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Prid’te na(ta)pravoLj ! 



O pravu in fakulteti 

Pravo in njegov namen 

 vendar: »Ne bomo ustvarjali, ne bomo 
delili in ne bomo našli pravice, če ni 
pravičnosti v nas!« (L. Pitamic) 

 

Ustanovitev in delovanje Pravne fakultete 
v Ljubljani 

 

Posodobitev prostorov in vsebine študija 



 - 

O pravu in fakulteti 



Narava študija 

Dvostopenjski bolonjski študij Pravo  

 model 4 + 1 

 

Naziv po I. stopnji (4) 

Diplomirana pravnica / pravnik 

 

Naziv po II. stopnji (+1) 

     Magistrica / magister prava 



Obliki študija 

  Redni  

- obvezen obisk 

predavanj in vaj 

 

 Izredni  

- ni obveznega 

obiska predavanj 
in vaj 

 

- plačilo šolnine 

 



Omejitev vpisa 

- 256 – redni študij 

-160 – izredni študij 

-Trije prijavni roki 

-Tretji rok  

-redno-če je bila oddana prva ali 
druga prijava! 

-izredno 



Izbira za maturante 

- Razpis in prijavni postopek  

- http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_vis

oko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/#c192
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- Računanje točk za Pravno fakulteto v Ljubljani 

- http://www.dijaski.net/studij/pf-ul/program-pravo.html   
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Zaposlitev 

- Pravosodje  

- Sodniki 

- Tožilci 

- Gospodarstvo 

- Državna uprava 

- Svobodni 
pravniški poklici  

- Odvetništvo 

- Notariat 



Zaposlitev 
www.sodisce.si  

 - 

http://www.sodisce.si/


Zaposlitev 
www.dt-rs.si  

 - 

http://www.dt-rs.si/
http://www.dt-rs.si/
http://www.dt-rs.si/


Zaposlitev 
www.odv-zb.si, ww.notar-z.si 

 - 

http://www.odv-zb.si/
http://www.odv-zb.si/
http://www.odv-zb.si/
http://www.notar-z.si/
http://www.notar-z.si/
http://www.notar-z.si/


PDI - Pravniški državni izpit 

- Po opravljenem dveletnem pripravništvu  

- (2. člen ZPDI) 

 

- Pomen študijskega uspeha  

- 8. člen ZPDI: Prednost med prijavljenimi  imajo kandidati 

- z višjo povprečno oceno (polovica mest) 

- glede na čas vložitve popolne prijave (če istočasno – višja 

povprečna ocena, polovica mest)  

 

- http://www.sodisce.si/sodna_uprava/seznam_pripravnikov 

 

http://www.sodisce.si/sodna_uprava/seznam_pripravnikov
http://www.sodisce.si/sodna_uprava/seznam_pripravnikov


PDI 

 - 



I. stopnja 

- Program: obvezni in izbirni predmeti 

 

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

 

- Možnost študija v tujini: študentske izmenjave 
(študentje višjih letnikov), prakse, poletne šole 

 

- Sodobne oblike pedagoškega dela: Moot 
Courts (tekmovanja študentov prava), Pravna 
klinika 

 



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 

 



Drugi letnik 

Celoletni predmeti 

- Kazensko pravo 

- Kazensko procesno 
pravo 

- Delovno pravo 

 

Izbirni predmet: 

v vsakem semestru po 
en izbirni predmet 

Semestrski predmeti 

- Zimski semester 

- Družinsko pravo 

- Pravo in ekonomika EU 

- Poletni semester 

- Pravo socialne varnosti 

- Finance 

 



Tretji letnik 

Celoletni predmeti 

- Civilno pravo 

- Gospodarsko pravo 

- Civilno procesno 
pravo 

 

Izbirni predmet: 

trije izbirni semestrski 
predmeti 

Semestrski predmeti 

- Zimski semester 

- Korporacijsko pravo 

 

- Poletni semester  

- Tuja pravna 

terminologija 



Četrti letnik 

Celoletni predmeti 

- Mednarodno javno 
pravo 

- Upravno pravo 

- Upravno procesno 
pravo 

 

Izbirni predmet: 

v vsakem semestru po 
en izbirni predmet 

Semestrski predmeti 

- Zimski semester 

- Pravo varstva okolja 

- Javna uprava 

- Ekon. analiza prava 

- Poletni semester  

- Davčno pravo 

- Diplomska naloga 



Izbirni predmeti 

- Bančništvo, 
zavarovalništvo ter 
finančni trgi 

- Civilno-medicinsko 
pravo 

- Diplomatsko in 
konzularno pravo 

- Gospodarsko kazensko 
pravo 

- Javne službe in pravo 
EU 

- Kriminalistika 

- Arbitražno pravo in ARS 

- Evropsko pravo človekovih 
pravic 

- Evropsko zasebno pravo 

- Insolvenčno pravo 

- Izbrana poglavja iz 
zgodovine kazenskega 
prava 

- Izvršilno kazensko pravo 

- Mednarodno in evropsko 
delovno pravo 

- Nomotehnika 

 



