebine posameznih predmetov pri 

predmetih pridobili tudi različne predmetno-speci ične kompetence.  

To so zlasti:  

— razgledanost in sposobnost za prepoznavanja razvoja in temeljev pravnih disciplin,  

— sposobnost za reševanje konkretnih strokovnih problemov z uporabo znanstvenih 

metod in postopkov;  

— sposobnost koherentnega obvladovanja kompleksnih znanj s pravnega področja;  

— sposobnost za umeščanje novosti v stroki v skladu z njenimi temeljnimi paradigmami,  

— sposobnost za uporabo analitičnih metod in na tej podlagi pravnih strategij ob stalni 

uporabi strokovne in moralno etične kritične presoje rešitev;  

— razumevanje in uporaba kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v 

reševanju konkretnih strokovnih problemov;  

— razgledanost na področju in sposobnost za uporabo sodobne informacijsko-

komunikacijske tehnologije in informacijskih sistemov. 
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3 Predmetnik s kreditnim vrednotenjem študijskih obveznosti in opredelitvijo deleža izbirnosti v programu 

1. letnik 

Predmet Nosilec Predavanja Vaje 
Samostojno 

delo 
ECTS 

Arbitražno pravo doc. dr. Sara Ahlin Doljak 35 25 65 5 

Civilno procesno pravo – izbrane teme doc. dr. Sara Ahlin Doljak 35 25 65 5 

Delovno in socialno pravo – izbrane teme doc. dr.  atarina  rapež 30 20 50 4 

Institucije obligacijskega prava doc. dr.  ljoša Dežman 40 30 80 6 

Institucije stvarnega prava doc. dr.  ljoša Dežman 40 30 80 6 

Mednarodno zasebno pravo doc. dr.  ljoša Dežman 30 20 50 4 

Pravni posli gospodarskega prava doc. dr.  ljoša Dežman 35 25 65 5 

Pravo družb EU prof. dr. Verica Trstenjak 35 25 65 5 

Pravo gospodarskih družb doc. dr. Sara Ahlin Doljak 40 30 80 6 

Pravo intelektualne lastnine pro . dr.  rešimir Puharič 35 25 65 5 

Pravo vrednostnih papirjev doc. dr.  ljoša Dežman 35 25 65 5 

Varstvo človekovih pravic v izvršilnem pravu in 

pravu nepravdnih postopkov 
izr. pro . dr. Jernej  etnar Černič 30 20 50 4 

ECTS skupaj: 60 
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2. letnik 

Predmet Nosilec Predavanja Seminar Vaje 
Samostojno 

delo 
ECTS 

Koncernsko pravo (pravo povezanih 

družb) 
pro . dr.  rešimir Puharič 50 / 35 105 7 

Pravo insolvenčnih postopkov doc. dr.  ljoša Dežman 55 45 / 100 8 

Individualno raziskovalno delo  / / / / 10 

Izbirni predmet 1  35 / / / 5 

Izbirni predmet 2  35 / / / 5 

Izbirni predmet 3  35 / / / 5 

Izdelava in zagovor magistrskega dela  / / / / 20 

ECTS skupaj: 60 
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Izbirni predmeti  

Predmet Nosilec Predavanja Vaje 
Samostojno 

delo 
ECTS 

Akademski forum 
izr. prof. dr. Matej Avbelj, doc. dr. Ana 

Polak Petrič 
35 25 / 5 

Bilančno pravo doc. dr. Boštjan  ver 35 25 65 5 

Davčno pravo pro . dr.  rešimir Puharič 35 25 65 5 

Gospodarsko kazensko pravo izr. pro . dr.  nže Erbežnik 35 25 65 5 

Konkurenčno pravo EU izr. prof. dr. Matej Avbelj 35 25 65 5 

Nepremičninsko in zemljiškoknjižno pravo doc. dr. Božena  ipej 5  145 5 

Pravo trga finančnih inštrumentov 
izr. pro . dr. Jernej  etnar Černič  pro . 

