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Splošno o študijskem programu Pravo1

Triletni dodiplomski univerzitetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe
pravne smeri usposablja študente za vse vrste pravnih poklicev in zagotavlja pridobivanje
znanj, ki jih diplomirani pravnik (UN) potrebuje na katerikoli izbrani poklicni poti, bodisi v
pravosodju, gospodarstvu, negospodarstvu ali državni upravi. Omogoča pa tudi nadaljevanje
študija na dvoletnem podiplomskem magistrskem programu »Pravo« na drugi stopnji in s tem
poglabljanje strokovnih znanj za vse te poklice.
Dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo traja 3 leta in obsega skupaj 180 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: Univerzitetni
Stopnja: Prva stopnja
Trajanje študijskega programa: 3 leta
Število ECTS: 180 ECTS
Datum sprejetja študijskega programa na visokošolskem zavodu:
Datum akreditacije študijskega programa na Nakvisu: 22. 11. 2005
Opredelitev področja po klasifikaciji KLASIUS-P-16:
0421 (Pravo)
Razvrstitev v SOK, EOK in EOVK:
SOK: 7. stopnja
EOK: 6. stopnja
EOVK: Prva stopnja
Strokovni naslov: diplomirani pravnik (UN) / diplomirana pravnica (UN)
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Temeljni cilji in splošne kompetence

Temeljni cilji
— Vzgajati in izobraževati pravne 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 soočati s še tako zapletenimi
in nepredvidljivimi situacijami in izzivi vse hitrejšega razvoja tudi pravne znanosti, ki bi
se odlikovali po kritičnem razmišljanju in sposobnosti samostojnega (kreativnega) dela.
— Poudarjati pomen povezanosti pravne teorije s pravno prakso, predvsem z
vključevanjem strokovnjakov iz prakse v pedagoški proces.
— Zagotavljati popolno mobilnost študentov na nacionalni in mednarodni ravni z jasno
zasnovano strukturo kreditnega sistema, v celoti izhajajočo iz evropskega kreditnega
sistema (ECTS).
— Povečevati in poudarjati pomen samostojnega študijskega in raziskovalnega dela ob
mentorstvu.
Pričakovani učni izidi študentov so določeni v učnih načrtih, njihovo doseganje pa se preverja
preko preverjanja znanja. Podatki o učnih izidih diplomantov se zbirajo in analizirajo enkrat
letno v okviru priprave samoevalvacijskega in letnega poročila. Z doseganjem temeljnih ciljev
študijskega programa študentje razvijajo splošne in predmetno-specifične kompetence
opisane v naslednjih dveh točkah.
Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom
— sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju
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,
— etična refleksija in zavezanost profesionalni 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.
Naštete splošne kompetence se razvijajo v okviru različnih predmetov, se medsebojno
dopolnjujejo in združujejo v okviru celotnega študijskega programa ter se odražajo v
diplomantu univerzitetnega študijskega programa Pravo.
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Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom
V okviru univerzitetnega študijskega programa Pravo bodo študentje poleg splošnih
kompetenc, ki jim jih bodo izoblikovale vsebine posameznih predmetov pri predmetih
pridobili tudi različne predmetno-specifične kompetence.
To so zlasti:
— poznavanje in razumevanje utemeljitve in zgodovine ved s področja prava;
— sposobnost za reševanje konkretnih strokovnih problemov z uporabo znanstvenih
metod in postopkov;
— koherentno obvladovanje temeljnega znanja, pridobljenega predvsem pri obveznih
predmetih ter povezovanje znanja z različnih področij in njegova uporaba v poslovnem
okolju;
— sposobnost iskanja novih informacij s področja prava v literaturi in praksi ter
sposobnost njegovega umeščanja in ustrezen strokovni okvir;
— razumevanje splošne zgradbe in vsebine družboslovnih vsebin ter povezanosti med
njenimi poddisciplinarnimi, predvsem pravno sorodnimi vedami;
— razumevanje in uporaba kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v
reševanju konkretnih strokovnih problemov;
— razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na posameznem strokovnem področju, kar
bo študent razvijal v okviru seminarskih vaj in seminarjev pri posameznem premetu;
— uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in informacijskih sistemov.
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Predmetnik s kreditnim vrednotenjem študijskih obveznosti in opredelitvijo deleža izbirnosti v programu

