
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 
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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: Izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, prof. dr. Aleš Galič 

 

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): 

  I. Sporazum o mednarodni pristojnosti 
  II. Mednarodna pristojnost v odškodninskih in 
v pogodbenih sporih 
  III. Evropsko procesno potrošniško pravo 
  IV. Priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb 
(vključno z evropskim izvršilnim naslovom) 
  V. Čezmejni učinki začasnih odredb in nova 
ureditev čezmejne zamrznitve sredstev na 
bančnih računih   
  VI. Evropski plačilni nalog in evropski spor 
majhne vrednosti 
  VII. Temeljne procesne garancije v evropskem 
civilnem procesnem pravu in EKČP 

  

 



Temeljni literatura in viri / Readings:  

Galič: Mednarodna pristojnost po uredbi št. 44/2001, Pravosodni bilten, letn. 28, [št.] 1 (2007), 
str. 187-216; 

Galič, Betetto: Evropsko civilno procesno pravo, GV, Ljubljana, 2011; 

Galič: Mednarodna pristojnost za reševanje potrošniških sporov, Pravo in politika sodobnega 
varstva potrošnikov, GV Založba, 2015, str. 225-249; 

Galič: Pristojnost glede potrošniških, delovnih in zavarovalniških sporov : izboljšava pravnega 
varstva šibkejših strank po reformi Uredbe Bruselj I, XIII. dnevi civilnega in gospodarskega prava : 
Portorož, 16. - 17. april 2015; 

Kramberger Škerl: Prorogacija mednarodne pristojnosti, Zbornik znanstvenih razprav, letn. 72 
(2012), str. 149-180; 

Kramberger Škerl: Končno prost pretok sodnih odločb v Evropi?, XIII. dnevi civilnega in 
gospodarskega prava : Portorož, 16. - 17. april 2015; 

Kramberger Škerl: Uporaba uredbe Bruselj I ratione temporis, Podjetje in delo, št. 3/4 (2014), str. 
528-543; 

Kramberger Škerl: The abolition of Exequatur in the proposal for the review of Brussels I 
Regulation, 2012, Pravna fakulteta Maribor, Cross-border civil proceedings in the EU, str. 127-151; 

Kramberger Škerl: Sporazum o pristojnosti v Uredbi Bruselj l, Pravni letopis, 2011, str. 191-212; 

Kramberger Škerl: European public policy : (with an emphasis on exequatur proceedings). Journal 
of private international law, 2011, vol. 7, no. 3, str. 461-490; 

Pogorelčnik Vogrinc: Implementacija Direktive 2013/11 o alternativnem reševanju potrošniških 
sporov v slovenski pravni red, 2015, Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov, str. 251-282; 

Pogorelčnik, Razvoj ureditve ukrepov zavarovanja v evropskem civilnem procesnem pravu: 
Zbornik znanstvenih razprav, letn. 74 (2014), str. 93-116. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je študentom zagotoviti temeljit 
in kritični vpogled v hitro rastoče in razvijajoče 
področje pravosodnega sodelovanja v civilnih 
in gospodarskih zadevah v EU, spodbujanje k 
znanju in razumevanju narave in delovanja 
pravnih konceptov evropskega civilnega 
procesnega prava ter vzajemnega odnosa med 
pravom EU in nacionalnim pravom, ter 
spoznavanje temeljnih načel kot so 
medsebojno zaupanje in spoštovanje temeljnih 
procesnih garancij. Z vsebino predmeta bodo 

  



zajeta poglavitna vprašanja evropskega 
civilnega procesnega prava, kar bo koristilo 
sodnikom in odvetnikom kot tudi pravnikom v 
gospodarstvu, ki se pri svojem delu srečujejo s 
čezmejnimi spori. 

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Po uspešnem zaključku se bodo študentje 
zavedali vse večje prepletenosti med 
evropskim in nacionalnim civilnim procesom 
ter bodo znali aplicirati  pravne norme in 
načela EU na praktičnih primerih in tako 
učinkovito uporabiti svoje teoretično znanje. 
 

 
 
 

 
 

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Predavanja (posredovanje teoretičnih znanj in 
praktičnih primerov). 
Seminar (analiza sodne prakse, reševanje 
hipotetičnih problemov, obravnava izdelkov 
samostojnega dela). 
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:  

Kramberger Škerl, Jerca: Prorogacija mednarodne pristojnosti, Zbornik znanstvenih razprav, letn. 
72 (2012), str. 149-180; 

Kramberger Škerl, Jerca: Mednarodna pristojnost in kolizijsko pravo EU za internetne kršitve 
zasebnosti in osebnostnih pravic, v: Damjan, Ahtik (ur.), Pravo v informacijski družbi. 1. natis. 
Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2014, str. 191-215; 

Kramberger Škerl, Jerca: Uporaba uredbe Bruselj I ratione temporis, Podjetje in delo, št. 3/4 
(2014), str. 528-543. 

Galič, Aleš: Mednarodna pristojnost po uredbi št. 44/2001, Pravosodni bilten, letn. 28, št. 1 
(2007), str. 187-216; 



Galič, Aleš, Betetto, Nina: Evropsko civilno procesno pravo, GV, Ljubljana, 2011; 

Galič, Aleš: Pristojnost glede potrošniških, delovnih in zavarovalniških sporov : izboljšava pravnega 
varstva šibkejših strank po reformi Uredbe Bruselj I, XIII. dnevi civilnega in gospodarskega prava : 
Portorož, 16. - 17. april 2015. 

 


