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Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Drugostopenjski UN študij 
program Pravo 

Mednarodnopravna Prvi Prvi in Drugi 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezni strokovni predmet 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 
Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

60  30  30 120  8 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: prof. dr. Mirjam Škrk, doc. dr. Vasilka Sancin 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: slovenski 

Vaje / Tutorial:  

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

 
 

 
Prerequisits: 

Končana I. stopnja.   

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

1. Mednarodno pravo in nacionalno pravo 
1.1. Osnovne teorije in ureditev po posameznih 
državah 
1.3 Pomen mednarodnega prava v slovenskem 
pravu 
1.3.1 Splošno veljavna načela mednarodnega prava  
1.3.2. Običajno mednarodno pravo 
1.3.3. Mednarodne pogodbe 
1.3.4. Sklepanje in izvrševanje mednarodnih 
pogodb 
1.3.5. Presoja mednarodnih pogodb 
1.3.6. Uporaba mednarodnega prava pred 
slovenskimi sodišči 

  



2. Odnos med pravom EU in mednarodnim pravom 
2.1. Pravna narava ES in EU 
2.2. Pravo EU 
2.3. Pristojnosti 
2.4. Položaj mednarodnega prava v pravu EU 
2.4.1. Mednarodne pogodbe v pravu EU 
2.4.1. Običajno mednarodno pravo v pravu EU 
3. Varstvo narodnih manjšin 
3.1. Zgodovinski razvoj 
3.2. Varstvo manjšin v OZN 
3.3. Varstvo manjšin v SE in v OVSE 
3.4. Varstvo slovenskih manjšin v mednarodnih 
instrumentih  
3.5. Ustavna ureditev italijanske in madžarske 
avtohtone narodne skupnosti v R Sloveniji 
4. Diplomatska zaščita fizičnih in pravnih oseb 
4.1. Pojem in pomen 
4.2. Odgovornost države za opustitev zaščite tujcu 
4.3. Pogoj državljanstva 
4.4. Izčrpanje vseh notranjih pravnih sredstev 
4.5. Uveljavitev škode 
4.6. Dvostranske pogodbe o zaščiti investicij 
5. Mednarodnopravno varstvo okolja 
5.1. Narava okoljskega prava 
5.2 Viri mednarodnega okoljskega prava 
5.3. Varstvo po posameznih področjih (zrak, voda, 
odpadki, biodiverziteta) 
5.4. Klimatske spremembe 
5.5. Preprečevanje onesnaževanja in nadzor 
5.6. Odgovornost držav in varstvo okolja 
5.7. Okoljsko pravo v EU 
6. Mirno reševanje mednarodnih sporov 
6.1. Zgodovinski razvoj 
6.2. Diplomatska sredstva za mirno reševanje 
mednarodnih sporov (pogajanja, dobre usluge, 
posredovanje, anketa-ugotavljanje dejstev, sprava) 
6.3. Arbitraža (ad hoc, nekatere institucionalizirane 
oblike-SAS, OVSE, Arbitražna komisija nekdanje 
Konference o Jugoslaviji) 
6.4. Meddržavno sodišče v Haagu 
6.5. Mednarodno sodišče za pomorsko 
mednarodno pravo 
6.6. Reševanje mednarodnih trgovinskih sporov 
(WTO, Mednarodni center za reševanje 
investicijskih sporov-ICSID). 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 



TÜRK, D.: Temelji mednarodnega prava, 2., pregledana in dopolnjena izdaja, IUS SOFTWARE, GV Založba, 
Ljubljana, 2015. 
SHAW, M.: International Law, Sixth Edition, Cambridge University Press, 2007. 
MERRILLS, J.G.: International Dispute Settlement, Fifth ed., Cambridge University Press, 2011. 
CERAR, B.: Diplomatska zaščita, samozaložba, Piran, 2001. 
SANCIN, V.: Mednarodno pravo v hierarhiji pravnih virov EU in njenih članic, Uradni list Republike 
Slovenije, 2009. 
SANDS, P.: Principles of International Environmental Law, 2nd ed., Cambrudge University Press, 2003. 
ŠKRK, M.: Odnos med mednarodnim in notranjim pravom v praksi Ustavnega sodišča, Pravnik, Ljubljana, 
letnik 62 (2007), št. 6-8, str. 275-311. 
ŠKRK, Mirjam. Običajno mednarodno pravo v slovenski sodni praksi. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2012 
11. in 12. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, letn. 38, 6/7). Ljubljana: GV Založba, 2012, 
38, [št.] 6/7, str. 1224-1234. 
SANCIN, Vasilka. Vloga mednarodnega prava v slovenskem sodstvu. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2012 11. 
in 12. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, letn. 38, 6/7). Ljubljana: GV Založba, 2012, 38, 
[št.] 6/7, str. 1213-1223. 
KOVIČ DINE, M.: Mednarodne obveznosti držav za zagotavljanje trajnostnega razvoja gozdov. Zbornik 
znanstvenih razprav, ISSN 1854-3839, 2013, letn. 73, str. 161-190. 
 
