
OBVESTILO ZA ŠTUDENTE  

 

Spoštovani! 

Obveščamo Vas, da so Senat NU, Evro - PF in Senat NU potrdili spremembe obveznih sestavin 

podiplomskega doktorskega študijskega programa 3. stopnje »Pravo«, ki bodo stopile v veljavo s 

študijskim letom 2021/2022. 

 

Sprejete spremembe programa: 

- spremembe predmetnika (uvedba modularno zasnovanega študijskega programa, uvedba 

novega skupnega predmeta in novih obveznih/izbirnih predmetov, uvedba obveznosti 

Doktorski seminar 1 in Doktorski seminar 2, uvedba obvezne objave najmanj enega 

znanstvenega članka v prvem avtorstvu ter spremembe kontaktnih ur, kreditnih točk, 

nosilcev predmetov). 

 

Predmetnik v veljavi od študijskega leta 2021/22 dalje:  

1. LETNIK 

Zap. 
št. 

Učna enota Nosilec Kontaktne ure Sam. 
delo 
študenta 

Ure 
skupaj 

ECTS Izbirni 

Pred. Sem. Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. š. 

1 SKUPNI 
PREDMET: 
Teorija, 
filozofija in 
metodologija 
prava 

dr. Matej Avbelj 30 0 0 0 0 220 250 10 
 

2 MODULARNI 
OBVEZNI 
PREDMET 1 

Glede na modul 30 0 0 0 0 220 250 10  

3 Doktorski 
seminar 1 

 
10 0 0 0 0 240 250 10 

 

4 Priprava 
dispozicije 
doktorske 
disertacije 

Mentor 0     750 750 30  

SKUPAJ 70 0 0 0 0 1430 1500 60 
 

DELEŽ 5 0 0 0 0 95 100 
  

 

2. LETNIK 

Zap. 
št. 

Učna enota Nosilec Kontaktne ure Sam. 
delo 
študenta 

Ure 
skupaj 

ECTS Izbirni 

Pred. Sem. Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. š. 

1 MODULARNI 
IZBIRNI 
PREDMET 1 

Glede na modul 20 0 0 0 0 230 250 10 
 

2 MODULARNI 
IZBIRNI 
PREDMET 2 

Glede na modul 20 0 0 0 0 230 250 10  



3 Doktorski 
seminar 2 

 
10 0 0 0 0 240 250 10 

 

4 Priprava 
doktorske 
disertacije 

Mentor 0     750 750 30  

SKUPAJ 50 0 0 0 0 1450 1500 60 
 

DELEŽ 3 0 0 0 0 97 100 
  

 

3. LETNIK 

Zap. 
št. 

Učna enota Nosilec Kontaktne ure Sam. 
delo 
študenta 

Ure 
skupaj 

ECTS Izbirni 

Pred. Sem. Vaje Klinične 
vaje 

Druge 
obl. š. 

1 Priprava 
končne 
doktorske 
disertacije, 
članek in 
zagovor 

Mentor 0 0 0 0 0 1500 1500 60 
 

SKUPAJ 0 0 0 0 0 1500 1500 60 
 

DELEŽ 0 0 0 0 0 100 100 
  

 

Seznam obveznih in izbirnih predmetov – modul OBČE PRAVO 

PREDMET NOSILEC ECTS 

Državno pravo (obvezni) Dr. Peter Jambrek 10 

Civilno in gospodarsko pravo (izbirni) Dr. Anja Strojin Štampar 10 

Javna uprava (izbirni) Dr. Breda Mulec 10 

Evropsko pravo (izbirni) Dr. Katarina Vatovec  10 

Pravo človekovih pravic (izbirni) Dr. Jernej Letnar Černič 10 

Kazensko pravo (izbirni) Dr. Anže Erbežnik 10 

Mednarodno pravo (izbirni) Dr. Ernest Petrič 10 

 

Seznam obveznih in izbirnih predmetov – modul ZDRAVSTVENO PRAVO 

PREDMET NOSILEC ECTS 

Pravo in politika zdravstvenih sistemov 
(obvezni) 

Dr. Katja Triller Vrtovec 10 

Pravo intelektualne lastnine v 
zdravstvu (izbirni) 

