
PRAVNA ZGODOVINA (2018/2019): 

OBVEZNA NAVODILA ZA REDNE  ŠTUDENTE 1. LETNIKA 
Obveznosti študentov so udeležba na predavanjih, vajah in seminarju.  

POGOJA za pristop k izpitu: 

          1. splošni obvezni pogoj: v okviru seminarja mora vsak/a študent/ka izdelati seminarsko nalogo 

o vnaprej določeni temi in se ustrezno pripraviti na obravnavo seminarskih nalog vključno s 

predstavitvijo svoje (gl. spodaj SEMINAR). 
          2. dodatni obvezni pogoj za pristop na prvi rok (15. 1. 2019): 40% zbranih točk na testu, ki je 

na sporedu  približno ob polovici semestra, najverjetneje v četrtek, 22. novembra (bo še potrjeno); 

PREDAVANJA:  
- predavanja potekajo ob sredah in četrtkih od 8h-10h; izjema bo ponedeljek, 8. 10., ko bo 

namesto seminarja izjemoma redno predavanje; 

VAJE: 

- PAZITE! z vajami začnemo TAKOJ v tednu od 1.–5. 10., prvi dve skupini že v torek, 2.10. z 

namenom uvodnega spoznavanja načina dela z odlomki iz pravnih besedil; 

- na vaje obvezno nosite knjigo Pravo v zgodovini. KNJIGO PRINESIITE TUDI NA PRVE 

VAJE in NE SPREGLEJTE NAVODIL ZANJE! (na voljo na ŠIS in v fotokopirnici PF!) 
- obveznost študentov je, da se na vsakokratne vaje pripravite tako, da preberete ustrezno 

poglavje v knjigi Pravo v zgodovini (tako odlomke virov kot komentar) in vnaprej sami 

odgovorite na seznam vprašanj, ki je objavljen sproti približno en teden vnaprej in bo na voljo 

vsakič tako v ŠIS (B1 Pravna zgodovina) kot tudi v fotokopirnici na PF;  

- razpored študentov po skupinah za vaje: 

      v torek, 1. skupina: A – Dolžan (od 14-16h) in 2. skupina: Drame – Jašarević (16-18h);    

      v sredo 3. skupina: Javornik – Leban (od 12-14h);  

      v četrtek  6.!! skupina: Škrjanec – Žugelj (od 14-16h);    

      v petek 4. skupina: Lečnik Spaić –  Pinterič (8-10h) ter 5. skupina: Pirnat –  Škrbinc (10-12h) ;  

     -       vse skupine razen sredine, ki ima vaje v sivi predavalnici, in četrtkove, ki ima vaje v seminarju 2,  

              imajo vaje v seminarju 1 v kleti;     

- prehod med skupinami načeloma ni mogoč, izjema je le takoj na začetku leta, če si študent 

sam najde ustrezno zamenjavo in za to zaprosi prof. Škrubej po e – pošti do vključno 8.10. ; 

za prehod mora biti prošnja odobrena; 
SEMINAR: 

- seminar je ob ponedeljkih od 15h-17h za vse študente; teme seminarja so izpitna snov;  

- IZJEMA: v ponedeljek 8.10. bodo v času seminarja predavanja (nadomeščanje za čet. 8. nov.) 

- za pripravo tem za nalogo ste študentje praviloma vsak teden sproti razdeljeni v posebno 

»seminarsko« skupino, ki je na vrsti nato čez približno 10 dni; študentom so teme seminarske 
naloge dodeljene poimensko (objavljene na obeh oglasnih deskah za študente prvega letnika, tj. 

tako klasični kot internetni); prvi seznam bo objavljen do 2. 10.  

- seminarsko nalogo v pisni obliki je potrebno oddati profesorici osebno do vključno četrtka na 

predavanjih pred datumom ustne predstavitve; v četrtek zvečer bodo oddane naloge objavljene 

na ŠISu, tako da se bodo lahko študentje – tj. vsi, obvezno pa tisti iz te iste skupine! – 

pripravili na dan ustne predstavitve tako, da bodo poleg predstavitve svoje naloge obvezno 

pripravili vsaj še dve vprašanji  v zvezi s snovjo (!) na katerokoli od nalog svojih sošolcev;  

- PAZITE! Prvi študentje imajo predstavitve seminarskih nalog že v ponedeljek, 15. 10.;   

- obvezna podrobnejša navodila v zvezi z izdelavo seminarskih nalog in ustno predstavitvijo so 

objavljena na ŠIS (B1 Pravna zgodovina), kopija bo na voljo tudi v fotokopirnici PF. 
LITERATURA: obvezna: Sergij Vilfan, Uvod v pravno zgodovino in Katja Škrubej, Pravo v zgodovini 

(Odlomki virov s komentarji); izbrani članki izmed priporočene literature (določeni bodo sproti); 
- priporočena: Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev (http://www.sistory.si/11686/904) in Vilfan, 

Zgodovinska pravotvornost in Slovenci (http://www.sistory.si/SISTORY:ID:35191); K. Škrubej, »Ritus 

gentis« Slovanov v Vzhodnih Alpah (ZRC, ZRC SAZU, 2002), kratki članki K. Škrubej iz dveh serij, 

objavljenih v Pravni praksi, in sicer »Predsodki iz pravne zgodovine« in pa »200 let ODZ« (na voljo v 

fotokopirnici). P. Grossi, Pravna Evropa. (v orig. L'Europa del diritto). Založba *cf, Ljubljana, 2009. 

Študentje ste vabljeni tudi k pregledu in prebiranju drugih strokovnih člankov in znanstvenih razprav, 

objavljenih v ŠIS;  

NOSILKA PREDMETA: izr. prof. dr. Katja Škrubej; GOVORILNE URE: ob sredah, od 10h do 11h  

http://www.sistory.si/11686/904
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