
OBVESTILO ZA ŠTUDENTE B1 - SPREMEMBE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA B1 

Spoštovani. 

Obveščamo Vas, da so Senat PF UM, Komisija za dodiplomski študij UM in Senat UM potrdili 
spremembe obveznih in neobveznih sestavin Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje 
»Pravo«, ki bodo stopile v veljavo s študijskim letom 2017/2018.

Spremembe programa:  

.Ukinitev diplomske naloge in uvedba novega obveznega predmeta ter povečanje i zbirnosti 

Ukine se obvezni predmet Diplomska naloga (5 ECTS, v 6. semestru 3. letnika), namesto tega se uvede 
nov obvezni predmet Transnacionalne pravne institucije in terminologija (5 ECTS, v 6. semestru 3. 
letnika).  
Poveča se izbirnost, tako da se razširi nabor izbirnih predmetov s tremi novimi izbirnimi predmeti: 

- Pravni vidiki digitalne ekonomije (Prosto izbirni predmet, 6 ECTS),
- Nadgradnja angleške pravne terminologije (6 ECTS),
- Nadgradnja nemške pravne terminologije (6 ECTS).

Preimenovanje predmeta 

Obvezni predmet v 5. semestru 3. letnika Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo Prosto 
gibanje oseb in svoboščine notranjega trga se preimenuje v Pravo notranjega trga EU. 

Spremembe kontaktnih ur, ur samostojnega dela študenta in ECTS 

Uvedba e-vaj, ki se bodo izvajale s pomočjo univerzitetnega virtualnega elektronskega učnega okolja 
– moodla, in sicer 40% ur vaj, za določen predmet predvidenih v predmetniku študijskega programa,
se spremeni v e-vaje. Vsled navedenemu so se učni načrti vseh predmetov spremenili pri metodah
poučevanja in učenja, tako da so se dodale e-vaje.

Spremembe kontaktnih ur, ur samostojnega dela študenta in ECTS pri obveznih predmetih: 

- Mednarodno zasebno pravo (spremembe ur P, S in ur sam. dela študenta, sprememba ECTS),
- Pravo notranjega trga EU (spremembe ur P, V in ur sam. dela študenta, sprememba ECTS).

Spremembe kontaktnih ur in ur samostojnega dela študenta pri obveznih predmetih: 

- Rimsko pravo (sprememba ur P, S in ur sam. dela študenta),
- Družinsko in dedno pravo (sprememba ur P, S in ur sam. dela študenta).

Spremembe (vsebine, pogojev za vključitev v delo, ciljev in kompetenc, temeljne literature, načina 
ocenjevanja, referenc nosilca) pri obveznih predmetih: 

- Socialna varnost (spremembe vsebine),
- Upravno pravo (spremembe pogojev za vključitev v delo, vsebine, ciljev in kompetenc),
- Mednarodno javno pravo (spremembe vsebine, temeljne literature),
- Pravo družb (spremembe vsebine, temeljne literature, načina ocenjevanja, referenc nosilca),



- Pravni sistem in institucije EU (spremembe vsebine, načina ocenjevanja).

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

Akreditirano besedilo: 
»Pogoji za napredovanje študentov so v Študijskem programu Pravo naslednji:

a. Pogoji za napredovanje iz prvega v drugi letnik

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 
35 kreditnih točk ECTS iz nabora predmetov prvega letnika. Za napredovanje mora obvezno opraviti 
izpitne obveznosti pri predmetih: 
1. Pravoznanstvo
2. Ustavno pravo
3. Splošni del civilnega prava

b. Pogoji za napredovanje iz drugega v tretji letnik

Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 
(nadaljnjih) 38 kreditnih točk ECTS. Obvezno mora opraviti izpitne obveznosti pri naslednjih 
predmetih: 
1. Družinsko in dedno pravo
2. Stvarno pravo
3. Civilno procesno pravo
4. Pravni sistem in institucije EU

V tretji letnik napredujejo torej tisti študenti, katerih seštevek opravljenih študijskih obveznosti prvega 
in drugega letnika znaša najmanj 73 kreditnih točk ECTS (35 + 38).  

V nabor (nadaljnjih) 38 kreditnih točk ECTS se vštevajo: 
- ECTS iz nabora predmetov drugega letnika in
- ECTS iz nabora še neopravljenih izpitov iz nabora predmetov prvega letnika.
Študijski program Pravo študent konča, ko opravi vse študijske obveznosti v obsegu 180 kreditnih točk
ECTS (opravi vse izpite, ki jih določa Študijski program Pravo) in pripravi ter uspešno zagovarja
diplomsko nalogo.«

se zamenja z besedilom (NOVI POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU!): 

»Pogoji za napredovanje študentov so v Študijskem programu Pravo naslednji:

a. Pogoji za napredovanje iz prvega v drugi letnik

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 
najmanj 45 kreditnih točk ECTS iz nabora predmetov prvega letnika. Za napredovanje mora 
obvezno opraviti izpitne obveznosti pri predmetih: 
1. Pravoznanstvo (8 ECTS),
2. Ustavno pravo (9 ECTS),
3. Rimsko pravo  (8 ECTS),
4. Pravni sistem in institucije EU (7 ECTS). 

b. Pogoji za napredovanje iz drugega v tretji letnik

Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent opraviti študijske obveznosti prvega letnika 
(v obsegu 60 ECTS) in študijske obveznosti drugega letnika v obsegu najmanj 38 kreditnih točk ECTS. 