Izbirni predmeti 

- Pravo o prekrških 

- Pravo reguliranih 
sektorjev 

- Statistične metode 
družboslovnega 
raziskovanja 

- Uvod v primerjalno 
pravo 

- Volilno in 
parlamentarno pravo 

- Zgodovina evropskih 
civilnih kodifikacij 

- Pomorsko mednarodno 
pravo 

- Postopek reševanja 
delovnih in socialnih 
sporov 

- Pravo intelektualne 
lastnine 

- Tuja pravna 
terminologija 

- Upravne institucije 

- Varstvo pravic v 
razmerju do javne 
oblasti 



Kam po koncu I. stopnje? 

- Možnosti zaposlitve: 

- v gospodarstvu (splošne in kadrovske službe) 

- v državni upravi z možnostjo vodenja 
upravnih postopkov  

- podporni poklicni v pravosodju.  

 

- NADALJEVANJE ŠTUDIJA NA DRUGI 
STOPNJI – šele potem na DPI 



II. stopnja 

- Obvezna predmeta 

- Mednarodno 

zasebno pravo 

- Filozofija prava 

 

Štirje izbirni moduli 

- Splošni 

- Gospodarsko pravo 

- Državno pravo 

- Mednarodno pravo 



Izbirni predmeti 

 

- Ekonomika infrastrukture 
in javnega sektorja 

- Etika pravniških poklicev 

- Kriminologija 

- Lokalna samouprava 

- Medicinsko kazensko 
pravo in sodna medicina 

- Mednarodno in evropsko 
pravo socialne varnosti 

- Mednarodno pravo 
oboroženih spopadov 

 

 

 

- Nepremičninsko pravo 

- Osebnostno pravo 

- Pravo in jezik v evropski 
tradiciji 

- Pravo in psihologija 

- Primerjalno ustavno pravo 

- Upravna znanost 

- Ustavna jamstva v civilnih 
postopkih 

- Zgodovina evropskih 
integracij 



Podiplomski študij  

- Doktorski študij (3 leta) 

- Po končanem študiju druge stopnje 

- Poglobljeno teoretično znanje 

- Eno leto predavanj 

- Dve leti sta namenjeni izdelavi doktorske disertacije 



Preverjanje znanja 

- Izpiti  

- pisni / ustni / pisni in ustni 

 

- Kolokviji 

 

 

- Možnost ponavljanja  

- od 1 do 10 

 

 

- od 1 do 10 ali 

uspešno/neuspešno 

 

- največ 4x  

 (izjemoma 5x) 



Študij in praksa v tujini 

- utečen sistem izmenjav v okviru programa ERASMUS (v 
letu 2013/14 na voljo 185 mest na 90 partnerskih 
fakultetah iz 26 držav) 

• 75 naših študentov na izmenjavi v tujini v letu 2012/13 

• 70 tujih študentov na izmenjavi na naši fakulteti v letu 2012/13 

 

- možne tudi izmenjave preko drugih programov (npr. 
LiSUM in LOTUS – z Azijo, NORVEŠKI FIN. MEHANIZEM – 
z Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom) ali preko 
meduniverzitetnih sporazumov (npr. v ZDA in Avstralijo) 

 

- možnost opravljanja praks v tujini (tudi na diplomatsko-
konzularnih predstavništvih RS) 



Tuji študenti pri nas 

1. European Human Rights Law 

2. European Private Law 

3. EU Civil Procedure 

4. International Organisations   

5. Law of the Sea 

6. Public Services in EU Law 

7. International Criminal Law 

8. Law of International Trade 

9. Comparative Family Law 

10. Roman Law 

11. Diplomatic and Consular Law 

12. Economics of Transition in South     
Eastern Europe 

 

 

 

13. EU Constitutional Law 

14. International Humanitarian Law 

15. International Labour Law 

16. Civil Medical Law 

17. Slovene Legal History 

18. International and European Social 
Security Law 

19. English Legal Terminology 

20. Judicial Remedies in the EU 

21. Internal Market of the European 
Union 



Knjižnica 

Knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani 

 http://www.pf.uni-lj.si/knjiznica-in-zalozba/  

- dolgoletna tradicija (ustanovitev knjižnice: l. 1920) 

- bogat knjižnični fond (preko 130.000 enot knjižnega gradiva) 

- številne domače in tuje pravne revije (Zbornik znanstvenih razprav idr.) 

- domači in tuji spletni informacijski viri (IUS-INFO, Beck Online, Hein Online, DiKul idr.) 

