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Pravo je eno od najstarejših 
študijskih področij na svetu, 

zato so pravna znanja pri 
zaposlovanju lahko 

prenosljiva na druga, zlasti 
družboslovna področja.

Pravo sodi med najbolj 
tradicionalna študijska 
in poklicna področja v 

svetovnem merilu.

Študenti prava imajo dobro razumevanje 
različnih področij družbenega življenja (od 

preprostejših, kot so vožnja avtomobila, nakup v 
trgovini, pretep na ulici, najem stanovanja, do bolj 
kompleksnih, kot so delovanje gospodarskih družb, 

državnih organov in mednarodnih organizacij, 
okoljske nesreče, mednarodno sodelovanje policije 
in sodišč ipd.) in so težje zavedeni z različnimi 

medijskimi in političnimi manipulacijami 
resnice. Študij prava mlademu človeku omogoča 

razgledanost, ki je bistvena pri pridobivanju 
zaposlitve, in lažje reševanje osebnih zadev, saj se 

naučijo »postaviti zase«.

Študenti prava pridobijo vpogled v 
celoten spekter disciplin: pravo vpliva na vse 

in študij prava vam omogoča, da razvijete 
interes za domala vsa področja, od geopolitike 

pri mednarodnem pravu, do medicine pri 
odškodninskem pravu, od sociologije pri 

družinskem pravu, do ekonomije pri 
gospodarskem in evropskem pravu.



Študij prava združuje teorijo in prakso: 
Študij vsake pravne discipline predpostavlja 

poznavanje teorije, a obenem je zelo 
pomembna stalna povezava s prakso. 
Uspešne pravnike usposabljajo tiste 

fakultete, ki dajejo velik poudarek praksi, ki 
v študij vključujejo gostujoče strokovnjake 

iz prakse, imajo morda celo fakultetno 
sodno dvorano, v katerih se študenti 

pripravljajo na moot tekmovanja (fiktivni 
sodni postopki) in jim s tem dajejo možnost 

oblikovanja občutka, kako je v pravnem 
poklicu, ki v oblikovanje študijskih 

programov vključujejo strokovnjake iz 
prakse, ki skrbijo za stalno prilagajanje 
učnih programov potrebam stroke itd. 

S seznanjanjem z 
resničnimi primeri 

iz sodne prakse
(slovenske, 

evropske itd.) 
študenti ne morejo 

dvomiti o 
življenjskosti 

študijske snovi in 
uporabnosti le-te v 

poklicu.

Študij prava da študentu 
raznolike veščine, ki so 
koristne pri zelo različnih 

poklicih: raziskovalne 
veščine, sposobnost kritične 
analize, sinteze kompleksnih 

misli (naučijo se povsem 
novega, pravniškega jezika, 
ki pa se ga nato naučijo na 

razumljiv način skomunicirati
nepravnikom), sposobnost 

ustnega nastopanja in pisne 
veščine.

Vas torej še preseneča, 
da ima toliko državnih 

voditeljev pravno 
izobrazbo?



PRIDI K NAM, NE BO TI ŽAL

 Predavatelji so priznani pravni strokovnjaki 

doma in v Evropi, ki spodbujajo aktivno sodelovanje 

študentov na predavanjih in vajah ter v njih iščejo Z N A N J E.

 Dostopnost profesorjev in asistentov ter odlično in sproščeno vzdušje na fakulteti.

 Oblikujemo dobrega pravnika, humanista, s kompetencami znanja pravnih veščin, 

ustrezno čustveno inteligenco in občutkom za pravo.

 Odlične možnosti za študentske izmenjave doma in v tujini, kar je posebna 

primerjalna prednost Pravne fakultete Univerze v Mariboru in vodi v lažjo zaposlitev

doma in tudi čez mejo.

 Spodbujanje znanja tujih jezikov: brezplačni tečaji tujih jezikov.

 Spodbujamo kakovostno znanstvenoraziskovalno delo študentov.

 Organizacija že tradicionalnih konferenc, posvetov in delavnic, veliko gostujočih 

predavanj, okrogle mize in pravni večeri.

