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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:
1. Uvod
1. 1. Pojem civilnega prava
1. 2. Javno in zasebno pravo
1. 3. Discipline civilnega prava
1. 4. Kratka zgodovina civilnega prava na Slovenskem
1. 5. Pravni viri civilnega prava
1. 6. Temeljna izhodišča in načela civilnega prava
2. Pravno razmerje
2. 1. Pojem
2.2. Nastanek, prenehanje, sprememba
2.3. Pravni temelj pravnega razmerja
2.4. Delitev pravnih razmerij
2.5. Elementi pravnega razmerja
3. Pravni subjekti
3. 1. Pojem in vrste sposobnosti
3. 2. Fizična oseba in njene sposobnosti
3. 3. Pravna oseba in njene sposobnosti
3.4. Societeta, skupnost in vrste pravnih oseb
4. Pravica
4. 1. Pojem
4. 2. Vrste (absolutne, relativne, osebne, premoženjske,
zahtevek…)
4. 3. Pridobitev
5. Objekti pravnih razmerij
5. 1. Pojem
5.2. Stvar
5.3. Izpolnitvena ravnanja
5. 4. Premoženje
5.5. Osebne (nepremoženjske) dobrine
6. Pravni posli
6.1. Pojem
6.2. Vrste
6.3. Izjava volje
6.4. Razlaga izjav volje in pogodb
6.5. Predpostavke veljavnosti pravnih poslov
6.5.1. Oblika pravnih poslov
6.5.2. Soglasje tretje osebe
6.5.3. Dopustnost, možnost, določenost
6.5.4. Kavza
6.6. Sklenitev pogodbe
6.7. Sklenitev pogodbe na podlagi splošnih pogojev
poslovanja
6.7. Preklic veljavno sklenjene pogodbe
6.8. Osnovno o učinkih pogodbe
6.9. Neveljavnost pravnih poslov
6.9.1. Ničnost
6.9.2. Izpodbojnost
6.9.3. Konvalidacija
6.9.4. Konverzija
7. Pogoj in rok
8. Zastopanje
8.1. Pojem
8.2. Učinki zastopanja
8.3. Prekoračitev in zastopanje brez pooblastila
8.4. Posebne vrste zastopanja

Content (Syllabus outline):

9. Učinki časa v civilnem pravu
9.1. Zastaranje
9.2. Prekluzija
9.3. Priposestvovanje
10. Osnove neposlovnih odškodninskih obveznosti
10.1. Pojem
10.2. Pravni temelj
10.3. Škoda
10.4. Protipravnost
10.5. Vzročna zveza
10.6. Odgovornost
11. Varstvo pravic
11.1.Pojem
11.2.Civilni pravdni postopek
11.3.Izvršilni postopek
11.4. Nepravdni postopek
11.5. Alternativno reševanje sporov
11.6. Samopomoč
11. 7. Notariat
12. Osebnostne pravice
13. Pravice intelektualne lastnine

Temeljni literatura in viri / Readings:
- Juhart, M., Možina, D., Novak, B., Polajnar-Pavčnik, A., Žnidaršič Skubic, V., Uvod v civilno pravo, Uradni list,
Ljubljana 2010;
- Novak, B. (ur.), Možina, D., Žnidaršič Skubic, V., Dugar, G., Praktikum za uvod v civilno pravo, Uradni list, Ljubljana
2015;
- Obligacijski zakonik – splošni del (UL 83/01); dodatna literatura in druga relevantna zakonodaja bosta sporočeni na
predavanjih.

