
OBVESTILO ZA ŠTUDENTE B3 - SPREMEMBE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA B3 
 
Spoštovani. 
 
Obveščamo Vas, da so Senat PF UM, Komisija za podiplomski študij UM in Senat UM potrdili 
spremembe obveznih in neobveznih sestavin Doktorskega študijskega programa 3. stopnje »Pravo«, 
ki bodo stopile v veljavo s študijskim letom 2017/2018.  
 
Spremembe programa:  
 
Spremembe (pri navedbi nosilca predmeta in jeziku, spremembe pogojev za vključitev v delo, 
vsebine, temeljne literature, ciljev, predvidenih študijskih rezultatov, načina ocenjevanja, metod 
poučevanja in učenja) pri obveznih predmetih: 
 

- Statusno pravo (spremembe temeljne literature), 
- Evropsko in nacionalno ustavno varstvo pravic (spremembe pogojev za vključitev v delo, 

temeljne literature), 
- Institucije civilnega prava (spremembe temeljne literature), 
- IRD I (spremembe pri navedbi nosilca predmeta in jeziku, spremembe vsebine, temeljne 

literature, ciljev, predvidenih študijskih rezultatov, metod poučevanja in učenja, načina 
ocenjevanja), 

- IRD II (spremembe pri navedbi nosilca predmeta in jeziku, spremembe pogojev za vključitev v 
delo, vsebine, ciljev, predvidenih študijskih rezultatov, metod poučevanja in učenja, načina 
ocenjevanja), 

- IRD III (spremembe pri navedbi nosilca predmeta in jeziku, spremembe vsebine, ciljev, 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:  
 
»Za napredovanje iz 1. v 2. letnik mora študent opraviti predpisane izpitne obveznosti iz predmeta 
Pravo, etika in nomotehnika, v obsegu 10 kreditnih točk ECTS ter opraviti obveznosti iz naslova 
Individualnega raziskovalnega dela I, ki štejejo 30 ECTS, tako da skupaj doseže 40 ECTS. 
  
Za napredovanje iz 2. v 3. letnik mora študent opraviti predpisane obveznosti prvega letnika, v obsegu 
60 ECTS, Individualnega raziskovalnega dela II in izpitnih obveznosti predmetov drugega letnika v 
višini 20 ECTS.« 

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

Pogoji za napredovanje študentov so v Študijskem programu Pravo naslednji:  

»Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora kandidat opraviti predpisane izpitne obveznosti iz 
predmeta Pravna metodologija v obsegu 20 ECTS ter opraviti obveznosti iz naslova Individualnega 
raziskovalnega dela I, ki štejejo 30 ECTS, tako da skupaj doseže 50 ECTS.  



Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora kandidat opraviti vse predpisane obveznosti prvega 
letnika ter obveznosti iz drugega letnik v obsegu 30 ECTS.«  

Sprememba pogojev za izbiro v primeru omejitve vpisa: 
 
Akreditirano besedilo: 
 
Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa: 
 
»Izbira kandidatov bo ob omejitvi vpisa temeljila na: 
− podlagi povprečne ocene študija (10 %), 
− ocene diplomske ali magistrske naloge (10 %) in 
− izbirni izpit (80 %). 
 
Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu 50 % 
izpitnih obveznosti. 
 
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so: 
− znanstvena monografija, 
− samostojni znanstveni sestavek v monografiji, 
− izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v 
podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, in revijah, ki jih naštevajo kriteriji Pravne fakultete za izvolitve 
v nazive. 
 
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo: 
− strokovna monografija, 
− samostojni strokovni sestavek v monografiji, 
− objavljeni strokovni prispevki na konferencah, 
− strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov, 
− uredništvo monografije ali revije, 
− druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.« 
 
se zamenja z besedilom (NOVA MERILA ZA IZBOR KANDIDATOV OB OMEJITVI VPISA): 
 
 
Merila za izbor kandidatov ob omejitvi vpisa: 
 
»Komisija za doktorski študij izmed prijavljenih kandidatov glede na razpisana vpisna mesta na 
doktorskem študiju opravi izbor kandidatov, ki naj jih PF UM sprejme na doktorski študij. Pri tem 
upošteva: 

- uspeh pri dosedanjem študiju – do 20 točk in   
- uspeh pri izbirnem razgovoru – do 80 točk.   

 
Oceno uspeha dosedanjega študija sestavlja: 

- povprečna ocena opravljenih izpitov na dodiplomskem oz. podiplomskem študijskem programu 
– do 10 točk, 

- diploma dodiplomskega oz. podiplomskega študijskega programa – do 10 točk. 
 