 Odlična študijska infrastruktura.

 Lokacija Pravne fakultete v zelo lepem delu mesta blizu 

mestnega parka in študentskih domov.

 Širok spekter obštudijskih dejavnosti.



Fakulteta je prvenstveno namenjena študentom in študenti so pomemben soustvarjalec njenega 

akademskega življenja. Fakulteta je lahko uspešna le toliko, kolikor so uspešni njeni študenti. Zato si 

fakulteta prizadeva, da svojim študentom nudi kakovosten študij in možnost pridobivanja dobrega 

pravnega znanja, hkrati pa jih pripravlja na bodočo poklicno kariero. Želimo si, da študenti fakulteto 

sprejmejo za svoj drugi dom, na njej uresničujejo čim več svojih interesov ter živijo bogato 

študentsko življenje. Prizadevamo si, da na fakulteti razvijamo aktivnosti, ki omogočajo študentom 

razvijanje dodatnih znanj in spretnosti, ki so potrebne za uspešno pravniško kariero.



Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru 
smo za študijsko leto 2018/2019 
razpisali naslednje programe:

I. stopnja II. stopnja III. stopnja

3 leta 2 leti 3 leta

Univerzitetni 

študijski program

»Pravo«

Magistrski študijski 

program

»Pravo«

Doktorski študijski 

program

»Pravo«

dipl. prav. mag. prav. dr.



VPISNI POGOJI za Univerzitetni študijski 
program I. stopnje „Pravo“

 kdor opravi maturo 

V primeru omejitve vpisa sta 

kriterija za vpis splošni uspeh na 

maturi (60%) ter splošni uspeh v 3. 

in 4. letniku (40%).

 kdor je pred 1. 6. 1995 končal 

katerikoli štiriletni srednješolski 

program

V primeru omejitve vpisa sta 

kriterija za vpis splošni uspeh na 

zaključnem izpitu (60%) ter splošni 

uspeh v 3. in 4. letniku (40%).



Redni študij Izredni študij
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VPISNA MESTA za Univerzitetni študijski 
program I. stopnje „Pravo“



OSNOVNE ZNAČILNOSTI UNIV. ŠTUD. 
PROGRAMA I. STOPNJE „PRAVO“

 študij na I. stopnji traja 3 leta

 v 1. letniku je 8 izpitov

 v 2. letniku je 9 izpitov

 v 3. letniku je 7 obveznih in 3 izbirni predmeti 

(izbor izmed 22  predmetov)

 posamezen letnik obsega 60  ECTS, semester pa 30 ECTS 

 obsega 180 ECTS, 6 semestrov

 izobraževalno delo se izvaja v obliki P (predavanj), S (seminarjev) in V 
(vaj)

 izpitni termini so v začetku študijskega leta določeni za celo študijsko 
leto (3 izpitna obdobja: zimsko, poletno in jesensko) 

 študijski program se izvaja v redni in izredni obliki

Študent zaključi študij brez priprave in zagovora zaključnega dela, ko 
uspešno opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti.



POGOJI ZA NAPREDOVANJE

A) Prehod iz 1. v 2. 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:

 Pravoznanstvo (8 ECTS),

 Ustavno pravo (9 ECTS),

 Rimsko pravo  (8 ECTS),

 Pravni sistem in institucije EU (7 ECTS).



B) Prehod iz 2. v 3. 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:

 Družinsko in dedno pravo (7 ECTS),

 Stvarno pravo (6 ECTS),

 Civilno procesno pravo (8 ECTS),

 Obligacijsko pravo (8 ECTS).