Cilji in kompetence:
Predmet je, kot izhaja iz njegovega naslova, uvajalni,
pripravljalni predmet, ki bo študentom omogočil
kasnejše lažje razumevanje in akumuliranje znanja z
enega najbolj obsežnih pravnih področij, to je področja
civilnega prava. Cilj predmeta je v tem, da slušatelja
seznani s temeljnimi civilnopravnimi instituti, ki jih bo
podrobneje in v detajlih spoznaval v kasnejših študijskih
letih, pri posamičnih civilnopravnih predmetih. Slušatelj
na ta način pridobi ustrezno, zaenkrat sicer še dokaj
abstraktno znanje o temeljnih prvinah oziroma pojmih
posebne pravne panoge, hkrati pa se tudi že usposablja
za aplikacijo abstraktnega pravnega znanja na
konkretnih življenjskih primerih.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Temeljno znanje, ki naj bi ga študent pridobil potem, ko
bi uspešno opravil vse obveznosti pri predmetu, je
sestavljeno iz poznavanja splošnih institutov civilnega
prava, pravne teorije s tega področja ter primerne
uporabe institutov v konkretnih situacijah. Slušatelji naj
bi razumeli, kakšen je izvor oziroma podstat
civilnopravne sfere, kakšna so temeljna načela, ki jo
obvladujejo ter poglavitne značilnosti in funkcije
civilnega prava. Slušatelji bodo sposobni jasnega
razmejevanja med civilnopravno in drugimi pravnimi
panogami, prav tako pa bodo znali razumeti kakšne
pravne posledice ta razmejitev prinaša v konkretnih
primerih. Znanje in pridobljene sposobnosti
razumevanja so uporabljive pri interpretiranju
civilnopravne zakonodaje, kot tudi pri analiziranju sodne
prakse s področja. Določena znanja in veščine, ki so sicer
bazična, vendarle, v določenem obsegu, že omogočajo
pravilno pravno interpretacijo konkretnih življenjskih
primerov.
Slušatelji bodo skozi poznavanje temeljnih zakonitosti
civilnega prava, pravnih instrumentov s katerimi slednje
razpolaga in z zavedanjem o njegovi pristnosti v
vsakodnevnem pravnem prometu, razvili svoje lastne
sposobnosti razumevanja tega področja ter pravnega
razmišljanja in sklepanja. Samostojno bodo lahko
ocenjevali skladnost oziroma neskladnost teoretičnih
dognanj s postopki in praksami s katerimi se srečujemo v
realnosti.
V skladu s študijskim programom je študentom
zagotovljeno pridobivanje veščin in spretnosti, ki
presegajo koristnost zgolj za konkretni predmet.
Študenti v učnem procesu ne bodo le pasivni poslušalci,
ampak tudi aktivno sodelujoči. Na ta način se jim
omogoča intenziven razvoj, ne samo lastnih sposobnosti
samostojnega raziskovanja problematike in zbiranja ter
analiziranja ustrezne (domače in tuje) literature (v
različnih oblikah), ampak tudi posameznih socialnih
veščin in spretnosti, ki so v pravniškem poklicu izjemno
cenjene. Omenimo naj le nekatere: sposobnost jasnega,
natančnega (ustnega in pisnega) izražanja stališč in
refleksij na obdelano literaturo, sposobnost za delo v
skupini, sposobnost analitičnega in sintetičnega
mišljenja, sposobnost abstrahiranja ipd..

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

- predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih znanj s
področja);
- seminar (analiza sodne prakse, analiza in interpretacija
zakonskih določb);
- vaje (reševanje hipotetičnih primerov, predstavitev
prispevkov študentov)

Delež (v %)
/Weight (in %)
Načini ocenjevanja:
Končni pisni izpit.
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.

