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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
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Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Letnik
Academic
year

Semester
Semester

Prvi

Prvi in drugi

Prvostopenjski UN študij
program Pravo

Vrsta predmeta / Course type

Obvezni splošni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

105 (53+52)

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

30 (15+15)

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
135

doc. dr. Aleš Novak, prof. dr. Miro Cerar

Predavanja / Slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial: Slovenski

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

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
9 (5+4)

1. Vrste in metode pravnih znanosti
2. Družba, država, pravo
2.1. Družba
2.2. Država
2.2.1. Temeljni vidiki (moderne) države
2.2.2. Oblike držav
2.2.3. Pravna in socialna država
2.2.4. Temeljni pogledi državo
2.3. Pravo
2.3.1. Vprašanje zasnove prava
2.3.2. Pravo kot zgodovinski pojav
2.3.3. Razmerje med pravom in državo
3. Pravni red
3.1. Pojem pravnega reda in njegove sestavine
3.2. Pravno pravilo in pravno načelo
3.3. Pravno razmerje
3.3.1. Pravni subjekt
3.3.2. Pravica
3.3.3. Dolžnostno upravičenje
3.3.4. Pravna dolžnost
3.3.5. Zloraba pravice
3.3.6. Predmet pravnega razmerja
3.4. Normativni pravni akt
3.5. Pravni viri
3.6. Pravne praznine
3.7. Uporabljanje (splošnih) pravnih aktov
3.7.1. Pojem in potek uporabljanja (splošnih)
pravnih aktov
3.7.2. Pomen pravnih dejstev
3.7.3. Posamični pravni akti
3.7.4. Konkretno pravno razmerje
3.7.5. Zastaranje in priposestvovanje
3.7.6. Varstvo pravnega razmerja
4. Razlaga (razumevanje) normativnih pravnih aktov
5. Sistemizacija prava
6. Pravo in vrednote
7. Pogledi na naravo prava

Temeljni literatura in viri / Readings:
Marijan Pavčnik: Teorija prava. 5., pregledana in dopolnjena izdaja (z novim poglavjem Aleša Novaka), Ius Software in
GV Založba: Ljubljana 2015 (oz. nova izdaja istega dela)
Miro Cerar, Aleš Novak, Marijan Pavčnik: Uvod v pravoznanstvo. 2. Izd. Uradni list. Ljubljana 2012.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Uvod v pravoznanstvo je nosilni in temeljni uvodni
predmet za študij prava. Naloga predmeta je, da
razgrinja pojmovni aparat in prvine, ki omogočajo
razumeti pravo in državo. Vrednotna razsežnost prava
terja, da se je treba ukvarjati tudi z naravo pravnega
mišljenja in z etičnimi dilemami, ki spremljajo pravno
odločanje.

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Poznavanje pojmovnega aparata ter prvin prava in
države, razumevanje razsežnosti prava in države.
Pridobljeno znanje je temelj za študij prava in izhodišče
za razumevanje prava kot družbenega pojava.
Poznavanje prvin prava omogoča kritični razmislek o
pravu in njegovi naravi (npr. v povezavi z etičnimi
dilemami, ki spremljajo pravno odločanje).
Pridobljeno znanje je osnova za študij drugih
predmetov, a hkrati tudi problemski okvir, ki ga je treba
dopolnjevati z znanjem drugih predmetov. Pravno
mišljenje in metodološki pristop sta splošni
»spretnosti«, ki sta povezani z vsemi pravnimi področji.

Metode poučevanja in učenja:

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Learning and teaching methods:

Predavanja (gre za problemsko zasnovana predavanja, ki
posredujejo temeljno teoretično znanje, a so hkrati okvir
za razmislek o pravu in njegovi naravi), seminarji
(obravnavanje posameznih problemskih sklopov, ki jih je
treba poglobljeno osvetljevati), vaje (obravnavanje
posameznih vprašanj, ki omogočajo preverjanje,
dopolnjevanje in utrjevanja temeljnega znanja),
konzultacije (individualni razgovori o posameznih
problemih).

Načini ocenjevanja:
Obvezni pisni kolokvij po prvem semestru
(pristop h kolokviju je ovrednoten s 4 ECTS).
Uspeh pri semestrskem testu se v tekočem
študijskem letu upošteva pri pisnem delu izpita,
tako da se za 5,5-8,5 pridobljenih točk na
semestrskem testu prizna 0,5 dodatne točke na
pisnem delu izpita, za 9 - 10 pridobljenih točk
pa 1 dodatna točka.
K izpitu lahko pristopijo študenti, ki imajo
izkazano vsaj 80% navzočnost na vajah.

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

Izpit je pisen in usten; k ustnemu delu lahko
pristopijo tisti, ki so pisni del pozitivno opravili.
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.
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