Obvezno mora opraviti izpitne obveznosti pri naslednjih predmetih drugega letnika: 
1. Družinsko in dedno pravo (7 ECTS).
2. Stvarno pravo (6 ECTS).
3. Civilno procesno pravo (8 ECTS).
4. Obligacijsko pravo (8 ECTS).«

Sprememba pogojev za dokončanje študija 

Akreditirano besedilo: 
»Študijski program Pravo študent konča, ko opravi vse študijske obveznosti v obsegu 180 kreditnih
točk ECTS (opravi vse izpite, ki jih določa Študijski program Pravo) in pripravi ter uspešno zagovarja
diplomsko nalogo.«

se zamenja z besedilom (NOVI POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA): 

»Študijski program Pravo študent konča, ko opravi vse študijske obveznosti v obsegu 180 kreditnih
točk ECTS (opravi vse izpite, ki jih določa Študijski program Pravo).«

VELJAVNOST SPREMEMB: 

Spremembe obveznih in neobveznih sestavin Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo, 
z izjemo pogojev za napredovanje po programu, stopijo v veljavo s študijskim letom 2017/2018 za vse 
generacije vpisanih študentov. 

Za generacijo študentov, ki se je v Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo prvič vpisala v 
študijskem letu 2016/2017, velja, da napreduje iz drugega v tretji letnik po pogojih, ki so veljali pred 
spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik, a z izjemo, da mora študent za napredovanje iz 
drugega v tretji letnik obvezno opraviti izpitne obveznosti pri predmetu Rimsko pravo. 

Spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po programu pa (brez izjem) 
veljajo od prvega vpisa generacije študentov v Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo v 
študijskem letu 2017/2018. 



NOVI PREDMETNIK 

 veljaven od 1. oktobra 2017

1. semester

Zap. 
št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 
delo 
študenta Ure skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 
vaje 

Druge 
obl. š. 

1. 
Pravna 
zgodovina Holcman 40 ur 5 ur 

10 e-V 
15 a-V 

- - 
80 ur 150 ur 5 

2. Pravoznanstvo Keresteš 45 ur 15 ur 
14 e-V 
21 a-V 

- - 
145 ur 240 ur 8 

3. Rimsko pravo Dežman A. 50 ur 15 ur 
14 e-V 
21 a-V 

- - 
140 ur 240 ur 8 

4. Ustavno pravo Toplak J. 50 ur 10 ur 
14 e-V 
21 a-V 

- - 
175 ur 270 ur 9 

SKUPAJ 185 ur 45 ur 130 ur - - 540 ur 900 ur 30 
DELEŽ 20,55 % 5 % 14,45% - - 60 % 100% 

2. semester

Zap. 
št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 
delo 
študenta Ure skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 
vaje 

Druge 
obl. š. 

1. 

Kazensko 
materialno 
pravo Šepec 50 ur 10 ur 

14 e-V 
21 a-V 

- - 

145 ur 240 ur 8 

2. 
Kazensko 
procesno pravo 

Dežman 
Z. 50 ur 10 ur 

14 e-V 
 21 a-V 

- - 
175 ur 270 ur 9 

3. 
Pravni sistem in 
institucije EU Tratnik 40 ur 5 ur 

14 e-V 
21 a-V 

- - 
130 ur 210 ur 7 

4. 
Splošni del 
civilnega prava Vrenčur 40 ur 5 ur 

10 e-V 
15 a-V 

- - 
110 ur 180 ur 6 

SKUPAJ 180 ur 30 ur 130 ur - - 560 ur 900 ur 30 
DELEŽ 20% 3,32% 14,45% - - 62,23% 100% 



3. semester

Zap. 
št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 
delo 
študenta Ure skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 
vaje 

Druge 
obl. š. 

1. Delovno pravo 
Senčur 
Peček 40 ur 5 ur 

14 e-V 
21 a-V - - 130 ur 210 ur 7 

2. 
Družinsko in 
dedno pravo Rijavec 55 ur 15 ur 

10 e-V 
15 a-V - - 115 ur 210 ur 7 

3. Socialna varnost 
Senčur 
Peček 25 ur 5 ur 

6 e-V 
9 a-V - - 105 ur 150 ur 5 

4. Stvarno pravo Vrenčur 40 ur 5 ur 
14 e-V 
21 a-V - - 100 ur 180 ur 6 

5. 

Nemška pravna 
terminologija 
Angleška pravna 
terminologija 

Holcman 

Hojnik 25 ur 5 ur 
10 e-V 
15 a-V - - 

95 ur 150 ur 5 

SKUPAJ 185 ur 35 ur 135 ur - - 545 ur 900 ur 30 
DELEŽ 20,55% 3,88% 15% - - 60,57% 100% 

4. semester

Zap. 
št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 
delo 
študenta Ure skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 
vaje 

Druge 
obl. š. 

