
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Izhodišča teorije prava 

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: Teoretski pristop k 
preučevanju prava in države 

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: akad. prof. dr. Marijan Pavčnik 
doc. dr. Aleš Novak 

 

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. Teorija prava kot znanstvena disciplina 

2. Zgodovinski pregled pomembnejših teorij 
prava.  

3. Družbeno razmerje kot sestavina prava. 
Prednormativno pravno razmerje.  

4. Vrednote kot sestavina prava. Vrste vrednot 
v pravu. Pomen vrednotenja pri ustvarjanju, 
razumevanju in uporabljanju normativnih 
pravnih aktov.  

  



5. Pravna načela in pravna pravila kot sestavini 
prava. Odprti problemi razmejevanja in 
učinkovanja. 

6. Teorija normativnega pravnega akta.  

7. Teorija formalnih pravnih virov. Vrste 
pravnih virov v slovenskem pravnem redu. 
Odprta vprašanja: običaj in sodna praksa kot 
pravna vira. 

8. Pravne praznine. Pojem in vrste. 

9. Temeljni pravni pojmi. Pravni subjekt, 
pravica, pravna dolžnost, dolžnostno 
upravičenje. Korelativnost (soodvisnost) pravic 
in pravnih dolžnosti.  

10. Razlaga prava. Metode razlage in nadaljnje 
razvijanje prava. Teoretični pristopi k razlagi 
prava .   

11. Sistemizacija prava. Ustaljena (klasična) 
sistemizacija prava. Vprašanje sistemizacije 
slovenskega prava. Pomen prava Evropske 
unije. Sodobni pravni sistemi. 

 
Temeljni literatura in viri / Readings:  

Temeljni pregled literature navaja Marijan Pavčnik: Teorija prava. 5., pregledana in dopolnjena 
izdaja). GV Založba: Ljubljana 2015, str. 600-605. 

Obvezna literatura se glede na interese študenta določi v dogovoru z nosilcem predmeta. Izbrana 
literatura mora biti tudi v tujem jeziku. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Predavanja in seminar so zasnovana 
problemsko. V seminarju bo težišče na 
razgovoru o izbranih temah, na katere se bo 
moral študent poprej pripraviti. Vsak študent 
mora izdelati eno seminarsko nalogo (v obsegu 
ene do dveh avtorskih pol) in jo predstaviti v 
seminarju. Problemski mora biti tudi 
individualni študij literature; posamezne teme 
je treba povezovati z vprašanji pravne (še 
posebej ustavnosodne) prakse. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 



Končni rezultat je seznanjenost z vprašanji in 
problemi, s katerimi se ukvarjata teorija in 
filozofija prava, in sposobnost, da študent to 
seznanjenost tvorno uporablja pri reševanju 
konkretnih pravnih problemov. 

 
 
 

 

   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Študent je dolžan obiskovati predavanja in 
aktivno sodelovati v seminarskih razgovorih. 
Vsak študent mora izdelati eno seminarsko 
nalogo (v obsegu ene do dveh avtorskih pol) in 
jo predstaviti v seminarju. 

  

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Končna ocena zajema: 
- raziskovalno seminarsko nalogo,  
- aktivno sodelovanje v 

seminarju, 
- ustni izpit, ki je zasnovan kot 

obsežnejši problemski razgovor. 

 
30% 
20% 
 
50% 
 

 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

Marijan Pavčnik 
Pavčnik, Marijan: Auf dem Weg zum Maß des Rechts. Ausgewählte Schriften zur 
Rechtstheorie. Franz Steiner Verlag: Stuttgart 2011, str. 318. 
Pavčnik, Marijan: Teorija prava (Theory of Law). 4., pregledana in dop. izdaja. GV 
Založba: Ljubljana 2011, str. 603. 
Pavčnik, Marijan: Das »Hin- und Herwandern des Blickes«. Über die Natur der 
Gesetzesanwendung, v: Sing-I Liu, Ulfrid Neumann (ur.): Gerechtigkeit – Theorie und 
Praxis/ Justice – Theory and Practice. Nomos: Baden-Baden 2011, str. 157-171. 
Pavčnik, Marijan: Argumentacija v pravu (Argumentation in Law). 3., sprem. in dop. 
izdaja. GV Založba: Ljubljana 2013, str. 540. 
Pavčnik, Marijan: Methodological Clarity or the Substantial Purity of Law? Notes on 
the Discussion between Kelsen and Pitamic, v: Ratio Juris, 27 (2014) 2, str. 176-189. 
Aleš Novak 
Novak, Aleš: Retroaktivnost in narava prava. Pravnik, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 
2015, letn. 70, št. 3/4, str. 171-192. [COBISS.SI-ID 14338129]. 
Novak, Aleš: Imago iudicis, štiri podobe iz idejne zgodovine sojenja. Zbornik 
znanstvenih razprav, ISSN 1854-3839, 2015, letn. 75, str. 67-101, 300-301. 
[COBISS.SI-ID 14682449]. 
Novak, Aleš: Predpostavke načela sorazmernosti v ustavnosodnem odločanju. V: 
Novak, Aleš (ur.), Accetto, Matej, Pavčnik, Marijan. (Ustavno)sodno odločanje, 
(Zbirka Pravna obzorja, 45). Ljubljana: GV založba, 2013, str. 103-181. [COBISS.SI-ID 
13203281]. 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=14338129
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=14682449
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=13203281


Novak, Aleš: Anglo-ameriška pravnofilozofska misel : izbrana poglavja. V: Kaufmann, 
Arthur. Uvod v filozofijo prava, (Zbirka Pravna obzorja, 44). 2. spremenjena in 
dopolnjena izd. Ljubljana: GV založba, 2013, str. 215-306. [COBISS.SI-ID 13188433]. 

 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=13188433

