
 UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS 
Predmet: 
Course title 

Pravo EU 
EU Law 

 
 
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Upravljanje in poslovanje 2 Upravljanje in poslovanje 1. 2. 
Business and Management 2 Business and Management 1st 2nd 
 
Vrsta predmeta/Course type modularni/module 
 
Univerzitetna koda predmeta/University course code  
 
Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 
work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. 
delo 
Individ. 
work 

ECTS 

20  15    6 
 
Nosilec predmeta/Lecturer: izr. prof. dr. Franci Avsec 
 
Jezik/ 
Languages:  
 

Predavanja/Lectures: 
 

slovenski/Slovenian 
 

Vaje/Tutorial: slovenski/Slovenian 
 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

Prerequisits: 

• Pogoj za vključitev v delo je vpis v  
1. letnik študijskega programa.  

• Študent mora pred izpitom pripraviti in 
predstaviti projektno nalogo. 

 

 
Vsebina: Content (Syllabus outline): 

• Zgodovina in razvoj evropskih skupnosti: 
razvoj in cilji evropskih integracij 
(razmejitev pojmov, pravo EU, pravo 
Evropske skupnosti, pravo Unije) ter 
razvoj evropskih integracijskih procesov 
in zgodovinski razvoj (stopnje 
ekonomske integracije, integracijske 
ideje skozi čas od ustanovitve treh 
skupnosti do novih širitev, program 
ustanovitve skupnega trga leta 1992 in 
Enotni evropski akt, pogodba o Evropski 
uniji – PEU, Maastrichtski sporazumi, 
Amsterdamska pogodba, pogodba iz 
Nice). 

• Pravni viri: pojem in oblike pravnih 
virov (pisani in nepisani pravni viri), 
primarni in sekundarni pravni viri, 
Acquis communautaire kot pravni vir ter 
obvezne sestavine pravnih aktov. 

 



• Razmerje med pravom skupnosti in 
pravnimi redi držav članic: avtonomnost 
prava EU, primarnost prava EU, 
neposredna uporabnost prava EU, pravna 
subjektiviteta Unije in delitev pristojnosti 
med ES in državami članicami.  

• Temeljna načela prava skupnosti: 
temeljne pravice, subsidiarnost, 
sorazmernost, legitimnost, 
nediskriminatornost, transparentnost.  

• Institucije in organi EU: spojitvena 
pogodba (Merger Treaty), Komisija, 
Svet, Evropski svet, Evropski parlament, 
Sodišče Evropske skupnosti in Sodišče I. 
stopnje, Računsko sodišče, druge 
institucije.  

• Sodni nadzor (judical review) v Evropski 
skupnosti: postopki proti državam 
članicam EU, sodni nadzor aktov 
Skupnosti, tožbe zaradi opustitve 
delovanja po Pogodbi o ES, ugovor 
nezakonitosti, nepogodbena odgovornost 
EU, reševanje predhodnih vprašanj.  

• Štiri temeljne svoboščine: prost pretok 
blaga, prost pretok kapitala, prosto 
gibanje delovne sile, prosto ustanavljanje 
sedeža in opravljanje storitev.  

• Konkurenčno pravo: gospodarski in 
davčni vidik.  

• Slovenija in EU: razvoj, mednarodni 
položaj v Evropi, suverenost in položaj 
Slovenije.   

 
 
Temeljna literatura in viri/Readings: 
Temeljna literatura 
 
Arah, M. (1995). Evropska unija: vizija političnega združevanja. Ljubljana: Arah consulting, d. o. o. 
Evropsko pravo (2004). Zbirka gradiv Šole evropskega prava. Ljubljana: Založniška hiša Primath. 
Grilc, P. in T. Ilešič (2001). Pravo Evropske unije, prva in druga knjiga. Ljubljana: Pravna fakulteta 
in Cankarjeva založba.  
Haller, B. in C. Krueger (2000). Law in Greater Europe. The Hague: Kluwer Law International.  
Lenaerts, K. in P. V. Nuffel (2005). Constitutional Law of the European Union. London. 
Pogodba o Ustavi za Evropo s komentarjem (2005). Ljubljana: Gospodarski vestnik.  
Članek v reviji:  
Pernek, F. (2003). Jedinstveno oporezivanje trgovačkih društava i štetna porezna konkurencija sa 
naglaskom na države članice Europske unije (EU) i Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj 
(OECD). Zagreb: Hrvatske pravna revija, br. 9, Inženjerski biro, str. 14-26. 
Prispevka v zborniku: 
Kostanjevec, B. (2005). Mednarodna škodljiva davčna konkurenca. Maribor: Zbornik Pravne 
fakultete Univerze v Mariboru, str. 343-356. 
Pernek, F. (2005). Mednarodne dvojne obdavčitve. Maribor: Zbornik Pravne fakultete Univerze v 
Mariboru, str. 327-342. 
 



