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Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Ustavno pravo

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
Prvi

Študijska smer
Study field

Prvostopenjski UN študij
program Pravo

Vrsta predmeta / Course type

Semester
Semester
Prvi in drugi

Obvezni strokovni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

60

Seminar
Seminar

30

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

ECTS

135

Predmet
obsega
naslednje
sklope:
Teoretični
in
zgodovinsk
i del s
splošno
teorijo
države (2
ECTS),
Državno
ureditev (4
ECTS) in
Človekove
pravice in
svoboščine
(3 ECTS)

45

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Prof. dr. Franc Grad in prof. dr. Igor Kaučič

Predavanja / Slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial:

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

Prerequisits:

Ni posebnih pogojev.

Vsebina:
1. Ustavno pravo in ustava
1.1. Teorija ustavnega prava
1.1.1. Predmet, metode in ime ustavnega prava
1.1.2. Ustavno pravo kot pravna panoga
1.1.3. Viri ustavnega prava
1.1.4. Pojem ustave in njene lastnosti
1.1.5. Razvrščanje ustav
1.1.6. Zgradba in tvarina ustave
1.1.7. Razlaga ustave
1.1.8. Sprejem in sprememba ustave
1.1.9. Postopek za spremembo ustave Republike
Slovenije
1.2. Splošna teorija države
1.2.1. Načelo ljudske suverenosti
1.2.2. Politično predstavništvo
1.2.3. Organizacija državne oblasti
1.3. Nastanek in razvoj ustavnosti
1.3.1. Nastanek ustav in razvoj ustavnosti v svetu
1.3.2. Ustavni razvoj Slovenije
1.3.3. Ustavnopravni vidiki osamosvajanja Slovenije
1.3.4. Spremembe ustave Republike Slovenije
1.4. Temeljne značilnosti in načela ustave Republike
Slovenije
1.4.1. Tvarina in zgradba ustave Republike Slovenije
1.4.2. Splošne določbe ustave Republike Slovenije
2. Državna ureditev
2.1. Organizacija oblasti v Republiki Sloveniji
2.1.1. Oblike neposredne demokracije
2.1.2. Volilni sistem
2.1.3. Predstavniško telo
2.1.4. Državni zbor
2.1.5. Državni svet
2.1.6. Predsednik republike
2.1.7. Vlada in uprava
2.1.8. Sodstvo
2.2. Ustavno sodstvo
2.2.1. Ustavnost in zakonitost
2.2.2. Pojem in razvoj kontrole ustavnosti
2.2.3. Sistemi kontrole ustavnosti
2.2.4. Oblike kontrole ustavnosti
2.2.5. Sodobno (evropsko) ustavno sodstvo
2.2.6. Ustavno sodišče Republike Slovenije

Content (Syllabus outline):

2.2.7. Postopek pred ustavnim sodiščem
2.3. Druge ustavne institucije
2.3.1. Državno tožilstvo, odvetništvo in notariat
2.3.2. Računsko sodišče in Centralna banka
2.3.3. Obramba države
2.4. Lokalna samouprava
2.4.1. Lokalna skupnost in lokalna samouprava
2.4.2. Temeljne značilnosti lokalne samouprave v
Sloveniji
2.4.3. Občina
2.4.4. Pokrajina
2.4.5. Varstvo lokalne samouprave in pravic
posameznikov ter organizacij
3. Človekove pravice in svoboščine
3.1. Splošno o pravicah in svoboščinah človeka in
državljana
3.1.1. Pojem človekovih pravic in svoboščin
3.1.2. Razvoj pravne ureditve svoboščin in pravic
3.1.3. Teorije o človekovih pravicah in svoboščinah
3.2. Človekove pravice in svoboščine v slovenskem
ustavnem sistemu
3.2.1. Temeljne značilnosti ustavne ureditve človekovih
pravic in svoboščin
3.2.2. Uresničevanje in omejevanje človekovih pravic in
svoboščin
3.2.3. Razvrstitev človekovih pravic in svoboščin
3.2.4. Temeljne in izhodiščne pravice in svoboščine
3.2.5. Osebnostne pravice in svoboščine
3.2.6. Politične pravice in svoboščine
3.2.7. Ekonomske in socialne pravice
3.2.8. Pravice narodnih skupnosti
3.3. Gospodarska in socialna razmerja
3.3.1. Ustavna ureditev gospodarskih in socialnih
razmerij
3.3.2. Delo in gospodarska dejavnost
3.3.3. Lastnina
3.3.4. Varstvo dobrin
3.4. Varstvo človekovih pravic in svoboščin
3.4.1. Sodno varstvo človekovih pravic in svoboščin
3.4.2. Varuh človekovih pravic
3.4.3. Mednarodno varstvo človekovih pravic in
svoboščin