dr. Matej Avbelj 
35 25 65 5 

Primerjalno pravo izr. prof. dr. Marko Novak 35 25 65 5 
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4 Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

Vpisni pogoji: 

V začetni letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše kdor je zaključil: 

— študijski program prve stopnje z ustreznega strokovnega področja (Pravo (042));  

— študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe sprejet pred 11. junijem 

2004 z ustreznega strokovnega področja (Pravo (042)); 

— študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe  sprejet pred 11. junijem 2004 

z ustreznega strokovnega področja (Pravo (042)); 

— študijski program prve stopnje iz drugih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 

kreditnih točk po ECTS ter opravil študijske obveznosti  ki so bistvene za nadaljevanje 

študija.  tudijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS določi 

 tudijska komisija na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva 

področje predhodnega študija. Predpisane študijske obveznosti kandidati lahko 

opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 

magistrski študijski program;  

— študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe sprejetim sprejet pred 11. 

junijem 2004 iz drugih strokovnih področij ter opravil študijske obveznosti  ki so 

bistvene za nadaljevanje študija.  tudijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 kreditnih 

točk po ECTS določi  tudijska komisija na podlagi individualne vloge kandidata in pri 

tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane študijske obveznosti 

kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred 

vpisom v magistrski študijski program;  

— študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe  sprejet pred 11. junijem 2004 

iz drugih strokovnih področij ter opravil študijske obveznosti  ki so bistvene za 

nadaljevanje študija.  tudijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po 

ECTS določi  tudijska komisija na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem 

upošteva področje predhodnega študija. Predpisane študijske obveznosti kandidati 

lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 

magistrski študijski program. 

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

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa: 

Skladno z 41. členom Zakona o visokem šolstvu bodo v primeru omejitve vpisa kandidati/ke 

izbrani glede na:  

— povprečna ocena na dodiplomskem študiju – do 60 % točk (vsaka desetinka 

povprečne ocene kandidata/ke nad oceno 5 0 daje eno točko)  

— ocena diplomskega dela – do 40% točk (vsaka ocena nad 5 0 daje eno točko). 
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5 Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v 

program 

Priznavanje je določeno s pravilnikom  akultete.  

Priznanje predmetov, opravljenih pred vpisom na fakulteto:  

 tudent  ki je pred vpisom na  akulteto opravil predmete v okviru akreditiranega študijskega 

programa na drugem visokošolskem zavodu  lahko zaprosi za priznanje predmetov  če so bili 

opravljeni na isti stopnji in ravni akreditiranega programa, kot so vpisani na fakulteti. 

 andidati  ki se vpisujejo na  akulteto po merilih za prehode  vložijo prošnjo za priznanje 

predmeta ob prijavi na vpis  ostali pa najkasneje do konca oktobra. Prošnjo za priznavanje 

pošlje študent v elektronski obliki prek V S. V prošnji mora kandidat za vpis ali študent jasno 

in določno navesti  pri katerem predmetu želi priznanje izpita. Prošnji je treba priložiti učni 

načrt predmeta in potrdilo o opravljenem izpitu pri tem predmetu  ki ga izda visokošolski 

zavod  pri katerem je opravil izpit. V kolikor prošnja za priznanje izpitov ni podana ob prijavi 

na vpis, je naknadno priznavanje obveznih predmetov plačljivo. O priznanju odloča študijska 

komisija  pri čemer predhodno mnenje o priznanju poda nosilec predmeta. 

 Nosilec v svojem mnenju navede:   

— da izpit prizna v celoti; 

— da izpit prizna delno  v tem primeru navede učne vsebine  iz katerih mora študent 

opravljati izpit;  

— da izpita ne prizna.  

Sklep študijske komisije o priznanju ali delnem priznanju izpita se vnese v evidenco 

opravljenih obveznosti študenta.  

