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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

• Študijski program: PRAVO

• Dvostopenjski bolonjski model študija: 4 + 1

• Naziv po I. stopnji (trajanje: 4 leta):
diplomirana pravnica (UN) / diplomirani 

pravnik (UN)

• Naziv po II. stopnji (+1 leto):

magistrica prava / magister prava



Obliki študija

Redni

- obvezen obisk 

predavanj in vaj

Izredni

- ni obveznega 

obiska predavanj 

in vaj

- plačilo šolnine



Razpisana vpisna mesta

• Dva prijavna roka - drugi le še za izredni študij!

• Rok za prijavo na 1. prijavni rok: 30. marec 2018

• Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega 
jezika na ravni B2 glede na skupni evropski 
referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim 
potrdilom.

200 – redni študij
100 – izredni študij



Omejitve in 
minimalno število točk

PF MB EPF NG PF LJ

Prvi rok 
2015/2016

ni omejitve 
ni omejitve 72,5

Drugi rok 
2015/2016

44,5 51 ni bilo prostih mest

Število sprejetih 137 69 200

Prvi rok 
2016/2017

ni omejitve ni omejitve 72,5

Drugi rok 
2016/2017

47 Ni omejitve ni bilo prostih mest

Število sprejetih 117 64 200

Prvi rok 
2017/2018

ni omejitve ni omejitve
73

Drugi rok 
2017/2018

ni omejitve ni omejitve
ni bilo prostih mest

Število sprejetih 112 43 200

Omejitve in minimalno število točk ter število sprejetih v 
študijskih letih 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 za redni vpis



Izbira za maturante

• Razpis in prijavni postopek sta objavljena na 

spletnem portalu eVŠ:

portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

• Računanje točk za Pravno fakulteto v Ljubljani

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



Zaposlitev

 Pravosodje

- sodniki

- tožilci

- pravobranilci

 Svobodni pravniški 
poklici

- odvetništvo

- notariat

 Gospodarstvo

 Državna uprava

 Institucije EU in druge 
mednarodne organizacije



Zaposlitev         
www.sodisce.si

-

http://www.sodisce.si/


Zaposlitev www.dt-rs.si

-

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


Zaposlitev

-

www.odv-zb.si
www.notar-z.si

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


PDI –
Pravniški državni izpit

• Po opravljenem dveletnem pripravništvu

- 2. člen Zakona o pravniškem državnem izpitu (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 hkrati – višja povprečna 

ocena, polovica mest) 



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), pravne klinike



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 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 

(ANG ali NEM ali FRA ali 

ITA)



Četrti letnik

Celoletni predmeti

- Mednarodno javno pravo

- Upravno pravo

- Upravno procesno pravo

+

Izbirni predmeti:

štirje izbirni semestrski 
predmeti

Semestrski predmeti

Zimski semester

- Pravo varstva okolja

- Javna uprava

- Ekon. analiza prava

Poletni semester 

- Davčno pravo



Izbirni predmeti (1. del)

- 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 (2. del)

- Pravo o prekrških

- Pravo reguliranih 
sektorjev

- Statistične metode 
družboslovnega 
raziskovanja

- Uvod v primerjalno 
pravo

- Volilno in 
parlamentarno pravo

- Zgodovina evropskih 
civilnih kodifikacij

- Pravno raziskovanje in 
pisanje

- Pravo morja

- Pravo migracij in azila

- Postopek reševanja 
delovnih in socialnih 
sporov

- Pravo intelektualne 
lastnine

- Tuja pravna terminologija 
(4x)

- 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 poklici v pravosodju 

• Nadaljevanje študija na II. stopnji

šele potem na PDI



II. stopnja

Trajanje: 1 leto
Obvezna predmeta:

- Mednarodno zasebno pravo in 
postopek

- Filozofija prava z metodologijo 
pravnega vrednotenja

Štirje izbirni moduli/usmeritve:

- Splošni

- Gospodarskopravni

- Državnopravni

- Mednarodnopravni



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



III. stopnja

Doktorski študij

• študijski program predstavlja po bolonjski      

shemi program tretje stopnje

• študent izbere enega od trinajstih               

modulov (usmeritev)

• obsega 180 ECTS

• način izvajanja študija je redni študij

• študent, ki opravi vse obveznosti,

predpisane s študijskim programom, 

pridobi znanstveni naslov doktor znanosti

oziroma doktorica znanosti

Trajanje: 3 leta



Preverjanje znanja

• Izpiti

pisni / ustni / pisni in ustni

ocene od 5 do 10

• Kolokviji ocene od 5 do 10 

ali 

uspešno/neuspešno

• Možnost ponavljanja 

neuspešno opravljenega 

izpita 

največ 3x 

(izjemoma 4x)



Študij in praksa v tujini

• Utečen sistem izmenjav v okviru programa  

(za leto 2017/2018 je na voljo več kot 220 mest na 102 partnerskih 
fakultetah iz 28 držav)