Temeljni literatura in viri / Readings:
Igor Kaučič, Franc Grad, Ustavna ureditev Slovenije (5. izdaja), GV Založba, Ljubljana 2008
Franc Grad, Igor Kaučič, Ciril Ribičič, Ivan Kristan, Državna ureditev Slovenije (3. izdaja), Uradni list RS, Ljubljana 1999
Saša Zagorc, Samo Bardutzky, Praktikum za ustavno pravo, IPRIS, Begunje na Gorenjskem, 2010
Ustava Republike Slovenije in ključna sistemska zakonodaja, ki se objavi za vsako študijsko leto (dostopna na spletu:
www.dz-rs.si)

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilj predmeta je, da študent pridobi osnovna teoretična
in praktična znanja s področja organizacije državne
oblasti in človekovih pravic in svoboščin v ustavnem
sistemu Slovenije in v primerjalnih ureditvah. Predmet
razvija naslednje kompetence:
- razumevanje temeljnih pojmov ustavnega prava
- poznavanje temeljnih ustavnih institutov in institucij
- poznavanje organizacije in delovanja organov državne
oblasti (parlamenta, predsednika republike, vlade in
sodstva)
- poznavanje in aplikacija mehanizmov varstva
človekovih pravic

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Po opravljenih obveznostih bo študent spoznal in
razumel:
- teorijo ustavnega prava
- nastanek in razvoj ustavnosti
- temeljne značilnosti in načela ustave Republike
Slovenije
- državno ureditev (oblikovanje, organizacijo in
delovanje temeljnih organov oblasti v Republiki
Sloveniji)
- človekove pravice in svoboščine (sistem pravic in
svoboščin ter njihovo pravno varstvo)

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Pridobljeno znanje je nujna podlaga za študij vseh drugih
pravnih predmetov in za pravno delo zlasti v državnih
organih, pravosodju , organih lokalnih skupnostih in v
organih EU.
Sposobnost vsebinskega razumevanja ustavne ureditve,
sposobnost oblikovanja in argumentiranja samostojnih
stališč o ustavnopravnih problemih, sposobnost
sodelovanja v vladnih in parlamentarnih postopkih in
sposobnost analize sodb ustavnega sodišča.

Študenti povezujejo pridobljeno znanje predvsem z
drugimi predmeti s področja javnega in mednarodnega
prava, Evropskega ustavnega prava, Volilnega in
parlamentarnega prava in Evropskega prava človekovih
pravic ter predmeti s področja politologije.

Metode poučevanja in učenja:
predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih
znanj)
seminar (analiza sodne prakse, analiza
konkretnih ustavnih in zakonskih določb)
vaje (obravnava ustavnopravnih institutov,
predstavitev in obravnava izdelkov
samostojnega dela študentov)

Learning and teaching methods:

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Pisni kolokvij (ocena kolokvija predstavlja 15%
izpitne ocene)
Pisni izpit (ocena pisnega izpita predstavlja 60%
izpitne ocene)
Ustni izpit (pogoj za pristop k ustnemu izpitu je
pozitivno opravljeni pisni izpit; ocena ustnega
izpita predstavlja 25% zaključne ocene oz. 40%,
če študent ni pristopil k pisnemu kolokviju)
Izpit se oceni z ocenjevalno lestvico od 1 - 10:
od 6-10 (pozitivno) oziroma 1-5 (negativno); ob
upoštevanju Statuta UL in pravil Pravne
fakultete.

Reference nosilca / Lecturer's references:

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

