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PRAVILA ZA IZVAJANJE IZBIRNIH PREDMETOV “PRAVNE VEŠČINE V PRAKSI«  
 

 
1. UVODNO 

 
Pravne klinike in študentska tekmovanja, ki so se do vključno štud. leta 2019/2020 izvajala 
kot obštudijska dejavnost, ovrednotena s 4 ECTS, postanejo izbirni predmeti »Pravne 
veščine v praksi«: 

- v študijskem programu prve stopnje: Pravne veščine v praksi – pravna klinika I, 
Pravne veščine v praksi – simulacija pravnih postopkov I; 

- v študijskem programu druge stopnje: Pravne veščine v praksi – pravna klinika II, 
Pravne veščine v praksi – simulacija pravnih postopkov II. 

 
 

2. VSEBINA PREDMETOV 
 

V okviru predmetov Pravne veščine v praksi – pravna klinika I in II (v nadaljevanju: pravna 
klinika ali PK) se izvajajo pravne klinike, ki jih Komisija za študijske zadeve ovrednoti s 4 
ECTS. 
 
V okviru predmetov Pravne veščine v praksi – simulacija pravnih postopkov I in II (v 
nadaljevanju moot court ali MC) se izvajajo priprave in udeležba na študentskih 
tekmovanjih, ki jih Komisija za študijske zadeve opredeli s 4 ECTS.  
 
Če Komisija za študijske zadeve PK ali MC ovrednoti z manjšim številom ECTS, se takšna PK in 
MC izvajata kot obštudijska dejavnost. 

 
 

3. VPIS PREDMETOV 
 
Izbirnih predmetov PK in MC (na prvi in drugi stopnji) študent ne vpiše ob vpisu v letnik. V 
PK ali ekipo za MC se vključijo študenti, ki jih po vnaprej objavljenem izbirnem postopku 
izberejo mentorji.  
 
Izbirni postopek za PK se zaključi do 10. oktobra študijskega leta. Mentor do navedenega 
datuma pošlje seznam sprejetih v PK referatu. 
 
Po zaključeni PK oziroma MC mentor pošlje referatu seznam študentov, ki so zaključili PK 
(opravili vse obveznosti) oziroma MC  (se udeležili tekmovanja) in njihove ocene. 
 
Študenti prve stopnje lahko s pozitivno ocenjeno PK ali MC zamenjajo izbirni predmet, 
vpisan v začetku študijskega leta. 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. Zamenjava z izbirnim predmetom je mogoča le s 



predmetom, pri katerem študent še ni opravljal izpita, in le  v študijskem letu, v katerem je 
študent uspešno zaključil PK in/ali 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. 
 
 

4. IZVAJANJE PREDMETOV 
  
Novi predmeti se izvajajo v skupinah; skupin je toliko, kolikor PK oziroma MC se izvaja v 
tekočem študijskem letu, pri čemer se upoštevajo naslednja pravila:  

- V PK mora biti vpisanih vsaj 5 študentov, da se PK izvaja kot skupina predmeta. Pri 
vpisu manjšega števila študentov se PK ne izvede. 

- Skupina za MC mora imeti toliko članov, kot zahteva organizator tekmovanja. 
Skupino sestavljajo študenti - člani tekmovalne skupine.  
 

 
5. NEPOSREDNA PEDAGOŠKA OBVEZNOST PEDAGOGOV 

 
Delo pedagoga – mentorja PK oziroma MC se vrednoti na naslednji način: 

- Če je mentor PK ali MC asistent, se mu za mentorstvo prizna 25 ur vaj, kot je 
navedeno v učnem načrtu. 

- Če je mentor PK ali MC učitelj, se mu za mentorstvo prizna 15 ur vaj (upošteva se 
faktor 0,6 pri urah vaj, navedenih v učnem načrtu). 

- Če sta mentorja dva pedagoga (ali več), se prej navedene ure porazdelijo med 
njima(i) v skladu z njunim (njihovim) dogovorom. 

- Če pri organizaciji in izvedbi PK ali MC mentorju v znatni meri pomagajo študentski 
koordinatorji oziroma »coach-i«, mentor to upošteva pri najavi ur v LDN. 

Če so udeleženi v PK oziroma člani ekip MC študenti prve in druge stopnje, se mentorju 
priznajo ure (NPO) le za izvajanje predmeta na prvi stopnji ali le za izvajanje predmeta na 
drugi stopnji. 
 
 