Dr. Eneja Drobež 10 

Pravo pacientovih pravic (izbirni) Dr. Katja Triller Vrtovec 10 

Zdravstveno zavarovalno pravo 
(izbirni) 

Dr. Anja Strojin Štampar 10 

Pravo javnih naročil (izbirni) Dr. Boštjan Ferk 10 

Pravo zdravil in medicinskih 
pripomočkov (izbirni) 

Dr. Katja Triller Vrtovec 10 

 

Seznam obveznih in izbirnih predmetov – modul ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV 

PREDMET NOSILEC ECTS 



Sodno in alternativno reševanje 
sporov (obvezni) 

Dr. Alan Uzelac 10 

Mediacija v teoriji in praksi (izbirni) Dr. Tanja Pia Metelko 10 

Družinska mediacija (izbirni) Dr. Tanja Pia Metelko 10 

Urejanje in upravljanje različnosti in 
konfliktov (izbirni) 

Dr. Mitja Žagar 10 

Reševanje delovnih in socialnih sporov 
(izbirni) 

Dr. Katarina Krapež 10 

Konflikti v zgodovini in kulturi (izbirni) Dr. Darko Darovec 10 

Nasilje in sporazumevanje v 
medosebnih odnosih (izbirni) 

Dr. Polona Selič 10 

 

- Sprememba pogojev za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po programu: 

Prejšnje stanje Sprejeta sprememba 

Za napredovanje iz 1. v 2. letnik mora študent na 

doktorskem študijskem programu pravo opraviti 

študijske obveznosti v obsegu 60 KT, vključno s 

študijsko obveznostjo »Priprava dispozicije 

doktorske disertacije«. Slednja je opravljena na dan, 

ko dispozicijo odobrita strokovna komisija in Senat. 

Za napredovanje iz 2. v 3. letnik mora študent na 

doktorskem študijskem programu Pravo III. stopnje 

opraviti vse študijske obveznosti iz 1. in 2. letnika. 

Obveznost Priprava doktorske disertacije se šteje za 

opravljeno, ko referat prejme s strani mentorja 

podpisan obrazec Priprava doktorske disertacije. 

Študenti se vpišejo v višji letnik v roku, ki ga vsako 

leto določi referat za študijske in študentske zadeve, 

upoštevaje navodila MIZŠ. To določilo velja tudi za 

študente, ki letnik ponavljajo, vpišejo absolventski 

staž oziroma podaljšajo status študenta. 

Pogojni vpis 

Študent lahko napreduje v višji letnik, če mu manjka 

ena obveznost do izpolnitve splošnih pogojev za 

napredovanje v višji letnik.  

O pogojnem napredovanju v višji letnik odloča 

študijska komisija na podlagi prošnje študenta. 

Prošnjo za pogojni vpis pošlje študent v elektronski 

obliki prek VIS praviloma najkasneje deset dni pred 

iztekom roka za vpis v višji letnik, to je do 20. 

septembra tekočega leta. 

Izjemni vpis 

Kljub neizpolnjevanju pogojev za napredovanje v 

višji letnik, se študent lahko izjemno vpiše v višji 

letnik na osnovi utemeljenega razloga. Utemeljeni 

Za napredovanje iz 1. v 2. letnik mora študent na 

doktorskem študijskem programu pravo opraviti 

študijske obveznosti v obsegu 60 KT.  

Za napredovanje iz 2. v 3. letnik mora študent na 

doktorskem študijskem programu Pravo opraviti vse 

študijske obveznosti iz 1. in 2. letnika. 

Študenti se vpišejo v višji letnik v roku, ki ga vsako 

leto določi referat za študijske in študentske zadeve, 

upoštevaje navodila MIZŠ. To določilo velja tudi za 

študente, ki letnik ponavljajo, vpišejo absolventski 

staž oziroma podaljšajo status študenta. 

Izjemni vpis 

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za 

napredovanje v višji letnik, lahko študijska komisija 

na njegovo  prošnjo izjemoma odobri vpis v višji 

letnik. Izjemni vpis v višji letnik se lahko odobri 

študentu: 

− ki obveznosti ni mogel izpolniti iz 
opravičenih razlogov, 

− če je pričakovati, da bo izpolnil ostale 
obveznosti. 

