
 

POZDRAVLJENI NA PF! 
 

Predstavitev vodstva fakultete 

 prof. dr. Miha Juhart, dekan  

 prof. dr. Erik Kerševan, prodekan za študijske zadeve 

 prof. dr. Grega Strban, prodekan za gospodarske zadeve 

 Barbara Šefman Sardoč, univ. dipl. prav., tajnik fakultete 

Predstavitev knjižnice PF 

 Irena Kordež, vodja knjižnice 

Predstavitev Študentskega sveta PF in obštudijskih dejavnosti  

 Klemen Trdin, predsednik Študentskega sveta PF 

 



Začetek predavanj 
 

 

Predavanja se začnejo v sredo, 1. 
oktobra! 
 
 
Urnik najdete na fakultetni spletni 
strani: http://www.pf.uni-lj.si/i-
stopnja/redni-studij-7263/1-
letnik/urnik-7269/  
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Narava študija 

Dvostopenjski bolonjski študij Pravo  

 model 4 + 1 

 

Naziv po I. stopnji (4 leta, 240 ECTS) 

diplomirana pravnica (UN) / diplomirani 

pravnik (UN) 

 

Naziv po II. stopnji (1 leto, 60 ECTS) 

     magistrica prava / magister prava 



I. stopnja 

- Program: obvezni in izbirni predmeti 

 

- Prehod med letniki: vezan na doseganje 
predpisanega števila ECTS kreditnih točk 

 

- Možnost študija v tujini: študentske izmenjave 
(študentje višjih letnikov) 

 

- Sodobne oblike pedagoškega dela: ‘Moot 
Court’ tekmovanja, pravne klinike, ekskurzije 

 



Prvi letnik 

Celoletni predmeti 

- Uvod v pravoznanstvo 

- Ustavno pravo 

- Rimsko pravo 

- Ekonomija 

 

Semestrski predmeti 

- Zimski semester 

- Pravna zgodovina  

- Sociologija prava 

- Poletni semester 

- Uvod v civilno pravo 

- Evropsko ustavno pravo 

 



PREHODNOST iz I. v II. letnik 

PRAVILNIK O PREHODIH PO 
UNIVERZITETNEM ŠTUDIJSKEM  

PROGRAMU PRAVO 
 

2. člen 
 

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti študijske 
obveznosti v obsegu najmanj 52 ECTS. 

 
3. člen 

 
Pri posameznem predmetu pridobi študent vse ECTS z opravljenim 
izpitom. 

 
 



Dodatna pojasnila  
 

 
 

Pogoj za ponovni vpis v I. letnik:  
 30 ECTS 
 velja za redni ali izredni vpis 
 

Vpis - kdaj: 
 vpis se zaključi po septembrskih 

izpitnih rokih (najkasneje do 30. 9.) 
 



Vaši kontakti na PF 

Govorilne ure profesorjev 

- kontakti in termini govorilnih ur so na spletni strani PF (poglavje Pedagogi in 
raziskovalci) 

 

Referat za študentske zadeve 

- glavna naloga: vpisuje in vodi evidenco študentov in njihovih opravljenih obveznostih 

- pisarna, v kateri lahko pridobite razna potrdila, rešujete morebitne probleme, preverjate 
informacije o morebitnih spremembah urnika, odsotnosti profesorjev, itd 

- kontaktna oseba za študente 1. letnika: Branko Perhaj (branko.perhaj@pf.uni-lj.si) 

- uradne ure referata: vsak delovnik med 10:00 in 12:00, ob sredah tudi med 15:00 in 
17:00 (lokacija: pritličje levo) 

- vsa obvestila in koristne informacije referat vsakodnevno objavlja na spletni strani 
(poglavje Oglasna deska) 

- priporočamo, da se prijavite tudi na prejemanje obvestil referata na svoje e-naslove (za 
prijavo samo vnesete svoj e-naslov v rubriko ‘E-novice’ na spletni strani PF) 
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Informatika 

Spletna stran PF: www.pf.uni-lj.si  

 

ŠIS - Študentski informacijski sistem: https://vis.pf.uni-lj.si/vis/ 

- POMEMBNO: vsak študent je že ob vpisu pridobil uporabniške ime in geslo za ŠIS 

- vse prijave in odjave na izpite in kolokvije potekajo preko ŠIS-a; nekateri profesorji v ŠIS nalagajo študijska 
gradiva 

- navodila za uporabo so objavljena na spletni strani: www.pf.uni-lj.si/media/navodila.za.uporabo.sis.pdf  

 

Brezžično omrežje Eduroam 
- dostop omogočen skoraj v celotni zgradbi (malce slabši signal je v seminarjih oz. kletnih prostorih) 