Komisija na izbirnem razgovoru oceni naslednje: 

- relevantnost raziskovalnega vprašanja – do 20 točk, 



- motivacija kandidata ter zmožnost nameniti dovolj časa delu na doktorski disertaciji v triletnem 
obdobju trajanja študija – do 20 točk, 

- ujemanje področja raziskovanja z raziskovalnim delom na PF UM – do 10 točk, 
- dosedanje raziskovalno delo kandidata (objave strokovnih in znanstvenih člankov, strokovnih 

in znanstvenih monografij ali delov monografij) – do 15 točk, 
- drugo (denimo opravljen vzporedni študij, mednarodni certifikati tujih jezikov, certifikati s 

poletnih šol, potrdila s študentskih tekmovanj in drugih študentskih aktivnostih, priznanja in 
nagrade za študijske uspehe...) – do 15 točk. 

 
Izključujoči kriterij za izbiro je razpoložljivost primernega mentorja. 
 
V primeru vpisa kandidata, ki bi doktorsko disertacijo pripravljal v jeziku, ki ni njegov prvi jezik, komisija 
iz dokazil ali na osnovi ustnega razgovora oceni tudi, ali njegovo znanje tega jezika dosega stopnjo C1 
po lestvici CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). V tej situaciji kandidat 
pred vpisom preveri, ali mu PF UM lahko zagotovi opravljanje doktorskega študija v želenem jeziku.« 
 

Sprememba oz. dopolnitev Meril za prehode med študijskimi programi: 

Akreditirano besedilo: 
 
»V študijski program tretje stopnje Pravo se lahko vpiše, kdor je:  

– končal študijski program za pridobitev naslova magister znanosti, kjer se mu prizna od 60 do 
120 ECTS in se lahko vpiše neposredno v 2. ali v 3. letnik; 

– končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, v 
obsegu 240 ECTS in nato končal specialistični študij, ter tako skupaj zbral 300 ECTS, ki se mu 
prizna najmanj 60 ECTS.« 

 
se dopolni z drugim, novim odstavkom, ki glasi: 

»Študent, ki se po merilih za prehode vpiše neposredno v drugi ali tretji letnik doktorskega programa, 
se je dolžan udeležiti doktorskih delavnic in opraviti prvi in drugi doktorski seminar (individualno 
raziskovalno delo I in II), ki sta bistveni sestavini končne doktorske disertacije. 

 
Veljavnost sprememb: 

Spremembe obveznih in neobveznih sestavin Doktorskega študijskega programa 3. stopnje Pravo, z 
izjemo pogojev za napredovanje po programu in  meril za prehode med študijskimi programi, stopijo 
v veljavo s študijskim letom 2017/2018 za vse generacije vpisanih študentov. 
 
Za generacijo študentov, ki se je v Doktorski študijski program 3. stopnje Pravo prvič vpisala (v prvi ali 
drugi letnik programa) v študijskem letu 2016/2017, velja, da napreduje po pogojih, ki so veljali pred 
spremenjenimi pogoji za napredovanje v višji letnik.  
 
Za generacijo študentov, ki se je po merilih za prehode v Doktorski študijski program 3. stopnje Pravo 
prvič vpisala (v drugi ali tretji letnik programa) v študijskem letu 2016/2017, ne veljajo spremenjena 
merila za prehode med študijskimi programi. 
 
Spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po programu in sprememba 
meril za prehode med študijskimi programi pa (brez izjem) velja od prvega vpisa generacije študentov 
v Doktorski študijski program 3. stopnje Pravo v študijskem letu 2017/2018. 



Predmetnik 

 

Predmetnik 1. letnika 

 

 

1. letnik - 1. semester (zimski) 
        

 Predmet Nosilec P S  ID KU SDŠ KU+SDŠ ECTS 

 

 

Pravna metodologija 

 

Keresteš 20 10   30 570* 600 20 

 

 

Pravo, etika in nomotehnika 

 

Ivanjko 15     15 285* 300 10 

 SKUPAJ   35 10   45 855 900 30 

          

 1. letnik - 2. semester (letni)         

 Predmet Nosilec P S  ID  KU SDŠ KU+SDŠ ECTS 

 
Individualno raziskovalno delo I  

Vsi visokošolski 
učitelji, vključeni v 
doktorski študij 

   45**  45 855* 900 30 

 SKUPAJ   0 0 45 45 855 900 30 

          

 
Seštevek skupne 
obremenitve za 1. letnik   35 10 45  90 1710 1800 60 

 

* V konzultaciji z mentorjem 

** Neposredne individualne konzultacije 
       

 

Predmetnik 2. letnika 
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I 2. letnik - 3. semester (zimski)         

Predmet Nosilec P S  ID  KU SDŠ KU+SDŠ ECTS 

Institucije civilnega prava Vrenčur 20 10   30 570* 600 20 

Procesno pravo Rijavec 15     15 285* 300 10 

SKUPAJ   35 10   45 855 900 30 
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2. letnik - 4. semester (letni)         

Predmet Nosilec P S  ID  KU SDŠ KU+SDŠ ECTS 

Evropsko civilno pravo Tratnik 15     15 285* 300 10 

Individualno raziskovalno delo II 
Vsi visokošolski 
učitelji, vključeni v 
doktorski študij 

