
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Nacionalno varstvo človekovih pravic 

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: Ustavno 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: Zasl. prof. dr. Ciril Ribičič 

 

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. Splošno o pravicah in svoboščinah človeka in 
državljana 
1.1. Pojem človekovih pravic in svoboščin 
1.2. Razvoj pravne ureditve svoboščin in pravic 
2. Teorije o človekovih pravicah in svoboščinah 
3. Človekove pravice in svoboščine v 
slovenskem ustavnem sistemu 
3.1. Temeljne značilnosti ustavne ureditve 
človekovih pravic in svoboščin 
3.2. Uresničevanje in omejevanje človekovih 
pravic in svoboščin 
3.3. Razvrstitev človekovih pravic in svoboščin 
3.4. Temeljne in izhodiščne pravice in 
svoboščine 

  



3.5. Osebnostne pravice in svoboščine 
3.6. Politične pravice in svoboščine 
3.7. Ekonomske in socialne pravice 
3.8. Pravice narodnih skupnosti 
3.9. Gospodarska in socialna razmerja 
4. Varstvo človekovih pravic in svoboščin 
4.1. Sodno varstvo človekovih pravic in 
svoboščin 
4.2. Varuh človekovih pravic 

 
Temeljni literatura in viri / Readings:  

RIBIČIČ, Ciril: Človekove pravice in ustavna demokracija, Študentska založba, Ljubljana 2010. 

GRAD, Franc, KAUČIČ, Igor, ZAGORC, Saša: Ustavno pravo. 1. izd. Ljubljana: Pravna fakulteta, 
2016. 

D. Harris, M. O'Boyle, E. Bates, C. Buckley. Harris, O'Boyle, and Warbrick Law of the European 
Convention on Human Rights, 3rd edition. Oxford University Press: Oxford 2014. 

Judikatura ustavnega sodišča RS (www.us-rs.si). 

Judikatura ESČP (Hudoc, www.echr.int). 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi potrebna 
znanja o ustavi in pravnih aktih, ki urejajo 
varstvo človekovih pravic ter o institucijah, ki 
na tem področju delujejo v Sloveniji. Slušatelj 
bo usposobljen za analiziranje sodne prakse na 
področju varstva pravic, še zlasti odločb 
ustavnega sodišča in rednih sodišč. Pridobil bo 
temeljno znanje za pripravo vlog na ustavnem 
sodišču. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Po opravljenih obveznostih bo študent 
sposoben izkazati razumevanje temeljnih 
pravnih instrumentov s področja varstva 
človekovih pravic na nacionalni ravni. Študent 
bo sposoben argumentirano interpretirati 
določbe nacionalnih aktov o varstvu človekovih 
pravic ter analizirati sodno prakso ustavnega 
sodišča v luči sodne prakse ESČP in Sodišča 
Evropske unije. 

 
 
 

 

   

 
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:  

RIBIČIČ, Ciril: Evropsko pravo človekovih pravic, Ljubljana 2007. 

RIBIČIČ, Ciril: Uresničevanje evropskih standardov v praksi Ustavnega sodišča, v: Položaj ustavnih 
sodišč po vključitvi v EU, US, Bled-Ljubljana 2005. 

RIBIČIČ, Ciril: Nacionalno in evropsko pravo človekovih pravic, medsebojno podrejanje in 
omejevanje ali sinergija, Javna uprava, št. 3/3003. 

RIBIČIČ, Ciril: Slovenija pred ESČP, Odvetnik, št. 9-11/2006. 

RIBIČIČ, Ciril: Človekove pravice in ustavna demokracija, Študentska založba, Ljubljana 2010. 

 


