UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
CIVILNO PRAVO
Course title:
Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Letnik
Academic year

Vrsta predmeta / Course type

Semester
Semester

Diferencialni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija

Samost. delo
Individ. work

ECTS
8

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

prof. dr. Barbara Novak, prof. dr. Damjan Možina, prof. dr. Miha
Juhart in prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic

Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Obligacijsko pravo – splošni del
1. Uvod
a. Obligacija
in
obligacijsko
razmerje (pojem, mesto v
pravnem sistemu, razvoj, pravni
posel)
b. Viri
c. Načela obligacijskega prava
d. Vrste obveznosti
e. Stranke v obligacijskih razmerjih
(pojem stranke, večosebna

2.

3.

4.

5.
6.

razmerja)
Nastanek obveznosti
a. Pogodbene obveznosti
b. Enostranski obveznostni posli
c. Odškodninske obveznosti
d. Povračilne obveznosti
Učinki obveznosti
a. Relativnost
b. Izpolnitev
c. Kršitev obveznosti
Sprememba subjektov
a. Cesija
b. Prevzem dolga
c. Asignacija
Utrditev obveznosti
Spremembe in prenehanje obveznosti

Obligacijsko pravo – posebni del
1. Kontrakti – uvodni in temeljni pojmi
2. Sklepanje pogodb in faze v nastanku
pogodb
3. Prodajna pogodba
a. Temeljno
b. Modalitete prodajne pogodbe
c. Potrošniška prodaja
4. Delovršna pogodba
a. Temeljno o delovršni pogodbi
b. Gradbena pogodba
5. Mandatna pogodba
a. Temeljno o mandatni pogodbi
b. Pogodba
o
trgovskem
zastopanju
c. Pogodba o posredovanju
6. Moderni avtonomni pogodbeni tipi
7. Osnove o vrednostnih papirjih
Družinsko pravo
1. Uvod
a. Viri pravne ureditve zakonske zveze
in družinskih razmerij
b. Družina, sorodstvo, svaštvo
2. Pravna ureditev zakonske zveze
a. Pojem in bistvo zakonske zveze
b. Pogoji za sklenitev in veljavnost
zakonske zveze

3.

4.

5.

6.
7.
8.

c. Pravne posledice zakonske zveze
d. Prenehanje zakonske zveze
Pravna
ureditev
zunajzakonske
skupnosti
a. Pojem
in
ustavna
podlaga
zunajzakonske skupnosti
b. Pogoji
za
pravno
priznanje
zunajzakonske skupnosti
c. Pravne posledice zunajzakonske
skupnosti
d. Ugotavljanje obstoja zunajzakonske
skupnosti
Pravna ureditev istospolnih partnerskih
skupnosti
a. Pojem
registrirane
istospolne
partnerske skupnosti
b. Pogoji za registracijo in veljavnost
skupnosti
c. Pravne
posledice
registrirane
skupnosti
d. Prenehanje registrirane skupnosti
Pravna ureditev razmerij med starši in
otroki
a. Določanje
očetovstva
in
materinstva
b. Posvojeni otroci
c. Pravice in dolžnosti staršev in otrok
d. Roditeljska pravica
e. Dolžnost preživljanja
Pravna ureditev rejništva
Pravna ureditev skrbništva
Dejavnost in pristojnost javnih organov
na področju zakonske zveze in
družinskih razmerij

Dedno pravo
I. del: Dedovanje
1. Splošno o dedovanju in dednem pravu
(str. 25 – 30 – vključno 12. točka)
2. Viri dednega prava v Republiki Sloveniji
(str. 41 – 43 – vključno 38. točka)
3. Značilnosti pravne ureditve dedovanja
(str. 46 – 47 – vključno 50. točka ter str.
52 – od 58. točka do str. 56 - vključno
62. točka ter str. 61 – 70. točka do 70.
strani)