Priznanje neformalnih oblik izobraževanja:  

 tudijska komisija na prošnjo študenta lahko prizna tudi vsebine ne ormalnega 

izobraževanja  opravljenega izven akreditiranih študijskih programov (strokovni izpiti  

projekti, elaborati, objave in druga avtorska dela, aktivna udeležba na poletni šoli in 

tekmovanjih). Na podlagi ne ormalnega izobraževanja  lahko kandidat nadomesti do 12 T  ki 

nadomestijo izbirne predmete ali seminarske naloge  predvidene po študijskem programu. 

Na podlagi ne ormalnega izobraževanja  lahko kandidat nadomesti do 12 KT na 

dodiplomskem programu oziroma na podiplomskem magistrskem programu, ki nadomestijo 

izbirne predmete ali seminarske naloge  predvidene po študijskem programu.  tudentu 

doktorskega študija se na podlagi ne ormalnega izobraževanja lahko prizna do 30 KT, ki 

nadomesti del predmeta (seminarska naloga…) ali Seminar iz obveznega oziroma izbirnega 

predmeta študijskega programa. O priznavanju in številu priznanih  T odloča študijska 

komisija.  tudent  ki uveljavlja priznavanje strokovnega izpita opravljenega izven 

akreditiranih študijskih programov lahko nadomesti izbirni predmet ali del izbirnega 

predmeta  pri čemer je moral študent strokovni izpit opraviti praviloma na isti ravni 

izobrazbe, kot je predmet ali del predmeta, za katerega uveljavlja priznanje. Prošnjo za 

priznanje ne ormalnih oblik izobraževanja odda študent v elektronski obliki prek V S. Prošnji 
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je treba priložiti program in dokazilo o opravljeni dejavnosti.  tudent lahko uveljavlja 

določeno izpopolnjevanje oziroma strokovni izpit le enkrat v okviru istega študijskega 

programa. O priznanju odloča študijska komisija s sklepom  ki se vnese v evidenco 

opravljenih obveznosti študenta.  tudent  ki uveljavlja priznavanje strokovnega izpita 

opravljenega izven akreditiranih študijskih programov, lahko nadomesti izbirni predmet ali 

del izbirnega predmeta  pri čemer je moral študent strokovni izpit opraviti praviloma na isti 

ravni izobrazbe, kot je predmet ali del predmeta, za katerega uveljavlja priznanje. 

 

6 Načini ocenjevanja 

S preverjanjem in ocenjevanjem znanja se ugotavlja uspešnost študenta pri izpolnjevanju 

obveznosti  določenih v posameznem študijskem programu. Znanje študentov se preverja in 

ocenjuje po posameznih sestavinah ves čas trajanja študijskega leta  s čimer se zagotovi 

celovit pregled obvladovanja vsebine in sodelovanja v študijskem procesu. Oblike preverjanja 

znanja so izpiti, kolokviji, seminarske naloge in druge oblike  določene s študijskim 

programom. Preverjanje znanja je lahko ustno ali pisno oziroma ustno in pisno. Znanje 

preverja in ocenjuje visokošolski učitelj  ki je nosilec ali izvajalec predmeta.  adar se znanje 

preverja in ocenjuje pred komisijo  mora biti najmanj en član visokošolski učitelj  habilitiran 

za področje  v katerega spada predmet.  speh pri preverjanju in ocenjevanju se ocenjuje z 

ocenami: odlično (10)  prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5), pri 

praktičnem usposabljanju lahko tudi z "uspešno" oziroma "neuspešno".  andidat uspešno 

opravi preverjanje in ocenjevanje  če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10) oziroma 

"uspešno".  tudijske obveznosti se lahko ocenjujejo tudi z ocenami: opravil z odliko, opravil 

ali ni opravil.  tudenti morajo biti seznanjeni z načinom preverjanja in ocenjevanja znanja ter 

z načinom določanja končne ocene predmeta. 