1. 
Civilno procesno 
pravo Rijavec 50 ur 10 ur 

14 e-V 
21 a-V - - 145 ur 240 ur 8 

2. 
Finančno – 
davčno pravo Škof 25 ur 5 ur 

10 e-V 
15 a-V - - 125 ur 180 ur 6 

3. Gospodarsko 
pogodbeno 
pravo Kranjc V. 50 ur 10 ur 

14 e-V 
21 a-V - - 145 ur 240 ur 8 

4. 
Obligacijsko 
pravo 

Kocbek – 
Samec 
Berghaus 50 ur 10 ur 

14 e-V 
21 a-V - - 145 ur 240 ur 8 

SKUPAJ 175 ur 35 ur 130 ur - - 560 ur 900 ur 30 
DELEŽ 19,45 % 3,88% 14,45% - - 62,22% 100% 



5. semester

Zap. 
št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 
delo 
študenta 

Ure 
skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 
vaje 

Druge 
obl. š. 

1. Javna uprava Brezovnik 40 ur 5 ur 
14 e-V 
21 a-V - - 100 ur 180 ur 6 

2. 
Mednarodno 
javno pravo Tratnik 50 ur 10 ur 

10 e-V 
15 a-V - - 125 ur 210 ur 7 

3. 
Mednarodno 
zasebno pravo Repas 40 ur 10 ur 

10 e-V 
15 a-V - - 75 ur 150 ur 5 

4. 
Pravo 
notranjega trga 
EU Knez 35 ur 5 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 90 ur 150 ur 5 

5. Upravno pravo Ferčič 40 ur 5 ur 
10 e-V 
15 a-V - - 140 ur 210 ur 7 

SKUPAJ 205 ur 35 ur 130 ur - - 530 ur 900 ur 30 

DELEŽ 
22,78
% 3,88% 14,45% - - 58,89% 100% 

6. semester

Zap. št. Učna enota Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 
delo 
študenta 

Ure 
skupaj ECTS Pred. Sem. Vaje 

Klinične 
vaje 

Druge 
obl. š. 

1. Pravo družb Kocbek 50 ur 10 ur 
14 e-V 
21 a-V - - 115 ur 210 ur 7 

2. 
Izbirni predmet 
I 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

3. 
Izbirni predmet 
II 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

4. 
Izbirni predmet 
III 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

5. 

Transnacionalne 
pravne 
institucije in 
terminologija Keresteš 20 ur 20 ur - 

- - 110 ur 150 ur 5 

SKUPAJ 130 ur 60 ur 95 ur - - 615 ur 900 ur 30 
DELEŽ 14,45% 6,67% 10,55% - - 68,33% 100% 



Izbirni predmeti 

Zap. št. Predmet Nosilec 

Kontaktne ure Sam. 
delo 
študenta 

Ure 
skupaj ECTS 

Pred. Sem. Vaje 
Klinične 
vaje 

Druge 
obl. š. 

1. 
Arbitražno 
pravo Rijavec 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

2. 
Gospodarsko 
kazensko pravo Dežman Z. 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

3. 
Insolvenčno 
pravo Prelič 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

4. Kanonsko pravo Holcman 20 ur 10 ur 
8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

5. 
Koncesije in 
javna naročila Kranjc V. 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

6. 
Lokalna 
samouprava Brezovnik 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

7. 
Mednarodno 
finančno pravo Škof 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

8. 

Mednarodno 
gospodarsko 
pravo Tratnik 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

9. Nepremičninsk
o pravo Vrenčur 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

10. Pravna 
informatika Lesjak 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

11. 
Pravo 
intelektualne 
lastnine Repas 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

12. 

Pravo trga 
kapitala in 
vrednostnih 
papirjev 

Samec 
Berghaus 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

13. 
Pravo varstva 
okolja Knez 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

14. 

Pravo 
vrednostnih 
papirjev Prelič 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

15. 
Prekrškovno 
pravo Šepec 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

16. 
Primerjalno-
pravne ureditve Tratnik 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

17. 
Transportno 
pravo Kranjc V. 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

18. 

Tržno in 
konkurenčno 
pravo Repas 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

19. 
Zavarovalno 
pravo Ivanjko 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 



20. 

Nadgradnja 
nemške pravne 
terminologije Rijavec 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

21. 

Nadgradnja 
angleške 
pravne 
terminologije Hojnik 20 ur 10 ur 

8 e-V 
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

22. 

Pravni vidiki 
digitalne 
ekonomije  Hojnik 20 ur 10 ur 

8 e-V  
12 a-V - - 130 ur 180 ur 6 

 
 
 
Delež izbirnosti po letnikih (razmerje med ECTS točkami, ki jih študent pridobi z obveznimi in 
izbirnimi vsebinami) 
 

Letnik Obvezne vsebine Izbirne vsebine Praktično usposabljanje 

1. letnik 100 % 0 % - 
2. letnik 100 % 0 % - 
3. letnik 70  % 30 % - 
Skupaj 90  % 10 % - 
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