1. letnik
Predmet

Nosilec

Predavanja

Seminar

Vaje

Samostojno
delo

ECTS

Pravoznanstvo

prof. dr. Marko Novak

70

15

30

85

8

Rimsko pravo

doc. dr. Aljoša Dežman

65

/

20

115

8

65

/

20

115

8

40

/

20

90

6

Ustavno pravo
Informacijska družba in pravo

prof. dr. Arne Marjan
Mavčič
prof. dr. Dušan Lesjak, doc.
dr. Benjamin Lesjak

Mednarodna skupnost in mednarodni
odnosi

doc. dr. Igor Senčar

30

/

20

50

4

Pravna zgodovina

prof. dr. Marko Novak

40

/

15

70

5

Kazensko pravo

prof. dr. Anže Erbežnik

65

/

20

115

8

Kazensko procesno pravo

prof. dr. Anže Erbežnik

65

/

20

115

8

Tuja pravna terminologija

prof. dr. Marko Novak, prof.
dr. Jernej Letnar Černič

35

/

15

75

5
ECTS skupaj: 60
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2. letnik
Predmet

Nosilec

Predavanja

Vaje

Samostojno
delo

ECTS

Obligacijsko pravo

doc. dr. Aljoša Dežman

70

20

110

8

Civilno procesno pravo

doc. dr. Aljoša Dežman

65

20

115

8

Uvod v civilno pravo

doc. dr. Marko Brus

40

20

90

6

Dedno pravo

doc. dr. Aljoša Dežman

30

20

50

4

Družinsko pravo

doc. dr. Sara Ahlin Doljak

30

20

50

4

Gospodarsko pravo

doc. dr. Anja Strojin Štampar

65

20

115

8

Finančno pravo

doc. dr. Aljoša Dežman

60

20

95

7

Stvarno pravo

doc. dr. Nana Weber

50

15

85

6

Delovno pravo

doc. dr. Verena Rošic Feguš

40

20

65

5

Pravo socialne varnosti

doc. dr. Katarina Krapež

30

20

50

4
ECTS skupaj: 60
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3. letnik
Predmet

Nosilec

Predavanja

Vaje

Samostojno
delo

ECTS

Pravo Evropske unije

prof. dr. Matej Avbelj

65

20

115

8

Mednarodno pravo

prof. dr. Ernest Petrič

65

20

115

8

Upravno pravo

prof. dr. Jernej Letnar Černič

40

20

65

5

Javna uprava

izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik

40

20

65

5

Mednarodno zasebno pravo

doc. dr. Aljoša Dežman

45

10

45

4

Upravni postopek in upravni spor

izr. prof. dr. Janez Čebulj

50

10

90

6

Izbirni predmet 1

20

10

120

6

Izbirni predmet 2

20

10

120

6

Izbirni predmet 3

20

10

120

6

Obvezna praksa

/

/

120

6
ECTS skupaj: 60
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Izbirni predmeti
Predmet

Nosilec

Predavanja

Vaje

Samostojno
delo

ECTS

Pomorsko mednarodno pravo

doc. dr. Ana Polak Petrič

20

10

120

6

Pravo mednarodnih organizacij

prof. dr. Ernest Petrič

20

10

120

6

Mirno reševanje sporov

prof. dr. Ernest Petrič

20

10

120

6

Pravo intelektualne lastnine

doc. dr. Eneja Drobež

20

10

120

6

Kriminalistika

prof. dr. Polona Selič-Zupančič

20

10

120

6

Policijsko pravo

izr. prof. dr. Tomaž Čas

20

10

120

6

Diplomatsko in konzularno pravo

prof. dr. Ernest Petrič

20

10

120

6

Davčno pravo

prof. dr. Krešimir Puharič

20

10

120

6

Psihologija 1: Osnove psihologije za pravnike

prof. dr. Polona Selič-Zupančič

20

10

120

6

Aktualni vidiki prava in politike Evropske
unije

doc. dr. Katarina Vatovec

20

10

120

6

Primerjalno ustavno pravo

prof. dr. Arne Marjan Mavčič

20

10

120

6

10
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Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V univerzitetni študijski program Pravo se lahko vpiše:
— kdor je opravil splošno maturo;
— kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu Ekonomski tehnik in izpit
iz maturitetnega predmeta matematika; če je kandidat ta predmet že opravljal pri
poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta tuj jezik;
— kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdo je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa:
V primeru omejitve vpisa se bodo pri izbiri kandidatov upoštevali naslednji kriteriji:
kandidati s splošno maturo bodo izbrani glede na:
— splošni uspeh pri splošni maturi 60% točk;
— splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk;
kandidati s poklicno maturo bodo izbrani glede na:
— splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk;
— splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk;
— uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk;
kandidati s katerim koli štiriletnim srednješolskim programom pred 1. junijem 1995 bodo
izbrani glede na:
— splošni uspeh na zaključnem izpitu 60% točk;
— splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk.
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Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v
program