 

Kot opravičen razlog za izjemni vpis se lahko 

upošteva z ustreznim verodostojnim dokazilom 

izkazana:  

− bolezen, ki je trajala neprekinjeno več kot 
dva meseca v času izpitnih rokov, 
upoštevajoč tudi naravo bolezni,  

− sodelovanje na vrhunskih strokovnih, 
kulturnih in športnih prireditvah,  



razlog se upošteva le, če je mogoče pričakovati, da 

bo študent sposoben pravočasno opraviti vse 

študijske obveznosti.  

 

Kot utemeljeni razlog za izjemni vpis se lahko 

upošteva z ustreznim dokazilom izkazano: 

− bolezen, ki je trajala neprekinjeno več kot 
dva meseca v času izpitnih rokov, 
upoštevajoč tudi naravo bolezni;  

− sodelovanje na vrhunskih strokovnih, 
kulturnih in športnih prireditvah;  

− izjemne družinske in socialne okoliščine,  

− priznan status osebe s posebnimi 
potrebami ter 

− ter udeležba na izmenjavi na Mississippi 
College School of Law, Jackson, ZDA.  
 

Te utemeljene razloge mora študent izkazati z 

verodostojnimi listinami.  

O napredovanju v višji letnik brez izpolnjevanja 

nekaterih obveznosti odloča študijska komisija na 

podlagi prošnje študenta. Prošnjo za izjemni vpis 

pošlje študent v elektronski obliki prek VIS praviloma 

najkasneje deset dni pred iztekom roka za vpis v višji 

letnik, to je do 20. septembra tekočega leta. 

Hitrejše napredovanje 

Senat lahko na podlagi elektronske prošnje oddane 

prek VIS in obrazloženega mnenja študijske komisije 

študentu s statusom dovoli, da hitreje napreduje po 

programu in konča študij v krajšem času, kot je to 

določeno s študijskim programom. 

Študentu se omogoči hitrejše napredovanje, če je 

nadpovprečno opravljal vse svoje študijske 

obveznosti in bil ocenjen s povprečno oceno najmanj 

8 oziroma je v vpisanem letniku opravil vse 

obveznosti tekočega in nižjih letnikov. 

− aktivno sodelovanje v organih fakultete 
tako, da dajejo pobude, mnenja in 
sprejemajo odločitve v skladu s Statutom 
fakultete,   

− izjemne družinske in socialne okoliščine, 

− priznan status osebe s posebnimi 
potrebami ter 

− drugi opravičeni razlogi. 
 

Študent mora izkazati povezavo, da je ta razlog iz 

prejšnjega odstavka neposredno vplival na 

izpolnjevanje študijskih obveznosti, o čemer presoja 

študijska komisija. 

O izjemnem vpisu v višji letnik odloča študijska 

komisija na podlagi prošnje študenta. Prošnjo za 

izjemni vpis pošlje študent v elektronski obliki prek 

visokošolskega informacijskega sistema (v 

nadaljevanju: VIS) praviloma najkasneje deset dni 

pred iztekom roka za vpis v višji letnik, to je do 20. 

septembra tekočega leta.  

Hitrejše napredovanje 

Senat lahko na podlagi elektronske prošnje oddane 

prek VIS in obrazloženega mnenja študijske komisije 

študentu s statusom dovoli, da hitreje napreduje po 

programu in konča študij v krajšem času, kot je to 

določeno s študijskim programom. 

Študentu se omogoči hitrejše napredovanje, če je 

nadpovprečno opravljal vse svoje študijske 

obveznosti in je v vpisanem letniku opravil vse 

obveznosti tekočega in nižjih letnikov. 

 

 

VELJAVNOST SPREMEMB: 

Spremembe predmetnika podiplomskega doktorskega študijskega programa 3. stopnje »Pravo«, 

stopijo veljajo od vpisne generacije 2021/2022 dalje, spremembe pogojev za napredovanje pa stopijo 

v veljavo s študijskim letom 2021/22 za vse generacije vpisanih študentov. 


