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UČNI NAČRT KREDITNO OVREDNOTENE OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI /  
EXTRACURRICULAR COURSE SYLLABUS 

Ime dejavnosti/ 
Course title: 

CIVILNI SODNI POSTOPKI V PRAKSI 

Vrsta 
dejavnosti/ 
Course group: 

Ustrezno obkrožite: 
 
1. Športna dejavnost.  
2. Umetnost in kultura.  
3. Prostovoljstvo in dobrodelnost. 
4. Socialne in družbene aktivnosti.  
5. Varovanje zdravja in okolja.  
6. Raziskave/znanost/projekti, ki niso del obveznih sestavin študijskih 
programov. 
7. Druga relevantna področja, na predlog KOD  
    (kot npr. pedagoško/strokovno delo). 

    
Ime članice / službe 
 

Pravna fakulteta 
 

  
 
 
 

 

Študijski program  
Study programme  

                  Stopnja 
                    Level 

Letnik 
Academic year 

 
Semester 
Semester 

Za uveljavljanje ECTS 
kreditnih točk v študijskem 
programu Pravo 1. in 2.  
stopnje 

1. stopnja (univerzitetni 
študijski program) in 2. 
stopnja (magistrski 
študijski program) 

3. in 4. letnik 1. 
stopnje in 1. letnik 
2. stopnje 

Zimski in 
poletni 

 

Vrsta predmeta / Course type Obštudijska dejavnost / Extra-curricular 
activity 

 
 
                 Način izvedbe dejavnosti/oblike dela – izpolnite relevantne glede na področje obštudijskih   

aktivnosti 
 

Predavanja Seminar Vaje Samost. delo  
Lectures Seminar Tutorial Individ. work ECTS 

20 / / 90 4 
 

 
 
Druge oblike študija  (navedite) 
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Nosilec predmeta / Lecturer as. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, as. Filip Dougan 

Jeziki /  
Languages: 

slovenski 

 

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

 
 

 
 
Prerequisits: 

Študent mora biti vpisan vsaj v 3. letnik 
prvostopenjskega študija Pravo na Pravni 
fakulteti, izkazati motiviranost z motivacijskim 
pismom, predložiti življenjepis in izpis ocen na 
študiju 1. stopnje. Izbira kandidatov se opravi 
glede na vsebino motivacijskega pisma, 
povprečno oceno in oceno pri posameznih 
predmetih. Izbiro študentov opravi nosilec 
predmeta. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

Teoretični del:  Študenti se udeležijo predavanj 
v zimskem in poletnem semestru, ki jih izvedejo 
sodniki, ki vodijo civilne sodne postopke, 
strokovni sodelavci, ki sodelujejo pri njih, ter 
drugi strokovnjaki z izkušnjami s tega področja.  
Na predavanjih se študenti podrobneje 
seznanijo z izbranimi vidiki civilnih sodnih 
postopkov v praksi ter izbranimi aktualnimi 
praktičnimi in teoretičnimi vprašanji s tega 
področja.  
  
Praktični del:  Praktično delo študenti 
opravljajo pod nadzorom pedagoškega 
mentorja in zunanjih strokovnjakov na področju 
civilnega procesnega prava. Udeleženci klinike 
se bodo udeležili obravnav in/ali sej v različnih 
sodnih postopkih in sodelovali pri posameznih 
procesnih dejanjih in opravilih znotraj teh. V 
okviru praktičnega dela na sodiščih se študenti 
seznanijo s potekom sojenja v civilnih sodnih 
postopkih, načinom študija sodnega spisa, ter 
pripravijo pisni osnutek rešitev pravnih 
problemov v obravnavanih sodnih postopkih. 
 

  
 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 
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Ude: Civilno procesno pravo, UL, Ljubljana 2002; 
Rijavec: Civilno izvršilno pravo, GV Založba, Ljubljana 2003; 
Ude, Galič (ur.): Pravdni postopek, zakon s komentarjem, GV Založba in Uradni list, 1.-4. knjiga, 
Ljubljana 2010; 
Galič: Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili, Uradni list, Ljubljana 2017; 
Rijavec, Ekart: Zakon o nepravdnem postopku z uvodnimi pojasnili, Uradni list, Ljubljana 2009. 
 
Veljavna zakonodaja s področja civilnega procesnega prava. 
Dodatna literatura glede na tematiko praktičnega dela.  

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- Seznanitev s civilnimi sodnimi postopki v 
praksi 

- seznanitev z notranjim delovanjem in 
organizacijo sodišč 

- poglobljena seznanitev s posameznimi 
procesnimi instituti 

- pridobivanje veščin, potrebnih za izvajanje 
pravniškega poklica v praksi. 

