
 1 

1. NAVODILA IN VPRAŠANJA ZA VAJE  PRI PRAVNI ZGODOVNI (za teden 

med 1. in 5. 10.  2018)  

 

NAVODILO: 

Vaje v prvem tednu predavanj so namenjene uvodnemu spoznavanju z načinom dela.  

 

Ker pravih predavanj v tem tednu pred urami za vaje še ne bo, je prvi seznam vprašanj 

izjemno kratek, saj vsebuje samo dve. Običajni seznami bodo zajemali po dve snovi 

hkrati, za vsako snov pa bo tudi do petnajst sicer krajših vprašanj.  

 

Vprašanja prihodnjih vaj bodo vodile študenta skozi snov kolikor se da sistematično, 

zato imajo odgovori nanje smisel samo v primeru, če jih študent vsaj poskuša 

oblikovati sam. Glede na srednješolsko snov zahtevajo namreč pogosto precej velike 

miselne preskoke in spopadanje z današnjimi preveč posplošenimi samoumevnimi 

predstavami o pravu in družbi (ter državi). Tega se prekopirati od drugih ali naučiti na 

pamet preprosto ne da. Še manj pa se da na tak način pristopiti k študiju, ki v prvi 

vrsti od študirajočega zahteva, da si zna vprašanja na snov zastaviti sam. 

 

VPRAŠANJI: 

1. Odprite knjigo Pravo v zgodovini, poiščite 8. poglavje in v njem odlomek 1 (iz 

Kapitularja za Sase, Capitulare Saxonicum). Preberite ga. Ne da bi prebrali komentar (ki 

bo predmet naše snovi šele čez slab mesec), ugotovite, ali se predstave in pričakovanja o 

pravu frankovskega vladarja, kot jih lahko razberete iz odlomka, v čemerkoli razlikujejo 

z vašimi predstavami, kaj pravo je. Ali vas kaj preseneti? Oblikujte na odlomek vprašanja, 

za katera mislite, da bi vas morala pripeljati do pravih odgovorov.  

 

 

2. Odprite knjigo Pravo v zgodovini, poiščite 14. poglavje in v njem odlomek 5. Preberite 

ga in sledite istemu postopku kot v prejšnjem primeru, tj. ne da bi prebrali komentar, 

ugotovite, ali se predstave in pričakovanja o pravu bavarskega plemstva, ki je deželnemu 

knezu poslalo pritožbo (gravamino), v čemerkoli razlikujejo z vašimi. Spet oblikujte na 

odlomek vprašanja, za katera mislite, da bi vas morala pripeljati do pravih odgovorov. 

 


