


Predstavitev mag. študija 
Pravo 2. stopnje na Pravni fakulteti 

Univerze v Ljubljani 
in razpisa za vpis za 

leto 2021/22



Študijski program: PRAVO

Dvostopenjski bolonjski model 

študija: 4 + 1

Naziv po I. stopnji (trajanje: 4 leta):

diplomirana pravnica (UN) / 

diplomirani pravnik (UN)

Naziv po II. stopnji (+1 leto):

magistrica prava / magister prava

Narava študija



Redni

- obvezen obisk predavanj in vaj

Izredni

- ni obveznega obiska predavanj in vaj

- plačilo šolnine

Obliki študija



Za leto 2021/22 je na PF UL na voljo 250 vpisnih mest 

za magistrski program Pravo 2. stopnje:

Redni študij:

• 200 vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU,

• 5 vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce in

• 5 vpisnih mest za vzporedni študij.

Izredni študij:

• 25 vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU in

• 15 vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce.

Število vpisnih mest



V študijski program Pravo 2.  stopnje se lahko vpiše:

a) kdor je končal univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje (bolonjski program) v obsegu
najmanj 240 ECTS (4 leta) – DIPLOMANTI 1. STOPNJE NA PF UL;

b) kdor je končal univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje (bolonjski program) v obsegu
najmanj 180 ECTS (3 leta) pod pogojem, da pred vpisom opravi izpite t.i. ‘pripravljalnega letnika’
v obsegu dodatnih 60 ECTS – DIPLOMANTI 1. STOPNJE NA PF UM IN EPF NU;

c) kdor je končal dodiplomski program iz pravu sorodnega področja (družboslovje) pod pogojem,
da pred vpisom opravi izpite t.i. ‘pripravljalnega letnika’ v obsegu 60 ECTS (seznam izpitov je
določen, objavljen tudi na spletni strani PF UL). – DIPLOMANTI DRUGIH (NEPRAVNIH) SMERI,
A OBVEZNO DRUŽBOSLOVCI.

Pogoji za vpis



Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, 
bodo morali na spletnem portalu eVŠ hkrati s prijavo oddati tudi 
zahtevo za priznanje tujega izobraževanja, s katerim dokazujejo 
izpolnjevanje vpisnih pogojev.

Dodatne informacije o tem postopku daje:

ga. Darja Rabzelj, vodja mednarodne pisarne 

Telefon: 01/42 03 223 ali
e-naslov: darja.rabzelj@pf.uni-lj.si.

Pogoji za vpis tujcev



V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov opravljena na podlagi 

ponderirane povprečne ocene. 

Povprečna ocena se izračunava ponderirano tako, da se kot osnova vzame 

zmnožek ocene in števila ECTS pri posameznem predmetu.

Postopek izbire



Prijavni rok za vpisna mesta za državljane RS
in državljane članic EU: 

od 17. 6. 2021 do 22. 9. 2021 

Prijavni rok za vpisna mesta za Slovence brez 
slovenskega državljanstva in za tujce: 
od 17. 6. 2021 do 1. 9. 2021

Po zaključenem prijavnem roku bo referat izbranim kandidatom
poslal vabilo na vpis in vse informacije v zvezi z izpolnjevanjem 
vpisnega lista.

Prijavni rok



II. Stopnja – na splošno

Magistrski študij Pravo na PF UL je enoletni študij, ki obsega dva semestra 
in študentom omogoča izbiro enega izmed naslednjih usmeritvenih modulov:

a) Splošni modul

b) Gospodarskopravni modul

c) Državnopravni modul

d) Mednarodnopravni modul

Poleg usmeritvenega modula vpiše študent še dva izbirna predmeta.

Kot izbirni predmet se lahko vpiše tudi kateri od predmetov iz preostalih treh modulov.