 
Cilju in kompetence: Objectives and competences: 
Učna enota prispeva predvsem k razvoju 

naslednjih splošnih in specifičnih kompetenc: 
• poznavanje in razumevanje utemeljitve 

in zgodovine temeljnih disciplin s 
področja prava današnje EU, 

• koherentno obvladovanje temeljnega 
znanja, pridobljenega pri predmetu in 
sposobnost povezovanja znanja različnih 
področij ter njegova uporaba in 
implementacija v prakso, 

• poznavanje in razumevanje procesov in 
stanj v poslovnem okolju s pravnega 
vidika in sposobnost za njihovo analizo, 
sintezo in predvidevanje rešitev ter 
njihovih posledic v skladu z 
uveljavljenimi pravnimi načeli in pravili, 

• usposobljenost za raziskovanje na 
področju upravljanja in poslovanja z 
upoštevanjem pravnega vidika Evropske 
unije ter razvoj kritične in samokritične 
presoje, 

• fleksibilna uporaba pridobljenega 
pravnega znanja v praksi, 

• sposobnost za reševanje konkretnih 
delovnih problemov s področja prava 
Evropske unije v upravljanju in 
poslovanju, 

• interdisciplinarno povezovanje pravnih 
vsebin z ostalimi področji upravljanja in 
poslovanja, 

• sposobnost pridobivanja, selekcije in 
evalvacije novih pravnih informacij in 
zmožnost ustrezne interpretacije na 
področju prava EU in ostalih disciplin 
programa Upravljanje in poslovanje, 

• sposobnost uporabe informacijsko-
komunikacijske tehnologije in sistemov 
za pridobivanje podatkov in informacij 
za  reševanje pravnih problemov 
(zakonodaja, javni registri …), 

• upoštevanje poslovne morale in etike. 
 

 

 
Predvideni študijski rezultati:  Intended learning outcomes: 
Znanje in razumevanje: 

Študent/študentka pozna in razume: 
• zgodovinski razvoj Evropske skupnosti, 
• institucije Evropske unije s svojimi 

pristojnostmi, obveznostmi in pravicami, 
• najpomembnejši pravni viri Evropske 

unije, 
• posamezna področja prava Evropske 

Knowledge in understanding: 



unije (gospodarsko, obligacijsko, civilno, 
delovno, davčno itd.), 

• razmerja med pravom skupnosti in 
pravnimi redi držav članic, 

• temelja načela prava EU, 
• institucije in organe EU, 
• sodni nadzor v Evropski skupnosti, 
• uporabnost in problematiko štirih 

temeljnih svoboščin, 
• konkurenčno pravo z gospodarskega in 

davčnega vidika, 
• pravna razmerja med Slovenijo in EU, 
• umeščenost svojega strokovnega 

področja v širše družbene, pravne in 
vrednostne kontekste ter z njihovo 
refleksijo oblikuje intelektualno aktiven 
in etičen odnos do okolja. 

 
 
Metode poučevanja in učenja: Learning and teaching methods: 

• predavanja z aktivno udeležbo študentov 
(razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, 
reševanje problemov), 

• projektna naloga, 
• individualne in skupinske konzultacije 

(diskusija, dodatna razlaga, obravnava 
specifičnih vprašanj), 

• oblikovanje portfolia in samostojen študij 
(motiviranje, usmerjanje, 
samoopazovanje, samouravnavanje, 
refleksija, samoocenjevanje). 

 

 

 
 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) 
Weight (v %) 

 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno spraševanje, 
naloge, projekt): 

• 100 % udeležba na 
predavanjih in vajah, 

• uspešno opravljena projektna 
naloga s predstavitvijo in 
zagovorom. 

• Če študent ni 100 % udeležen 
na predavanjih in vajah, mora 
poleg projektne naloge 
opraviti tudi izpit:  
- izpit, 
- priprava, predstavitev in 

zagovor raziskovalne 
naloge. 

 

 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 % 
40 % 

 

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 