PONAVLJANJE LETNIKA

- študent lahko enkrat v času študija letnik ponavlja (če 
izkoristi to pravico - ni absolventa; na študijskem programu
1. stopnje mora praviloma zaključiti s študijem do zaključka 
zadnjega semestra)

- za ponavljanje letnika je potrebno zbrati najmanj 30 ECTS

- če je študent zbral manj kot 30 ECTS, lahko letnik ponavlja,   
če izkazuje upravičene razloge (odobritev pristojne komisije 
na podlagi prošnje študenta)

- Merila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov  
skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM



del študijskih obveznosti lahko študent opravi na 
partnerski instituciji v tujini, opravljene obveznosti 
se mu priznajo na matični fakulteti

 študent prejme štipendijo 

 min. 3 mesece, max. 12 mesecev na vsaki stopnji

 izobraževanje na več kot 55-ih pravnih fakultetah v Evropi    
(Nemčija, Avstrija, Anglija, Belgija, Španija, Nizozemska, 
Španija, Portugalska, Italija, Litva, Poljska, Turčija, Madžarska, 
Islandija, Ciper, Grčija,…)



1) Študentska izmenjava v prvi vrsti pomeni priložnost, da vidite svet.

2) Študentska izmenjava vam omogoča izkusiti drugačne načine 
izobraževanja.

3) Spoznavate novo kulturo – številnim študentom študentska izmenjava 
predstavlja prvo priložnost za odhod od doma in izkušanje samostojnega življenja.

4) Izboljšate znanje tujega jezika – morda vas slabše znanje tujega jezika v prvi vrsti odvrača 
od odločitve za študij v tujini, a prav to dejstvo bi vas moralo dodatno motivirati za odločitev za 
študij v tujini. 

5) Opravljen študij v tujini je vse pogosteje privlačen tudi za bodoče delodajalce v Sloveniji, 
obenem pa lahko preko študija v tujini po diplomi tudi lažje navežete stike z delodajalci v drugi 
državi.

6) Študij v tujini lahko pri vas vzbudi nova zanimanja, ki jih ne bi razvili doma. 

7) Sklepanje prijateljstev za vse življenje.

8) Osebni razvoj – samostojno življenje v tujini vam v kratkem času omogoči razvoj samostojne 
osebnosti.

9) Življenjska izkušnja – za številne študente čas, ki ga preživijo na študentski izmenjavi, 
predstavlja edino priložnost v življenju, ko lahko dlje časa preživijo v tujini. 

ZAKAJ V TUJINO?



TUTORSTVO

Študentsko tutorstvo

 Pravilnik o izvajanju študentskega tutorstva na PF UM
 pomoč in podpora brucem, da se lažje vpeljejo v študij na fakulteti 
 študenti višjih letnikov so študentom  1. letnikov na voljo z nasveti

in informacijami

Učiteljsko tutorstvo

 na začetku študijskega leta se vsakemu študentu 1. letnika B1 dodeli učitelj 
tutor

 tutorsko delo se izvaja v obliki dodatnih tedenskih govorilnih ur (in sicer najmanj 
ene dodatne govorilne ure na teden oziroma več glede na potrebe tutorantov). 
Tutor učitelj ali asistent mora biti svojim študentom dostopen tudi po elektronski 
pošti.

 ZA KAJ GRE? 
 gre za obliko dela tutorja - visokošolskega učitelja ali asistenta, ki praviloma 

individualno svetuje dodeljenim študentom glede njihovega študija
 pomoč pri študiju s ciljem izboljšati študijske dosežke ter da se študentom 

primerno svetuje, kako razrešiti študijski ali drug problem, ki se jim pojavi 
tekom študija

 Tutor učitelj za študente s posebnim statusom: izr. prof. dr. Suzana Kraljić



Diplomanti univerzitetnega študijskega 
programa I. stopnje Pravo se lahko zaposlijo na 
različnih DELOVNIH MESTIH, kot so:

pravnik/pravnica;
referent/referentka za pravne zadeve;
sodni referent/sodna referentka;
sodni izvršitelj/sodna izvršiteljica;
inšpektorji/inšpektorice;
višji upravni delavec/višja upravna delavka;
upravnopravni referenti/upravnopravne referentke;
kadrovski referent/kadrovska referentka itd.

