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Nazadnje spremenjen 11. 4. 2019 
 

 
PRAVILNIK O PREHODIH PO UNIVERZITETNEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU PRAVO 

 
1. člen 

 
Ta pravilnik ureja pogoje za prehode po prvostopenjskem univerzitetnem študijskem programu 
Pravo, ki ga izvaja Pravna fakulteta v Ljubljani. 
 

2. člen 
 
Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 
najmanj 52 ECTS. 
  
Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 60 
ECTS prvega letnika in najmanj 54 ECTS drugega letnika. 
 
Za napredovanje iz tretjega v četrti letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 60 
ECTS drugega letnika in najmanj 54 ECTS tretjega letnika. 
 
Dodatnega leta ne more vpisati študent, ki glede na zahteve predpisov ne more več opravljati 
izpitov oziroma drugih predpisanih študijskih obveznosti. 
 
Študent ne more pristopiti k opravljanju izpitov višjega letnika dokler ne opravi vseh izpitov iz 
predhodnega letnika in pridobi 60 ECTS. 
 

3. člen 
 
Pri posameznem predmetu pridobi študent vse ECTS z opravljenim izpitom. Za prehode znotraj 
študijskega programa se lahko upoštevajo tudi ECTS na podlagi opravljenih obveznosti med 
študijskim letom (kolokviji, seminarske naloge, sodelovanje na vajah in seminarjih). Študentom, 
za katere ne velja obveznost udeležbe na predavanjih, se lahko priznavajo ECTS tudi za 
udeležbo na predavanjih pri tistem predmetu, pri katerem študent ni opravil izpita. 
 
Za priznavanje ustreznega števila ECTS za prisotnost na predavanjih lahko zaprosi tudi študent, 
ki je v tekočem študijskem letu imel obveznost prisotnosti, če se v naslednje študijsko leto 
vpisuje kot študent, za katerega ne velja obveznost prisotnosti. Na študijski program za katerega 
je predpisana obveznost prisotnosti se lahko, vendar le pod enakimi pogoji kot veljajo za ta 
program, vpiše tudi študent iz študijskega programa, za katerega ne velja obveznost prisotnosti. 
 
ECTS, pridobljene na podlagi prejšnjega odstavka, se upoštevajo izključno za ugotavljanje 
izpolnjevanje pogojev za prehode po tem študijskem programu in jih študent ne more prenesti 
na drug študijski program. 
 

4. člen 
 
ECTS za opravljene obveznosti med študijskim letom se določijo za vsak predmet posebej s 
prilogo k temu pravilniku. 

 
5. člen 

 
ECTS za opravljene obveznosti med študijskim letom iz drugega odstavka 3. člena se 
upoštevajo pri vpisu v višji letnik na zahtevo študenta. 
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6. člen 
 

Pravilnik je bil sprejet na 8. seji KŠZ dne 10. 9. 2009 in spremenjen ter dopolnjen na 1. seji KŠZ 
dne 19. 10. 2010, 5. seji KŠZ dne 10. 3. 2011, 1. seji KŠZ dne 7. 10. 2011(prečiščeno besedilo), 
9. seji KŠZ dne 18. 5. 2012, 4. Korespondenčni seji KŠZ dne 26. 6. 2013, 8. seji KŠZ dne 14. 5. 
2015,10. seji KŠZ dne 10. 9. 2015, 10. seji KŠZ dne 7. 9. 2017, 6. seji KŠZ dne 21. 3. 2019 in 
na 7. seji KŠZ dne 11. 4. 2019. 
 
 
Ta pravilnik velja z dnem, ko ga sprejme Komisija za študijske zadeve. 
 
 
 
Priloga I – ECTS za opravljene obveznosti med študijskim letom za I. letnik 

I. LETNIK     ECTS ZA ECTS ZA 

  ECTS OBVEZNOSTI * OBVEZNOSTI PREDAVANJE 

USTAVNO PRAVO 9 Udeležba na vajah 4 2 

EKONOMIJA 8 Kolokvij  4 2 

RIMSKO PRAVO 9 Pozitivno opravljen kolokvij 4 2 

PRAVNA ZGOD. 7 Seminarska naloga 4 2 

UVOD V PRAVOZN. 9 Kolokvij 4 2 

SOCIOLOGIJA PRAVA 7 Seminarska naloga 4 2 

UVOD V CIVILNO PRAVO 7 
Udeležba na vajah 
in na seminarjih 4 2 

EVROPSKO USTAVNO 
PRAVO 4 Udeležba na predavanjih 2 1 

 