- več info na: www.pf.uni-lj.si/eduroam/  

- študent mora pred svojo prvo prijavo v Eduroam aktivirati svojo digitalno identiteto (preko portala: 
https://id.uni-lj.si/)  
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Delo in življenje na fakulteti 

 

Predavanja, vaje, seminarji 

Knjižnica (študij v čitalnici)  

Referat, mednarodna pisarna 

Računalniška učilnica 

Študentska soba 

Prehrana v restavraciji PF 

Knjigarna in fotokopirnica 

 



Knjižnica 

Knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani 

- dolgoletna tradicija  

- bogat knjižnični fond 

- številne domače in tuje pravne revije  

- domači in tuji spletni informacijski viri  

- velika svetla čitalnica, sodobna računalniška oprema, eduroam 

- celodnevni odpiralni čas  

- delavnice, seminarji, predstavitve, predavanja 

- enotni knjižnični sistem Univerze v Ljubljani  

- medknjižnična izposoja 

 

Depozitarna knjižnica OZN 
http://www.pf.uni-lj.si/knjiznica-in-zalozba/depozitarna-knjiznica-zn-dl-27/ 

https://www.facebook.com/pages/Depozitarna-knji%C5%BEnica/113465348783224   
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ŠTUDENTSKI DEL … 

- ORGANIZIRANJE 

ŠTUDENTOV 

- Študentski svet kot organ 

fakultete 

- Študentska organizacija 

 

- OBŠTUDIJSKE 
DEJAVNOSTI 

- Mednarodni forum 

- Ekonomski forum 

- Ciklus Film in pravo 

- Poletne šole 

- Mednarodna tekmovanja 
(MOOT COURT) 

- Študentsko raziskov. delo 

- Tečaji tujih jezikov 

- Javna predavanja in 
okrogle mize 



TUTORSTVO 

• Uvajalno tutorstvo  

• Predmetno tutorstvo  

o Rimsko pravo 

o Ekonomija 

o Uvod v pravoznanstvo 

o Ustavno pravo 

o Kazensko pravo 

o Delovno pravo 

• Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami 

• Tutorstvo za tuje študente 

 



Študentski svet Pravne fakultete 

- je predstavniško telo študentov, ki na ravni fakultete 
zastopa študente in imenuje svoje predstavnike v 

druge organe fakultete 

- sestavljen je iz 9 članov  

- predsednik in podpredsednik predstavljata študente 
Pravne fakultete v Študentskem svetu Univerze v 

Ljubljani 

- stališča ŠSPF se sprejemajo na sejah, kjer predstavniki 
študentov obravnavajo posamezne teme 

- glavna naloga ŠSPF je skrb za študijski proces ter 

obveznosti in pravice študentov povezane z le-tem 



Študentska organizacija Pravne fakultete 

na vsaki fakulteti (znotraj Študentske organizacije 
Univerze v Ljubljani) delujejo upravni odbori 
Študentskih organizacij posameznih fakultet 

- le-te povečini skrbijo za pestro obštudijsko 
življenje na področju športa, turizma, 
kulture, izobraževanja, založništva ter 

mednarodnega sodelovanja  

- Študentsko organizacijo Pravne fakultete 
sestavlja 9 študentov, ki so izvoljeni na 

neposrednih volitvah vsaki 2 leti 

 



Študentska društva na Pravni fakulteti 

- ELSA  

- Študentsko društvo Libertas 

- Društvo Študentov Prava Ljubljana 

- Multiius 

- HoPE 

- idr. 



PAMFIL 

- poljudno-pravna revija, ki jo izdajajo 
mladi pravniki in študenti prava 

- Pamfil izhaja dvakrat letno v izvodih, ki 
zajemajo okoli 90 strani  

- vsakokratno osrednjo temo študentje 
odvarirajo v člankih, ki jih dopolnjujejo 
potopisi, intervjuji, literarni 
prispevki, izkušnje iz delovnih praks 
in izmenjav ter ostali prispevki v obliki 
stalnih rubrik 

 



Pevski zbor PEGIUS 

- PEGIUS je bil ustanovljen z namenom 
druženja in povezovanja ljudi iz pravne 
stroke na področju kulture ter dvigovanja 
splošne kulturne ravni med študenti 
Pravne fakultete v Ljubljani 

- v nekaj letih svojega delovanja je prerasel 
v tradicionalno obliko kulturnega 
udejstvovanja študentov na fakulteti in bo 
tudi v bodoče preko delovanja na 
področju glasbe združeval pravnike vseh 
generacij 

 



SPREJEM BRUCEV 2014 

Tradicionalna prireditev  

SPREJEM BRUCEV 2014  

se med 10:00h in 15:00h dogaja na 
Kongresnem trgu. 

 

Ob 13:00h sledi uradno odprtje 
študijskega leta 2014/15.  

 

Vabljeni! 

 

 


