
 

 

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE 4. LETNIKA PRVOSTOPENJSKEGA UNIVERZITETNEGA 

ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

O razpisu za vpis in vpisu na magistrski drugostopenjski študijski program Pravo v leto 2013/14 

 Razpis za vpis v magistrski drugostopenjski študijski program Pravo v študijskem letu 2013/14 je v 

pripravi in bo kmalu objavljen na fakultetni spletni strani. V razpisu bodo navedeni pogoji in 

postopki za vpis, prijavni rok ter število razpisanih mest (tako za redni kot za izredni študij). 

 Za vse zainteresirane kandidate za vpis v magistrski drugostopenjski program Pravo bo v petek, 

24. maja 2013, ob 12. uri v prostorih PF UL organiziran informativni dan. 

 Rok za prijavo na razpis bo predvidoma določen že v prvi polovici septembra (lani je bilo to 10. 9.). 

 Prijave bodo lahko oddali tudi tisti kandidati, ki do roka, določenega za prijavo, še ne bodo imeli 

izpolnjenih vseh pogojev za vpis. Bo pa potrebno imeti te pogoje izpolnjene najkasneje do datuma 

vpisa. 

 V skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se morajo vpisi v 

podiplomske študijske programe na podlagi popolno izpolnjenega vpisnega lista opraviti 

najpozneje do 30. septembra; iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ 

visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra. 

O zaključku prvostopenjskega študijskega programa Pravo 

 Glede na zapisano v prejšnji alineji svetujemo študentom, ki so v št. letu 2012/13 vpisani v 4. 

letnik prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Pravo na PF UL in bi se želeli v 

študijskem letu 2013/14 vpisati v naš magistrski drugostopenjski študijski program, da skrbno 

načrtujejo opravljanje preostanka svojih študijskih obveznosti na prvostopenjskem študiju (tako 

izpitov kot priprave in zagovora diplomskega dela) ter si s tem zagotovijo, da bodo z vsemi 

obveznostmi lahko zaključili pred 30. septembrom 2013 in se uspeli pravočasno vpisati v 

magistrski program.  

 Priporočamo, da predvsem načrtovanje pravočasnega zagovora diplomskega dela uskladite s 

svojim mentorjem, pri čemer pa tisti, ki nameravate zagovor diplomskega dela opravljati 

septembra, upoštevajte tudi: 

- specifiko poletnega časa (t.j. morebitno daljšo nedosegljivost mentorja zaradi letnega 

dopusta) ter 

- določila in roke, zapisane v Pravilniku o diplomski nalogi (npr. členi 20 – 27). 

 Razpored vseh izpitnih rokov za leto 2012/13 je na voljo na fakultetni spletni strani: www.pf.uni-

lj.si/media/izpitni.roki.2012-2013.pdf; za lažjo predstavo pa v nadaljevanju navajamo datume 

jesenskih izpitnih rokov za predmete 4. letnika: 

OBVEZNI PREDMETI 

Ekonomska analiza prava 2.9.2013 

Javna uprava 3.9.2013 

http://www.pf.uni-lj.si/media/izpitni.roki.2012-2013.pdf
http://www.pf.uni-lj.si/media/izpitni.roki.2012-2013.pdf


Mednarodno javno pravo 5.9.2013 

Davčno pravo 6.9.2013 

Upravno pravo 9.9.2013 

Upravno procesno pravo 10.9.2013 

Pravo varstva okolja 13.9.2013 

 