 V:

 državni upravi;

 gospodarstvu;

 v mednarodnih organizacijah, podjetjih,…



17

OSNOVNE ZNAČILNOSTI MAG. ŠTUD. 
PROGRAMA II. STOPNJE „PRAVO“

o gre za podiplomski – magistrski študij

o študij na 2. stopnji traja 2 leti (4 semestre)

o študijski predmeti (14) na študijskem programu II. stopnje Pravo so zasnovani tako, da 

študentom prava, tako tistim, ki so zaključili univerzitetni študij prava, kot tudi tistim, ki 

so zaključili pravu soroden program (pa pod pogoji vpisa oziroma prehoda študirajo 

pravo na drugi stopnji), ponujajo horizontalno povezano pridobivanje pravnih znanj in 

veščin, ki jih lahko uporabljajo na vseh področjih prava

o študent pridobiva potrebna pravna znanja na posebnih interdisciplinarnih področjih

o poudarjeno je usposabljanje študentov za raziskovalno delo in oblikovanje 

polivalentnega pravnika, ki bo usposobljen opravljati pravniški poklic na vseh področjih, 

tako klasična pravniška opravila kot tudi opravila, ki so posredno povezana s pravom 

glede na poznavanje splošnih družboslovnih znanj ter pravnih veščin

o program se zaključi z opravljenimi 14 predmeti + 

individualnim raziskovalnim delom +  magistrsko nalogo

o pridobi se strokovni naziv magister prava / mag. prav.



Pravniški državni izpit

 PDI je eden izmed pogojev za opravljanje sodniške 
funkcije in funkcije državnega tožilca, poklica odvetnika in 
notarja oz. za opravljanje drugih del za katere se zahteva 
kot pogoj PDI

 pisni + ustni del izpita; pozitivno ocenjen pisni del izpita je 
pogoj za opravljanje ustnega dela izpita

Na podlagi 6. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu je 
POGOJ za opravljanje izpita

strokovni naslov: univerzitetni
diplomirani pravnik 
(stari UNI program) ali

magister prava 
(5 let študija: 3 leta na 
I. stopnji B1 in 2 leti 
na II. stopnji B2)



Statistika PDI za leto 2015

71,4 % USPEŠNOST



GOSTUJOČI STROKOVNJAKI

RON CORDOVA
eden izmed boljših 
odvetnikov v ZDA

VESNA GORJUP ZUPANČIČ
odvetnica in vodja 

Odvetniške pisarne Gorjup
DR. URŠKA KEŽMAH

okrožna sodnica in vodja pravdnega 
oddelka ter podpredsednica 

Okrožnega sodišča v Mariboru

KSENIJA MIHOVAR 
GLOBOKAR

direktorica Službe Vlade 
RS za zakonodajo

MAG. IGOR STRNAD
višji sodnik na oddelku za civilno 

sodstvo na Višjem sodišču v 
Mariboru



STANKO OMERZU
višji sodnik in predsednik 

Delovnega sodišča v Mariboru

ŽIGA STAMENKOVIĆ
odvetnik v družbi KAC & partnerji 

o.p. d.o.o.

MAG. MARJAN ŠPILAR
direktor Finančnega urada 

Maribor

ALENKA ZADRAVEC
višja sodnica ter predsednica 
Okrožnega sodišča v Mariboru

DR. MAJA MENARD
partnerica v odvetniški družbi 

Ulčar & partnerji



6 PREDSTAVNIKOV FAKULTETE

• red. prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica
fakultete, 

• izr. prof. dr. Tomaž Keresteš, prodekan za 
izobraževalno dejavnost, 

• izr. prof. dr. Janja Hojnik, prodekanica za 
raziskovalno dejavnost in mednarodne
odnose, 

• izr. prof. dr. Saša Prelič, prodekan za 
gospodarjenje, 

• Katja Kebrič, prodekanica študentka, 
• Maja Habjanič, tajnik fakultete.

8 PREDSTAVNIKOV UPORABNIKOV 

• Alenka Zadravec, višja sodnica in predsednica Okrožnega 
sodišča v Mariboru, za področje pravosodja, 

• Srečko Đurov, direktor uprave Mestne občine Murska 
Sobota, za področje lokalne samouprave, 

• Darja Havlas Kozoderc, vodja pravne službe Taluma d.d., 
za področje gospodarstva, 

• Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije, za področje javnega 
sektorja, 

• dr. Ciril Keršmanc, v. d. generalnega direktorja Direktorata 
za zakonodajo s področja pravosodja, za področje javne 
uprave, 

• Sonja Kralj, predsednica Notarske zbornice Slovenije, za 
področje notariata, 

• Roman Završek, predsednik Odvetniške zbornice 
Slovenije, za področje odvetništva in 

• dr. Marko Ilešič, sodnik Sodišča Evropske unije, kot 
predstavnik organov EU.