  
 
 
 
Priloga II- ECTS za opravljene obveznosti med študijskim letom za II. letnik 

II. LETNIK     ECTS ZA ECTS ZA 

  ECTS OBVEZNOSTI * OBVEZNOSTI PREDAVANJE 

KAZENSKO PRAVO 12 
Seminarska naloga (poročilo z 
obravnave)  6 3 

KAZENSKO PROCESNO 
PRAVO 10 

Poročilo z obravnave in 
seminar 4 2 

PRAVO EU 8 
Aktivna udeležba na 
seminarjih 5 2 

DRUŽINSKO PRAVO 4 Udeležba na seminarjih 2 1 

DELOVNO PRAVO 8 Udeležba na vajah  3 2 

IZBIRNI PREDMET 1. 
SEMESTER 4 

Udeležba na seminarju in/ali 
vajah in/ali konzultacijah – 
odvisno od zahtev izbranega 
predmeta 2 1 

FINANCE 6 Udeležba na seminarjih 4 1 

PRAVO SOCIALNE 
VARNOSTI 4 Udeležba na vajah 2 1 

IZBIRNI PREDMET 2. 
SEMESTER 4 

Udeležba na seminarju in/ali 
vajah in/ali konzultacijah – 
odvisno od zahtev izbranega 
predmeta 2 1 
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Priloga III – ECTS za opravljene obveznosti med študijskim letom za III. letnik 

 
 

Priloga IV – ECTS za opravljene obveznosti med študijskim letom za IV. letnik 

III. LETNIK     ECTS ZA ECTS ZA 

  ECTS OBVEZNOSTI * OBVEZNOSTI PREDAVANJE 

Korporacijsko pravo 6 Seminarska naloga 4 1 

Gospodarsko pravo 12 Kolokvij 6 3 

Civilno pravo 14 Kolokvij 8 3 

Civilno procesno 
pravo 12 Pozitivno opravljen kolokvij 6 3 

Izbirni 3 

4 

Udeležba na seminarju in/ali vajah 
in/ali konzultacijah – odvisno od 
zahtev izbranega predmeta 2 1 

Tuja pravna 
terminologija 

4 

Udeležba na seminarju in/ali vajah 
in/ali konzultacijah – odvisno od 
zahtev izbranega predmeta 2 1 

Izbirni 4 

4 

Udeležba na seminarju in/ali vajah 
in/ali konzultacijah – odvisno od 
zahtev izbranega predmeta 2 1 

Izbirni 5 

4 

Udeležba na seminarju in/ali vajah 
in/ali konzultacijah – odvisno od 
zahtev izbranega predmeta 2 1 

IV. LETNIK     ECTS ZA ECTS ZA 

  ECTS OBVEZNOSTI * OBVEZNOSTI PREDAVANJE 

Mednarodno javno 
pravo 

10 
 

Udeležba na vajah 
 

6 
 

3 
 

Upravno pravo 
 

8 
  

5 
 

2 
 

Upravno procesno 
pravo 
 7 

 
Udeležba in sodelovanje na 
predavanjih, seminarjih in vajah 4 2 

Javna uprava 
 7 

Udeležba/sodelovanje na predavanjih 
in vajah 5 1 

Ekonomska analiza 
prava 
 4 

Udeležba na predavanjih 
 2 1 

Pravo varstva okolja 
 4  2 1 

Davčno pravo 
 4 

 
 2 1 

Izbirni 4 

4 

Udeležba na seminarju in/ali vajah 
in/ali konzultacijah – odvisno od 
zahtev izbranega predmeta 2 1 

Izbirni 5 

4 

Udeležba na seminarju in/ali vajah 
in/ali konzultacijah – odvisno od 
zahtev izbranega predmeta 2 1 

Izbirni 6 

4 

Udeležba na seminarju in/ali vajah 
in/ali konzultacijah – odvisno od 
zahtev izbranega predmeta 2 1 

Izbirni 7 

4 

Udeležba na seminarju in/ali vajah 
in/ali konzultacijah – odvisno od 
zahtev izbranega predmeta 2 1 
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ECTS za kolokvij se pridobijo s pristopom na kolokvij.  
ECTS za seminarsko nalogo se pridobijo z oddajo seminarske naloge.  
ECTS za vaje se pridobijo z udeležbo na vajah.  
ECTS za predavanja se pridobijo z udeležbo na predavanjih. 
ECTS za seminar se pridobijo z udeležbo na seminarju. 