Študij in praksa v tujini

• Možne tudi izmenjave preko drugih programov 

(npr. NFM – z Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom) ali preko 
meduniverzitetnih sporazumov (npr. v ZDA, Avstralijo, Rusijo, 
Brazilijo, Kitajsko, JAR, Mozambikom …)

• Možnost opravljanja praks v tujini 

(preko programov ERASMUS in NFM, pa tudi npr. na diplomatsko-
konzularnih predstavništvih RS)



Tuji študenti pri nas

1. European Human Rights Law

2. European Private Law

3. European 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. Mergers, Acquisitions and 
Corporate Restructurings

13. European 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

22. Introduction to Discrimination Law



Knjižnica

Knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani

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

- dolgoletna tradicija (ustanovitev knjižnice leta 1920)

- bogata knjižnična zbirka (domače in tuje knjige ter revije in drugo gradivo)

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

- domači in tuji spletni informacijski viri:

TAX-FIN-LEX, IUS-INFO, Beck Online, Hein Online, Westlaw International, DiKUL idr.

- velika svetla čitalnica (200 študijskih mest), moderna računalniška oprema, Eduroam (Wi-Fi)

- celodnevni odpiralni čas med pon. in pet. od 8.00 do 20.00 oz. do 22.00 med izpitnimi obdobji

- predavanja, delavnice, seminarji

- enotni knjižnični sistem Univerze v Ljubljani

- medknjižnična izposoja

Facebook: 

https://www.facebook.com/KnjiznicaPFLJ/



Knjižnica

Depozitarna knjižnica OZN

http://www.pf.uni-lj.si/knjiznica/depozitarna-knjiznica-zn-dl-27/

Depozitarna knjižnica ZN DL-27 deluje v okviru Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne 

odnose Pravne fakultete Univerze v Ljubljani od leta 1947.

Uporaba dokumentov, monografskih in serijskih publikacij 

ter drugega gradiva Organizacije Združenih narodov.

Uradne ure za uporabnike:

torek, sreda in četrtek od 12.30 do 13.30

Izposoja: čitalniški način, prost pristop, možnost fotokopiranja 

v fotokopirnici v stavbi Pravne fakultete. 

Gradivo je na voljo vsem prebivalcem Republike Slovenije. 

Članarine ni. 

Facebook: www.facebook.com/pages/Depozitarna-knji%C5%BEnica/113465348783224



Informatika

• spletna stran fakultete: www.pf.uni-lj.si 

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

• brezplačen dostop do pravnih informacijskih 
portalov TAX-FIN-LEX in IUS-INFO

• tuje spletne podatkovne baze 

(Beck Online, Hein Online, Westlaw International, vrsta baz v 
okviru sistema DiKul – Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani)

-



Delo in življenje 
na fakulteti

Predavanja, vaje, seminarji

Knjižnica (študij v čitalnici) 

Referat za študentske zadeve

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 (ŠSPF)

- Študentska organizacija PF 

(ŠOPF)

- Skupina PANDA

- 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
• Predmetno tutorstvo

o Rimsko pravo

o Ekonomija

o Pravna zgodovina

o Ustavno pravo

o Evropsko ustavno pravo

o Uvod v pravoznanstvo

o Kazensko pravo

o Kazensko procesno pravo

o Delovno pravo

o Upravno procesno

• Uvajalno tutorstvo 

• Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami in študente 

športnike

• Tutorstvo za tuje študente



ŠSPF

• je predstavniško telo študentov, ki na ravni fakultete 

zastopa študente in imenuje svoje predstavnike v 

druge organe fakultete

• sestavljen je iz devetih 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 z njim 

povezane obveznosti in pravice študentov



ŠOPF

• na vsaki fakulteti (v okviru Študentske organizacije Univerze v 

Ljubljani) delujejo upravni odbori študentskih organizacij 

posameznih fakultet

• te skrbijo predvsem za pestro obštudijsko življenje na            

področju športa, turizma, kulture, izobraževanja, založništva 

in mednarodnega sodelovanja

• Študentsko organizacijo Pravne fakultete sestavlja devet 

študentov, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah vsaki dve leti



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, MUNLawS (mednarodno pravo, 

gospodarsko pravo, ustavno pravo, mediacija …)

• Pravne klinike o azilnem pravu, okoljskem pravu, 

pravu športa, LGBT

• Gostovanja tujih profesorjev

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

• Ekskurzije na sedeže mednarodnih organizacij (npr. 

na Dunaj, v Ženevo, Strasbourg, Washington & New 

York) 

• Študentska društva: Panda, ELSA in druga





MITI PRAVNE FAKULTETE

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 in Koncert PF

• Študentski žuri

• Študentski časopis Pamfil



Pevski zbor PEGIUS



DRUŽENJE

• Dobrodelni teden

• Brucovanje

• Spoznavni žur, pustovanje

• Ekskurzije, smučanje, surfanje

• Krvodajalska akcija

• Zdravi zajtrki

• Pravniki športamo

• itd.





MITI PRAVNE FAKULTETE

Mit številka 3:

„Saj bi šel/šla na Pravno fakulteto, pa 

so tam sami ‚grebatorji‘ in 

‚individualisti‘.“



Resnica


