
REZULTATI PISNEGA DELA PRAVNIŠKEGA DRŽAVNEGA IZPITA
NOVEMBER 2021

1. Kandidati, ki so oba pisna dela opravili z oceno 6 ali več
Kandidati, ki so uspešno opravili pisni del izpita, lahko pristopijo na ustni del izpita kot je 
določeno z odločbo o pristopu na pravniški državni izpit.

2. Kandidati, ki so bili ocenjeni z ocenami 5 in 5, 5 in 6 ali 5 in 7
Na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (Ur. l. RS, 
št. 83/03-UPB1, 111/07 in 40/2012 - ZUJF, v nadaljevanju ZPDI), ki določa, da je pozitivno 
ocenjen pisni del izpita pogoj za opravljanje ustnega dela izpita, kandidati, ki pisnega dela 
niso uspešno opravili, ne morejo pristopiti na ustni del izpita določenega z odločbo. 

Na ponovno opravljanje pravniškega državnega izpita se kandidati lahko prijavijo v skladu 
z roki za prijavo objavljenimi na spletni strani Ministrstva za pravosodje, Centra za izobraževanje
v pravosodju. Ponovni prijavi ni potrebno prilagati dokazil za izpolnjevanje pogojev za pristop 
na pravniški državni izpit. Z novo odločbo o pristopu na izpit se ponovno zaračunajo stroški 
izpita, ki skladno s cenikom znašajo 184,46 EUR.

3. Kandidati, ki so bili ocenjeni s ocenami 5 in 8, 5 in 9 ali 5 in 10
Na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (Ur. l. RS, 
št. 83/03-UPB1, 111/07 in 40/2012 - ZUJF, v nadaljevanju ZPDI), ki določa, da je pozitivno 
ocenjen pisni del izpita pogoj za opravljanje ustnega dela izpita, kandidati, ki pisnega dela 
niso v celoti uspešno opravili, ne morejo pristopiti na ustni del izpita določenega z 
odločbo. 

Drugi odstavek 26. člena ZPDI, določa, če je negativno ocenjeno le eno področje pisnega dela 
izpita in je drugo ocenjeno z najmanj osmimi točkami, kandidat ne opravlja ustnega dela izpita. 
V takem primeru kandidat v naslednjem pisnem roku ponavlja pisni del izpita s 
področja, ki je bilo negativno ocenjeno, kar se ne šteje za ponoven pristop k izpitu.
Če kandidat ponovitve izpita ne opravi uspešno, se šteje, da celotnega izpita ni opravil. 

Naslednji pisni rok je 6. (civilno) in 7. (kazensko) DECEMBER 2021.
Z novo odločbo o pristopu na izpit, ki bo izdana do konca meseca novembra, se ponovno 
zaračunajo stroški izpita, ki v tem primeru  skladno s cenikom znašajo 92,23 EUR . 
Kandidatom se ni potrebno prijavljati na ponovitev negativnega pisnega dela, saj se
odločba izda po uradni dolžnosti.

4. Ogled nalog
Vpogled v pisne naloge zaradi preventivnih ukrepov ni možen, 
zato boste pisne naloge prejeli po redni pošti.
Predviden rok odpreme pisnih nalog  je 24. 11. 2021.



Zap. 
št. 

 PISNO                                        
(CIVILNO)

PISNO                                     
(KAZENSKO)

1 282 -21 10 8

2 283 -21 8 8

3 284 -21 8 7

4 285 -21 7 7

5 286 -21 8 8

6 287 -21 7 7

7 288 -21 7 5

8 289 -21 x x

9 290 -21 8 5

10 291 -21 6 9

11 292 -21 7 6

12 293 -21 8 8

13 294 -21 7 9

14 295 -21 9 9

15 296 -21 7 7

16 297 -21 9 9

17 298 -21 8 7

18 299 -21 8 6

19 300 -21 6 7

20 301 -21 6 8

21 302 -21 7 7
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