
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Obligacijsko 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 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. Damjan Možina 

 

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. Povrnitev premoženjske škode 
1. Temeljna načela 
2. Razmerje med restitucijo in 

kompenzacijo 
3. Povrnitev premoženjske škode na 

motornih vozilih 
II. Odškodninska odgovornost države 

1. Splošno 
2. Odgovornost za protipravno ravnanje 

in povrnitvene sheme 
3. Novejši razvoj v sodni praksi 
4. Odškodninska odgovornost za imisije 

 

  



II. Pogodbena odškodninska odgovornost 
1. Koncept kršitve pogodbe 
2. Narava odgovornosti (razbremenitev) 
3. Merila določanja odškodnine in 

predvidljivost škode 
4. Odškodnina za stvarne napake 

 
Temeljni literatura in viri / Readings:  

 Možina, Povrnitev premoženjske škode na motornih vozilih. Pravni letopis, 2014, str. 87-99. 

Možina, Delodajalci in posledice prometnih nesreč : nadomestilo plače v času nezmožnosti za delo 
.... Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, 2014, 40, [št.] 8, str. 1505-1514. 

Možina (ur.), Odškodninska odgovornost države, GV Založba 2015. 

Možina, Some remarks on damages for breach of contract in Slovenian law, Evropski pravnik 
1/2016 (forthcoming). 

Možina, Nepremoženjska škoda zaradi kršitve pogodbe. Izbrane teme civilnega prava : zbornik 
Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Ljubljana: Inštitut za primerjalno 
pravo pri Pravni fakulteti, 2006, str. 33-51. 

Preostala literatura bo sporočena na predavanjih. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je, da kandidat pridobi novejša in 
bolj poglobljena, izpopolnjena in utrjena 
teoretična in praktična znanja na nekaterih 
ključnih področjih obligacijskega prava in se 
seznani z aktualno sodno prakso. Predvidena je 
poglobitev znanja , s čimer se kandidata 
usposobi za aplikativno, samostojno in 
strokovno kritično delo na področju civilnega 
prava.  

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Po opravljenih obveznostih bo kandidat 
sposoben izkazati razumevanje 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 delu. 
Kandidat se bo sposoben pisno in ustno izražati 
o materialnopravnih vprašanjih, povezanih s 
predvidenimi temami obligacijskega prava. 

 
 
 

 
 



   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Predavanja (posredovanje teoretičnih znanj in 
praktičnih primerov). 
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:  

Možina, Damjan. Povrnitev premoženjske škode na motornih vozilih. Pravni letopis ..., ISSN 1855-
5861, 2014, str. 87-99. 

Možina, Damjan. Odškodninska odgovornost za nasvet in informacije ter vprašanje zahtevkov 
tretjih oseb. Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, 2015, letn. 41, št. 2, str. 291-309. 

Možina, Damjan. Nepremoženjska škoda zaradi izgube počitnic : Leitner pri nas doma. Podjetje in 
delo, ISSN 0353-6521, 2014, 40, [št.] 1, str. 41-56. 

Možina, Damjan. Delodajalci in posledice prometnih nesreč : nadomestilo plače v času 
nezmožnosti za delo .... Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, 2014, 40, [št.] 8, str. 1505-1514. 

Možina, Damjan. Pravice kupca na podlagi stvarne napake pri prodajni pogodbi. Pravni letopis ..., 
ISSN 1855-5861, 2012, str. 85-104. 

 