Priznavanje je določeno s pravilnikom fakultete.
1. Priznanje formalnih oblik izobraževanja pred vpisom na fakulteto: Študent, ki je pred
vpisom na fakulteto 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.
Kandidati vložijo prošnjo za priznanje predmeta ob vpisu v študijski program. V prošnji
mora kandidat 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.
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V kolikor prošnja za priznanje izpitov ni podana ob vpisu, 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.
2. Priznanje neformalnih oblik izobraževanja: Študijska komisija na prošnjo študenta ali
kandidata za vpis lahko prizna tudi vsebine neformalnega izobraževanja, opravljenega izven
akreditiranih študijskih programov (strokovni izpiti, projekti, elaborati, objave in druga
avtorska dela, aktivna udeležba na poletni šoli in tekmovanjih).
Na podlagi neformalnega izobraževanja, lahko študent oziroma kandidat nadomesti do 12KT,
ki nadomestijo izbirne predmete ali seminarske naloge, predvidene po študijskem programu,
pri čemer je moral strokovni izpit opraviti praviloma na isti ravni izobrazbe, kot je predmet ali
del predmeta, za katerega uveljavlja priznanje.
O priznavanju in številu priznanih KT odloča študijska komisija s sklepom, ki se vnese v
evidenco opravljenih obveznosti študenta. Prošnjo za priznanje neformalnih oblik
izobraževanja odda študent v elektronski obliki prek VIS, kandidat za vpis pa fizično ob vpisu v
študijski program. Prošnji je treba priložiti program in dokazilo o opravljeni dejavnosti. Študent
lahko uveljavlja določeno izpopolnjevanje oziroma strokovni izpit le enkrat v okviru istega
študijskega programa.
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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. Kadar se znanje preverja in ocenjuje
pred komisijo, mora biti najmanj en član visokošolski učitelj, habilitiran za področje, v katerega
spada predmet. Uspeh 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". Kandidat uspešno opravi preverjanje in
ocenjevanje, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10) oziroma "uspešno". Študijske
12

obveznosti se lahko ocenjujejo tudi z ocenami: opravil z odliko, opravil ali ni opravil. Študenti
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.
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Pogoji za napredovanje po programu

Iz 1. v 2. 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 42 kreditnih točk (v nadaljevanju:
KT).
Iz 2. v 3. 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 42 KT pod pogojem, da je opravil
vse obveznosti iz 1. letnika.
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik,
lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik, če do sedaj še ni ponavljal letnika ali
spremenil študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali
študijskem programu. O ponovnem vpisu v letnik odloča študijska komisija na podlagi pisne
prošnje študenta. Prošnjo za ponovni 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.
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Prehodi med študijskimi programi

V univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje lahko prehajajo:
— študenti in diplomanti univerzitetnih študijskih programov I. stopnje in univerzitetnih
študijskih programov sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski študijski programi),
— študenti in diplomanti iz visokošolskih strokovnih študijskih programov I. stopnje in
visokošolskih strokovnih študijskih programov sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski
študijski programi),
— diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994 (nebolonjski
študijski programi) in diplomanti strokovnih študijskih programov po Zakonu o višjem
strokovnem izobraževanju.
Prehodi so mogoči med študijskimi programi:
— ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih
izidov,
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— 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.
Kandidat se lahko vključi v isti ali višji letnik študijskega programa Pravo 1. stopnje, upoštevaje
obseg priznanih obveznosti in izpolnjevanje pogojev za vpis v 2. oziroma 3. letnik študijskega
programa Pravo in 1. stopnje. Kandidat mora izpolnjevati tudi vpisne pogoje na programu, na
katerega prehaja. Za reševanje prošenj kandidatov za prehode je pristojna Študijska komisija.
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Način izvajanja študija

Dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo se izvaja kot redni in kot izredni študij.
Izredni študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti
pri posameznih predmetih glede zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z učnim
načrtom in z načrtom pedagoškega dela.
Izredni študenti imajo enake pravice in obveznosti kot redni študenti in morajo opraviti vse s
študijskim programom predpisane obveznosti, ki so zahtevane v okviru rednega študija.
Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu.

10 Pogoji za dokončanje študija
Študent konča izobraževanje po univerzitetnem študijskem programu Pravo, ko uspešno
opravi vse predpisane obveznosti in oblike preverjanja znanja ter uspešno opravi obvezno
prakso.

11 Študijsko področje studijskega programa po klasifikaciji KLASIUS-P-16 ter
znanstvenoraziskovalna disciplina po klasifikaciji FRASCATI
Opredelitev področja po klasifikaciji KLASIUS-P-16
— 0421 (Pravo)
Opredelitev področja po FRASCATI
— družboslovne vede

12 Nacionalno ogrodje klasifikacij, evropsko ogrodje visokošolskih klasifikacij
ter evropsko ogrodje klasifikacij
Razvrstitev v SOK, EOK in EOVK
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— Raven SOK: 7. stopnja
— Raven EOK: 6. stopnja
— Raven EOVK: Prva stopnja

13 Strokovni oz. znanstveni naslov
— Strokovni naslov: diplomirani pravnik / diplomirana pravnica (UN)
— Okrajšava: prav. (UN).

14 Zaposlitev in kariera
Diplomanti dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Pravo pridobijo celostna
znanja za opravljanje pravniških poklicev, ki ne zahtevajo opravljenega Pravniškega državnega
izpita. Diplomanti pridobijo strokovna znanja za delo v javni upravi in v gospodarstvu, na
področjih projektnega upravljanja, kadrovskega upravljanja, finančnega upravljanja, na
področju kontrole, razvoja, zunanjih odnosov, v ekonomiji. Diploma na prvi stopnji omogoča
nadaljevanje študija prava na drugi stopnji. Uspešno zaključen študij na prvi in drugi stopnji
Prava omogoča opravljanje pravosodne prakse in Pravniškega državnega izpita, ki je zahtevan
za opravljanje poklicev sodnika, pravobranilca in notarja.
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