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Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Rimsko pravo

Študijski program in stopnja
Study programme and level
Prvostopenjski UN študij program
Pravo

Študijska smer
Study field

Vrsta predmeta / Course type

Letnik
Academic year

Semester
Semester

prvi

prvi in drugi

Obvezni splošni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
90

Seminar
Seminar

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial
45

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija

izr. prof. dr. Marko Kambič

Predavanja / Lectures: Slovenski
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih
obveznosti:
Predmet je v prvem letniku, zato ni nobenih vstopnih
pogojev za vključitev v delo oziroma opravljanje
študijskih obveznosti.

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Samost. delo
Individ. work
135

ECTS
9 (4+5)

1. Pojem in pomen rimskega prava
2. Razvoj rimskega ustavnega prava
3. Razvoj rimskega civilnega prava
4. Pojem prava in njegove delitve
4. 1. Pravica in zloraba pravice
4. 2. Pravni posli
4. 2. 1. Neveljavnost
5. Oseba in njen pravni položaj
5. 1. Pravna sposobnost
5. 2. Poslovna sposobnost
6. Stvari in stvarne pravice
6. 1. Posest
6. 2. Lastninska pravica
6. 3. Služnosti
6. 4. Stavbna pravica in dedni zakup
6. 5. Zastavna pravica
7. Pojem in vrste obligacij
7. 1. Načela obligacijskega prava
7. 2. Kršitev obveznosti in odgovornost za nastalo škodo
7. 4. Prenehanje obveznosti
7. 4. 1. Izpolnitev
7. 4. 2. Pobotanje
7. 4. 3. Odstop terjatve in prevzem dolga
7. 5. Subjekti obveznosti
7. 6. Odgovornost za poslovne obveznosti oseb pod
oblastjo
7. 8. Kontrakti
7. 9. Kvazikontrakti
7. 10. Delikti
7. 11. Kvazidelikti
8. Dedno pravo
8. 1. Temeljni pojmi
8. 2. Intestatno dedovanje
8. 3. Oporočno dedovanje

Temeljni literatura in viri / Readings:
Janez Kranjc, Rimsko pravo, 3., pregledana in dopolnjena izdaja, Ljubljana 2017
Janez Kranjc: Primeri iz rimskega prava, Ljubljana 2016
Janez Kranjc, Latinski pravni reki, Ljubljana 2006

Cilji in kompetence:
Študentje poznajo temeljne pravne institute civilnega
prava v perspektivi njihovega zgodovinskega razvoja.
Študentje so sposobni pri obravnavi praktičnih primerov
iz dejanskega stanja izluščiti pravno relevantne
okoliščine in opredeliti pravni problem.
Študentje obvladajo temeljno pravno izrazje na področju
splošnega dela civilnega prava, stvarnega in
obligacijskega prava ter dednega prava.
Študentje so seznanjeni s temeljnimi podobnostmi in

Objectives and competences:

razlikami med različnimi evropskimi ureditvami na
področju civilnega prava.

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Študent bo po opravljenih obveznostih pridobil pregled
nad strukturo civilnega prava in zgradbo njegovih
temeljnih institutov. Hkrati bo obvladal pretežni del
klasičnega pravnega izrazja, skupaj z mednarodno
uveljavljenimi, iz latinskega jezika izvirajočimi izrazi.
Rimsko pravo pomeni temelj sodobnega prava, saj je
mogoče na področju civilnega prava govoriti o
nepretrgani kontinuiteti od antike do današnjih dni. Ob
vstopanju v evropski prostor je nepogrešljivo tudi
pravno izrazje, ki izvira iz rimskega prava in se je
uveljavilo v vseh evropskih pravnih sistemih.
Študij predmeta omogoča študentu pozicioniranje
posameznega pravnega pojava v času in prostoru. Ta
širša orientacija omogoča kritično presojanje
posameznih pravnih rešitev in predvsem povečuje
zmožnost in zanesljivost predikcije njihovega
potencialnega uspeha.
Spretnosti in znanja, pridobljena pri tem predmetu so
del standardnega pravnega znanja, ki ga je mogoče in
treba uporabiti pri slehernem pravnem delu. Študij
predmeta spodbuja zmožnost analize in sinteze,
predvsem pa sposobnost povezovanja med konkretnim
primerom in njegovo pravno rešitvijo v kontekstu
veljavnega prava. Študij rimskega prava je zaradi
kazuistične narave njegovih virov nepogrešljiv pri
srečevanju z anglo-ameriškim pravom.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:
Interaktivna predavanja in vaje ter tematski seminarji.
Predvidena je uporaba sodobnih pedagoških metod, ki
spodbujajo samostojno razmišljanje in ustvarjalnost.

Learning and teaching methods:

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:

Obvezni pisni test po prvem semestru
(pozitivna ocena testa je ovrednotena s 4 ECTS
in je pogoj za pristop na majski izpitni rok)
Študent mora opraviti pisni in ustni izpit.
Pozitivno opravljen pisni izpit je pogoj za
pristop k ustnemu delu izpita.
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. Marko Kambič
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