- velika svetla čitalnica (191 študijskih mest), moderna računalniška oprema, eduroam 

- celodnevni odpiralni čas (pon. – pet.: 08.00 – 20.00), delavnice, seminarji, predstavitve 

- 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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Informatika 

- spletna stran fakultete: http://www.pf.uni-lj.si  

 

- Wi-Fi v zgradbi fakultete: www.pf.uni-lj.si/eduroam 

 

- brezplačen dostop do pravnega informacijskega 
portala IUS – INFO 

 

- tuje spletne podatkovne baze (Beck Online, Hein 
Online, vrsta baz v okviru sistema DiKul – 
Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani) 

 

-  
 

http://www.pf.uni-lj.si/
http://www.pf.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 

 



Vaši prvi stiki 

- Referat za študentske zadeve 

- info.vpis@pf.uni-lj.si 

 

- Tajništvo fakultete 

- pf-dekanat@pf.uni-lj.si 



ŠTUDENTSKI DEL 

- ORGANIZIRANJE 

ŠTUDENTOV 

- Študentski svet kot 

organ fakultete 

- ELSA  

 

- OBŠTUDIJSKE 
DEJAVNOSTI 

- mednarodni forum 

- mednarodna tekmovanja 

- debatni klub 

- ciklus Film in pravo 

- revija PAMFIL 

- poletne šole 

- študentsko raziskov. delo 

- tečaji tujih jezikov in retorike 

- gostujoča predavanja in 
okrogle mize 

- pevski zbor 



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 

 

 



TUTORSTVO 

• Tutorski sistem na Pravni fakulteti je gotovo eden 
boljših tutorskih sistemov na univerzi. Poteka 
na prostovoljni ravni in temelji na 
samoiniciativnosti, raziskovalni vnemi, želji 
pomagati drugim in solidarnosti med študenti.  

• Tutorska srečanja pri predmetnih tutorstvih 
potekajo redno (tedensko) in so izjemno dobro 
obiskana (zlasti pri predmetih, ki veljajo za težje 
predmete, in v času prihajajočih izpitnih rokov).  

• Študentje (uporabniki tutorstva) srečanja 
ocenjujejo za zelo koristna in kakovostno 
izvedena. 

 



ŠSPF 

- 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 

 

 



ŠOPF 

- 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 



ELSA 

- mednarodno društvo študentov prava, 
ki deluje v 40 državah 

- pri nas delujeta lokalni skupini v Ljubljani 
in Mariboru 

- preko ELSA potekajo: seminarji, 
konference, študijski obiski, ogledi 
institucij, strokovni seminar v Bovcu, 
mednarodne študijske prakse 

 



MITI PRAVNE FAKULTETE 

 

Mit številka 1: 

 

“Saj bi šel/šla na pravo, a se mi ne da 5 let 
„piflat“ snovi na pamet!”  

 



RESNICA 

- Moot courts (mednarodno pravo, gospodarsko pravo, 
ustavno pravo, mediacija…) 

- Pravne klinike o azilnem pravu, okoljskem pravu, pravu 
športa 

- Gostovanja tujih profesorjev 

- Krožki (Pravo in literatura, Pravo in film…) 

- Večerni pogovori s profesorji 

- Ekskurzije na sedeže mednarodnih organizacij (npr. na 

Dunaj, v Ženevo, Strasbourg, Washington & New York)  

 



Tekmovanja 

- udeležba na mednarodnih moot court tekmovanjih (npr. 

Central and East European Moot Court 1. mesto, Philip C. Jessup 
International Law Moot Court Competition 10. mesto izmed 600 ekip, The 
Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court 
Competition 2. mesto za memorandum, ter častno omembo v kategoriji 
najboljših govorcev, itd.) 

- tekmovanje Pravna rešitev v izvedbi Ženevskega 
kluba pravnikov 

- Pravna fakulteta je v lanskem letu organizirala IV. 
Pitamičevo vseslovensko tekmovanje, ki združuje 
okoli 100 tekmovalcev študentov, 30 ocenjevalcev iz 
vrst uglednih pravnikov, vse tri pravne fakultete in 
ustavno sodišče.  





 

Mit številka 2: 
 

“Rad/a bi študiral/a pravo, vendar bi rad/a 
imel/a še kaj od študentskega življenja!’’ 

 



RESNICA 

- Ekskurzije  

- Športna tekmovanja v Univerzitetni ligi 
(košarka, odbojka, nogomet …) 

- Dobrodelni teden 

- Pevski zbor Pegius 

- Študentski žuri 

 

 



ŠPORT 

- brezplačna telovadba za študente UL 

- tekmovanja v Univerzitetni ligi (košarka, 
odbojka, nogomet …) 

- mednarodni športni turnir študentov prava 
v Beogradu 

- vikend smučanja 

 



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 

- Spletna stran: www.pamfil.si  

http://www.pamfil.si/


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 

 



Pevski zbor PEGIUS 



DRUŽENJE 

- Dobrodelni teden 

- Brucovanje 

- Pust Hrust 

- Krvodajalska akcija 

- Zdravi zajtrki 

- Mesečne zabave 

- etc. 





Mit številka 3: 

 

“Saj bi šel/šla na Pravno fakulteto, pa so 
tam sami „grebatorji“. Kdo mi bo posodil 
zapiske?” 

 

 

 



Resnica 