Ključne naloge programskega sveta so skrbeti za povezovanje fakultete z uporabniki in za 
izmenjavo informacij o študijskih programih ter povezovanje na področju pedagoških dejavnosti, ki 
zajema seznanjanje z okvirnimi razvojnimi načrti delodajalcev, kadrovskimi potrebami in pričakovanimi 
kompetencami diplomantov, dopolnitve učnih načrtov oz. specifičnih vsebin, pomoč predstavnikov 
uporabnikov pri postopkih akreditacije študijskih programov, praktično usposabljanje, teme diplomskih 
in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij, sporočanje interesa za programe vseživljenjskega 
izobraževanja, vključevanje študentov v aplikativne razvojne projekte, vključitev strokovnjakov iz 
prakse v pedagoški proces (formalne in neformalne oblike), informiranje o razpisanih štipendijah, 
pomoč uporabnikov gospodarstva pri vzpostavitvi »borze kadrov«, informiranje o možnostih 
zaposlovanja in sodelovanje s Kariernim centrom Pravne fakultete.

PROGRAMSKI SVET PF UM



DŠPFUM

DOMAČA

in 

MEDNARODNA 

TEKMOVANJA

ŠTUDENTOV

JEZIKOVNI 
KOTIČEK

<<brezplačni tečaji 
tujih jezikov>>

- angleščina

- francoščina

- ruščina

- poljščina

- grščina

Vis Moot

ELMC 
Moot

Študentska 
PRAVDA

Tekmovanje 
iz pogajanj

ŠTUDENTSKI 
SVET PF

ELSA 

in 

AEGEE AMICUS 
CURIAE –
PRAKSA NA 
SODIŠČU



Petra Weingerl 

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru mi je

dala veliko, tako iz vidika kvalitete izobrazbe,

širokega spektra znanj kot iz vidika ponudbe

obštudijskih dejavnosti.

Tako sem se na primer udeležila številnih

Moot Court tekmovanj, zelo koristne so se

mi zdele tudi številne ekskurzije na

institucije, na primer v Bruselj in

Luksemburg.

Dobila sem dobre temelje za uspešno

nadaljevanje študija na Univerzi v Oxfordu,

kjer sem z odliko zaključila magisterij, sedaj

pa tam nadaljujem z doktorskim študijem, za

katerega sem pridobila štipendijo Univerze v

Oxfordu.

Osvojeno znanje na UM PF sem preizkusila

tudi v praksi z delom na Sodišču Evropske

unije.

V letu 2017 sem s ponosom postala del

kolektiva Pravne fakultete Maribor kot

asistentka za področje evropskega

in mednarodnega prava.

NAŠI ŠTUDENTI, NAŠ PONOS



NAŠI ŠTUDENTI NA EKSKURZIJAH

DŠPFUM je izvedlo že 
tradicionalno 

strokovno ekskurzijo 
v Državni zbor RS. 
Študenti so imeli 

priložnost govoriti s 
predsednikom DZ, dr. 
Milanom Brglezom.

V DRŽAVNEM ZBORU

Študenti so obiskali 
tudi Ustavno sodišče 

RS in spoznali 
praktične vidike 

delovanja te 
institucije. Pozdravila 
in nagovorila jih je 
podpredsednica US, 
dr. Etelka Korpič -

Horvat.

NA USTAVNEM SODIŠČU

Študenti so pod 
strokovnim 

vodstvom izr. prof. 
dr. Boruta Holcmana

že petnajsto leto 
zapored obiskali 
Univerzo Karla in 
Franca v Gradcu 

(AUT).

