
OBVESTILO ZA ŠTUDENTE  

Obveščamo vas, da sta Senat NU, Evro-PF in Senat NU potrdila spremembe obveznih sestavin 

podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje »Civilno in gospodarsko pravo«, ki bodo 

stopile v veljavo s študijskim letom 2021/2022.  

Sprejete spremembe programa:  

- sprememba kontaktnih ur in samostojnega dela študenta pri obveznih in izbirnih predmetih 

 

Predmetnik v veljavi od študijskega leta 2021/22 dalje:  

1. semester 

Za
p. 
št. 

Učna enota Nosilec  Kontaktne ure Sam. 
delo 
štud
enta 

Ure 
skup
aj 

ECTS 

Pre
d. 

Se
m. 

Vaj
e 

Klinič
ne 
vaje 

Druge 
obl. š. 

 Institucije 
obligacijskega prava 

Doc. dr. Aljoša 
Dežman 

30 0 0 0 0 120 150 6 

 Institucije stvarnega 
prava 

Doc. dr. Jorg Sladič 30 0 0 0 0 120 150 6 

 Civilno procesno 
pravo – izbrane 
teme 

Doc. dr. Sara Ahlin 
Doljak 

25 0 0 0 0 100 125 5 

 Pravo družb EU Prof. dr. Verica 
Trstenjak 

25 0 0 0 0 100 125 5 

 Mednarodno 
zasebno pravo 

Doc. dr. Aljoša 
Dežman 

 
20 

0 0 0 0 80 100 4 

 Varstvo človekovih 
pravic v izvršilnem 
pravu in pravu 
nepravdnih 
postopkov 

izr. prof. dr. Jernej 
Letnar Černič 

 
20 

0 0 0 0 80 100 4 

SKUPAJ 15
0 

0 0 0 0 600 750 30 

DELEŽ 20 0 0 0 0 80 100  

 

2. semester 

Za
p. 
št. 

Učna enota Nosilec  Kontaktne ure Sam. 
delo 
štude
nta 

Ure 
sku
paj 

EC
TS 

Pre
d. 

Se
m. 

Vaj
e 

Klini
čne 
vaje 

Druge 
obl. š. 

 Pravo gospodarskih 
družb 

Doc. dr. Sara Ahlin 
Doljak 

30 0 0 0 0 120 150 6 

 Pravo intelektualne 
lastnine 

Prof. dr. Krešimir 
Puharič 

25 0 0 0 0 100 125 5 

 Pravni posli 
gospodarskega 
prava 

Doc. dr. Aljoša 
Dežman 

25 0 0 0 0 100 125 5 



 Arbitražno pravo doc. Dr. Sara Ahlin 
Doljak 

25 0 0 0 0 100 125 5 

 Pravo vrednostnih 
papirjev 

Doc dr. Aljoša 
Dežman 

25 0 0 0 0 100 125 5 

 Delovno in socialno 
pravo: izbrane teme 

doc. dr. Katarina 
Krapež 

 
20 

0 0 0 0 80 100 4 

SKUPAJ 150 0 0 0 0 600 750 30 

DELEŽ 20 0 20 0 0 80 100  

 

3. semester 

Za
p. 
št. 

Učna enota Nosilec  Kontaktne ure Sam. 
delo 
štude
nta 

Ure 
sku
paj 

EC
TS 

Pre
d. 

Se
m. 

Vaj
e 

Klini
čne 
vaje 

Druge 
obl. š. 

 Pravo insolvenčnih 
postopkov 

Doc. dr. Aljoša 
Dežman 

35 0 0 0 0 140 175 7 

 Koncernsko pravo 
(pravo povezanih 
družb) 

Prof. dr. Krešimir 
Puharič 

25 0 0 0 0 100 125 5 

 Izbirni predmet I  30 0 0 0 0 120 150 6 

 Izbirni premet II  30 0 0 0 0 120 150 6 

 Izbirni predmet III  30 0 0 0 0 120 150 6 

SKUPAJ 150 0 0 0 0 600 750 30 

DELEŽ 20 0 0 0 0 80 100  

 

4. semester 

Za
p. 
št. 