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):
100 % pisni
izpit

Reference nosilca / Lecturer's references:
 Prof. dr. Barbara Novak:
- JUHART, Miha, MOŽINA, Damjan, NOVAK, Barbara, POLAJNAR-PAVČNIK, Ada,
ŽNIDARŠIČ, Viktorija. Uvod v civilno pravo. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike
Slovenije, 2011. 316 str. ISBN 978-961-204-467-1;
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- NOVAK, Barbara. Private autonomy in Slovenian family law. V: VERBEKE, Alain (ur.).
Confronting the frontiers of family and succession law : liber amicorum Walter
Pintens. Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia, cop. 2012, str. 1009-1031;
- NOVAK, Barbara. Slovenia : [international protection of adults]. V: ASHTON,
Gordon R. (ur.). Court of protection practice 2012, (Court of protection practice ...).
Bristol: Jordans, 2012, str. 2101-2113;
- NOVAK, Barbara. Vorsorgevollmacht und Erwachsenenschutz in Slowenien. V:
LÖHNIG, Martin (ur.). Vorsorgevollmacht und Erwachsenenschutz in Europa,
(Beiträge zum europäischen Familienrecht, Bd. 13). Bielefeld: Verlag Ernst und
Werner Gieseking, 2011, str. 121-137.


Prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic:
- JUHART, Miha, MOŽINA, Damjan, NOVAK, Barbara, POLAJNAR-PAVČNIK, Ada,
ŽNIDARŠIČ, Viktorija. Uvod v civilno pravo. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike
Slovenije, 2011. 316 str. ISBN 978-961-204-467-1;
- ZUPANČIČ, Karel, ŽNIDARŠIČ, Viktorija. Dedno pravo. 3. spremenjena in dopolnjena
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- ZUPANČIČ, Karel, NOVAK, Barbara, ŽNIDARŠIČ, Viktorija, KONČINA PETERNEL,

Mateja. Reforma družinskega prava : predlog novih predpisov s komentarjem,
(Zbirka predpisov, Uradni list Republike Slovenije). 2., spremenjena in dopolnjena
izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2009. 415 str. ISBN 978-961-204-4305;
- ŽNIDARŠIČ, Viktorija. Skupna lastnina. V: Zbornik. 1. natis. Ljubljana: GV založba,
2010, str. 16-25;
- ŽNIDARŠIČ, Viktorija. The reform of Slovenian family law : property relations
between spouses. V: ATKIN, Bill (ur.), BANDA, Fareda (ur.). International survey of
family law. 2008 ed. Bristol: Jordan Publishing, 2008, str. 369-379;
- ŽNIDARŠIČ, Viktorija. Pravna narava zakonske zveze. V: KOBE, Zdravko (ur.),
PRIBAC, Igor (ur.). Prava poroka? : 12 razmišljanj o zakonski zvezi, (Knjižna zbirka
Krt, 138). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 2006, str. 211-231.


Prof. dr. Damjan Možina:
- MOŽINA, Damjan. Kršitev pogodbe. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2006 [i.e.] 2007.
461 str. ISBN 978-961-247-004-3. [COBISS.SI-ID 231581952];
- SCHLECHTRIEM, Peter, MOŽINA, Damjan. Pravo mednarodne prodaje : Konvencija
Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga. Ljubljana: Uradni list Republike
Slovenije, 2006. XXIII, 264 str. ISBN 961-204-367-1. [COBISS.SI-ID 227784960];
- JUHART, Miha, MOŽINA, Damjan, NOVAK, Barbara, POLAJNAR-PAVČNIK, Ada,
ŽNIDARŠIČ, Viktorija. Uvod v civilno pravo. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike
Slovenije, 2011. 316 str. ISBN 978-961-204-467-1. [COBISS.SI-ID 254353920];
- MOŽINA, Damjan. Razdor, odpoved in odstop od pogodbe. Pravni letopis ..., 2011,
str. 57-73, 382-383. [COBISS.SI-ID 12161361];
- MOŽINA, Damjan. Odškodnina za nemožnost uporabe stvari, zlasti motornih vozil.
Pravni letopis ..., 2010, str. 129-138. [COBISS.SI-ID 11268945];
- MOŽINA, Damjan. Naknadna nemožnost izpolnitve obveznosti in njen pomen za
obligacijsko pravo. Zb. znan. razpr. (Prav. fak. 1991), 2008, letn. 68, str. 175-201.
[COBISS.SI-ID 9577041].