   15** 15 585* 600 20 

SKUPAJ   15  15  30 870 900 30 

 

         

* V konzultaciji z mentorjem 

** Neposredne individualne konzultacije 
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 I 2. letnik - 3. semester (zimski)         

Predmet Nosilec P S  ID  KU SDŠ KU+SDŠ ECTS 

Statusno pravo Kocbek 20 10   30 570* 600 20 

Gospodarsko pogodbeno pravo Kranjc 15     15 285* 300 10 

SKUPAJ   35 10   45 855 900 30 
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2. letnik - 4. semester (letni)         

Predmet Nosilec P S  ID  KU SDŠ KU+SDŠ ECTS 

Svoboda ustanovitve sedeža in 
prosto gibanje delavcev Senčur-Peček 15     15 285* 300 10 

Individualno raziskovalno delo II  
Vsi visokošolski 
učitelji, vključeni v 
doktorski študij 

   15** 15 585* 600 20 

SKUPAJ   15  15  30 870 900 30 

 

         

* V konzultaciji z mentorjem 

** Neposredne individualne konzultacije 
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I 2. letnik - 3. semester (zimski)         

Predmet Nosilec P S  ID  KU SDŠ KU+SDŠ ECTS 

Institucije kazenskega prava Dežman 20 10   30 570* 600 20 

Gospodarsko kazensko pravo Dežman 15     15 285* 300 10 

SKUPAJ   35 10   45 855 900 30 
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2. letnik - 4. semester (letni)         

Predmet Nosilec P S  ID  KU SDŠ KU+SDŠ ECTS 

Kazenskopravno mednarodno 
sodelovanje Dežman 15     15 285* 300 10 

Individualno raziskovalno delo II 
Vsi visokošolski 
učitelji, vključeni v 
doktorski študij 

   15** 15 585* 600 20 

SKUPAJ   15   15 30 870 900 30 

 

         

* V konzultaciji z mentorjem 

** Neposredne individualne konzultacije 
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 I 2. letnik - 3. semester (zimski)         

Predmet Nosilec P S  ID  KU SDŠ KU+SDŠ ECTS 

Obdavčitev pravnih subjektov Škof 20 10   30 570* 600 20 

Bilančno pravo Odar  15    15 285* 300 10 

SKUPAJ   20 25   45 855 900 30 
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2. letnik - 4. semester (letni)         

Predmet Nosilec P S  ID  KU SDŠ KU+SDŠ ECTS 

Mednarodni finančni instrumenti Prelič 15     15 285* 300 10 

Individualno raziskovalno delo II 
Vsi visokošolski 
učitelji, vključeni v 
doktorski študij 

   15** 15 585* 600 20 

SKUPAJ   15  15  30 870 900 30 

 

         

* V konzultaciji z mentorjem 

** Neposredne individualne konzultacije 
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2. letnik - 3. semester (zimski)         

Predmet Nosilec P S ID KU SDŠ KU+SDŠ ECTS 

Evropsko in nacionalno ustavno 
varstvo pravic Knez 20 10  30 570* 600 20 

Institucije mednarodnega 
javnega prava Tratnik 15   15 285* 300 10 

SKUPAJ   35 10  45 855 900 30 
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2. letnik - 4. semester (letni)         

Predmet Nosilec P S ID KU SDŠ KU+SDŠ ECTS 

Sistem javne uprave Brezovnik 15   15 285* 300 10 

Individualno raziskovalno delo II 
Vsi visokošolski 
učitelji, vključeni v 
doktorski študij 

  15** 15 585* 600 20 

SKUPAJ   15  15 30 870 900 30 

 

         

* V konzultaciji z mentorjem 

** Neposredne individualne konzultacije 
       

 

 
         

 
Seštevek skupne 
obremenitve za 2. letnik   50 10 15  75 1725 1800 60 

 

Predmetnik 3. letnika 

 3. letnik - 5. semester (zimski)         

 Predmet Nosilec P S   ID KU SDŠ KU+SDŠ ECTS 

 
Individualno raziskovalno delo 
III 

Vsi visokošolski 
učitelji, vključeni v 
doktorski študij 

   40**  40 860* 900 30 

 SKUPAJ   0   40 40 860 900 30 

          

 3. letnik - 6. semester (letni)         

 Predmet Nosilec P S  ID  KU SDŠ KU+SDŠ ECTS 

 
Doktorska disertacija 

Vsi visokošolski 
učitelji, vključeni v 
doktorski študij 

   40** 40 860* 900 30 

 SKUPAJ   0  40  40 860 900 30 



          

 
Seštevek skupne 
obremenitve za 3. letnik   0  80 80 1720 1800 60 

 

 

* V konzultaciji z mentorjem 

** Neposredne individualne konzultacije        

          

 
Seštevek skupne 
obremenitve za III. stopnjo   85 20 140  245 5155 5400 180 

 
 

 


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