Poročila Komisije ZN za mednarodno pravo dostopna na spletu: http://www.un.org/law/ilc/.  
Ustanovna listina Združenih narodov in Statut Meddržavnega sodišča, Društvo za Združene narode za R. 
Slovenijo, Ljubljana, 1992. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi poglobljeno 
znanje o nekaterih zahtevnejših področjih 
mednarodnega prava. Predpogoj za poglobljeni 
študij mednarodnega prava je, da slušatelj pozna 
osnovne značilnosti mednarodnega prava, ki jih 
pridobi na I. stopnji študija. Izbrana poglavja so 
določena sistematično ter pomenijo zaokroženo 
celoto. Prvi dve poglavji sta posvečeni odnosu med 
mednarodnim pravom in nacionalnim pravom 
države, ter odnosu med mednarodnim pravom in 
pravom EU, s posebnim ozirom za potrebe prakse. 
Čeprav je EU pravni red sui generis, ki se je razvil iz 
mednarodnih pogodb in torej mednarodnega 
prava, je prepletenost med mednarodnim pravom 
in pravom ES očitna. To potrjuje tudi praksa 
Sodišča Evropskih skupnosti. Cilj izbranega poglavja 
je dati podlage za razumevanje odnosa med obema 
pravnima vejama. Varstvo narodnih manjšin se v 
mednarodnem pravu obravnava v okviru varstva 
človekovih pravic. V slovenskem pravu ima varstvo 
narodnih manjšin posebni pomen. Posledica 
večkratnega spreminjanja državnih meja v 
preteklem stoletju je, da na ozemlju države živita 
dve avtohtoni narodni skupnosti, medtem ko 
pripadniki slovenske manjšine živijo v sosednjih 
državah. Čeprav diplomatska zaščita ni nov institut 
mednarodnega prava, to pomembno področje 

  

http://www.un.org/law/ilc/


mednarodnega prava še ni kodificirano. Gre za 
zaščito državljanov (fizičnih in pravnih oseb) v 
tujini, ki v obdobju globalizacije gospodarskih 
odnosov vse bolj posega tudi na področje 
gospodarskih odnosov med državami. Poglavje je 
povezano z varstvom človekovih pravic in 
odgovornostjo držav. Skrb za varstvo okolja na 
mednarodni ravni je relativno mlada, vendar jo 
lahko štejemo kot samostojno pod-panogo 
mednarodnega prava. Gre za predstavitev načel in 
pravil, ki so se izoblikovala pri mednarodnem 
varstvu okolja oziroma trajnostnem razvoju ter za 
odgovornost držav za ekološko škodo. Mirno 
reševanje mednarodnih sporov je eno temeljnih 
postulatov mednarodnega prava. Poleg tega je 
poznavanje odgovarjajočih sredstev za mirno 
reševanje mednarodnih sporov neizogibno 
potrebno za uspešno diplomacijo. Poleg teoretične 
nadgradnje bodo slušatelji analizirali relevantno 
prakso držav in mednarodno judikaturo, vse z 
namenom pridobitve znanja za reševanje 
konkretnih vprašanj v praksi.  
 

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Po opravljenih obveznostih bo študent 
sposoben izkazati poznavanje obravnavanih 
poglavij in veščine potrebne za njihovo 
obravnavo. Študent bo sposoben posamezne 
institute ustrezno razlagati ter jih pri 
praktičnem delu tudi poglobljeno uporabljati. 
Pridobljeno znanje je mogoče neposredno 
uporabiti pri delu v različnih državnih organih, 
vključno s sodišči in specializiranimi 
odvetniškimi pisarnami , kot tudi pri delu v 
različnih evropskih in mednarodnih institucijah. 
Ustno in pisno izražanje o pravnih vprašanjih, 
sposobnost pravniškega sklepanja, izdelava 
pravnih mnenj, uporaba znanja v konkretnih 
primerih v praksi. 
 
Študenti s pridobljenim poglobljenim znanjem 
nadgrajujejo predvsem osvojeno znanje pri 
obveznem predmetu na prvi stopnji 
Mednarodno javno pravo. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 



predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih 
znanj, reševanje hipotetičnih problemov, ter 
obravnavanje konkretnih določb mednarodnih 
pogodb); vaje (analiza sodne in arbitražne prakse, 
obravnava izdelkov samostojnega dela); 
drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo na vaje); 
praktikum - študij primerov, strokovne ekskurzije, 
vključevanje strokovnjakov v pedagoški proces 
(predstavitev dobrih praks ali dobro/slabo rešenih 
problemov),  
skupinska ali individualna izdelava 
seminarskih nalog,  
problemsko in analitično delo študentov v 
podjetjih/organizacijah/odvetniških in notarskih 
pisarnah (mentorsko vodeno praktično delo, 
analiza področja, ugotavljanje in reševanje 
konkretnega problema),  
igre vlog, simulacije sodnih obravnav ipd. 

  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Končni ustni 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.  

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

Prof.dr. Mirjam Škrk, univ.dipl.prav : 
[1.] Škrk M. Odnos med mednarodnim in notranjim pravom v praksi Ustavnega sodišča, Pravnik, Ljubljana, 
letnik 62 (2007), št. 6-8, str. 275-311;  
[2.] Bohte B., Škrk M. Pomen Avstrijske državne pogodbe za Slovenijo in mednarodnopravni vidiki njenega 
nasledstva, Pravnik, Letn. 52, št. 11/12 (1997), str. 601-630;  
[3.] Škrk M. Court of Conciliation and Arbitration within the OSCE and its Prospects for the Future, Zbornik 
Pravnog fakulteta u Zagrebu, The topic of the Issue: Contemporary Issues of International Law, (Special 
editor of the topic: Vukas B.), Godina 51, broj 5 (2001), str. 915-939. 
 
Doc. dr. Vasilka Sancin, univ.dipl.prav :  
[1.] Sancin V. Neposredni učinek mednarodnega prava v pravu Evropske unije, Javna uprava, Letn. 40, št. 4 
(2004), str. 634-651; 
[2.] Sancin V.: Evropski institucionalni nadzorni mehanizmi za varstvo manjšin, Javna uprava, Letn. 41, 
št. 2/3 (2005), str. 205-230; 
[3.] Sancin, V.: Položaj mednarodnega prava v hierarhiji pravnih virov Evropske unije in njenih članic, s 
posebnim ozirom na okoljsko pravo (doktorska disertacija), Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 
2007.) 

 