4. Pogoji za dedovanje (str. 71 – 76 –
vključno 99. točka ter str. 78, 101. in
102. točka)
5. Dedovanje na podlagi zakona
6. Dedovanje na podlagi oporoke (str. 113
– 127 – vključno 218. točka ter str. 129
– 221 in 222. točka ter str. 144 – od
253. točke do vključno 258. točke ter
str. 149 – 266. točka – vključno 270.
točka)
7. Dednopravne pogodbe (str. 177 – 178 –
vključno 336. točka ter str. 185 – od
350 – vključno 351. točke)
8. Zapuščina brez dediča (str. 201 – 202 –
vključno 377. točka)
9. Pridobitev dediščine in odpoved
dediščini (str. 205 – 210 – vključno 393.
točka)
10. Sodediči (str. 219 – 222 – vključno 419.
točka ter str. 224 – od 425. točke do
vključno 441. točke)
11. Odgovornost dedičev za zapustnikove
dolgove
12. Odsvojitev dediščine
II. del: Varstvo in uveljavljanje pravic do
zapuščine
1. Sredstva za varstvo in uveljavljanje
pravic do zapuščine
2. Zapuščinski postopek (str. 246)
Stvarno pravo
1. Pojem in položaj stvarnega prava v
sistemu civilnega prava
2. Posest
3. Lastninska pravica
4. Služnost
5. Hipoteka
Osnove evidentiranja nepremičnin
Temeljni literatura in viri / Readings:

Študijska literatura za sklop Obligacijsko pravo – splošni del:
 Cigoj S., Teorija obligacij (splošni del obligacijskega prava), Ljubljana, 1981;
 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/1);
 Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98);
 Juhart M., Plavšak N., Obligacijski zakonik s komentarjem, 1. in 2. knjiga, Ljubljana, 2003
(priporočena študijska literatura).
Študijska literatura za sklop Obligacijsko pravo – posebni del:
 Cigoj S., Institucije obligacij (posebni del obligacijskega prava), Ljubljana, 2002 (v obsegu iz
programa);
 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/1) (v obsegu iz programa);
 Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98);
 Juhart M., Plavšak N., Obligacijski zakonik s komentarjem, Ljubljana, 2003 (priporočena
študijska literatura).
Študijska literatura za sklop Družinsko pravo:
 Zupančič Karel, Družinsko pravo. Uradni list RS, Ljubljana, 1999 (str. 11-104, 119-127
(posvojitev), 130 (2.2. Roditeljska pravica; pojem in vsebina); 142-158, 171-185);
 Zupančič Karel, Novak Barbara, Predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih s pojasnili.
Uradni list RS, Ljubljana, 2008 (str. 17-188, 211-245, 265-268, 293-304 in predpisi kot
pripomoček pri študiju: str. 309 - 798);
 Zupančič Karel, Novak Barbara, Viktorija Žnidaršič Skubic, Končina Peternel Mateja,
Reforma družinskega prava (predlog novih predpisov s komentarjem), 2. spremenjena in
dopolnjena izdaja, Uradni list RS, Ljubljana, 2009 (str. 17-74);
 Novak Barbara., Družinsko pravo. Pravni mozaik 4, GV Založba, Ljubljana, 2006.
Študijska literatura za sklop Dedno pravo:
 Zupančič K., Žnidaršič Skubic V., Dedno pravo, Uradni list RS, Ljubljana, 2009 (V obsegu, kot
je navedeno zgoraj; V primeru, da poleg poglavja niso navedene številke strani, pomeni, da
je treba preštudirati celotno poglavje, sicer samo navedene strani znotraj poglavij).
Študijska literatura za sklop Stvarno pravo:
Perenič in drugi, Uvod v pravo, DZS, Ljubljana, 2004, str. 110-128.
Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študent osvoji znanja s temeljnega pravnega
področja, ki omogočajo vključitev v program
druge bolonjske stopnje.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Metode poučevanja in učenja:

Načini ocenjevanja:

Reference nosilca / Lecturer's references:

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

