
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Civilno izvršilno in nepravdno 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. Pravna sredstva v izvršilnem postopku 
2. Pravno nasledstvo v izvršilnem 

postopku 
3. Izvršba na nepremičnine 
4. Sodni penali  
5. Omejitve in oprostitve izvršbe 
6. Ureditev razmerij med solastniki in 

delitev solastnine 
7. Mejni spor 

  



8. Izbrane teme iz zemljiškoknjižnega 
postopka 

9. Neprostovoljna hospitalizacija v 
psihiatrični bolnišnici 

 
Temeljni literatura in viri / Readings:  

RIJAVEC, Vesna. Civilno izvršilno pravo. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2003. 501 str. ISBN 86-
7061-310-7. 

GALIČ, Aleš, JAN, Matjaž, JENULL, Hinko. Zakon o izvršbi in zavarovanju : (vključno z novelo ZIZ-a). 
1. natis. Ljubljana: GV založba, 2002. 571 str. ISBN 86-7061-293-3. 

RIJAVEC Vesna, Andrej EKART, Zakon o izvršbi in zavarovanju z uvodnimi pojasnili z novelama ZIZ-J 
in ZIZ-K, GV Založba, Ljubljana, 2015. 

GALIČ, Aleš. Pravice kot podlaga za ugovor tretjega v izvršilnem postopku, Izbrane teme civilnega 
prava, Inštitut za primerjalno pravo Pravne fakultete v Ljubljani, 2006. 

Specializirana in ažurirana literatura za posamezne teme bo posredovana v času predavanj. 

 

Cilji in kompetence: 

  

Objectives and competences: 

Predmet 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, kot tudi za pravnike, ki se pri 

svojem delu in raziskovanju posvečajo 

civilnemu pravu v ožjem smislu. Študijski 

program se prilagaja aktualnim problemom in 

razvoju 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 v civilnem izvršilnem in v nepravdnem 

postopku. 

   

 

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, JAN, Matjaž, JENULL, Hinko. Zakon o izvršbi in zavarovanju : (vključno z novelo ZIZ-a). 
1. natis. Ljubljana: GV založba, 2002. 571 str. ISBN 86-7061-293-3. 

GALIČ, Aleš. Plačilni nalog in izvršba na podlagi verodostojne listine ter arbitraža. Zbornik 
znanstvenih razprav, ISSN 1854-3839, 2012, letn. 72, str. 49-78, 306-307. 

GALIČ, Aleš. Izvršba na nepremičnino za poplačilo bagatelnih terjatev. Pravna praksa, ISSN 0352-
0730, 22. mar. 2012, leto 31, št. 11, str. II-VII. 

Jerca Kramberger Škerl 

KRAMBERGER ŠKERL, Jerca. European public policy : (with an emphasis on exequatur 
proceedings). Journal of private international law, ISSN 1744-1048, Dec. 2011, vol. 7, no. 3, str. 
461-490. 



KRAMBERGER ŠKERL, Jerca. KRAMBERGER ŠKERL, Jerca. Enforcement of judgements in Slovenia : 
a decade of changes : [predavanje na konferenci Enforcement Procedure, Mostar, 30. maja - 3. 
junija 2006]. Mostar, 2006. 

KRAMBERGER ŠKERL, Jerca. Spor majhne vrednosti - predlog evropske uredbe in možne novosti v 
ZPP. V: UDE, Lojze (ur.). Izbrane teme civilnega prava II. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo pri 
Pravni fakulteti, 2007, str. 89-106. 

 
 