Predmetnik

2 obvezna temeljna predmeta (prvi semester)

3 obvezni predmeti modula (prvi in drugi semester)

2 izbirna predmeta (drugi semester)

magistrsko diplomsko delo

Skupaj: 60 ECTS



Obvezni predmeti (5)

Dva temeljna predmeta (vseh modulov):

Filozofija prava z metodologijo pravnega vrednotenja

Mednarodno zasebno pravo in postopek

Ostali trije obvezni predmeti splošnega modula:

Civilno pravo in postopek

Kazensko pravo in postopek

Upravno pravo in postopek



Obvezni predmeti (5)

Ostali trije obvezni predmeti gospodarskopravnega modula:

Gospodarsko pravo in postopek

Delovno pravo in postopek

Ekonomska analiza delovanja trga in podjetja EU

Ostali trije obvezni predmeti državnopravnega modula:

Ustavno procesno pravo

Teorija države z zakonodajnim procesom

Upravno pravo in postopek

Ostali trije obvezni predmeti mednarodnopravnega modula:

Izbrana poglavja mednarodnega prava

Mednarodno kazensko pravo

Mednarodno gospodarsko pravo



Nabor izbirnih predmetov

Osebnostno pravo

Nepremičninsko pravo

Ustavna jamstva v civilnih postopkih

Primerjalno ustavno pravo

Mednarodno pravo oboroženih spopadov

Mednarodno in evropsko pravo soc. varnosti

Pravo in jezik v evropski tradiciji

Ius commune - rimsko pravo in evropska pravna tradicija 

Etika pravniških poklicev

Lokalna samouprava

Upravna znanost

Kriminologija

Medicinsko kazensko pravo in sodna medicina

Združitve, prevzemi in prestrukturiranje gospodarskih družb

Pravo in psihologija

Obvezni predmeti 
ostalih modulov (9)

Študent izbere 2 izmed 
navedenih (24) predmetov



Prevzem teme magistrskega diplomskega dela

Magistrsko delo lahko prevzame študent prvega letnika 
drugostopenjskega študija ali študent, vpisan v dodatno leto 
drugostopenjskega študija. 

Študent temo magistrskega dela predlaga sam
ali pa jo izbere iz seznama tem, ki ga PF objavi vsako študijsko leto. 

Študenti lahko lastne predloge tem za magistrsko delo 
visokošolskim učiteljem predlagajo sami. 

Predlog mora obsegati naslov predlaganega magistrskega dela
in kratko dispozicijo. 



Izbirni predmet „Pravne veščine v praksi“ 

Vrednotenje ti. akreditirane obštudijske dejavnosti

Od 2020/2021 dalje: izbirni predmet

Priznane oblike pravnih veščin v praksi:

- Seznam možnih moot court tekmovanj

- Seznam možnih pravnih klinik

Pravne veščine v praksi so praviloma ovrednotene s 4 KT

Če sta moot court tekmovanje ali pravna klinika 
ovrednotena z manjšim številom ECTS (npr. 2 ECTS), se 
takšna MC in PK izvajata kot obštudijska dejavnost.

https://www.pf.uni-lj.si/mednarodni-program/mednarodna-studentska-tekmovanja/
https://www.pf.uni-lj.si/ob-studiju/pravne-klinike/


Izbirni predmet „Pravne veščine v praksi“ 

Študenti druge stopnje lahko zamenjajo izbirni predmet, 

vpisan v začetku študijskega leta, le z uspešno opravljenimi 

obveznostmi pri obeh predmetih, tako pri PK kot tudi pri 

MC. 

Če se študent udeleži več kot ene PK ali več kot enega MC 

v času študija na prvi ali drugi stopnji, se mu ta dejavnost 

lahko vpiše v Prilogo k diplomi. 

Če se študent druge stopnje udeleži le PK ali le MC, se mu 

ta dejavnost lahko vpiše v Prilogo k diplomi. 



Zunanja izbirnost in obštudijske dejavnosti

- Ti. zunanji izbirni predmeti na drugih članicah UL so 
namenjeni vsem študentom UL in izbrani tako, da za 
vključitev v predmet ni potrebnih predhodnih znanj.

- UL omogoča tudi druge akreditirane obštudijske
dejavnosti. Njihov namen je spodbujanje razvoja 
kompetenc, veščin in predanosti s področij, ki niso 
neposredno del študijskega programa, krepitev možnosti 
kariernega razvoja in lažjega umeščanja na trg dela.