 

  
 

 
 
 
 
Predvideni študijski rezultati: 

  
 
 
Intended learning outcomes: 

- priprava pisnih osnutkov rešitev pravnih 
problemov v obravnavanih sodnih 
postopkih 

- pridobitev znanj in kompetenc, koristnih za 
bodoče strokovno delo na področju 
civilnega prava,   

- boljše razumevanje ključnih institutov 
civilnega procesnega prava in problemov do 
katerih prihaja v praksi.  

  

   

 
Metode dela :  Learning and teaching methods: 

- Udeležba na predavanjih in okroglih mizah, 
ki zahtevajo aktivno sodelovanje študentov. 

- Praktično delo pod nadzorom nosilca klinike 
in ob sodelovanju z zunanjimi  pravnimi 
strokovnjaki. 

- Obisk sodišč, ki vodijo civilne sodne 
postopke. 
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Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Ni številčne ocene - opravljeno, ni 
opravljeno. 

 

 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  
POGORELČNIK VOGRINC, Neža. Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih, (Zbirka Scientia iustitia, 27). 1. 
natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015. 333 str. ISBN 978-961-247-324-2.   
POGORELČNIK VOGRINC, Neža. Spletno reševanje potrošniških sporov. V: VLAHEK, Ana (ur.), DAMJAN, 
Matija (ur.). Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju. Ljubljana: IUS Software, GV založba: Inštitut za 
primerjalno pravo pri Pravni fakulteti. 2017, str. 211-222, 241, 249.  
POGORELČNIK VOGRINC, Neža. Obnovitveni razlog iz tretje točke 394. člena ZPP. V: ŽNIDARŠIČ SKUBIC, 
Viktorija (ur.), et al. Izbrani vidiki ustavnega, civilnega in gospodarskega prava : liber amicorum Lojze Ude. 
Ljubljana: Pravna fakulteta: Inštitut za primerjalno pravo. 2016, str. 273-283, 614-615.  
POGORELČNIK VOGRINC, Neža. Začasne odredbe v stečajnem postopku. V: GRILC, Peter. Izbrani vidiki 
razvoja slovenskega gospodarskega in civilnega prava od srede 20. stoletja do danes : liber amicorum 
Bojan Zabel. 1. natis. Ljubljana: Pravna fakulteta. 2015, str. 331-348. 
POGORELČNIK VOGRINC, Neža. Implementacija Direktive 2013/11 o alternativnem reševanju potrošniških 
sporov v slovenski pravni red. V: VLAHEK, Ana (ur.), DAMJAN, Matija (ur.), AHTIK, Meta. Pravo in politika 
sodobnega varstva potrošnikov. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba: Inštitut za primerjalno pravo 
pri Pravni fakulteti. 2015, str. 251-282, 481, 493-494.  
POGORELČNIK VOGRINC, Neža. Elektronsko vročanje. V: DAMJAN, Matija (ur.), AHTIK, Meta. Pravo v 
informacijski družbi. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba. 2014, str. 217-238.  
POGORELČNIK VOGRINC, Neža. Začasne odredbe v postopkih v zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij 
med starši in otroki = Interlocutory injunctions in proceedings in matrimonial actions and in actions 
concerning the relations between parents and children. V: ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija (ur.), VLAHEK, Ana 
(ur.), PODOBNIK, Klemen (ur.). Zbornik v čast Karla Zupančiča : družinsko in dedno pravo pred izzivi 
prihodnosti : zbornik znanstvenih razprav v čast 80. rojstnega dne zaslužnega profesorja dr. Karla 
Zupančiča. Ljubljana: Pravna fakulteta. 2014, str. 247-268. 
POGORELČNIK VOGRINC, Neža. Začasne odredbe v postopkih v pravdah zaradi motenja posesti. Pravnik : 
revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 2016, letn. 71, št. 5/6, str. 303-325, 421-
422.  
POGORELČNIK VOGRINC, Neža. The requirements for the issuance of an interim order : a comparison of 
the Slovenian, Croatian, Austrian and German regulations. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, ISSN 
0350-2058, 2016, vol. 66, br. 1, str. 105-129.http://hrcak.srce.hr/file/232272.  
 
DOUGAN, Filip. Nova evropska pravila o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju 
odločb na področju premoženjskih razmerij mednarodnih parov. V: GALIČ, Aleš (ur.), KRAMBERGER ŠKERL, 
Jerca (ur.). Liber amicorum Dragica Wedam Lukić. 1. natis. Ljubljana: Pravna fakulteta. 2019, str. 233-247, 
307-308. 
DOUGAN, Filip. Slovenia. V: RUGGERI, Lucia (ur.), KUNDA, Ivana (ur.), WINKLER, Sandra (ur.). Family 
property and succession in EU member states : national reports on the collected data. Rijeka: Sveučilište u 
Rijeci, Pravni fakultet. cop. 2019, str. 585-609. 

http://hrcak.srce.hr/file/232272
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