
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Pravna zgodovina 
Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Prvostopenjski UN študij program 
Pravo 

 prvi prvi 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezni splošni predmet 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 
Predavanja 

Lectures 
Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

50 30 25   105  7 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: izr. prof. dr. Katja Škrubej 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: Slovenski 

Vaje / Tutorial:  

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih 
obveznosti: 

 
 

 
Prerequisits: 

Za pristop k izpitu pa je splošni pogoj izdelava in 
predstavitev seminarske naloge v skladu z obveznimi 
navodili. 
Kot posebni pogoj za pristop k izpitu na prvi (tj. januarski 
rok) rok mora študent doseči na testu najmanj 40 % 
točk.   

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

- Razvoj prava v zgodovinskem okolju 
- Pravo v antiki 
- Plemenska družba in začetek držav 
- Geneza fevdalne družbe  
- Fevdalizem in njegovo pravo 
- Zgodnji fevdalizem 
- Vrhunec partikularizma 
- Združevanje na stopnji dežele ali države 
- Monarhično stanovski dualizem - zgodnja moderna 
država 
- Absolutizem  
- Pravo v meščanski državi 
- Pravo med obema svetovnima vojnama in ureditev v 
Sloveniji 
- Ustvarjanje novega pravnega reda po drugi svetovni 
vojni 
-Glavne smeri razvoja civilnega prava 

  



-Glavne smeri razvoja kazenskega prava 
  

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 
Obvezna literatura. 
S. Vilfan , Uvod v pravno zgodovino, Ljubljana več izdaj 
K. Škrubej, Pravo v zgodovini s poudarkom na razvoju na današnjem slovenskem prostoru (izbrani odlomki iz virov s 
komentarji). Ljubljana: GV, 2015 
Priporočena literatura: 
S. Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, Ljubljana 1961 
S. Vilfan , Zgodovinska pravotvornost in Slovenci , Ljubljana 1996 
P. Grossi, Pravna Evropa. Založba *Cf.,Ljubljana, 2009. 
 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Glavni cilj je pravnika skozi zgodovino prava na izbranih 
konkretnih primerih uvesti v poznavanje narave prava in 
posebej temeljnih silnic, ki vplivajo na oblikovanje in 
razvoj prava. Dodatno predmet prispeva k razgledanosti 
pravnika 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje: 
Študent pridobi osnovno predstavo o razvoju države in 
državnih oblik, glavnih značilnostih posameznih obdobij 
v razvoju prava  kot tudi osnovna znanja o razvoju 
glavnih pravnih panog. Ob tem spoznava glavne vzroke 
za spreminjanje prava in kateri dejavniki igrajo roi tem 
glavno vlogo. 
Predmet je uporaben kot zgodovinski uvod k 
najvažnejšim pravnim panogam. 
Študent pridobi predvsem občutek o spremenljivosti 
prava in sposobnost abstrahiranja temeljnih pravnih 
institutov v njihovi spremenljivosti. 
Sposobnost odkrivanja nasprotij in raznolikosti v razvoju 
prava in argumentacija nasprotujočih si stanj in tez. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 



- Predavanja – seznanjanje z osnovnimi značilnostmi 
razvoja prava 
- Vaje – analiza konkretnih primerov  
- Seminar – razprava o izbranih pravnozgodovinskih virih 
ob poznavanju različnih pristopov v razlagi vsebine in 
pomena izbranega vira 
- Govorilne ure- predvsem pojasnjevanje nerazumljenih 
vprašanj in predstavitev osnovnih znanj o iskanju 
informacij s področja pravne zgodovine 

  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Izpit je pisen in usten. Za prvi pristop k ustnemu 
izpitu je treba zbrati na pisnem izpitu vsaj 40% 
točk.  
Izpit se oceni z ocenjevalno lestvico od 1 - 10: 
od 6-10 (pozitivno) oziroma 1-5 (negativno); ob 
upoštevanju Statuta UL in pravil Pravne 
fakultete.  

Type (examination, oral, coursework, project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  
 
izr. prof. dr. Katja Škrubej 
1. K. Škrubej, Pravo v zgodovini s poudarkom na razvoju na današnjem slovenskem prostoru (izbrani odlomki iz virov s 
komentarji). Ljubljana: GV, 2015   
2. K. Škrubej, .. Ritus gentis Slovanov v vzhodnih Alpah (Model rekonstrukcije pravnih razmerij na podlagi 
najstarejšega jezikovnega gradiva). Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2002,  
3. K. Škrubej. La province de Carinthie d'après E. S. Piccolomini, De Europa, 1458/1490 : locus, populus, imperium 
dans une perspective diachronique. V: GOJOSSO, Eric (ur.), VERGNE, Arnaud (ur.) La province : circonscrire et 

administrer le territoire de la République romaine à nos jours, Paris: LGDJ, 2010 

 
 
 
 

 