- V okviru ti. zunanje izbirnosti z aktivnostmi izven Univerze 
v Ljubljani lahko študent uveljavlja 5% ECTS programa (3 
ECTS v enoletnem programu). Ta izbirnost se lahko vpiše 
v Prilogo k diplomi.

https://www.uni-lj.si/studij/zip/
https://www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti/
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071116244099/


Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Pravo 2. stopnje na PF UL za 
leto 2021/22

Kandidati za vpis v 1. letnik magistrskega študija Pravo (2. stopnja) na PF UL v letu 
2021/22 morajo prijavo za vpis v ta študijski program oddati prek spletnega portala eVŠ: 
http://portal.evs.gov.si/prijava.

Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na omenjeni spletni strani:

https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo.

Postopek prijave na razpis



Postopek prijave na razpis



1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom, izdanim v Evropski uniji 

2. z uporabniškim imenom in geslom

3. z enkratnim geslom smsPASS

4. z drugimi načini (več na spletni strani)

Več možnih načinov oddaje prijave



1. Kontakti in naslovi za pomoč
Za splošno pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi digitalna potrdila in 
elektronski podpis) med delavniki (ponedeljek do petek) od 8:00 do 22:00 ure, in sicer 
po elektronski pošti: ekc@gov.si ali telefonu: 080 2002.

2. Za vsebinska vprašanja v zvezi z razpisom za vpis pa se kandidati lahko obrnejo 
na referat za študentske zadeve PF UL. 

Kontaktna oseba: ga. Urška Janežič

Telefon: 01/42 03 228 ali
e-naslov: ursa.janezic@pf.uni-lj.si.

Kontakti za pomoč



Referat za študentske zadeve

ga. Urška Janežič

Telefon: 01/42 03 228 ali
e-naslov: ursa.janezic@pf.uni-lj.si.

Področja dela:

Kontaktna oseba za študente druge stopnje

Organizacija podelitev diplom

Izdaja potrdil bivšim diplomantom

Več o razdelitvi področij dela v referatu za študentske zadeve.

Več informacij o delu referata

https://www.pf.uni-lj.si/referat-832/referat-za-studentske-zadeve-1-in-2-stopnja/


Zaposlitev

Pravosodje

sodniki

državni tožilci

državni odvetniki

ustavno sodstvo

Svobodni

pravniški poklici

odvetništvo

notariat

Gospodarstvo

Državna in lokalna uprava

Mednarodne organizacije

(EU, Svet Evrope, OZN, …)

Specializirane NVO

Univerza, vključno z doktorskim 

študijem



Po opravljenem dveletnem pripravništvu ali ob pogojih, določenih v 19a. členu ZPDI

Pomen študijskega uspeha 

8. člen ZPDI: Polovico prostih mest se zasede na podlagi prednostnega vrstnega reda, ki se 

določi z upoštevanjem višine povprečne ocene, ki so jo kandidati dosegli v času študija ... 

Polovica prostih mest se zasede na podlagi prednostnega vrstnega reda, ki se določi z 

upoštevanjem časa vložitve popolne prijave za opravljanje pripravništva. 

Več informacij o PDI: 

Spletna stran Centra za izobraževanje v pravosodju, Ministrstvo za pravosodje RS (povezava)

PDI – Pravniški državni izpit

https://cip.gov.si/aktivnosti/detajli/?ID=81eb1daa-c553-44df-cea4-08d6570611be&Tag=458


Spletne učilnice PF UL, 1. letnik druge stopnje (povezava)

Pravila za izvajanje izbirnih predmetov „Pravne veščine v praksi“ (povezava)

Pravilnik o zaključku študija in magistrskem diplomskem delu (povezava)

Zunanji izbirni predmeti na članicah Univerze v Ljubljani (povezava)

Pravilnik UL o postopku in merilih za priznavanje neformalno 

pridobljenega znanja in spretnosti (povezava)

Koristne povezave

https://ucilnice.pf.uni-lj.si/course/index.php?categoryid=3
http://www.pf.uni-lj.si/media/pravila.za.izvajanje.izbirnih.predmetov.pdf
https://www.pf.uni-lj.si/media/pravilnik.o.zakljucku.studija.in.magistrskem.diplomskem.delu.pdf
https://www.uni-lj.si/studij/zip/
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071116244099/


Vse dobro vam želimo 

pri nadaljevanju študija pri nas!


