
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Civilno procesno pravo 

Course title:  

    

Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic 

year 

Semester 
Semester 

Študijski program za 
izpopolnjevanje: Specializacija 

znanj s področja prava 
Modul: Civilno procesno pravo 1 1 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezen 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. 

work 
 ECTS 

15 5   20 60  4 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: Prof. dr. Aleš Galič, izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / 
Lectures: 

Slovenski 

Vaje / Tutorial:  

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

 
 

 
Prerequisits: 

Ni posebnih pogojev. 
 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

1. Načelo kontradiktornosti 
2. Razlikovanje med dejanskimi in 

pravnimi vprašanji 
3. Materialno procesno vodstvo 
4. Sposobnost biti stranka, procesna 

sposobnost in zastopanje v pravdnem 
postopku 

5. Spor majhne vrednosti 
6. Predhodno vprašanje 
7. Pravnomočnost 
8. Revizija 
9. Ustavna pritožba – meje presoje 
10. Arbitražni sporazum 

  



11. Izpodbijanje arbitražne odločbe 

 
Temeljni literatura in viri / Readings:  

UDE, Lojze, BETETTO, Nina, GALIČ, Aleš, RIJAVEC, Vesna, WEDAM-LUKIĆ, Dragica, ZOBEC, Jan. 
Pravdni postopek : zakon s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: GV založba, 
2005-2009. Zv. <1-4>.  
 
Specializirana in ažurirana literatura za posamezne teme bo posredovana v času predavanj. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Predmet izhaja iz temeljnih področij civilnega 
procesnega prava ter predstavlja nadgradnjo 
znanj, pridobljenih na prvi in drugi stopnji 
bolonjskega študijskega programa pravo. Izbor 
tem izhaja iz cilja, da se zagotovi povezava 
teoretičnih znanj in njihove uporabe v praksi. 
Izbor tem zagotavlja koristnost pridobljenih 
znanj tako za pravnika v gospodarstvu, sodnika 
ali odvetnika, ki se ukvarja z gospodarskimi 
spori, kot tudi za pravnike, ki se pri svojem 
delu in raziskovanju posvečajo civilnemu pravu 
v ožjem smislu. Študijski program se prilagaja 
aktualnim problemom z navedenih področjih 
in predvsem razvoju novejše zakonodaje in 
sodne prakse.  

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Po opravljenih obveznostih bo kandidat 
sposoben izkazati razumevanje procesnih 
institutov in pravil s področja, jih razvrščati v 
konkretnih situacijah. Sposoben bo 
argumentirano interpretirati zakonske določbe 
s področja in spremljati ter analizirati sodno 
prakso.  
Pridobljeno znanje bo študent lahko 
neposredno uporabil pri opravi procesnih 
dejanj pred in med pravdnim postopkom. 

 
 
 

 
 

   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 



Predavanja (posredovanje teoretičnih znanj in 
praktičnih primerov). 
Seminar (analiza sodne prakse, reševanje 
hipotetičnih problemov, predstavitev 
seminarskih nalog).  
Drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo 
izdelkov za obravnavo na vajah, samostojno 
delo in študij).    

  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Končni pisni izpit. 100% 
 
 
 

 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

Aleš Galič 
GALIČ, Aleš. Ustavno civilno procesno pravo : ustavna procesna jamstva, ustavna pritožba - meje 
preizkusa in postopek. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2004. 564 str.. 

UDE, Lojze, BETETTO, Nina, GALIČ, Aleš, RIJAVEC, Vesna, WEDAM-LUKIĆ, Dragica, ZOBEC, Jan. 
Pravdni postopek : zakon s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: GV založba, 
2005-2009. Zv. <1-4>. 

GALIČ, Aleš, Betetto Nina, Evropsko civilno procesno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2011. 

Jerca Kramberger Škerl 
KRAMBERGER ŠKERL, Jerca. Obrazložitev sodbe in pritožba v sporu majhne vrednosti. V: VLAHEK, 
DAMJAN, AHTIK. Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov. 1. natis. Ljubljana: IUS 
Software, GV založba: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2015, str. 283-303, 481-
482, 494. 

KRAMBERGER ŠKERL, Jerca. Vročanje osebam z neznanim prebivališčem de lege lata in de lege 
ferenda. Pravni letopis ..., ISSN 1855-5861, 2010, str. 73-98. 

KRAMBERGER ŠKERL, Jerca. Prorogacija mednarodne pristojnosti. Zbornik znanstvenih razprav, 
ISSN 1854-3839, 2012, letn. 72, str. 149-180, 312-313. 

 