Preverjanje in ocenjevanja znanja se podrobneje uredi s pravilnikom univerze. 

 

7 Pogoji za napredovanje po programu 

 z nižjega v višji letnik se lahko vpiše študent  ki je do izteka študijskega leta opravil vse 

obveznosti  določene s študijskim programom za vpis v višji letnik oziroma je pri uspešno 

opravljenih izpitih iz predmetov letnika, v katerega je vpisan, dosegel najmanj 40 kreditnih 

točk ter opravil vse dodeljene di erencialne izpite. 

 

8 Prehodi med študijskimi programi 

V magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo 2. stopnje lahko prehajajo: 

— študenti in diplomati magistrskih študijskih programov II. stopnje;  

— diplomati univerzitetnih študijskih programov sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski 

študijski programi); 
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— diplomanti študijskih programov za pridobitev specializacije  ki so pred tem končali 

visokošolski strokovni program  sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski študijski 

programi). 

 

Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

— ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih 

izidov; 

— med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih 

pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem 

kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa  ki se 

nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

 andidat se lahko vključi v drugi letnik študijskega programa Civilno in gospodarsko pravo 2. 

stopnje  če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda prizna vsaj toliko ECTS kot je pogoj 

za vpis v višji letnik študijskega programa Civilno in gospodarsko pravo 2. stopnje.  tudent 

mora izpolnjevati tudi vpisne pogoje na programu  na katerega prehaja. Za reševanje prošenj 

kandidatov za prehode je pristojna  tudijska komisija. 

 

9 Način izvajanja študija 

Magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo se izvaja kot izredni 

(nekoncesioniran) način študija. Predavanja so organizirana v dopoldanskem oziroma v 

popoldanskem času v  jubljani. 

 

10 Pogoji za dokončanje študija 

Za pridobitev strokovnega naslova magister prava oz. magistrica civilnega in gospodarskega 

prava mora kandidat opraviti naslednje študijske obveznosti:  

— opraviti študijske obveznosti sedemnajstih učnih predmetov (oz. ekvivalenta 90 KT);  

— opraviti znanstveno raziskovalno delo (oz. ekvivalenta 10 KT); 

— izdelati in uspešno zagovarjati magistrsko delo skladno z določili pravilnika  akultete. 

 

11 Študijsko področje študijskega programa po klasifikaciji KLASIUS-P-16 ter 

znanstvenoraziskovalna disciplina po klasifikaciji FRASCATI 

Opredelitev področja po klasi ikaciji    S  S-P-16 

— 0421 (Pravo) 

Opredelitev področja po FR SC T    
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— družboslovne vede 

 

12 Nacionalno ogrodje klasifikacij  evropsko ogrodje visokošolskih klasifikacij 

ter evropsko ogrodje klasifikacij 

Razvrstitev v SOK, EOK in EOVK 

— Raven SOK: 8. stopnja 

— Raven EOK: 7. stopnja 

— Raven EOVK: Druga stopnja 

 

13 Strokovni oz. znanstveni naslov 

Strokovni naslov: magister / magistrica civilnega in gospodarskega prava 

Okrajšava: mag. civ. in gosp. prav. 

 

14 Zaposlitev in kariera 

Magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo usposablja strokovnjake za delo na 

poslovnih  upravnih in pravnih področjih. Diplomanti se lahko zaposlijo na delovnih mestih v 

državnih organih in organih lokalne samouprave. V zasebnem sektorju lahko kandidirajo za 

delovna mesta v gospodarstvu  v gospodarskih družbah  ki imajo lastne pravne službe  v 

tajništvu in v upravah družb. S širokim spektrom pravniških znanj lahko dobijo zaposlitev v 

projektnem upravljanju, kadrovskem upravljanju   inančnem upravljanju  kontroli  razvoju  

zunanjih odnosih, ekonomiji in gospodarstvu. 