Učna enota Nosilec  Kontaktne ure Sam. 
delo 
štude
nta 

Ure 
sku
paj 

EC
TS 

Pre
d. 

Se
m. 

Vaj
e 

Klini
čne 
vaje 

Druge 
obl. š. 

 Individualno 
raziskovalno delo 

/ 0 20 0 0 0 230 250 10 

 Magistrska naloga / 0 10 0 0 0 490 500 20 

SKUPAJ 0 30 0 0 0 720 750 30 

DELEŽ 0 4 0 0 0 96 100  

 

Izbirni predmeti 
 

Z
a
p. 
št
. 

Predmet Nosilec  Kontaktne ure Sam. 
delo 
študen
ta 

Ure 
sku
paj 

E
C
TS 

Pr
ed. 

Se
m. 

Va
je 

Klini
čne 
vaje 

Druge 
obl. š. 

 Bilančno pravo Doc. dr. Boštjan Aver 30 0 0 0 0 120 150 6 

 Primerjalno pravo Izr. prof. dr. Marko 
Novak 

30 0 0 0 0 120 150 6 

 Nepremičninsko in 
zemljiškoknjižno pravo 

Doc. dr. Božena Lipej 30 0 0 0 0 120 150 6 

 Pravo trga finančnih 
inštrumentov 

Doc. dr. Boštjan Aver 30 0 0 0 0 120 150 6 



 Gospodarsko kazensko 
pravo 

izr. prof. dr. Anže 
Erbežnik 

30 0 0 0 0 120 150 6 

 Davčno pravo Prof. dr. Krešimir 
Puharič 

30 0 0 0 0 120 150 6 

 Konkurenčno pravo EU prof. dr. Matej Avbelj 30 0 0 0 0 120 150 6 

 Akademski forum Prof. dr. Matej Avbelj, 
sonosilka: doc. dr. 
Ana Polak Petrič 

30 0 0 0 0 120 150 6 

 

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

Prejšnje stanje Sprejeta sprememba 

Iz 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 diferencialne izpite. 

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 en 

izpit do izpolnitve splošnih pogojev za napredovanje v 

višji letnik. O napredovanju v višji letnik brez 

izpolnjevanja enega izpita 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 

Študent lahko napreduje v višji letnik tudi na podlagi 

izjemnega vpisa. Izjemni vpis v višji letnik je mogoč brez 

dveh ali več manjkajočih obveznosti do izpolnitve 

splošnega pogoja za napredovanje na osnovi 

utemeljenega razloga. Utemeljeni razlog se upošteva 

le, če je mogoče pričakovati, da bo študent sposoben 

pravočasno opraviti študijske obveznosti.  

 

Kot utemeljeni razlog za izjemni vpis se lahko upošteva 

z ustreznim 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, 

aktivno sodelovanje v organih fakultete, izjemne 

Iz 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 

diferencialne izpite. 

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,  

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

− izjemne družinske in socialne okoliščine ter  



družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s 

posebnimi potrebami 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. 

− priznan status osebe s posebnimi 
potrebami. 

 

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 bil 

ocenjen s povprečno oceno najmanj 8 oziroma je v 

vpisanem letniku opravil vse obveznosti tekočega in 

nižjih letnikov. 

 

- Sprememba meril ob omejitvi vpisa 

Če bo število prijavljenih kandidatov presegalo število razpisanih mest, bo sprejeta omejitev vpisa. V 

primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija 

oziroma dodiplomskega študija (100). 

O tem odloča Študijska komisija.  

 

VELJAVNOST SPREMEMB:  

Spremembi obveznih sestavin podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje »Civilno 

in gospodarsko pravo« »Spremembe kontaktnih ur, ur samostojnega dela študenta« ter 

»Sprememba meril ob omejitvi vpisa« stopita v veljavo od vpisne generacije 2021/2022 dalje. 

Sprememba obvezne sestavine podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje »Civilno 

in gospodarsko pravo« »Sprememba pogojev za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po 

programu« stopi v veljavo s študijskim letom 2021/2022 za vse generacije vpisanih študentov.  

 