IZBIRNI PREDMETI 

Pravo o prekrških 4.9.2013 

Angleška pravna terminologija 5.9.2013 

Nemška pravna terminologija 5.9.2013 

Francoska pravna terminologija 5.9.2013 

Italijanska pravna terminologija 5.9.2013 

Pomorsko mednarodno pravo 5.9.2013 

Diplomatsko in konzularno pravo 5.9.2013 

Evropsko pravo človekovih pravic 9.9.2013 

Arbitražno pravo in ARS 10.9.2013 

Insolvenčno pravo 10.9.2013 

Izbrana poglavja iz zgodovine kazenskega prava 10.9.2013 

Pravo intelektualne lastnine 10.9.2013 

Upravne institucije 10.9.2013 

Civilno-medicinsko pravo 11.9.2013 

Gospodarsko kazensko pravo 11.9.2013 

Kriminalistika 11.9.2013 

Statistične metode družboslovnega raziskovanja 11.9.2013 

Javne službe in pravo EU 11.9.2013 

Volilno in parlamentarno pravo 11.9.2013 

Bančništvo, zavarovalništvo ter finančni trgi 12.9.2013 

Zgodovina evropskih civilnih kodifikacij 12.9.2013 

Uvod v primerjalno pravo 12.9.2013 

Mednarodno in evropsko delovno pravo 12.9.2013 

Postopek reševanja delovnih in socialnih sporov 12.9.2013 

Izvršilno kazensko pravo 13.9.2013 

Evropsko zasebno pravo 16.9.2013 

Nomotehnika 16.9.2013 

Varstvo pravic v razmerju do javne oblasti 16.9.2013 

 

O izbiri modula na drugostopenjskem študiju 

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

a) Splošni modul 
b) Gospodarskopravni modul 
c) Državnopravni modul 
d) Mednarodnopravni modul 



 Predmetnik vsakega od navedenih modulov obsega 5 obveznih predmetov (4 v prvem semestru in 

1 v drugem semestru) ter 2 izbirna predmeta (samo v drugem semestru). Obvezen del študijskih 

obveznosti drugega semestra je tudi izdelava diplomskega (oz.  magistrskega) dela.  

O predmetniku 

 Dva obvezna predmeta sta identična na vseh štirih modulih, ostali trije so določeni glede na 

modul. 

 Obvezni predmeti glede na modul: 

 
a) SPLOŠNI MODUL 

- Filozofija prava z metodologijo pravnega vrednotenja 
- Mednarodno zasebno pravo in postopek 
- Civilno pravo in postopek  
- Kazensko pravo in postopek 
- Upravno pravo in postopek 
 

b) GOSPODARSKOPRAVNI MODUL 

- Filozofija prava z metodologijo pravnega vrednotenja 
- Mednarodno zasebno pravo in postopek 
- Gospodarsko pravo in postopek 
- Delovno pravo in postopek 
- Ekonomska analiza delovanja trga in podjetja v EU 
 

c) DRŽAVNOPRAVNI MODUL 

- Filozofija prava z metodologijo pravnega vrednotenja 
- Mednarodno zasebno pravo in postopek 
- Ustavno procesno pravo 
- Teorija države z zakonodajnim procesom 
- Upravno pravo in postopek 

 
d) MEDNARODNOPRAVNI MODUL 

- Filozofija prava z metodologijo pravnega vrednotenja 
- Mednarodno zasebno pravo in postopek 
- Izbrana poglavja mednarodnega prava 
- Mednarodno kazensko pravo 
- Mednarodno gospodarsko pravo 

 

 Izbirni predmeti (študent izbere dva izmed navedenih*): 
- Osebnostno pravo 
- Nepremičninsko pravo 
- Ustavna jamstva v civilnih postopkih 
- Primerjalno ustavno pravo 
- Mednarodno pravo oboroženih spopadov 
- Mednarodno in evropsko pravo socialne varnosti 
- Pravo in jezik v evropski tradiciji 
- Zgodovina evropskih integracij 
- Etika pravniških poklicev 
- Lokalna samouprava 
- Upravna znanost 
- Kriminologija 
- Pravo in psihologija 
- Medicinsko kazensko pravo in sodna medicina 
- Ekonomika infrastrukture in javnega sektorja 

 

* Kot izbirni predmet lahko študent izbere tudi obvezni predmet modula, v katerega ni vpisan. 
 

 Opise predmetov najdete na spletni strani: www.pf.uni-lj.si/ii-stopnja/izredni-studij-7286/opis-
predmetov-7289/ 

http://www.pf.uni-lj.si/ii-stopnja/izredni-studij-7286/opis-predmetov-7289/
http://www.pf.uni-lj.si/ii-stopnja/izredni-studij-7286/opis-predmetov-7289/

