Ustavno pravo (izredni) – vaje, obvestilo, 2019/2020
27. 11. 2019
Spoštovani študenti!
V terminih od 4. 12. dalje bodo v skladu z objavljenim urnikom pri predmetu Ustavno pravo izvedene
vaje za izredne študente.
Glede na prvotno objavljen urnik pa je prišlo do nekaterih sprememb, ki jih, prosim, upoštevajte:
-

Prvotni termin Ustavnega prava na dan 3. 12. se zamenja s terminom predmeta Rimsko pravo,
dne 4. 12. (Ustavno pravo: 4.12. ob 17h; Rimsko pravo: 3. 12. ob 18h);

-

V petek, 6. 12., se bodo vaje pri Ustavnem pravu (namesto ob 16h) začele ob 18h (Ustavno
pravo: 6. 12. ob 18h):

-

Prvotni termin Ustavnega prava na dan 18. 12. se zamenja s terminom predmeta Pravna
zgodovina, dne 16. 12. (Ustavno pravo: 16. 12. ob 17h; Pravna zgodovina: 18. 12. ob 17h);

-

Prvotni termin Ustavnega prava na dan 8. 1. se zamenja s terminom predmeta Uvod v
pravoznanstvo, dne 9. 1. (Ustavno pravo: 9. 1. ob 16h; Uvod v pravoznanstvo: 8. 1. ob 17h).

Spremenjeni termini so usklajeni z nosilci oziroma izvajalci drugih predmetov in so upoštevani v spodnji
razpredelnici.

Na vajah pri Ustavnem pravu bomo, po vzoru vaj za redne študente, po posameznih temah obravnavali
odločbe Ustavnega sodišča. Obravnavali bomo odločbe, vsebovane v knjigi: Zagorc, Saša; Bardutzky,
Samo: Ustavno pravo skozi ustavnosodno presojo (UPSUP), IPRIS 2017.
Zaradi lažjega razumevanja odločb, ki se obravnavajo na vajah, si preberite poglavji o Ustavnem sodišču
RS in postopku pred Ustavnim sodiščem RS v učbeniku: Grad, Franc; Kaučič, Igor; Zagorc, Saša: Ustavno
pravo, 2. spremenjena in dopolnjena izd., Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2018, str.
594–623.
Pred vajami nujno preberite odločbe, ki jih bomo na posameznih vajah obravnavali. Pričakuje se, da
boste sodelovali v diskusiji, ki poteka na vajah, oz. da boste pripravljeni, da odgovarjate na vprašanja,
povezana z obravnavanimi zadevami. Razpored obravnavanih tem, ki upošteva njihovo razporeditev v
navedeni knjigi, je naveden v spodnji tabeli.
S seboj obvezno prinesite knjigo »Ustavno pravo skozi ustavnosodno presojo« in Ustavo Republike
Slovenije.
as. Marjan Kos

Razpored obravnavanih tem:
4. 12.1

Uvodno + Pravna država

17–19h

Čtivo: UPSUP – Uvod (str. 5–8)

(2 uri)

UPSUP - Prvi del. A.I., A.II., A.VII in A.VIII.

6. 12.2

Delitev oblasti

18–20h

Čtivo: UPSUP - Prvi del. C.I., C.II., C.III

(2 uri)
10. 12.

Ustavna demokracija in spoštovanje človekovega dostojanstva

(2 uri)

Čtivo: UPSUP - Prvi del. D.I. in D.II. (Referendum o džamiji), D.III. (referendum o
sodniških plačah) in D.IV. (referendum o ZZZDR)

16. 12.3

Ločitev cerkve od države

(3 ure)

Čtivo: UPSUP - Prvi del. E.I., E.II., E. VII., E.VIII., E.IX.

6. 1.

Pravica do povračila škode

(3 ure)

Čtivo: UPSUP - Drugi del. B.4.I. in B.4.II.

9. 1.4

Svoboda izražanja

16–18h

Čtivo: UPSUP - Drugi del. C.6.I, C.6.II. in C.6.VII.

(2 uri)

1

10. 1.

Volilna pravica

(3 ure)

Čtivo: UPSUP - Drugi del. D.8.I.

21. 1.

Enakost

(2 uri)

Čtivo: UPSUP - Drugi del. E.I, E.II. in E.III.

Menjava termina z Rimskim pravom.
Zamenjava termina z Rimskim pravom na isti dan.
3
Menjava termina s Pravno zgodovino.
4
Menjava termina z Uvodom v pravoznanstvo. Izpadlo uro bomo nadomestili tekom preostalih terminov.
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