NA PRAVNI FAKULTETI V 
GRADCU



Zmagovalna ekipa 
Študentske pravde 

2016

NAŠI ŠTUDENTI TEKMUJEJO IN ZMAGUJEJO

Senat na finalni obravnavi, ki so ga sestavljali - višji sodnik Matej
Čujovič kot predsednik, okrožna sodnica dr. Urška Kežmah ter
odvetnica Daniela Sindičič (odv. družba Ilić & Partnerji), je po

posvetovanju odločil, da je 1. MESTO zasedla skupina mariborske
pravne fakultete.

ŠTUDENTSKA 
PRAVDA

Sašo Šilec

Nina Dajčman

Kristjan 
Zahrastnik

Tadej Matičko



Zmagovalna ekipa 
mariborske pravne 

fakultete

Dne 19.12.2016 je potekal sprejem pri ministrici za izobraževanje, 
znanost in šport dr. Maji Makovec Brenčič, ki je v prostorih 

ministrstva sprejela dijakinje in dijake, študentke in študente ter 
njihove mentorice in mentorje, ki so v minulem letu dosegli vidne 
rezultate na mednarodnih tekmovanjih iz znanj, med drugim tudi 

ekipo Pravne fakultete Maribor, ki je osvojila naziv Best
University Delegation na mednarodnem tekmovanju 

MUNLawS.

MUNLawS
mednarodno tekmovanje

Posebej gre izpostaviti tekmovalca 

Carla Dirottija, ki si je prislužil 

naziv Best University Delegate v 

okviru Sveta za človekove pravice ZN. 

Tudi Petra Zupančič si je zaradi 

odličnega nastopa prislužila Honorable

Mention in uvrstitev med 5 najboljših 

delegatov v okviru Sveta za človekove 

pravice ZN.

Anamarie Potrč si je 
prislužila naziv Best 

University Delegate v 
okviru Sveta za človekove 

pravice ZN.



Zmagovalec 
tekmovanja 

RUBIKON leta 2016

Aljoša Polajžer – ZMAGOVALEC TEKMOVANJA RUBIKON 
leta 2016

Na tekmovanju RUBIKON, na katerem sodelujejo študentje 
slovenskih pravnih fakultet, je naloga študentov, da v 10 

minutah predstavijo sodbo Evropskega sodišča za človekove 
pravice po lastnem izboru.

Komisija je ocenjevala prepričljivost nastopa ter pravnih 
argumentov. 

Ekipa PF UM se je udeležila priprav na tekmovanje Willem C. Vis 

International Commercial Arbitration Moot (VIS Moot).

Prijave so potekale v Pragi, na njih pa so sodelovale ekipe iz 16 

različnih univerz.

Izmed ve kot 100 tekmovalcev je naša študentka, Tamara 

Dugar, v kategoriji za najboljšega govorca prejela priznanje za 

3. mesto.



Rokovnik prijavno-sprejemnih 
postopkov v štud. letu 2018/2019

Prvi prijavni rok

 od 6. februarja do 30. marca 2018

zadnji rok je 30. marec 2018

Pazljivost pri navedbah želja
(1., 2. in 3. želja)

 Kandidat odda (samo eno) prijavo preko spletnega portala e-VŠ:
http://portal.evs.gov.si/prijava

 Sklepi o rezultatih prvega roka izbirnega postopka (pošiljanje pisnih sklepov kandidatom po 
pošti): do 25. julija 2018

Drugi prijavni rok

 od 22. do 29. avgusta 2018

zadnji rok je 29. avgust 2018

tisti, ki niso oddali prve prijave oz. niso bili sprejeti v prvem roku

 E-prijava preko spletnega portala e-VŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava

 Sklepi o rezultatih drugega roka izbirnega postopka: do 24. septembra 2018

ROK – lat. DIES
DOLOČEN ROK je rok, pri 

katerem je mogoče 
trenutek v prihodnosti, ko 

rok poteče, natančno 
določiti. Bistvena je 
gotovost, da bo ta 

trenutek v resnici napočil.

http://portal.evs.gov.si/prijava
http://portal.evs.gov.si/prijava




Pravna fakulteta Maribor


